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ΒΙΒΙΙΤΟΤΗΒΟΑ ΡΑΤΕΌΝ 

ΒΟΟΙΕΒΒΙΑΙΕ ΟΑΤΉΗΟΘΙΙΟΑΛΙΗ͂ 

ΟἹ 

ΑΝΤΕῈ ΟΒΙΕΝΤΙΒΚ ἘΤ ΟΟΟΙΘΕΝΤΙΒΚ ΒΟΗΙΒ5ΜΑ 

ΕΠΟΒΌΒΒΟΌΝΤ. 

ΘΕΙΕΟΤΙ ΡΗΕΞΒΥΤΕΒΟΝΟΜ ΘΟΟΒΌΝΘΑΜ ΟΧΟΝΙΕΝΒΙΌΜ, 

51 0ΧᾺΜ ΒΑΤῚΒ ΤΙΑΟΤΑΤΌΒ ΥΙΠΕΒΙΒ, ΕἸΝΕΜΟΕΝ ἩΠσΌΒΜΟΌΙ ΤΑΒΟΒΙΒΌΞ ΙΒ 

ἹΜΡΟΝΒΕΕ, ΒΕΑΕΒΕ ΙΑΜ ΟΑΤΗΟΠΙΟΛΑῈ ὨΙΒΟΙΡΙΙΝΑΕ, ΟΥΔΕ ΑΒ 

ΙΡΒῸ ΟΗΕΒΙΞΤΟῸ ΡΕΒΙ ΑΡΟΘΤΟΙΟΒ Αἢ ΝΟ ὕὉβθῶῦξκ. ΜΑΝΑΨΙΤ, 

ΕἸ ΑΒ ΗΙΝῸ Αἢὐἡ ῬΡΟΒΤΕΒΟΒ ΜΑΝΑΤΌΒΑ ἘΞΤ. 

5. 4. ὅὁ 714. Ογεαοηαὲ, ο. 8. 

ΟΧΟΝΙΙ: 

ΕΧΟΌ ΘΕΒΑΤ 7. ΜΨΕΙΘΗΤ, ΑΟΑΘΕΜΙΑΕ ΤΥΡΟΘΒΑΡΗΌΒ. 

ΨΕΝΕΌΝΤ ΙΒΙΘΕῈΜ ΑΡΌΌ 7. Η. ἘΤ 0946. ΡΑΒΚΕᾺΒ; 

ΓΤΟΝΌΙΝΙῚ ΑΡΌὉ Ε, ετ 7. ΕΙΨΙΊΝΟΤΟΝ. 

ΜΙΏΟΟΟΘΑ.ΧΙ. 



Ὀ ΟΠ Ζθα Ὀγ ἰπμ6 ᾿πἰθύηθὶ Αγοηϊνθ 

Ιη 2011 ννῃ Πα] Π6 ἵΓΟΠῚ 

[)ηἰνθίϑίἰγ οἱ Τογοηΐο 

Πρ νννννν. υοΪνθ. ογομαθίβι ϑιβ ηοι ρα ϑηοϑιθδιοῆη 



ΒΑΝΟΤῚ ΡΑΤΕΙΒ ΝΟΙ͂ΤΕΙῚ 

ΦΟΛΑΝΝΙΝΣ ΟΗΒΥΒΟΒΊΟΜΙ 

ΑΠΝΟΗΙΕΡΙΞΟΟΡῚ ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙ͂ΤΑΝῚ 

ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΊΙΟ 

ΟΜΝΤΙΕΌΜ ἘΡΙΒΤΟΠΑΉΝΌΜ ΡΑΠΠΙΝΑΝΌΜ 

ΡΕΒ ΗΟΜΙΠΠΑΒ ΡΑΟΤΑ. 

ΤΟΜΟΣ ΥἹ. 

ΟΟΝΤΙΝΕΈΝΘΒ ἨΟΜΙΠΙΑΒ ΙΝ ἘΡΙΒΤΟΙΑΒ. ΑὉ 

ΤΙΜΟΤΗΕΙΙ͂Μ, ΤΙΤῸΜ ΕΤ ΡΗΠΠΕΜΟΝΕΜ. 

ΟΧΟΝΊΙΙ: 

ΕΧΟΙΘΌΕΒΑΤ 7 ΥΒΙΘΗΤ, ΑΟΘΑΘΈΜΙΑΕ ΤΥΡΟΘΕΑΡΗΓΆ. 

ΨΕΝΕΌΝΤ ΙΒΙΘΕΜ ΑΡΌὉ 7. Η. ΕΤ 7,46. ΡΑΕΚΕᾺΕ; 

ΤΟΝΌΙΝΙ ΑΡΌΏὉ ΕἘ. ετ 7. ΕΙΨΙΝΟΤΟΝ. 

Μ.ΏΟΟΟΘΟΙΧΙ. 
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ΞΑΝΟΤῚ ΡΑΤΕΆΙΝ ΝΟ“ΤᾺΙ 

ΨΘΟΑΝΝΙΒ ΟΗΒΥΒΟΒΝΊΟΜΙ 

ΑἸΝΟΉΗΤΙΕΡΙΞΟΟΡῚ ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡΟΤΠΙΤΑΝΙ 

ΙΝ ΙΥΙ ΡΑΌΠῚ 

ΕΡΙΒΤΟΙΑΒ Αἢ ΤΙΜΟΤΗΕΌΜ, ΤΙΤΌΜ ΕΤ ΡΗΙΠΕΜΟΝΕΜ 

ΗΟΜΙΠΙΑΒ. 

ΕΡΙΤΙΟ ΝΟΥ͂Α 
ΑὮ ΡΙΘΕΜ ΟΟΌΙΟΌΜ ΜΗ5. ΕΤ ΕΒΒΙΟΝΌΜ ΑΝΤΙΘΆΑΒΌΜ 

ΠΙΠΙΘΕΝΤ ΕΗ ΟΑΘΤΙΘΑΊΤΑ. 

Ο,ΥΧΟΝΕΙΙ: 

ἘΧΟΌ ΡΕΒΑΤ 1. ΜΝΕΒΙΔΑΗΤ, ΑΟΑΌΘΕΜΙΑΕ ΤΥΡΟΔΒΑΡΗῦΒ, 

ΝΕΝΕΌΝΤ ΙΒΙΡῈΜ ΑΡΌΠ 1. Η. ΕΤ 9746. ΡΑΒΚΕΒ; 

ΓΟΝΌΙΝΙ ΑΡΌΏ Ε. κτ 7. ΕἸΨΊΝΟΤΟΝ. 

Μ.ΏΘσΟΟΙΙΧΙ. 
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ΜΑΧΙΜῈ ΠΕΥΕΝΕΝΌΟῚΝ ΟΠΕΙ5ΤΟ ΡΑΤΕΙΪ 

σα ΜΟ 

ΑΝΟΗΙΕΡΙΒΟΟΡΟ ΟΑΝΤΟΑΛΕΙΕΝΞΙ, 

ΑΝΟΙΙΑΒ ΤΟΤΙΒ ΡΕΙΜΑΤῚ ΕἸ ΜΕΤΕΟΡΟΙΙΤΑΝΟ, 

ὉΠΙΝΟ ΙΝ ΗΛῸ ΝΌΒΤΝΑ ΑΘΑΡΕΜΙΑ ΒΑΟΘΝΑΚ ΤΗΒΟΠΟΘΙΑΒ ΡΗΟΡΈΒΒΟΝΙ ΠΒΟΙΟ, 

ὈΙΟΑΤΌΝ 

ΠΑΒῸΟ ΒΙΒΙΙΙΟΤΉΒΟΑ 

ΡΕΙΒΟΟΝΌΜ ΡΑΤΕΜ, ἘΡΙΞΟΟΡΟΙΝΟΜ, 

ΘΟσΤΟΝῸΌΜ, ΟΟΝΕΕΞΒΟΝΌΜ, ΜΑΝΤΥΕΌΜ, 

ΒΑΝΟΤΑΒ ΑΟ ΟΑΤΗΟΙΙΟΛῈ ΟΗΕΙΒΤΙ ἘΟΟΓΙΈΒΙΑΕ, 

οαὔὕΤς ΡΙΕΤΑΤῚ ΒΑΤΙΒΕΊΑΤ 

ΒΕΗΘΟΑ ΝΌΜΕΝ ΨΕΝΕΒΕΑΒΙΠΕ 

ΕΤ 

ΡΑΤΕΙΝΙ ΑΝΙΜΙ ΒΕΝΕΥ ΟΙΕΝΤΙΑΜ, 
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ΜΟΝΙΤῦ ΜΝ. 

ΙΕ τ ] 115 ΟΠ υβοβύοιη οὶ ᾿η ἢδο δοαέα ΠΟΘΙ ἰἢ- 

ΟΘΡΕΙ ρᾶυΐθ ᾿Ἰθο] 515 (α 86 απ] 46} ΡΙΌΡύροι 4] 1πὰ ργὰ- 

ὙἸΒΒΙ ΠΏ} ΟΡΤΙ5. ἃ ΠΟὈΪ5 βϑαδοθρύσχῃ ἀθὈϊῦο 56.158 ΡΙῸΔ 1) 

46 η) θῃθη 1) οϑύ, απο ἴῃ ρυϑθίδυππου]δ, ρυϑθο6- 

ἀθηθ]5 γο] 1 }5 ΒΙΡΉ ΠΟΘΙ; ΘΧΘΙΏΡ]ΔΙ 50]]1οού 

ΠῚ 915. ΘΠ αΪΠπΠ 1ΠΠπ4 6556, αποα ΡΥη0 Ιου] Ιο- 

ΠΘΗΒῚ δα Τηϑητη οὐδ; απο 16 ΠΟ α18 ΠῚ ΠΊΘΔΧΙΠῚΘ 

Ρυχραίμαμη οὐ οιηϑοι]αύμιμη, ΓΘ] οὔθ 1 ΘΙ ΡΟ] ΓΟΠ 15 

απδ5 ϑαν} ]5 ΟΧχ δοιαὶ, ΤΟΙ 0η6. ἰοχύμ! ΔΙΌΠΟύΥΡΟ 

ΘΟΘΟΙ ΤΟ δνἹῦ, πΠῸ5 Τ[Θοΐοτῖβ 16 ]ΠρΘ 15 1πᾺ 1010 Ρ61- 

τηϊ ]ηγι15. ΝΙΠ τη αποα ὙΠ ΒΌΠΉΠ18, οὐ 46 ΟἾγυ8- 

Οδέομηο ΟΡἐΪπηθ πιϑυϊζιι5, 46 ἰπάο]6 Οοάϊοὶβ δαὶ ἰρ86 

Βιδριοαῦαβ οϑί, “βου ΠΟῚ ϑιη 5086 ἔμ Π Οὔ 

Δ] δ ηΠ40. ν᾽ θυ] Ὠλ1Π61 6, δ] δα ἰαἸναΐογ 8," ἸῺ ΠΟΒ, 

ἸΟΠΡῸ δ) ἰρϑίτια Αποίου δ 48ΠπῚ [ηὐθι ΡΟ] ΟΣ 5. 6}1185 

τι Θἀοοὐ, ΡΙῸ οουΐο ἰἤυμηδγθ, οὐ ρυοα οἱ θι15, 5] 

οσσρδδῖο ἀθύυμ, Δα ϑύ ΠΘ Υ6 δα π)5. ΝΌΠΟ 84 ΤῸ} ΡΓ86- 

5Θηΐθ) ῬΙΌΡΘΙ ΔΠΉ15. 

Ιὴ οαϑέρεηα!β ΟΟΤη θη 1115 ἰη Ερβύοϊαβ δὰ ΤΊμιο- 

που, ΤΊζατη οὐ Ῥἢ]]ΘΙ ΟΠ ΘΙ ϑβῬϑν 1110 ρυϑοδίο οὐ δῦ 1461} 

Προ. Απριδίδηιϊβ, απὸ δα Ἠοτη] 185 ἴῃ Ερὶϑύ. δὰ (ο]085- 

ΤΌΝ. ΥΙ. Ὀ 



᾿ ΜΟΝΙΤΌΜ. 

ΘΘΏΒΟΘΚ τ|5115 οϑύ. Ῥρουζπού (ὐαοχ, αὖ τη ᾿ΠΠῈΪΤΏ1Ι8, 

8 θα ἰοχύιμϑ ΤΟΟΘηΒΙΟΠΘΙη, απδῖ τὖ ἃ ΘΟΙΤΘΟΙΟΓΟ 

αποάδηη, ἀοοΐο αὐϊάσηη οὐ αΠ]ΠρΘη1, οΟΥΤΘούοο {δ 6 

ΡῬΙΌΪ οί, ΠῸ5. ἴῃ Τ]ΔΙΡΊΠΘΙΩ ΤΟΙ Θρανίηιι5. Ναης 46 

ΒΙΠΡῚ]Π15. ΟΡΌΒΟΙ]15. ν᾽ ἀπ πη οϑί. 

Ι. ΗοΙΠ185 ἴῃ Ερίβίοϊαιη δα ΤΊ οὐ θιιτη πὐγϑτη 6116 

Μομπίθ Δ] οηἶ5. οαπὶ (10. Οὐαϊοο ππιη. 6106. οὔ οὐτὴ 

8110 ΟΟἹΡ. παπι. 909. οοπύμ]ϊθθθ Ῥγοπύθίυ, ΟἸΟΙΊΙΠῚ 

ΠΘΕΙΠΠη 8.4 ΠΟΘΙ π54116 ΟΡΘΙΒ. ῬΟΙΓΓΠΡΘΙΘ θβίδίμτ. 

Ιη τ|811Π}] ΡΙΓδΟϑθηδ5 ΕΙΠ]ΟΠΪ5 ΘΟ] 811 σαηὺ (ΟαΙΟΘ5 

σα] ΠαῈ6 ; νἱ 6] οού 

Β, Ποριαβ 749. οἸτα ΟΟ]0. 909. ὦ Μοπίοία!οοπῖο πηϑηηογδέιιϑ. 

Ηππο ΠΙὈταμη, θϑάθμῃ θῶ βδιρηθύπμῃμ, δὰ Ηοτηδ5. ἴπ 

Ἐριβύοϊαβ δα Οο]οββ. οὐ Τ᾽ θββδίοη. ΔΙ θυ πητι8. 

Ο. Μυβοὶ Βυϊαπηϊοὶ, ΒΏγποΥ 48. Οὐοηθποῦ ἴῃ ἀποῦιβ νοἱ]α- 

ΠΉ] 1018, ἴῃ ζοϊΐο, οπανίδοθιθ, ΟΠγυβοβύομηι ΕΠ ΟΊ 1]188 ἴῃ 

Ἐριβύοϊαβ. δὰ 68]. Ἐριθβ. ῬΏΜΠΡΡ. Οο]οββ. Τ θββδαίοπ. οὖ 
Ἠθῦνγαθοβ. Α [Ὁ]. 991. 'ουαὶ βθουπαιϊ ἱποὶριῦ ΘΧΘΠΊΡΙΔΓ 
Ἐὐγριδβύοϊδγιιπι (δυο  ]οαγιπι, ἰὼ πηᾶπὰ 5860. ΧΙΝ. πι0146 

ἀθβουιρίαμα. δ1ά. 15. 1. δογρλυθηθν Ταϊγοάποῦϊο δὰ Οοά. 

ΑὙΡΊΘΗΒΘΠῚ, Ρ. [ΧΊ]. 

Τ. Μοβηπθηβῖβ, ΒΙθ]οὐμθοαθ 585. ϑυποαϊὶ παι. ΟἿΣΧ. Οοπθϊηθὺ 
ἨΔ ἴῃ ΕΠρΙϑύοϊαβ δὰ ΤΙπηούπθϑιηι, ῬΒΠ]θιηοπθπ οὐ ΤῊθ8- 

Βδ] ΟΠ οθηθοθ. 1. η|α λαοὶ. Νον. 'Γοϑῦ. Του. ΥἹ. Ρ. 970. 

Ῥγδθβϑθηύΐθη ΠΠὈγπλ οὐΐϊδπι δα Τ᾽  ϑϑα]οποθηβθβ, 56 ΠῸῚ 

θϑάθιῃ αἰ] σθηὐϊω 8δὸ 46 ὑταούαθιτη, 1η ΘΟΠΒΙ1ΠῚ νοθᾶ- 
ὙἹΠΊΠΒ. 

Κι, Μοπδοθηβὶβ 3577. ἀθβουιρύιβ ἴθ Μοηϊΐο δᾶ Τομι. Υ. Ρ. χί. 
Οοπύϊποὺ Ἠοιηῖ]δβ ἴῃ ΕΠ ρΙβῦοϊαβ δὰ Τηθαβαίοη. Τίμα. ΤΊ. 
ΡΈΠΙΘπ. οὐ ἩΌγαθοβ. ““ΤὙϑηβαῦιβ δῦ μϊοὸ πον ΜΆ. οχ 
ΒΙΒΠούμθοω Απριβύδηδ ἴῃ τϑρίδηὶ Μοπηδοθηβθη. Α Ποὶ- 
5600, ΒΙΒ]οὔμθοαθ Απριβύδηδθ οἹΐπὶ ργδϑίθοίο, εἰρηδύιιβ 
οὐδῦ Ρ. 9. η.11. ΤΉκον. Κ7Ὺὸϑαβιναεκ. 



ΜΟΝΙΤΌΜΝ. αὶ 

Ι,. Τιαυπνϑπέϊαπιπ, Ρ]αΐ. 8. ππι. Φ. ϑαθοα! ΧΙ. Νιά. Μομιίαμῃ 

δ Τοηι. Κ΄. Ρ. χ!.  Οὐομπεϊημοῦ Ἠομλ]ὰ5. ἴῃ Ἰριβίοϊαιη 

ΡΓΟΓΘΠῚ, ΠΟ ΡΟΒᾧΘΙΙΟΥΘΙΉ. 

Ῥυδθύθι. ΠΙΡΓῸΒ. ΤΘΟΘΠΒΙΟ5. ῬΡΘΠΘ5. ΠΟῸΒ βαηύ ΘΟ]]10- 

Π65 ΟΟαΙοΙθ ΠΘΡῚ 744. ἴῃ απὸ ἘοΙοραθ πΡΘΥΤΊΠη86, οὗ 

Μοβαμπθηβὶβ ΒΙΒΠ]οίη. 55. βὅυποαϊὶ πππη. (11. απὰ5 ΠΙῸ 

1Π1Ὸ ΔΡΡΘΙ]ανίπητιβ. ΑἸΠ5. ΠΡΘῚ ἸΠἀΟΡΟΠΘΉ515. ΤΤΏ}. 

ΟΧΧΧΎΙΤΙ. ἴῃ απὸ ἀροϑῦ Ατριυμηθηύιπ), Δ απ Π}01 Ρ11- 

ΟΥ̓ΌΒ ΘΘΙΊΠΟΠΘΒ ΟΟἸ]ατι5. Θϑί. 

ΤΠ. ἨομἼ]Π1δ6 ἴῃ Ερ βύοιαθη δα ΤΊ θα. οὐπὴ ἀΟΡῚΙΒ 

Οοαα. ἝΟὉ]}». ἃ Βοηραϊοῦηϊα οο]]αΐαθ ϑαηῦ ; ἀΕΟΙΈΠΙ 

ῬΠΟΙ παπη. 5106. [Ποαϊρ 74. τηοΙ Ὀγϑηδοθιβ, Βα 6ο. ΧἼ]. 

4} Ἑαϊίοτο Βοηραϊοῦϊ δ 6 ΠΌΡΟΥ ῬΑ. 5115 Τορϑῦϊαθ ἀθητιο 

ΘνοΪα{τ|5] ἃ πη 6418, Βδοσηάδ, ΠΟΙΆ] Πα, ΠΟΙ ΡΙῦ; ΔΙ ΌΘΙ Π111]. 

4183. ραγύθιη [6701] οὐ α] Ὁ] ΘΘΙΤΠΟΠ5. ἰδηὐπη) Πα οί. 

ΝΟΡΙΒ ρῬγδθϑίο ουϑηΐ (ΟαἸ] 65. 41] ΒΘα {Π|: 

Ο. Μιϑ. Βι1ῦ. Βυγπου 48. 

1). Νιηἀοθοπροηβὶβ [ροο, ΟΧ Χ ΧΊΧ, ΟὐἸ]αἴον βοϊθοίωϑ 166- 

{ἰοπθ5 Οοάϊοῖα Πρ 6ο. ΟΧ Χ ΧΥ, ποίαν. 

Κ. Μομδορηβὶβ 9177. 

Ι,.. Μοπδορθηβὶ 35δ9. Μοϑιθταπεοσθιβ, βαθοῦϊ Χ, οοπδύδηβ [Ὁ]1185 

9492, ἃ, ἸΚγδθϊηρουο οο]]αύπβ. γιά. Μοπηύι δα οηι. ΤΥ. 
Ρ- Π1. 101 ΠΟΌΙΪΒ οδϑὺ Α. 

Μ. Μοβαϊϑηβὶβ, ΒΙΒ] οί μθοαθ Κκ'.5. ὅποι παηι. ΟΠΠ|. Μοιαρνὰ- 
ὨϑΟΘα5, ἴῃ 7οἰο, βὰθο. Χ. ααὖ ΧΤῚ. Οὐοηθιποῦ 1η [0115 104. 

ΟΠπυγβοβύοτηι Ἠοιη]ᾶ5 ἴῃ ΕρΙδῦ. ροβίθυουθη δα Οὐγη- 

{Πϊο5, οὐ δά Τὰ. διά. Μᾶαϊλαοὶ. Νον. Τοβῦ. Τοπι. Υ]. 

Ρ. 97. 

Π|. Βορβίαμηύ Ῥϑιιοι]δθ, Π6Ὸ ΤηδρῊΪ ΤΠ ΟΠ] ΘηΪ], ἰῃ ᾿ρ]- 

βίο! δὴ δα ῬΠΙΠ]ΘΠΊΟΠθη ΠΟοΙΉ]]}18 6, ἃ Μοηπίθ] ΘΟ 10 ΠΟῚ 

ΠἾΒῚ ΟαΠὶ ἃπίρ ἀἰϊοῖο (οά. (10. 5106. πμοάϊρ Ηρ. 745. 



ΧΙ ΜΟΝΙΤΟΜΝ. 

αΌΘΠῚ ΤΠΘΠ 615 βεδύοιο ἰοϑίαὐα, σοΙραιαίαθ. (ΔΙ ο65 

ΠΟΒΓΠ 1Π π511Ππ| ΟΟ]]αΌ], σαιηΐ 

Ο. Μυ5. θυ. Βιυγπον 48. 

τ. Βορῖιβ 745. ἃ Μοηίοίδ!οοηϊο ὑγδοίαδίξιιϑ. 

α. Μοβαμθηβῖθ, ΒΙθ]ούμθοδο Κκ'5, Θνποάϊὶ πὰμπὶ. ΟὟ ΠῚ. Ὁ). 6- 
ΒουρύαΒ τη Μοηϊίο δὰ Το οηι. Τ΄, ῥ. ἱν. 

1. Μοβαμθηβῖ8, δ] βάθη ΒΙ ]]οὐμθοαθ πυιη. ΟἸΧ. Ὑιά. Μοηϊ- 
ἔστη 84 Τομ,. Κ΄. Ρ. ΧΙ. 

Κ. Μομδορηβι 977. 

Οδύθηδϑ ἴῃ Ερ βίοι δβ δ ΤΙπηούποαμῃ, Τιίαμη, ῬΗ]- 

ἸΘΠΟΉ ΘΙ οὐ ΗἩθρτᾶθοσ 6 Οὐαϊοο (ὈἸ511η. 204. φα!α!ϊ 

4. Α. ΟΥ̓ΔΙΉοΘ , ΟΧΟΙΪ, ἀπηὸ ΜΌΟΘΟΟΧΙΜΠΙ. Ἐχ ἢΪ5 τἱ- 

γ1Π15 0505 ΟΠ ὕθ 5. Ρ] ΓΙ Π15 1 ἸΟοΙ5, οὔθ ἘΠῚ ἴῃ ΟΟα1- 

οἷθτθ ΟΠ ΒΟϑθουἸΟΙ5. Ὡ1Π1] 5. 5141] ᾿ηθϑβϑῦ, ὈΓΙΒΌ]ΠῸ 

ὨΪΓΟΥῚ ΓΟΘΟ ΙΤΉ 15. 

ΘΘΙΤΠΟΠΘΒ ἴῃ ρβϑίο!αβ δὰ ΤΊ πού Θαμη 1,8 ι1Π6 νου εϊύ 

Τη ΘΙ ΡΙΘΒ. Ἰποουίαβ, 48], 7.410 6. ΔΎ 1110, “ 5'η6. ἀαΡ]10 

8111 ἃ. Ν ΘΙΌΠΘΗΒΙ βθοαίιβ οϑὺ ΘΧΘΙΏΡ]81." (ΘἰΘΙΟΥ ΠῚ 

γΘΙΒΙΟΠΘΠ. ΟΟη θοῦ ΑἸ ὈΤΌΒ 5. δ 81 ]Θ 515. 

Φιοά το] απ οϑί, δα ἀη81} απι88. Βα ρουοϑῦ ΠΟΒΕΓΙ 

᾿ΠΟΘΡΌΪ ῬΟΥΌΠΟΙη, Οα] 5 ἴῃ ρΥ αὐ] ΠῚ ΔΙ 551Πη0 60]- 

Ἰα ]οπαπ) ἀρΡαιαύμπ 78 Πη1 4 ὉΠ} Π1Π10] Β.1Π}118,Ἠ ΠῸΠῸ 

οούθυϊθ ΟΠ Ἰ 5 ῬΟΒΌΠΔΌΙ 5. ΔΟΟΙ ΠΡΊΤη1. ΡΙΟΪΠ46 αὖ 

γΟ] 6 δορίϊηνην, Ἰάθπηα 6 αἰ πη, ΟΟΙΠ]ΘΠ δ ]8 

ἴη ΕΡί᾿ βίοι δι δα Ἠθργαϑθοβ, πΘΟηῸη [Πα ]16065 δα Τούτη 

ΟΡτ5. σοποϊπηδῦοβ. ΘΟΠ ΓΙ ΠΘΏΉΒ, ᾿ηὐγἃ ὈΪΘΠΠΪ1ΠῚ 1η [ΠΟΘΙ 

Ριοἀθαῦ, ΠῚ] Π151] 1 θούουβ Ὀθηθνο]θης8, οὐ θεῖ Ορί. 

Μᾶχ. ρυαύια δὸ {πύθ]8, ΓΟ ΙΓ 1. 

Ὁ. 



ΤΟΥ ἘΝ ΑΓΊΟΙΣ ΠΑΤΡῸΣ ΗἩΜΩΝ 

ΙΏΑΝΝΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΈΕΈΩΣ 

ΤΟΥ ΧΡΥΞΣΟΞΣΤΟΜΟΥ 

ΥὙΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡῸΣ ΤΙΜΌΘΕΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ 

ΠΡΩΤΗΝ. 

ΞΘ τ ἔἌὥμΜὝἭἨὄςςἼ Ὁ. 

ΥΠΟΘΕΙΣΙΣ. 

ΤΩΝ τοῦ ἀποστόλου μαθητῶν ὁ Τιμόθεος ἦν. ἸΚαὶ 'μαρ- 

τυρεῖ ὑμὲν ὁ Λουκᾶς, ὅτι θαυμαστός τις νέος ἦν, “μαρτυρού- 
δι. τῷ “ 3 ΝῚ ,ὔ Α Ἐ ἤ ὶδ τ ΑΝ ο 

μενος ὑπο τῶν ἐν Λύστρᾳ καὶ ᾿Ικονίῳ ἀδελφῶν" “ὃς ἅμα τε 
᾿ δρμων ᾿ διδὲ ε ἮΨ .« 6 ἰδ δ 

μαθητὴς ἐγένετο, καὶ διδασκαλος᾽ καὶ οὕτω “σφοὸῦρα συνετὸς 

ἣν, ὡς ἀκούων [Παύλου χωρὶς περιτομῆς κηρύσσοντος, καὶ μα- 

θὼν ὅτι καὶ Πέτρῳ ἀντέστη τούτου ἕνεκεν, ἑλέσθαι μὴ μόνον 
Ἁ ᾿] ’ Α ΄“ ο Δ, Α  Υ 2 ’ ΝῚ 

τὸ εναντίον ὃ μὴ κηρῦξαι, ἀλλὰ καὶ παθεῖν περιέτεμε γὰρ 

αὐτὸν, φησὶν, ἐν ἡλικίᾳ τοιαύτη" οὕτω τε αὐτῷ πᾶσαν τὴν 
ἢ 4 ! 3 ’ ἬἭἼ ᾿ Ο ς “- 71 ’ ’ 
οἰκονομίαν ἐνεπίστευσεν. ρκει μὲν οὖν ὁ τοῦ 1Ἰαύλου πόθος 
κ᾽ Α »᾿ Φ“ 3 ἢ 8, Ν 3, “ ΄ι " ΄σι 

δεῖξαι τον ἄνδρα, ὁστης ἐστι. Καὶ γ γαρ καὶ ἀλλαχοῦ αὐτῷ 

μαρτυρεῖ γράφων, ' καὶ λέγων" ἀμ Τὴν δὲ δοκιμὴν αὐτοῦ γινώ- 

σκετε, ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ εὐαγγέ- 

λιον" κα ὶ Κορινθίοις πάλιν ἐπιστέλλει λέγων. “᾿ ὕπεμψα 
κ᾽. , “ Ἁ , , 3 ᾿ ᾿ ᾿ ᾽ 
υμιν Τιμόθεον. ὃς ἐστι μου τέκνον αγαπητον καὶ πιστον εν 

1 ᾿Αρῦ. πνὶ..2, 2. Τρῖα. ν. 3. Θ᾿ ΘΙ Π...1|,. 2.9. τ δε. ἵν. ΤΥ, χυΐ, ΤΟ, 1ι. 
ἩΘΌγ. χὶϊ. 23. 

ΟΟΡιοΕ5 Β.6.1. (πἰῦο πα] 168) ΚΙ. ἃ μαθητῶν ]- εἷς καὶ Β.ΙΚ, ὅν. 
Μονυ. Βρῃ. ἴηντία (δῦ. Ὁ μὲν ΘΥάδιτη ἴῃ Κὶ. ὃ μαρτυρούμενος] ἐμαρτυ- 
ρεῖτο γὰρ ΒΕΚ. Μοχ ἐν Λύστροις (αἴ. ἃ ὃς] οὗτος ΒΚ. 6 σφόδρα 
ΝΣ ἴς [ περιτομῆς 1-Ἐ διδάσκοντος καὶ 1. 5 μὴ οπ!. ἴ,. (αὐ.  οἰκου- 
μένην Ο. Ϊ καὶ λέγων οἵη. Β,Ο.Κ. Ἰποϊαβαηι ἃ αν. Μοχ καὶ πάλιν ἐπι- 
στέλλων Κορινθίοις λέγει (Ὁ. 

ΟΜ. ΥἹ. ΡΒ 

τ. ΒΕΝ. 
χα. ΧΙ, 

Ρ. 547. 



2 5. ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΕΥΒΟΞΤΟΜΙ Τα, 2. 

κυρίῳ" καὶ παλιν “ Βλέπετε μή τις αὐτὸν ἐξουθενήση" τὸ γὰρ 
» “ ᾽ ’ : . » 5.» 4 ἃ ’ Ἂ ’ 
ἔργον κυρίου ἐργάζεται, ὡς κἀγώ" καὶ Ε βραίοις δὲ γράφων 

ἔλεγε" “Γινώσκετε τὸν ἀδελφὸν Τιμόθεον ἀπολελυμένον" καὶ 
Α ’ “ “Ἁ " “- Α ᾿] Υ Α κ 

πολλὴν πανταχόθεν εὕροι τις ἄν αὐτοῦ τὴν ἀγάπην. ΚΚαὶ τὰ 

νῦν δὲ γενόμενα θαύματα δείκνυσιν αὐτοῦ τὴν παρρησίαν. 9 

Ο δέ τις ἐξετάζοι, τί δήποτε ΠΤ τῳ καὶ Τιμοθέῳ γράφει μόνοις, 

Κκαὶ Δουκᾶς' Φησὶ γὰρ 

αὐτὸς γράφων' ΦΟἸΚ αὐ ΒΛ ουκᾶς ἐστι μόνος μετ᾽ ἐμοῦ" καὶ Κλή- 

μῆς δὲ εἷς τῶν συνόντων αὐτῷ ἐτύγχανε᾽ φησὶ ᾿ γὰρ περὶ αὐτοῦ" 
ςς Μ " ο Α Κ ’ ι “ “ἢ “- Δ ΙΔ 

ετὰ ὅκαι Άλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου" τίνος 
Φ Φ , ν , Γ ἥ . ὦ ’ 

οὖν Ρέἕνεκεν τῳ καὶ Τιμοθέῳ γράφει μόνοις; ὁτι τούτοις 
»"ὔ - ’ ᾿ 9 « “4 ᾿ ) ἭΝ. 
ἤδη ἐκκλησίας ἣν ἐγκεχειρικῶς, ἐκείνους δὲ ἔτι μεθ᾽ ἑαυτοῦ περι- 

ἢγε' τούτους “δὲ φανεροῖς τισι τόποις ἀφώρισε. "Γοσαύτη 
Ἀ “Ὁ ΄“΄ κι ΄-. 

548 γὰρ ἣν αὐτῷ ἡ ὑπερβολὴ τῆς ἀρετῆς, ὡς μηδὲ τὴν νεότητα 
Ἁ ΄' ς΄. 

ἐμποδίσαι. ᾿ἰΔιὰ τοῦτο γράφων φησί: δ «ς Μηδείς σου τῆς 
’ , ῳ.»...» ὁ Ἁ Υ ςς ΠΩ , ι 

νεότητος καταφρονείτω καὶ πάλιν, ας νεωτέρας, φησιν, 

ὡς ἀδελφάς." Ὅταν γὰρ ἢ ἀρετὴ, πάντα περιττὰ, καὶ οὐδὲν 

ἐμποδὼν γένοιτ᾽ ἄν. Καὶ γὰρ περὶ ἐπισκόπων διαλεγόμενος, καὶ 

πολλὰ νκαταλέξας, οὐδαμοῦ περὶ τῆς ἡλικίας ἀκριβολογεῖται. Εἱ 
δὲ ’ Χ ; ἃ ςς ἡ Ἐς Ξ' ες ΄"Ν ΚΩ .}) Α ςς Μ “ 

ε λεγοι γραῴων εκνα ἐν ὑποταγὴ ἔχοντα, καὶ, ιᾶς 

γυναικὸς ἄνδρα, οὐ τοῦτό φησιν, ὡς ἀναγκαῖον καὶ τέκνα ἔχειν 
Α “-“ ς 2 Γ] ’ Ὄ» δ᾿ Ἁ “. ΕΣ ο΄ 

Β καὶ γυναῖκα, ἀλλ', εἰ συμβαίη ποτε ἀπὸ κοσμικῶν ἀγεσθαι, ἵνα 

τοιοῦτοι ὦσιν, ὡς καὶ οἰκίας εἰδέναι προεστάναι καὶ παίδων καὶ 
“ 9 ς ’ 9 Ἁ ᾿ Ν 97 κ Α τι 

τῶν ἄλλων ἁπάντων. Ἐλὶ γὰρ καὶ κοσμικὸς εἴη, καὶ μηδὲ ἐν (250) 

τούτοις χρήσιμος γεγονὼς, πῶς ἂν ἐμπιστευθείη φροντίδα ἐκ- 
κλησίας ; 'Γίνος δὲ ἕνεκεν ἡ ἐπέστελλε τῷ μαθητη, εἰς διδασκα- 

λίαν τεταγμένῳ λοιπόν ; οὐ γὰρ ἔδει πρότερον ἀπαρτισθῆναι 

αὐτὸν, εἶτα πέμπεσθαι; ᾿Αλλ᾽ ἐδεῖτο διδασκαλίας, δ οὐ τῆς αὐ- 
κι » ε ᾿ς 8 Α - ὍᾺ ’ ,ὔ Ὅ 3 

τῆς ἧς οἱ μαθηταὶ, ἀλλὰ τῆς διδασκαλῳ πρεπούσης. ρα οὖν 
“-ἤ -“- Γ 

Ο αὐτὸν δι’ ὅλης τῆς ἐπιστολῆς διδασκάλῳ προσήκουσαν ποιού- 

μενον τὴν διδασκαλίαν. Καὶ εὐθέως ἐκ τοῦ προοιμίου Ὀ οὐκ 
“-" ἘΞ ΄ Α 

εἶπεν, ἵνα μὴ προσέχης τοῖς ἑτεροδιδασκαλοῦσιν, ἀλλὰ τί; 
γέ ςς ἽἼἽ [2 τα -“- Α «ε ὃ ὃ “-΄ ν᾽} 

να παραγγείλης αὐτοῖς μὴ ετεροδιδασκαλεῖν. 

καίτοιγε καὶ Σίλας τῶν οὐδονίμοι» ἢ ἣν, 
] 

4.2 Τίμα. ἵν. τι. ῬΆΠΠΡΡ. ἰἱν. 3. δ. « Ἴδχα. ἵνὶ 12.. ν᾿. ὃς Θ᾽ ΤΡιά. Σἰ, 4, 2 
7 Τηϊά, ἡ. 3. 

Κ᾿ καὶ Δ. οἵη. ἴ,. εοόπ. Ῥοβύ Λουκᾶς 864. ὁμοίως Β.Κὶ, ὅδν. σε, 1 ὁ αὐὖ- 
τὸς Β.Κ. ιαίίπλ καὶ οι. ΒΙΟΙΚ. απ Λουκᾶς] Σίλας δ εΙοη. Ἡ γὰρ]-Ἐ 
καὶ ΒΚ. δ'αν. σοί. ο καὶ οπῃ. Ο.. Ρ ἕνεκα (Ὁ. εἴ 816 ΡΑΒΒΙΠΏ. ᾳ δὲ οΠ1. 
ΒΚ. Μοχ ἀφορίσας Ἰϊάδπη. " ἡ οτῃ. Β. Κ. 5 μηδὲν ΒΑΚ. 8δν. οεῦ. 
Μοχ ἐμποδοῦν [,,. τ διὰ---φἀησὶ] ὅτι δὲ νέος ἦν, ἄκουε τί φησι γράφων πρὸς 
αὐτὸν Β.Κ. Υ καὶ---ἀδελφὰς οπι. Β. Ο. Κ΄. ᾿ποϊαβυτη ἃ ὅδν. γ᾽ καταλέξας 
περὶ αὐτῶν εἰπὼν Β.ΚΚ. ὅαν. οοἴ. Χ γράφων οπι. Β. Ο.Κ. ᾿Ἱποϊαβαπ ἃ ὅαν. 
Υ ἐπέστελλε]- φησὶ Β.ΙΚ. ὅν. οϑέ. 2 οὐ γὰρ ἔδει] ἔδει γὰρ Β.Κ. ἃ οὐ] 
εἰ καὶ μὴ Β.Κ, Ὁ οὐκ] οὐ γὰρ Β.ἵζ. 



Ι, 3: 

251) 

ΙΝ ἘΡΙ5Τ. 1. ΔὉ ΤΙΜΟΤΗ. ΠΟΜ. 1. 9 

ΛΟΙῸΣ Α. 

Ἰ]Παῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατ᾽ ἐπιταγὴν θεοῦ σω- 

τῆρος ἡμῶν, καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς ἐλπίδος ἡμῶν, 

Τιμοθέῳ ἃ πννσὶν τέκνῳ ἐν θπίστει. 

Μ ΕΤΓᾺΑ τὸ τοῦ ἀποστόλου ἀξίωμα ἣν, μέγα καὶ θαυμαστόν" 

καὶ πανταχοῦ ὁρῶμεν τὸν [Παῦλον προτιθέντα τὰς αἰτίας τοῦ 

ἀξιώματος, οὐχ ὡς ἁρπάζοντα τὴν τιμὴν, ἀλλ᾽ ὡς ἐγχειρι- 

σθέντα, καὶ ἀνάγκην ἔχοντα. Καὶ γὰρ ὅταν λέγῃ κλητὸν ἑαυτὸν, 

καὶ ὅταν λέγη, 5. Δ ἃ "θελήματος θεοῦ, " καὶ πάλιν ἀλλαχοῦ, 

“ ᾿Ανάγκη γάρ μοι ἐπίκειται," καὶ ὅταν εἰς τοῦτο ἀφωρίσθαι 

λέγῃ, “ καὶ ταῦτα πάντα ἀναίρεσις φιλοτιμίας “ἐστὶ καὶ ἀλαζο- 

νείας. Ὥσπερ "“ γὰρ ὁ ἐπιπηδῶν μὴ ᾿δεδομένη παρὰ δ᾽ τοῦ θεοῦ 

τιμῆ, μέμψεως ἄξιος τῆς ἐσχάτης" οὕτως ὁ διακρουόμενος καὶ 

ἀποπηδῶν, ἑτέρων ἐστὶν ἐγκλημάτων ὑπεύθυνος, παρακοῆς καὶ 

ἀπειθείας. Τοῦτο γοῦν καὶ νῦν ἐν ἀρχῆ τῆς πρὸς “Γιμόθεον 

ἐπιστολῆς ὁ Ἰ]αῦλός φησιν, οὕτω λέγων" “ Παῦλος ἀπόστολος 

Β᾽Τησοῦ Χριστοῦ, κατ᾽ ἐπιταγὴν θεοῦ." Οὐκ εἶπεν ἐνταῦθα, 

ΠΠαῦλος κλητὸς, ἀλλὰ, ““κατ᾽ ἐπιταγήν. “Ἵνα γὰρ μή τι ἀν- 

θρώπινον πάθη ὁ Τιμόθεος, νομίζων ἐξ ἴσης αὐτῷ διαλέγεσθαι 
καὶ τοῖς μαθηταῖς, διὰ τοῦτο οὕτως ἤρξατο. Καὶ ποῦ ἐπέταξεν 

πιρυ ὁ θεός : Εὑρίσκεται ᾿' γὰρ τὸ πνεῦμα λέγον ἐν ταῖς 

Πράξεσι τῶν ἀποστόλων, 5 “ ᾿Αφορίσατέ μοι τὸν [[αῦλον καὶ 
Κτὸν Βαρνάβαν." ΚΚαὶ πανταχοῦ δὲ γράφων Ἱπροστίθησι τὸ 
ὄνομα τοῦ ἀποστόλου, παιδεύων τὸν ἀκούοντα μὴ νομίζειν ἀν- 
θρώπινα εἶναι τὰ λεγόμενα᾽ ὁ γὰρ ἀπόστολος οὐδὲν ἂν ἴδιον 

λέγοι" καὶ εἰπὼν ἀπόστολον, εὐθέως τοῦ ἀκροατοῦ τὴν διάνοιαν 
εἰς τὸν ἀποστείλαντα παραπέμπει. Διὰ τοῦτο πασῶν τῶν 

ἐπιστολῶν τοῦτο "προτίθησιν, ἀξιόπιστον τὸν λόγον ποιῶν, 
καὶ οὕτω λέγων" “]Ι]αῦλος ἀπόστολος ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, κατ᾽ 

ἐπιταγὴν θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν. Καὶ μὴν οὐδαμοῦ φαίνεται ὁ 

πατὴρ ἐπιτάξας, ἀλλὰ πανταχοῦ ὁ Χριστὸς αὐτῷ διαλέγεται, 

οκαί φησι᾿ εἷκ Πορεύου, ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν Ρἐξαποστελῶ 

Δ ααν» 1 νυν τ᾿, Δ, ΙΧ ΟὟ ΤΟΙ, ἹΣ, τό. Βο. 1. 1. ὃ Αοὔ. χΙ. 2. 
4 Αοὐ. χΧΙΪ. 21. ΧΧΥΙΙ. 24. 

Ηομ. δ .Ὁ τέκνῳ γνησίῳ ἴΠν 50 οτὰ. Κὶ. Ὁ πίστει) χάρις, ἔλεος, εἰρήνη 
ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ κυρίου ἡ ἡμῶν. Μογ. Βεη. ᾿ην 115 
Εἰ γ 18. ο καὶ οἵη. ΒΚ. ὅν. σοί. ἃ ἐστὶν μοί ἀλαζονείας ὑγάπρ. Β. 
αν. σοῦ, 5 γὰρ οτη. Ϊ. ἔ διδομένῃ . Κ. (δι. ΕΒ τοῦ ἈΒΒ.ΕΓ ΠῚ 6 Χ 
ΒΚ. (δ. ᾿ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ [.. ἱ γὰρ οτῃ. Β.Κὶ, ὅαν. ει. διδίτη 
λέγων 1.Κ. Κ τὸν οτῃ. (.1. .. ἱ προτίθησι ΟΟ. (Οὐαί. ΤᾺ εἰς] ἐπὶ Ο. 
ἢ προστίθησιν 1. 9 καὶ] τί γὰρ ΒΞΚ. αν. οϑί. καί φησι οἴη. ὕδγοη. 
Ρ ἐξαποστελῶ ΟἸηΠ68. ἀποστελῶ Εαά. 

Β.2 

[ἢ 

549 



4 5, ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΒΥΒΟΝΤΟΜΙ 

’ ῃ ΄σ ΄ 

σε" καὶ πάλιν, “ Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι." ᾿Αλλ᾽ ἅπερ ἂν 
4 ΄ ΄σ' ’ 

ὁ υἱὸς ἐπιτάξη, ταῦτα τοῦ πατρὸς ἐπιτάγματα λέγει εἶναι, 
ο΄ Α Ν ᾿ ΄“ 4 “ “ « “ ΓΙ κ Ἀ Ι] ’ 

ὥσπερ καὶ τὰ τοῦ “πνεύματος τοῦ υἱοῦ. τ᾽ Ἰδοὺ γὰρ ἐξεπέμφθη 

ὑπὸ τοῦ "πνεύματος, ἀφωρίσθη ὑπὸ τοῦ πνεύματος, καί φησιν 
᾽ ᾿ 5 ἢ “- θ ΄“- ΤῚ ΤῊ. νκν Δ ΟΝ "9 “ ΄σ ς« “ 

ἐπιταγὴν εἶναι ἵτοῦ θεοῦ. ι οὖν; μὴ “ἀρα ἐλαττοῖ τοῦ υἱοῦ 
ΝῚ Ἁ »“ ΄ι 

τὴν ἐξουσίαν τὸ τὸν ἀπόστολον αὐτοῦ κατ᾽ ἐπιταγὴν κ' τοῦ 

πατρὸς πεπέμφθαι; Οὐδαμῶς: ὅρα γὰρ πῶς αὐτὴν κοινὴν 
Α ΄ ΄. ΄ι 

ἐποίησεν. Εἰἰπὼν γὰρ, “κατ᾽ ἐπιταγὴν “θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν," 

ἐπήγαγε, “Χριστοῦ ᾿]ησοῦ, τῆς ἐλπίδος ἡμῶν. Ὅρα Ζ πῶς 
Α 

κυρίως τὰ ἐπώνυμα τέθεικε. ΒΑΡ μὴν ὃ ψαλμφῳδὸς περὶ τοῦ 

πατρὸς τοῦτό φησι, λέγων, ὃ“ Ἢ ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων 
σι φως. 39 Α ’ ς ’ 7] 

τῆς γῆς" καὶ παλιν ὁ μακάριος ἰἰαῦλος γράφων ἑτέρωθί φησιν, 
(« ΙΝ ΜᾺ ν μὰ Αγ. ἥη,3 ὃ , θ ΦΨ ᾽ ’ ἰς τοῦτο γὰρ κοπιῶμεν καὶ δ όνει ιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν 

Ῥ σ 

΄σ “ ΄σ Ἁ Ὗ “- 

ἐπὶ θεῴ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ." Τὸν διδάσκαλον ἀναγκαῖον κιν- 
Ὁ δύνους ὑπομένειν, καὶ πολλῷ τῶν μαθητῶν πλείονας" ““ Πατάξω 

Ἁ Ἂ, Ἂ Α Α 

γὰρ, φησὶ, τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσεται τὰ πρόβατα." 
Ἢ Α κ “- 7 ὃ ᾽ὔ ΕῚ 3. ὅς ς 

πεὶ οὖν τοῦτο γίνεται, σφοδρότερον κατ᾽ αὐτῶν ὁ διάβολος 
- , “- 

πνεῖ, ἅτε ἐν τῇ τούτων ἀναιρέσει καὶ τοῦ ποιμνίου διασπειρο- 
Α Ἁ Α ’ 

μένου. ἸΠ]ρόβατα μὲν γὰρ ἀποκτείνας, τὸ ποίμνιον ἠλάττωσε: 
εἶ 

τὸν δὲ ποιμένα ἐκ μέσου ποιήσας, ὁλόκληρον τὴν ποίμνην ἐλυ- 
-: ; 

μήνατο. Ατε οὖν ἐν ἐλάττονι πόνῳ μείζονα ἐργαζόμενος, καὶ 
᾽ “ “-“ Α - ’ὔ Ψ-ς. σι: ῃ} ἐς 

εν μιᾳ ψυχῆ τὸ παν λυμαινόμενος. τούτοις ἐφίσταται μαλλον. 
νὴ “ “ 

Διὰ τοῦτο εὐθέως ἐκ προοιμίων αὐτοῦ τὴν ψυχὴν “ἀνιστὰς, 
ἈΝ 

Ἐ σωτῆρα τὸν θεὸν ἔχομεν, ἀφησὶ, καὶ ἐλπίδα τὸν Χριστόν. 

ΠῸΟολλὰ πάσχομεν, ἀλλ᾽ ἔχομεν ἐλπίδας μεγάλας" κινδυνεύομεν, 

ἐπιβουλευόμεθα, ἀλλ᾽ ἔχομεν “σώζοντα, οὐκ ἄνθρωπον, ἀλλὰ 

θεόν. Οὔτε οὖν ὃ σώζων ἀσθενεῖ" θεὸς γάρ ἐστι. καὶ οἷοι ἐὰν 

ὦσιν οἱ κίνδυνοι, οὐ περιέσονται ἡμῶν᾽ οὔτε ἡ ἐλπὶς καταισχύ- 
“Ἔ Ἁ 

νεται Χριστοῦ γάρ ἐστι. Δύο γὰρ τούτοις φέρομεν τοὺς 

κινδύνους, ἣ ταχέως αὐτῶν δ ἀπαλλαττόμενοι, ἢ χρησταῖς ἐλπίσι 
7 Πῶ δὲ ὃ “- - Ἁ ἢ ς Ἁ ς ’ 

τρεφομενοι. ὥς δὲ οὐδαμοῦ τοῦ πατρὸς " ἑαυτὸν ἀπόστολον 
φΦ ’ 9 ᾿ ΄“ Χ ἊΝ κα 1 ’ Ἷ “- Α 93 

Ἐ εἶναι φησιν, ἀλλα τοῦ Δριστοῦ; ἰἴαντα ἱκοινοποιεῖ, καὶ εὐαγ- 

ὅ Ῥραὶ. ἰχῖν. 6. τ ΤΊΤΩ, ἴν. 16. 6 Με. χχυὶΐ. 31. 

4 πνεύματος] πατρὸς ΒΟ. ἰην]ία (δΐ, τ᾿ ἰδοὺ γὰρ] ὅρα γάρ᾽ ἰδοὺ ΒΚ, 
8 πνεύματος] πατρὸς Β.Ι. Νεῖ. υἱοῦ Ὁ. ἴ τοῦ δοοδβϑβιῦ δχ ΟΠΊΠΙθΙΙ8. 
ν ἄρα Κ. Νεζοη. γ᾽ τοῦ] θεοῦ Ο. Χ θεοῦ }-Ἰ καὶ Κ. Υ Χριστοῦ] καὶ 
κυρίου Χριστοῦ ὅδᾶν. οε΄. κυρίου οτη. Β.1.Κ. Νεῖ. καὶ κυρίου ρει Ο.Ι,. νεγοη. 
2 πῶς ]-ΕἘκαὶ Β.ΚΚ. δρα---τέθεικε οτη. 1... 8 ἀ γωνιζόμεθα Κ. " ὑφίσταται 1. 
ἐφεδρεύει Β.Κ. ο ἀνιστὰς] ὅϊῖς Οὐαΐ. ἀνιστᾷ (ὐ.1.., δ εγομ. ἀνιστᾷ λέγων 
Β. Κ. αν. σθί. ἃ φησὶ οἴῃ. Β.Ιζ, ὅν. οοὔ. “φησὶ Ῥοβί θεὸν ᾿ΠΆΠΒΡ. 'Μεϊοη. 
6 τὸν σώζοντα Ἐ. (ὑαΐ. Γ ἐστι] - καὶ καλῶς οὕτως εἶπε ΒΚΙΚ, Ε ἀπαλλατ- 
τόμενοι ]-Ἐ καὶ διασωζόμενοι ΒΚ. ἅ ἑαυτὸν ἀπ. ] δὶς Ο. Ι. Ι,.. ἀπ. ἑαυτὸν ὰ ἢ. 
ἑαυτὸν οτη. [ζ. Ϊ κοϊνὰ ποιεῖ (, 5 αμτη καὶ εὐαγ. δὲ αὐτὸ Π)..1Κ. δαν. σοί, 
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ΙΝ ἘΡΙΩ͂Τ. 1. ΑὉ ΤΙΜΟΤΗ. ΗΟΜ.]. Ο 

ἃ . ΄-ι .ὦ' Ἁ «ἡ Γ ἃ 

γέλιον αὐτὸ λέγει τοῦ θεοῦ. ΕὍσα “γὰρ ἂν πάθωμεν, φησὶν, 
Α -»" 

οὐδέν ἐστι τὰ ἐνταῦθα. 
Α -“ 

“"Γιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει. Καὶ τοῦτο παρακλη- 

τικόν. Εἰ ἊΨ τοσαύτην ἐπεδείξατο πίστιν, ὡς [Παύλου γενέ- 

σθαι τέκνον, καὶ τέκνον οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ “Ὑνήσιον, θαρρήσει 

" περὶ τῶν μελλόντων. ΟΠ] ἰστις γὰρ τοῦτό ἐστι, κἂν ἐναντία 
- Ἁ ’ Α 

ταῖς ἐπαγγελίαις ἢ τὰ γινόμενα, μὴ καταπίπτειν μηδὲ θορυ- 
- 95 ᾿] οἵ Ἁ Ἁ ’; ᾿ ’ ἂ Ἁ 9 

βεῖσθαι. ᾿Αλλ᾽ ἰδοὺ καὶ τέκνον, καὶ γνήσιον τέκνον, καὶ οὐδα- 
“- “- ᾿νε 3 ΒΝ τ Ἃ νε., ΝΑ ἸΆΙ " 

μοῦ τῆς αὑτῆς εστιν οὐσιας. λλὰα τι; ἄλογον ἣν: λλ 
ΠῚ 5 ᾽ Ἷ ΓΑ ο᾽ κὶ ΄“.ᾳΆΝΜ Ἂ - 

οὐκ ἣν ἐκ Τ]αύλου, φησιν Ῥούτως οὐ τοῦ ἐκ τινος εἶναι τοῦτο 
΄ δ ἃ να ’ ΕΑ Οὐ “ ἘΠ ν Ν 

δηλωτικόν. ΓῚ οὖν : ἑτεροούσιος ἦν; “()ύ τοῦτο. ὐπων γαρ, 
΄- ᾽ Ρ 

τέκνον, διὰ τοῦτο προσέθηκεν, “ ἐν πίστει" τουτέστιν, ὅτι 
κὺ ῪῈ ᾿ ο Ν » ν ν γνήσιος ἣν καὶ ἐξ αὐτοῦ ἣν" οὐδὲν ἐνήλλακτο, κατὰ τὴν πίστιν 

“ 5 “- Ἁ ΄“ 

τὸ ἐμφερὲς εἶχεν" δὺ καὶ ἐν τοῖς ἀνθρωπίνοις ἐπὶ τῆς οὐσίας 
ΟῚ ’ “ ’ ᾽ { «" “ ἑ 4 ᾿] 9 [ν ς “ “ἢ 

ἐστίν. Ὅμοιός ἐστιν ἰυΐος τῷ πατρὶ, ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως, ὡς ἐπὶ 
- “- 3 “ Α 4 “ 

θεοῦ" “πλείων ἐγγύτης ἐκεῖ. Εἰνταῦθα μὲν γὰρ, εἰ καὶ τῆ οὐσίᾳ 
4, 4 .] ᾿ ἢ τ “ ὃ ’ » ’ 

ταὐτὸν εἰσιν, ἀλλ᾽ ετέροις πολλοῖς ὀιεστήκασι, χρώματι, σχή- 
’; “- Ἁ Α “- Α 

ματι, συνέσει, χρόνῳ, προαιρέσει, τοῖς περι ψυχὴν, τοῖς περὶ 

σῶμα, τοῖς ἐκτὸς, καὶ πλείοσιν ἑτέροις διεστήκασιν ἀλλήλων, ἢ 
’ - Α ἢ “ 

συναπτονται πρὸς ἀλλήλους ἐκεῖ δὲ τούτων οὐδὲν ἔστι τῶν 
ὃ ’ ἡ» ςς Φ Ὑ Α 5 »“ ἐέ λ Ἁ 45" δ᾽ ᾿ ᾿ 

ιαφραγματων. 0, “κατ᾽ ἐπιταγὴν, τοῦ, ““κλητος, ενερ- 

γέστερόν ἐστι. “Καθὼς καὶ ἀλλαχοῦ φησιν, “᾿Εν Χριστῷ 
31 ὑπ Ὁ ὡς Νὰ τ» ἊΥ (6 22 ’ 3 ’ Τὸ δὲ ἢ 
ἡσοῦ εγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα, τουτέστιν, ἐν πίστει. ὁ. θεὲ; “γνή-- 

σιον, “προστίθησι, τὴν ἀκριβῆ καὶ ὑπὲρ τοὺς ἄλλους πρὸς αὐτὸν 

ὁμοιότητα δεῖξαι βουλόμενος, Υκαὶ τὴν κέμαν, τὴν πρὸς αὐτὸν, 

καὶ τὴν διάθεσιν τὴν πολλήν. 7 Ἰδοὺ τὸ, δέν, πάλιν ἐπὶ τῆς 
, ν ΟΥ̓, ν᾿» Ν , 3 γ᾿ 39 ἢ «Ὁ δὲ Α 

πίστεως νησίῳ γὰρ τέκνῳ ἐν πίστει, φησίν. ρα δὲ καὶ 
Ἀ Ἁ ΄ Ἀ Ἁ 

τὸ ἐγκώμιον ὅσον, εἴγε μὴ μόνον υἱὸν αὐτοῦ φησιν αὐτὸν, ἀλλὰ 
Α ΄ ’ ςς "4 ’ »᾽ φ ’ὔ Ὀ Α ᾿] Α ι΄. 

καὶ γνήσιον τέκνον. ἀρις, ἔλεος, εἰρήνη, " φησὶν, ἀπὸ θεοῦ 
ΝῚ -- ΄“- “ ΄- ’ -“- ο 

πατρὸς ἡμῶν, “καὶ Χριστοῦ ᾿]ησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. Διὰ τί 

ὁ ἢ συ. ἵν. 18. 

Κ ὅσα γὰρ] δηλῶν ὅτι ὅσα Β-Κ. Μοχ φησὶν οἵη. ᾿Ιάοτη. : ἐνεδείξατο δ: 
τὰ Ψιᾷ. Αππού. π περὶ] καὶ περὶ Β.Κ. δὅαν. οο. 9 πίστις--- ἐστι] πίστεως 
δὲ τὸ ΒΑΚ, ὅαν. εοῖ. Μοχ γενόμενα [,. Ρ οὕτως] ὥστε ὅν. σοῦ. ᾿ην 1015 
ἸΙΌΥΊ5. 4 οὐ] οὐδὲ Β.Ὁ. Κ. ὅν. σοί, Τ τουτέστιν] ὥ ὥστε δηλῶσαι ΒΚ. 
ϑαν. οί. 5 ὃ---ὀὅμοιος] οὕτω καὶ ἐφ᾽ ἡμῶν καὶ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως λέγο- 
μεν ὁ δεῖνα ὅμοιος Β.Κ. υἱὸς] ὁ υἱὸς 1. Υ πλείων 1- ὰρ Β. Κ. ὅ8αν. σοί. 
Υ πορωβλλ χὰ ἐμφαντικώτερον ΒΚ, Χ καθὼς] τέκνον δὲ εἶπε, καθὼς 1. 
κα θὼς---φησιν) καθὼς καὶ ἀλλαχόθεν ἐστὶ μαθεῖν. ὝὍμοιον δὲ τοῦ, Τιμοθέῳ 
Ἐν» τέκνῳ, καὶ Κορινθίοις φησὶν Β.Κ. ϑαν. σοῦ. ϑιιαίίιπι ἐν γὰρ Χρ. Β.Κ'. 
Σ καὶ] οὐ τοῦτο δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ Β.ἸΚ. ὅαν. σοί. 2 Ηδο ἰδοὺ---γνήσιον 
τέκνον, ἸΠΟ] 8 ἃ ὅϑᾶν. ἀθϑιιηί ἴῃ δγοη. τραρηδηΐιι5 ΠΙὈγ15. ἰδοὺ--- πίστεως 
ΠΟ νου οί. ἃ ἐν, πάλιν) ἔμπαλιν 1. Ὁ φησὶν οἴῃ. ΒΚ. ὅν. σοί, 
5 καὶ---ἡμῶν καὶ κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ Ὠϊς οἱ ἰηῖνα Καὶ. 

580 

Β 



0 5. ΨΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΒΥΒΟΚΤΟΜΙ 

΄- » - ΄ κ 

τῶν ἄλλων ἐπιστολῶν οὐδαμοῦ τὸν ἔλεον προέταξεν, ἀλλ᾽ ἐν- 
΄ ΄ Ἁ ΄-΄- 

ταῦθα; Καὶ τοῦτο ἀπὸ πολλῆς φιλοστοργίας" πλείονα γὰρ 

ἐπεύχεται τῷ παιδὶ, δεδοικὼς ὑ ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ τρέμων. Οὕτω 

γὰρ πρνδιίώ, ὡς, ὃ μηδαμοῦ πεποίηκε, καὶ σωματικῶν ἕνεκεν 
᾽ - ἡ Ἁ Ὡς" ς δ ’ 8 ςς ΟΣ φη, ἢ “ .) 

ἐπιστεῖλαι “προς αὐτὸν, ὡς ὅταν λέγη, ἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ 
Ἁ ’ 

τὸν στόμαχόν σου καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας. [Πλείονος 
φᾷ, ’ ε ’ “ ᾿ ’ ςς ᾽ κ᾿ -: 

γὰρ μάλιστα οἱ διδάσκαλοι δέονται τοῦ ἐλέου. Απὸ θεοῦ, 
Τὶ Θ Α Ἁ « ΄“. Α Χ ΄σ Ἴ ΄- “ ’ ΄ ΄-. 4} 

φησι, πατρὸς ἡμῶν, καὶ Ἀριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 
11 ’ Ε] “ ’ Ἐπὶ Ν ᾿ { Ἁ ς , 

ἀλιν ἐνταῦθα παραμυθία. ἰ γὰρ πατὴρ 'θεος, ὡς τέκνων 
"ὃ Ψ- 3 5 ἈΝ ΄'. Χ “. ’ὔ οςς ἼΥ ῃ " ᾿ 

κήδεται" ἀκουε ὅγαρ τοῦ Δριστοῦ λέγοντος, ίς "έστιν ἐξ 

ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν ἐὰν αἰτήση ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον, μὴ λίθον 

ἐπιδώσει αὐτῷ : 
- ’ ’ - 

τες Κ αθὼς παρεκαλεσὰ σε προσμεῖναι ἐν ᾿Εἰφέσῳ, πορευό- 
ς Μ ὃ [4 Ρ}) 5, Ν Α “ Ἵ ὃ ὃ 

μενος εἰς Νιακεὸοονίαν. κουε τὸ προσῆνες, πῶς οὐ ὀιδα- 
’ ’ Ὁ ΡΣ τῶ ’ ᾽ κ᾿ 3 

σκάλου κέχρηται φωνή, ἀλλ ἱκέτου σχεδόν. Οὐ γὰρ εἶπεν, 
τ ’ ] δὰ 9 ἡ ΕΣ ’ ᾿] Ν ψιε ςς , 
ἐπέταξα, 'οὐδὲ, ἐκέλευσα, οὐδὲ, παρήνεσα, ἀλλα τι; Παρεκα- 

Γ 49 Οὐ Α τὴ ’ ἣ ν [7 τ ὃ - 

λεσὰ σε. ὑ μὴν πρὸς πάντας τοὺς μαθητὰς οὕτω "ἢ διακεῖσθαι 
Α 9 οἱ ν᾿ Α Π ’ Δ 9 Ζ 8 δὲ κ ΕΙΣ 

Ἐ χρή: ἄλλα πρὸς τοὺς "ἡμεροὺυς καὶ εναρέτους, πρὸς ὁὲε τοὺς ἀλ- 

λους τοὺς διεφθαρμένους καὶ ὃ μὴ γνησίους, ἑτέρως" καθὼς καὶ 
δ᾽ “ἢ ᾿ 11 «ς "Ἐ] ὅ.. ἡ. κἢ ᾿ “ ἢ 

αὐτὸς γραφων φησ:ν, λεγχε αὐτοὺς μετὰ πασῆς επι- 

551 ταγῆς. “ΙΚαὶ ἐνταῦθα ὅρα τί φησιν “ Ἵνα παραγγείλης 
Ν᾿. Ὅν γ “Ὁ “ ’ 9 ᾿ »“Ἴες 

τισιν, ἴοῦχ, ἵνα παρακαλέσῃς, ἀλλ᾽, “ἵνα παραγγείλης μὴ 

Ε διὸ λεῖν." ΓΖ 5ὁὰὴ Πα ετεροθιδασκα εἶν. ἰ δὴ τοῦτό ἐστιν; οὐ γὰρ ἤρκει. ἡ [1αύ- 

λου ἐπιστολὴ, ἣν [ἐπέστειλεν αὐτοῖς ; ἡ Οὔ᾽ πρὸς γὰρ τὰ γράμ- 
Ἁ 

ματα καταφρονητικώτερον ἐ ἔχουσιν. ΜῊ καὶ προ τῶν γραμ- 

μάτων ταῦτα ἣν. Καὶ αὐτὸς "δὲ πολὺν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ 

ὄνον πεποίηκε, ἡ καὶ ἐνταῦθα τὸ ἱερὸν τῆς ᾿Αρτέμιδος ἣ ἣν, ἐν- 
“ὄ᾿ ΕΣ εὖ ἈΝ 9 “- Ἁ ᾿ Ἂν ΄ Ἁ ’ 

ταῦθα ἔπαθε τὰ δεινὰ ἐκεῖνα. Μετὰ γάρ τὸ λυθῆναι τὸ θεα- 
Α 

Β τρον, καλέσας ζκαὶ παρακαλέσας τοὺς μαθητὰς, οὕτως ἐξέπλει, 

81 ΤΊ; ν:. 25. 9 Μεαίῃ. νἹἱ!. 9. 1θὲν ἦς 41 ΠῚ. 11, 15. 

ἃ πρὸς αὐτὸν) 515 Οππθ65. αὐτῷ ΨΝετοη. ὅν. Μον. 9 φησὶ ροβί πατρὸς 
ἡμῶν [ΓΔΏΒΡ. Ο. ἔ ὁ θεὸς Β. Κ. αν. οοἴ. ξ γὰρ τοῦ Χρ. ἐξ καὶ τοῦ Χρ. τὸ 
αὐτὸ αἰνιττομένου καὶ ΒΟ δ ἐστὲ» αἷδι, ἴω καθὼς }- φη σὶ 3. Κ ἄκουε 
τὸ πρ.] ἴδε τὸ πρ. καὶ ἐντεῦθεν Παύλου Β.Κ, Μοχ οἰκέτου Βα 4. εὖ Οοαά. ἱκέ- 
του (ὐαΐ. ξιρρίϊοὶς Νοί. Ἰ οὐδὲ ἐκέλευσα οπι. ις. τὰ διακεῖσθαι]-" ἡμᾶς 
Β.ΙΚ. ὅαν. σοί. Ὠ ἡμετέρους Β. 9 μὴ] οὐ ΒΑΚ. Ρ φησὶν] ἀλλαχοῦ 
τοῦτο διδάσκει ΒΙΚ, ἀλλαχ οὔ φησι ὅαν. οοΐ. 1118 1 γ]8. δίατπη ἐλέγχετε ΚΚ. 
1 καὶ ἐντ.] ἐντ. δὲ Β. Ιζ, καὶ ἐντ. δὲ δαν. οθῇ. ε οὐχ) οὐκ εἶπεν ΒΙΚ. 5 δὴ 
δροθββὶξ εχ ΠΡ γ18 οτηηῖθι8. Μοχ γὰρ οτη. Β. "Ἐ ἀπέστειλεν Ο.. εἴ οχ οοττ. Κὶ. 
Υ οὔ' πρὸς γὰρ] ἤρκει " ἀλλὰ πρὸς Β. Κ, ὅδᾶν. οεῖ. .1άεπα δηΐθ ἔχουσιν ἰῃ- 
βουαηῦ οἱ ἄνθρωποι. Ὺ ἢ)- οὖν τοῦτό ἐστιν εἰπεῖν, ἢ ὅτι άοπη. Χ δὲ οτχ. Ο. 
Υ͂ καὶ οἴη. Β.Κ. Μοχ τὰ μυρία ἐκεῖνα δεινὰ ἰάθη. 2 καὶ παρακαλέσας οτη. (Ὁ. 
Ροβύ μαθητὰς ἴτδη8ρ. 1. 



ΙΝ ΕΡΙΞ5Τ. 1. ΑὮῇ ΤΙΜΟΤΗ. ΗΟΜ.]. Ἵ 

καὶ πάλιν παρεγένετο αὐτοῖς. "Αξίιον δὲ ζητῆσαι, εἰ νῦν ἐνί- 
" “- ᾿ ’ Ξ «. Ἁ ςς »" ’ Α 

δρυσεν ἐκεῖ τὸν Τ᾽ μόθεον᾽ φησὶ γὰρ, “ἵνα παραγγείλης τισι 
Α 8 - ἢ Ψ ’ ᾿] Α ᾿] Α “ Α 

μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν. Οὐ τίθησιν αὐτοὺς ὀνομαστὶ, ἵνα μὴ 

ἀναισχυντοτέρους ἐργάσηται τῆ τοῦ ἐλέγχου " περιφανείᾳ. 

᾿Ενταῦθά τινες ἦσαν ἐξ Ιουδαίων “ψευδαπόστολοι, βουλόμενοι 

πάλιν ἐπὶ τὸν νόμον ἕλκειν τοὺς πιστοὺς, ὃ πανταχοῦ τῶν ἐπι- 

στολῶν αἰτιᾶται. ᾿Εποίουν δὲ τοῦτο οὐχ οὕτως ὑπὸ συνειδότος 
ς ’ ε ε ᾿ Π Α “- »ὕ Ν 
ἑλκόμενοι, ὡς ὑπὸ κενοδοξίας, καὶ τοῦ θέλειν ἔχειν μαθητὰς, 

, “ ’ ἀΠ ’ “- Α Ἁ -- ἊΣ 
καὶ τῷ μακαρίῳ “[᾿αύλῳ εὐρροω τώρα καὶ πρὸς αὐτὸν ζηλο- 

, " ων ὁ διδ ; "ὦ Μηδὲ τύπως ἔχοντες. οὔτο ἐστιν, “ “ἕτερο ιδασκαλεῖν.᾽ ηδε 

προσέχειν, φησὶ, μύθοις καὶ “γενεαλογίαις.᾽" Μύθους οὐ τὸν 

νόμον φησὶν, ἄ ἄπαγε" ἀλλὰ τὰς παραποιήσεις καὶ τὰ παραχα- 

ράγματα καὶ τὰ παράσημα δόγματα. Εἰκὸς γὰρ τοὺς ἐξ Ἴου- 

δαίων ἐν τοῖς ἀνονήτοις τὸν πάντα λόγον ἀναλίσκειν, πάππους 

καὶ προπάππους πρθμοῦντανν ἵνα δῆθεν ἐ οϑΝνς πολλῆς καὶ 

ἱστορίας δόξαν ἔ ἔχωσιν. “Ἴνα παραγγείλῃς ' τισὶ, φησὶ, μὴ 

ἑτεροδιδασκαλεῖν, βηϑὲ παν ὧν μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπε- 

ράντοις." Τί ἐστιν, “ ἀπεράντοις ;" Ἤτοι πέρας οὐδὲν ἐ ἐχού- 

σαις, ἣ οὐδὲν χρήσιμον, ἢ 8 δυσκατάληπτον ἡμῖν. Εἶδες πῶς 
; Α , 

διαβάλλει τὴν ζήτησιν; Ἔνθα γὰρ πίστις, οὐ χρεία ζητήσεως" 

ἔνθα μηδὲν δεῖ περιεργάζεσθαι, τί δεῖ ζητήσεως; ἫἩ ζήτησις 

τῆς πίστεώς ἐστιν ἀναιρετική. Ὁ γὰρ ζητῶν, οὐδέπω εὗρεν᾽ ὁ 

ζητῶν, πιστεῦσαι οὐ ἐρρβρου Διὰ τοῦτό φησι, μὴ ἀσχολώμεθα 

περὶ τὰς ζητήσεις" ἢ εἰ δὲ ζητοῦμεν, οὐκ ἔστι τοῦτο πίστις" ἡ 

γὰρ πίστις ἀναπαύει τὸν λογισμόν. Πῶς οὖν φησιν ὁ Ο Χριστὸς, 

18 ἐς ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε: κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν" καὶ, 

“ ᾿Πρευνᾶτε τὰς γραφὰς, ὅτι τρδᾶς ἵὲν ταύταις δοκεῖτε ζωὴν 

αἰώνιον ἔχειν ;) ᾿Εἰκεῖ μὲν τὸ, “ ζητεῖτε," περὶ αἰτήσεως λέγει 

καὶ σφοδροῦ πόθου" ἐνταῦθα δὲ τὸ, “ ἐρευνᾶτε τὰς γραφὰς," οὐ 

τοὺς ζητητικούς ἐστιν εἰσάγοντος Κιηπόνους, ἀλλ᾽ ̓ ἐκβάλλοντος. 

Εἶπε γὰρ, " “ἐρευνᾶτε τὰς γραφὰς," τουτέστιν, ὥστε τὴν ἀκρί- 
δ τω »" ἃ τἀ 9 “ “κ κ 5» ἢ 

53) βειαν αὐτῶν καταμαθεῖν καὶ εἰδέναι, οὐχ ἵνα ἀεὶ ζητῶμεν, αλλ 

ἵνα παυώμεθα "' ζητοῦντες. ΚΚαὶ καλῶς εἶπε, “ ΠΠαράγγελλέ 

12 νυ. 4. 18 Μεί(ῃ. νἱῖϊ. 7. οδπ. ν. 30. 

8 ἄξιον---παραγγείλῃς ἐκεῖ τὸν Τιμόθεον ἐπίσκοπον κατέστησε. διὰ τοῦτο γρά- 
ων φησὶ, παράγγελλε Β.Κ. νυ περιφανείᾳ Β.Κ. Οαϊ. γεοθρίπτη ἃ Βθῃ. 
μοὶ πως ὑπερηφανίᾳ. “ ψευδαπ.} ἀπόστολοι ψευδεῖς 1. 4 Παύλῳ οἵη. Κὶ. 

8 ενεαλογίαις 1-- ἀπεράντοις Μογ. Βοῃ. ἰπνῖ5 Πὐτῖ8. Ηδο καὶ γενεαλογίαις. 
μύθους οτὰ. Β.Κ. Μοχ καὶ τὰ παραχαράγματα οτῃ. ἸϊάοΙη. ἴ τισὶ οτη. 1. 
φησὶ οτη. (Ὁ. φησὶ, τισὶ ἴηνθῦβο οτὰ. 1. ΕΒ εὐκαταλ. ΕΒ, ϑὐαδίτη ὑμῖν Β.1. 
ΚΙ... δ εἰ δὲ] ἐπεὶ εἰ Β.Κ. ὅαν. σοί. ἱ ἐν ταύταις ὃδ.] ὃ. ἐν ταύταις Κα... 
Κ πόνους οἵη. ΒΚ, διαίτῃ ἀλλ᾽ ἐξάγοντος Ο. Ι τουτέστιν] διεγείρων Β.Κ,. 
τ ζητοῦντες] τοῦ ζητεῖν Ο. 



σι 

.) 5“, ΦΟΌΑΝΝΙΒ ΟΗΒΥΝΟΠΤΟΜΙ 

᾿Ὶ [ “- Α ,ὔ ,ὔ Α 

τισι μὴ ἑτεροδιδασκαλ εῖν, μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλο- 
ἢ ς » 

γίαις ἀπεράντοις, αἵτινες ζητήσεις παρέχουσι μάλλον, ἢ οἶκο- 
ἢ νὰ , 55) ἘΣ ἐξ Σ , κι» 

νομίαν θεοῦ τὴν ἐν πίστει. αλῶς εἶπεν, “οἰκονομίαν θεοῦ 
’ Ἀ “- “ κ 

μεγάλα γὰρ ἡμῖν ἢ δοῦναι ἠθέλησεν ὁ θεὸς, ἀλλ᾽ οὐ δέχεται ὁ 
Ἁ ΄-' .-. ΄-ι κ 3 

λογισμὸς τὸ μέγεθος αὐτοῦ τῶν οἰκονομιῶν. Διὰ πίστεως οὖν 
»“ ’ὔ ΄- “ " Ἀ ΄ “ ’ ε 

τοῦτο γενέσθαι δεῖ, ὅπερ ἐστὶ φάρμακον ψυχῶν μέγιστον. Ἢ 

τοίνυν ζήτησις ἐναντία ἐστὶ τῆ οἰκονομίᾳ τοῦ θεοῦ. '"ΓῚ “ γὰρ 
εἰ ΄ “- Α ΄ 

ἀπὸ τῆς πίστεως οἰκονομεῖται; Δέξασθαι τὰς εὐεργεσίας αὐτοῦ, 
᾿Ὶ »" 

καὶ γενέσθαι βελτίους, καὶ περὶ μηδενὸς ἀμφισβητεῖν Ῥμηδὲ 
“ ’ “ “ 

ἀμφιβαλλειν, ἀλλ᾽ ἀναπαύεσθαι. Απερ γὰρ ἡ πίστις ἤνυσε 
΄“- “»Ἅ 

καὶ Ἰῳφκοδόμησε, ταῦτα αὕτη καταστρέφει. ΠῸῶς δὲ καταστρέ- 

Β φει: ζητήσεις παρέχουσα, καὶ τὴν πίστιν ἐκβάλλουσα. “Μηδὲ 

σ 

’ κ ͵ Α , 5 , 4) ΤᾺ; 

προσέχειν, φησὶ, μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεραντοις. ᾿ 
7 ᾿ Α 

γενεαλογίαι, φησὶ, τί ἔβλαπτον ; " ἔλεγεν ὁ Χριστὸς, ὅτι διὰ 

πίστεως δεῖ σωθῆναι" ἐκεῖνοι ἐζήτουν, καὶ ἔλεγον ὅτι οὐκ ἔνι 
“ 9 Α Α δ Α ᾿] ’ὔ ἢ, Ἀ Ἁ Ἂ ς κ 

τοῦτο. ᾿Εἰῇπειδὴ γαρ ἤ μὲν ἀποῷῴασις κατὰ τὸ παρὸν ἦν, ἡ δὲ 
ΕΝ ΄ ς ’ ᾿] ΄σ ’ Ὑ 9 “- 

ἔκβασις τῆς ἀποφάσεως ἐν τῷ μέλλοντι, πίστεως ἔδει. ᾿Εἰκεῖνοι 
Α - -" 

δὲ προκατειλημμένοι τοῖς νομικοῖς παρατηρήμασιν, ἐνεπόδιζον 
᾿"σ ζ 4 - .- 

τὴ πίστει. Οἷμαι δὲ καὶ “λληνας "αὐτὸν ἐνταῦθα αἰνίττεσθαι, 
[ν λέ ςς .θ Α Ἂ ; 49 ς Α Θ Α { Φ “" 

ὅταν λέγη, “μύθοις καὶ γενεαλογίαις,, ὡς τοὺς θεοὺς "αὐτῶν 

καταλεγόντων. 
“- κ κ κ 

Μὴ τοίνυν προσέχωμεν ταῖς ζητήσεσι. ΠΙιστοὶ γὰρ διὰ 
“-“ ’ - ’ὔ 

τοῦτο κεκλήμεθα, ἵνα Υ᾽ ἀνενδοιάστως τοῖς λεγομένοις πιστεύω- 
’ Α ῃ κ 

μεν, ἵνα μηδὲν ἀμφιβαλλωμεν. ΗΕ μὲν γαρ ἀνθρώπινα τὰ 
’ Ξ Ω ᾿ δ᾽» τς ; τ ἢ ΩΝ “ - 

λεγόμενα ἦν, ἐχρῆν αὐτὰ βασανίζεσθαι εἰ δὲ θεοῦ, τιμᾶσθαι 
κ᾿ ἘΝῚ, ᾿ , ι 

αὐτὰ μόνον χρὴ καὶ πιστεύεσθαι" ἂν δὲ μὴ πιστεύωμεν, Χ οὐδὲ 
Φ Ἀ "᾿ [] ᾽ ΠΣ ᾿, ἘΠῚ ΦΨ Ν 3 ἀχ'. 9 
ὅτι θεὸς ἔστιν “εἰσόμεθα. ᾿Ἰῶς γὰρ οἴθας ὃτι θεὸς ἐστιν, 7 εὐ- 

Ἁ “- - ΄“- - Ἁ Ἁ 

θύνας αὐτὸν ἀπαιτῶν; ᾿Ποῦτο πρῶτον τεκμήριον τοῦ τὸν θεὸν 
᾿ Δ" ἵ ᾿ 9 ’ 

εἰδέναι, τὸ πιστεύειν οἷς ἂν λέγη χωρὶς τεκμηρίων καὶ ἀποδεί- 
Π' “ Σ ἪΝ ΕΣ ᾿ Σ ,. Ν - 840 “ 

ἕεων. οὔτο καὶ ἴώλληνες ἰσασιν᾽ ἐπίστευον γὰρ τοῖς “δεοίς, 
τ “ , 

φησὶ, Ῥκαίτοιγε ἄνευ τεκμηρίων λέγουσι" τί δήποτε; ὅτι ἔκ- 

ἢ ἠθέλησε δοῦναι ἴῆνογτδο οτ, 1.. 5) γὰρ] δὲ Β. δαὶ Κ.. ϑ αίϊπι τῆς δοσοδδι 
6Χ ΟἸΩΏΙ})118. Ρ μηδὲ οἴηη68. καὶ 44, Υζαί!πι ἀναβάλλειν [.. 4 φκονό- 
μησε],.. Μοχ Πδθο πῶς δὲ καταστρέφει ; 5ιπΐ ἴῃ Π1Ὀγ18 ΟἸππῖθα5, ποη ἴῃ Κα. 
Οἰν ἰα, φιιαβο δ οἵ. Τ' αἵ] καὶ αἱ Β.Κ. ὅν. οϑΐ. 5 αὐτὸν ἐντ.] ἐντ. αὐτὸν 
ΟΟΚ.Ι. καὶ Ἕλληνας---γενεαλογίαις] ὅταν λέγῃ μύθους καὶ γενεαλογίας, τοὺς 
Ἕλλ. αὐτὸν αἰνίττεσθαι 1.., ἵἴ αὐτῶν] ἐκείνων ΒΚ, Υ ΗΘΙΚΟΝ. Περὶ τοῦ 
πίστιν ἔχειν, καὶ μὴ πολυπραγμονεῖν᾽ καὶ κατὰ τῶν λεγόντων γένεσιν καὶ εἷμαρ- 
μένην. Ν ΘΙΌΠ. Ὑ" ἀνενδυάστως ἴ,. Χ οὐδ᾽ ὅτι ὦ. ϑαϊίπι θεοῦ (Ὁ. Π)εὶ γοι. 
Υ εἰσόμεθα] ὅ:1ς Β. 5οἴθηιις Ν᾽ εὐ. πεισθησόμεθα 1,. (ὑδίοτ! οὐτῃ Εά, πεισόμεθα. 
2 εὐθύνας αὐτὸν] τούτων εὐθύνας 1,.., ἃ θεοῖς, φησὶ] θεοῖς αὐτῶν, τοῖς περὶ τῶν 
ἡρώων μύθοις ἁπλῶς Β.Κ, " καίτοι (Ὁ. ὁ δήποτε] δὲ ἐπίστευον Β.Κὶ, 

τι 



ἘΥΕΡΙΝΡ Ι ΑἸ ἙΙΜΟΤΗ. ΠΌΜ.Ὶ. 9 

γονοί εἰσι θεῶν. Ὁρᾷς ὅτι καὶ “Ἄλληνες τοῦτο ἴσασι; Καὶ 
τί λέγω ἐπὶ [θεοῦ ; ἐπὶ παν πῇ τοῦτο ἐποίουν γόητος καὶ 
μάγου, δϑελυγόρου λέγω" "αὐτὸς ἔφα" καὶ ἐπὶ ναῶν ἡ σιγὴ 
ἄνωθεν ἱ ἐπεγέγραπτο, καὶ κατεῖχε τῷ δακτύλῳ τὸ στόμα, καὶ 
πε ψόγον τὰ χείλη, πᾶσι τοῖς παριοῦσι σιγᾶν παρήνει. 
Εἶτα Ἰἐκεῖνα μὲν οὕτω σεμνὰ, τὰ δὲ ἡμέτερα οὐχ οὕτως, ἀλλὰ 
“καταγέλαστα: ̓ Τὰ μὲν γὰρ “Ἑλλήνων εἰκότως ζητεῖται" τοι- 
αῦτα γάρ ἐστι, μάχαι τῶν λογισμῶν καὶ ἀμφισβητήσεις καὶ 
συμπεράσματα" τὰ δὲ ἡμέτερα τούτων ἢπάντων κεχώρισται. 

᾿Εκεῖνα μὲν γὰρ ἀνθρωπίνη εὗρε σοφία, ταῦτα δὲ χάρις ἐδίδαξε 

πνευματική" ἐκεῖνα μωρίας καὶ ἀνοίας. ταῦτα τῆς ὄντως σοφί ας 
δόγματα. ᾽Εκεῖ οὐκ ἔστι μαθητὴς, οὐδὲ διδάσκαλος, ἀλλὰ πάν- 

τες ἡσυζητοῦσι, καν διδάσκαλος, κἄν μαθητής. «“Μαθεῖν γὰρ, 

οὐ ζητεῖν χρὴ. πείθεσθαι, οὐκ ἀμφισβητεῖν, πιστεύειν, οὐ συλ- 
λολϊζενθαι. Δᾶὶ πίστεως ᾿γὰρ πάντες εὐδοκίμησαν οἱ παλαιοὶ, 

καὶ ταύτης ἄνευ πάντα διέφθαρται. Καὶ τί "λέγω περὶ τῶν 
ἐπουρανίων ; ἱκᾶν τὰ ἐπὶ γῆς ἐξετάσωμεν, ταύτης εὑρήσεις ἐχό- 

μενα" οὔτε ἀμ νι δ συναλλάγματα, οὔτε τέχναι, οὔτε ἄλλο οὐδὲν 
ἔσται τοιοῦτον "ταύτης χωρίς. Ἐπὶ δὲ ἐνταῦθα, ἔνθα περὶ Ψεν- 
δῶν πραγμάτων, ταύτης δεῖ, πολλῷ μαρσμθνρζ ἐν “ἐκείνοις. "Γαύ- 

τῆς οὖν ἐχώμεθα, ταύτην μετίωμεν᾽ Χοὕτω πάντα τὰ ὀλέθρια 
δόγματα τῆς ψυχῆς Σἐκβάλλομεν τῆς ἡμετέρας, οἷον “γένεσιν 

λέγω καὶ εἱμαρμένην. ἊΑν πιστεύσης ὅτι Τἔστιν ἀνάστασις καὶ 

κρίσις, πάντα τὰ τοιαῦτα δυνήσῃ τῆς ψυχῆς ῊΣΕΝ ΠΙΠςστευ- 

σον ὅτι ἔστι θεὸς δίκαιος, καὶ οὐ πιστεύσεις ἃδτι θέ 
ἄδικος" πίστευσον ὅτι ἔστι θεὸς προνοῶν, καὶ οὐ πιστεύσεις ὅτι 

ἔστι γένεσις πάντα “συγχέουσα' πίστευσον ὅτι ἔστι κόλασις 
καὶ βασιλεία, καὶ οὐ πιστεύσεις ὅτι ἔστι γένεσις, τὸ μὲν ἐφ᾽ 

ἡμῖν ἀναιροῦσα, ὑποβάλλουσα δὲ ἡμᾶς ἀνάγκη καὶ βίᾳ. Μὴ 

ἃ εἰσι] ἦσαν 1,. 6 καὶ οἵ Ἕλ. Ὁ. " θεῶν ΒΕς, ϑαν. οοί. ξ τοῦ Πυό. 
ἸἸάθτη. ἢ αὐτὸς---κατεῖχε] ἐκείνου γὰρ τὸ αὐτὸς ἔφα" ἐκείνου ἡ πενταετὴς σιγή" 
ἐκεῖνος κατεῖχε Β.Κα. ἱ ἐπεγέγραπτο] ὅϊς Ὁ. ἐπιγέγραπται 11.. ἐγέγραπτο 
Εαά. δίδιπι τῷ οἵη. 1. Κ ἐπισφίγγων οἸηηθ8. ἐπισφίγγουσα ᾿Ξ 44. εἰ 5]ς 
ΕΧ ΟΟΥ̓Τ. τσ ἵ ἐκεῖνα] ἐκεῖ Κ. μὰ καταγέλαστα Ἶ - - καὶ ποίας οὐχὶ μανίας ἂν 
εἴη τοῦτο ὑπερβολή ; Β.1Κ. ὅν. σοῦ. ἢ πάντων ΟἸΏΠ65. ἁπάντων 4. κεχ. 
πάντων ἴίγνεγβο οτῇ. Ὁ. 9 συζητοῦσιν" ]-ἰ ἐνταῦθα Β.Κ. ϑαν. σοῦ. - ἐνταῦθα 
δὲ 1. Ρ χρυ δε, Β.Κ. ὅν. σοί. Ῥοβί μαθητὴς τα. εἴη ἴ,. ᾳ για. 
Δημοί. τ γὰρ] οὖν Π. Κι. Μοχ ηὖδακ. 1. 5 λέγω ]-Ἐ φησὶ 1. Δ όγοη. 
ἵ κἂν ογη. 1... Μοχ καὶ ταύτης ἴάθυη. νά ταύτης χωρὶς ΟΠΠΏΘ5. χωρὶς ταύτης 

Εαα. Υ ἐκείνοις] ΘΟ 1 οἵ δηΐθ οοὺσ. (.(}) ἐκείναις ΕΔ. ΣΧ οὕτω] ἂν 
ταύτην ἔχωμεν, οὕτω Β.Κ. Υ ἐκβαλοῦμεν Β.Κ. ἐκβάλωμεν σ. 2 ἀνάστα- 
σίς ἐστι Ἰίγεγβο οτά. 1. ἃ ὅτι--- ἄδικος] γένεσιν ἄδικον εἶναι 1. Ὁ ἔστι) 
δῖς Ο.1. Ψεγοη. ἔσται Β.Κ. ὅαν. οοΐ. ς ψὙιά. Απηοῖ. ἃ εἰς ἀνάγκην καὶ 
βίαν 1,. 

ἜΝ ΥἹ. 9 

εστι γένεσις 

553 



10 5, ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΒΥΞΟΒΊΟΜΙ ἢ 

σπείρῃς, μὴ ρυσρσῃαι μὴ στρατεύσῃ, μηδὲν ὅλως ἐργάσῃ" πάν-: 

αἰ τως γὰρ καὶ “ἑκόντος καὶ ἄκοντος ἥξει τὰ τῆς γενέσεως. Τί 

ἡμῖν δεῖ λοιπὸν εὐχῶν ; Διὰ τί οὖν θέλεις γενέσθαι Χριστιανὸς, 
“ ’ "7 ἢ ἢ Ν ς δ, ὧν , 1 0 ᾽ὔ ὃ 

εἰ γένεσις ἔστιν; οὐ “γὰρ ὑπο ἔγκλημα ἔση. ὁθεν τέχναι; 

ἀπὸ γενέσεως ; Ναὶ, φησίν. ΤΆΑλλ᾽ εἵμαρται τῷ δεῖνι γενέσθαι (254) 
΄- “- Ἁ ΄ “- 

βσοφῷ μετὰ πόνων. "Δεῖξόν μοι τινὰ χωρὶς τοῦ πονεῖν μα- 
9 “ ΄-: " φΦ " “ ’ 

θόντα ἱτέχνην᾽ οὕτως οὐ τῆς γενέσεώς ἐστιν, ἀλλὰ τῶν πόνων. 

[[6θεν οὖν ὁ δεῖνα πλούσιός ἐστι, μιαρὸς ὧν, Κ φησὶ, καὶ πονη- 
, Α 

ρὸς, παρὰ πατρὸς διαδεξάμενος τὴν κληρονομίαν' ἕτερος δὲ 

1} μυρία μοχθῶν, πένης ὑπάρχει: ; ταῦτα γὰρ συνεχῶς γυμνάζουσι, 

πάντα ἐπὶ πλούτου καὶ πενίας κινοῦντες, οὐδὲν ἐπὶ κακίας καὶ 

ἀρετῆς. ᾿Αλλ᾽ ἐνταῦθα μὴ τοῦτο εἴπης, ἀλλὰ δεῖξον εἴ τις κα- 
Ἁ 3 ’ὔ ’ 5 τ Ἁ Σ ς “ . Ὶ ς Α 

κὸς ἐγένετο σπουδάζων, εἴ τις ἀγαθὸς ῥᾳθυμῶν. Εϊ γὰρ ἰσχὺν 

ἔχει ἡ εἱμαρμένη, ἐπὶ τῶν μεγίστων ἐνδεικνύσθω τὴν ἰσχὺν, ἐπὶ 
ἨΔ “ς σ᾿ Ν Ι Α φ Α ’ " Α ’ Ώ Π ’ « 

ἀρετῆς καὶ κακίας, μὴ ἐπὶ πλούτου καὶ πενίας. θεν ὁ 
“ὴ - .} ᾿ 3 Φ ὃ “ Ψ Φ ’ Ξ ᾿ς ε ὃ - ᾽ὃ - 

εἶνα ἐν νόσοις, φησὶν, ὁ δεῖνα ἐν ὑγείᾳ; πόθεν ὁ δεῖνα εὐδοκιμεῖ, 
Ἁ - Ν 

Β ἕτερος δὲ ἀσχημονεῖ ; πόθεν ἐκείνῳ κατὰ “γνώμην τὰ πράγματα 
- [ἐ 

προχωρεῖ, ἑτέρῳ δὲ μυρία ἐπὶ μυρίοις ἐμποδίσματα; ᾿Απόστηθι 

τῆς γενέσεως, καὶ “εἴση ταῦτα ἀκριβῶς" πίστευσον ὅτι θεός 
9 ς ΄“ δὰ ᾽ “ ΄“΄ ΡῚ ᾽ “3 ’ 

ἐστιν ὁ προνοῶν, καὶ εἰσῃ σαφῶς ταῦτα. ᾿Αλλ’ οὐ δύναμαι, 

φησίν" οὐ γὰρ ἀφίησιν ἡ σύγχυσις Ῥτῶν πραγμάτων τούτων 

ὑποπτεῦσαι πρόνοιαν, εἰ θεοῦ ταῦτα ἔργα. Πῶς δύναμαι πι- 

στεῦσαι ὅτι θεὸς ὁ ἀγαθὸς τῷ πόρνῳ, τῷ μιαρῷ, τῷ πλεο- 
’ ΄“ Α ΄“ , νέκτη χρήματα δίδωσι, τῷ δὲ ἀγαθῷ οὐκέτι; πόθεν πιστεύσω: 

Ἁ Ἁ ; “ι “κι ΄ 

Β' ἀπὸ γὰρ πραγμάτων δεῖ πιστεύειν. Καλῶς" οὐκοῦν γενέσεως 
γ} - ὃ Ἃ ἡ δί 5 , ’ Ἷ “3 ’ ᾿ ’ 

ἐκεῖνα δικαίας, ἢ ἀδίκου ; ᾿Αδίκου, φής. Τίς οὖν ταύτην ἐποίη- 

σεν; ἄρα ὁ θεός; Οὗ, φησὶν, ὃ ἀλλ᾽ ἀγένητός ἐστι. Καὶ πῶς 
κυ ΄- , Ν “᾿ 

ἀγένητος οὖσα ἵταῦτα ἐργάζεται: ἐναντία γὰρ ταῦτα. Οὐκ 
» χ δ᾽ “- “- ΕῚ “- 9 ; ’ Ἁ 9 

ἔστιν οὖν ὅλως θεοῦ ταῦτα. Οὐκοῦν ἐξετάσωμεν, τίς τὸν οὐ- 

584 ρανὸν ἐποίησεν. ὙΗ γένεσις, φησί. Τίς τὴν γῆν, τίς τὴν 

5 ἑκόντος Ι-Ἐσου Μογ. Β6η. ἰην 1018 1108. Γ ἀλλ᾽] δῖ. Ο.1.Π. Ψότοπ. καὶ 
ϑαν. σοῦ. ἀλλ᾽ οἴῃ. Β.Κ. Βεαίίπι εἵμαρται γὰρ τῷ Β. ὃ σοφὸν 1.. " καὶ 
δεῖξον Β.Κ. ὅαν. οοὔ. Μοχ τινα ροβί πονεῖν ἵτᾶπβρ. 1. τέχνην - ἀλλ᾽ οὐκ 
ἂν ἔχοις Β.Κ.. ὅαν. σοί. Κ φησὶ δηΐα μιαρὸς ἰτᾶηβρ. Β.Κ. Ι διαδεξ.} δὶς 
Ο.1. νεύοῃ. τε το Ι,.. μὴ διαδεξ. Β. μὴ δεξάμενος [Κ. ὅαν. οοἴ. αι! πὶ 
τὴν οἵη. Β..... τ ἀρετῆς 1-Ἐ φημὶ Ι,.. ἃ καὶ πόθεν Β.ἸΚ. ὅαν. οεἴ. 0 εἴσῃ] 
γνώσῃ Β.1Κ. ϑιαῦμη ἀκριβῶς οπι. [.. ἀκριβῶς ΟΠ 5666: Ἶαηρ. Εαά. Ηδδοςο 
πίστευσον---σαφῶς ταῦτα οτη. Ο. Ρ τῶν πρ. τούτων] τῶν τοιούτων πρ. Β. 
τῶν τοιούτων πρ. τούτων Ιά. 4ᾳ θεὸς ὁ] ὁ θεὸς Ο.Κ. τ ἐκεῖνα] -ναί φησι 
ΒΚ, νει. Μοχ ἀδίκου ΔΙ ΘΓ αἴγιιπι οπι. Β.0..1. Νόγοη. 5 ἀλλὰ Ὁ, διαίτῃ 
ἀγένητος Ὀ18 Β. Κ. οὐ ΘΧ ΘΟΙΤ. Ο. ἀγέννητος Ἐαά. ᾿ τοιαῦτα Β,Κ. ὅαν. σού. 
τὰ ταῦτα - εἰ δὲ ἐ ἐναντία Β.Κ. Μὺχ οὖν οἵ ταῦτα οτη. 1166 1]. ἯΙ ἡ γένεσις, 

φησὶ ] καὶ τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ Ἰἰάοτη. 



ΙΝ ΕΡΙΞΘΤ. 1. Δ. ΤΙΜΟΤΗ. ΗΟΜ. 1. : 

. ’ Α Φ᾽ Ἄ Η ᾽ κ - ᾿] Γ 4 ’ 

θάλασσαν, τίς τὰς ὥρας; Εὐτα ἐν μεν τοῖς ἀψύχοις τοσαύτην 
᾽ , ᾽ ’ ’ ’ 9 κ » ΝῚ κ᾿ 

εὐταξίαν ἐποίησε, τοσαύτην ἁρμονίαν ἐν δὲ ἡμῖν, δι’ οὺς τὰ 
᾿ ’ ᾽ ἣν» . “ Ἃ , ᾿Ξ ᾿ Β., “Ὁ 

πᾶντα, τοσαύτην ἀταξίαν ; "ὥσπερ ἀν εἰ τις τῆς μεν οἰκίας, 

ὅπως ἔσται θαυμαστὴ. προνοήσειε, τῶν δὲ οἰκετῶν » μηκέτι. 

Τίς τὴν διαδοχὴν φυλάττει; τίς τοὺς εὐτάκτους τῆς φύσεως 
’ ’ ’ ’ 

νόμους τέθεικε; τίς ἡμέρας καὶ νυκτὸς δρόμους ἔταξε; δ΄Γαῦτα 
, ᾿ “ , ᾿ ἂν Ἀ. 8 “Ἁ ᾿ ᾿ ΕῚ 5-.. ἢ 
εκείνης τῆς γενέσεως ἀνώτερα εστιν. Οὐ, φησὶν, ἀλλ᾽ αὐτόματα 

’ Α -“-. “ἃ 9 ’ ’, ᾿ ’ ’ » 

γέγονε. "Καὶ πῶς ἂν εὐταξία τοσαύτη αὐτομάτη γένοιτο ἄν: Β 
’ κὺ Α ’ὔ “, 8 ’ « 9 “ 

Πόθεν οὖν, φησὶν, οἱ πλούσιοι, οἱ ὑγιαίνοντες, οἱ εὐδοκιμοῦντες ; 
Οἱ Α ᾿] Ἁ ’ ᾿ δὲ ᾿ Ἁ ’ ς δὲ τὶ ᾿, Ο ’ 

ι μὲν ἅπο πλεονεξίας, οἱ δὲ ἀπὸ κληρονομίας, οἱ ὃὲ ἀπὸ “βίας. 
ΠῚ Ο ἃ“ ’, ε ᾿ΟΡᾺΒ Ὅ Ε “», 9 “ 

νος οὖν “ἕνεκεν συνεχώρησεν ὁ θεὸς ; “τι οὐκ ἔστιν ἐνταῦθα 
ε “ ς. γὼ} Π ἢ ς 9.»ϑ»β,. - , ες ὔ 
ἡ τοῦ κατ᾽ ἀξίαν ἀντίδοσις, ἀλλ᾽ ἐν τῷ μέλλοντι καιρῷ" τότε 

- "»“" ’ ’ ᾽ 9 ΄ ’ Ἁ Α 

μοι δεῖξον τοιοῦτόν τι γινόμενον. 'Γέως ἐνταῦθα μοι δὸς, φησι, 
, “Ἢ - ᾽ “ εδ " “- Ε] ’ Τὶ Ν 9 Α 

καὶ ἐκεῖ οὐ ζητῶ. ιὰ τοῦτο οὐ λαμβώνεις. ἱ γὰρ ἐκτὸς 
“ἃ -ι. ΄- δ 9 Ἁ “- ς ᾽ ’ ΄σ ’ 

ὧν τῆς ἡδονῆς οὕτως αὐτὰ ζητεῖς, ὡς ἐκείνων προτιμᾶν, ἔπόσῳ 
“ ς Ν Ὁ “ “ 3 , Ἄ Ν “ “ 

μάλλον, εἰ καὶ ἡδονῆς καθαρᾶς ἀπήλανες : Διὰ τοῦτο ταῦτα Ο 
’ ’ δ δέ 93 κ] ᾿] λδ ’ τ ". Ξ 5. Ἁ “ἃ 

δείκνυσί σοι. τι οὐθὲν Ξεστίν, ἀλλ α ιαφορὰ ἐστιν᾽ οὐ γὰρ ἂν, 
“5 ’ὔἢ ᾿ 

ἐς μὴ ἡρρϑν ἡκημο ἣν; καὶ ἐκείνοις αὐτὰ ἔδωκεν ἄν. Εἰπέ μοι, τὸ 

"μέλανα εἶναι, ἰὴ μακρὸν, ἢ μικρὸν, οὐχὶ ἀδιάφορον: : οὕτω καὶ 

ὁ πλοῦτοςς Εἰπὲ γάρ μοι, ἐπὶ τῶν ἀναγκαίων Ἑοὐύκ ἐξ ἴσης 
"΄“ ’ὔ “" ᾿ ῶ εἰ , Α “ 

πᾶσι δέδοται, οἷον ἐπιτηδειότης ἱπρὸς ἀρετὴν, τῶν πνευματι- 
-- »- Ἷ “- “' Ν ΕῚ ’ ᾿] 

κῶν δωρεῶν ἡ διανομή ; Εἰ ἤδεις τοῦ θεοῦ τὰς εὐεργεσίας, οὐκ 
Ἁ Φ ’ ᾽ , τ ’ὔ, 9 ’ὔ ’ ᾽ “5 "οἷ 
ἂν ἐκείνων ἐξ ἴσης ἀπολαύων ἐν τούτοις ἠγανακτησας οὐδ᾽ ἂν 

’ Α »} 9 ’ 4 Α ς ’ ἰδ ̓  

ταύτην τήν πλεονεξίαν ἐζήτησας, ἐκείνην τὴν ἰσομοιρίαν εἰθώς. 1) 
τα 8 “Ἅ ἂ. ν κ κ Α ἃ ’ Αἱ ,3 δ 

σπερ ἀν οἰκέτης τροφὰς μεν τὰς παρὰ ὁεσπότου καὶ ενοὺύ- 
Α 0 ἂν... Α, ’ “ »᾽ Ρ " 93 “- ΕΩ 

ματα και οἰκήματα, καὶ παντων τῶν ἄλλων ἐξ ἴσης τοῖς ἀλλοις 
’ ’ Ε} Ν μὴ Α “ “ ἵ 7 

καρπούμενος, εἰ τρίχας ἔχοι περιττὰς ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, ἤ ὄνυχας 

μείζονας, πλέον ἔ αὐ μέθῃ “νομίζει τῶν ἄλλων" τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον 

καὶ ὁ τοιοῦτος "μάτην μέγα φρονεῖ. Διὰ ταῦτα ἡμᾶς ἀφίστη- 

Χ ὥσπερ) τοῦτο γὰρ τοιοῦτόν ἐστιν ὥσπερ ἰἰϊάθπη. Υ οὐκέτι Κ. Ζ δια- 
δὸ χὴν} - τῶν ἁ ὡρῶν Β. Κ. ὅν. οδῦ. ηεοοϑϑαγίαηι δογίθηι Νεῦ. ἃ ταῦτα--ἐστιν] 
ἐκείνης οὖν τῆς γ- ἀν. ἐστι ταῦτα , Ὁ καὶ---τοσαύτη εὐταξία οὖν τοσ. πῶς ἂν 1. 
Μοχ γένοιτ᾽ ἂν Κ. ς βίας] τέχνης Ὀ.ΚΚ. ἃ ἕνεκεν  --εὐημερεῖν τοὺς κακοὺς 
Β.Κ. 8αν. σοί. 8 διὰ] ἀλλὰ διὰ Β.Κ. ὅαν. οοεἰ. Πάρι ροβῦ λαμβάνεις ααά. 
ἐπεὶ ζητεῖς. Γ πόσῳ οἴηηθβ. πολλῷ Καά. Μοχ ἀπήλαυες ΡΙῸ ἀπέλανες (.1. 
ἀπήλαβες 1,. ΒΕ ἐστιν εἰσιν ΒΚ. ὅαν. οοἴ. ϑιαίτη ὅτι ργῸ ἀλλ᾽ ΒιΟ.Κ. 
δαν. οοἵ. ἀλλ᾽ ἀδιάφ. 1.  εγοηῃ. ἀλλὰ διάφ. [,. 56 ηιοαϊα Ψ οι. ᾿ μέλαν Ι.. 
μείζονα ΒΟΕΚ. [ἢ] τὸ Ο. ἢ μακρὸν οἴη. Β.Κ. Κὶ οὐκ] καὶ Κ, διδθπη πάσῃ [. 
Ροϑβί δέδοται ααἀ. ταῦτα ΒΚ. Ι. πρὸς] φημὶ πρὸς Ι., πὶ τῶν] καὶ τῶν Β.Κ. 
Ὦ ὥσπερ] ὡς ἴ,.. ὥσπερ γὰρ Β.Κ. ϑΒιαίϊτη ὁ οἰκέτης 4. ὁ οτη. (1... Μοχ 
παρὰ τοῦ ὃ. ΒΠ.. οἰκήματα 1- καρπούμενος Β.ΚΚ. ὅν. οοῦ. Μοχ ἀπολαύων 
ῬΓΟ καρπούμενος Ἰϊάθηη. Ρ ἐδάνης Ι,. λοιποῖς ΡΓΟ ἄλλοις Β.ΙΚ. ᾳ νομίζοι 
Β.1.Κ. 8αν. οθΐ, αγδὶίγαίμν Ν ει. ᾿ μάτην }-Ἐ ἐπὶ τούτοις Β.Κ. Βρῃ. Ἢ ἐπὶ (816) 
ϑαν. Μογ. μέγα οἵη. ἴ.. Ῥοβί φρονεῖ Δα. ἐφ᾽ οἷς τὴν ἀπύλαμοιῳ πρόσκαιρον 
ἔχει ΒΚ. 8κν. οοί. 

σὉ 



12 5, ΦΌΑΝΝΙΝ ΟΗΒΥΒΝΟΒΤΟΜΙ ᾿, 5-ι 

4 “ει Ἷ " ἢ ἣ Ἷ ὰ .. 
σιν αὐτῶν, ἵνα τὴν μανίαν ταύτην σβέση, ἵνα μεταγαγὴ τὸν 

πᾳῃῇᾳο. 2 

, ᾿] Ν ’ " Ἁ ᾽ ’ Ἥ ΄- δὲ 5 ᾽δὲ Γ 

πρὸς αὐτὰ πόθον εἰς τὸν οὐρανόν. μεῖς δὲ δοὐδε οὕτω σω- 
« ἈΝ Ἁ ἢ { ΕΣ δ Α ΕΣ κ 

φρονιζόμεθα. ὡς γὰρ τὸ παιδίον ᾿εἴ τι παιδικὸν ἔχοι; καὶ 

προτιμᾷ τοῦτο τῶν ἀναγκαίων, ἀποστερεῖ αὐτὸ ὁ πατὴρ τῶν 

παιδικῶν, ἵ ἵνα καὶ ἄκοντα μεταγάγη πρὸς τὸ τέλειον" οὕτω καὶ 

ὁ θεὸς πάντα ποιεῖ, ἵνα " ἡμᾶς μεταγάγη εἰς τὸν οὐρανόν. Πῶς 

οὖν τοὺς πονηροὺς ἀφίησι πλουτεῖν, φησίν; Ὅτι οὐ πολὺς αὐτῷ 
΄“ γ ων ᾿ " Α ᾿ ., 

λογος ἐκείνων. [Πῶς ν᾽ οὖν καὶ τοὺς δικαίους ; Οὐκ ζαύτος, ἀλλ (255) 
“σ΄ “- σ΄ κ ΄- - , 

ἁπλῶς συγχωρεῖ. Καὶ ταῦτα μὲν νῦν ἐπιπολαίως ἡμῖν εἴρηται, 
ς Ἁ 3 “- Ν ’ ᾿ “» δὲ Ζ ΕῚ ͵ὕὔ ,ὔ 

ὡς πρὸς ἀγνοοῦντας τὰς γραφας" εἰ δὲ “ἐβούλεσθε πιστεύειν 
᾿ ’ ἘΞ , , “ὃ. ΕῚ ς , 3 

Τ' καὶ προσέχειν τοῖς θείοις λόγοις, οὐδὲν ἄν ἡμῖν τούτων ἐδέησε 
“ ᾿, ἜΤ) Υ͂ “ἃ "ὃ 0] Ν , “ἶ Ἶδέ 

τῶν λόγων ἅπαντα ἂν ἤθειμεν. να γὰρ μάθης ὅτι οὐδεν 
9. ς ΄- “᾽ ς ἷ ς Ε) ς 7 " ᾿Ξ τ ’ 

ἐστιν ὁ πλοῦτος, οὔτε ἡ ὑγεία, οὔτε ἡ δόξα, ἐγώ σοι δείκνυμι 
Α “' " » Ἁ ε , 

555 πολλούῦυς, οἷς ἐξὸν κερδαίνειν, οὐκ ἐκέρδανον, οἷς ἐξὸν ὑγιαίνειν, 
“΄“΄-. Α “" Α 9 ’ὔ 

κατατήκουσιν ἑαυτῶν τὰ σώματα, οἷς ἐξὸν δόξης ἀπολαύειν, 
Ι ’ - Α ’ὔ 3 

πάντα πράττουσιν ὥστε καταφρονεῖσθαι. Οὐδεὶς μέντοι ἀγα- 
Ἁ «ἃ φᾷ ωὴ ' “ Ἀ ,ὔ 

θὸς ὧν, σπουδάζει εἶναι κακός. ἀ'Π}αῦτα οὖν ζηλώσωμεν τὰ ὄντως 
., Ἁ , ς ’ ΄ι “-'. ΄' Ἷ ΄-ι 

ἀγαθὰ, ἵνα κἀκείνων τύχωμεν, ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, 
Ὁ γεν ῇ “ ’ ὔ γ κ 

μεθ’ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, 
΄“ Ὧν Ὁ “", Α Α “ “σι 

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

ΛΟΙῸΣ ΒΒ. 

1 δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρ- 

δίας, καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς, καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου" ὧν 

τινες ἀστοχήσαντες, ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίας, θέλοντες 

εἶναι νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες δμήτε ἃ λέγουσι, μήτε 

Ο περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται: 

ΟΥ̓ΔΕΝ οὕτω λυμαίνεται "τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος, ὡς τὸ 

φιλίας καταφρονεῖν, καὶ μὴ μετὰ πολλῆς αὐτὴν κατορθοῦν τῆς 
δῆ ᾿ [υ Ω ο “» 9 “- ς Ἁ Α ’ ὃ ’ὔ 

σπουδῆς" ὥσπερ οὖν “οὐδὲν ὀρθοῖ, ὡς τὸ παντὶ σθένει μεταδιώ- 

1 Οδλρ. 1. ν. 5--)". 

5 οὐδ᾽ οὕτω Κ. ἴ εἴ τι] ἔτι Ὁ. Υ ἡμᾶς οτῃ. ἷ,.. πρὸς ΡὑΓῸ εἰς ἰάετη. Υ͂ οὖν] 
δὲ Β. δαὶ ΚΚ. πῶς οὖν καὶ---συγχωρεῖ ΟΥ1. ἴ,. Χ αὐτὸς -Ἐποιεῖ πένεσθαι 1. 
Υ νῦν] οὖν Κα. 2 βούλεσθε Β. Κ. Μοχ τῶν λόγων οὔ. (Ὁ. 8 πάντα ἂν] 
πάντα γὰρ ἴἸ,. ἐκ τούτων γὰρ πάντα Β.Κ. ὅαν. οο. Ὁ ἵνα γὰρ μάθῃς] καὶ ἀπὸ 
πραγμάτων δ᾽ ἂν μάθοις ΒΙΚ. Μοχ σοι γὰρ δείκνυμι Κα. σοι δείκνυμι γὰρ Β. 
“ οὐκ ἐκέρδανον] οὐ κερδαίνουσιν Β.Κ. ὅν. «οί. ἃ ταῦτα---τῷ κυρίῳ ἡμῶν] 
οὐκοῦν παυσώμεθα. τοῦ ζητεῖν τὰ ἐνταῦθα ἀγαθὰ, καὶ ζητήσωμεν τὰ ἐν οὐρανοῖς. 
οὕτω γὰρ αὐτῶν καὶ τυχεῖν δυνησόμεθα, καὶ τῆς ἀϊδίου τρυφῆς (τροφῆς ὅᾶν. οο(.) 
ἀπολαύσομεν, χάριτι καὶ φλϑοθρατοα τοῦ κυρίου ὑμῶν νὴ ρονῶν Χριστοῦ Β.Κ. 
58. σοί. Ηομ. 11. ἃ μήτε οτη. ἴ,. τ . γένει 1. ο οὐδὲν] 
-Ἐπάλιν ΒΚ. ὅν. σοί. 



ΙΝ ΕΡΙΞΤ. 1. ΑὮ ἸῚΜΟΤΗ. ΟΜ. 1]. 13 

΄ι .ι Α ’ὔ 

κειν αὐτήν. Καὶ τοῦτο δηλῶν ὁ Χριστός φησιν, 2. ᾿)Πὡν ἀδύο 
’ δ ἢ Ἁ ᾽ Ν “ εἴ ΘΟ Χ 6.1 ἡ , .3) 

συμφωνήσωσιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, πᾶν ὃ “ἐὰν αἰτήσωσι, λήψονται 
Α ’ «ε«ὦ »ς - 9 ’ ὔ [ Γ" ΄ 3 

καὶ πάλιν, “Ὅταν πληθυνθῇ ἡ ἀνομία, ψυγήσεται ἡ ᾿ἀγαπη. 
- » »"» Α 

Τοῦτο τὰς αἱρέσεις ἔτεκε πάσας. ᾿Εκ γὰρ τοῦ μὴ φιλεῖν τοὺς 

ἀδελφοὺς τοὺς ξἑαυτῶν ἐφθόνουν εὐδοκιμοῦσιν, ἐκ δὲ τοῦ φθο- Ὁ 
. ᾿ ’ ν᾽ Α “- ΡΝ ΜΝ, ΠΩ Ν 

νεῖν εφιλαρχουν, ἐκ δὲ τοῦ φιλαρχεῖν αἱρέσεις ἔτεκον. Διὰ 

τοῦτο καὶ ὁ ᾿Ἰαῦλος εἰπὼν, “Ἵνα παραγγείλης τισὶ μὴ ἑτερο- 

διδασκαλεῖν" καὶ τὸν τρόπον ὑφηγεῖται, καθ᾽ ὃν τοῦτο γενέ- 
᾿ ’ 

σθαι δυνατόν. 'Γίς " δ᾽ οὖν οὗτός ἐστιν; Ἣ ἀγάπη. “ὥσπερ 
Η Ἁ 

οὖν ὅταν λέγη, ὅ “Τέλος νόμου Χριστὸς, ἱτουτέστι, τὸ συμ- 

πλήρωμα, φησὶ, καὶ τοῦτο Ἐἐκείνῳ ἐνέχεται, οὕτως ἡ παραγ- 
“᾿ “ , 

γελία αὕτη ἐνέχεται τῇ ἀγάπη. 'έλος ἰατρείας ὑγεία στε 
΄»- "“" ς΄ ’ 

ὑγείας οὔσης, οὐ πολλῆς ἰδεῖ κατασκευῆς" καὶ ἀγάπης οὔσης, οὐ 

πολλῆς δεῖ παραγγελίας. ᾿Αγάπην δὲ ποίαν φησί; Τὴν εἰλι- Εὶ 
΄-“ 9 Α ’ ς ’ ΕῚ Ἁ Α τς Ἁ ὯΙ ὃ ’ὔ Α “ 

κρινη, οὐ τὴν μέχρι βημάτων, ἀλλὰ τὴν ἀπὸ ιαθέσεως και τοῦ 
“- ςς δν "  ΄ ὖ φ'.. νὰ ν ᾿ 

συναλγεῖν. Εκ καθαρᾶς, φησὶ, καρδίας ἤτοι περὶ πολιτείας 
ῃ ο .. εἷ Α Ἷ Ἷ Π “- Α Α ’ ἍΝ 4 

ὀρθῆς φησιν, ἢ περὶ γνησίας φιλίας. οιεῖ γὰρ καὶ βίος ἀκα- 
΄΄ “σι - ᾿ 

θαρτος σχίσματα" 4 ς Τ|ᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων, μισεῖ τὸ 
Υ ΤῚ ΕΣ Α ’ κ ξ “κι ’ὔ “ Α Α 

φῶς." "ἔστι Ργαρ φιλία καὶ “ἡ τῶν φαύλων, οἷον καὶ λησταὶῖ 
, ΄- 

ληστας φιλοῦσι, καὶ ἀνδροφόνοι ἀνδροφόνους" ἀλλ᾽ Τοὐκ ἔστι 
“ 9 Α δή ᾿] ΄ ς Ὧν Ὁ ἈΝ ’, 5 91 "5 

τοῦτο ἄπο συνειδήσεως ἀγαθῆς, ἀλλ᾽ ἀπὸ φαύλης, δούδε εκ κα- 

θαρᾶς καρδίας, ἀλλ᾽ ἐξ ἀκαθάρτου, οὐδὲ ἐκ πίστεως ᾿ἀνυποκρί- - βτου, ρ 
ΤΙ: Υ Ν Ἁ 9 θὲ 4 ; Ξ ν “ τι Ν ’ 

του. ἰστις ἵγαρ τὸ ἀληθες δείκνυσιν. “τι ἀπὸ πίστεως "αὶ 
΄- ’ Ἁ 

εἰλικρινοῦς ἡ ἀγάπη τίκτεται" ὁ Χ γὰρ ὄντως εἰς θεὸν πιστεύων, 
Φ ΡΞ γὺ 

οὐκ ἀνέχεταί ποτε ταύτην ἀφεῖναι. “τ ()ν τινες, φησὶν, ἀστο- 
’ - ζὺ 

χήσαντες, ἐξέτραπησαν εἰς Υ͂ ματαιολογίας.᾽ Καλῶς εἶπεν, 
ες 3 ἢ .35 ’ ᾿ “.᾿ ῳ Ζ. 87 ’ ι ι 6 
αστοχήσαντες" τέχνης γὰρ δεῖ, ὥστε ξεὐθέα βάλλειν, καὶ μὴ 55 

»Ἤ “ “ “ 

ἔξω τοῦ σκοποῦ, ὥστε ὑπὸ ὅτοῦ πνεύματος εὐθύνεσθαι' πολλὰ 
Α Ακ “᾿ ΄“- δι 

γὰρ τὰ τῆς εὐθείας παρεκτρέποντα, καὶ δεῖ πρὸς ἕν ὁρᾶν. 
“ 5 

“ς Θέλοντες, φησὶν, εἶναι νομοδιδασκαλοι. υ"Ὅρᾳς καὶ ἄλλην 

2 Μαίί(ῃ. χνὶϊ!. το. χχὶν. 12. 3. Βοιι. Χ. 4. 4 Ψοδῃ. 111. 20. 

ἃ δύο]- ὑμῶν Ὁ. δ ἐὰν οη. Κ. ἴ ἀγάπη) ἐ τῶν πολλῶν 1. δ αὐτῶν 
Γ.1. Β δ᾽ οὖν] δὴ οὖν (αἱ. ἷ τουτέστι οτη. (ὐαί. τὸ οτῃ. Β.Κ. ὅν. σοί. 
Μοχ φησὶ ἀδϑυχηίιτη οχ (.1.1,. (δαί. Κ ἐκείνῳ ἐνέχ.] ὅϊς αι. ἘΜ ἀοθαίαν 
ἐκείνων ἔχεται. Ἰ δεῖται Τ,. τὰ διαθέσεως ] -[- καὶ γνώμης ΒΚ. ὅαν. σοί. 
Ὡ ὀρθῆς φησιν (.1.1.. (αι. ὀρθῆς λέγει Β.Κ. φησὶν ὀρθῆς Βα. ο σχήματα Ϊ,. 
Ρ γὰρ οἵη. Β5ΙΚ. “ἡ τῶν---λῃσταὶ] παρὰ φαύλοις, οἵα (οἷα Ἰζ.) ἡ τῶν ληστῶν, 
καὶ γὰρ ἐκεῖνοι Β.Κ. Τ οὐκ ἔστι τοῦτο] τοῦτο οὐκ ὦ. 5 οὐδὲ ρτοὸ οὐδ᾽ (.1.Κ. 

᾽ ’ Ε 1 ΄ , Ὺ . . ᾿ ἴ ἀνυποκρίτου-! ἀλλ᾽ ἐπιπλάστου καὶ ὑποκεκριμένης Β.Κ. ὅν. οεὔ. ᾿ηνίο δ᾽ οἵ. 
. κ , ’ 

Υ̓ γὰρ οτη. Β.Κ. Υ ὅτι ἀπὸ) ἀπὸ δὲ ΒΚ. ὅαν. οοεἴ. Μοχ τίκτεται ἡ ἀγάπη 
Βοος ογᾷ. Β.Κ. Χ γὰρ οἵη. Β.Κ,. Ῥοϑί ἀνέχεται ἔο] πιπὶ ἀδοβί ἴῃ 1. ἀβαὰθ δὰ 
Β"Ε57Β. Υ ματαιολογίαν ἴ,. 2 εὐθείᾳ 1,. (αἰ. εὔστοχα Ὠ.Κ. ἃ τοῦ 
οτῃ. (Ὁ. Ὁ ὅρα Β.Κ. 



14 δι, ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΚΥΒΟΒΞΊΟΜΙ 8,9. 

αἰτίαν, “τὴν τῆς φιλαρχίας; Διὰ τοῦτο “καὶ ὁ Χριστὸς ἔλεγεν, 
δ “Ὑμεῖς δὲ μηδένα καλέσητε ῥαββί"" καὶ πάλιν ὁ ἀπόστολος, 
«ς Οὐδὲ γὰρ δαὐτοὶ τὸν νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλ᾽ ἵνα ἐν τῇ ὑμε- 

τέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται.᾽ "Ποῦ ἀξιώματος ἐφίενται, φησί: διὰ 

τοῦτο πρὸς τὴν ἀλήθειαν οὐχ ὁρῶσι. “Μὴ νοοῦντες, [φησὶ, 

Ῥ μήτε ἃ λέγουσι, μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται. ᾿Ενταῦθα 
διαβάλλει αὐτοὺς, ὡς οὐκ εἰδότας Βτὸν τοῦ νόμου σκοπὸν, οὐδὲ 

τὸν καιρὸν μέχρι τίνος κύριον αὐτὸν εἶναι ἐχρῆν. [Πῶς οὖν, "εἰ 
ἐξ ἀγνοίας ἱτὸ ἁμάρτημα, λέγεις ὅτι διὰ τὸ θέλειν νομοδιδα- (256) 

σκάλους εἶναι ; ̓Αλλὰ καὶ διὰ τὸ μὴ κατέχειν τὴν ἀγάπην" ᾿ὅτι 

καὶ ἡ ἄγνοια ἐκ τούτων ἐτέχθη. Ὅταν γαρ' ἡ ψυχὴ πράγμασιν 

ἑαυτὴν "ἐκδῷ “σαρκικοΐς, πηροῦται αὐτῆς "τὸ διορατικόν' ἐκ- 

πεσοῦσα δὲ τῆς ἀγάπης ἐμπίπτει εἰς φιλονεικίαν, καὶ λοιπὸν 

οπηροῦται αὐτῆς τὸ τῆς διανοίας ὄμμαι Ὁ γὰρ ὑπό τινος 

Ρέπιθυμίας τούτων τῶν προσκαίρων κατεχόμενος, μεθύων τῷ 

τ 
πάθει, τῆς ἀληθείας οὐκ ἂν γένοιτο κριτὴς ἀδέκαστος. (ἐ ἜΤΗ 

ἴσασι, φησὶ, περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται." " Εἰκὸς γὰρ ἣν αὖὐ- 

τοὺς περὶ τοῦ νόμου φθέγγεσθαι, καὶ πολλὰ περὶ καθαρσίων 

καὶ τῶν ἄλλων τῶν σωματικῶν λέγειν. 
Ω ς Α 9 κ 9... ἢ ς ΛΑ » Δ Υ Ἁ ΓΝ 

τα ἀφεὶς ἐκεῖνα ἐλέγξαι, ὡς οὐδὲν ὄντα ἢ ἱσκιὰς τῶν πνευ- 
“. Α Α ΄σ ( -. 

ματικῶν καὶ ὑπογραμμοὺς, ὁ μᾶλλον προσηνέστερον ἣν, τοῦτο 
- “" κι ,. 

ἐργάζεται. Ποῖον δὴ τοῦτο; ᾿Εξπαινεῖ τὸν νόμον, νόμον ἐν-- 
“. Ὶ " ’ ἴω " Ἀ ς Ν ’ὔ . - "» ’, 

ταῦθα τὴν δεκάλογον καλῶν. ᾿Απὸ γὰρ τούτου κακεῖνα ἐξέ- 
2 εν “ Α ’ 

βαλεν. Εἰ γὰρ ταῦτα αὐτὰ κολάζει τοὺς ἢ 
ἡ “ ἴω ΄ χε 

19) ἄχρηστα ἡμῖν γίνεται, πολλῳ μᾶλλον ἐκεῖνα. 5.“ Οἴδαμεν δὲ, 

"φησὶν, ὃ ὅτι καλὸς ὁ νόμος, ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται, Ἐπ ξέ: 

δὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται." ΣἸΚαλὸς, φησὶ, καὶ οὐ 
“- - Ἁ 

καλός. γ᾽ Αλλ᾽ ὃ λέγει τοῦτό ἐστιν 5 ἐπαινεῖ αὐτὸν δι᾽ ἔργων᾽ 

’ Α 

παραβατας, και 

ὅ Μαίίῃ. χχῖ. 8, (]. νἱ. 13. θῦ 6, Ὁ. 

ὃ τὴν] ἀπὸ Β-Ἶζ. τὴν οπῃ. (ὑαΐ. ἃ καὶ οπ. Β.1,.  εγοη. 8 αὐτοὶ] -Ἐ 
φησὶ 1,. τὸν οη!. Κα. Μοχ ἡμετέρᾳ ἷ,. Γ φησὶ ΟΤΏ. Β. Κ. Ε τοῦ νόμου 
τὸν σκοπὸν, μηδὲ τὸν κ. [᾿. Β εἰ οὐῃ. ἴ,. ἱ τὸ ἁμ.] ἁμ. τοῦτο Β.Κ. ὅν. 
ςθί, τὸ οπ]. ογοη. ᾿ἰηνιία (ὑδί. Κ ὅτι] -Εοὐ Β.Κ. δαν. σοῦ. Ἐ καὶ Π. Ροϑβῖ 
εἶναι Δα. μόνον Β..Κ. ὅν. σοί. 1 ὅτι] τοῦτο ἔπαθον" ἄλλως δὲ Β.Κὶ. ὅν. 
(Εῦ: ἴ ἐκδῷ] δῷ Β.Ο.Κ. Οἱ. ἢ Ήδθο τὸ διορ.---πηροῦται αὐτῆς ἀδβαηΐ 
ἴῃ Ο(.1.1.. Ψόγοη. ἱμοραηίαν ἴῃ ϑν. οϑί. β6α οῃηἹβϑὶβ λοιπὸν οἱ αὐτῆς, 186 6Χ 
ΠΟΒΟΓΙΒ Β.ΙΚ, ἀΒΒΕΓΠΒΙΠΊ18. ο πυροῦται Ἐ. Ρ ἐπιθυμίας οτα. ἰ.. 4 δια- 
βεβαιοῦνται 1-᾿ οὕτως εἶπεν ΒΑΚ. Τ σκιὰν οἴ ὑπόγραμμον Β.ΚΚ. ὅαν. σεί. 
σκιὰ εἴ ὑπογραμμὸς Ι,. 5 γὰρ] δὲ ΒΑΚ, βὰν. ΕΙΣ ῖ παραβαίνοντας (εΐ. 
Μοχ ἡμῖν οἵη. Ϊ,. Υ φησὶν οἴη. ΒΚ. Ὑ εἰδὼς] χρῆται δὲ ὁ εἰδὼς Β.Κ. 
Ηδες εἰδὼς---κεῖται ἀθβαηι τ ΠΡ τὸς Ηδθο καλὸς, φησὶ, καὶ οὐ καλὸς οτη. Βηςζ: 
Υ ἀλλ᾽ ὃ] τί δαὶ, φησίν: ἐὰν (ἂν δὲ Β.) μὴ νομίμως τις χρῆται, οὐκ ἔστι καλός ; 
καὶ οὕτω καλός" ἀλλ᾽ ὃ Β.Κ. βάν. ορῦ. τί οὖν ἐὰν μὴ νομίμως ΡΝ οὐ καλός; 
ναὶ, φησὶ, καὶ οὕτω καλός" ἀλλ᾽ ὃ Οὐαί. 2 ἐπαινεῖ (ἐπαίνει Β.(0.) αὐτὸν] ὅΞ:1ς 
Βι.Ο.Κ.Ι.. (αὐ. ὅταν ἐκπληροῖ ϑαν. οοἴ. [ἀσαπαῖη μαθοὺ γοη. 



ΕΥ̓ ΡΙΓΡ ΔὮ ΠΜΟΨΕ ΘΜ. 11. 1 

μ᾿ Ἁ ει Ψ' -} τὰ ’ “ "} ΄ δα ἃ ΗῚ Φ Ὁ 

τὸ γὰρ, “΄ ξαν᾿᾽τις αὐτῷ νομίμως χρῆται, τοῦτο εστιν. ἰσι 

γὰρ οἱ μὴ χρώμενοι καὶ ἐνταῦθα: οἷον, ὅταν ἐξηγῶνται, φησὶν, 

αὐτὸν διὰ ῥημάτων, διὰ δὲ τῶν ἄν» παραβαίνωσι, τοῦτό 

ἐστιν ἀνόμως χρῆσθαι: χρῆται μὲν ὑὰρ, ἀλλ᾽ οὐκ εἰς οἰκείαν 

ὠφέλειαν. “ΤῚ δὲ καὶ ἄλλο ἐστὶ, “ νομίμως" οἷον, ἐὰν νομί- 
μως ἃ κρήση, παραπέμπει σε πρὸς τὸν Χριστόν. Ὅταν γὰρ 

αὐτοῦ σκοπὸς ἣ δικαιῶσαι τὸν ἄνθρωπον, μὴ δύνηται δὲ, παρα- 
, ᾿ ἐπ, «αν , " 

πέμπει πρὸς τὸν δυνάμενον. Καὶ ἄλλως, νομίμως χρήσασθαι 

ἔστι τῷ νόμῳ, ὅταν ἐκ πολλῆς αὐτὸν φυλάττη τῆς περιουσίας. 

Τὶ δέ ἐστιν, ἐκ περιουσίας : Ὥσπερ τῷ χαλινῷ, ὃ φησὶν, ες 

τάκτως κέχρηται οὐχ ὁ σκιρτῶν ἵππος, ἐδ τι ὁ δάκνων, ἀλλ᾽ ὁ 

ἁπλῶς αὐτὸν περικείμενος σχήματος ἕνεκεν" οὕτω καὶ νόμῳ 
΄“- , “-“ ’ 

νομίμως χρῆται ὁ μὴ διὰ τὴν δὲκ τῶν γραμμάτων ἀνάγκην 
“ ’ κ Ε] ΄“ , ,ὔ ς 4“ 4 ἰχέ 3 

σωφρονῶν. Τίς δὲ αὐτῷ νομίμως χρήσεται Ο εἰδὼς ὅτι οὐ 

δεῖται ἰαὐτοῦ. “Ὁ γὰρ πρὸς τοσοῦτον ἀρετῆς φθάσας, ὥστε μὴ 
.. Ἀ 9 ’ ͵ ᾿ Ἁ “ 5 ᾿ς . Α Ψ Α 

διὰ τὸν ἐκείνου φόβον αὐτὸν κατορθοῦν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀρετήν; 

οὗτος νομίμως χρῆται αὐτῷ καὶ αὐεβἀλϑάν, ἐάν τις αὐτῷ οὕτω 

χρῆται, ὡς μὴ φοβούμενος αὐτὸν, Κἀλλὰ τῆς ἐκεῖ τιμωρίας κει- 

μένης μάλλον τὴν κατάγνωσιν ἔχων πρὸ ὀφθαλμῶν. "Καὶ 

ἄλλως, δίκαιον ἐνταῦθα καλεῖ τὸν κατωρθωκότα τὴν ἀρετήν. 

" Ηὐκεῖνος κέχρηται τῷ νόμῳ καλῶς, ὁ μὴ καταξιῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ 

παιδεύεσθαι. “ὥσπερ γὰρ αἱ "στιγμαὶ τῶν γραμμάτων τοῖς 
παισὶ κεῖνται, ὁ δὲ τὰ ἀπ᾽ αὐτῶν πληρῶν μὴ δι᾽ αὐτῶν, ἀλλ᾽ 

ἐξ ἑτέρων, μείζονος ἐπιστήμης ἂν εἴη ἔμπειρος, καὶ κρεῖττον 

μᾶλλον κέχρηται τοῖς γράμμασιν' Ροὕτως ὁ ὑπὲρ τὸν νόμον, οὐ 

παιδαγωγεῖται τῷ νόμῳ. Ὁ γὰρ μὴ ἀπὸ τοῦ φόβου αὐτὸν 

πληρῶν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν ἀρετὴν ἐπιθυμίας ΓΤ πλείονος, 

ϑοῦτος 'μᾶλλον αὐτὸν κατορθοῖ. Οὐ γὰρ ὁμοίως ὁ κόλασιν 

δεδοικὼς, καὶ ὁ τιμῆς ἐφιέμενος τὸν νόμον πληροῖ" οὐχ ὁμοίως 

ὁ ὑπὸ τὸν νόμον ὧν, καὶ ὑπὲρ τὸν νόμον τὸ γὰρ ὑπὲρ νόμον 

ἃ εἰσὶ γὰρ---αὐτὸν] ἐνταῦθα σημαῖνον. ὅταν δὲ ἀξεψουναι μὲν αὐτὸν Β.Κ. ὅν. 
οοί, Ῥοβί ῥημάτων δαά. οἱ χρώμενοι ΒΚ. Ὁ γὰρ] -Ῥ καὶ οὗτος Β. Κ. ὅν. 
δδέ; ς τὶ -- οἷον) ἔ ἔστι καὶ ἀλλὸ πρὸς τοῦ εἰπεῖν. ποῖον δὴ τοῦτο; οἷον Β.Κ΄. 
αν. οοἴ. ἔστι δὲ καὶ ἄλλο (ὐαὔ. ἃ χρήσῃ]- τῷ νόμῳ Β. Ο.Κ. ὅν. οοΐ. 
6 ἄλλως -- δὲ Β.Ιζ. ὅδν. οεί. [ ἔστι τῷ νόμῳ] τῷ νόμῳ ἐστὶν ΒΚ. ὅδαν, οοἴ. 
Μοχ φυλάττῃς Ἰϊάδτη. εῤοο» Μοτγ. ἤδη. ἐπφιῖέ Υ οἵ. φύσει εβύ ἴῃ δ ἜΓΟΗ. 
δαν. οἱ ΠΡΤῚΒ Οὐ] 118. ἐκ σαι, Ι,. ἷ αὐτοῦ 1- ἐπάγει γὰρ, εἰδὼς τοῦτο, 
ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται (Ὁ. Κ ἀλλὰ] ἀλλ᾽ ὑπὲρ ΒΕ-Κ. Ῥοβί κειμένης Δα. 
χρῆται καλῶς Ἰ΄ήοτη. Ἰ καὶ ἄλλως] ἄλλως δὲ Β. Κ. καὶ ἄλλως δὲ ὅαν. οοί. 
τ ἐκεῖνος -- τοίνυν Β. Κα. ὅαν. σεῦ. Μοχ παρ᾽ αὐτοῦ 1Τ.. ἢ στιγμαὶ] σκιαὶ 1,. 
ο δι’ αὐτῶν ὉΠΠΠΕΒ. ἐξ αὐτῶν "44. Ρ οὕτως ὁ οπι. ἴ;. ϑθαθθητἃ ὑπὲρ τὸν 
νόμον---ὁ γὰρ ἀδδαπί ἴῃ (0.1..  Ἔῖοπ. ἰηνῖο Ν᾽ οἵ. 4ᾳ αὐτὸν] αὐτῶν ἴ,. τὸν νό- 
μον ὦ. Μοχ τὴν οἵη. Π.. Υ πλείονος] δ]ς (.1.. (αἱ. πλειόνως, ΕΔ. 8 οὗ- 
το:] οὕτως καὶ ὁ μὴ ὑπὸ τῷ γράμμα (510) τοῦ νόμου ὧν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τὸν νόμον ἴ,. 
ἔ μᾶλλον Ρ[Ὸ μάλιστα ΟΠΊΉ68. 
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ι0 5, ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΒΥΒΟΞΤΟΜΙ ΓΒ, ὃ. 

΄ ς΄ δ. , ΄ ’ , ᾿] - -- 

ζῆσαι, τοῦτό ἐστι “νομίμως χρῆσθαι. Νόμῳ γάρ εκεῖνος χρῆ- 
΄ κ , ς ’ “- ὔ ΄-“- ΄ κ 

ται καλῶς καὶ φυλαττει, ὁ μείζονα τοῦ νόμου κατορθῶν, Ο μὴ 
“ ᾿ »ςΝἶ ᾽ {Ὁ Α ’ ν " " 

καταξιῶν παιδευτὴν αὐτὸν ἔχειν. .Ὃ γὰρ νόμος, “ὼς τὰ πολλὰ, 
“ ᾽ ’ , 3 " δί δὲ “ἢ ᾿ Χ ΄σ ι] , κ 

Ο κακῶν ἀπαγοόρευσις ἐστι" ὁικαιον ὃε οὐ ποιεῖ ἐτοῦτο, ἀλλα και 
4. , ὦ 4 “ " ’ ς΄ ΄σ » 

ἀγαθῶν ἐργασία. “ὥστε ὅσοι κακῶν ἀπέχονται ὡς δοῦλοι, οὗτοι 
-“ 9 ΄ Α 8 ΝῚ κ ΄- - “ 

οὐ πληροῦσιν αὐτου τὸν σκοτπτον διὰ γὰρ Τουτο κεῖται, ιναὰα 
’ ι Ὁ“ τι ὃ “- 4 φ., ὧὧνὋ “ δι ἃ 

παράβασιν κολαζῃη. στε καὶ ἐκεῖνοι κὰν ὐριλδυυ αὐτῷ, αλλ΄ εν 

τῷ κόλασιν ἡ δεδοικέναι. ὧμ Θέλεις ἫΨΡ “μὴ φοβεῖσθαι, φησὶ, 

τὴν ἐξουσίαν : τὸ ἀγαθὸν ποίει" ὡς δὧν εἴποι τις, μόνοις γὰρ 

Ὁ τοῖς πονηροῖς τιμωριῶν ἐστι διαγορευτικός" τῷ δὲ στεφάνων 
“᾿ σ΄ Ἄ ἿΣ οὐ 9 Ὶ 

ἀξια ποιήσαντι ποῦ χρήσιμος ὁ νόμος; ὥσπερ οὖν ὁ ἰατρος 
΄- ΄“΄-" ’ 7] ᾿] κις ’ “.λ ΄σ΄ ΄΄ 

τῷ “τραῦμα τι ἔχοντι, οὐ τῷ ὑγιαίνοντι, οὐδὲ τῷ καλῶς διακει- 
’ ςς ᾿ΑΣ ν δὲ ᾳ Ν Ἀν δ ’ ᾿ , ᾿- 

μένῳ. νόμοις δὲ, φησὶ, καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ 
" λ ΟΣ) ἊΝ ’ 6 ὃ , “- { Α Ψ , 

αμαρτῶ Οις. γε ϑοχν ου μρζον καλεῖ, και ἘΠ ΎΥΡν 

8 (7 γὰ ΕἾὟΙ νόμος, φησὶν, ὀργὴν κατεργά εται.ἢ ἰ οὖν πρὸς τὸν (251) 
τιμῆς ἄξιον: ; θεν ἃ Ῥόδου; φησὶν, ἐπίγνωσις ἁμαρτίας. ἜΠ 

, 

ἢ οὖν πρὸς τὸν δίκαιον ; ̓ Πῶς οὖν οὐ κεῖται νόμος τῷ δικαίῳ ; 

Ὅτι κολάσεώς ἐστιν πρίν καὶ ὅτι οὐ περιμένει τὰ πρακτέα 

παρ᾽ ἐκείνου μαθεῖν, ἔχων Κἔνδον τὴν τοῦ πνεύματος ὑπαγορεύ- 

ουσαν χάριν. Νόμος γὰρ ἐδόθη, ἵνα τῷ φόβῳ κολάζωνται καὶ 

Ἐ τῇ ἀπειλῆ. Οὐ δεῖ τοίνυν χαλινοῦ ἐπὶ τὸν εὐήνιον ἵππον, οὐδὲ 
ἣ Ά «ὦ Ν 3 ὃ , ὃ ς “- «1 Δ ,ὔ δὲ 

“παι αγωώγιας ἐπι τὸν οὐ οεόομεέενον Ζαι αγωγου. νομοῖς οε, 

Α Ἄ ,5 δ “ ’ Ν ς “- ς ’ - 

φησι, και ανυποτακτοιίς. ἀσεβέσι και αμαρτωλοῖς, ανοσιοις Και 

’ Ὠ} ’ Ἁ ’ὔ; 39 Κ Α 9 ’ ’ 

βεβήλοις, πατραλώαις καὶ Δὲ ττονᾳς δ αἱ οὐ μέχρι τού- 

του ἔστη. οὐδὲ μέχρι, τῶν ἁμαρτημάτων π μόνον, ἀλλὰ καὶ κατ᾽ 

εἶδος ἐπεξῆλθε τὰ ἁμαρτήματα, ὥστε πεῖσαι ἐπαισχυνθῆναι 

τὴν τοῦ νόμου ἐπιστασίαν. οἸΚαἱὶ εἰπὼν κατ᾽ εἶδος, εἶπε καὶ 

»" ’ κ Ν 2 , “ ε ΑΚ Ὁ κ 
Κατα παράλειψϑιν, Ρκαῖτοι καὶ τὰ εἰρημενα ἣν ικανα απαγάαῦύειν. 

Ἄν. οἰ. ΕἸ α Ρ ὃ αὐΐα. ἐπ, 20. 

ν νομίμως τὸ ν. ἴ,. (α΄. ζῆσαι Ρτὸ χρῆσθαι Ἰ,. γ ὡς] ἐς Τ,. Χ τοῦτο] 
μόνον τοῦτο [. φῦ τοῦτο μόνον ἴ,. Υ͂ δεδοικέναι 44. δοῦναι Β.1.Κ.1,. μὴ 
δοῦναι (Ὁ. Ζ μὴ Φφοβ. φησὶ ΡΙῸ φησὶ μὴ ἐπ: ΟἸΤΊΣ ἃ ἂν εἴποι] εἶπε 1],. 
Μοχ γὰρ οπι. Β.ΙΚ. ἐστι δ. ῬγῸ ὃ. ἐστε Β.Ο.1.Κ. ἐστι προαγορευτικὸς Π,. 
Ὁ ὥσπερ] ἐπεὶ ἘΣ οὖν] καὶ Β.ΙΚ. οὖν καὶ Τ,.. δίαϊπῃ ὁ οἴη. Β.Κ. τραῦμά 
τι] τραύματι Ν ΘΕΙΌΗ. τραύματα Β. εὖ 6χ δοῦν. (Ὁ. τὰ τραύματα Ἰζ. τραῦμα Ι. 
Ροϑβί διακειμένῳ. 866. ἐστὶν ἰατρὸς ΒΑΚ. ἃ φησὶ Οτη. Κ. 8 τοὺς ᾿Ιουδ. [,. 
" καὶ] τοὺς 1. τοὺς αὐτοὺς δὲ καὶ Β.Κ. ὅϑαν. οοῖ. ὃ τί οὖν] τί οὖν λοιπὸν ἔχει ἴ,. 
τοῦτο πρὸς τοὺς ποιοῦντας τὸ κακόν. τί δὲ Β.ΙΚ. δ8δν. οοθί. Ὦ οὖν] δαὶ 1ά θη. 
ἱ πῶς οὖν (οὖν οτη. ΝοΓοη.)---δικαίῳ Η! δικαίῳ, φησὶ, νόμος οὐ κεῖται. διὰ τί ; 
άθη. Ἔ ἔνδοθεν 1. (αἴ. δ απ τὴν τ. πν. ὕπαγ. ὈΓῸ ὑπαγ. τὴν. τι πν. ΟΚ. 
1:1,. (δι, 1 ἀνόμοις δὲ, φησὶ] εἰπὼν δὲ ἀνόμοις Β.Ἶζ, καὶ ἃπῖθ οὐ μέχρι οἵη. 
θη. {ὶ πατραλώαις καὶ τοὺ φυυνετέν Ὀ1 Ο.1.. πατρολώαις καὶ μητρολώαις . 
πατραλοΐαις καὶ μητραλοίαις Βα. Ππ μόνον οτη. [.. Ῥοβῖ μόνον 8414. . κατέβη κ. 
ο καὶ εἰπὼν} εἶτα καταλέξας Β.ΙΚ. ὅαν. σοί. Ρ καίτοιγε ἴ,, Μοχ ἦν ἱκανὰ (ὐ, 
1.1... ἱκανὰ ἦν ὅϑαν. σοῦ, ἦν οἵη.  ϑδιΌη. 
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4Τὶ οὖν; ᾿Ιουδαῖοί εἰσιν οἱ ἀνδραποδισταὶ καὶ ᾿πατραλῶαι καὶ 

μητραλῶαι; "Ποῦτο αἰνίττεται. ᾿Ασεβεῖς, φησὶ, καὶ ἀνόσιοι, 

καὶ βέβηλοι. "Ποιοῦτοι ἦσαν, καὶ διὰ τοῦτο ὁ νόμος ἐδόθη. 

Εἰπὲ γάρ μοι, οὐχὶ “συνεχῶς εἰδώλοις προσεκύνουν : οὐ τὸν 

Μωῦσέα ἐλίθαζον: οὐ φόνων 5 αἱ χεῖρες αὐτῶν ἔγεμον συγγενι- 

κῶν; οὐχὶ ἄνω καὶ κάτω ταῦτα αὐτοῖς ἐγκαλοῦσιν οἱ προφῆται; 

Τοῖς δὲ τὰ ἐν οὐρανῷ φιλοσοφοῦσι περιττὰ ταῦτα. “ ΤΠατρα- 

λώαις, φησὶ, καὶ μητραλώαις, ἀνδροφόνοις, Ὁ 
κοίταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐ ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον, 

πόρνοις, ἀρσενο- 

“φησὶ, τῆ ὑγιαινούση διδασκαλίᾳ ἀντίκειται." Καλῶς εἶπε, 

““ τῇ ὑγιαινούση διδασκαλίᾳ." Ἐκεῖνα γὰρ πάντα πάθη ψυχῆς 

ἣν διεφθαρμένης. 11 ἐς δε νὰ τὸ εὐαγγέλιον, φησὶ, τῆς δόξης 

τοῦ μακαρίου θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ. “ὥστε καὶ νῦν ἐπὶ 

βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου δεῖ νόμου" τοῖς μέντοι πειθομένοις 
- “- Α ᾿] 9 

οὐ δεῖ. Εἰὐαγγέλιον δὲ δόξης αὐτὸ καλεῖ, δὲ οὐδὲν ἕτερον, ἀλλ 

ἢ Ὑπρὸς τοὺς αἰσχυνομένους ἐπὶ τοῖς διωγμοῖς, καὶ ἐπὶ τῷ 
’ "-»"’᾿ σ΄ ΄. κν ΚΕ) Ψ κ , 

παθει τοῦ Χριστοῦ. Γῶν τε οὖν ἄλλων ἕνεκεν καὶ τούτων 
Χ ᾿΄ϑ0.0. Ὕἅνγὦα “ ὃ ’ Ι] Α Υ Α Ἁ , ΄σ τ. ἐξα. ἐγ Α “ 

αὐτῶν, ὅτι δόξα ἐστὶ ὑκαὶ τὸ πάθος τοῦ Χριστοῦ, ἕκαὶ ταῦτα. 
“ἃ Α ἢ , Β΄» Ἐπ Ν ἃ κ ν ᾽ὔ 
Η καὶ τὰ μέλλοντα αἰνίττεται. ι γὰρ ἵκαι τὰ παρόντα 
.) ’ ’ Α ς αι " Α Α ᾽ὔ “5 ΄“- Ξ ΝῚ 

αἰσχύνης γέμει καὶ ὀνειθῶν, ἀλλα τὰ μέλλοντα οὐ τοιαῦτα᾽ τὸ 
δὲ 9 ᾿ ’ 9 Ἁ 3 [2 1[ῶ χὺ ε Ὀ Ε 

ε εὐαγγέλιον μελλόντων ἐστίν, οὐ παρόντων. ἰἰωὼς οὖν ὁ θαγ- 
1 Ζὲ δ Α Ο 93 ς - Φ 3 ’ ς “- ᾽ .2 

γελος, ου εὐαγγελίζομαι ὑμῖν, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σωτήρ: 
Φῃ ’ Α οὖ " "ἊΨ τες 3 Ἁ “, " 7 

τέχθη μεν σωτήηρ, ἀλλ εἐσταῖι σωτήηρ᾽ οὐ γὰρ ἀμὰ ἐγεννήθη, 
" ’ ᾿ με ἐς ἀξ ν ν τὸ , ᾿ κ᾿ , 

εἰργάζετο τὰ σημεῖα. “Κατὰ τὸ εὐαγγέλιον, φησὶ, τῆς δόξης 

τοῦ μακαρίου θεοῦ" “Ἤτοι, “ τῆς δόξης, τὴν λατρείαν φησὶ 
΄- ΄ Α ’ ΄“- 

τοῦ θεοῦ, ἱκαὶ ὅτι εἰ τὰ παρόντα πάντα ἐμπέπλησται τῆς 

δόξης αὐτοῦ, Ἑπολλῴ μᾶλλον τὰ μέλλοντα: ὅταν χῖν: τεθῶσι, 
φησὶν, ὑ ὑπὸ τοὺς ΜΕ Ὁ αὐτοῦ οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ; ̓ ὅταν ἀντικείμε- 

γον ἢ ἢ μηδὲν, ὅ ὅταν ἴδωσιν οἱ δίκαιοι πάντα τὰ μακαριστὰ ἐκεῖνα, 

ἃ μήτε ὀφθαλμὸς εἶδε, μήτε οὖς ἤκουσε, μήτε ἐπὶ καρδίαν ὁ ἂν- 

10 νυν. τὸ. γ᾽ τῇ: 1 πὸ'.1τ]. 10, ΤΥ: 18 1 (οσ. χν. 25. ἴἷΐ. 9. 

ᾳ τί οὖν; »--ἐδόθη. 7 περὶ τίνων οὖν ταῦτά φησι; περὶ ̓ Ιουδαίων' οὗτοι “γὰρ καὶ 
πατραλοῖαι καὶ μητραλοΐαι, καὶ αὐτοὶ καὶ βέβηλοι καὶ ἀνόσιοι" τούτους γὰρ αἰνίτ- 
τεται, ἀσεβέσιν, εἰπὼν καὶ ἁμαρτωλοῖς. τοιούτων δὲ ὄντων αὐτῶν ἀναγκαίως καὶ ὁ 
νόμος ἐδόθη. Β.1ζ. ὅαν. οθῦ. Τ᾿ πατραλῶῷοι.... μητραλῶοι !,. πατρολῶαι... 
μητρολῶαι 1. (αἴ. 5 αἷ χ. αὐτῶν ρῖο αὐτῶν αἱ χ. (ὐ.1.1{.1.. αὐ. ΠΗΘῚ 
ἀβϑιισηίπη εχ (.1. 0. ἡ πάθη οἵη. 1.. Ἰηνϊία (αἱ. Μοχ φησὶ οπι. Β.Κ, 
Ὺ πρὸς διὰ ΒΙΚ, ὅαν. οοἵ., Σ αὐτῶν Ἰ- εὐαγγέλιον δόξης εἴρηται, δηλῶν ἸἸάοτη. 
Υ͂ καὶ οἵη. ἰϊάριη. 2 καὶ] ἢ οὖν ΒΑ. καὶ ταῦτα οτη. ὥ'αν. οδΐ. 1ην 1018. ΠΟΥ]. 
ἢ καὶ ἀδδυγηΐιτη εχ Β.1.Κ. ὅλαι. " ἄγγελος )-Ἐφησὶ Β.1Κ. Ὁ ὅτι 1. φησὶν 
Ῥοβί ἰδοὺ δα. [.. ο εὐαγγ.}- εἶπεν Β.1Κ. ἃ ἐτέχθη---ἔσται σωτὴρ] ὅτι 
τεχθεὶς ἔμελλε τοῦτο γίνεσθαι 5.1Κ. ὅϑαν. σε. 6 ἦτοι τῆς δ. τὴν λ.]} ὅτο 101] 
ΟΠΠΠ6Β εἰ (ὑαΐ. τῆς δόξης" ἢ τὴνλ. Εαα. καὶ] ὅ1ο 1.1.. (ὐαῦ,  όγοη. ἢ ὅν. 
σοί, ἰδίῃ εἰ οπλ. (ἡ. εύοῃ. δ πολλῷ δὲ μ. Βα ἃ. δὲ οἵη. Β.1Κα.1.. (ὑα. 

ΟΜ. Υ͂], 9) 
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᾿ ν 
θρώπου ἀνέβη." 13. “Θέλω γὰρ, φησὶν, ν᾽ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, καὶ 
" 5 δὲ “- " ΄ " ΟΜ «“ , 4 } 

Ὁ οὗτοι ὦσιν, ἵνα θεωρῶσι τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν, ἣν ἔδωκάς μοι. 
"Τίνες ἄρα εἰσὶ, καὶ μακαρίσωμεν "αὐτοὺς, ὅσων ἀπολαύσον- 

ἘΝ τότε ἀγαθῶν, ὅσης μεθέξουσι δόξης, ὅ ὅσου φωτός; Ἢ μὲν 

ἰγὰρ ἐνταῦθα δόξα οὐδαμινή τε ἐστὶ καὶ ἄστατος" κἂν παρα- 

μείνη, Ἃ ταχέως σβέννυται" ᾿5 “Οὐ γὰρ συγκαταβήσεται αὐτῷ, 

ἢ φησὶν, ἡ δόξα αὐτοῦ ὀπίσω αὐτοῦ" πολλοῖς δὲ οὐδὲ ἐνταῦθα 

μέχρι τέλους παρέμεινε" περὶ δὲ ἐκείνης οὐκ ἔστιν ὑποπτεῦσαί 
΄ " Ν »“" » ’ “ , Α ΕΔ, ’ 

Ἐ; τὶ τοιοῦτον, ἀλλὰ πᾶν τοὐναντίον, ὅτι μένει, καὶ οὐδὲ τέλος 
“Ψ ’ ΄-' Α Α - “ ’ Α ΄ι 

ἕξει ποτέ. '"Γοιαῦτα γὰρ τὰ τοῦ θεοῦ, μόνιμα καὶ μεταβολῆς 
; , ΄. 

κρείττω πάσης καὶ τέλους. Οὐ γὰρ ἐστιν ἡ δόξα τότε ἐκ τῶν 
»Ὲ 3 ᾿] ᾿] “ »᾽΄ Ν “᾿ ’ 2 ᾿] 9 Ἁ « ’ 

ἔξω, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἔνδον οἷόν τι λέγω" οὐκ ἀπὸ ἱματίων πολυ- 
“ ᾽ ς Ἁ , Ζ "5 ς Ἀ 0 , ε 

τελῶν, οὐκ ἀπὸ πλήθους θεραπόντων, οὐκ ἀπὸ σχημάτων ἡ 

Ῥ δόξα γίνεται, ἀλλὰ τούτων χωρὶς αὐτὸς ὁ ἀνὴρ ἠμφίεσται τὴν 

δόξαν. Νῦν μὲν γὰρ, ἂν ταῦτα ἀπῇ, γυμνὸς “ἐκείνης τῆς δόξης 

Ε Τἔσται. ᾿Εν γοῦν βαλανείοις γυμνοὺς ὁρῶμεν ἐντίμους δκαὶ ἀτί- 
ε “ἍΡΟ δὲ Α ἢ ’ υΓῷ 

μους, ὁρῶμεν ὃε καὶ φαύλους. ὧν ἐν ἀγοραῖς πολλοὶ γοῦν 

πολλάκις ἐκινδύνευσαν, τῶν παίδων αὐτοὺς κατά τινα Χρείαν 

ἡ ἀπολιπόντων᾽ ἐκεῖ δὲ μεθ᾽ ἑαυτοῦ τὴν δόξαν ἔχει πανταχοῦ. (258) 
ΒΒ Κ Ἀ ’ ε »" ΜΨ “ “- 3 ς - Α 

9 αι καθάπερ οἱ ἄγγελοι, ὅπουπερ ἂν φανῶσιν, ἐν ἑαυτοῖς τὴν 
7 “᾽ὕ “ Α ς« 6 ΄σ Α ’ ς « 

δόξαν ἔχουσιν, ουτω καὶ οἱ ἀγιοι. Μᾶλλον δὲ καθάπερ ὁ ἥλιος 
ν - «ε ’ 9 “- Φ 7 Ἁ κι " “ 9 ’ 

οὐ δεῖται ἱματίου, οὐ δεῖται ἑτέρου τινὸς, ἀλλ᾽ ἅμα τε ἐφάνη 

καὶ τὴν δόξαν ἐξέλαμψεν, οὕτω καὶ τότε ἔσται. Μεταδιώ- 
κωμεν τοίνυν τὴν δόξαν ἐκείνην, ἧς οὐδὲν αἰδεσιμώτερον" ἕκατα- 

λείπωμεν ταύτην, ἧς οὐδὲν οὐδαμινώτερον. 16 «Ἔν περιβολῇ, 
39 “ 7 - 

φησὶν, ἱματίων μὴ καυχήση. 'αῦτα ἄνωθεν προελέγετο τοῖς 
Ἁ 

Β νηπίοις. Καὶ γὰρ ὁ ὀρχηστὴς καὶ ἡ πόρνη καὶ ὁ ὑὕσκηνικὸς 

χαριέστερά σου ἠμφίεσται καὶ πολυτελέστερα. Καὶ χωρὶς 

δὲ “τούτου, " καυχᾶσαι ἐπὶ πράγματι, ᾧ ἄν ἐπίθωνται σῆτες, 

ἀπεστέρησαν σε τῆς ἀπολαύσεως. Ὁρᾷς πῶς ἀβέβαιόν ἐστι 
“σ᾿. Ἄν ΄ ’ 

"πρᾶγμα ἡ τοῦ παρόντος βίου δόξα; “ἸΚαυχάσαι ἐπὶ πράγματι, 
14 3οδῃ. χυ]ϊ. 24. 16 Ῥβδ). χίνηϊ. 18. 16 ἴσδο. Χχὶ. 4. 

᾿ ἕνα ὅπου Ο.1. νεγοῃ. Μοχ δέδωκας ΠῚ ᾿ΉΘΙΚΟΝ. Ὅτι δόξα καὶ ἡδονὴ 
ἀληθὴς ἐν τοῖς πνευματικοῖς ἐστιν, οὐκ ἐν τοῖς σαρκικοῖς.  ἜΥΟΗ. τίνες ἄρα εἰσὶ] 
μάθωμεν τίνες ἄρα οὗτοί εἰσι Β.Κα. ὅν. οσοῖ. Κ αὐτοὺς] Ἡ ἐννοοῦντες Β.ΚΙΙ,. 
αν. οδύ, Ι γὰρ] οὖν 1,., ΜοΧ τε οτη. 1461]. τ ταχέως] δὲ, ἔως τελευτῆς 
παραμένει, καὶ λοιπὸν παντελῶς Β.Κ. ὅαν. σοί. Ὦ φησὶν οτη. Κα. ὀπίσω αὐ- 
τοῦ οἵη. Β.ΙΚ. ο ὀχημάτων Β..Ι.. αν. οεἴ. ΡῬ δόξα] -Ἐ τότε ἸΙά6πι. ᾳ ἐκεῖ- 
νος Ἰ,. ἐκείνης ΟΤΊ. ΒΟ, 8 ν. οθί. Τ ἔσται Ἶ-Ὁ ἐκεῖ δὲ οὐχ οὕτως Β.Κ. ὅαν. 
οοί, 5. καὶ ἀτίμους οἴη. Β.Κα, Μοχ ἀτίμους ρτῸ φαύλους 16 6Π|. ἴ τῶν] 
καὶ τῶν Κ. Μοχ πολλάκις καὶ ἐκινδ. Ββ. ΡΥ ἀπολειπόντων 1. Υ͂ τὴν  -Ἐ ἑαυ- 
τοῦ ΒΑΚ. ὅν. οοἵ. Μοχ ἔλαμψεν 3. Χ καταλίπωμεν Β.Ο.Κ. Υ᾽ κυνικὸς ΟῚ, 
2 τούτου ΡΤῸ τούτων ΟἸΏΠ6Β. ἃ καυχᾶσαι ΟἸΠΠΒ8. καυχᾷ Εαά. δηΐθ Ββη. τί 
καυχᾶσαι [,.. Μοχ ἐὰν Ργοὸ ἂν Ιάθιη. ὃ τὸ πρᾶγμα Βαά. τὸ ἀδεϑβύ ἴῃ οτηπῖθα8. 
ο καυχᾶσαι (.1.1.. καυχᾷ Εαά. 
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κ᾿ ᾽ ’ 

ὃ σκώληκες τίκτουσι καὶ ἰἀπολλύουσι" λέγονται γὰρ Ινδικά 
"". ἈΝ ΄- ’ 

τινα ζωὔφια εἶναι, ὅθεν τὰ νήματα ταῦτα δκατασκευάζεται. 
Κ “ ε “ ς ᾽ Ν 93 “ 5 {9 Ν ᾿ 

τῆσαι ἱμάτιον, εἰ βούλει, τὸ ἐκ τῶν ἀνωθεν ᾿ἰὕύφαντον, τὴν 
. Ἁ 

περιβολὴν τὴν θαυμασίαν καὶ λαμπρὰν, τὸν ἱματισμὸν τὸν 
’ “- Ἁ πιὰ 

διάχρυσον ὄντως. ᾿Εἰκεῖνος ὁ χρυσὸς οὐκ ἀπὸ μετάλλων ἐστὶν, Ο 
«' δί “- » ᾿ " ᾿] Α ΕῚ “- ’ Ὦ 1 

ἃ καταοθίκων ἄνον ὥρυξαν, αλλ΄ 8 ἀπὸ ἀρετῆς τίκτεται. ἐρι- 

βάλωμεν ἑαυτοὺς Ἰἐκείνη τῆ στολῆ, ὁ ἣν οὐκ ἄνθρωποι περδαι καὶ 

δοῦλοι κατασκευάζουσιν, ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ δεσπότης. ᾿Αλλὰ Κ τί; 

κατέσπαρται τῷ ἱματίῳ τούτῳ χρυσός: Καὶ τί ' τοῦτο: τὸν 

γὰρ ἐργασάμενον πάντες θαυμάζουσιν, οὐ τὸν περικείμενον᾽ 

ἐκείνου γὰρ ὄντως τὸ θαῦμα. τ" Ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν ἱματίων 
΄'. Ὰ ΄-ι Π ΕῚ Ἁ , Ε] ᾿ Ε] ὔ’ ᾿Ὶ ς ΠῚ Ε] Α ι 

τῶν λιτῶν πού τὸ ξύλον, ἐν ᾧ ἐντεταται τὸ ἱμάπσιον ἐπὶ τῶν Ὁ 

γναφέων, θαυμάζομεν, ὁδδιὼ τὸν ἐργαζόμενον, καίτοι ξύλον 

αὐτὰ Ρ φορεῖ, καὶ ξύλῳ ἐνδέδεται" ὥσπερ, οὖν ἐκεῖνα οὐ χρείας 

ἕνεκεν ἐνδέδεται, οὕτως οὐδὲ αὗται, ἀλλὰ τῆς τοῦ ἱματίου χρείας, 
“ ’; “ἧς “-“ 

αἵνα τινάσσηται, φησὶν, ἵνα μὴ σητὶ κατατείνηται. [Ἰῶς οὖν 
; ΄σ ΄“- 

οὐκ ἐσχάτης τοῦτο ἀνοίας "ἐστὶν, ὑπὲρ τοῦ μηδενὸς τοσαύτην 
»“»" ’ »“ -΄Μ 

ποιεῖσθαι σπουδὴν, καὶ πάντα μηχανᾶσθαι, ϑκαὶ τὴν ἑαυτῶν 

προδιδόναι σωτηρίαν, καὶ τῆς γεέννης πθμὴν ὁ ϑμμμ τ καὶ εἰς θεὸν 

ὑβρέζεο, καὶ περιορᾶν τὸν Χριστὸν. πεινῶντα ; Τί ἄν τις εἴποι 

τὴν τῶν ἀρωμάτων πολυτέλειαν, τῶν νδικῶν, τῶν ᾿Αραβικῶν, ᾿ 

τῶν Περσικῶν, τῶν ξηρῶν, τῶν ὑγρῶν, τῶν μύρων, τῶν θυμια- 
’ “ 

ματων, ἅπερ ἅπαντα δαπάνην ἔχει πολλὴν καὶ ἀνόνητον: Τί 

μυρίζεις, ὦ ὦ γύναι, τὸ σῶμα ἔσωθεν ἀκαθαρσίας γέμον ; τί περὶ 

τὸ δυσῶδες γἀναλίσκη : ὥσπερ ἄν εἴ τις ἐπιβάλοι βορβόρῳ μύ- 

ρον, ἢ πλίνθῳ υδιαβρόχῳ βάλσαμον. "Ἑστιν, εἰ βούλει, μύρον, 
“, »᾿ - " » ι ; . 5.» ; 
ἔστιν ἄρωμα, ᾧ δυνήση χρῖσαι τὴν ψυχὴν, οὐκ ἐξ Αραῥβίας, 

Σοὐδὲ ἐξ Αἰθιοπίας, οὐδ᾽ ἀπὸ ΠΠ᾿ερσίδος, ἀλλ᾽ ἐξ αὐτοῦ φερό- 

μενον τοῦ οὐρανοῦ, πωλούμενον οὐ χρυσίου, ἀλλὰ προαιρέσεως Ε 
τὸ ΄. Α ΄ Ἁ 

ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου. Ῥοῦτο ἡ ἀγόρασον τὸ μύρον, 

οὗ ἡ ὀσμὴ τὴν οἰκουμένην ἐμπλῆσαι δύναται. '᾿Πούτου ἀπέπνεον 
Φ." ’; δ 17 ςς 9 Α Ι ᾿] " Α “" Α ο 

οἱ ἀπόστολοι Οσμὴ γὰρ ἐσμεν εὐωδίας, φησίν, οἷς μεν εἰς 

17. 2 τ. ἢ, 18; τό. 

ἃ ἀπολαύουσι (.1.1.. 6 κατασκευάζονται Ὁ. ᾿ ὑφαινόμενον ΒΙΚ. ε ἀπὸ 
ὑπὸ 1. ῥπὶ ἝΩ Β περιβ. Ἱ τοίνυν ΒΚ, ἷ ἐκείνην τὴν στολὴν ΡῈ Κ τί 
ἐρεῖς ὅτι Β.Κ. αν. οοί. ὶ τοῦτο] -- πρὸς σὲ ἸΙ46πι. Μοχ γὰρ οΤη. Β. Κ. 
τὰ ὥσπερ γὰρ] τοῦτο καὶ Β. Κ. π οὐ] συμβαίνει" καὶ γὰρ ἐκεῖ οὐ 16 ΘΠ]. ο ἐπὶ 
τῶν γναφέων͵ δῖε (..1.1.. ἐπὶ τὸ κναφεῖον ΕΔ. θαυμάζομεν απίε τὸ ἱμάτιον 
βήμσνο [,. Ρ φέρει Ο.ψ1.. ἰδεῖ πα ξύλον Ὁ. ἐνδέδενται ὈΪ5 10. ᾳ ἵνα τ. 
φησὶν] ἕνεκεν, φησὶν, ἐνδέδεται" οὐχ ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ἵ ἵνα τ. ΒΙΚ. Μοχ καταλυμαί- 
νηται ἸἸάΘτη. Τ᾿ ἐστιν οτὴῇ. Κ. 5 καὶ τὴν] τὴν δὲ ΒΚ. ῖ περὶ τῆς Πα, 
πολυτελείας Β.Κ. Υ͂ ἀναλίσκεις 6Χ οοτΥ. (. Ῥοϑί ἢ.ν. δα. καὶ ταὐτὸ ποιεῖς 
Β.Κ. ὅν. σοί. ν Ψια. Απηοί. Χ οὐδ᾽ ἐξ 1.Κ. Υ̓ ἀγόρασον ῬΥῸ ἀγό- 
ρασαι Ο.1.Κ.1.. Μοχ τοῦτο ἀπέπνεον ]1,. 
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20 5. ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΕΥΒΟΚΤΟΜΙ 

’ " ᾿ Γ , ψῃὶ «Κ “ νι... Φ 
θάνατον, οἷς δὲ εἰς ζωήν. ΓᾺ δὴ τοῦτό ἐστιν; Ὅτι καὶ ὕς 
᾽ , , ᾿] Ἀ ΄ ς 9 , ΄- κ ’ὔ 

ἀποπνίγεσθαι λέγεται άπο τῆς εὐωδίας. (ὐὐ τὸ σῶμα δὲ μόνον 
“-- ΕῚ Α Α  Α ΄ ΄ 

τῶν ἀποστόλων, ἀλλὰ καὶ τὰ ἱμάτια τοῦ μύρου τοῦ πνευματι- 
“ι" ,ὔ Οὔ κ Ε Ὀ Ἁ ιν ω Π , ς 

κοῦ ἀπέπνεον. ὕτω γὰρ ἔπνει ὕκαλον τὰ ἱμάτια [Ἰαύλου, ὡς 
ὃ Ι ὰ “ Π ’ ’ ’ ’ ’, 

αἰμονας ἐλαύνειν. [[οίου φύλλου, ποίας κασίας, ποίας σμύρνης 
δ Α οὐ δι Ν ’ “ ς ᾿] δί ὰ ΙΝ ) ὃ ’ 

οὐχὶ καὶ “ἡδίων καὶ χρησίμη αὕτη ἡ εὐωδία; Τὰ γὰρ δαίμονας 
“ἃ ͵ ΄σ ’ 

ἀπήλαυνε, τί οὐκ ἄν ἕτερον εἰργάσατο ; Γοῦτο κατασκευάζωμεν 
Ἁ ’ Α Ἁ ’ κ 

τὸ μύρον" κατασκευάζει δὲ “αὐτὸ δι᾽ ἐλεημοσύνης ἡ πνευματικὴ 
“ 617' ,ὔ ΠΩ. Ὁ, ’ , “ δος { κ 

χάρις. ούτου καὶ ἐκεῖ ἀπελθόντες μέλλομεν ἀποπνεῖν" 'καὶ 
’ ΕῚ ΄ ᾽ « “ ’ 

καθάπερ ἐνταῦθα πάντας ἐπιστρέφουσιν οἱ ὅ ἀνακεχρωσμένοι 

τῆς εὐωδίας, " 
»᾽ “» “- Ε " Ψ ’ 37 

κἂν τε εἰς βαλανεῖον, κἂν τε εἰς ἐκκλησίαν, κἀν τε 
ἮΝ δ᾽ ’ ’ “ , 1." “ Ἅ , 

εἰς ἕτερον πολυάνθρωπον τόπον ἀπέλθη Ἰή τοῦτο ἀποπνέουσα, 
Υ ΄ι “ ’ “ 

πάντες αὐτῆς ἐξαρτῶνται, καὶ πάντες ἐπιστρέφονται" οὕτω καὶ 
“ ᾿᾿ ΄΄ “ - ΄ι ΄ 

ἐν ἐκείνῳ τῷ κόσμῳ τῶν ἀποπνεουσῶν ψυχῶν τῆς πνευματικῆς 
Ἁ “ ᾿ Κἐξανίστανται καὶ παραχωροῦσι. Καὶ 

Ἱπροσελθεῖν οὐ τολ- 
΄-ι “ὉΠ π ’ Ξ 2 ’ ; ᾿] ΄ ’ Ἁ 

μῶσιν οὐδὲ ὑπομένουσιν" ἀποπνίγονται γάρ. ᾿Εἰκεῖνο τοίνυν τὸ 
3 ’ὔ “ Α Ν Α Α ’ Ὧν κα 
ἄρωμα περιθώμεθα. '᾿Γοῦτο μὲν γὰρ καὶ βλακείας δόξαν ἡμῖν 

- Α », Α 

Ἢ περιτίθησιν, ἐκεῖνο δὲ ἀνδρείας καὶ θαύματος ὄντως" καὶ παρ- 
Α “ "-“» Α , “, 9 

ρησίαν δὲ ἡμῖν παρέχει πολλήν. ᾿Γοῦτο τὸ ἄρωμα οὐ γῆ ἀνα- 
’ ᾿ 2 μ Α ’ 9 4 " 9 φ κ-Ὃ - 

δίδωσιν, ἀλλ ἀρετὴ τίκτει" οὐ μαραίνεται, αλλ ἀνθεῖ" τοῦτο 
᾿ - , 

τιμίους τοὺς ἔχοντας ποιεῖ. ᾿'Γούτῳ χριόμεθα, ὅταν βαπτιζώ- 
που δ δς 5 , δὲ ας Ν. Ἧς , 

μεθα τότε καλὸν ἀποπνέομεν. 'Πὸ δὲ ὁκαὶ εἰς τὸ ἑξῆς Ῥτούτου 
" “- σι “- “-Ἅ Α »-» Ἁ Ἁ 

ἀποπνεῖν, τῆς ἡμῶν ἐστι σπουδῆς. Διὰ τοῦτο καὶ τὸ παλαιὸν 
Ὡμύρῳ ἐχρίοντο οἱ ἱερεῖς, τῆς ἀρετῆς σύμβολον διδόντες, ὅτι 

Ἁ ε ’ Ἁ “ - - ΄΄ Α ’ 9 ’ὔ ᾽ 

τὸν ἱερέα καλὸν ἀποπνεῖν δεῖ. "Γῆς δὲ ἁμαρτίας οὐδέν ἐστι 

93 ’ “ “ ’ 

εὐωδίας εἰσιουσῶν, παντες 
Ἕ ΄ δὲ ᾿ ὃ ᾿ Ν ’ ν» 

ἐνταῦθα Εε και Οοαἰμονες και κακιᾶὰαι σῖασαι 

19) δυσωδέστερον. Ὅρ α αὐτῆς πῶς "διαγράφει τὴν φύσιν ὁ ῃρο.: 

φήτης, λέγων δι “ ροσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ μώλωπές 
μου. ᾿ὌΟντως γὰρ σηπεδόνος χείρων ἐστὶ καὶ δυσωδεστέρα 
ἡ ἁμαρτία. Τὶ γὰρ, εἰπέ μοι, πορνείας δυσωδέστερον ; “μὴ 

18 Ῥβ8)]. χχχυ!. 6. 

2 δὴ οἵ. 1 ὑπὸ 0 καλὸν οἴῃ. Β.Κ. Μοχ ἀπελαύνειν Β.Κ. ὅν. 
(οἴ. ο ἡδίω Ο.1. 1, δαίπιὶ χρησίμη οτηη68. χρησιμωτέρα Εαά. ἃ αὐτὸ] 
-οὐδὲν ἕ ἕτερον ἀλλ᾽ ἢ Β. Κ. Μοχ ἡ τοῦ πνεύματος Χ' τς Θ τοῦτο ]. Ροϑβί 
ἀποπνεῖν Δα. καὶ τοὺς ἁγίους πρὸς ἑαυτοὺς ἐπιστρέφειν ΒΚ. ὅαν. οεἴ. Γ καὶ 
καθ.] καθ. γὰρ Β.Κ. ΕἸ ἐπικεχρωσμένοι Ι. Βιαῦτα τῆς εὐωδίας ΒΗ, 1. ταῖς 
εὐωδίαις Ἐαα. Ἀ κἂν] καὶ κἂν ΒΚ. ἱ ὃ τοῦτο ἀποπνέων, πάντες αὐτοῦ ἐξ. 
Β. Κ. ὅν. οδῦ. πνέουσα ῬΤῸ ἀποπνέουσα Δ ΕΥΟΠ. Κ ὑπεξίστανται ἘΔ. ἐξα- 
νίστανται Οοαά. Ι προελθεῖν Κ. τὰ προτίθησιν (.1.1.. Μοχ ἀνδρίας Ο. 
Ὦ τοῦτο χριόμενοι Ι.. Μοχ τότε τοῦτο τὸ καλὸν Β.Κ. ο καὶ οἵη. (1.0. 
Ῥ τοῦτο Ο. Ι. τούτου οτη. Β.Κὶ, δεῖται Ρτο ἐστι ΒΚ. αμῦὺρον 1 πννόνες] 
οἶμαι, καὶ δηλοῦντες Β.Κὶ. ἱερωμένον ῬΥῸ ἱερέα Κα. 8 νῶν κ 1» ἴδ] 
καὶ ὁ ΒΑΚ. ν λέγων. ὉΒΒιΓηΐτιΠΔ ΘΧ Ο. ΓΟ ΣΝ Ὺ μὴ---πόρνος] εἰ δὲ 
μὴ αἰσθάνῃ ἐργαζομένης, ἐννόησόν μοι τίς ἡ ἁμαρτία μετὰ τὴν ἐργασίαν Β.Κ. 
ὅν. σοί, 

᾿ ἌΝ 

(259) 



ΙΝ ΕΡΙΞΤ. 1. ΑὉ ΤΙΜΟΊΤΗ. ΗΟΜ. 1]. 21] 

’ ᾿ Ἁ Ἁ Α ΄ ξ ’ » ’ ᾽ ’ ’ὔ 

κατεχομένης, ἀλλα μετὰ τὴν τῆς ἁμαρτίας εργασίαν εννοησὸν 
΄. » ’ Α 

μοι τίς ὁ πόρνος, καὶ τότε αὐτῆς ὄψει τὴν δυσωδίαν, τότε τὴν 

προστριβεῖσαν ἀκαθαρσίαν, τότε τὸ ἄγος, τότε τὸ μύσος. 

"Γοιαύτη πᾶσα ἁμαρτία: πρὶν ἢ Χμὲν ἐργασθῆναι, ἔχει. τινὰ 

ἡδονήν" μετὰ δὲ τὸ τελεσθῆναι καὶ ἀπαρτισθῆναι, τὸ μὲν ἡδὺ 

παύεται καὶ μαραίνεται, τὸ δὲ λυπηρὸν καὶ κατηφὲς ἐπεισέρ- 

χεται. ἫἩ δὲ δικαιοσύνη τοὐναντίον" παρὰ μὲν τὴν ἀρχὴν ἔχει 

τοὺς πόνους, πρὸς δὲ τῴ τέλει τὴν ἡδονὴν καὶ τὴν ἀνάπαυσιν. 

“Οὐδὲ ἐκεῖ μὲν οὖν ΓΔΕ: ἡδονὴ γίνεται, τῇ προσδοκίᾳ τῆς 
μ ἡ ἐ ἐ 

“ “΄“ Α ἰ ΦὍῚ ..8Ὃ ’ 

αἰσχύνης καὶ τῆς τιμωρίας" καὶ ἐνταῦθα δὲ πάλιν οὐδὲ ὁ πόνος 
’ ων αὶ , -“- Φ . ’ Α ε ’ ς ’ Ἂ ᾽ ᾽ 

πόνος τῆ ἐλπίδι τῶν ἀμοιβῶν. Ὶ δὲ ἡ μέθη, εἰπέ μοι; οὐκ ἐν 
΄- , ’ Ε Α ὃ ὔ ὲ ΔᾺΛᾺ δὲ ἃ ο΄ δ᾽ 9 “ 

τῷ πίνεῖν μόνον ἔχει τὴν ἡδονὴν ; μάλλον ὁε ξδαὕτη οὐὸ εν τῷ 
Ν , “ 

πίνειν. Ὅταν γὰρ εἰς ἀναισθησίαν ἐμπέση, καὶ μηδένα τῶν 
ὡ β- Π 

παρόντων βλέπη, ἀλλὰ τῶν μαινομένων χεῖρον Ὀδιάκειται, ποία 

λοιπὸν ἡδονή; Μᾶλλον δὲ οὐδὲ ἐν αὐτῇ τῆ πορνείᾳ ἡδονή τις 
9 ’ [2 " ε Ν “ φΦ Α : , ν 
ἐστίν.Ό Ὅταν γὰρ ὕπο παθους ἡ ψυχὴ κατεχομενή τῆν κρίσιν 
“3 “- ἣ Ο 4, ὃ Ἐς Τὶ δὲ “- Α ’ ὃ 
ἀφαιρῆται, ποία “αὕτη ἡδονή; αὐ δὲ τοῦτο, καὶ ὠρα ἡδονή. 
ἫἫ .Σ Α δὲ 9 ’ α ᾿, “ὁ Ε Α “ “ ᾿ Ὄ 5 

ονήν ὃὲε ἐκείνην “εἴποιμι ἂν ἔγωγε τὴν ἀληθῆ, ὅταν μὴ ἢ ἐν 
10 ε ν ρ ,ὔ κ ᾿᾿ , 1 Π Ν Ὁ 

παθει ἡ ψυχὴ κατατεινομένη καὶ διασπωμεένη. ᾿ϊοια γὰρ αὕτη 

ἡδονὴ, τρίζειν ὀδόντας, διαστρέφειν ὀφθαλμοὺς, γαργαλίζεσθαι 
Α ’ ,ὔ “-“ δέ Σ Οὔ δὲ 3 ἤ ἊΝ Α 

καὶ θερμαίνεσθαι πέρα τοῦ ὄέοντος ; (ϑυτω ἴθε οὐκ ἐστιν ἠδονή, 

ὅτι σπεύδομεν αὐτῆς ἀπαλλαγῆναι ταχέως, καὶ ἀπαλλαγέντες 
3 “- . Ὁ ϑ “59 ὌΝ 5 ’ ἐ Ἂ ἃς ,ὔ 3 “ 

ἀλγοῦμεν. Εἰ ἡδονή ἐστι, μὴ ἀπαλλάττου ξαὐτῆς, μένε ἐν τῆ 
ὁ “ ε »“ Φ“ 93) ᾽ν ἃ ΄ ἢ ς δῶν: .5 ᾽ " Ν “2 
ἠδονῆ. Ορᾷς ὅτι ὄνομα ἐστι μόνον ὃ ἡδονῆς ; ̓Αλλ᾽ οὐ τὰ παρ 
«ε ΄ ΄“- “" ᾿ Ἂν 9 ᾿ ς ’ὔ ᾿ Α Ἅ 2᾽ 

ἡμῖν τοιαῦτα, ἀλλ᾽ ὄντως ἐστὶν ἡδέα, οὐ μετὰ φλογὸς ἔχοντα 

τὴν ἡδονὴν, ἀλλ᾽ ἐλευθέραν ἀφιέντα τὴν ψυχὴν, καὶ ἰεὐφραί- 

νοντα καὶ διαγχέ "Γοιαύτη ἣν ἡ Παύλου ἡδονὴ λέ ἰἀχέοντα. οιαύυτη ἦν ἡ Τἰαύλου ἡδονή ἐγοντος, 

19 “« ΚἸΚαὶ ἐ ἐν τούτῳ χαίρω, ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι᾽ ἀλϑας, “ Χαίρετε 

ἐν κυρίῳ πάντοτε.᾽" ᾿Κκείνη γὰρ καὶ αἰσχύνην ἔχει, Ιέ 

κατάγνωσιν, ἐκείνη καὶ λάθρα γίνεται, καὶ μυρίων ἐμπέπλησται 

ἐκείνη καὶ 

19 ῬὮΠΠΡΡ. 1. 18. ἶν. 4. 

Χ μὲν) “γὰρ 8. ΚΙ... Υ καὶ ἀπαρτισθῆναι οτη. Β.1.Κ. ὅαν. εοί. 2 οὐδὲέ--- 
οὖν] ἐ ἐκεῖ μὲν οὖν οὐδ᾽ 1, Βίαϊχτη ἡ ἡδονὴ οἴη. 0.1. ἡδονὴ ΔΙΓοΡ αὐ Γα πα. οἴη. ἴ,. 
Ῥοβέ ἀνάπαυσιν βὶς Ρεγριηΐ Β.Κὶ. καὶ τί λέγω ὅτι ἡδονὴν ἔ ἔχει : οὐδὲ ἐκεῖ Ἐξ ἢ 
ἡδονὴ ΚΚ.}) ἡδονὴ γίνεται ΗΝ τῇ προσδοκίᾳ (τῆς τιμωρίας καὶ Κ.Ρ) τῆς αἰσχύ- 
νης" ἐνταῦθα δὲ (-᾿ πάλιν Κα.) ὁ πόνος οὐδὲ πόνος ἐστὶ τῇ ἐλ. τ. ἀἁ. ἃ αὐτὴ [,,. 
αὕτη ΟΠη. Β.Κ. ϑαᾶν. οοΐ. ϑιαίίτη οὐδὲ ἐν Ο. 1, Ὁ διακέηται Β.Κ. ϑαν. οϑί. 
ς αὕτη ἡ.] λοιπὸν ἡ ἡ. αὕτη Ο. ϑεραοηί εἰ δὲ --ἡδονὴ οτη. Ϊ. ἃ εἴποιμι ἂν 
ἔγωγε Ῥ͵ΓῸ ἐγὼ εἴποιμι ἂν ΟἸΥΠ65. ϑἰαϊϊτη τὴν οἵη. Β.Κ. ς κατατεινομένη ]- 
ἀπὸ (ὑπὸ ὅαν. οεΐ. ) τοῦ σώματος Β.Κ. 8δν. οθί. δὲ οτῃ. Β.Ι. " καὶ σπ. 
Ἰάθπη. δ αὐτῆς οτη. (.1.1,.. Βιδίτη ἀλλὰ μένε Β.Κ. ὅν. οςεί. ἢ ἡδονῆς] 
τὴ ἀπὸ τῶν παθῶν Β.Κ. ἷ εὐφραίνουσαν καὶ διαχέουσαν Ο. εὐφραίνουσα 
καὶ διαχέουσα Ι. εὐφραινομένην καὶ διαχέουσαν ἴ.., Κ καὶ οτῃ. Β.1Κ. ὅαν. σοί. 
1 ἐκείνη οτη. 1461}. 

5όι 



22 5, ΦΟΑΝΝῚΚ ΟΗΒΥΒΟΞΤΟΜΙ τι στ 

ἀηδιῶν: αὕτη δὲ πάντων τούτων ἀπήλλακται. '"αύτην οὖν 

""μεταδιώκωμεν, ἵνα τῶν μελλόντων ἐπιτύχωμεν 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. 

σ ΛΘ. 

' Χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κριῷ 

ἡμῶν, ὅτι πιστόν με ἡγήσατο, θέμενος εἰς ἘΝ, ἢ τὸν 
πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν" ἀλλ᾽ 

ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ" ὑπερεπλεόνασε δὲ 
ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν 

Ὁ ΧΧριστῷ ᾿]ησοῦ. 
ΤῊΝ ’, Ο Α Α 5 ’ ὃ ε “ 

ταπεινοφροσύνην “πολὺ μεν ἔχουσαν κέερὸος ὁρῶμεν, 
“σι Α ᾿Ἶ Α 

οὐδαμοῦ δὲ ταχέως εὑρισκομένην, ἀλλὰ ταπεινορρημοσύνην μεν 
ἃ ᾿ Ν μ Ἂ δέ , κν Ἂ - 
πολλὴν, καὶ πέρα τοῦ ὄέοντος, ταπεινοφροσύνην ὁε οὐδαμοῦ. 
Ὁ δὲ , Θ “ 9. 7 Π ΄σ ς 5...» - 

ε μακαριος δουτως αὐτὴν μετεδίωκε Παῦλος, ὡς καὶ ἐπινοεῖν 
Ἁ “- ’ ΑἉ Α “" ΄ ᾿ 

πολλὰς πανταχοῦ προφάσεις προς τὸ ταπεινοῦν αὐτοῦ τὴν διά- 
2 ᾿ ν , 3 Ι “μι ’ ’ 

Ἑ νοιαν. ᾿᾿ὑπειδὴ γὰρ μάλιστα ἐκείνους εἰκὸς κάμνειν βουλομένους 

ταπεινοφρονεῖν τοὺς μεγάλα συνειδότας ἑαυτοῖς κατορθώματα, 
᾿ ᾿, ’ Ἁ . - 

ἱπολλὴν εἰκὸς Ξαὐτὸν βίαν πάσχειν, ὑπὸ τοῦ συνειδότος τοῦ 
“ ͵ 

ἀγαθοῦ, καθάπερ ὑπό τινος ᾿ ῥεύματος, ὀγκούμενον. Ὅρα τοί- 
ἩΨ Ἀνς 00 ΄ “ ΕΣ “ ςς Ἔ 6 3 Α Ἁ 

νυν καὶ ἐνταῦθα τὶ ποιεῖ. ἴπεν, ὅτι πιστεὺ ἡν ἐγὼ τὸ 

εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ θεοῦ" εὐαγγέλιον, οὗ ῥπέσγαν θέμις 
οὐκ ἔνι τοὺς ἔτι νόμῳ χρωμένους" ἀντίκειται γὰρ αὐτῷ, ἱὅτι καὶ (260) 

τοσοῦτον αὐτοῦ τὸ μέσον, ὡς τοὺς ὑπ᾽ ἐκείνου φερομένους μα 
Κ 

Ἐ δέπω ἀξίους εἶναι τούτου μετέχειν" ὥσπερ ἂν εἴ τις λέγοι, ὅτι 

τοὺς δεσμῶν δεομένους καὶ δίκης οὐ θέμις εἰς φιλοσόφων ἰεἰσ φέ- 

ρειν χορόν. ᾿Κὺὐπεὶ οὖν ἢ ἐφυσήθη, καὶ μέγα ἐφθέγξατο, ἅμα 
δ΄’ Ἁ ’ Α ῃ Α 9 ΠῚ ὔ ἈΝ 9 Α δ) 

καὶ εαυτὸν καταστέλλει, καὶ πους ἀλλους πείθει τὸ αὐτὸ δή 
“- ν (ι ’ Μ 3 ’ὔ 3 ᾿ ὔ ᾽ ’ 

τοῦυτο ποιεὶν ΡῬγραφων, ὃτι ἐπιστεύθην εγω, τάχεως ἐπελαβετο 

1 ΟΑΡ. 1. ν. 12---14. 

τὰ μεταδ, ἐνταῦθα διηνεκῶς, ἐφεῖ καὶ τῶν Β.Κ. Ὰ τοὺς ]- ἀτελευτήτους ᾿Ρ 
Ηομ. ΠΠ. ἃ τὸν] τὸ ἴ6Υ ἴ,. Ὁ ἡμῶν οἵη. 1,.. Μοχ τῆς οπι. Ι. ς ; πολλὴν 
7,. τηνῖϊα (δῦ. ἀ πολλὴν] ἐν πολλοῖς μᾶλλον Β.Κ. 6 Παῦλος οὕτως αὐ- 
τὴν μ. ᾿ΟΟ οτῇ. Ι,. αι. Π. αὐτὴν μ. οὕτως Ι. " πολλὴν ]- δὲ Β.Κ. ὅδν. οδί. 
Ε' αὐτὸν] καὶ αὐτὸν Β.ὉΟ. Κ. αν. σοῦ. ᾿ ὀγκ. ῥεύμ. ἴίνεΓ80 ογά. ΒΙΚ. Μοχ 
τοίνυν ΟΠ. Δ οῃη. ἷ ὅτι καὶ] ἐ ἔτι, καὶ Β.ΙΚ. ὅν. (θῦ. κ τούτων Ξς: Ῥοϑὶ 
μετέχειν Δ44. τοῦτο (τοιοῦτο Κα.) γοῦν ἐνταῦθα δηλοῖ οὕτως εἰπὼν ΒΙΚ. 1φέ- 
ρειν ἴ,. τ ἐφυσσήθη Ο.  ετοπ. ἐπήρθη (αί. Ἢ τρὺς ἄλλους ΟΠ]. Ο. Ι: Ι.. 
Μοχ ποιεῖ ῥΓῸ ποιεῖν ἸΙάΘτη. Νυϊραύτπτη {ποηύτ (Οὐαί. Ν᾽ οἱ. 9 πείθει] καὶ πεί- 
θει ΒΟΚ. Ὁ» νγράφων]-Ἐτε ὅν. οϑΐ. ἰην 15 ΠΡγ]8. ὃ ρτὸ ὅτι ΒΚ, ὅαν. ςεί. 



2---Ἰ 4. ΙΝ ΦΡΙΞΤ. 1. ΑὉῇ ΤΙΜΟΤΗ. ΗΟΜ. Π|. 29 

« . - δ΄ 

4 ἑαυτοῦ, ἵνα μὴ νομίσης ὅτι ἐξ ὑπερηφανίας τοῦτό φησιν. Ὅρα 562 
" ἢ ’ τδ 7 ἄ ον ι ’ ἘΌΝ ἊΣ ἢ 

τοίνυν ποίᾳ κέχρηται διορθώσει ἐπάγων καὶ λέγων ἀριν 

ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι 

πιστόν με ἡγήσατο, θέμενος “εἰς διακονίαν." (Ὁρᾷς πῶς παν- 
“ Ἀ - Α ΄σ - 

μα γῷ τὸ ἑαυτοῦ κατόρθωμα κρύπτει, καὶ τὸ πᾶν ἀνατίθησι τῷ 

θεῴ. ἢ ἐπὶ τοσοῦτον, ἐφ᾽ ὅσον τὸ αὐτεξούσιον μὴ λυμήνασθαι: : 
Ἔφη γὰρ ἄν ἴσως ὁ ἄπιστος, εἰ τὸ πᾶν τοῦ θεοῦ ἐστι, καὶ 

οὐδὲν παρ᾽ ἡμῶν εἰσφέρεται, ἀλλ᾽ ὡς ξύλα καὶ λίθους μετακινεῖ 
Ἁ ’ ο Ἁ ’ ’ ’ὔ ἴω Α ΄-' 

πρὸς φιλοσοφίαν ἀπὸ κακίας, τί δήποτε [Παῦλον μὲν τοιοῦτον Β 
- , ᾿ 7 ἡ ἜΣ ΝΑ , διε". - 94 - ἜΜ Φι 

εἰργάσατο, τὸν δὲ ᾿Ιούδαν οὐκέτι ; ᾿αύτην οὖν ἀναιρῶν τὴν ἀν- 
, “ “ " ,, ΄“΄ ’ὔ ’ ςς 

τίθεσιν, ὅρα πῶς μετὰ συνέσεως τῷ λόγῳ κέχρηται. ἔπι- 
, ι ψ. δῳ Ρ»" ᾽ ΕΞ ’ . 

στεύθην, φησιν, ἐγώ. Γοῦτο αὐτοῦ κατόρθωμα καὶ ἀξίωμα, 
΄- Ἀ ’ ΄σ 

ἀλλ᾽ Υοὐκ αὐτοῦ ὅλον" ὅρα γὰρ τί φησι “ἡ Καὶ χάριν ἔχω τῷ 
"» ΄ Π “ τὰ ἢ “99 4" “ ἐν Φ ἐᾺ ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ ᾿Ϊησοῦ. οὔτο τοῦ θεοῦ" εἶτα 

’; Α ΄ ’ 

πάλιν τὸ Σαὐτοῦ" “ὅτι πιστόν με ἡγήσατο᾽᾽ πάντως ἐπειδὴ 

ἔμελλεν ἀφ' ἑαυτοῦ χρησιμεύειν. Ἀβ Θέμενος, φησὶν, εἰς διακο- 

νίαν, ἡ τὸν πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν' 

ἀλλ᾽ ἠλεήθην, ὅ ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ. Ὅρ α πῶς καὶ αὶ 

τὸ αὐτοῦ τίθησι, καὶ τὸ τοῦ θεοῦ, τὸ πλέον νέμων τῇ τοῦ θεοῦ 
’ Ἁ δὲ 8 9 “- ᾽; ῃ Α Μ“ Α ᾿ ’ 

προνοίᾳ, τὸ ὃε δαυτοῦ συστέλλων, ὕπλην ὅσον μή λυμήνασθαι, 

ὡς ἔφθην εἰπὼν, “ τῷ αὐτεξουσίῳ. Τί ἐστι, “ τῷ ἐνδυναμώ- 

σαντί με; Φορτίον ὑπῆλθε μέγα, καὶ πολλῆς ἐδεῖτο τῆς 
Ψ ε “- ΤΙ , Ν ὮΣ 5 Ἁ Χ 
ἄνωθεν ῥοπῆς. Ἐϊννόησον γὰρ ὅσον ἣν πρὸς καθημερινὰς 
“ ΠΣ 9 κ , ’ μι ’ 

ὕβρεις, λοιδορίας, ἐπιβουλὰς, κινδύνους, σκώμματα, ὀνείδη, θα- 
’ ῳ Α ᾿ " ’ ξ δὲ ς , δὲ 

νάτους ἵστασθαι, καὶ μὴ ἀποκαμνειν, ἵμηδε ὀλισθαίνειν μηδὲ 
’ ᾷ Ἁ , ’ ’ ἩΤΩΣ ᾿ 

περιτρέπεσθαι, ἀλλὰ πάντοθεν βαλλόμενον μυρίοις καθ᾽ ἑκα- 
- ’ 

στην ἡμέραν δ τοῖς βέλεσιν, ἀτενὲς ἔχοντα τὸ ὄμμα ἑἕσταναι Τὴ 
ν , - ἡ ων. τ». κἂ ’ " , ἢ " γ8Χ 

καὶ ἀκατάπληκτον. ᾿ΙΠοῦτο οὐκ ἣν ἀνθρωπίνης ἰσχύος, αλλ οὐδὲ 
-ι ΄- ΤΩ ΄“-“- Ἁ ΄. ΄ 

τῆς τοῦ θεοῦ ῥοπῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς αὐτοῦ προαιρέσεως. 
Ὅ Ν δὼ ΕῚ ᾿Ὶ , ΕΣ ο΄ " Α 5 

τι γὰρ προειόως αὐτὸν τίς ἔσται, εἵλετο αὐτὸν, ἀκουσον 
’ Α «εἷ Μ μ 9 Ἁ ΄- 3 Β χε Ἷ» ΄' 

τί φησι, πρὶν ἢ ἅψασθαι αὐτὸν τοῦ κηρύγματος κεῦος 
3 ΄ ’ “" ΄- ’ Ἁ ’ 

ἐκλογῆς μοί ἐστιν οὗτος, τοῦ δ ϑοννι τὸ ὄνομα μου ἐνώπιον 
Ε] ΄ κ᾿ ων 

εθνῶν καὶ βασιλέων." ὥσπερ" γὰρ οἱ βαστάζοντες τὸ σημεῖον 

τὸ βασιλικὸν ἐν πολέμῳ, [τὸ λεγόμενον ἱτῇ συνηθείᾳ λάβουρον, 
2 Αοὔ. ἰχ. 15. 

ᾳ αὐτοῦ Β.1Κ.Ι.. Μοχ νομισθῆ Β.Ιζ. νομίσῃ 1. Γ ἐπιδιορθώσει (Οὐαΐ. 
Μοχ καὶ χάριν Β. 5 εἰς τὴν ὃ. Καὶ ὑ ἐπὶ] ἀλλ᾽ ἐπὶ Β Κ. ὅαν. οοῖ. Ροβὲ 
ὅσον δα ά. ἦν ΒΦ Υ͂ οὐχὶ Ο. Ὑ καὶ Δοορδϑὶῦ δχ οὐμηϊθιιβ. Ροϑὲ Ἰησοῦ 
δα. τῷ κ. ἡμῶν Ο. Χ ἑαυτοῦ ἴ.., Υ̓ τὸν] τὸ 1.1. 72 θεοῦ] -ἐ μᾶλλον Β.Κ. 
ἃ αὐτοῦ] πᾶν Κ. Ὁ πλὴν ὅσον] καὶ οὕτω διδοὺς ὥ ὥστε Β.Κ. ο ψι4. Απποί. 
4 τῇ - δὲ Β.Ο.Κ. 8αν. δον Ροβί με 444. ἄκουε Β.ΚΚ. ὅαν. οσοΐ. 6 ἐπῆλθε 
(.1.1.. τηνἱία Οαί. Γ μηδὲ ὀλισθαίνειν οτη. (.1Κ. νεῖ. Ἰπο]αδαμη ἃ ὅδν. 
Ε τοῖς οτη. Κι. Β γὰρ οἴη. ΒΚ. ἱ λάβουρον τῇ συν. Ὦος οτῇ. 1. δες 
τὸ λ. τῇ συν. λάβουρον, ατι86 ἀδδιιηΐ ἴῃ Β.ΟΟΚΚ, ροϑβί ὅαν. ᾿πο! αβ᾽ πη 5. 
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24 5, ΦΟΑΝΝΙΚΝ ΟΗ ΒΥΝΟΞΤΟΜΙ " Ϊ,12--ἰ4. 

“ ,ὔ ΄΄ " ’ κ ΄' ᾽ ’ »“ ν᾽ Ἁ " 

πολλῆς δέονται τῆς ἰσχύος καὶ τῆς ἐμπειρίας, ὥστε αὐτὸ μὴ 
΄ - [{ κ᾿ Ἁ 7 "»-» ΄ 

προδοῦναι τοῖς πολεμίοις" οὕτω καὶ οἱ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ 
’ 4 " ’ ’ " . " " ᾿] ’ ΄σ 

βαστάζοντες οὐκ ἐν πολέμῳ μόνον, ἀλλα καὶ ἐν εἰρήνη, πολλῆς 
Ν ΄ ’ »“ - ’ὔ ΕῚ ᾿ κ ᾽ ΄σ' 

δέονται τῆς δυνάμεως, ὦστε ἘΝῚ κατηγόροις Καὐτὸ μή ἐκδοῦναι 

στόμασιν, ἀλλὰ βαστάζειν 'καλῶς καὶ φέρειν τὸν σταυρόν. 

Πολλῆς γὰρ ὄντως δεῖ τῆς ἰσχύος, ὥστε βαστάσαι τὸ ὄνομα 

τοῦ Χριστοῦ. ὍὉὍ γὰρ ἀνάξιόν τι πΐἡ λέγων, ἢ πράττων, ἢ 
΄ ᾽ Ἁ Ἁ Α 

φρονῶν, οὐκ ἐβάστασε τὸ ὄνομα, οὐκ ἔχει τὸν Χριστὸν ἐν 
ς -: ’, Α «ς , " ν) Ἔ ΄" . κ Ἀ ΄. 

ἑαυτῷ. [[Πομπεύει δὲ ὁ βαστάζων, οὐ δι άγοραᾶς, ἀλλα διὰ τῶν 
᾿] “ ᾿ ΙΑ 7 ΄ Α 

οὐρανῶν, καὶ πάντες πεφρίκασιν ἄγγελοι δορυφοροῦντες και 
’ δε Ἂς , ΒΩ Ἀ ΄ 3 ὃ ’ ’ Ἁ Ὁ 

θαυμάζοντες. αριν ἔχω, φησί, τῷ ενθυναμώσαντι με Δ ρι- 
΄“- ΄' “ ἴω ΄ ΄ ΄ ’ 

στῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν." Ὅρα πῶς καὶ τῶν αὐτοῦ χάριν 
᾿] - , ’ ͵ ΄“- ἢ ΄ ᾿ ΄σ 

αὐτῷ " εἰδέναι λέγει. Ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς Ρέστι, φησὶν αὐτῷ 
᾿ Δ 7 ’ “- Χ , 5 , ΄σ 

χάριν εἰδέναι. “ἸΚαίτοι τοῦτο σὸν γέγονεν, ὦ “μακάριε [Παῦλε’ 

οὐ γὰρ προσωπολήπτης ὁ θεός. εΠουτέστιν, ὅ ὅτι κατηξίωσέ με 

τῆς διακονίας ταύτης" τοῦτο γάρ με τοῦ πιστὸν εἶναι νομίζειν 

σημεῖον. Καθάπερ γὰρ ἐν οἰκίᾳ οὐ τῷ μη Ἡρην τα μόνον ὁ 

ἀνὴρ μον χάριν ἔχει τῷ δεσπότῃ, ἀλλὰ καὶ 'σημεῖον τίθησι 

“τοῦτο, ὅτι αὐτὸν τῶν ὅἀλδιων ἡγεῖται πιστότερον" τὸν αὐτὸν 

δὴ τρόπον καὶ ἐνταῦθα. 
5 ’ “ 3 , Ἁ ΕΣ “ “- Α Α 

Εἶτα σκόπει πῶς ἐπαίρει τὸν ἔλεον τοῦ θεοῦ καὶ την φιλαν- 
θ ’ Ἁ γν ’ » ΄ ’ 9 ’ ζΦ ΝΣ ’ 

ρωπίαν, τὸν ὕπροτερον αὐτοῦ βίον ἐξηγούμενος. ον προ- 
Α ΕΣ Ι͂ ΝῚ ’ Α, ε δ ς 5 

τερον, φησὶν, ὄντα βλασῴημον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν. 
Δ Φ ᾿ δ ῳ ! ’ “ Ψ 3 1] 

Καὶ ὅταν μὲν περί Ἰουδαίων διαλέγηται τῶν ἔτι ἀπίστων, μεθ 
ε λῆ ’ὔ ΄“" ἊΝ ̓ Β 3 ςς Μ “. κ ᾿] - Υ Α 

ὑποστολῆς κέχρηται τῷ λόγῳ αρτυρῶ γὰρ αὑτοῖς, φησίν, 
ΦΨ ΤΩΣ ΄“ ᾿᾿, ς 5 ᾿] τῳ ’ "52 Ἁ Α ς - 

Οτ ι ζῆλον θεοῦ ἐὐύυσννν ἀλλ οὐ κατ᾽ ἐπιγνωσιν᾽ περὶ δὲ ἑαυτοῦ 
΄-“ Ἁ 

φηδὶ 4 βλάσφημον ὄ ὄντα καὶ ἡ διώκτην." Ὁρᾷς τὴν "καταφο- 

ρὰν αὐτοῦ, ὑπῶς οὐκ ἔστι φίλαυτος, ὑότῳ συνεσταλμένην Βτξὴν 

ται τὴν διάνοιαν; Οὐκ ὁ ἤρκει εἰπεῖν, “βλάσφημον ὄ ὄντα," “ἀλλὰ 
Α ὃ ’ὔ , κ ’ 3 ’ ἴω ᾽ὔ Οὐ ’ Θ Ν 

και θιωκτην᾽ καὶ παλιν εἐπιτασις τῆς διώξεως. ὑ μόνον ἕγαρ; 

9. οταΣ. 2. 

Κ αὐτὸ---στόμασιν] στόμασι μὴ ἐκδοῦναι ἴ,. 1 καλῶς καὶ] καὶ καλῶς Κ΄. 
Μοχ ἀεὶ ρῖῸ τὸν σταυρὸν Β.Κ. τὰ ἢ οἵη. Β.Κ. ἢ εἰδέναι λέγει] δ1τηΆ. [,. 
Ψψέεγοη. λέγει εἰδέναι (7.1. οἶδεν Β.Κ. 8αν. σοί. ο ὅτι [-ἰ γὰρ Β. ὅν. σοί. 
γὰρ Ροβί σκεῦος. Δα 4. Καὶ. Ρ ἐστι]-" εἶπεν Β. Κ. ᾳ καίτοι] καὶ ὅτι (. τοῦτο 
σὸν] οὕτω νΕ] οὕτως Ο.1.. καίτοι---γέγονεν] καὶ μον γέγονας 1. Τ του- 
τέστιν] ἀλλὰ χάριν ἔχω, φησὶν Β.ΙΚ. ὅαν. σεῦ. 5. με οἴῃ. ἴ,. ἵ τὸ σημεῖον 
Β4α. τὸ τς ασσι, τοῦτο---ἄλλων] ἐκεῖνο ᾧ ΒΚ. ' πρότερον] περ Κ. 
Χ τὸν] τὸ 1. φησὶν, ὄντα ρτο ὄντα, φησὶ Ο.Κ.1.1. 6Ἃ φησὶν ὅτι ἔτ. 2 δι- 
ὠκτην -- καὶ ὑβριστὴν Β.ΙΚ. ὅν. ςεῖ. ἃ καταῷ. καὶ πῶς δείκνυσιν ὅ ὅτι οὐκ 
ΕΣ 5» 

ἐστι φ. ἀλλὰ συνεστ. ΒΙΚ. Ὁ πῶς] ὅτι 1.1). ἰην τα (αι. Μοχ καὶ πῶς συν. 1. 
ς ἤρκει) ἤρκεσεν αὐτῷ Β.Κ. διαίτῃ ἑαυτὸν ΡΓῸ ὄντα 114 6Π1. ἃ ἀλλὰ οτη. Ι. 
καὶ διώκτην ὉΠ]. Ψετοη. ἀλλὰ---διώξεως καὶ διώκτην, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ μετ᾽ ἐπιτά- 
σεως τοῦτο ἔπραττε Β.Κ. ὅν. οοἴ. Ῥοβύ ἔπραττε ᾿ᾶθο Ἰπϑθγαηΐ Β.Κ. προστί- 
θησι" καθ᾽ ὑπερβολὴν γὰρ ἐδίωκον τὴν ἘΡΚΛΉΘΉΜΟ τοῦ θεοῦ, καὶ πάντας ἤμην φυ- 
λακίζων ἁγίους. ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν. 6 γὰρ οἵη. Β.Κ. 

(26τ) 



2---Ἰ4. ΙΝ ΕΡΙΞ5Τ. 1. ΑὉ ΤΙΜΟΤΗ. ΗΟΜ. ΠῚ. 20 

᾿ , ; “ψΨ κ᾿ κ“ ΣΎ , ΓΝ. 
φησὶ, μέχρις ἐμοῦ ἵστων τὸ φαῦλον, οὐδὲ ἠρκούμην αὐτὸς βλα- 

"ς΄ Α - Α 

σφημῶν, ἀλλὰ καὶ τοὺς βουλομένους [εὐσεβεῖν ἐδίωκον. ΤΠΙολλὴ 

τῆς βλασφημίας ἡ μανία. ““᾿Αλλ᾽ ἠλεήθην, 8 ὅτι ἀγνοῶν ἐποί- 
. " ’ ν" ’ Φ' Ψ Α Ε ] - ᾽ 9 

σα εν ἀπιστίᾳ. Τίνος οὖν ἕνεκεν καὶ ἄλλοι ᾿Ιουδαῖοι οὐκ ἠλε- 

ἤθησαν; Ὅτι οὐκ ἐξ ἀγνοίας, ἀλλὰ καὶ εἰδότες καὶ σφόδρα 
ἢ Ε , Κ ν ὦ , 9 “ "᾿ “ 3 “ 

ἐπιστάμενοι. καὶ ἵνα μαθὴς ἀκριβῶς, ἄκουε τοῦ εὐαγγελιστοῦ 

λέ ΜῊΝ ὅτι 4. -ς Πολλοὶ ἐκ τῶν Φα πρηρη καὶ ̓ Ιουδαίων ἐπί- ; Ρ 
στευον "μὲν, οὐχ ὡμολόγουν δέ: ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν Ὁ 

ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ Καὶ πάλιν ὁ 
“-- ΝῚ 

Χριστός Ἢ φησι" “ς Π]ῶς δύνασθε πιστεύειν, δόξαν παρὰ πἀλλή- 
’ 

λων λαμβάνοντες ᾿ καὶ πάλιν, “Ταῦτα εἶ: εἶπον, φησὶν, οἱ γονεῖς 

τοῦ τυφλοῦ διὰ τοὺς ̓ Ιουδαίους, ἵ ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένων- 

ται." ἹΚαὶ αὐτοὶ δὲ οἱ ᾿Ιουδαῖοι πάλιν ἔλεγον, “ Ὁρᾶτε ὅ ὃτι 
νιν Ε “ - “ “σ᾿ ε ’ ς ἰς “ιὉ ν " κι, 

οὐδὲν ὠφελοῦμεν ; Ρὸτι πᾶς ὁ κόσμος ὑπάγει ὀπίσω αὐτοῦ. 
’ 

Πανταχοῦ γὰρ αὐτοῖς τὸ τῆς. φιλαρχίας παθος ἠνώχλει. Καὶ 

μὴν αὐτοὶ εἶπον, ὅτι δ: Οὐδεὶς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἰ μὴ 

μόνος ὃ θεός" καὶ εὐθέως ἐποίησε τοῦτο, ὅπερ ἔφησαν εἶναι ἘῚ 

σημεῖον θεοῦ. Οὐκ ἣν οὖν ταῦτα ἀγνοίας. [Τοῦ δὲ ὁ [Παῦλος 
Ἂ" ’ 57 », »“, Α ἡ ’ ΑἉ 

ἣν τότε; ἴσως ἂν τις εἴποι. Παρὰ τοὺς πόδας “]) αμαλιὴλ, 
᾽δὲ Ἁ Α ΄“ ΕΣ Ν »᾽ “ “ γ]] σ΄ δὲ 

οὐδεν κοινὸν μετὰ τῶν ὄχλων ἔχων τῶν στασιαστῶν. οὔ ὃε 

Ταμαλιήλ ; ᾿Ανήρ τις ἣν οὐ φιλαρχίας ἕνεκέν τι ποιῶν. [Πῶς 
ο Ν “ φΦ' τὰ 5 “σι Ψἷ] ε 1 κι ἭἝΨ ’ 

οὖν μετὰ ταῦτα εὑρίσκεται μετὰ τοῦ ὄχλου ὁ ἰϊαῦλος ; ὦρα 
- ’ 

αὐξανόμενον τὸ δόγμα καὶ κρατοῦν λοιπὸν, καὶ πάντας αὐτοὺς 

δπειθομένους. ᾿Εἰπὶ μὲν γὰρ τοῦ Χριστοῦ ποτὲ μὲν αὐτῷ 
, ᾿ ᾿ δὲ ᾿: ὃ , ἡ ἘΝ ῃ , . " 

συνήεσαν, ποτε ὁε τοῖς ἰδασκάλοις" ἵτότε δὲ τέλεον απεσχι- 

σθησαν. 'ότε λοιπὸν, οὐχ ὡς οἱ λοιποὶ φιλαρχίας ἕνεκεν Τ' 
ν" “ »᾿ ς Α ’ ἡ ἡ τ Ν ΦΨ 

ἔπραττεν ἅπερ ἔπραττεν, ἀλλὰ ζήλου. ἰνος ἶ γαρ ἕνεκεν 
εἰς Δαμασκὸν ἐπορεύετο; Λύμην τὸ πρᾶγμα ἐνόμιζε, καὶ ἐδε-- 

’ Α ΄“ ἴω Ἁ ,ὔ « δ ᾿ῳ “- ς 

δοίκει μὴ πανταχοῦ διαδοθῇ τὸ κήρυγμα. Οἱὲ δὲ ᾿Ιουδαῖοι οὐχ 5ύᾳ4 
ο΄ -. ἃ ᾿ σ΄ Ὡς: ΄“". σι Φ " Α 

οὑτως ἴου τῆς προστασίας τῶν πολλῶν ἕνεκεν, ἀλλα φιλαρ- 
, , ᾽᾿ “ “ «8 ἐς ἌΆ, “ 

χίας χαριν παντα ἔπραττον. ὥρα ἡ γοῦν τί φασιν ροῦ- 
ε »“ Ἁ Ε Ἁ Α ; 43" 1 “- ς Α 7 ’ 

σιν ἡμῶν τὸ ἔθνος καὶ τὴν πόλιν. οἷος αὐτοὺς ἕκατέσεισε 
᾽ “ “ 

φόβος ; ̓Ανθρώπινος. ᾿Εἰκεῖνο δὲ ἄξιον ἐξετάσαι, πῶς ἀκριβὴς 

4 Φοδι, ΧΙ. 42, 43. ν. 44. ἿΣ. 22. ΧΙ]. 10. δ Ἴλιο. ν. 21. δ ϑοδῃ. χὶ. 48. 

ἔ εὐσεβεῖν] βλασφημεῖν Κ. Αρυᾶ διπάρθμ ΤΘΟΘῊΒ ΠΊΔΠΙΙΒ σΟΥΤΟΧΙΐ τοὺς μὴ β. 
ἕ ὅτι; φησὶν, ὅτι 0. ἢ ἐπι ΜΒ ΙΝ ἔπραττον ἅπερ ἔπραττον Β. Κ. ὅν. οοί. 
ἱ ὅτι οἵη. Β.Κ. καὶ ᾿Ιουδαίων οἴη. ὦ. Κὶ μὲν] -Ἡ φησὶν ῬΗΚ ἀρ]-Ἐ φησὶν 1. 
τ φησι οτη. Β. Ὠ ἀλλήλων) ἀνθρώπων ἴζ.1,.., ο αὐτοὶ δὲ οἱἹ ἯΙ αὐτοὶ δὲ 1. 
Ρ ὅτι οτη. Β.Κ. η Ταμαλιήλου Ἰ. Γ ποῦ δὲ) 51. (1. Νοῖ. τίς δὲ ὁ [ἴ,. 
ὁ δὲ Ἐαα. 5 πειθ.] μὴ πειθ. Ο.1.1.. ἴ τότε] ὅτε Β.Ιζ. ὅαν. εοὐ. Μοχ 
ἀπεσχίσθησαν φῬτο ἀπεσχοινίσθησαν ΟἸΩΠΘ6Ε. Υ ἔπραττεν) ἐποίει Ὀϊ158 ΒΚ, 
ἔπραττεν ὁ Παῦλος ἴ,. ν᾽ γὰρ] οὖν Β.Κ. Χ οὐ]-Ἐ γὰρ Β.ΙΚ. ὅν. ςθί. 
Υ͂ γοῦν] γὰρ 1. 5 κατέσειε ἾἸ. 

ΦΟΜΎΥ. Ε 



20 5, ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΒΕΥΒΟΒΚΤΟΜΙ Ι,12---14. 

ἃ Ἀ κ᾿ “' 

ὧν περὶ τὸν νόμον, οὐδὲν ἔγνω" αὐτὸς γὰρ ἣν ὁ λέγων “Ὁ 
΄ι - ΄“}ν ΄ 3 

προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ. Πῶς οὖν οὐκ 
δ ’ ἴω κ 

λοἶδε ζηλωτὴς ὑπάρχων τοῦ πατρῴου νόμου, παρα τοὺς πόδας 
"7" ᾿ , δ 4 5 1] ΕἸ ε Α ω , 4 

αμαλιήλου παιδευόμενος ; αλλ᾽ οἱ μεν εν λίμναις καὶ ποτα- 
“- , ΠΩ , ΠΝ] “δ 82 

Β μοῖς διατρίβοντες καὶ “τελωνίοις “προσεόραμον και ἐδέξαντο, 
Α ΄- ΄σ' 

σὺ δὲ διώκεις ὁ νομομαθής; Διὰ τοῦτο “κατεγίνωσκεν ἑαυτοῦ, 
Ἀ ΡΥ Ἀ ΄ 

λέγων, ὃ “Οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος διὰ τοῦτο 
᾿ ν᾽ ς “ ἃ [3 Ε2 5 ὃ Ν ἀρ. ἃ 5 

τὴν ἄγνοιαν ὁμολογεῖ, ἣν ᾿ἀπιστία ἔτικτε ὁια τοῦτο ὅ φησιν 
“΄ο- γί ΄- 

ἐλεηθῆναι. Τί ἐστι, “ Τ]Πιστόν με ἡγήσατο 4: Οὐδὲν τῶν δε- 

"αὐτοῦ ἔλεγεν εἶναι, καὶ τὰ ἴδια" σποτικῶν προεδίδου" πάντα 
᾽ ᾽ ’ ο “ 

οὐκ ἐσφετερίζετο τὴν τοῦ θεοῦ δόξαν. Ακουε γὰρ αὐτοῦ καὶ 

ἀλλαχοῦ λέγοντος, θτν ̓ Ανδρες, τί ἡμῖν ἐὐνμενήρα, ἡμεῖς ὁμοιο- 

Ο παθεῖς ἐσμεν ὑμῖν ἄνθρωποι. ᾿ οῦτό ἐστι, “πιστόν με ἡγή- 
 Ἰζαὶλκ Ἁ ΑΔ 9 ῃ. 10 Π ’ὔ 9 “ , 

σατο. αἱ ἔγαρ καὶ ἀλλαχοῦ, ερισσότερον αὐτῶν πάντων 
᾽ ΑΙΜΕ 3 . Ἁ δὲ " 3...) ] , ς Α ᾽ δ .95 Α 

ἐκοπίασα, φησίν" οὐκ ἐγὼ ὃε, ἀλλ᾽ ἡ 'χάρις ἡ σὺν ἐμοι"" καὶ 
’ ςς Ὁ 93 “- . « “- Ἁ ΠῚ Ἁ ’ Α Α ᾿] ΄- 9, 

παλιν, ἐνεργῶν ἐν ἡμῖν καὶ 'ἅπτο θέλειν καὶ τὸ ενεργεῖν. 
ἡ Ἀ 

Δείκνυσιν Ὁξἑαυτὸν τιμωρίας ἀξιον" ὁ γὰρ ἔλεος ἐπὶ τούτοις γί- 
΄“΄ Ἀ ΄“ 

νεται. “Καίτοι ἀλλαχοῦ φησι" Δ] ἐς Πώρωσις ἀπὸ μέρους τῳ 

Ἰσραὴλ γέγονεν." «᾿Αλλ᾽ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ, "φησὶν, ὑ ὑπερε- 

Ὁ πλεόνασε μετὰ πίστεως καὶ ἀνθοσων τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ.᾿" 

Τί ἐστι τοῦτο; Ἵνα μὴ ἀκούσας, “ἠλεήθην," τοσοῦτον μόνον 
’ 

“νομίσης. Ἐλάσφημος, φησὶν, ἤμην καὶ διώκτης καὶ ὑβριστής" 
ς κι γχ Α ’ 9» ἘΝ, - ϑε. ἐπὸ5 ’ ες Ὁ ͵ 4 

οὐκοῦν καὶ κολάσεως ἄξιος" ἀλλ᾽ οὐκ δἐτιμωρήθην" ἠλεήθην γάρ. 

ἾΔρ᾽ οὖν τοῦτο μόνον, καὶ μέχρι τούτου ᾿ὸ ἔλεος, τοῦ μὴ δοῦναι 
“ Ἂ; 

τιμωρίαν ; Οὐδαμῶς, ἀλλὰ καὶ ἕτερα πολλὰ καὶ μεγάλα. Οὐ 
Ἁ “. 5 ᾿ « »“ δί ν ’ 4 ,ὔ ε Ἁ ᾿] λὰ 

γὰρ τῆς ἐπηρτημένης ἡμὰς θίκης μόνης ἀπήλλαξεν ὁ θεος, ἀλλα 
᾿ ὃ ’ 3 τὴ 4 «Ἢ , κδ Α εἶ ᾽ .ν ᾿ 

καὶ δικαίους ἐποίησε καὶ υἱοὺς καὶ ἀδελφοὺς καὶ φίλους δκαὶ 
’ κ ’ Δ ν “ ’ εἰ. 

Ἑ κληρονόμους καὶ συγκληρονόμους. Διὰ τοῦτο ᾧφησιν, “ὑπερε- 
’ δ, ’ Ὑ 55, Οἷς ’ ᾿ Ν ,, Ν ’ὔ ( ΝᾺ - 

πλεονασεν ἡ ἦ χαρις ὑπερέβη καὶ Υτὸν ἔλεον τὰ μέτρα. ᾿᾿αῦτα 

7 Ῥότα, 1, 2. 8.1 ΘΟΥ. τυ 9. Αοὗ. χὶν. 15. 10 τ Ὁ Υ; πν. τὸ. 
ῬΆΙΠΡΡ. 11. 13. ΠῚ Ἐοτῆ:- Εἰ. 25. 

8 οἶδας Β.Ιζ. ὅᾶν. οοἴ. ἰδίῃ ὁ ζηλωτὴς Β. Μοχ ὁ παρὰ Β.Κ. Ὁ Ταμα- 
λιὴλ Ὁ. ὁ τελωνίοις (.1,., τελωνίᾳ 1. τελωνίῳ (ὐαῦ. ἐοϊοπῖο Ν' εἴ. τελῶναι Ἐ 4. 
ἀ προσέδραμον ]-} καὶ ἐσώθησαν ἴ,. Θ κατεγίνωσκεν καὶ καταγινώσκει ΒΚ. 
Γ ἀπιστία 5ῖη6 ἁγία. Ο.1{π|1.. ε φησιν] γοῦν Β. Κ. ἃ αὐτοῦ] τοῦ θεοῦ 1.. 
ἱ ἡμεῖς] καὶ ἡμεῖς Β.Κ. Μοχ ἐσμεν ὑμῖν (.1.1{. ὑμῖν ἐσμεν 64, ὑμῖν οπι. ἴ,. 
Κ γὰρ καὶ] πάλιν Β.1Κ. ὅαν. σοἴ. καὶ οτη. 1.  ΘΥΟΗ. ' χάρις Ἰ- τοῦ θεοῦ ὅ8ᾶν. 
οθῖ. τοῦ θεοῦ οτη. (.1. Νιοη. ἴὰ τῷ Ὀ1Β ἴ). Ὦ ἑαυτὸν [-Ἐ ἐκ τούτου ΒΑ. 
5ν. οθί, ο καίτοι] καὶ πάλιν Κὶ. ϑαν. οοἴ. καὶ ΒΚ Μοχ φησιν ὅ ὅτιπ. ΒΑΚ. 
Ῥ φησὶν οἴῃ. Β.Κ. Μὸχ τῆς οπῃ. (.1. 4 νομίσῃς 1- ὅσον ἐ ἀϑδτευαε υς, 
Τ᾿ καὶ ογη. Κ. 5 ἐτιμ. 1- ἀλλ᾽ ἠλεήθην Β. Μοχ γὰρ οἴῃ. Κ. ὁ] τὸ Β.Ο.1.. 
ὁ οπη. 1. Υ μόνον ἴ,. ἀπήλλαξε δηΐα δίκης ἐβδην 1ά61η. Υ καὶ κλ. καὶ 
«συγκὰ. ΟΤΩ. ΒΚ. καὶ συγκλ. ἴῃ τηᾶτρ'. 1. Χ χάρις ]-Ἐ δηλῶν ὅτι ΒΚ, ὅαν. 
σοί, Υτὸ ἔλεος  οίοη. τοῦ ἐλέου 1, ϑίαι!πη δῶρα ῬτῸ μέτρα Β.Ἰζ. ὅαν. σοί. 
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γὰρ οὐκ ἐλεοῦντός ἐστιν, ἀλλὰ φιλοῦντος, καὶ σφόδρα ἀγα- 
πῶντος. Εἰπὼν τοίνυν πολλὰ καὶ μεγάλα περὶ τῆς φιλανθρω- 

πίας τοῦ θεοῦ, ὅτι βλάσφημον ἐ ὄντα ἃκαὶ διώκτην καὶ ὑβριστὴν 

(262) ἠλέησε, καὶ ὅτι οὐ μέχρι τούτου ἔστη μόνον, ἀλλὰ καὶ μεγάλων 

ἑτέρων ἠξίωσε, πάλιν ἐκεῖνο ἀσφαλίζεται τὸ τῶν ἀπίστων, τὸ 

μὴ λέγειν ὅτι ἡ προαίρεσις ἀνήρηται᾽ ἐπήγαγε γοῦν, “ Μετὰ Ε 

πίστεως καὶ ἀγάπης “ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 'οσοῦτον μόνον, 
4, “- ᾿] ’ὔ; Ε] ᾽ὔ [ ’ὔ ς ΄σ-΄ 

φησὶν, ἡμεῖς εἰσηνεγκαμεν" ὁ πιστεύσαμεν, ὅτι δύναται ἡμᾶς 

σῶσαι. 
᾿ ΄“ ΄“ 

ο᾿Αγαπήσωμεν τοίνυν ἰαὐύτὸν διὰ τοῦ Χριστοῦ. Τὶ ἐστι, 
(ςς ὃ Ν “- κι .)0Ὁ0 ΐᾧὰ Δ ΕΥ̓ Ἂν ᾽ὔ ’ ’ 

ιὰ τοῦ Χριστοῦ ; Ὅτι αὐτὸς ἡμῖν τούτου πρόξενος γέγονεν, 

οὐχ ὁ νόμος. ὋὉρᾷς τίνων μὲν ὁ Χριστὸς αἴτιος ἡμῖν “γέγονεν 
ἀγαθῶν, τίνων δὲ ὁ νόμος ; δΙΚαὶ οὐχ ἁπλῶς εἶπεν, ἐπλεόνασεν 565 

«ε ’ 39 Ἁ Ἁ ᾽᾽᾿ ε ’ 

ἡ χάρις, ἀλλ᾽, “ὑπερεπλεονασε. Καὶ γὰρ ὄντως εὐ υμὼ 
νασε" τοὺς μυρίων κολάσεων ἀξίους, τούτους εἰς υἱοθεσίαν ὃ ἤγα- 

γεν ἐξαίφνης. ᾿Ιδοὺ πάλιν γὸ, ἐν, διά ἐστιν. Οὐ γὰρ πίστεως 
- ; ᾿] ᾿ ΄- Ὁ“. δ 

δεῖ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀγάπης. ᾿Επεὶ ἱπολλοὶ καὶ νῦν εἰσὶν, ὅτι 
Α “ Ἁ 

μὲν ἔστιν ὁ Χριστὸς θεὸς πιστεύοντες, οὐκ ἀγαπῶντες δὲ αὐ- 
Ἁ “ ’ -“ μεν ’ 

τὸν, οὐδὲ τὰ τῶν φιλούντων πράσσοντες" πῶς γὰρ, ὅταν πάντα 

αὐτοῦ προτιμῶσι, χρήματα, γένεσιν, εἱμαρμένην, παρατήρησιν, 

κληδονισμοὺς, οἰωνισμούς ; ΕΟταν εἰς ὕβριν αὐτοῦ “ζῶμεν, εἶπέ Β 
ἈΡ τᾶς... » ἘΠ " διά ] μοι, ποία ἀγάπη ; Ἐλ τις ἔχει φίλον θερμὸν καὶ ἰάπυρον, 

οὕτω ἀρνία τὸν Χριστόν' κἄν οὕτω φιλείτω τὸν ὑπὲρ τῶν 
9 ἴω “΄-- 

ἐχθρῶν τῷ τὸν υἱὸν αὐτοῦ δεδωκότα, οὐδὲν ἡμῶν κατωρθωκότων. 
’ χὺ ο 

Τὶ λέγω, κατωρθωκότων ; μεγάλα μὲν οὖν ἐργασαμένων κακὰ, 
ι 

ΗΜ ᾿ 

καὶ τετολμηκότων ἀτόλμητα ἀντ᾽ οὐδενὸς, "μετὰ μυρίας εὐερ- 
ἢ Ἁ Π ΕΝ 4 ον" “ Ν ’ , ᾿ 

γεσιας καὶ κηδεμονίας, οὐδὲ οὕτως ἔρριψεν, ἄλλα τότε μάλιστα 

τὸν υἱὸν ἔδωκεν, ὅτε μείζονα ἠδικήσαμεν" ἡμεῖς δὲ μετὰ Ρτὸ 

τοσούτων τυχεῖν, μετὰ τὸ γενέσθαι φίλοι, μετὰ “τὸ πάντων 

τῶν ἀγαθῶν ἀξιωθῆναι δὲ αὐτοῦ, τοὐδὲ ὡς φίλον ἠγαπήσαμεν. 
δῶ τὰν ἢ ᾽ ὡ τ , κ εν οὐ δυρολῖ: ᾽ 

αἱ τίς ἡμῖν ἔσται ἐλπίς; αχα φρίττετε πρὸς τὸ ῥῆμα" αλλ Ο 

κἂν 

2 ἀλλὰ καὶ σφόδρα φιλοῦντος. εἰπὼν [,. 8 καὶ ὑβρ. καὶ διώ. Ἰῆνοῦϑο οΤα. 
Εαα. Ὁ τὸ] φημὶ δὴ τὸ [. ο ἐν] τῆς ἐν ΒΚ. Βεῃ. 4 ἐπιστεύσαμεν] 
τὸ πιστεῦσαι ; ΒΞ ΘΉΘΙΚΟΝ. Ὅτι δεῖ τὸν Χριστὸν ὡς φίλον γνήσιον ἀγαπᾶν" 
νῦν δὲ ὡς ἐχθρὸν μισοῦμεν καὶ ἀποστρεφόμεθα: καὶ ὅτι δεῖ ἡμᾶς τοὺς ἐχθροὺς 
ἀγαπᾶν καὶ “εὐεργετεῖν. ΞΕ Ι αὐτὸν] τὸν θεὸν ἴ.. δ καὶ οἵη. ΒΑΚ. Μοχ 
καὶ γὰρ ὅ. ὑπερ. οτη. ἴ,. ᾿ ἤγαγεν] ἀγαγοῦσα 591. ϑαν, αο, ἐξ. ἤγαγεν 1η- 
ν 6780 οτά. ἴ,. ᾿ κακοὶ οἷς καὶ νῦν π. εἰσιν Ἰζ. καὶ νῦν εἰσιπ. ἴ.. Μοχ 
θεὸς οτῃ. Β. Κ ὅταν]- δὲ ΒΚ, ὅν. οοἵ, Μοχ ποία τοῦτο ἀγ. Β. τοῦτο 
ποία ἀγ. Κι. Ἰ κἂν--- κἂν) ἐννοείτω πῶς αὐτὸν φιλεῖ, πῶς αὐτὸν περικαίεται, 
καὶ τίνα ὑπὲρ αὐτοῦ παθεῖν ἐστι παρεσκευασμένος" καὶ κἂν ΒΒ... πὶ τὸν ἑαυτοῦ 
υἱὸν .. Μοχ τί λέγω κ. οἵη. Ϊ. ἢ μετὰ] καὶ ὁ μὲν μετὰ τὰς Β.Κζ. ὅν. οο.. 
μετὰ τὰς Οὐ. μετὰ οὖν ἴ΄.. ο ἔρριψε} - τὴν ἀγάπην Β.ἸΚ. Ρ τὸ] τῶν 1. 
ᾳ τὸ] τῶν 1. Γ οὐδ᾽ ὡς Ὀ15 Κ. 

Ε 2 
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δεἴθε πρὸς τὰ πράγματα. Καὶ πῶς, φησὶν, οὐδὲ ὡς τοὺς φί- 
λους οὕτω ἱφιλήσομεν τὸν θεόν: “᾿Εγὼ πειράσομαι δεῖξαι" καὶ 

εὔχομαι μὲν μηδὲν δόξαι λέγειν, ἀλλὰ ληρεῖν, φοβοῦμαι δὲ μὴ 

κατὰ πραγμάτων ἢ τὰ λεγόμενα δ ῥήματα. 5 Ὑπὲρ φίλων τῶν 

ὄντως φίλων πολλοὶ καὶ ζημιωθῆναι εἵλοντο πολλάκις" τοῦ δὲ 

Χρ ιστοῦ ἕνεκεν οὐ λέγω ζημιωθῆναι, ἀλλὰ τοῖς οὖσιν ἀρκεῖ- 

νϑ δρὐδεὶς ἀνέχεται. Ὑπὲρ φίλου πολλάκις καὶ ὑβρίσθημεν, 
Ὁ καὶ ἔχθρας ἀνεδεξάμεθα: διὰ δὲ τὸν Χριστὸν οὐδεὶς δΔἔχθραν 

ἀναδέχεται, ἀλλ᾽ εἰκῆ, φησὶ, ἢ φιλοῦ, εἰκῆ ὰ μισοῦ. Πὸν φίλον 

λιμώττοντα οὐδέποτε ὁπεριοψόμεθα" τὸν δὲ Χριστὸν καθ᾽ 

ἡμέραν ἡμῖν προσιόντα οὐχ ὑπέρ τινος μεγάλου, ἀλλ᾽ ὑπὲρ 

ἀἄρτου μόνου, οὐδὲ προσιέμεθα' καὶ ταῦτα “ἐρευγόμενοι δυσω- 

δίας, καὶ διασπώμενοι, καὶ γαστριζόμενοι, καὶ ἱτὸν χθεσινὸν 

οἶνον ἀποπνέοντες, καὶ τρυφῶντες, καὶ οἱ μὲν πόρναις Β διδόντες, 
ε Α ’ « Α ’ὔ « ᾿] ’ὔ’ Ἁ “- Α 

Ἑ; οἱ δὲ παρασίτοις, οἱ δὲ κόλαξιν, οἱ δὲ τέρασι καὶ μωροῖς καὶ 

Βγάνοις" καὶ γὰρ τὰ τῆς φύσεως Ἰἁμαρτήματα ταῦτα φέρουσιν 

εἰς τέρψιν. ΕΦίλοις τοῖς ὄντως φίλοις οὐδέποτε φθονοῦμεν, 
1 “ΔΛ ’ “ ’ " Γ ᾿ 9 Α Α “ Χ “ 

οὐδὲ δακνόμεθα τῇ τούτων εὐπραγίᾳ" ἐπὶ δὲ τοῦ ριστοῦ 

πτοῦδα πάσχομεν" καὶ μείζονα ἴδοι τις ἂν τὴν φιλίαν ἰ ἰσχύου- 

σαν, ἢ τὸν τοῦ θεοῦ φόβον. Καὶ γὰρ ὁ ὕπουλος καὶ ὃ Φθονερ ὃς 

μᾶλλον τοῦ θεοῦ τοὺς ἀνθρώπους αἰδεῖται. [Πῶς ; ἐγὼ λέγω" 
"ἢ ΠῚ Μ“ “ ᾿ “ ς “-“ Α Α ’ " ΠῚ " ’ 

ὅτι τοῦ μὲν θεοῦ ὁρῶντος τὰ κατὰ καρδίαν, οὐκ ϑἀφίσταται 
’ ς «ἵ Ἂ; τὸν Ε) »᾿ ᾿] ,ὔ Α 

δόλους βάπτων᾽ ἂν δὲ ἄνθρωπον ἴδη ἄνθρωπος, ἀπόλωλε, Ρκαι 

566 αἰσχύνεται, καὶ ἐρυθριᾷς «Τί λέγω; πρὸς φίλον μὲν κακού- 
9 ’ “ἀ τμ Ν ς ’ ’ ᾿ 

μενον ἀπερχόμεθα, κἂν ἵμικρὸν ἀναβαλώμεθα, φοβούμεθα μὴ 

καταγνωσθῶμεν" τοῦ δὲ Χριστοῦ πολλάκις ἐν δεσμοῖς ἀποθα- 
νόντος, οὐδὲ ἐπεσκεψάμεθα. Καὶ πρὸς τοὺς φίλους δὲ τοὺς 

πιστοὺς, οὐκ ἐπειδὴ πιστοί εἰσιν, ἀπερχόμεθα, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ φί- 

5 εἴθε]-Ἐπρὸς τὸ ῥῆμα, καὶ μὴ Β. Κ. ἵ φιλήσωμεν 1. συν Ο.Κ. διαίτῃ 
τὸν Χριστὸν Β.], ν᾽ ἐγὼ] πῶς; ἐγὼ Β..Κ. ὅᾶν. εοί. Υ͂ ῥήματα οτὰ. Β.Ο.Κ. 
1πο] υϑιπὶ ἃ αν. Χ ὑπὲρ] σκόπει δέ᾽ ὑπὲρ Β.Κ. δ8αν. οοῦ. Υ λέγω] ὅ51ς 
Ο.1.1,. μόνον λέγω Β.Κ, μόνον ΒΔΑ. Ζ2 οὐδεὶς] καὶ οὐδεὶς Ο.1. ψεγοη. 
ἃ ἔχθρας ἴ,. υ φιλοῦ) φιλοῦμεν ἴ,. εἰκῆ μὴ μισοῦ οτη. Ὁ. 1. ̓ ς περιοψό- 
μεθα] περιόψεσθαι ἀνεχόμεθα Β.Κ. ἁ ἄρτου μόχαι ἑνὸς ἄρτου ἴ,. ἄρτου 
μόνον Β.Ο.Κ, ϑίαιπι οὐδὲν προϊέμεθα Ο.1.}, 5 ἐρευγόμενοι---τρυφῶντες] 
διασπώμενοι καὶ γαστριζόμενοι αὐτοὶ καὶ τρυφῶντες, καὶ δυσωδίας πολλῆς ἀπο- 

3 

πνέοντες ἐκ τοῦ χθεσινοῦ οἴνου, ὃν πολὺν καὶ ἄκραταν ἡμῖν ἐνεχέαμεν Β.Κ. 

ἔ τοῦ χθεσινοῦ οἴνου ἢ. διδόασιν Β.Κ. ἃ νανόις (816) 1. νάννοις Ξογϊρϑβίξ 
Βαϊίον Βθηῃ. δᾶβς, ἱ ἀρρωστήματα 1. διαίτῃ ταῦτα πολλάκις φ. Β.Κ. 
Κ φίλοις] καὶ φίλοις ϑαν. οε΄. τῷ δὲ Χριστῷ οὐδὲ εἷς. ἄλλως δὲ, φίλοις ΒΚ. 
1 οὐδὲ---εαὐπραγίᾳ οτη. ἴ,. ΤᾺ τοῦτο] καὶ τοῦτο Β.Κ΄. 8κν. σοΐ. Ἀ ὅτι τοῦ 
μὲν] οὐδεὶς τοῦ ΒΚ, ἐπάνενον ἩΒΟΨΨΡΗΙ ὅν. οοΐ. 1ην 115 ΠΡτΒ. οὐκ 
ἀφ. ὃ. ῥ.] τοῦ δόλους ῥάπτειν ἀφ. Β Ρ καὶ αἰσχύνεται ἈΒΒΌΤΗἑΙΠ ΘΧ 
Β.Ο..Κ. 4ᾳ τί] -Ἐ τοῦτο Β.Κ. ρα θέ. τ μικρὸν [- τι ἸΙάθτη. δ!) 
ἀναβαλλ. 1.1. 
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λοι. ὋὉρᾷς οὐδὲν φόβῳ θεοῦ γινόμενον, οὐδὲ τῷ περὶ αὐτὸν 
φίλτρῳ, ἀλλὰ τὰ μὲν δ φιλίᾳ, τὰ δὲ συνηθείᾳ ; 'Ορῶντες φίλον 

ἀποδημοῦντα, κλαίομεν, στένομεν᾽ ὧν δὲ καὶ ἀποθανόντα ἴδω- 
9 ’ ἤ δό Μ“ Ψ ὃ οἷ δα δὰ ὃ 

μεν, ὀλοφυρόμεθα, καίτοιγε εἰδότες ὃτι οὐ διαπαντὸς ἡμῶν ὁια- Β 
στήσεται, [ἱκαὶ ἐν τῇ ἀναστάσει]7᾽" τοῦ δὲ Χριστοῦ χωριζομένου 

αι δ δ᾽ αι κ ς ’ ϑι Α Ν Ν δε δ. γΆ 
ἡμῶν καθ᾽ ἑκαστην ἡμέραν, μάλλον δὲ τὸν Χριστὸν καθ᾽ εκα- 

στην ἡμέραν ἀπελαύνοντες ἀφ᾽ ἡμῶν, οὐκ ἀλγοῦμεν, οὐδὲ δεινόν 

τι πάσχειν νομίζομεν, ἀδικοῦντες, λυποῦντες, παροξύνοντες, 

τὰ μὴ δοκοῦντα αὐτῷ πράσσοντες. ᾿Αλλ᾽ οὔπω τοῦτο φρι- 
Ἁ Χ δὲ ς ᾿ ᾿ “" Ἷ ι 3 ἢ Ν ὃ ’ Φ“ 

κτὸν, εἰ μηδὲ ὡς φίλῳ αὐτῷ κεχρήμεθα᾽ ἐγὼ γὰρ δείξω, ὅτι 

(263) γὼς ἐχθρῷ αὐτῷ χρώμεθα. Πῶς; 12.““Τὸ φρόνημα τῆς σαρ- 
Ἀ Ἐκ 9 3 Α "“ 

κὸς, “φησὶν, ἔχθρα εἰς θεόν. “ἸΚαὶ τοῦτο ἀεὶ περιφέρομεν, Ο 
Ὀ Ἁ κ Χ Α ’ . ’ ς ω ὃ ’ὔ ᾿ς 6 Ἁ 

τὸν δὲ Χριστὸν βουλόμενον ἐπιτρέχειν ἡμῖν διώκομεν" αἱ γὰρ 

πονηραὶ πράξεις τοῦτο ἐργάζονται" ὁ ποιοῦμεν αὐτὸν ὑβρίζεσθαι 

καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν διὰ τὰς πλεονεξίας ἡμῶν, διὰ τὰς ἁρπαγάς. 

Δοξαζεταί τις εὐδοκιμῶν, καὶ τὰ αὐτοῦ φθεγγόμενος, καὶ τὴν 
4 ’ » ἴων “ - ,ὔ “--Ἔ Φ“ Ἵξ σ΄ ΄“ 

ἐκκλησίαν ὠφελῶν" καὶ ἡμεῖς τούτῳ φθονοῦμεν, ὃτι τὰ τοὺ θεοῦ 

ἐργάζεται" καὶ δοκοῦμεν ὁμὲν φθονεῖν ἐκείνῳ, ὁ δὲ φθόνος δια- Ὁ 
βαίνει εἰς ἰἐκεῖνον. 85 Καὶ οὐ βουλόμεθα δι᾽ ἑτέρων, ἀλλὰ δὲ 
ἡμῶν τὴν ὠφέλειαν " γίνεσθαι" οὐ διὰ τὸν Χριστὸν, ἀλλὰ δι᾽ 
ο΄ ΝΑ κ κ) ὃ Ν } ἣν ᾧ Ν κδ μ 15 ει ἡ Ν Α δι 
ἡμᾶς" ἐπεὶ εἰ διὰ τὸν Ἄριστον, ἀδιαφορον ᾿ἦν ἡμῖν τὸ καὶ δι 
ἑτέρων καὶ δ᾽ ἡμῶν ταῦτα γίνεσθαι. Εἰπὲ γάρ μοι, εἴ τις ἰα- 

Ἁ ὃ κ»"» ΄“΄ ᾽ὔ ] ς Α κ 4 ’ 

τρος παῖδα “ἔχων τυφλοῦσθαι μέλλοντα, "αὐτὸς μὲν ἐξασθενή- 

σει πρὸς τὴν ἰατρείαν, ἕτερον δὲ εὕροι δυνάμενον τοῦτο ἐργά- 
ζῚ Ἅ ς ’ . ΑΕ ς ἈΒῈΣ Οὐδ φῳ εἰ ν᾽ ἢ .. 

ζεσθαι, ἄρα ἂν ἀπήλασεν αὐτὸν; (ἡ ὑδαμῶς" ἀλλὰ "' μονονουχὶ 
᾽ -“ Ἁ 93 ’; ΕΣ Α σ΄ » φΦ -Ὁ ἴω Α '. . ’ 

ἐρεῖ πρὸς αὐτόν εἴτε διὰ σοῦ, εἴτε δι᾿ ἐμοῦ, τὰ τῆς ὠφελείας 

γινέσθω. Τί δήποτε; Ὅτι οὐ τὸ ἑαυτοῦ ὁρᾷ, ἀλλὰ τὸ τῷ 

12 Ἔτη. νἹ]]. 7. 

5 τῇ φιλίᾳ... τῇ συν. Ὁ. ἵ καὶ ἐν τῇ ἀ.] ὅϊῖο Ο. Νείοη. ἀλλ᾽ αὐτὸν ἐν 
τῇ ἀ. ἀποληψόμεθα Β. Κι. ὅαν. οεἴ., ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς μετὰ μικρὸν ἀπελθόντες ἐκεῖ 
ὀψώμεθα (8ϊς) πάλιν αὐτὸν καὶ ἐν τῇ ἀ. 1. ΟἸαυδαϊα ποη Ἰορὶαγ ἴῃ 1... Υ͂ πά- 
σχειν] ποιεῖν ΒΚ, ὅαν. οεἴ. Υ τὰ] καὶ τὰ [.. Σ μηδ᾽ ὡς Κ. ΥΥ ὡς] καὶ ὡς 
Β.Κ. ϑ8αν. οεί. 2 φησὶν]- ὁ Παῦλος Β.Ο.Κ. ὅν. οεεἴ. φησὶν ἴῃ τηᾶτρ΄. 1. 
Ῥοβύ θεὸν Δα. ἐστιν Τ,. ἃ καὶ τοῦτο] ἡμεῖς δὲ τοῦτο μὲν Β.Κ. ὅαν. σε. 
Ὁ τὸν δὲ Χριστὸν οτα. Ο.1. ὕεγοη. ἐϊμηι ει. ϑιαίτη ἀεὶ βουλ. ἘΔ. ἀεὶ οπλ. 
ΟΙ,. ει. ἐπιτρ. ἡμῖν ῬΥο ἡμῖν ἐπιτρ. (.1.Κ.1.. Ῥοβί ἐπιτρέχειν αἀά. καὶ πρὸς 
τὰς θύρας ἡμῶν ἐρχόμενον Β.Κ. ὅν. εοἴ. Ῥοβί διώκομεν Δ. πρὸς τ. θ. ἡ. ἐρ- 
χόμενον διώκομεν 1. 5 ποιοῦμεν] καὶ ποιοῦμεν Β.ΙΚ. ὅαν. σοί. ἃ αὐτοῦ] 
τοῦ Χριστοῦ .. 8 μὲν οἵη. Β.ΙΚ, Ἢ ἐκεῖνον] τὸν Χριστὸν [,.. Χριστὸν Β.Κ΄. 
ϑαν. οδΐ, δ καὶ οὐ---δ’ ἡμῶν οὗ, φησὶν, ἀλλὰ β. οὐ δι᾽ ἑτέρων, ἀλλὰ δι’ ἡμῶν 
ϑαν. οεἴ, οὗ, φησὶν, ἀλλὰ β. δι’ ἡμῶν καὶ οὐ δ ἑτέρων Β.Κ. π γίνεσθαι ]-Ἐ- 
ὥστε καὶ τὸ φθονεῖν ἐστι διὰ τὸν Χριστὸν ΒΚ. , ἦν] ἂν ἢν Β. ὅν. οεἰ. ἂν Κὶ. 
Κ ἔχοι Ο.1.Κ.ὦ.. ἱ αὐτὸς] εἶτα αὐτὸς ΒΚ, Μοχ ἐργάσασθαι 1,. τ μονον- 
ουχὶ ἐρεῖ] καὶ προσελάβετο ἂν, καὶ μισθὸν ὑπέσχετο᾽ καὶ τοιαῦτα εἶπε μονον- 
ουχὶ ΒΚ, 



“0 5. ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΠΕΑΥΒΟΞΝΤΟΜΙ Ϊ, 12--14. 

δὲ ’ ῃ()} Με σ , Ἁ “- Χ “ιῷρ “- 

παιὸϊ συμφέρον. ὑτῶ καὶ ἡμεῖς, εἰ τὸ τοί' Δριστοὺ ἑωρῶμεν, 
ο ," “Ὁ " ὃ δι. ἭΑ "7 δ ἀπο, ἢ " " κ᾿ 
εἴπομεν ἄν, εἴτε ὃν ἡμῶν, εἴτε ὁι᾽ ετέρου τινὸς τὸ λυσιτελες 

’ 5 , ͵ μ ν Ν 
γινέσθω. 15 “Εἴτε ἀληθείᾳ, εἴτε προφάσει, φησὶ, Χριστὸς 

, "Α ,“ἱ “ Ἰ μμ , ι 
καταγγέλλεται." κουςε γαρ του ουσεῶς λεγοντος σρος 

Ἁ “ “ Ν ’ δι « 4 Ὁ ᾿ " 

τοὺς παροξῦναι αὐτὸν βουλομένους, ἡνίκα οἱ περὶ ᾿Ελδὰδ καὶ 
ν ᾿ ᾿ κ ᾿ ἂν. ἃ ’ ἣ , 

Μωδὰδ προεφήτευον" 14 ΟἿ ζηλοῖς συ Ἵεμοι; τις δῴη πᾶαντα 
δ ᾿ , , 3. ΚΙ ΠΩ - , ἌΑΣ 

τὸν λαὸν κυρίου προφήτας εἶναι ; αὕτα ἴδε πάντα ἀπο 
, ἣ “» 2 » ΄- ΄σ Α ’ 

ἢ φιλοδοξίας γίνεται. βΑρᾳ οὐκ ἐχθρῶν ταῦτα καὶ πολεμίων ; 
ΓΝ σ΄“ 9 ’ 8 ’ . “ Ψ 

Εἷπέ ἴσε τις κακῶς; ἀγάπησον αὐτόν. Καὶ πῶς "δυνατόν : 
" Ν ΒΝ ΄ Δ ; “ ι) Ξ Ἷ 3. εν 

τ Δυνατὸν, ἐὰν θέλης" ἀν δὲ καλῶς εἰπόντα φιλήσης, "οὐκέτι 

σοι χάρις" οὐ γὰρ δεὰ τὸν κύριον, ἀλλὰ διὰ τὴν εὐφημίαν τοῦτο 

56ὴ πεποίηκας. ᾿Εβλαψέ σε τιφς εὐεργέτησον" ἂν δὲ ὠφελήσαντα 
3 ᾿) 

ὠφελήσης, οὐδὲν μέγα πεποίηκας. ᾿Ηδικήθης καὶ ἐζημιώθης 
Ν , Η - 5 ᾿ ἊΨ ’ ’ὔ Α 

τὰ μεγάλα; τοῖς ἐναντίοις ἀμείψασθαι σπούδασον. Ναὶ, 
΄“ 4“ κ Ά 3. χε ΄ ΄ “᾿ 

παρακαλῷ, οὕτω διοικῶμεν τὰ καθ᾽ ἑαυτούς" παυσώμεθα τοῦ 
ὶδ “- Α - Α “3 ’ὔ 8 Α ο᾽ Ἁ Α ς Α ξ΄ 

αοθικειν Καὶ μισειν τοὺυς εχθρούς. τος τοῦς ἐχθροὺς κελεύει 
" ς “- δὲ Α ἧς Νὶ ΩΣ ὺ ’ὔ; Μ) ’ 

φιλεῖν, ἡμεῖς ὃε καὶ αὐτὸν φιλοῦντα ῥιώκομεν. ἡ γένοιτο, 
[ ὩΣ δ ἢ “ ’ ’ Ἁ Α ΄“ 

φησί. ὈΓῴῷ ῥήματι τοῦτο πάντες φθεγγόμεθα, διὰ δὲ τῶν 
Ψ, 3 4 ΄ ἐν “ 6 , , Φ 
εργῶν ου ὕὅπαντες. 'Γοσαύτη Ὥ-. Τῆς αμαρτίιας ἀ σκότωσις, οΟΤι 
“ 9 Μ᾿ ,ὔ Ν “ ὃ 3. ἘΣ δ». 
ἅπερ οὐκ ἔστι λόγῳ φορητα, ταῦτα δι᾿ ἔργων ᾧφορητα ἐστιν. 

“- ,ὔ ΄“΄ » Ἁ ’ «ε “-ο 

Β᾽Αποστῶμέν ποτε τῶν βλαπτόντων καὶ λυμαινομένων ἡμῶν 
Ἁ ’ ’ὔ Ὁ Α ’ ΟΝ - 

τὴν σωτηρίαν, ἵνα τύχωμεν ὧν τοὺς φίλους εἰκὸς τυχεῖν. 
’ Ἂ Χ ) Φ“ Ἥς ΔΑ ..9 Α “" Α « , 

1δ ἐς Θέλω γαρ, φησιν, ἵνα, ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, ὥσι καὶ δ οἱ μαθηταί 
, : , ς: ᾿ ᾽ 2). κς , ’ εὖ Ὁ 

μου, ἵνα τὴν δόξαν ὁρῶσι τὴν ἐμήν. Ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς 
5 “- 3 ᾽ῃ ΄ ΄. ’ ΄-» ΕῚ “"" ΄΄ Α 

ἐπιτυχεῖν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ 
« ’ [ ΄Ν [2 Ψ “ ἣν ἊΝ Ἁ ᾿] Α 4.“ 

7 δόξα αμὰ τῷ ἁγίῳ σι νευμᾶτι, νυν και ἅει Και εἰς Τοὺς αιῶνας 
“ ΦΝ 

τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

135 ῬΒΠΙΡΡ. 1. 18, 14. ΠΝ. δεῖ; [26. 165 Φοδῃ. χυ]!. 24. 

Ὦ οὕτω καὶ οὕτως ΟΟ. ο εἴποιμεν ἴ.. Μοχ τὸ λυσιτελοῦν 166Π|. Ρ γὰρ 
οἴῃ. ΒΚ. Μοχ ἐπροφήτευον Ο. ᾳ μοι (. απ καὶ τίς ΒΟ. ὅν. οοῦ. 
τ δὲ οτη. Β.Κ. 5. ἀρ᾽ οὐκ Κα. ἔργα ΡΓῸ ταῦτα ΒΚ. Ῥαβέ πολεμίων 864. ἂν 
δὲ νήφωμεν, οὐ μόνον οὐδενὶ τῶν ἐναντίων οὐχ ἁλωσόμεθα, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν 
δεσποτικὴν ἐντολὴν βιοῦντες ἐσόμεθα. πῶς ἔσται δὲ τοῦτο; ἂν οὕτω ποιήσῃς" 
οἷον Ἰ16ΘΤη. ὕ σοι (.1.. Ῥοϑῦ αὐτὸν Δαα. σὺ Β.Ο.1Κ. ὅν. σού. Υ͂ δυνατὸν] 
- ἀγαπᾶν τὸν τοιοῦτον Β.Κ. Υ̓ δυνατὸν ]-Ἐ καὶ σφόδρα δυνατὸν Ἐ.Κ. δαν. σεῦ. 
δυνατὸν οἵη. (ὕ.1.1.. Ν γοη. Χ οὐκέτι} οὐκ ἔστι Β.Ο.Κ.1. Υ τὰ οἵη. Β.Κ, 
5 παυώμεθα ]. ὃ αὐτὸς] μᾶλλον δὲ αὐτὸς Β.Κ. Ροϑβὶ δὲ, εἰ ἃ ΤΘ0. τΏ8. ΒΌροΙ- 
Βουρί. ἴῃ ἡ. Μὸοχ ἡ ἡμεῖς κἂν τὸν ᾧ. μὴ διώκωμεν άθη. Ὁ τῷ οπι. Β. τούτῳ 
ΡΙῸ τοῦτο (Ο.1. ο πάντως ἴ,. ἃ σκότωσις -᾿ ἐστιν ἴ,. 8 ποτε] ὀψὲ γοῦν 
ποτε Β.ἥΙζ, ὅν. οϑθῖ. ἔ ἵν᾿ ὅπου Β.1,. ὅαν. σοί. Ε οἱ μ- μου] οὗτοι ΒΚ. 
ἢ ἐν (- Ε αὐτῷ 1,.) Χριστῷ κ. τ. ἑ.] ὅϊς Β.1.1{.1.. χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ κ. τ. ἑ. 
Βρη. 
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ΛΟΙῸΣ Δ. α 

᾿ΠΠστὸς ὁ λόγος, καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι ͵  Χριστὸς 

᾿Ιησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός 

εἶμι ἐγώ. ᾿Αλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵ ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐν- 

δείξηται 8 Ἰησοῦς Χριστὸς τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν, πρὸς 

ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ᾽ αὐτῷ εἰς ζωὴν 

αἰώνιον. 

ἴω ΄ Α " 

ΟΥ̓ΤῺ μεγάλαι εἰσὶν αἱ ἢ τοῦ θεοῦ, καὶ πᾶσαν Τὴ) 

ἀνθρωπίνην ὑπερβαίνουσαι προσδοκίαν “ καὶ ἐλπίδα, ἃ ως πολλα- 

χοῦ καὶ ἀπιστεῖσθαι. ἃ γὰρ μήτε ἐνενόησε, μήτε προσεδόκησε 

νοῦς ἀνθρώπινος, ταῦτα ἡμῖν ἐχαρίσατο" ἃ 

στόλους ποιεῖσθαι πόνον, ὥστε πιστευθῆναι τὰ δῶρα τὰ παρὰ 

τοῦ “θεοῦ παρασχεθέντα. Καθάπερ γὰρ ἐπὶ τῶν 'μεγάλων 

ΗΝ τοῦτο πάσχομεν, ὧρα μὴ ὄναρ ἐστί; λέγοντες, δτῷ 

ἀπιστεῖν. οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν τοῦ θεοῦ δωρεῶν. Τί οὖν "ῆν τὸ Εὶ 

ἀπιστούμενον ; Εἰ οἱ ἐχθροὶ, εἰ οἱ ἁμαρτωλοὶ, εἰ οἱ ἐν νόμῳ μὴ 
’ Ἁ ψ ἂν ω ᾽ ; ὃ Ν ’ὔ 

(264) δικαιωθέντες, μηδὲ δ ἔργων, οὗτοι ἐξαίφνης διὰ πίστεως μόνης 
ΕΝ ω , , Ν Α κυ . ᾽ “ 

ἐμελλοὸον τῶν πρωτείων τεύξεσθαι. Ἰ]ολλὰ μὲν οὖν καὶ ἐν τῇ 

ὺς Ῥ ίους ἰὑπὲ διαλέ υ λαί λλὰ πρὸς Ῥωμαίους Ἰὕπερ τούτου διαλέγεται τοῦ κεφαλαίου, πολλὰ 
δὲ ΠῚ. ΄σ ςς Π Ἁ ᾿Ὶ « ΗΥ̓ ’ Ἁ [2 Ψ ὃ "“» 

ε καὶ ἐνταῦθα. ιστοὸς, φησὶν, ὃ λόγος, καὶ πάσης ἀποδοχῆς 
5», “ Ἁ " “ χω ε) Ν ’ ς ᾿ 

ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς 

σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ. Ἐπειδὴ γὰρ Ιουδαῖοι τούτῳ 

μάλιστα ΤΣ πστν. πείθει αὐτοὺς τῷ νόμῳ Κηροσέχειν, ὡς Τ' 

οὐκ ἐνὸν χωρὶς ἐκείνου σωθῆναι πίστεως χωρίς. Πρὸς τοῦτο 

τοίνυν μάχεται. "Απιστον γὰρ εἶναι ἐδόκει, εἰ δὴ “ἄνθρωπος 568 

πάντα τὸν ἔμπροσθεν βίον καταδαπανηθεὶς εἰκῆ καὶ μάτην ἐν 

πονηραῖς πράξεσι καταναλώσας, ἔμελλε σώζεσθαι ὕ ὕστερον ἀπὸ 

πίστεως μόνης. Διὰ τοῦτό φησι, “ Ἰ]Πιστὸς ὁ λόγος. ᾿Αλλά 

τινες οὐκ ἠπίστουν μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐνεκάλουν, ὃ καὶ νῦν ποι- 

ως πολὺν τοὺς ἀπο- 

ΓΟΣΛΡ Τ ΞΕ Ὑ 8) υὖ: 

Ηομ. ΙΝ. 8 ᾿Ιησοῦς Χριστὸς οτῃ. ᾧ. τὴν πᾶσαν ΟΟ. οἱ δηΐθ οσοττ. Κα. ὃ αἱ 
ΟΓΏ, Ι.., 6 καὶ ἐλπίδα οτη. Β.Ο.Κ. Ἰποϊαβιιπι ἃ αν. ἃ ὡς---πόνον) διὰ τοῦτο 
καὶ πολὺν οἱ ἀπόστολοι λόγον ὑ ὑπὲρ τούτου ποιοῦνται Β. Κ, δ8δν. οδβί. 8 θεοῦ] 
τ ἡμῖν Β.1.Κ.. ὅν. ςεί. Γ μεγ. ἀγαθῶν] παρ᾽ ἡμῖν μεγ. προγμάτων Β.Κ. 
Ε τῷ] ἐν τῷ ἴ,. τὸ (816) ἀπιστεῖν ροβί πάσχομεν ἴτδη8ρ. Ἰ. ᾿ ἦν] ἐστι Κα. 
Ἶ ὑπὲρ ῬῖῸ περὶ Β.(.1... Μοχ ἐμ οἴη. ΚΒ. Κ προσέχειν] μὴ προσέχειν ΘΧ 
οοΥ. Ὁ. ὅϊς ει. Μου. Βεη. Ἰ χωρὶς] δι᾿ ἴ.. ὅαν. οοἴ. χωρὶς ΘΥάδαπῃ ἴῃ Ὁ. 
Μοχ σωθῆναι ὥσπερ οὐδὲ πίστεως χ. Β.Κ. τὰ βίον καταδαπανηθεὶς] 510 {0}. 
βίον οτα.  δοῃ. καταδαπανηθεὶς (}) οΥαθατη ἰὴ (ὐ. βίον καταδαπανήσας ἘΒ.Κ. 
καταδαπανήσας βίον ὅν. οοῖ, Μοχ καταναλώσας οἴη. Β.(.1Κ. Ἰποϊαθυχη ἃ ὅαν. 
Ῥοβὲ μάτην Ρεγρὶν ἴ.. καὶ καταλώσας (5]ς ὃ) ἐν αἰσχραῖς πρ. ἔμελλε κ. τ. ἑ. 
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οὔῦσι, "ποτὲ μὲν λέγοντες, ὅ (ς Ἰ]οιήσωμεν τὰ κακὰ, ἵνα ἔλθῃ τὰ 

Ὁ μη εηᾷ ᾿Ππειδὴ γὰρ "ἔλεγεν, “Ὅπου ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, 

Ρὑπερεπερίσσευσεν ἥ χάρις, ̓ 4γί Φασι:; “ Ποιήσωμεν τὰ κακὰ, 

ἵνα ἔλθη τὰ ἀγαθά," '"Γαῦτα γὰρ μάλιστα οἱ “λληνές φασι, 

διασύροντες τὰ ἡμέτερα. “Ὅταν οὖν περὶ γεέννης " διαλεγώμεθα 

αὐτοῖς, καὶ ποῦ, "φασὶ, ταῦτα ἄξια θεοῦ, εἰ ἄνθρωπος μὲν τὸν 

οἰκέτην λαβὼν τὸν ἑαυτοῦ πολλὰ ἡμαρτηκότα, ἀφίησι καὶ ὅνγ- 

γνώμης ἀξιοῖ: ὁ δὲ Ἰθεὸς ἀθάνατα κολάζει; Καὶ ὅταν περὶ 

λουτροῦ πάλιν αὐτοῖς διαλεγώμεθα, καὶ τῆς διὰ τούτου τῶν 

ἁμαρτημάτων. ἀφέσεως, δ) ποῦ ταῦτα, φασὶν, ἄ ἀξ ξια θεοῦ, τὸν 

μυρία ἐργασάμενον κακὰ ἀφιέναι τῶν ἁμαρτημάτων: Ὁρᾷς 

τὴν ἐνδιάστροφον γνώμην, πῶς πανταχοῦ τὴν οἰκείαν ἐνδείκνυ- 

ται φιλονεικίαν ; Καὶ μὴν εἰ ἡ ἄφεσις κακὸν, καλὸν ἡ κόλασις" 

εἰ δὲ Χὴ κόλασις οὐ καλὸν, ἡ ἄφεσις καλόν" κατὰ τὸν ἐκείνων 

φημὶ λόγον' κατὰ γὰρ΄ τὸν ἡμέτερον “ἀμφότερα καλά: καὶ πῶς, 

ἐν ἑτέρῳ δείξομεν καιρῷ" οὐ γὰρ τοῦ παρόντος ἂν εἴη; ἡ) βαθὺ 

Ὧν ὃν καὶ πολλῆς νυν τῆς ἐπεξεργασίας, ἐν καιρῷ δεῖ 

“τοῦτο προθεῖναι ἐπὶ τῆς "ὑμῶν ἀγάπης. "Πόθεν τοίνυν πι- 

στὸς ὁ λόγος; ΚΚαὶ ἀπὸ τῶν ὁπροαγόντων, καὶ ἀπὸ τῶν μετὰ 

ταῦτα. “" Ὅρα πῶς καὶ προκατασκευάζει, καὶ μετὰ τὸ κατα- 

σκευάσαι αὐτῷ ἐνδιατρίβει. Γὸ γὰρ εἰπεῖν, ὅτι βλάσφημον 

ὄντα καὶ διώκτην ἠλέησε, τοῦτο κατασκευάζοντος ἢ ἦν. Καὶ οὐκ 

ἠλέησε, φησὶ, μόνον, ἀλλὰ καὶ πιστὸν ἐποίησε" “τοσοῦτον οὐ 

χρὴ, φησι ἀπιστεῖν ὅτι ἠλέησεν. (Οὐδεὶς γὰρ ὁρῶν τὸν δε- 

σμώτην ἵὲν βασιλείοις στρεφόμενον, ὅτι ἠλεήθη ἀμφιβάλλει 

Βποτέ" ὅπερ ἐπὶ τοῦ Παύλου ἣν ἰδεῖν. ἈΠΚαὲὶ πάλιν πόθεν: 

᾿Αφ᾽ ἑαυτοῦ ποιεῖται τὸ σημεῖον" ἰού γὰρ αἰσχύνεται καλῶν 

2 Ἔροτῃ. 111. 8. νυ. 20. 

Ὦ ποτὲ μὲν] Ἕλληνες Β.ΙΚ. ὅαν. σοί. ο ἔλεγεν] ἤ ἤκουσαν ἐν παρὰ ἸΔΘτη. 
Ρ ὑπερεξεπερίσσευσεν ϑαν. οθῦ, 1ην 115 10 118. . τί φασι (φησι }] .)--ὅταν οὖν] 
διασύροντες τὰ ἡμέτερα ἐκεῖνοι ἔλεγον τοῦτο. οὕτω καὶ ὅταν Β.ΚΚ. ὅαν. οεΐ. 
᾿ αὐτοῖς διαλ. ἴῆνοῦβο οὐ. Β.ψ.. 5 φησὶ 1.1. ῖ θεὸς] κύριος Ἰ,. Υ̓͂ καὶ 
ὅταν] ἂν δὲ ΒΚ. Μοχ διαλεχθῶμεν Β. Ὑ" ποῦ ταῦτα, φασὶν (φησὶν 1.}} 
ἐπιπηδῶσι, π. τ. λέγοντες ΒΚ. Χ οὐ καλὸν ἡ , ἣ κ. ΒοΟ οὔ. δἴατπα καλὸν 
ἡ ἄφ. 1. Υ βαθὺ Ῥτο βαθὺν Β.Ι.Κ... ὃν ρῥῖὸ ὄντα ΒΚ... γὰρ Θηι..}. 
: τοῦτο ῬΤῸ τοῦτον Ο.1.1.. δἰαθιτα προσθ. 15 8 ὑμῶν ὑ ὑμετέρας Β.ΙΚ. 
ϑαν. σοί. τῇ ὑ. ἀγάπῃ ῬῖῸ ἐπὶ τῆς ὑ. ἀγάπης 1,.., Ῥοϑβί ἀγάπης Δα 4. τέως δὲ τῶν 
προκειμένων ἐχώμεθα Β.Κ. ὅν. οοῖ. " πόθεν---λόγος :] πιστὸς, φησὶν, ὁ λό- 
γος. πόθεν πιστός: ἸᾺΘΙη. ο προλεχθέντων Β.1ζ. Παρδιη ρμοβύ ταῦτα δὰ. 
λεγομένων. Α ὅρα]- γὰρ ἴ.. ϑἰαϊτα προπαρασκ. Ἰάοπι. 5 τοσοῦτον] οὕ- 
τως (οἴ οτη. φησὶν) Ἵ: Κο  τ ἐν τοῖς β. 1.. Μοχ ὅτι καὶ ἢλ. Ἰάθπι. Ἔ ποτέ --- 
σημεῖον] τοῦτο καὶ ἐπὶ τοῦ ΤΙ. ἐστὶν ἰδεῖν' ἑαυτὸν γὰρ ποιεῖται τούτου σημεῖον 

ἢ καὶ πάλιν πόθεν : οἵη. ὅν. οδϑῖ. Ῥοβί ἑαυτοῦ δα. γὰρ ᾿ἰάθηη, Ἰην 108 
ΠΡ τίδ. ἱ οὐ γὰρ] καὶ οὐκ Β.Κ. ὅν. οοἴ. Μοχ ἐναβρύνεται (αἴ. εὐφραίνεται 
Βα α, Νά. ὄύθυηι 
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φ Α Α Α .- 

ἑαυτὸν ἁμαρτωλὸν, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἐναβρύνεται, Κὅὕτι τοσαύ- 
, ’ - 

τῆς φιλανθρωπίας ἠξιώθη" ὅτι οὕτω μᾶλιστα Ἰδύναται δεῖξαι 
᾿ ’ ΄ . ῃν ΄ ΄““ - 

τὸ μέγα ἢ τῆς κηδεμονίας τοῦ θεοῦ. Καὶ πῶς ἀλλαχοῦ "λέγων Ἐὶ 
κ -“ " ’ὔ “ 

περι ἑαυτοῦ, ““" Κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος ἄμεμ- 
΄σ ’ ἣ χυ “ ΄- 

πτος,᾿᾿ ἐνταῦθα φησιν ἁμαρτωλὸν εἶναι, καὶ πρῶτον τῶν 
ε  Φ ν ι ’ Η: ᾿ . , 
ἁμαρτωλῶν: Οτι πρὸς τὴν δικαιοσύνην, ἣν ὁ θεὸς εἰργάσατο, 

Ἀ ΄ 

ΡῬκαὶ τὴν ὄντως ζητουμένην, ἁμαρτωλοὶ καὶ οἱ ἐν τῷ νόμφῳ' 
’ Ἁ ῇ ς ΄ι ἴω ΄-- 

4. ἐς [Πάντες γὰρ "ἥμαρτον, καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ." 
’ Α - ου “ ΝῚ ᾿Ὶ 

ϑ'Παύτην δὲ οὐχ ἁπλῶς εἶπε δικαιοσύνην, ἀλλὰ, ““ τὴν ἐν νόμῳ." 
ΝΜ Φ) Ν θΠ Ἦν ’ 4 ’ὔ ΗΕ Ἁ ᾿ ͵ 

σπερ γὰρ ὁ ἀργύριον πολὺ κεκτημένος, καθ᾽ ἑαυτὸν μεν πλού- 
Α σ΄ “ ἴων 

σιος φαίνεται, κατὰ δὲ τὴν σύγκρισιν τῶν θησαυρῶν τῶν βασι- 
“ ’ ΄-“ ΄- 

λικῶν σφόδρα πένης, καὶ πρῶτος πένης" οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα, 
Ἁ 

πρὸς τοὺς ἀγγέλους κρινόμενοι, ἱἁμαρτωλοὶ οἱ ἄνθρωποι, καὶ 
Ἰν..Σ δί ΙΝ δὲ Π “ ε ᾿ 9 »»} δ ’ 2 '“ 

οἱ οἰκαίιοι. ἰ ὁε ᾿αῦλος ὁ τὴν εν νόμῳ ὁικαιοσύνην ἐργασα- 
ἴω : , “ 3 οἷ 

μενος “πρῶτος ἁμαρτωλὸς, τίς ἄρα τῶν ἄλλων δίκαιος ὧν κλη- 569 
Ἁ ; - “ Ν ΄“΄ 

θείη; Οὐ γὰρ διαβάλλων Ξαὐτοῦ τὸν βίον ἡ φησὶν, ὡς ἀσελγῆ 
Ὶ . 

καὶ πόρνον καὶ πλεονέκτην, μὴ γένοιτο, ἀλλὰ τὴν δικαιοσύνην 
Α Δ 

ἐκείνην προς ταύτην συγκρίνων, Ζ,πτὸ μηδὲν εἶναι δείκνυσιν ἀλλὰ 
Ἂ κ ᾿ -᾿ .“χ δ ῃ “Ὁ ᾿ ὃ κ᾿ 

καὶ ἁμαρτωλοὺς τοὺς ἔχοντας αὐτὴν ἀποφαίνει. λλὰ οιὰ 
“ 4 ’ ΠῚ κ “ 4 9 Ἀ ’ " δ ’ δ} ΄“" 

τοῦτο ἠλεήθην, φησιν, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ενέ εἰξηται ησοῦς 
Ν “ Α “ 

Χριστὸς τὴν πᾶσαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελ- 

λόντων πιστεύειν ἢ ἐπ᾽ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον." 
79) κ ᾿ ἣ - ᾿ , ς ᾿ Β κι 

ρᾷς πῶς παλιν ταπεινοῖ καὶ καταστέλλει εαυτον, ἐτέεραν 
κ ,ὔ ΄ι 

εὐτελεστέραν λέγων αἰτίαν :; "Γὸ μὲν γὰρ δι’ ἄγνοιαν ἐλεηθῆ- Β 
ς δ Γ ν Ν εν 9 ’ Θ δὲ 35 

ναι, οὐ σφοῦρα δείκνυσιν ἁμαρτωλον τὸν ἐλεούμενον, δούὸε ἄγαν 
,." σ΄ “σ᾿ 

κατεγνωσμένον᾽ τὸ δὲ διὰ τοῦτο ἐλεηθῆναι, ἵνα μηδεὶς ἀπαγο- 
ἣπ “ ’ Ν “ ς ’ ᾿ " Ἁ “ ς “ ’ὔ 

ρευη λοιπὸν τῶν ἡμαρτηκότων, “ὁτι καὶ αὐτὸς τῶν αὐτῶν τεὺυ- 

(265) ἕεται, Βσφόδρα μέγα καὶ μεθ᾽ ὑπερβολῆς. “ὥστε φθεγξάμενος, 

ὃ. ῬΒΙΠΡΡ. 11. 6. 4 Ἔροτη. 11]. 23. 

Κ ὅτι τοσαύτης--- θεοῦ. οὕτω γὰρ μάλιστα δύναται δ. τ. μ. τῆς τοῦ 0. κηδεμο- 
νίας (τῆς κηδ, τοῦ θ. Κ.) θαῦμα, καὶ ὅτι φιλ. ἠξιώθη “τοσαύτης. Β.1Κζ. ὅν. οδϑί. 
ἱ δύναται] βούλεται Ϊ,. ἴ τῆς κ. τοῦ θ.] τῆς τοῦ 6. φιλανθρωπίας Νογοη. 
ι μανῷ φάσκων. Ι.. φησὶν 1. ο ἅμαρτ.]-Ἐ ἑαυτὸν Β. Ρ καὶ οπ΄. ἢ. 
4 ὄντως παρὰ τοῦ νόμου ΒΚ. τ ἥμαρτον ᾿--φησὶ Ι.. 5 ταύτην δὲ] διὰ 
τοῦτο Β.Κ. ὅν. σοί. οὐ γὰρ ΡτῸ, ταύτην δὲ οὐχ (αἱ. ῖ ἁμαρτωλοὶ - δίκαιοι] 
οἱ ἄνθρωποι καὶ οἱ ὃ. ἁμαρτωλοί εἰσιν 1.., Ν᾽ οἷ] 5ῖς Οοαά. εἰ 4. εἰ ΒιΡρ61- 
ΒοΙΙρί. 'ῃ Κα. Υ πρ. ἅμαρτ. ἴῃ τηᾶΓρ. Παρού Ι. Χ ἑαυτοῦ [!,. Υ φησὶν--- 
πλεονέκτην] ὡς ἀσελγῆ, τοῦτό φησι Β.ζ. ὅαν. οοἴ. Ῥοϑεί πλεονέκτην ἀ6α. φησὶ 
τοῦτο ἴ,, 5 τὸ---δείκνυσιν οὐ τὸ μηδὲν εἰδέναι δείκνυσι μόνον ἴ,.. Ῥοϑὺ δείκνυσιν 
δά. οὐ μόνον δὲ τοῦτο Β.Κ. ὅαν. εοῦ. ἃ φησὶν οτη. Β.Κ. νήρος Ἴησ. ὁ Χρ. Ο. 
Ὁ ἐπ᾽ αὐτῷ οτηηθ8. εἰς αὐτὸν 44. 5. ὁρᾷς οτη. 1. 4 ἄγνοιαν  -Ἐ λέγειν 
Β.Κ. ϑαν. οεῖ. Ε οὐδὲ ἄ. κ. οτη. 1. ἴ ὅτι] ἀλλὰ θαρρῇ ὅτι Β.1Κ. ὅδαν. σοῦ. 
Ε σφόδρα---ἐφθέγξατο.] σφ. τοῦτο θαυμαστόν. καὶ ἄλλα γοῦν μεθ᾽ ὑπερβολῆς 
εὐτελῆ φθεγξάμενος" “ἐσχάτης γὰρ εὐτελείας τὸ λέγειν ἑ ἑαυτὸν πρῶτον τῶν ἀμ. καὶ 
βλάσφημον καὶ δ. καὶ ὑ. καὶ ὅτι οὐκ εἰμι ἱ. κ. ἀ. ὅμως οὐδὲν οὔ. τ. εἴρηκεν. Β.Κ, 
ὅμως Δηΐθ οὐδὲν ΓΟΕΘΡΘουὐ αν. οοῦ, 

ΤΟΝ. ΥἹ. " 



934 ΨΟΑΝΝΙΚ ΟΗΥΒΟΞΤΟΜΙ Ϊ, στρ, τό. 

- - ΄ ᾽ 

“ἢ Πρῶτός εἰμι ἐγὼ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ βλάσφημος καὶ διώ- 
Ἁ « ν 4" Α δ ςς [8] ̓] " ἈΝ .« . ΄ Θ ᾿] ’ 

κτης καὶ ὑβριστὴς, καὶ, ὑκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστο- 
ἡ . 

λος," καὶ ὅσα εἴρηκεν, οὐδὲν οὕτω ταπεινὸν ἐφθέγξατο. ᾿'ΝΚαὶ 
δια τ , ᾿ ΄σ Α ᾿, " Ν έ 

Ο ἐπι ὑποδείγματος δὲ τοῦτο σαφὲς ἔσται. ἔστω γὰρ πόλις 

δρλυδυβρίσιος πάντας τοὺς πολίτας ἐ ἔχουσα φαύλους, τοὺς μὲν 

"πλέον, τοὺς δὲ ἔλαττον, πάντας μέντοι κατεγνωσμένους" εἷς 

δέ τις ἐν τοῖς πολλοῖς ἐκείνοις πάντων μᾶλλον ἔστω κολάσεως 
] "": Α , ᾿ ΄- .) ᾿ 2 , . τὴ Ἃ Ι 
ἄξιος καὶ τιμωρίας, καὶ πᾶν ἐπελθὼν εἶδος κακίας ἀν τοίνυν 
χζ Σ Ὠ σ΄ “ “- ΟὟ ε ΝΥ ᾿ ᾽ οἵ 

ἔγη τις, ὅτι πᾶσιν ἀφεῖναι βούλεται ὁ βασιλεὺς, οὐχ οὕτω 
΄᾿ Ἁ ’ ᾽ὔ 

πιστεύσουσι τῷ λόγῳ, “ἕως ἄν ἴδωσι τὸν πάντων φαυλότερον 
“- ἈΝ Ἁ ᾿] 

αὐτῶν τούτου τυχόντα' οὐκ ἔστι γὰρ λοιπὸν ἀμφισβήτησις. 

Ὁ Τοῦτο καὶ [Παῦλός φησιν, ὅτι βουλόμενος ὁ ὁ θεὸς πληροφορῆ- 

σαι τοὺς ἀνθρώπους, Ῥὅτι πάντα αὐτοῖς ἀφίησι, τὸν πάντων 

ἁμαρτωλότερον εἵλετο. Οὐ γὰρ ἄν, ἐμοῦ τυχόντος συγχωρή- 

σεως, φησὶ, “περὶ τῶν ἄλλων ἀμφισβητήσειέ 4 τις ὡς ὧν εἰ 

ἔλεγέ τις καὶ ἐν τῆ συνηθείᾳ, ᾿τἐὰν τῷδε ὁ θεὸς συγχωρήσῃ, " οὐ- 

δένα κολάσει. Καὶ ᾿δείκνυσι διὰ τούτου οὐδὲ ἄξιον αὐτὸν ὄντα 
Α Ά 

συγχωρήσεως, ἀλλὰ διὰ τὴν εἰς ἑτέρους σωτηρίαν “ταύτης ἀπο- 

λαύσαντα. Μηδεὶς τοίνυν ἀμφιβαλλέτω, ᾿' φησὶ, ὁπότε ἐγὼ 
Ἁ ἦς Κκ Δ. ὦ ΄ ’ δ᾽: ’ Α ’ 

Ἐ ἐσώθην. αἱ ὃρα τοῦ μακαρίου “τούτου τὴν ταπεινοφροσύνην. 
Οὺ; »᾽ [ 9 ὃ ᾿΄ ᾿] ς᾽ Α Α 9 ’ ἀλλὰ ςς Α 

ὑκ ἔφη, ἵνα ἐνδείξηται ἐν ἐμοὶ τὴν μακροθυμίαν, ἀλλα, “ τὴν 
ὉΝ ’ Ψη ς “ " τ ἐ με πο ον 

πᾶσαν μακροθυμίαν" ὡς ἂν εἰ φησι μᾶλλον ἐμοῦ ἐπ᾿ ἄλλῳ 
΄. Α “- 7 ,. Ἀ 

οὐκ Ξἔχει μακροθυμῆσαι, οὐδὲ εὑρεῖν οὕτως ἁμαρτωλὸν, παντὸς 
“ π ς ’ σ΄ 

δεόμενον αὐτοῦ τοῦ Δέλέους, πάσης τῆς μακροθυμίας, οὐ μέρους, 
; Ἁ 

καθαπερ οἱ ἐπὶ μέρους ἁμαρτάνοντες. “ Πρὸς ὑποτύπωσιν, 

"φησὶ, τῶν μελλόντων πιστεύειν. ἐπ᾿ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον" 

τουτέστι, πρὸς παράκλησιν, πρὸς “προτροπήν. ᾿Επειδὴ δὲ 

μέγ τι περὶ τοῦ υἱοῦ ἐφθβχέαϑοι καὶ ὅτι τοσαύτην ἀγάπην 

Ε ἀπεδείξατο, Ἷ ἵνα μή τις “νομίσῃ ἀπεστερῆσθαι τὸν πατέρα, 

"] 1 ΟΣ; Χχύ; 0: 

Ὦ ὅτι πρῶτος... καὶ ὅτι βλ. .. καὶ ὅτι οὐκ .. ἰ καὶ---ἔσται] ἐπὶ τὰ (-ἰδὲ Κα.) 
τοῦτο ποιήσω Φανερὸν Β.Κ. Μοὸχ γὰρ εἴ πάντας οτη. ||66ῃη. ἥρχοττε δὶς 
Ο. κί. πλείω 1. ἧττον Εἀ4. Μοχ ἔλαττον ΟΠπΠ68. μᾶλλον Εαά. ' ἄξιος 
Κι τ᾿ ῬΓῸ κ' τ. ἄξιος σ. 1. 1,. (αι. ϑιαθτη ὡς ΡΙῸ καὶ ΒΚ. κα ἂν---Παῦλος] ἃ ἂν 
τοίνυν ἐλθὼν εἴπῃ τις ὅτι πᾶσιν ὑμῖν ἀφῆκεν ὁ ὁ β. οὕτως αὐτοὺς οἴει πιστεῦσαι τῷ 
λ. ἁπλῶς, ἃ ἂν μὴ καὶ τὸν αὐτῶν φ. ἴδωσι τούτου τυχόντα; οὐκ ἔστιν εἰπεῖν" διατί; 
ὅτι λοιπὸν ἀπὸ τούτου καὶ περὶ αὐτῶν ἀμφισβήτησις συγγνώμης οὐκ ἔσται᾽ τοῦτο 
τοίνυν καὶ Παῦλος Β.Κ. ἢ πᾶσαν ἴ,. 9 ἕως ἂν] ὡς ἐὰν (αί. Μοχ αὐτὸν 
ΡΙῸ αὐτῶν 1. Ρ ὅτι] ὡς Β.Κ. 4 τις - ταὐτὸ λέγων Β.Κ. Τ᾿ ἐὰν] - δὲ 
Κι ὅν. οί. 5 οὐδένα -Ε τῶν. ἄλλων Β.ἰζ. ὅν. οδί. αὔτη κολάζει (.1.1Κ. 
ψεγοη. ὑ ἐδείκνυε ΚΚ. Μοχ ἑαυτὸν Β.Κὶ. δᾶν. «οί. Ν, ταύτης] -Ἐπρότερον 
ἸᾺΘιη. ν᾽ φησὶ -᾿ περὶ σωτηρίας μη αν Χ τούτου τὴν] τὴν σύνεσιν καὶ [.. 
Υ φησι] ἔλεγε Β.Ιζ. ὅν. οἴ. 2 ἔσχε ΒΚ. εἶχε Οαΐ. ἃ ἐλέου Β.Ο. 
" φησὶ οπι. (.1.Κ. ὁ προτροπὴν] δυσμὴ Ο.1.1.. τἸηνῖὰ αι. ἃ ἐπεδ, ῥτὸ 
ἐνεδ. ΟἴΠπ68. 8 νομίσῃ 1- ταύτης ΒἸζ, ὅαν. οοἴ, ϑίαίη ἀποστερεῖσθαι Β.Ἰζ. 



Ϊ, 1η.Ψ 
- 
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ἀναφέρει καὶ αὐτῷ δόξαν ἐπάγων, καί φησι" δ΄“. Τῷ δὲ βασιλεῖ 
τῶν αἰώνων ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, ἔἕμόνῳ θεῴ τιμὴ καὶ δόξα εἰς 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν." Ὑπὲρ δὲ τούτων, φησὶν, οὐ 

τὸν υἱὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸν πατέρα ον ϑζαμεις ᾿Βρώμεθα 

οὖν τοὺς πὐρέτωκδνο' ἰδοὺ, “ μόνῳ θεῴ,᾽ ἱεἴρηκεν" "ῶρα οὐ θεὸς ὁ 

υἱός : καὶ, “ μόνῳ ἀφθάρτῳ" ἂρα οὐκ ἄφθαρτος Π ὃ υἱός ; καὶ 

ὃ δίδωσιν ἡμῖν μετὰ ταῦτα, αὐτὸς οὐκ ἔχει ; Ναὶ, φησὶ, καὶ 

θεὸς, καὶ ἄφθαρτος, ἀλλ᾽ οὐ τοιοῦτος οἷος ὁ πατήρ. Τί φής: 
οὐ “ Ἃ τὰ ΠΟΥ ’ Α " ; 9 ᾽ὔ 0 " ΄“σ Α 

τοιοῦτος: ἀττονος, φησὶν, οὐσίας ἐστίν. ὑκοῦν καὶ 
" ’ 3 , ,,.οο , 93 93 , κ ᾿ 

ἀφθαρσίας ἐλάττονος. Τί οδέ ἐστιν Ρέλαττων καὶ μείζων 

ἀφθαρσία ; : ἡ γὰρ ἀφθαρσία οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν, ἢ τὸ μὴ δια- 

φθείρεσθαι. “Δόξα μὲν γὰρ μείζων καὶ ἥττων ἐστὶν, ἀφθαρσία 

δὲ “μείζω καὶ ἥττων οὐκ ἔστιν, ὥσπερ “οὖν οὐδὲ ὑγεία ἥττων 

καὶ πλείων ἢ γὰρ φθείρεσθαί τι δεῖ, ἡ "μηδόλως. Τί οὖν, 
5 δ. ἃ τῖ- - ᾿ ς ᾿ φ ’ὔ Ξ Μ) ’ ἽΞ ᾽ὃ “ 

φησίν; ἡμεῖς καὶ ὁ θεὸς ὡσαύτως; ἢ γένοιτο᾽ οὐδαμῶς. 

Διὰ τί; Ὅτι αὐτὸς μὲν φύσει τοῦτο ἔχει, ἡμεῖς δὲ ἐπεισά- 
.Α, , κω Α ᾽ ᾿ " ς “ “ - Οὐδ παν νιν ς Ν κ 

κτως. ρ΄ οὖν καὶ ἐπὶ τοῦ υἱοῦ οὕτως ; (Λὐδαμῶς ἀλλὰ καὶ 
Ἀ 

αὐτὸς φύσει. Γίνος οὖν ἕνεκεν ἡ διαφορά; ᾧ Ὅτι αὐτὸς μὲν, 

φησὶ, παρ᾽ οὐδενὸς ἐγένετο τοιοῦτος, ὁ δὲ υἱὸς “παρὰ τοῦ πα- 

τρός. Καὶ ἡμεῖς τοῦτο ὁμολογοῦμεν" οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς ἀρνού- 
“ 9 τ “ Ἁ ε «λ Χ », ’ 

μεθα, ὅτι ἐκ τοῦ πατρὸς ὁ υἱὸς “ἀφθαρτος γεγέννηται. 
ΥὙπὲρ τούτων, φησὶ, τὸν πατέρα δοξάζομεν, ὅτι τοιοῦτον 

ὦ «ὦ ὧν «ὦ ε βῶ ἂν , , Εῇ ἘΣ ε Γ 
αὐτὸν ἐγέννησεν. Ορᾷς ὅτι τότε μάλιστα δὸ ξάζεται ὃ πατήρ, 

ὅταν μεγάλα ἣ ἣ μησνίμεμροιλ ὁ παῖς ; εἰς αὐτὸν γὰρ ἀναφέρεται 

τὰ τοῦ υἱοῦ. Οὐκοῦν καὶ ὅταν δυνατὸν ἣ γεγεννηκῶς, καὶ τοι- 

θοῖον αὐτὸς, ἡ δόξα τοῦ υἱοῦ μαλλόν ἐστιν ἢ τοῦ πατρός; 

ὅταν αὐτάρκη, ὅταν ἑαυτῷ ἀρκοῦντα, ὅταν μὴ ἀσθενῆ; Τῷ δὲ 

οὔτον 

- “ 4Ὁ Α κ ΄- « ἰσ ἢ "5 ᾿ Α 

βασιλεῖ τῶν αἰώνων, καὶ περι τοὺ υἱοῦ εἴρηται, ΤΑ Κ᾿ οὗ καὶ 
᾿ "“ 9 ’ “9 ἈΝ ᾿] ’ 9 9 ΄ Α Α 

τοὺς αἰωνας εποίησε. ἀΓὃ αὐτό ἐστιν ἐνταῦθα. Παρὰ μεν 

δον: 17. ἦ ἘΘΙ͂νΣ. ἃ. “5. 

φησι] λέγων Β.Κ. ΕΞ μόνῳ] - σοφῷ Εαα. σοφῷ οτη. Ὁ. ἴ,. ῃ δοξά- 
ζωμεν! Ι.. ' εἴρηκε) περὶ (-Ἐτοῦ Β.Κ.) πατρὸς λέγων Β.Κ. ὅν. σοῦ. Καὶ ἄρα] 
ἄρα οὖν Β. τ οὖν Κι. ([αἱ. Ι καὶ μ. ῥεὶ ἀλλὰ καὶ ἀφθάρτῳ εἶπεν. τί δέ 
(δαί Κ.); Β τ ὁ] καὶ ὁ ΒΚ. ἢ ἐλ, φησὶν] καὶ ἐλ. Ἰηξογγοσαηαο 
Β.Κ. ὅ8δν. ᾽ν ο δὲ] δαὶ { (ὐαΐ. οὖν Ο. Ρ ἐλ. καὶ μείζων] δῖε (1. 
ἐλ. καὶ ἥττων 1. (αι. μείζων καὶ ἥττων ἘΠ. 4 οὖν οτη. ἴ,. Τ᾿ μηδὲ ὅλως 
Γ.1. 5 φησὶν οτη. Β.Κα. ἴ ἡμεῖς καὶ ὁ θ.] ὅϊῖς (.1.1.. (αι. ἄφθαρτοι ἡμεῖς 
καὶ ὁ θ. Β.Κ. ἡμεῖς καὶ (816) δΐοεγοῃ. ἡμεῖς καὶ ἄφθαρτοι ϑν. σοί. Υ τί] -Ὲ 
οὐδαμῶς ΒΚ. Ν᾽ τοῦ Μ": ἙΟ.1... δῖ, ΚΧ ἄφθαρτος γεγ.] ὅ!ῖςο [᾿. ἄφθαρτός 
ἐστιν (αἴ. ἀχρόνως γεγ. (. ἀφθάρτως γεγ. [.Κ. Βαά. αφθάρτως γεγένηται Ὁ 
Υ ὑπὲρ] διὸ καὶ Παῦλος, ὑπὲρ Β.Κα. ϑιαίίη) τοῦτον [. 7 δοξάζωμεν ἷ,. δοξά- 
σομεν δῃῖθ σοΟΥΥ. (Ὁ. ἃ καὶ Δοσροβ8ι: εχ Β.Ο.Κ. 1, οι. Ὁ οἷος 6Χ οὐ. Οὐ. 
δος ἡ δόξα τοῦ υἱοῦ ἢ τοῦ πατρὸς μᾶλλόν ἐστιν (Ὠος οτά.) ροβίέ ἀρκοῦντα 
ΤΥΔΏΒΡ. [.. ΟἸΏ15518 νΘΓὈ18 ὅταν μὴ ἀσθενῆ. ς βασιλεῖ] -"- φησὶ 1. 4 τὸ] 
καὶ τὸ ΒΚ. Ῥοβί ἐνταῦθα (14. δηλοῦν 1] 6Πη. 

εν». 

510 
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Ὁ , ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΥΒΟΒΊΟΜΙ 

γὰρ ἡμῖν διήρηται ἀμφότερα, “ἡ δημιουργία, καὶ ἡ ἱκτῆσις" 

Βκαὶ ἕτερος μὲν κατασκευάζει καὶ "ππονεῖται καὶ ταλαιπωρεῖ, 

ἕτερος δὲ κρατεῖ. Διὰ τί: ; Ὅτι ὁ κατασκευάζων ἐλάττων ἐστίν. 

᾿Ὠὔκεῖ δὲ οὐδαμῶς" οὐχ ἑτέρου μὲν ἡ δεσποτεία, ἑ ἑτέρου δὲ ἡ 

δημιουργία. Οὐδὲ γὰρ, ἐπειδὰν ἀ ἀκούσω, “ δι᾽ οὗ καὶ τοὺς αἰῶνας 

ἐποίησεν, ἀφαιρῶ τὸν πατέρα τὸ “δημιουργικόν' "οὐδὲ ὅταν 

ἀκούσω, ὁ πατὴρ βασιλεὺς τῶν αἰώνων, ,ἀφαιρῶ τὸν υἱὸν τὴν 

ἀντι κοινὰ γὰρ καὶ ἐκείνου καὶ τούτου ταῦτα" ἀμφότερα 

'γὰρ, ἔκτισεν ὁ πατὴρ τῷ ὃ δημιουργὸν γεγεννηκέναι' βασιλεύει 

ὁ υἱὸς τῷ "κύριος εἶναι τῶν κτισμάτων. Οὐ γὰρ μισθοῦ ἐργά- 

ζεται, καθάπερ οἱ παρ ἡμῖν, οὐδὲ ἑτέρῳ ὑπακούων, καθάπε 

οὗτοι, ἀλλὰ δι᾽ οἰκείαν ἀγαθότητα καὶ φιλανθρωπίαν. Τί δέ: 
ς εχ ς , ». Οὐ 9 ΕΣ ,ὔ , 3 " ο ᾿ 

ο υἷος ὡράθη ποτε; (λὺυκ ἂν τις ἔχοι λέγειν: ΓΙ οὖν ἐστι ὅτο, 

“᾿Αφθάρτῳ, ἀοράτῳ, Ῥμόνῳ͵ θεῷ ; τί δὲ ὅταν λέγη, ὃ“ Οὐδὲ 

γάρ ἐστιν ὄνομα ἕν ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς .Ὁ ἃ καὶ, “ Οὐκ 

ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ̓ ἡ σωτηρία εἰ: Τιμὴ καὶ δόξα, φησὶν, εἰς 
Α ἴων 3 δε 

τοὺς αἰῶνας. “Δμήν. Τιμὴ καὶ δόξα οὐ διὰ ῥ ῥημάτων γίνεται" 

5 ἐπεὶ καὶ αὐτὸς οὐ διὰ ῥημάτων ἡμᾶς ἐτίμησεν, ἀλλὰ καὶ διὰ 

πραγμάτων καὶ δι ἔργων" οὕτω καὶ ἡμεῖς αὐτὸν τιμήσωμεν δι᾽ 

ἔργων. “Καίτοι αὕτη μὲν ἡ τιμὴ ἡμῶν ἅπτεται. ἐκείνη δὲ αὐτοῦ 
“κ᾿. ἊΝ - “- ΄“ - ΄- 

οὐδαμῶς" οὐ γὰρ δεῖται Κ᾽ τῶν παρ᾽ ἡμῶν, ἡμεῖς δὲ τῆς παρ᾽ αὐ- 
“ δ ’ μι 6) Χ “ἃ Π 3 ’ ς “΄“΄ ΕῚ κ 

τοῦ δεόμεθα. στε Χκὰν τιμήσωμεν αὐτον, παλιν ἡμᾶς αὐτοὺς 
. , , “Ὁ Ν ς ᾿ - θ λ κ 9 , “ Ν 
ετιμήσαμεν. σπερ γὰρ ὁ τοὺς οφθαλμους ἀνοίξας, ἵνα τὸ 
« Ἁ ὃ “ ς 4 Υ̓ 9ῦ ζΖ ᾿ Ἀ ’ 

ἡλιακὸν ἰθὸη φῶς, εαυτὸν πάλιν ὠνήσε, θαυμάζων τὸ καλλος 
“- “ 

τοῦ ἄστρου, οὐκ ἐκείνῳ τι κεχαρισται" οὐ γὰρ λαμπρότερον 
ν} Ν ἃ ᾿ » Ν ’ὔ ΑΥ Ἵ ΓΕ 4 κ ΄“Ὁ ΄ ον 

αὐτὸ “πεποίηκεν, ἀλλὰ μένει τὸ αὐτο οὕτω, καὶ πολλῳ μαλ- 
΄“- ΄ ’ ᾿" -“ ,: 

λον, ἐπὶ τοῦ θεοῦ" ὁ θαυμάζων τὸν θεὸν καὶ τιμῶν, ἑαυτὸν 
“ Ἷ κ 

ἔσωσε, καὶ ὠφέλησεν ὠφέλειαν μεγίστην. Πῶς; Ὅτι τὴν 
Ἀ 

ἀρετὴν “μετέρχεται; παρ᾽ αὐτοῦ δοξά εται" 9κ: Πρὸς γὰρ 
Ἁ ’ 

δοξαζοντάς με, φησὶ, δοξάσω. Πῶς οὖν αὐτὸς δοξάζεσθαί 

8: Διο ἔν τΖ. 9 Ἐρρ: 11:30. 

6] καὶ ἡ . Ῥοϑί δημιουργία 86. λέγω Β.Κ. ὅδν. εδο. ἔκτῆσις] ὅι:1ς ἢ). 
ἜΡΩΣ κτίσις. ὃ καὶ ἔ. μὲν] ἔ. μὲν γὰρ ,.., Ὦ πονεῖ ἷ,. ποιεῖται ϑᾶν. σοΐ. 
Ἰην 15. ΠΌγ15. Μοχ ταλαιπωρεῖται ἴ,. ἱ οὐχ] ἀλλ᾽ Ὁ. Κ οὐδὲ ἐ- 1:1} 
οὐδ᾽ Β.Κ. οὔτε δὲ Βαά. Μοχ ἀφ. τὸν υἱὸν ῥὑγὸ τὸν υἱὸν ἀφ. Ο.1.Κ.}. 1 γὰρ] 
-Ἐ ἑκατέροις ἐστίν Β. Κι, ὅδαν. σοῦ, γὰρ ογάβαμῃ ἴῃ (Ὁ. τὰ δημ. 1-Εὐἱὸν ΒΚ. 
αν. σοῦ. Ἡ κυρίως Ὁ. Ο τὸ αϑϑιαυαΐαμ οχ (Ὁ. [. τῷ ΡΓῸ τὸ [, Ρ μόνῳ] 
-Ἐσοφῷ Β.ζ. ὅν. σοί. 4 καὶ [-Ἐ πάλιν ΠάΘμ,. Γῇ οἵη. ἰ. 5 ἐπεὶ]-Ἐ οὖν 
Β. Κ' βὰν. ορθί. Ὁ τιμήσωμεν -Ἑ καὶ διὰ ῥημάτων καὶ ᾿άθιη. Υ͂ καίτοι αὕτη] 
καὶ τοιαύτη ᾿ΒῈ ἣν τῶν ὉΤΏΠΘΒ. τῆς Βαὰ, Μοχ τῶν παρ᾽ αὐτοῦ 1. Χ κἂν] 
ἀρ ἡ. αὐτοὺς] ἡ. αὐτὸς 1. αὐτὸς ον Ι.. διαῦπα ἐ ἐτίμησεν (.1.1.. 2 θαυμ.] 
“Ἐδὲ 1, τοῦ ἄστρου] τὸ ΒΗῈ σ. ἃ ἐποίησεν ἷ,. " ὅτι] - καὶ ἴ,.. [Ιἄθιη 
ΠΊΟΧ καὶ παρ᾽ αὐτοῦ ὃ. ο μετερχόμενος 1}, 1ζ. ἃ γὰρ οτη. (Ὁ. 9. δοξάζε- 
σθαι] ὅιο ΟὙ1 1.1... δοξάζεται ἘΜ α. 

(266) 



1]. ΙΝ ΕΡΙΒΤ. 1. ΑὮ ἸἹΜΟΤΗ. ΗΟΜ. ΙΝ. 927 

φησιν, ὀρυδὲν ἀπὸ τῆς δόξης ἀπολαύων τῆς ἡμετέρας ; Ὥσπερ 

οὖν καὶ πεινῆν 'λέγει καὶ διψῆν πάντα γὰρ οἰκειοῦται τὰ ἡμέ- 

τερα, ἵνα κἂν οὕτως ἡμᾶς ἐφελκύσηται, καὶ τὰς τιμὰς καὶ τὰς 

ὕβρεις, ἵνα κἂν οὕτω φοβηθῶμεν" καὶ 8 οὐδ᾽ οὕτως ἐφελκόμεθα. 

10 ἐς "Δοξάσωμεν δὴ τὸν θεὸν, ᾿ἄρωμεν τὸν θεὸν ἐν τῷ σώματι 

καὶ ἐν τῷ Κπνεύματι ἡμῶν. Καὶ ᾿πῶς τις ἐν τῷ σώματι δοξα- 

ζει; πῶς δὲ ἐν τῷ πνεύματι; Πνεῦμα ἐνταῦθα τὴν ψυχὴν λέγει, 
πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ σώματος. [ἰῶς τῈδέ τις δοξάζει ἐν τῷ 

σώματι: πῶς δὲ ἐν τῇ ψυχῇ: "  ώματι δοξάζει ὁ ὁ μὴ πορνεύων, 

ὁ μὴ μεθυσκόμενος, ὁ ὁ μὴ γαστριζόμενος, ὁ ὁ μὴ καλλωπιζόμενος, 

ὁ τοσαύτην αὐτοῦ ποιούμενος πρόνοιαν, “ὅσον πρὸς ὑγείαν ἀρ- 

κεῖν μόνον, ὁ μὴ μοιχεύων, ἡ μὴ μυριζομένη, ἡ μὴ ὑχρώμασι 

διαγράφουσα τὸ πρόσωπον, ἡ ἡ “ἀρκουμένη τῆ πλάσει τοῦ θεοῦ, 

καὶ μηδὲν ἐ ᾿ἐπιτεχνωμένη. ἐν γὰρ," εἶπέ μοι, προσάγεις τὰ παρὰ 

σαυτῆς τῆ ἀπηρτισμένῃ παρὰ τοῦ θεοῦ δημιουργίᾳ ; : Τρ ὺὐύκ αὖὐ- 

τάρκης σοι γέγονεν ἃ ἡρώήῃμι ΦῊ ὡς βελτίων τοίνυν τεχνῖτις 
μηρέυσο, τκαι ῥυθμίσαι τὸ ἔργον, ἱκαὶ καλλωπίζεις, καὶ ὑβρίζεις 

ἡ τὸν δημιουργὸν, ἵνα μυρίους ἐραστὰς ἐπισπάση. Καὶ τί 

μῆγραν φησίν: οὐδὲ γὰρ ἐγὼ βούλομαι, ἀλλὰ διὰ τὸν ἄνδρα 
Χ ταῦτα ποιεῖν ἀναγκάζομαι. Οὐκ ἔνι μὴ βουλομένην ἐρᾶσθαι. 

Καλήν σε ὁ θεὸς ἐποίησεν, ἵνα θαυμάζηται γκαὶ ἐπὶ τούτῳ, οὐχ 

ἵνα ὑβρίζηται: μὴ τούτοις αὐτὸν ἀμείβου τοῖς δώροις, ἀλλὰ 

μην  κ ἀζοληαν καὶ κοσμιότητι. Καλήν σε ὁ θεὸς ἐποίησεν, ἵνα 

ὅσοι τοὺς τῆς κοσμιότητος ἄθλους "αὐξήσῃ. Οὐ γάρ ἐστιν ἴσον 

ἐπέραστον οὖσαν σωφρονεῖν, καὶ ὑπ᾽ οὐδενὸς γενομένην περιμά- 

χῆτον. ᾿Ακούεις τί [φησιν ἡ ἡ γραφὴ περὶ τοῦ Ἰωσὴφ, "δὅτι ἣν 

ὡραῖος καὶ “καλὸς τῆ ΨΕΗΝ τί ἡμᾶς τοῦτο ἀκούοντας ὠφελεῖ, 

ὅτι καλὸς ἢ ἣν Ἰωσήφ: Ἴνα μᾶλλον αὐτοῦ τὸ κάλλος “θαυμά- 
’ ’ κ ’ὔ " ’ 

ζωμεν καὶ τὴν κοσμιότητα. ᾿᾿ῇποίησέ σε καλὴν ὁ θεός; τί 

10 τ Οοσ. νἱ. 20. ΠΤ δη: σα σῖς. δ: 

8 οὐδὲ Κ. οὐδὲν---ἡμετέρας δος οτὰ. Ο.1.Κ.1. ἀπὸ τ. δ. τ. ἡ. οὐδὲν ἀπο- 
λαύων Βα. ᾧ λέγει Ο.1,. λέγεται ἀα. δ οὐδὲ οὕτως Ο.1. ΒΉΘΙΚΟΝ. 
Τὸ ὀρθῶς βιοῦν ἡ ἡμᾶς δόξαν προξενεῖ θεῷ" καὶ κατὰ καλλωπιζομένων γυναικῶν. 
ψέετγοη. ἱ ἄρωμεν τὸν θ. οἴη. Β.Κ. Καν. ἡμῶν] στόματι ἡμῶν καὶ ἐν τῷ 
πν. 1. ἱπῶς]-Ἐἂν (. Μοχ δοξάσῃ ἄστη. τις ροβῖ δοξάζει ἰχαπερ. Κ. Ῥοϑὲ 
δοξάζει τα. φησὶ Β.1Κ. ὅν. σοῦ. τ δὲ] οὖν ΒΚ. ϑαν. σοί. Μὸοχ καὶ πῶς 
ΡΙῸ πῶς δὲ Β. Κ. Ὁ ἐν σώματι Κα 4. ἐν οἵη. Β.1.Κ.}.. ἐν τῷ σ. Ὁ. ο ὅσον] 
ὡς Κα. Μοχὰἀ ἀρκεῖ ΟἽ: Ι.. Ρ χρώματι Βεῃ. Κὅ1ο, αἱ νἱάοίαν, Ι,. 4 ἀρκου- 
μένη Ἰ-Ἐ τοῦ προσώπου αὐτῆς κάλλει, ἤγουν ἴ;,. Τ οὐκ αὐτάρκης σοι] οὐ κατα- 
σκευή (-ῆς Ι. Νεγοη.) σου Ο. 1. Νεγοη. πο, {ἰδὲ δι ῃοὐ! Ν᾽ εὐ. 5 τεχνίτης 
(1. τεχνίταις 1,.. ταί! ἐπιχειρεῖς ὕγῸ ἐπιχειρῇ ΟἸΩΠΕΒ. Ὁ καὶ] οὐκ ἔστι 
τοῦτο, ἀλλὰ διὰ τοῦτο Β. Κ. ὅαν. οοῖ. ἰδ] πη ἀν το παρ Ἤμοκ: Ο.1.1... καλλωπίζη 
Βάα. Υ τὸν δημ.] τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ ἴ;. Υ ἵνα] ὅταν (.1. Χ τοῦτο Κ. 
Υ καὶ οτη. [,. Ζ σοι οτη. (..1.. ἃ αὐξήσῃς Ο. Ὁ ἵνα] ἀλλ᾽ ἵνα Β.ἰ(. 
5. θαυμάσωμεν Β.1.Κ, Ῥοβί ἢ. ν. κὰν καὶ τὴν ὡραιότητα Ϊ,. 
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ἀ 
τοίνυν καρίομμομαζει ἄμορφον σαυτήν:; " “ὥσπερ γὰρ ἄν εἴ Ψ 

[ἢ χρυσῷ ἀνδριάντι “ ἐπιχρώσειε πηλὸν βορβόρου, οὕτως εἰσὶν αἱ 

τοῖς ἐπιτρίμμασι κεχρημέναι" γῆν [καταπάσσεις σαυτὴν, τὴν 

μὲν φοινικῆν, τὴν δὲ λευκήν. 5 Αλλ᾽ αἱ ἄμορφοι, φησὶν, εἰκό- 

τως τοῦτο πράττουσι. Τίνος ἕ ἕνεκεν, ἢ εἰπέ μοι; ἵνα τὴν ἀμορ- 

φίαν κρύψωσιν; ἀλλὰ ἀνόνητα πονοῦσι. "π νά γὰρ, εἶπέ μοι, 

"τεχνικοῦ καὶ ἐπιτετηδευμένου νικᾶται; τὸ φυσικὸν ὑπὸ τοῦ 

Τ δὲ ὅλως ἡ ἀμορφία λυπεῖ, ὅταν ψόγον μὴ ἔχη; Ακουε γὰρ 
“ ’ "Ἰνώ α 4, 7ὔ Ε γ ς ’ 9 “- 

σοφοῦ τινος λέγοντος Μὴ βδελύξη ἄνδρα ἐν ὁράσει αὐτοῦ, 
δὲ .» " δ 1 , .- κ᾽ τὴ, "5 ι 3 δ , 

μηὸε αἰνεσὴς ἄνόρα “εν καλλει αὐτοῦ τὸν μεν οὖν θεὸν θαύ- 

μασον τὸν ἀριστοτέχνην, ἐκεῖνον δὲ "μηκέτι οὐ γὰρ αὐτοῦ κα- 
’ θ Ἀ ΠῚ ’ 1 - Ν ’ ὃ - Ἀ Ρ ’ ὰ 

τόρθωμα τὸ “γενόμενον. οἷον γὰρ κάρθος ἅπὸ κάλλους: 

Οὐδὲν, ἀλλ᾽ ἡ ἀγῶνες πλείους, "μείζους αἱ ἐπήρειαι. καὶ οἱ κίνδυνοι 

καὶ αἱ ὑποψίαι. Τὴν μὲν γὰρ οὐ τοιαύτην οὐδ᾽ ἂν ὑποπτεύσειέ 

τις" ἐκείνη δὲ, ὧν μὴ πολλῇ τῆ κοσμιότητι καὶ μεθ᾽ ἐυπρθυλῆν 

ἢ κεχρημένη, εὐθέως, δέξεται δόξαν " πονηράν" καὶ ὃ μον μεθ᾽ 

ὑποψίας συνοικεῖ, οὗ τί γένοιτ᾽ ἂν κοϑούδημη οὐ "τοσαύτην 

ἀπὸ τῆς θέας κτώμενος τὴν ἡδονὴν, ὅσην ἀπὸ τῆς ὑπονοίας 

καρποῦται τὴν λύπην. Υ᾽ ̓ κείνη μὲν γὰρ τῇ συνηθείᾳ μαραί- 

νεται, Υβλακείας, διαχύσεως, ἀσελγείας δόξαν λαμβανούσης, αὐ- 

τῆς τῆς ψυχῆς βαναύσου γινομένης, ἀπονοίας πολλῆς πληρου- 

μένης" πρὸς ταῦτα γὰρ πάντα μάλλον ἡ εὐμορφία ἕλκει. Τὴν 

Ο δὲ οὐ τοιαύτην οὐκ ἂν εὕροιμεν πολλὰ τὰ κωλύματα ἔχουσαν" 
5 Ἂ ΥΩ “ ὔ 5", τΆ 3 Ἂν ΄ 3 ᾿ 

οὔτε γὰρ οἱ ἐπιπηδῶντες κύνες εἰσὶν, ἀλλὰ καθάπερ τις ἀμνὰς 
9 ς ’ κ , “(ὦ ἃ ᾽ “- , “40.» 
ἐν ἡσυχίᾳ πολλῆ βόσκεται, οὐδενὸς ἐνοχλοῦντος λύκου οὐδὲ 
9 δῶ ζΖ ᾿] ᾿ “ 8 ἑ᾿ δ ϑ' “ ᾽’ θΘ “ 0 ᾿ς 

ἐπιπηθῶντος Γαύτη, ἀλλα τοῦ ποιμένος παρακαθημένου. υκ 
ἔστι πλεονεξία τὸ ἑτέραν μὲν εἶναι καλὴν, ἑτέραν δὲ μὴ τοιαύ- 
την" ἀνα τ ἐστὶ τὸ ἑτέραν μὲν πορνεύειν καὶ καλὴν μὴ οὗ- 
σαν, ἑτέραν δὲ μὴ εἶναι πονηράν. Εἰπὲ γάρ μοι, τίς ἀρετὴ 

“σι “ Ξ χω Α ’ὔ 

ὀφθαλμῶν ; ὧρα “τὸ ὑγροὺς εἶναι καὶ εὐστρόφους καὶ στρογγύ- 

12 το. Χὶ, 2. 

ἃ τις] τινι ΒΙ. ἀνδριάντι Ἑ ἕτερος ΒΑ. εἴ ἃ Ῥττηα τῇ. (Ὁ. τ κατασκευάσας 
ἕτερος Ϊ. 6. ἐπιχρώσειε Β.1.Κ.}.. ἐπιχρίσειε [4ἀ. ΐ καταπάσσῃ ἴ,. 
ΒΕ ἀλλ᾽ αἱ ἄ. φ.] οὐχὶ, φησὶν, ἀλλ᾽ αἱ ἄ. ΒΚ. Ὦ εἰπέ μοι]ὔ καὶ διὰ τί Β.Κ, 
ἱ πότε---μοι] οὐδέποτε γὰρ Β.Κ. κ τεχνητοῦ Β. τεχνιτοῦ 'ζ. εὐ 51]. ἰδοῖϊΐθ 
βρη. ϑίαϊιτη ἐπιτηδευμένου ἴ,. Ι ἐν τὰ κ. Β.Κ. ὅν. ςοί. τῇ τὸν] μᾶλλον 
611. ἢ μηκέτι] μηδαμῶς ΒΚ. ο ψὶν: 1. Ρ κάλλους] Ὁ εἰπέ μοι ΒΚ. 
ὅϑαν. σοῦ. 4 ἀγῶνες] οἱ ἀγῶνες (Οὐ. ἀγῶνες μάλιστα Β.Κ. ΓΤ μείζους ΡΤῸ 
μείζονες Ο.1.Κ.1.. Βιύαϊπη αἱ ἐπ. Β.Ο.Κ. αἰπερεῖαι (816) 1. Ατὐἰουϊι8 θδγαδῦ. 
5 πονηρὰν] Ἐ παρὰ τοῦ παντὸς Βιιζ. Ὁ ἀνὴρ] ὁ δὲ Β. Κ. ὅν. οί. ᾧὔ' τοσαύ- 
την] τ γὰρ ΒΑΚ. Μοχ ἔ ἔχει ῬΓῸ κτώμενος πάθμη. Υ ὅσην Β.Ο.Κ. ὅσιν (β8:6}1. 
ὅσον [Δ α. ΣΧ ἐκείνη μὲν γὰρ] ἄλλως δέ ἐκείνη μὲν καὶ ΒΚ. Υ βλ. διαχ. 
ἴῃ τηδγρ. 1. 2 αὐτῇ Ῥοϑί πᾶρεκαθημένου ἰγᾶηϑρ. Β.ἸΚ. ὅν. σο. ἃ ἀλλὰ] 
ἅτε ᾿Ἰάρτη. Νοιίγαμ Παϊροΐ 1]. Ὁ μὴ ἀδϑαμηατμη οχ (Ὁ. ο τὸ] τοῦ 1. 

Ζ, χη. 
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1]. ΕΝ ἘΡΊΒΤ. Ε Δ) ἙΙΜΟΤΗ. ΒΟΜ: ἹΝΡ. 39 

Α ἴω «κ᾿ Ἀ 9 - Α ὃ ’, Ἄ Ἢ Α ἡ Α “ ,ὔ 

λους καὶ κυανοῦς, ἢ τὸ ὀξεῖς καὶ διορατικούς ; γω “μεν τοῦτο 
Α “ ᾽ - ’ 93 Α ’ὔ 3 Ἁ Ἀ ’ 

φημι, καὶ δῆλον ἐκεῖθεν" τίς ἀρετὴ λύχνου ; τὸ λαμπρὰ φαίνειν 
“ ’ Ἁ ΄ι ’ 

καὶ πᾶσαν καταυγάζειν τὴν οἰκίαν, ἢ τὸ καλῶς πεπλασθαι καὶ 
“- ’ “ἃ ἃ “- Α 

ἧς αὶ ργῇ εἶναι ᾿κεῖνο πάντως ἂν εἴποιμεν τοῦτο μὲν 
Ἁ “ κ 

γὰρ ἀδιάφορον, τὸ δὲ ζητούμενον ἐ ἐκεῖνο. ἅιὰ τοῦτο καὶ, σα- 

πρὸν λύχνον ἐποίησας, πρὸς τὴν ἐγκεχειρισμένην θεραπαινίδα 

ἀεὶ λέγομεν᾽ οὕτω λύχνου τὸ φωτίζειν ἐστίν. (Οὐκοῦν καὶ 
- ᾿ "7 ῃ "» , 3 4.8. Δ΄ 5 φ 
οφθαλμος, ἐὰν τε τοιόσδε Βέάν τε τοιόσδε ἥ, οὐδέν ἐστιν, ἕως 

Ἀ ; “- χὺ 

"μετὰ πάσης αὐταρκείας τὴν χρείαν πληροῖ" ὥσπερ οὖν καὶ 
Ἁ Ἀ ΄ι ΄σ 

σαπρὸς λέγεται, ἐὰν ἀμβλυωπῆ, καὶ τὴν σύνθεσιν μὴ ἔχη πᾶσαν 
Ν 9 ΄΄. ΄. 

ἀπηρτισμένην" καὶ γὰρ τοὺς ἰἀνεῳγμένων τῶν ὀφθαλμῶν μὴ 
Ἃ - κ ᾿ κ 

βλέποντας σαπροὺς ἔχειν κὀφθαλμούς φαμεν. Πὰν γὰρ ὃ μὴ 
Α 1 δί ’ “- Ἁ Π ’ 5 κ “- 3 

τὴν “ἰδιαν χρείαν πληροῖ, σαπρὸν ""λεγομεν᾽ καὶ τοῦτο ὀφθαλ- 
΄- Ὁ" Ἁ 

μοῦ κακία. "Τι δέ; ῥινὸς, εἰπέ μοι, ποία ἀρετή; ἄρα τὸ εὐ- 

θεῖαν εἶναι, καὶ ἀπεξεσμένην ἑκατέρωθεν, καὶ τὴν ἀναλογίαν 
ϑ' 

σύμμετρον ἔχειν; ἢ τὸ πρὸς τὴν ὄσφρησιν ἐπιτηδείαν εἶναι, 
Α ὃ ’ ’; ᾿] ’ Α ΠῚ 3 ΄“ 

καὶ ὀυναμένην ταχέως ἀντιλαμβάνεσθαι. και παραπέμψαι τῷ 

ἐγκεφάλῳ; Γοῦτο δὴ παντὶ Ρ σαφές ἐστι: καὶ γὰρ ἀπτϑθλνό. 

γματι χρήσομαι. Εἰπὲ γάρ μοι, τοὺς ᾿ἅρπαγας, τὰ σκεύη, 

ποῖα φήσομεν κατεσκευάσθαι καλῶς, τὰ δυνάμενα ἁρπάζειν 
Ἀ Α “ ι 

μετὰ ἀκριβείας καὶ κατέχειν, ἢ τὰ διαπεπλασμένα "καλῶς ; 

Δῆλον ὅτι ἐκεῖνα. "ΓΙ δὲ ὀδόντας, ποίους 5 εἶναι φήσομεν κα- 
’ Α Α ν Ἁ Α Ν] 

λούς ; τοὺς τμητικοὺς καὶ εὐκόλως διατέμνοντας τὴν ἵτροφὴν, ἢ 

513 

Α »“Ἅ ’ σ΄ Α , 9 κα 

τοὺς καλῶς συγκειμένους ; Δῆλον ὅτι ἐκείνους. Καὶ ὅλως ἐπὶ 
. ΄-“ ’ὔ 7 ’ ΄σ ὔ κ ’ 

παντὸς τοῦ σώματος τούτῳ προσάγοντες τῷ λόγῳ τὴν ζήτησιν, 
« ’ , ᾿ ἐπ ᾿ , «ἵ ΝἬ .] κ᾿ ᾽ ΄σ 

εὑρήσομεν ὕπαντας τοὺς ὑγιεῖς καλοὺς, ἕως ἀν τὰ οἰκεῖα ἐνεργῆ 
.. ΄ι 7 Α ΕῚ ,) ᾿ “ , 

τῶν μελῶν ἕκαστον μετὰ ἀκριβείας. Οὕτω καὶ σκεῦος ἕκαστον 
; ’ τν Ἁ Α ΚΝ Α ᾿Ὶ " " Ἀ ΄. ὃ λ ’ 

ἐγομεν ὕκαλον, καὶ ζῶον καὶ φυτον, οὐκ ἀπὸ τῆς ὀιαπλάσεως, 
)δ᾽ ᾿] Ἁ -"» ’ὔ .] " ᾿] Ἁ -. ὃ ’ - Χ [2 Α 

οὐ ἀπὸ τοῦ χρώματος, ἀλλ ἀπὸ τῆς οιακονίας ἔούτω καὶ 
φὼ τῷ ΄ Ἁ Ἁ " - Ἁ ’ . 

οἰκέτην καλοῦμεν καλὸν τὸν ἐπιτήδειον ἡμῖν πρὸς διακονίαν, οὐ 
Ἁ ες - ᾿ ΄σ ε ) ΄σ . »᾽ ᾿ ’ὔ πον. 

τὸν ὡραῖον καὶ βλᾶάκα. Ὁρᾷς πῶς ἔστιν εἶναι καλήν; Ὅταν 
’ ΄“- ’ Α “ «ς ’ ς Α͂ :νι 

τοίνυν τῶν μεγίστων καὶ θαυμαστῶν ὁμοίως ἀπολαύωμεν, οὐδὲν 

ἀ μὲν] μέντοι ἴ,. 8 πάντες Κ. Γ γὰρ] τ καὶ Β. ΒΕ ἐάν τε] ἢ Β.Κ. 
καὶ Μον. Βεη. ἸΏΥ 1018 ΠΡ 8. Ἀ βῖο Ο. ἴ Κ... τὴν χρ. μετὰ π. αὖτ. ἸΏΨΘΓΒΟ 
ογά. Εαα. ἷ ἀνεῳγμένους (ΕΙ, δοτραι. τῶν ὀφθ. οτὰ. Ὁ. ϑδιδίτη καὶ μὴ 
βλ. Ο.1.1.. Κ τοὺς ὀφθ. 1... 1 ἰδίαν] οἰκείαν ,. τὰ λέγεται" τοῦτο δὲ 
ὁ. κι ΒΚ. Ὠ τί δέ;) τῆς δὲ Β.ΙΚΙ. ὅν. οοἵ. Ὁ παραπέμπειν Β. παρα- 
πέμψαι τῷ ἐγκ. καὶ ταχ. ἀντιλαμβάνεσθαι Ἰῃνεγβο οτά. (ὐ.1.1.. Ν Ἔγοη. Ρ σα- 
φὲς] που δῆλον Β.Κ. αν. οδί. ᾳ καὶ---χρήσομαι] φέρε δὴ, καὶ ἐπὶ ὑποδεί- 
γματι τὸ πρᾶγμα προσεξετάσωμεν θη. ιαίπη Τὰς ἅρπαγας, τὰ σκεύη, εἰπέ 
μοι, ποῖα ΒΚ, Τ᾽ καλῶς] μόνον καλῶς ΒΟ... 5 φήσομεν εἶναι ἢοο οτὰ. Κὶ.1.. 
ἴ τροφὴν] - Ἑ καὶ καλῶς καταλεαίνοντας Β.ΙΚ. Κ᾽ πάντας---καλοὺς (καλῶς ο, Ι. ἴω )] 
πάντα τὰ ὑγιῆ καὶ καλὰ ϑν. σοῦ, 1 ν 1018 ΠΟΒίγ15 οὐηηῖθιβ. δ αθτη ἕως ἂν ἐνεργῇ 
μετὰ ἀ. τὰ οἱ. τῶν μ. ἕκαστον Ὦος οτά. Κα. Ταριρηδηθ 5 0115. Υ̓͂ καλῶς 
Ο.1.1,. Ν εγοη. Χ οὕτω καὶ] οὕτως ἵζὦ. καλοῦμεν οτη. ἴ.. 

Β 
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’ .«, Ἷ ὰ Ἁ ’ ΄σ . ’ 

πλεονεκτούμεθα. (ὐΐόν τι λέγω τὸν κύσμον τοῦτον ὁμοίως 
« ἴω Ἀ κ ᾿] κ " ᾽ ’ 

ὁρῶμεν, τὸν ἥλιον, τὴν σελήνην, τοὺς ἀστέρας, τὸν ἀέρα ὁμοίως 
, "ὁ ΄' “-- , 

ἕλκομεν, τοῦ ὕδατος, Ζ τῆς τροφῆς ὁμοίως μετέχομεν, ἄν τε εὔ- 
3 , ον κ κ ᾿ - 

μορῴῷοι ὦμεν, ἀν τε μή. υἱ δὲ χρή τι καὶ θαυμαστὸν εἰπεῖν, 
“΄“"Ἔ " ’ Α ΄' ΄σ ᾿ ὙΥὺ - 

τῶν εὐμόρφων αἱ μή τοιαῦται μάλλον ὑγιεινότεραι. [ὐκεῖναι 

μὲν γὰρ ὡς δὴ τὴν ὥραν διαφυλάττουσαι, καμάτοις ἑαυτὰς οὐ 

διδόασιν, ἀλλ᾽ ἀργίᾳ καὶ σκιατροφίᾳ, ὑφ᾽ ὧν μάλιστα αἱ τῶν 

(' μελῶν ἐνέργειαι ἀμβλύτεραι γίνονται" αὗται δὲ ἁπλῶς καὶ 
, ο Ξ᾿ Α ΄“- Α « " ΄-΄ Α 

ἃ ἄδην, ἅτε οὐδεμίαν περὶ ταῦτα ἔχουσαι τὴν σπουδὴν, ἐκεῖ τὸ 
΄ " ’ ςς ’ Ἷ Ἀ Ἁ 9. ᾿ Ἀ 

παν αναλισκουσι. Δοξάσωμεν τοίνυν τὸν θεον, ἄρωμεν αὐτὸν 
ΕῚ Ν ΄σ ΄“ 3 Α " “ 

ἐν τῷ σώματι ἡμῶν, μὴ καλλωπιζώμεθα: περιττή αὐτὴ ἡ 
δ) Α 5 ᾿ ὦ Μ) ὃ ’ὔ Α 9. ὃ ᾿ ’ 

σπουδὴ καὶ ἀνονητος. ἡ παιόεύωμεν τοὺς ἀνὸρας “μόνας 
5᾽ ΚΝ «ἡ Ν ᾿ » ,ὔ ,ὔ ς Α ἵχῳ 

ὄψεις φιλεῖν. ἂν γὰρ ἧς οὕτω κοσμουμένη, ταχέως ὑπὸ τῆς 
ς , Ο ,ὔ ᾽ “- ὄψ, ω ΄ δ 7 -- “Δ , 
ἡταιρηκυίας, “μελετήσας εν τή ὄψει τὴ σῆ, ἀλισκεται" ἀν μεν- 

; Ε] Ἁ ’ὔ “- .. ’ τ ’ 

τοι διδαάξης αὐτὸν τρόπους φιλεῖν καὶ κοσμιότητα, οὐ ταχέως (268) 
’ “Ὧν Ἁ ’ “ Ὶ ΄σ ’ὔ ς Ἀ . 

πορνεύσει" οὐδὲ γὰρ εὑρίσκει ταῦτα παρα τή πόρνη, ἀλλα τὰ 
᾿ . ἢ ἀμ) διδά 4: “εν ὯΝ Ἃ Ἐ ἄπ ἡ 

τούτοις εναντία. ἡ διδαἕης αὐτὸν ὑπὸ γέλωτος ἁλίσκεσθαι, 
᾿ ᾿ ᾿Ξ κ᾿ ᾿ - 

μηδὲ ὑπὸ σχήματος ἐκκεχυμένου, ἵνα μὴ κατὰ σαυτῆς ἀρτύσης 

τὰ φάρμακα" παίδευε αὐτὸν κοσμιότητι τω» δυνήση δὲ 

τοῦτο, ὅταν καὶ τὸ σχῆμα τοιοῦτον ἢ" ἐπεὶ ἐὰν “ἀνεπτερωμένη 

καὶ ἄσωτος [ἢ ἧς, πῶς δυνήση δ προενεγκεῖν ῥῆμα σεμνόν: τίς δέ 
ς ἢ ’ ἐ Α Ἶ ’ ἐ ι. 3; τὸν ν .) ΄σ ἷ ,ὔ 

σε οὐ γελασεται και χλευάσει : Πῶς δὲ ἔστι καὶ ἐν τῳ 'πνεύ- 
ον Α ΟΣ Α Ε ΄- Α κ ’ 

ματι ἄραι τὸν θεὸν : Ἀρετὴν ασκοῦντα, τῆν ψυχὴν καλλωπι- 
Ἁ« Α ᾿ . », - ’ 

ΤΣ ζοντα" καὶ γὰρ Κοὐδὲ τοῦτο κεκώλυται. Οὕτω ἰδοξάζομεν τὸν 
θ ᾿ Φ“ οὺ 9 θ Α Τὴ Α δ ’ [ Α ς - 

εον, ὅταν πάντοθεν ὠμεν αγαθοι. και οξαζόμες α καὶ ἡμεῖς 
᾿ ΄“ Γ ς ΞῈΝ ’ 1] Ἂν; « ’ ἀλλ ἯΝ δλῶ  Φ 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, ἢ οὐχ ομοίως, ἀλλὰ πολλῳ μειζόνως. 
13 Ν ἢ Ν Α Φ .] ΕΣ αν ΠῊ Ξ ἘᾺΝ 

ογίζομαι γάρ, φησιν, ὅτι οὐκ ἀξια τα παθήματα τοῦ νῦν 
΄΄ Ἁ Α ’ ’ ς ’ τ «ς ΄ῪΝ»-Ώ 49 

καιροῦ προς τὴν ΜΕΝ δόξαν ἀποκαλύπτεσθαι εἰς ἡμᾶς. 
“Ὁ 

Ἢς γένοιτο πάντας ἡμᾶς “μετασχεῖν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ 

κυρίῳ ἡμῶν, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, 

κράτος, τιμὴ. νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

᾿Αμήν. 
18 Ἔοτη. νἱῖ]. 18. 

Υ ὁμοίως] ἐπίσης Β.Κ. 2 τὴν τροφὴν (Ο.1]. ἃ ἄδην ὅ8)1ς " ἅδην Ἐ. 
ἄδδην Ο. Νετοπ. ὅαν. ἄρδην Καὶ. Μογ. Βεπ. καὶ τννν οτῃ. [.. μ- ὄψεις] 
ὄψεις μ. Ὁ.Κ, 5 μελετῆς (ὐ. μελέτης 1... ἃ μὴ] ἐ τοίνυν Β: κ. Ε- σοί. 
6 ἀνεπτ.) δι. Β.Ο. Κ. ἀναπτερωμένη Ι. ΒαάρθαϊαΓγ ἐπτερωμένη. [ἧς] 8ι:ς 
ΒΟ. ()). ΙΚ. Βεη. οὖσα 1... ὃὴῆς οὖσα Ἰρρλαζονν ϑαν. Μοσ. δ ἐνεγκεῖν Καὶ. προσ- 
ενεγκεῖν Ϊ,. (αὖ νιαοίαγ) Μου. Βεη. ἢ γελάσεται καὶ χλευάσει] ὅ1ο Β.Κ. 
γελάσεται καὶ γελάσει Ο.1.1.. χλευάσεται καὶ γελάσει Πα. γἱαφθαΐ αἶσα διεὃ- 
βδαηηεί ει. ἴἰ πνεύματι] σώματι Β.Ἰζ. γροθρίπιμη ἃ θη. διαί ἀ ἄραι ΟΠΊΠ6Β. 
Απίθ Ββη. Ἰερθβθαίαιν ἀρέσαι. ἴπ, δρ) γέ, ρογίαγο Νεῦ. Κ οὐδὲ τοῦτο] ἐπ᾽ αὐτὴν 
(αὐτῆς οΧ οοΥἿ. Β.) τοῦτο οὐ Β.Κὰ. ὅν. οθῦ. ὶ δοξάσωμεν 1. τι καὶ δ.]} 
ὃ. δὲ ΒΙΚ, Ὦ οὐχ] πλὴν οὐχ Β. πλὴν ἀλλ᾽ οὐχ Κ. Ὁ ἐπιτυχεῖν 1. 
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ΔΘΓΟΣὍΨ. 574 

᾿ Ταύτην τὴν παραγγελίαν "παρατίθεμαί σοι, τέκνον Τιμόθεε, 

κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας, ἵ να στρατεύη ἐν 

αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν, ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνεί- 

δησιν, ἣ ἣν τινες ἀπωσάμενοι, περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν. 

ΤῸ κ ᾿ ἢ κα ς ’ Ἐν ’ ᾽ εἶ ᾿ 
τῆς διδασκαλίας καὶ ὕ τῆς ἱερωσύνης ἀξίωμα μέγα ἐστὶ καὶ Β 

Ἁ ς΄ . δ "“"Ἠ " ΤΩ ’ὔ ’ὔ “ Ἁ 

θαυμαστὸν, καὶ ὄντως τῆς τοῦ θεοῦ δεόμενον ψήφου, ὥστε τὸν 
»" Ἁ 

ἄξιον εἰς μέσον παραγαγεῖν. Οὕτω “τὸ παλαιὸν ἐγίνετο, οὕτω 
“ ’ ν 

καὶ νῦν“ γίνεται, ὅταν χωρὶς πάθους ἀνθρωπίνου τὰς αἱρέσεις ποιώ- 
. Ὶ Ἁ 

μεθα, ὅταν πρὸς μηδὲν ὁρῶντες βιωτικὸν, μὴ πρὸς φιλίαν, μὴ πρὸς 

ἀπέχθειαν. Εἰ γὰρ “καὶ μὴ τοσούτου πνεύματος μετέχομεν, 
- ΄“ “ Ι 

[ἀρκεῖ πρόθεσις Β ἀγαθὴ τοῦ θεοῦ τὴν χειροτονίαν ἐπισπάσασθαι. 
3 Ἁ 94» ΕεὙςΝἮ ᾽ ’ ω δ Ά Μ ’ 
Ἐπεὶ οὐδὲ οἱ ἀπόστολοι πνεύματος μετεῖχον, ὁτε τὸν ατθίαν 

ἴω Ἁ ω 

ἐξελέξαντο, ἀλλ᾽ εὐχῆ τὸ πρᾶγμα ἐπιτρέψαντες, ἐγκατέλεξαν Ο 
Ἁ ΄“ “ ΄σ Ἁ 

αὐτὸν τῷ τῶν ἀποστόλων ἀριθμῷ" οὐ γὰρ πρὸς φιλίαν ἀνθρω- 
, αὺν ποὺ δὲ πυλκ ἃ δὲ Π . δὲ . δὴ 

πίνην εώρων. ὕτω ὁὴ καὶ ἐφ᾽ ἡμῶν γίνεται" ὅταν δὲ τὰ ὀῆλα 
- -“ , - Η 

παρορῶμεν, πῶς τὰ ἄδηλα ἡμῖν ὁ θεὸς ἐκκαλύψει ; 2 ἐς ᾿Ὲ})} ἐν 
΄. “ Ἁ 

τῷ μικρῷ, φησὶν, οὐκ ἐγένεσθε πιστοὶ, τὸ μέγα καὶ ἀληθινὸν 

τίς ὑμῖν ἐγχειρίσει Τότε "δὲ, ἐπεὶ οὐδὲν ἀνθρώπινον ἐ ἐγίνετο, 

καὶ ἀπὸ προφητείας ἐγίνοντο οἱ ἱερεῖς. ΠῚ ἐ ἐστιν, ἀπὸ προ- Ὀ 

φητείας : ᾿Απὸ πνεύματος ἁγίου. Προφητεία γάρ, ἐστιν, οὐ 

τὸ τὰ μέλλοντα λέγειν, ἀλλὰ καὶ τὸ τὰ παρόντα, ἐπεὶ καὶ ὁ 

Σαοὺλ κατὰ προφητείαν ἐδείχθη ἐν τοῖς σκεύεσι κρυπτόμενος" 
Ἀ Ἁ - κω 

ὁ γὰρ θεὸς τοῖς δικαίοις ἀποκαλύπτει. Προφητεία ἣν καὶ τὸ 
λέγειν, ὃ “᾿Αφορίσατέ μοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Βαρνάβαν"" 

6 ᾿ - ’ 

οὕτω καὶ ὁ Τ ̓ Ἰμόθεος ᾿πἡρέθη. [Π]ροφητείας δὲ ἐνταῦθα " φησι 
Α , » Ω ’ Σ 9. 5 5... ΧΆ ο" “ ’ 

τὰς πολλάς, ἴσως ἐκείνην μεθ ἧς αὐτὸν ἔλαβεν, ὅτε περιέτεμε, 
καὶ ὅτε ἐχειροτόνει, Ρκαθὼς καὶ αὐτὸς γράφων Φησί τ“ Μὴ ΕΗ 

ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος. μ᾿ Διανιστὰς τοίνυν αὐτὸν, καὶ 

νήφειν παρασκευάζων καὶ ἐγρηγορέναι, ἀναμιμνήσκει τοῦ ἑλο- 

μένου καὶ χειροτονήσαντος᾽ ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν᾽ ὁ θεός σε ἐξε- 

ΕΓ ΟΥΡΟΙ 18, το. 2 1λιο. ΧΥΪ.ΙΙ. 8. Αοὔ. χΙ!. 2. 4 χ Τρ, ὅδ. 16. 

Ηομ. ἡ. ἃ παρατίθημι Ὀ18 ἴ,. Ὀ τῆς] τὸ τῆς Εαα. τὸ οηι. Β. (δι. 
ς τὸ] καὶ τὸ ΕΔἃ. καὶ οπῃ. [ἴ.1,. (δαί. ἀ γίνεται] -- πῶς οὕτω φησίν; Β.Κ. 
6 καὶ οτχὰ. (.1.1. { ἀρκεῖ] ἀλλ᾽ ἀρκεῖ ΒΑΚ. αν. οοί. ξ ἀγαθὴ }- ἂν 
προσῇ ΒΚ. ιν οὕτω---γίνεται] οὕτως ἔδει καὶ νῦν ἐφ᾽ ἡμῶν γίνεσθαι. ἀλλ᾽ 
ἡμεῖς πρὸς ἔσχατον ῥᾳθυμίας ἐληλακότες, καὶ τὰ φανερὰ πρὸς ἀκρίβειαν προϊέμεθα 
ΒΚ. ϑαν, οοῦ. ὦ εἰ ογῃ. Ὁ.1.}.. Κ δὲ] δὴ 1... Εἰ δδίθ (ΟΥ͂Τ. σ. Ι τί 
ἐστιν ἀπὸ πρ.] τουτέστιν Ι,. εὐ δηΐθ οουν. (ὐ. τί ἐστιν Ι. πἴ ηὑρέθη]. τι φ. 
τὰς μὲν {τας γ᾽ τὰς προαγούσας ἴ,. πληθυντικῶς εἶπεν Β.Κ. ο ἔχ. ὅτε πε.] 

μή »Ὰ᾽ 
- 

πε. ὅτε ἔλ. 1,. Ρ καθὰ Ο. 4 σε οτῃη. Ϊ. 

ΤΟΜ. ΥἹ, α 
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λέξατο, αὐτός σοι ἐνεπίστευσεν, οὐκ ἀνθρωπίνη γέγονας ψήφφ' 

μὴ ὑβρίσης μηδὲ καταισχύνης τοῦ θεοῦ τὴν ψῆφον. Εἷτα 

ἐπειδὴ παραγγελίαν ἔφησε, καὶ "φορτικώτερον ἦν, τί φησι; 

“᾿Γαύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, τέκνον Τ᾽ ιμόθεε." 
πὴ) ’ Π Α ’ , 4 . Ε] ω δὲ 

ς τέκνῳ "καὶ γνησίῳ παραγγέλλει. Οὐ γὰρ αὐθεντικῶς οὐδὲ 
ὃ “ { " . ΒΜ. , ς Ἁ «ςς ὔ Α ἐλ ’ 9 

εσποτικῶς, ᾿οὐ μετ᾽ ἐξουσίας, ἀλλὰ, “ τέκνον, φησὶ, ““ἰμοθεε. 
᾿ “" ΄“ ΄σ 

"Γὸ δὲ παραθέσθαι τῆς φυλακῆς τὸ ἀκριβὲς δηλοῖ, καὶ τὸ οὐχ 
ς» κ . κ ε κ« χὰ δ ὦ Ἷ “ Γ κ ἍΝ ᾽ 
ἡμέτερον" οὐ γὰρ ἡμεῖς αὐτὸ ἐκτήσαμεθα, ἀλλ᾽ ὁ θεὸς ἡμῖν εχα- 

, ν᾿ ν δι ν θ) ὃ ΤΑΙ, Ο “ὃ 
ρίσατο, ἵκαι πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείθησιν. περ οὖν ἔδωκε, 

515 ταῦτα “φυλάττωμεν. Εἰ μὴ αὐτὸς ἦλθεν, Σοὔτε ἡ πίστις αὐτὴ 
δι “ἤ ς ; - κ εἴ Β ’ , 

εὑρίσκετο, οὔτε ὁ βίος ο καθαρος, ὃν ἐκ παιδείας λαμβάνομεν. 

Ὡς ἄν εἰ ἀν ρώ οὐκ ἐγώ εἶμι ὁ ἩΑΜΡΜΕΦΌΜΝΝ ἀλλ᾽ ὁ γὲλό- (269) 

μενος" τὸ Ζμὲν γὰρ, φ, κατὰ τὰς "προαγούσας προφητείας," 

τοῦτό ἐστιν. ᾿ΕὨἠκείνων ἄκουσον, ἐκείναις πείθου. '"Γί δὲ πα- 
“ἢ »" 

ρήγγειλεν ; ““Ϊνα στρατεύη ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν." 
ΟΠ “ ’ [4 Ξ ς εἴ «“ “ ᾳ ’ὔ ς« 4“ 

κεῖναι σε εἵλοντο εἰς Ὁ εἵλοντὸ ὅσε, στρατεύου. ἤν 
ὰ Α Σ 

καλὴν Αἰ μὰ φ ας ΘἾἌστι ὠμν καὶ κακὴ ἈΡΌΜΒΗΡΝ, περὶ ἧς 

φησιν" ὃ “Ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα τὴ 

Β ἁμαρτίᾳ καὶ τῆ ἀκαθαρσίᾳ. ᾿Ἐϊκεῖνοι ὑπὸ 8 τυράννῳ στρα- 
τεύονται, σὺ δὲ ὑπὸ βασιλεῖ. Διὰ τί δὲ καλεῖ στρατείαν τὸ 

πρᾶγμα: Δηλῶν ὅτι πόλεμος " ἐγήγερται σφοδρὸς, πᾶσι μὲν, 

μάλιστα δὲ τῷ διδασκάλῳ" ὅτι ὅπλων ἡμῖν ἰσχυρῶν παάν ὅτι 

νήψεως, ὅ ὅτι ᾿ἐγρηγόρσεως, ὅτι διηνεκοῦς ἀγρυπνίας, ὅτι Κηπρὸς 

αἷμα καὶ μάχας παρεσκευάσθαι ὀφείλομεν, ὅτι παρατάττεσθαι, 

καὶ μηδὲν ἔχειν “χαῦνον. δὲ 7 στρατεύῃ ἐν αὐταῖς," φησί. 

Καθάπερ γὰρ ἐπὶ τῶν στρατοπέδων οὐ πάντες εἰς ἕν εἶδος 

στρατεύονται. ἀλλ᾽ ἐν διαφόροις τἀγμασιν' οὕτω καὶ ἐν τῆ 
5" Ἷ ε Α 9 δι ’ ’ ε δὲ ᾿Ξ. “- ε ιν 
ἐκκλησίᾳ, ὁ μεν εἰς ὀιθασκαλου τάξιν, ὁ δὲ εἰς Ἰμαθητοῦ, ὁ δὲ 

Ο εἰ ἐδιώ «τ σὺ δ ὦ μΑ Ω ων ΑΝ “ἢ φ 3 τ 
ς ἐδιώτου" σὺ ὃε ἐν τούτῳ. ἦτα, ἵνα μή ἅτις νομίση ἀρκεῖν 

ὅ. Βοπη. Υἱ. 19. 

Τ᾽ φορτικώτερος ἴ,. φορ. ἦν, τί φ.) φορτικὸν ἐδόκει, λεαίνει τὸν λόγον, καὶ 
ἐπάγει εὐθὺς ΒΚ. 5 καὶ οἵη. Β.Κ. ἴ οὐ] οὐδὲ ΒΙΚ.Ι,.. ὅδν. οο. Μοχ 
ἀλλὰ πατρικῶς, τέκνον Β.Κ. ὅαν. οοἴ. - Υ' καὶ] οὐ τοῦτο δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ 
ΒΚ. δαν. οδί. ' φυλάττομεν Ο. νεγοθβ. ἋΣ οὐδὲ 1. Μοχ αὕτη (Ο.1,. (ὐδΐ. 
ν ἐρχόμενος Ο͵ΙΙ,. νεγοη. ᾿ηνιία Οαΐ. φεὶ [6 εἴεσίὶ γοῖ. 2 μὲν οπη. Β.Κ. 
γὰρ οἵη. ἴ,. ἃ προαγ.]-ἰ ἐπὶ σὲ 44. ἐπὶ σὲ οτχ. (1.1. Ὁ δὴ 1.1. Οὐαί. 
δεῖν παρήγγελλεν (Ο. παραγγέλλει (ὑαί. παραγγέλλεις, εἰπὲ Β.Κ, ϑαν. σοί. 
“ ἐκεῖναι---στρατείαν. οπλ. (Ὁ. Ἰπο]αβατηῃ ἃ ϑαν. ἃ σεοῖῃ. ΒΚ. 8 ἔστι γὰρ] 
καλὴν εἶπεν, ἐπειδή ἐστι Β.Κ. καλὴν εἶπεν, ἔστι γὰρ ϑαν. οεἴ. ἰαξιτη καὶ ΟΠ]. 
σ. Οαΐ. Βεῃ. ἔ ὅπλα) δοῦλα 1. 8 ἐφ αχάνυ τη 1. Μοὸχ δὲ οπι. Ι. (αὐ. Νϑγοη. 
Ὠ “ἐγείρεται. Β. Κ. Τ,. οἵ 6χ οουγ. Ο.. Ἰηνια δ. ἷ γρηγορήσεως Β.Ο.1.1. καὶ πρὸς 
αἷμα καὶ] ἀεὶ ὡς πρὸς Β. Ιζ. Βιίδίτη παρασκευάζεσθαι ἴ,. 1 μαθητοῦ] -- τάτ- 
τεται Β. Κ. ἴῃ σὺ δὲ ἐν τούτῳ] δὶς ΕΔα. ἐμ Ὁ6ΤῸ αοοίοτὶβ ξιμηφοῦῖβ ᾿υμῆογο Δ αἱ. 
ὁ δὲ ἐν τούτῳ Ο. ὁ δὲ οὐδὲ ἐν τούτῳ 1. [σὺ δὲ ἐν τούτῳ] ὅαν. Ηθο ἀδδαηΐ ἴῃ 
ΒΉΚΗΣ Ὦ τις οτη, Κ΄. 
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» “" Α ’ 

τοῦτο, τί φησιν : “"ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν." 
’ 

"Γὸν γὰρ διδάσκαλον Ῥπρότερον ἑαυτοῦ χρὴ εἶναι διδάσκαλον. 

Ὥσπερ γὰρ ὁ στρατηγὺς, ἐὰν μὴ πρότερον ἣ στρατιώτης 
ΕΝ 

ἄριστος. οὐδὲ στρατηγὺὸς ἔσται ποτὲ, οὕτω καὶ ὁ διδάσκων. 

"Γοῦτο καὶ ἀλλαχοῦ φησι: θ (ς Μή πως ἄλλοις κηρύξας, αὐτὸς 
δ ’ ’ 5Ὁ ἐς »ῈΣ Ἁ ; Ψᾳ,, Α ’ 

αὐόκιμος γένωμαι. 4αὔχων, φησὶ, πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνει- 
“ ' ΡΥ 2 Φ ΄ “κι .] ’ 

δησιν," τἵνα οὕτω τῶν ἄλλων προΐστασαι. Ταῦτα ἀκούοντες, 

μὴ "ἀπαξιώσωμεν τὰς τῶν μειζόνων παραινέσεις, κἂν διδάσκαλοι Ὁ 

ὦμεν. Ἐπ γὰρ Τιμόθεος, οὗ πάντες οὐκ ἐσμὲν ἀντάξιοι, δέχεται 

παραγγελίας καὶ διδάσκεται, καὶ ταῦτα ἐν τάξει διδασκάλου 
ΑἹ ΄“ ΄σ » ’ 

ὧν, πολλῷ μᾶλλον ἡμεῖς. “Ἣν τινες, ᾿φησὶν, ἀπωσάμενοι, 
Ν ᾿ , 3 ’ 5) ἜΝ “ Ν 3 ’ 

περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν." Εἰκότως. Ὅταν γὰρ ἢ βίος 
ἀπεγνωσμένος, καὶ δόγμα τίκτεται τοιοῦτον" καὶ ἔστιν ἰδεῖν 

κ “᾿ 

πολλοὺς ἐκ τούτου ἡκαταπεσόντας εἰς βυθὸν κακῶν, καὶ εἰς 
"Ὁ Ἁ ᾿ ’ “ Ἁ Α » ’ “ ’ 

λληνισμὸν ἐκτραπεντας. Ϊνα γὰρ μὴ τῷ φόβῳ τῶν μελλον- 
, »-" 

τῶν βασανίζωνται, σπουδάζουσι πεῖσαι τὴν ψυχὴν, ὅ ὅτι ψευδῆ 
" ᾿ τ 

πάντα τὰ παρ᾽ ἡμῖν. Ὑ]Καὶ πίστεώς τινες ἐκτρέπονται, οἱ Ἐ 
- Ὶ ΨῸ 

λογισμοῖς τὸ πᾶν ζητοῦντες. Ναυάγιον γὰρ ἐργάζεται ὁ 
Α »" 

λογισμος, καὶ ὥσπερ πλοῖον ἀσφαλές ἐστιν ἡ πίστις" τοὺς 
Α 

ἐκτραπέντας τοίνυν ἐκεῖθεν ἀνάγκη ναυαγεῖν. ΧΙΚαὶ δείκνυσι 

τοῦτο ἀπὸ τοῦ ὑποδείγματος" 7 «τῷ ἐστιν Ὑμέναιος. Υ φησὶ, 

καὶ ᾿Αλέξανδρος" καὶ ἀπὸ τούτων ἡμᾶς σωφρονίζει. Ὁρᾶτε 
- ΤΩΝ 5“ ’ 

πῶς Τἐξ ἐκείνων τῶν χρόνων ἦσαν δοὶ παραδιδάσκοντες, οἱ πο- 

λυπραγμονοῦντες, οἱ τῆς πίστεως ἀπεχόμενοι, οἱ ζητοῦντες λο- Ε 

γισμοῖς οἰκείοις ; Ὁ ναυαγῶν γυμνὸς καὶ πάντων ἐστὶν ἔρημος" 

οὕτως ὁ τῆς πίστεως ἐκπεσὼν οὐδὲν ἐ ἔχει λοιπὸν, “ οὐχ ὅπου 

στῆ. οὐχ ὅπου κατάσχη" οὐ βίον ἔχει, δι’ οὗ “ κερδαίνη τι ἐκεῖ- 
΄“΄ Ἁ ΄ι ΄ “- 

θεν’ τῆς γὰρ κεφαλῆς διεφθαρμένης, τί τοῦ λοιποῦ σώματος 5160 
. ' ΄“- 

ὄφελος; Εἰ γὰρ “πίστις βίου χωρὶς οὐδέν ἐστι, πολλῷ μᾶλλον 
3 , ᾿] “ ἣ “ «.ε Ἁ Ἔα ο ΄ 

τοὐναντίον. Εἰ τῶν αὐτοῦ καταφρονεῖ ὁ θεὸς δι᾿ ἡμᾶς, πολλῷ 
΄“-Ῥ ς ΄. ΄ι - ’ ὃ "5 ᾽ Α Α “- Οὔ 

μᾶλλον ἡμᾶς τῶν ἡμετέρων ὁι᾽ αὐτὸν χρή καταφρονεῖν. ὕὑτω 
ΙΑ ΄ι ΄- Ἁ 

γάρ ἐστιν, ὅταν τις ἐκπέση τῆς πίστεως" οὐδαμοῦ ἵσταται, ἀλλὰ 
», " “Ὁ »- ’ ὁ 
ἄλλην ἄλλως νήχεται; ἕως ἄν καταποντισθῆ παλιν. “ὅ Οὺς παρ- 

ἔδωκα, ἐφησὶ, τῷ Σατανᾷ, ἵνα παιδευθῶσι μὴ βλασφημεῖν." 

σΎ 68; ἴσ: 27. ἢ γ 120. 

ο γί ΟΠ. Ι,, τί φησιν) ἐπήγαγε Β.Κ. Ρ πρῶτον Ϊ, ᾳ ἔχων] ὃ δὲ λέγει 
τοῦτό ἐστιν ἔχε ΒΚ. δΒιαίπῃ φησὶ οι. Κ. τ ἵν᾽ οὕτω δύνῃ καὶ τῶν ἄλλων 
προΐστασθαι Β.. 5 ἀπαξιῶμεν Β.Κ. τ φησὶν οτη. ΒΚ, ν΄ καταπε- 
σεῖν (.1. ν καὶ οἵη. Β.ΙΚ, Μοχ ἐκτρέπουν ; (816) 1. Χ καὶ πῶς δείκνυσι 
τοῦτο καὶ ἀπὸ ΒΚ, Υ φησὶ οτη. Β. Κ. 4 ἐξ] ἀπ᾽ 1. 8, οἱ οτη. 9. 
Ὀ οὕτως] οὕτω καὶ Β.ΙΚ. ὅ54ν. οοΐ, οὐχ ὅπου---ἔχει] οὐ κόπων ἀμοιβὰς ἐλ- 
πίζει" οὐ γὰρ ἔχει βίον ὀρθὸν Ι,. ἃ κερδαίνει (.1.. ΤΟΙ, 6 πίστις 8106 
ας, (..1.1,. Γ φησὶ οτῃ. Β.1Κ. 

6. 



ΠΗ 5, ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗ ΕΥΒΟΘΤΟΜΙ Σ, 20. 

, Ὁρᾷς ὃ ὅτι βλασφημία ἐ ἐστὶ τὸ λογισμοῖς ζητεῖν τὰ θεῖα : . Εἰ- 

κότως" τί “γὰρ ὧν ἔχοι κοινὸν λογισμὸς ἀνθρώπινος πρὸς ἐκεῖνα: ̓  

Β Πῶς δὲ ὁ Σατανᾶς αὐτοὺς παιδεύει μὴ βλασφημεῖν ; βκαὶ εἰ 
Α 7 “σ᾽ ΄σ ΄ 

τοὺς ἄλλους παιδεύει μὴ βλασφημεῖν, "πολλῷ μᾶλλον ἑαυτὸν 
“- Α Ἁ Η ΄ ΄ ' 

ἐχρῆν" εἰ δὲ ἑαυτὸν ἱμέχρι τοῦ νῦν οὐ δύναται παιδεῦσαι, οὐδὲ 
Ἁ , οὺ ΄ 

τοὺς ἄλλους. Οὐκ εἶπεν, ἵνα παιδεύση αὐτοὺς μὴ βλασφημεῖν, 

ἀλλ᾽, “ἵνα παιδευθῶσι μὴ βλασφημεῖν. "Οὐκ Ἰέἐκεῖνος τοῦτο 

ἐργάζεται, ἀλλὰ τοῦτο ἐκβαίνει" ὥσπερ οὖν καὶ ἀλλαχοῦ φησιν 

ἐπὶ τοῦ πεπορνευκότος᾽ Το Παράδοτε τὸν τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ 

εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός" οὐχ ἵνα σώση τὸ ἡὑπνεῦμα, ἀλλ᾽, “ἵνα 
οἾ “- ΄σ ΄ Α ΄ [ 

τὸ πνεῦμα σωθῆ τοῦτο δὲ ἀπρόσωπόν ἐστι. []ῶς οὖν τοῦτο 
ἦ ΄“ 

Ο γίνεται ; “Ὥσπερ οἱ δήμιοι, μυρίων γέμοντες κακῶν, τοὺς ἄλ- 
π “ “- ᾿Ὶ ΄ “ 

λους σωφρονίζουσιν, οὕτω καὶ ἐνταῦθα ἐπὶ τοῦ πονηροῦ δαίμο- 
Ἁ »“ - Α 

νος. ΚΚαὶ διὰ τί μὴ σὺ αὐτοὺς ἐκόλασας, ὥσπερ ἐκεῖνον τὸν 
“- ῇ ΄“ Α ΄ δδν 

»Βαριησοῦν, ὥσπερ Κηφάᾶς ᾿Ανανίαν, ἀλλὰ τῷ Σατανᾷ 4παρέ- (21) 
᾿ “ κι 3 τ “ ’ 

δωκας: Οὐχ ἵνα κολασθῶσιν, ἀλλ᾽ ἵνα παιδευθῶσι. Καίτοι 
π“ ο , 

Τοῦτος ἔχει ἰσχὺν, ὡς ὅταν λέγη" ὅ “Τί θέλετε; ἐν ῥάβδῳ ἔλθω 
᾿ οἰ ἰὸς ϑϑϑς Α ’ . Οὐ 4“ ε “ δό 53 ἀλλ᾽ ἢ 

προς ὑμᾶς ̓  ὅκαι παλιν ὑχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι ὦμεν, ἀλλ᾽ ἵνα 
« “ Ἁ Ἁ “«. .39 Α ,ὔ ἂ ςς ) 9 “ ’ ᾿] ᾿ 

ὑμεῖς τὸ καλον ποιῆτε' καὶ παλιν υκ εἰς καθαίρεσιν, ἀλλ 
9 9 ὃ γι. Ὁ Υ 3 Ἁ »»} “ Έ “ Ἁ Α ν 

εἰς οἰκοδομήν. ι οὖν τὸν Σατανᾶν καλεῖς πρὸς τὴν “τιμω- 
, -- Ὁ δὴ ΝΩ ’ Α “ ’ Α ς 

Ὁ ρίαν; Ἵνα ἐμοῦδω τῆς σφοδρότητος καὶ τῆς κολάσεως καὶ ἡ 

“ὕβρις ἣ ἢ μείζων" μᾶλλον δὲ τοὺς μὲν ἀπίστους αὐτοὶ ἐπαίδευον, 

τοὺς δὲ ἐκτραπέντας τῷ Σιατανᾷ παρεδίδουν. Τί δήποτε δὲ 
χΧ ᾿ ὉΠ Ὶ ΚὯ ᾿ κ᾿ ς ἯΝ , »» ἄν Σ ἢ ’ 
τοὺς ἀπίστους; ἴλαι γὰρ ὁ ᾿Δνανίας ἄπιστος ἣν ἔτι πειράζων. 

δ} ’ ἢ ξ ψ'Ὦ δ᾽ 9 δέ - ὃ Α 

να μάθωσι τοίνυν οἱ ἄπιστοι, ὃτι οὐ δύνανται λαθεῖν, δια 

τοῦτο δι ἑαυτῶν αὐτοὺς ἐτιμωροῦντο᾽ τοὺς δὲ τοῦτο μαθόντας 
οὴ ΄. ΄“- 

λοιπὸν, εἶτα Υ ἐκτραπέντας, τῷ Σατανᾷ παρεδίδουν, 2 δεικνύντες 
{2 3 ς ἢ 9 Α ΄σ δ δ ὡς “ , Α 

ὅτι οὐκ οἰκείᾳ δυνάμει, ἀλλὰ τῇ αὐτῶν φυλακῆ συνείχοντο καὶ 
ἃ , Ψ ἢ ΟΝ. ᾿ 4 , πϑεϑ.. κοι ἃ 

Ἐ ἃπεριεγίνοντο ὅσοι εἰς ἀπόνοιαν ἤρθησαν" καθάπερ "οὖν ἐπὶ 
«- ’ 

τῶν βασιλέων, τοὺς μὲν πολεμίους καὶ οἰκείαις ὁσφαττουσι 

8 τ τν. . 9. Τρ1, ν. 21. φδε. χαν τ, 16: 

Ε καὶ εἰ] ὅ1ς όγοη. (ὐαΐ. εἰ γὰρ Β.Κ. 8δν. οεἰ. καὶ εἰς -βλρσφημεῖν ΟἸΩ. 
σ.1.1.. ιν πρλλῳ] -Εοὖν ἴ.. [ἄδπὶ ροβί ἐχρῆν 86. παιδεύειν. ' μέχρι τοῦ 
νῦν οτὴ. (Ὁ. Κ᾿ ἀλλ᾽ ἵνα---Ἂὲλασφημεῖν οτχ. (.1.1. 1 ἐκεῖνος] Ἐγὰρ 1. ᾿ 
ΤᾺ παράδοτε |-- γὰρ, φησὶ 1.. Ὠ πνεῦμα] 51. Ο. Οαΐ. νει. Ἑάθραΐαν σῶμα. 
διδίπι ἵ ἵνα τὸ πν. σωθῇ Ῥτο ἵνα σωθῇ τὸ πν. Ὁ. (αἴ. ο ὥσπερ] ἰ οὖν Ἐδα. 
οὖν οτα. Β.1.1.. (δῖ. Ρ βὰρὶ ἰησοὺς (816) 1. 4 παρέδωκεν ἴ,. παρέδωκες 
γυ; Γ οὗτος] ὅϊο  όγοη. οὕτως (.1.1.. καὶ οὗτος Β.Κ. ὅν. σοί. 5 καὶ 
πάλιν---ποιῆτε ΟἿ ἼΩ Οαΐ. ἴ καλεῖς Β.1.Κ.1.. νει. καλεῖ Εάα. Υ͂ τιμω- 
ρίαν - ναὶ, φησί: διὰ τί; ΒΚ. ὕβρις ἢ] τιμωρία ἦ, φησὶν 1.. Χ τοὺς 
ἀπίστους] τοὺς πίστους (βὶς ἢ (. Πέτρος τὸν ᾿Ανανίαν ΒΚ, ὅν. σε. ἔδει 
ὅτι ἄπ. ῬΙῸ καὶ γὰρ ὁ ᾽Α. ἄπ. Β.Κ. Υ ἐκτραπέντας] τῆς εὐθείας ὁδοῦ Ι,. 
Ὁ δεικνὺς Ο.1,. ἃ παρεδίδοντο Β.Κ. ὅαν. εε. ὃ οὖν] Ἐ καὶ ΒΟ, οὖν εγΔΒ. 
ἢ Ὁ, ὁ σφάττομεν.... ὑφ᾽ ἡμᾶς... παραδιδόαμεν Ο.1.. 
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χερσὶ, τοὺς δὲ ὑφ᾽ ἑαυτοὺς τοῖς δημίοις παραδιδόασιν. “Δεί- 
ἂχ Ψ ν ᾿ ῪΝ " , Α δὰ ,ι ὦ 

κνυσι δὲ, ὅτι διὰ τὴν τῶν ἀποστόλων φυλακὴν τοῦτο ἐγίνετο. 
Α Ὰ ’ ΄ 

Αλλως δὲ οὐδὲ μικρὸν ἣν τὸ δύνασθαι ἐπιτάττειν τῷ διαβόλῳ: 
“-“- Α ζῸ »᾿, - 

[τοῦτο γὰρ δεικνύντος ἣν, ὅτι δουλεύει καὶ 8 εἴκει καὶ ἄκων τοῖς 
“ Ὁ“ ἴων υ -“Ἅ᾽ 

ἀποστόλοις ὁ διάβολος. “ὥστε οὐκ ἔλαττον τοῦτο ἣν. Τ]ῶς 
-“ἜΡ Α Α ΄-. 

δὲ παρέδωκεν, ἄκουσον. “Συναχθέντων ὑμῶν, φησὶ, καὶ τοῦ 
“ - ’ ΄ ΄. “- ΄- 

ἐμοῦ πνεύματος σὺν τῇ δυνάμει τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 
’ ΄ “ ΄σ΄ 5 , “- “ 

παράδοτε τὸν τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ." ᾿ἘΒξεβαλλετο τοῦ κοινοῦ 
- Α Ἁ 

συνεδρίου, ἀπεσχίζετο τῆς ἀγέλης, ἐγίνετο ἔρημος καὶ γυμνὸς, 
διδονῶ τῷ λόκῳι. “Ὥσπερ γὰρ ἡ νεφέλῃ τὸ στρατόπεδ παρεδιόοτο τῷ λύκῳ. σπερ γὰρ ἡ νεφέλη τὸ στρατόπεοον 

- ς ’ ο΄ Α ᾿ ’ Ἁ “ ᾿ ’; ᾿ 

τῶν ᾿Ε βραίων, οὕτω τὴν ἐκκλησίαν τὸ πνεῦμα ἐγνώριζεν. Εἰ 
Ἁ Ἁ σ΄ 

τις τοίνυν ἐκτὸς ἐγίνετο, κατεκαίετο᾽ ἐγίνετο δὲ ἐκτὸς τῇ κρίσει 
- 3 , «“ ἂ., 6 ’, ἰ Ἁ 9 ’ τῆν: 

τῶν ἀποστόλων. Οὕτω καὶ ὁ κύριος παρέδωκε τὸν ᾿Ιούδαν τῷ 
Ἕ ὅν ΕῚ ’ὔ Α Α Ἁ ’ ι ς “κι ΕῚ φ - « 

ατανᾷ" εὐθέως γὰρ μετὰ τὸ ψωμίον Κεἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ 

Σατανᾶς. "ἔστι ἰδὲ καὶ τοῦτο εἰπεῖν, ὅτι οὗς μὲν διορθώσασθαι 
9 ’ Φ ᾽ ’; ᾽ ’ Ἁ Α 5 ᾽ ᾿] Α 9 

ἐβούλοντο, οὐκ ἐκόλαζον αὐτοί: τοὺς δὲ ἀδιορθώτους αὐτοὶ ἐτι- 
κ ΡΝ Βο Α ΠῚ “΄ ,ὕ κ κΞ μι. » 

μωροῦντο" ἢ εἰ μὴ τοῦτο, ὅτι φοβερώτεροι μᾶλλον ἦσαν, ἑτέ- 
9» ὃ δ ’ φ ’; Οἵ 8 ἢ Α ὃ ’ δὰ ΜῈ φὸ ς 

ροις ἐκδιδόντες αὐτούς. ὗτω καὶ ὁ ᾿Ιὼβ παρεδόθη τῷ Σατανᾷ 
, νὰ ὦ ἣν οἵ 5. τὰ ε 9 ἊΝ φὰς ἃ ’ 3 
αλλ΄ εκεῖνος "οὐχ ὑπερ ἁμαρτημάτων, αλλ ὑπερ πλείονος εὑ- 

δοκιμήσεως. 
“- ΄ Ἁ - 

ΟΠ] ολλὰ τοιαῦτα γίνεται καὶ νῦν. ᾿Εἰπειδὴ γὰρ οἱ ἱερεῖς οὐ 
’ Α ΓΟ 

Ῥπάντας ἴσασι τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ ἀναξίως τῶν μυστηρίων 
[ “- - 

μετέχοντας, ὁ θεὸς πολλάκις τοῦτο ποιεῖ, καὶ παραδίδωσιν αὐ- 
Α ΄σ - ᾿ ’ “ 5 3, Ὁ ’ 

τοὺς τῷ Σατανᾷ. Ὅταν γὰρ νόσοι, ὅταν ἐπιβουλαὶ, ὅταν πένθη 
Α Α ’ “ 5» Α ΄“ Α “ 

καὶ συμφοραὶ ᾳσυμβαίνωσιν, ὅταν ἄλλα τινὰ τοιαῦτα, διὰ τοῦτο 
΄-“ ἴω. Ὁ 4 

γίνεται. Καὶ τοῦτο ὁ [Ιαῦλός φησιν, οὕτω λέγων" ᾿ “ Διὰ 

τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι, καὶ κοιμῶνται 
«ε [Δ Σ] Κ ᾿ “- Ε κ Φ 4“ ὃ Ἐπ: “ ’ 
ἱκανοί. αἱ πῶς, δ φησὶν, ὅταν ἁπαξἕ δι᾽ ἐνιαυτοῦ προσερχώ- 

Ἔ ΘᾺ -“ . ῖ Ἁ Ἁ “ 9 ’ὔ ’ 

μεθα; ᾿οῦτο γὰρ ἧτο δεινὸν, ὅτι οὐ καθαρότητι διανοίας, 
, 7 Α ὃ ’ ’ Α 9 ’ ὃ ’ σι ὃ ᾿ς 

αλλὰ διαστήματι χρόνου τῆν ἀξίαν ιορίζεις τῆς προσόόου 
᾿ - ἢ 3 , ᾿ ι ’ Ἂ 

καὶ τοῦτο εὐλαβειαν εἶναι νομίζεις, τὸ μὴ πολλάκις προσελθεῖν, 
᾿] ἰδ Α δ΄ ᾿, 75 ’ “ “ἃ “΄ ᾿ ’ ᾿] 

οὐκ εἰδὼς ὅτι τὸ ἀναξίως προσελθεῖν, κἂν ἅπαξ Κ᾽ γένηται, ἐκη- 
“Δ ’ 

λίδωσε᾽ τὸ δὲ ἀξίως, κἄν πολλάκις, ἔσωσεν. Οὐκ ἔστι τόλμα 

19) Ὑ Εἰ Σῖ 20. 

ἃ παραδ.]-Ἐ οὕτω καὶ οὗτοι Β.Κ. -- οὕτω καὶ ἐνταῦθα ἘἙΔ4. 9 δείκνυσι δὲ] 
51.  Ἔγοῃ. δεικνὺς δὲ (.1.1.. δείκνυται δὲ ἀπὸ τούτου Β.Κ. ὅαν. εε. ἴ τούτῳ 
ΒΙΚ. εξ ἥκει 1.1. δ ἔλαττον]- εἰς χάριν Β.Κ. αν. σοί. ἱ ἐξεβάλλετο)] 
-οὖν εὐθέως Β.Κ. ὅν. σοί. Κ εἰσῆλθε] -- φησὶν 1. 1 δὲ] μὲν οὖν ἴ,. 
τὰ ὅτι οτη. Κὶ. Π ὑπὲρ πλ. εὐδ. οὐχ ὑπὲρ ἅμ. Ποο οτά. (ομχ. ἀλλ᾽) [;. 
9 ἩΗΘΙΚΟΝ. Κατὰ τῶν σπανίως προσιόντων τοῖς ἁγίοις μυστηρίοις. ΔΝ ΘΓΟΗ. 
Ρ πάντες (.1.1.. πάντας οτη. (Δί. εῖ. 4“ συμβαίνουσαι 1. Τ φησιν δηλοῖ 
Β.Κ. ὅαν. σοί. οὕτω οτῃ. Κὶ. 3 φησὶν] - ἔνι Β.Κ, τοῦ ρτοὸ δ Καὶ. ἴ τὸ 
οτη. ἴ,. Υ ἀλλὰ] - καὶ Κὶ. Ὗ προσγένηται Κα. 
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40 5. ΨΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΚΥΒΟΠΤΟΜΙ 

͵ ἂν ἐδ “ὦ Ξ 
τὸ πολλάκις προσιέναι, ἀλλὰ τὸ ἀναξίως, κἀν ἁπαξ τις τοῦ 

Ἁ ’ὔἢ ’ὔ « ΄ Α “ “ ’ ’ 

παντὸς χρόνου προσέλθη. Ἡμεῖς δὲ οὕτως ἀνοήτως διακείμεθα 
- Ἁ , ΄ ΓΟ 

καὶ ἀθλίως, ὅτι μυρία διὰ παντὸς ἐργαζόμενοι τοῦ ἐνιαυτοῦ 
Α “ Α ΓΟ 

κακὰ, τοῦ μὲν ἀποδύσασθαι ἐκεῖνα οὐδεμίαν ποιούμεθα φρον- 

τίδα, νομίζομεν δὲ ἡμῖν ἀρκεῖν τὸ μὴ συνεχῶς κατατολμᾶν καὶ 

ἐπιπηδᾶν ὑβριστικῶς τῷ σώματι τοῦ Χριστοῦ, οὐκ ἐννοοῦντες 
Ἀ ῇ χὰ χὰ 

γὅτι οἱ τὸν Χριστὸν σταυρώσαντες ἅπαξ ἐσταύρωσαν" ὧρ᾽ οὖν, 
5 δ) [γέ ἔλ ᾿ ς ’ ᾿ 4 ᾿ 2 ὁ 2 "δ δὲ “ 

ἐπειδὴ ἅπαξ, ἔλαττον τὸ ἁμάρτημα; ἴλαι οὐδας ὃε ἅπα 

προέδωκε: τί οὖν; τοῦτο αὐτὸν ἐξώλο: Διὰ τί “γὰρ χρόνῳ 

τὸ πρᾶγμα μετερχόμεθα; Χρόνος προσόδου ἔ ἔστω ἡμῖν τὸ κα- 

θαρὸν συνειδός. Οὐδὲν πλέον ἐ ἔχει τὸ ἐν τῷ πάσχα μυστήριον 
“ ΄ Ἁ Ἁ ΄σ 

τοῦ νῦν τελουμένου" ἕν ἐστι καὶ τὸ αὐτὸ, ἡ αὐτὴ τοῦ πνεύματος 
7 ε Ψ Ἁ " Ψ Α ᾽ 

Ἐ χάρις, ἀεὶ πάσχα ἐστίν" ἴστε, οἱ μύσται, τὸ ἰβαμενρυι και εν 

578 

παρασκευῇ, καὶ ἐν σαββάτῳ, καὶ ἐν κυριακῆ, καὶ ἐν ἡμέρᾳ μαρ- 

τύρων ἡ αὐτὴ θυσία ἐπιτελεῖται. 1} “Ὁσάκις γὰρ ἂν ἐσθίητε 
΄“- ΄- , 

τὸν "ἄρτον τοῦτον, “ἢ τὸ ποτήριον τοῦτο πίνητε, τὸν θάνατον 

τοῦ κυρίου καταγγέλλετε.᾽" Οὐχ ὅρῳ καιροῦ περιέγραψε τὴν 
θ ’ 1 “ 3 ’ Α , ’ Ἔ Ὅ ’ὔ Ε) 

υσίαν. ᾿ἰῶς οὖν τότε, φησὶ, πασχα λέγεται; Ὅτι τότε ἔπαθεν 
ς Χ. Ἁ , ς “ ἀμ ὃ Α ’ Ὁ ’ὔ; 4 , ’ 

ὁ Ἄριστος ὑπὲρ ἡμῶν. ηϑεὶς τοίνυν ἑτέρως ἐκείνῳ προσίτω, 
ν , 6" Ἃ Ξ ἮΝ ’ 3 ’ 3. ον ’ ΕῚ 

καὶ τούτῳ ἄλλως" μία δύναμίς ἐστι, μία ἀξία, μία χάρις, ἕν 

σῶμα καὶ τὸ αὐτὸ,. οὐκ ἐκεῖνο τούτου ἁγιώτερον, οὐδὲ τοῦτο 

ἐκείνου ἔλαττον. Καὶ τοῦτο ἷ 
.. ΄- . ΄ “- 

ὁρῶντες, πλὴν τῶν κοσμικῶν τούτων παραπετασματων δκαὶ τοῦ 

ἀρ ἐτὸ πλήθους. ᾿ἔχουσι δέ τι πλέον αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι τοῦτο, 

ὅτι ἀπ᾽ αὐτῶν ἀρχὴν ἔλαβεν ἡ σωτήριος ἡμῶν ἡμέρα, ὅτι ἐν 

αὐτῇ ἐτύθη " ὁ Χριστὸς, λοιπὸν δὲ κατὰ τὰ μυστήρια οὐδεμίαν 

προτέρησιν ἔχουσι. ἰΚαὶ τροφῆ μὲν προσβάλλων, "εῖπέ μοι, 

ἘΠῚ τὸ στόμα: τροφῇ δὲ μέλλων προσιέναι πνευ- 

ματικῇ, οὐ “νίπτῃ τὴν ψυχὴν, ἀλλὰ γέμων ἀκαθαρσίας ἤπροσ- 

έρχῃ: Ξ “Οὐκ ἀ ἀρκοῦσι, φησὶν, αἱ τῶν τεσσαράκοντα ἡμερῶν νη- 

στεῖαι τὸν πολὺν Ῥφορυτὸν καθᾶραι τῶν ἁμαρτημάτων; “4Τι 
τὸ ὄφελος, εἰπέ μοι; τὅταν τις μύρον ἀποθέσθαι θέλων δκαθάρῃ. 

Α «ε “ Ε δὲ ’ 

και υμεις στε, οὐὔοέν καινότερον 

αἰσθητῆ, 

11 τ ον. χὶ. φό. 

Χ ἡμῖν Δοροδδὶῦ 6χ οῃηϊθιιβ. Ὁ ὅτι }- καὶ ΒΚ. ὅαν. οοῦ. 2 ὁ εἴ δὲ οπι. 1. 
Μοχ ἐξείλατο - 8 γρὴς δὲ καὶ ΒΑΚ. Ὁ ἃ ρτον] “φησὶ Βιϊζ. ὅν. οϑί. 
ς ἢ] καὶ 1. μηδεὶς] μὴ Καὶ 6 ἄλλως" μία] ἀλλ᾽ ὡς μία Τ1,. ἄλλως μία Ο. 
ἔ καὶ οτη. Κι. Ε καὶ οἴη. (1. γοτοπ. ᾿ ὁ οχῃ. (.1.1.. ἱ καὶ τρ. μὲν] 
σκόπει δέ τροφῇ Β.ζ. διαίτη προσβαλὼν Ο. 1. Ι,. γοτγοη. κ εἰπέ μοι ΟΙη. 
Β.Κ. ὅαν. οϑί. ' νίπτῃ Ἰ ὅϊς Ο. νίπτει 1. νίπτεις Εἀ4. Ῥοβὶ νίπτεις Δ4α, 
τὰς χεῖρας, πλύνεις ΒΟΚ. ὅν. (οὕ. τα νίπτῃ Ο.1.. νίπτει Ἰ. νίπτεις Εαά. 
ἢ προσέρχη] δῖο Ι,. αα. προσίεις Ι. προσίης Β.Κ. προΐης Ο. 9 οὐκ ἀρ- 
κοῦσι, φ.] καὶ τί, φησίν; οὐκ ἀρκοῦσι Β.Κ. ὅν. σού. Ρ φόρτον 1. ᾳ τί] 
καὶ τί Β.Κ. 8ᾶν. σε. Μοχ εἰπὲ γάρ μοι Β. Τ ὅταν] ἂν Β.ΚΚ. ὅν. οοἴ, 
δ καθάρῃ τὸν τ.] τὸν τ. ἐκκαθάρῃ 1. 

Ϊ, 20, 
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1.1--4. ΙΝ ἘΡΙΒ5Τ. 1. ΑὮ ΤΙΜΟΤΗ. ΗΟΜ. Γἱ. 47 

κι ᾽ 3 " κ᾿ « Ὕ -ν Νὴ κ᾿ , 
τὸν τόπον, εἶτα πάλιν μικρὸν μετὰ τὸ ἐμβαλεῖν 'καὶ κόπρον 
3 ’ 3 . , 4 ᾽ δί ὰ 4} “ ν νέας ᾿ ᾿ 

ἐπιβαάλη, οὐκ ἀπέπτη ἡ εὐωδία ; ᾿ΠΠοῦτο " γίνεται καὶ ἡμῖν ἐγε- Β 
’ », Α ΓῚ ἤ 

νόμεθα ἄξιοι προσερχόμενοι κατὰ δύναμιν ἡ ἡμετέραν" εἶτα πά- 

λιν μολύνομεν Χέἑαυτούς. ᾿Γοῦτο καὶ περὶ τῶν δυναμένων ἐν ταῖς 
’ ε ’ ο Ι. ’ Α Α Φ σι 

τεσσαράκοντα ἡμέραις ἀπονίπτεσθαί φαμεν. Μὴ δὴ ἀμελῶμεν 

τῆς γἡμετέρας σωτηρίας, ἡπαρακαλῶ" αντι ̓ Ἄνθρωπος γὰρ, φησὶν, 

ἀποστρέφων ἀ ἀπὸ ἁμαρτίας αὐτοῦ, καὶ πάλιν πορευόμενος καὶ 

τὰ αὐτὰ ΜΝΝ ὥσπερ κύων ἐστὶν ἐπὶ τὸν ἴδιον ἔμετον ἐπι- 

στρέφων" ἵνα μὴ γένηται κενὸς ὁ κόπος ἡμῶν. Ούτω γὰρ 

δυνησόμεθα τῶν βραβείων ἀξιωθῆναι ἐκείνων" ὧν γένοιτο πάντας 

ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, μεθ᾽ οὗ τῷ Ο 
ν᾽ ΄σ΄ Α 

πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ 
Ἀ κ “ “ 

καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΛΟΓῸΣ 5. 

᾿ΣΠΠαρακαλῷ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις, προσευχὰς, 

"ἐντεύξεις, εὐχαριστίας ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων, ὑπὲρ βασι- 1) 
λέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ 
ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι. 
Τοῦτο γὰρ καλὸν καὶ ἀποδεκτὸν ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 

θεοῦ, ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι, καὶ εἰς ἐπίγνωσιν 

ἀληθείας ἐλθεῖν. 

ὍΣΠΕΡ Υ Ω κ ᾿ - 9 ’ ο “ ς 
κοινὸς τις ἐστὶ πατὴρ τῆς οἰκουμένης ἁπάσης ὁ 

’ 

ἃ αὐτὸν κήδεσθαι, καθάπερ καὶ ὃ Τὶ 
θεὸς, " ̓ ᾧ ἱερᾶται. Διὰ τοῦτό φησι, κὴ ̓ Παρακαλῶ οὖν πρῶτον 
ῖ 

ε ; Π ’ ; 9 

ΩΡ αντῶν τοινυν ἄξιον. 

πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις, προσευχάς. Δύο γὰρ ἐντεῦθεν 
γίνεται τὰ ἀγαθὰ, τό τε ἔχθος ὃ ὃ πρὸς τοὺς ἔξω ἔχομεν κατα- 

λύεται" οὐδεὶς γὰρ πρὸς τοῦτον ἀπεχθῶς ἐ ἔχειν δυνήσεται, ὑ ὑπὲρ 
οὗ δεήσεις ποιεῖται αὐτοί τε ἐκεῖνοι βελτίους γίνονται, τῷ τε 
εὐχὰς ὑπὲρ αὐτῶν γίνεσθαι, τῷ τε μὴ ἐκθηριοῦσθαι “πρὸς ἡμᾶς. 

Οὐδὲν γὰρ οὕτω πρὸς ἐπι ξτμος, ἐπαγωγὸν, ὡς τὸ φιλεῖν καὶ 

φιλεῖσθαι. ᾿Εννόησον 8 δὲ ὅσον ἣν ἀκούειν τοὺς ἐπιβουλεύοντας. 

12 βῖτδο. χχχὶν. (χχχὶ.) τό. Ῥσον. χχνὶ. 11. 1 ΟΑΡ, 1|, ν. 1--4. 

Ὁ καὶ] Ὁ ῥύπον ἢ Ο. Μοχ «ἀπέστη Ιά6γη. Υ͂ γίνεται] συμβαίνει Β-.Κ. Μοχ 
γινόμεθα Ἰιάοπι. Ν τὴν ἡμ. Ἐ4α. Αὐἰουϊαβ αραδί ἃ οτηπὶθι8. Χ ἑαυ- 
τοὺς] Ὁ τί οὖν τὸ κέρδος; ΒΚ. ὅαν. οοῦ. Υ ἡμετέρας ἑ ἑαυτῶν 1. 2 παρα- 
καλῶ] Ὁ ἵνα μὴ γένηται (τ μηδὲ Β.Κ.) κενὸς ὁ κόπος ἡμῶν Β. Κ. ϑαν. σοί, 
8 ἵνα Μ. γ. κενὸς ὁ κ. ἡμῶν (ὁ κ. ἡμῶν κενὸς ΄6γοη.) οὕτω γὰρ] ἂν οὕτω ποιῶμεν 
καὶ οὕτω προσέχωμεν Β.ΚΚ. ὅν. οοἴ. Ηομ.Ο.Ὶ. ἃ ἐντεύξεις οἵη. Β.Κ. 
Ὀ ἵνα} -Ἐ ἐν τῇ γαλήνῃ αὐτῶν Κ. 9. ἁπάσης οτη. ἷ,. (αἱ. «ἃ αὐτοῦ Β.Κ. 
9 ᾧ οἵη. 1.1.. Ἰηνιία σα. ἁπάντων Ὁ. ὃ δὲ οἵη. Β.Κ,. 



48 ὃ, ΦΟΑΝΝΙΒ ΟΗΚΥΒΟΒΊΤΟΜΙ ΠΠ,1-τ-4 

Ἁ Α ε 

τοὺς μαστίζοντας, τοὺς ἐλαύνοντας, τοὺς ἀποκτιννύντας, ὅτι οἱ 
Ἀ “σο ἢ ’ κ ΄ ΄ 4 

τὰ τοιαῦτα πάσχοντες ὑπερ τῶν " γαῦτα δρώντων προσευχὰς 
Ἁ Ἁ Ἁ σ΄ “- σ΄ ΄σ ς 

πρὸς τὸν θεὸν ποιοῦνται ἐκτενεῖς. Ὁρᾷς πῶς ἀνώτερον ἰεἶναι 
7 Ἁ ᾿ ’ Ν ’ Ἀ " κ᾿ ΄: , 

βούλεται τὸν Χριστιανὸν παντων; Καθάπερ γὰρ επί τῶν παίδων 
.-- Α ’ ᾿Ὶ -' κ 

τῶν νηπίων, κἂν βασταζόμενον τὸ παιδίον τύπτη τοῦ πατρὸς 
1ὲ 7. Ε ᾽δὲ ς ,ὔ ΄“- " ᾿ “ “ 

τὴν ὄψιν, οὐδὲν ὑποτέμνεται τῆς φιλοστοργίαφ᾽ οὕτω κἂν 
’ Ν “.Μ Ε ᾽δὲ ᾿] , ᾿ ΄“- Ι ΄- 

τυπτώμεθα παρα. τῶν ἔξωθεν, οὐδὲν ὀφείλομεν ἐλαττοῦν " τῆς 
᾿ ’ “. Ἀ Ε] ’ ἡ τ δέ 9 ΠῚ Ἀ (ς “ ’ .« 

εὐνοίας τῆς προς αὐτούς. ι ὃὲ ἐστι το, “πρῶτον πάντων: 
, ΄σ΄ ΄“΄ ΄σ " ΄σ ᾿ 

"Γουτέστιν, ἐν τῆ λατρείᾳ τῇ καθημερινῆ. Καὶ τοῦτο ἴσασιν 
’ “ Ἂ , ’ Α , κ 

οἱ μύσται πῶς καθ ἑκάστην ἡμέραν γίνεται, καὶ ἐν ἑσπέρᾳ καὶ 
ΝΜ - Α " ῃ, ψ΄ῦ , ᾿ , 

Ὁ ν πρωϊᾳ" πῶς ὑπὲρ παντὸς τοῦ κόσμου, καὶ βασιλέων, καὶ πᾶν- 
“ ᾿ ς Δ εΨ ’ Ἁ , 5 5. “«Ὺ 

των τῶν ἐν ὑπεροχή ὄντων ποιούμεθα τὴν δέησιν. ᾿Αλλ᾽ ἴσως 
. “- ο “' ζω Α « ᾿ 45 ᾿] ’ 5 “ς Α . 

ἐρεῖ τις, "Ὅτι, ὑπὲρ ψύυρυ γε οὐ πάντων εἶπεν, Ραλλα τῶν 

πιστῶν. Τί οὖν ὅταν λέγη, “ ερ βασιλέων 1 οὐ γὰρ δὴ τότε 

θεοσεβεῖς ἦσαν “ βασιλεῖς, ᾿λλὰ μμῖονς πολλοῦ προῆλθον, τάσε- 
- 5 “ ὃ δ ’ὔἢ͵ ἘΠ Ἅ ᾿ ᾿ Ἀ ΄σ΄ 

βεῖς ἀσεβεῖς δια ἐχόμενοι. ἰτα, ἵνα μή κολακεία τὸ πρᾶγμα 
“3 Α δ δὲ... Α ’ 35 Α ᾽ ΚΣ Α 

ἢ, προλαβὼν εἶπεν, “ὑπερ παντων,᾽ καὶ τότε, “ ὑπερ βασι- 
λέ 45 Τὶ Ω Ν ς Α λέ ’ Ε 9᾽ “- 

εων. ι γὰρ ὑπερ βασιλέων μόνων, ἴσως ἂν τις τοῦτο 
, 53 ᾿ ᾿".. δὶ ᾿ ἐπ ᾿Ξ: 

ὑπέλαβεν. Εἶτα, ἐπειδὴ εἰκὸς ἣν τὴν τοῦ Χριστιανοῦ ψυχὴν 
΄- ΄σ ς ’,ὕ 4 Ἁ ’ ,. ’ 

ναρκαν ταῦτα αἀκούουσαν, καὶ μὴ προσίεσθαι τὴν παραίνεσιν, 
" δον ς ἭἜ λ τς . “ , ἢ Ὡς ὃ ω ὃ ’ 
εἴγε ὑπερ τοῦ ἴώλληνος εν τῳ τῶν μυστηρίων καιβω εἴ δεήσεις 

προσφέρειν, ὃ ὅρα τί φησι, “πῶς τίθησι τὸ κέρδος, ἵ ἵνα κἂν οὕτω 

Ὑ δέξη τὴν παραίνεσιν. Ἴνα ἢ ἤρεμον, "φησὶ, καὶ ἡσύχιον βίον 

διάγωμεν." "Γουτέστιν, ἡ ἐκείνων σωτηρία ἡμῶν ἀμεριμνία ὑπάρ- 
, Α “ Ἁ ΄ 

χει ὥσπερ καὶ ἐν τῆ πρὸς ἱῬωμαίους ἡέἐπιστολῆ, προτρέπων 
9 Α ’ πς Ε) ’ ᾿ 2 ςς Ἠὶ Α ᾿ Ἁ Α »" ’ 

αὐτοὺς πείθεσθαι τοῖς ἀρχουσι, φησίν ἱ μὴ διὰ τὴν ἀναγ- 
Ε] ο Α Α ’ 49 «ς ᾿ Ν 8 Ἁ “ ’ 

κην, ἀλλὰ διὰ τὴν συνείδησιν ἋὋὉ γαρ θεὸς εἰς τὸ κοινή χρή- 
- Ἁ 9 Α ᾽ “ ζυ ἿΣ Α Α 

σιμον τὰς ἀρχὰς διετάξατο. ΠΠῶς οὖν οὐκ ἄτοπον αὐτοὺς μὲν 
δὴ ἢ , ΄ , ἈΝ γὼ , ΑΝ ε ε ᾽ 
ὑπερ τούτου στρατεύεσθαι, καὶ τὰ ὅπλα τίθεσθαι, ἵνα ἡμεῖς ἐν 
9 5" - ᾿ ; ᾿ - , ᾿ 
ἀδείᾳ ὦμεν" ἡμᾶς δὲ μηδὲ ὑπερ τῶν κινδυνευόντων καὶ στρατευο- 

’ “- 4, ᾽ ’ » Ἁ εὖ “ 

μένων ποιεῖσθαι δεήσεις ; “ὥστε οὐ κολακεία ἐστὶ τὸ πράγμα, 

2 Ἔροχη. ΧΙ]. 5. 

ἢ ταῦτα] τὰ τοιαῦτα Ια. ὅν. ςεΐ. ἱ εἶναι 8.1 β. εἶναι 1.Κ. εἶναι οτη. ἴ,. 
Ροβύ πάντων ἴγδη8ρΡ. (Ὁ. κ τὴν ὄψιν] τὸ πρόσωπον ἴ,. 1 τῆς πρὸς αὐτοὺς 
εὐνοίας (Ὁ. τὴ τὸ οἵη. Β. Μὸοχ ἁ ἁπάντων ΠΟ. 1.1.. (δῖ. τί δὲ---πάντων; οἵη. Κα. 
Ὦ ἐν οτῃ. 1... Δ ότοη. δα πη πρωὶ Ι Θ ὅτι ὑπὲρ ἁπάντων (πάντων σ. ):-- 
εἶπεν ὅϊο Ο. (αι. ὅτι ὑπὲρ ἁπάντων εἶπεν 1. ὅτι οὐχ ὑπὲρ ἀπ. εἶπεν ἴ,. ὅτι οὐχ 
ὑπὲρ πάντων λέγει Β.ΙΚ. ὅτι οὐχ ὑπὲρ π. εἶπεν Ἐπ α. Ρ ἀλλὰ] ἀλλὰ μόνον 
Β.Κ. ἀλλ᾽ ὑπὲρ Εἀα. τρο]ατηδη 115 1018 οὐ δῦ. 4 οἱ βασ. (. Μοχ διῆλθον 
Ι. (αἱ. τ ἀσ. διαδ. ἀσ. ποο οτά. ΒΑΚ. ἀσεβεῖς αἰΐεγαχα οἵα. (Ὁ.1.1.. (ὑδῦ. 
5 γὰρ} -Ὁ εἶπεν Β.ΙΚΚ. 8δν. οϑῖ. Μοχ μόνον Β.Κ. ἴ καιρῷ δεῖ] ὅἸο Κὶ. Οαΐ. 
δεῖ καιρῷ Ἀα4. δεῖ οπι. (ὐ.1.1.. αὶ] τηοχ προσφέρει Ἰορτηΐ. Υ πῶς] καὶ πῶς 
Β. Κι. ὅν. σοῦ. Υ ἐν, ααόρν 1,. Χ φησὶ οτῃ. Κὶ. Υ ἐπιστολῇ οἵη. ΚΆ. 
5 ἵνα Ο1.Κ. Ννόγοη. ἵν᾽ ὅαν. σοί. 
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1.1--ᾳ. ΙΝ ΕΡΙΒΤ. 1. Αῦ ΤΙΜΟΊΤΗ. ΠΟΜΝ. ΓΥἹ. 49 

πῶ ἐπ ᾿ 
ἀλλὰ κατὰ τὸν τοῦ δικαίου ὃ γίνεται λόγον. Εἰ γὰρ μὴ ἐσώ- 

» ’ 4, 

ζοντο, μηδὲ εὐδοκίμουν ἐν τοῖς πολέμοις, ἀνάγκη καὶ τὰ ἡμέτερα 
ἐν ταραχαῖς εἶναι καὶ θορύβοις" ἢ γὰρ καὶ αὐτοὺς ἡμᾶς στρα- 

“ Α 

τεύεσθαι ἔδει, κατακοπέντων ἐκείνων, ἢ φεύγειν πανταχοῦ καὶ Ἐ 

πλανᾶσθαι. Καθάπερ γὰρ πρόβολοί τινές εἰσι, ἢ φησὶ, προ- 
β ’ ᾿ ἌΡ ᾿.. ὅν» , « Δεή 
εβλημένοι, καὶ τοὺς ἔνδον ἐν εἰρήνη φυλάττοντες. εήσεις, 

φησὶ, προσευχὰς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας. Δεῖ γὰρ εὐχαριστεῖν 

τῷ θεῷ καὶ ὑπὲρ τῶν εἰς ἄλλους γενομένων ἀγαθῶν, οἷον ὅτι 
Ἁ " ’ ᾽ 9. Ἁ Ἁ ο Ἁ δ, ’ ϑ Α 

τὸν ἥλιον ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς, ὅτι βρέχει ἐπὶ 
’ ΤΡ ε - Ψ ᾽ ’ Ν σι ᾿ ὡς 3 Ν 

δικαίους καὶ ἀδίκους. Ορᾷς ὅτι οὐ μόνον διὰ τῆς εὐχῆς, ἀλλὰ 
Ἀ ΤΩ - ΄ ΄“΄ 

καὶ διὰ τῆς εὐχαριστίας ἑνοῖ καὶ συγκολλᾷ ἡμᾶς; 'Ὃ γὰρ ἀναγ- 

καζόμενος εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ ὑπὲρ τῶν τοῦ πέλας ἀγαθῶν, 1" 
; - Ἁ - 

ἀναγκάζεται καὶ φιλεῖν αὐτὸν, καὶ οἰκείως πρὸς αὐτὸν διακεῖ- 

σθαι. Εἰ δὲ ὑπὲρ τῶν τοῦ πέλας εὐχαριστεῖν δεῖ, πολλῷ μᾶλ- 
λον ὑπὲρ τῶν εἰς ἡμᾶς “καὶ τῶν λάθρα γινομένων, καὶ ἑκόντων 58ο 

καὶ ἀκόντων, καὶ ὑπὲρ τῶν δοκούντων εἶναι λυπηρῶν" καὶ γὰρ 
Α - Ἷ - 

προς τὸ ἀγαθὸν ὁ θεὸς ἡμῖν ἅπαντα οἰκονομεῖ. 
αΤ[α , φΦ. α Ὄ ἃ " ἣ δ ΤῊΝ δρ κ᾿ 

ἄσα τοίνυν ἡμῖν εὐχὴ εὐχαριστίαν ἐχέτω. ἱ δὲ καὶ 
“ “᾿ 3 

ὑπερεύχεσθαι τῶν πέλας οὐχὶ πιστῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀπίστων 

προσταττόμεθα, ἐννόησον ὅσον ἐστὶ κακὸν κατεύχεσθαι τῶν 
" »-“- ’ ᾿ς - ἤ « Α 9 “ » ὃ ΕΙ 

ἀδελφῶν. Τὶ λέγεις ; ἐκεῖνός σε ὑπερ ἐχθρῶν ἐκελευσεν εὔχε- 

σθαι, σὺ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ κατεύχη ; Οὐκ ἐκείνου κατεύχη, ἀλλὰ 
΄ Ἁ Ἀ : “ 

σαυτοῦ; τὸν γὰρ θεὸν παροξύνεις, ἐκεῖνα τὰ ἀνόσια φθεγγό- 
μενος ῥήματα" οὕτω δεῖξον αὐτῷ, οὕτω ποίησον αὐτῷ, βάλε 

3 Ἁ 5" ΄ ΄'. “- ΄-' ΄ 

αὐτὸν, ἀνταπόδος αὐτῷ. [Ι]όρρω ταῦτα τῶν ϑτοῦ Χριστοῦ Β 

μαθητῶν, "τῶν ἐπιεικῶν καὶ προσηνῶν, τοῦ στόματος τοῦ ἠξιω- 
Γ ’ Υ̓͂ Ἁ Ἁ " ᾿ Α Α 

μένου τοιαύτης μυσταγωγίας. Μηδὲν πικρὸν ἐκβαλλέτω, μηδὲν 
Α ΓΟ “" “ 

ἀηδὲς, ἡ τῷ θείῳ σώματι προσομιλοῦσα γλῶσσα" καθαρὰν αὐ- 
Α ; 3 Ν ᾽ ᾿] Ντ ϑα τι Ν 

τὴν φυλάττωμεν, μὴ ἀρὰς προσφέρωμεν δι᾽ αὐτῆς. ΕΝ γὰρ 

λοίδοροι οὐ κληρονομήσουσι βασιλείαν, πολλῷ μᾶλλον οἱ κα- Ὡνω ! 
τευχόμενοι" ἀνάγκη ἶἷ γὰρ καὶ ὑβρίζειν τὸν κατευχόμενον" ὕβρις 
Κ δὲ ᾿ δ . Ἢ ’ 4 ’ νἀ Α 3. κ Ἀ 

ε καὶ εὐχὴ ἀλλήλων ἀπεσχοίνισται" ἀρὰ καὶ εὐχὴ πολὺ τὸ 
ἢ ΧΡ δε ’ ρην, τὰ ἢ ὡ κέρν Ὁ. ἢ » Π 

μεσον ἔχει᾽ κατηρορία καὶ εὐχὴ ᾿πολὺ τὸ μέσον ἔχουσι. [Προσ- 
’ὔ Ἁ 9 Α πη“ ΄“ Ν᾿ 6 ’ ’ ᾿ ἢ} Α 

εὐχη τὸν θεὸν "ἵλεων ποιῆσαι, καὶ ἑτέρου κατεύχη; αν μὴ 
3 ἣν τ ΕἾ θή δ ἢ δ ΡῈ, ὙΡῸς. ἤ ἜΑ 3 ε Γ 
αφῆς, οὐκ ἀφεθήσεται ὕσοι" καὶ οὐ μόνον αὐτὸς οὐκ ἀφίης, 

ἃ γίνεται οἵη. Κι Ὁ φησὶ οἴη. Β.Ιζ. φησὶν, εἰσὶ ἴπνεγδβο οτά. [,. ο καὶ 
τῶν λάθρα οτα. Β.ΚΚ. ᾿Ἰπο]αδατη ἃ ϑὅαν. ὥἰαϊτη γενομένων Κα. 4 ἩΘΙΚΟΝ. 
Περὶ τοῦ μὴ ἀρᾶσθαι καὶ κατεύχεσθαι τῶν ἐχθρῶν, ἀλλὰ μᾶλλον ὑπερεύχεσθαι" 

΄ ΄ - ’ Ἁ 

τούτῳ γὰρ ἑαυτούς τε εὐεργετοῦμεν, καὶ θεὸν μιμούμεθα. ετοῆ. ἙΦ καὶ οηι. Κζ. 
ε 

Γ βάλε] βασιλέα 1,. ἔ τοῦ οτη. [1.1,. ἢ τῶν οτη. ἴ,. ἱ γὰρ] δὲ ΒΚ. 
Κ δὲ οἵη. ᾿Ιάοηη. ἀλλήλων ἀπ. ἀρὰ καὶ εὐχὴ οτη. ἴ,. 1 πολὺ τὸ μ.] οὐκ ὀλίγον 
τὸ διάφορον Β.Κ. τ ἵλεω (.1.1.. ἢ σοι]- φησὶν ὁ Χριστὸς Β.Κ, Ο οὐ 
μ. αὐτὸς] αὐτὸς οὐ μ. ΒΚ. ὅ'αν. οεἴ. αὐτὸς οῃῃ. . ϑίαϊτη ἀφεῖς 1. ἀφῆς 
ἃηΐ6. σοῦ. Ο. 

ΤΌΝ. Υ͂Ι. Η 



60 ὃ. ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΒΥΒΟΒΊΤΟΜΙ ἢ 

ἀλλὰ καὶ τὸν θεὸν μὴ ἀφεῖναι παρακαλεῖς. Εἶδες ὑπερβολὴν 

κακίας; Εἰ τῷ μὴ ἀφιέντι οὐκ ἀφίεται, τῷ καὶ τὸν δεσπότην 

παρακαλοῦντι μὴ ἀφεῖναι, πῶς ἀφεθήσεται ; Οὐκ ἐκεῖνον βλά- 

πτεις, ἀλλὰ σαυτόν. ΓΠἿ δήποτε; Εἰ γὰρ καὶ ἀκούεσθαι ἔμελλες 
ὑπὲρ τῶν σαυτοῦ, διὰ ταῦτα οὐδέποτε Ῥάἀκουσθήση, ὅτι μιαρῷ 

στόματι τὰς εὐχὰς ποιῆ" μιαρὸν γὰρ ὄντως τὸ τοιοῦτον στόμα 
καὶ ἀκάθαρτον, πάσης δυσωδίας ἐμπεπλησμένον, πάσης ἀκαθαρ- 

σίας. Δέον σε ἐσνὰ τῶν σῶν ϑααν. ἁμαρτημάτων, καὶ τὸν 

ἀγῶνα πάντα ὑπὲρ τούτου ποιεῖσθαι, " προσέρχῃ τὸν θεὸν κι- 

νήσων κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ; Οὐ "γὰρ δέδοικας καὶ μεριμνᾷς τὰ 

σαυτοῦ; οὐχ ὁρᾷς τί διαπράττῃ: ̓ Μῴμησαι κἂν τὰ παιδία τὰ 

εἰς διδασκαλεῖον φοιτῶντα, ὁ ἅπερ ἐπειδὰν τὴν ἑαυτῶν συμμορίαν 

ἔνδον ἴδη τῶν μαθημάτων ἀπαιτουμένην τὰς εὐθύνας, καὶ διὰ 

τὴν ῥᾳθυμίαν " ἅπαντας τυπτομένους, καὶ καθ᾽ ἕνα ἕκαστον 
Ὑ ἐξεταζομένους πικρῶς, καὶ Σκοπτομένους ὑπὸ τῶν πληγῶν, 

Υἀποτέθνηκεν ὑπὸ τοῦ δέους" κἂν μυρία τις Ξαὐτὰ πλήξῃ τῶν 

συμφοιτητῶν, οὐκ ἀνέχεται ὀργισθῆναι, τοῦ φόβου τὴν ψυχὴν 

κατέχοντος; οὐδὲ ἐ ἐντυχεῖν τῷ διδασκάλῳ, ἀλλ᾽ εἰς ἕν μόνον ὁρᾷ, 

τὸ εἰσελθεῖν καὶ ἀπαλλαγῆναι πληγῶν χωρὶς, καὶ πρὸς ἐκεῖνον 

τὸν καιρὸν σκοπεῖ" κἂν ἐξέλθῃ, ὃ εἴτε πληγὰς λαβὼν εἴτε μὴ 

λαβὼν, οὐδὲ εἰς νοῦν ἐκεῖνα λοιπὸν βάλλεται ὑπὸ τῆς ἡδονῆς. 
τ' δὴ δὲ ε Ἁ ᾿ “-“ ς Α “ ς , “ - Ε] 

ΣΝ Εε εστως Καὶίι μεριμνῶν υπερ τῶν αμαρτηματῶν τῶν σῶν. οὐ 

581 

“- -ι Α - 

φρίττεις τῶν ἑτέρων μνημονεύων; καὶ πῶς τὸν θεὸν παρακαλεῖς; 

ι ὧν γὰρ αὐτὸν κατ᾽ ἐκείνου ἀξιοῖς, διὰ τούτων καὶ τὰ σαυτοῦ Δι᾿ ὦ ρ π᾿ 
Ι Ἁ - “- 

Ῥπικρότερα ἐργάζῃ, οὐκ “ ἀφιεὶς αὐτὸν συγγνώμην δοῦναι τοῖς 
«- “- Ἁ ἈΝ, ; ὦ κ 9. Α Φ ΓΝ 

σοῖς. [Πῶς γὰρ, εἰ θέλεις με γίνεσθαι, φησὶν, ἐξεταστὴν ἀκριβῆ 
“-- “ “- Α ΄- κ 

τῶν εἰς σὲ πεπλημμελημένων, πῶς τῶν παρὰ σοῦ εἰς ἐμὲ γεγε- 
- , - 

νημένων ἀξιοῖς γενέσθαι τὴν συγχώρησιν ; Μαθωμέν ποτε εἶναι 

Χριστιανοί. Εἰ εὔχεσθαι οὐκ ἴσμεν, ὅπερ ἐστὶν εὔκολον καὶ 

σφόδρα ῥάδιον, τί τῶν ἄλλων εἰσόμεθα ; Μάθωμεν εὔχεσθαι 
4 Ἶ Ά ς ’ .: λφῳ ι - « ς ον 4 ’ 

ὡς Χριστιανοί. ᾿Ἑλλήνων εἰσὶν ἐκεῖναι αἱ εὐχαὶ, ᾿Ιουδαίων 
Ε] “- ς ὃ 7 ζ “- ΧΙ, “ δὲ ἃ ’ Ε Α 

ἐκεῖναι αἱ δεήσεις" τοῦ Δριστιανοῦ ὃὲ “ἐναντίαι, ἄφεσιν καὶ 
5 , 4.“Ὑῖς κα ᾶὅ.. ΠΣ οησιε, δι , π᾿ ΤΑ (ἢ 
ἀμνηστίαν αἰτεῖν τῶν εἰς ἡμᾶς ὁπεπλημμελημένων. οιδο- 

Β ρούμενοι, φησὶν, εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφη- 

θα ΟἿΣ, ἦν. Τὰ 2. 

Ρ εἰσακουσθήσῃ τα. γοραρηδη 115 ΠΡΥ]8. Μοχ ποιῇ Β.Ο.Κ. 1. ποιεῖ 1. 
Ἐἀοθαίπιν ποιεῖς. «σεοι. Β.Κ. τὸ τούτου Β.Ὁ.1.Κ. σοῦ [,.. τούτων Ἐδά. 
5. προσεὔύχῃ ΟΠ, ψοοη. σαοοραϊβ Νεῖ. σὺ δὲ προσέρχῃ Β. Κα. ὅκν. οδἵ. 
ὕ γὰρ οἵη. . Υ͂ ἅπαντας οτ. ἴ,,. Ὗ ἐξεταζομένους] δι Ὁ... ἐξεταζόμενον 
Βαα. Χ κοπτομένους ΗὈ7Ὸ κοπτόμενον ΟἸΏΠ6Β. Υ ἐναποτ. Β.ΙΚ. Ζ αὐτὸ 
Ο.1.1.. 8 εἴτε] τις ΒΟΙΚ, Βιέδίμη λαβὸν Δηΐθ ΟΟΥΤ. Ὀ15 Ο.Ψ Ὁ χαλεπώτερα 
ΠΗ, ὁ ἀφίης Ο.1.. ἃ αἱ ἐναντίαι ΒΚ. αἰτοῦσαι ῬΥῸ αἰτεῖν ἸΙάΘτη. 
5 πεπλ.] Ὁ δεδιδάγμεθα 1. 

[--- 4. 
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Π. 1---4. ΙΝ ἘΡΙΞΤ. 1. ΑὮὉ ΤΙΜΟΤΗ. ΗΟΜ. ΥἹἱ. 9] 

μούμενοι παρακαλοῦμεν." Ακουε ἵπτοῦ Στεφάνου λέγοντος" 
4 ςς Κ ’ Ἁ ’ Ε - Α ς ’ ’ 4) Ο " ’ 

ὕριε, μή στήσης αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην. υ μόνον 

οὐ κατηύχετο, ὁ ἀλλὰ καὶ ὑπερηύχετο" σὺ δὲ οὐ μόνον 8 οὐχ ὑπερ- 

ηύξω, ἀλλὰ καὶ κατηύξω. "ὥσπερ οὖν "ἐκεῖνος θαυμάσιος, οὕτω 

σὺ κάκιστος. Τίνα θαυμάζομεν, εἶπέ μοι; τοὺς ὑπὲρ ὦν ηὔξατο, 

ἢ τὸν 'ὑπερευχόμενον ; '"Γοῦτον δηλονότι: εἰ δὲ ἡμεῖς, πολλῷ 

μᾶλλον ὁ θεός. Βούλει οἐηρρξ ἀγμλφαη τὸν ἐχθρόν ; εὖξαι ὑπὲρ 

ἌΡΝΝ ἀλλὰ μὴ τοιαύτῃ διανοίᾳ, ' μὴ ὡς ́ πλήττων' τοῦτο μὲν 

ἱγὰρ γίνεται, σὺ δὲ μὴ τούτῳ ποίει τῷ σκοπῷ. Καίτοι ὁ 

μακάριος ἐκεῖνος ἀδίκως πάντα ἔπασχε, "ἢ καὶ ὑπερηύχετο" ἡμεῖς 

δὲ πολλὰ καὶ δικαίως πάσχομεν παρὰ τῶν ἐχθρῶν. Εἱ δὲ ὁ 

ἀδίκως παθὼν οὐκ ἐτόλμησε " κατεύξασθαι, μᾶλλον δὲ οὐκ 

ἐτόλμησε μὴ ὑπερεύξασθαι, οἱ ὃ δίκαια πάσχοντες, καὶ μὴ μόνον 

Ρούχ ὑπερευχόμενοι, ἀλλὰ καὶ κατευχόμενοι, τίνος οὐκ ἐσμὲν 
3 « ’ ω Α ι ’ ’ Ἁ Α Ἀ Α 

ἄξιοι τιμωρίας ; Δοκεῖς “μὲν ἐκείνῳ διδόναι τὴν πληγὴν, τὸ δὲ 

ἀληθὲς κατὰ Τσαυτοῦ τὸ ξίφος ὠθεῖς, δ οὐκ ἀφιεὶς τὸν δικαστὴν 

ἐν τοῖς σοῖς νρλρρ με μονα γενέσθαι ἥμερον, δι’ ὧν αὐτὸν κατὰ Ὁ 

ἑτέρων παροξύνεις. 3 ἜΦΩ), γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε, "μετρηθήσεται 

ὑμῖν, φησὶ, καὶ ᾧ κρίματι κρίνετε, κριθήσεσθε." Υ νώμεθα 

συγγνωμονικοὶ, ἵνα ᾽ τοιούτου τύχωμεν τοῦ θεοῦ. 

'"Γαῦτα οὐκ ἀκούειν ὑμᾶς ὑμόνον βούλομαι, ἀλλὰ καὶ φυλάτ- 

τειν. Νῦν δὲ μέχρι ῥημάτων ἡ “μνήμη μόνον' τάχα δὲ οὐδὲ μέχρι 

τούτων, ἀλλὰ διαλυθέντων ἡ ἡμῶν, ἂν ἐρωτήσῃ τις τῶν μὴ παρα- 

. ψεγονότων, τί διελέχθημεν, οἱ μὲν οὐδὲ ἐ ἐροῦσιν, 7 οἱ δὲ εἰδότες 1) 

ἐροῦσι τὴν ὑπόθεσιν εἰς ἣν εἰρήκαμεν μόνον, ὅτι ὡμίλησεν εἰς 

τὸ μὴ δεῖν μνησικακεῖν, ἀλλὰ καὶ ὑπερεύχεσθαι, εἶτα ἀφέντες 

εἰπεῖν τὰ υος ἐεμμθνὴ πάντα᾿ οὐ γὰρ οἷόν τε μεμνῆσθαι" ἃ οἱ δὲ 

μικρῶν μέμνηνται, Ῥάλλ᾽ ἐνίων. Διὸ παρακαλῶ, εἰ μηδὲν ὠρϑοΣ 

νετε ἐκ τῶν λεγομένων, “μηδὲ προσέχειν τῆ ἀκροάσει. “Υ γὰρ 

τὸ ὄφελος: μεῖζον τὸ κρίμα γίνεται, χαλεπωτέρα ἡ τιμωρία, 

4 Αοὐ. νἱ]. 6ο. ὅ Μαίῃ. νἱῖ. 2. 

ἴ τοῦ οτῃ. ΒΑΚ. -- οὐχ οτη. ἴ,. Ὠ ἐκεῖνος θΘ. Ῥύο 0. ἐκεῖνος ΟἸΏΠ6Β. 
ἷ ὑπερευξάμενον 1. Κ μὴ) ἀλλὰ μὴ Βιιςς 1 γὰρ]- καὶ μὴ κατευχομένου 
σου Β.Κ. ἸῺ καὶ] ἀλλ᾽ 1,. καὶ δηΐθ ΔΝ ΟΠη. υ;  Ψ|4, Απηοί, 
Ο δικαίως ΒΙΚ. Ρ οὐχ οἴη. Δηΐ6 ΘΟΥΤ. Ἰ͵ μὲν] οὕτω ποιῶν ΒΙΚ. τ σαυ- 
τοῦ] σοῦ Κ. 5 οὐκ ἀφιεὶς (ἀφίης Ο. ες )--παροξύνεις.] ἀφ᾽ ὧν γὰρ΄ τὸν 
δικαστὴν μὰ ἑτέρων παροξύνεις, διὰ τούτων οὐκ βνην αὐτὸν ἐν τ. σ. ἃ. γ. ἥμε- 
ρον Ϊ,. ἔ μετρ. ῬΙῸ ἀντιμετρ. Β. Ι 11 (98 »5 ἡ γενώμεθα ]-Ἐ τοίνυν Β, Κ. αν. 
ςεἴῖ, Ῥοβέ συγγν. αὐά. πρὸς τοὺς λυπήσαντας ἡμᾶς Β.Κ. Υ τοιούτων ἴ,. 
Χ τύχωμεν ]-Ἐ καὶ ὁ αὐτοὶ Β.ΚΚ. Βιαίχτη παρὰ τοῦ 0. Ο.1.1.. κριτοῦ ῬτῸ θεοῦ -ς 
Υ βούλομαι μόνον Ἰϑνόθο οὐ. Ο. 1. 2 οἱ δὲ εἰδ. ἐροῦσι οτα. Ο.1.1.. ἃ οἱ δὲ] 
οὐδὲ 1.1,. Ν ετοη. Ὁ ἀλλ᾽] καὶ Β.Κ. ς μηδὲ προσέχειν] τί καὶ πρόσιτε 

σθ 

(προσίετε (8ϊς) Κα.) Β.Κ. 
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92 5. ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΠΕΥΒΟΞΤΟΜΙ 11. 1--4. 

“- - Α ΄ 

ὅτι μετὰ μυρίας παραινέσεις τοῖς αὐτοῖς ἐπιμένομεν. Διὰ τοῦτο 

Ε εὐχὴν ἡμῖν ὥρισεν ὁ θεὸς, ἵνα μηδὲν βιωτικὸν “μηδὲ ἀνθρώπινον 

αἰτῶμεν. “Ἴστε οἱ πιστοὶ τίνα δεῖ εὔχεσθαι, πῶς πᾶσα κοινή 
3 ς ᾽ 2 3 3 3 ᾽ Α δ “- " ’ 
ἐστιν ἡ εὐχή. Αλλ᾽ οὐκ εἴρηται, φησιν, ὑπερ τῶν ἀπίστων 

“ὕ᾿ θ " “- Ἢ δὲ { δὲ γ “- 5. κα ᾿ δύ κ δὲ 
582 εὔχεσθαι ἐκεῖ. ᾿ὑπειδη ἵμηδε ἴστε τῆς εὐχῆς τὴν δύναμιν, ἔμηὸδε 

᾿Ὶ , ΄ι΄ Υ 

τὸ βάθος καὶ τὸν θησαυρὸν αὐτῆς ἰέπιγινώσκετε" εἰ γάρ τις αὐ- 
ἴω Ὡἷ 

τὴν ἀναπτύξειεν, εὑρήσει καὶ τοῦτο κείμενον ἐν αὐτῆ. Ὅταν 
ἢ 8 ’ ε 9 ’ ςς ἸΤ' ὔ Ἁ ’ὔ] ’ ς΄ ᾿» ϑ 

γὰρ λέγη ὁ εὐχόμενος, ενηθήτω τὸ θέλημα σου, ὡς ἐν οὐ- 
“ ἀν 5...4 “- τι Φ.55 8. 9 “' “ -᾿ Πῶς’: 

ρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς" οὐδὲν ἄλλο ἢ τοῦτο αἰνίττεται. ως; 
Ὅ 9 ᾿ ΄ ᾽ Α 2 Α. Α ,ὔ Ἐπ ’ 

τι ἐν οὐρανῷ οὐδεὶς ἄπιστος, οὐδεὶς προσκρούων. ἰ τοίνυν 

περὶ τῶν πιστῶν μόνων ἣν, οὐκ εἶχε λόγον τὸ λεγόμενον. Εἰὲὶ 
Ν ε ὦν ν , 5 “ “ ςε δ᾿ Ψ 

γὰρ οἱ πιστοὶ ἔμελλον τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, οἱ δὲ ἄπιστοι (274) 
8.,.Ὲ. 3. ἢ ς [ 3 “ Ἁ , τ “ΘᾺ τᾺ, Ν “ΑᾺ 
οὐκέτι, οὐκέτι ὡς ἐν οὐρανῷ τὸ θέλημα αὐτοῦ ἦν. λλα τι; 

“σ΄ Α ΄σ- 

Β΄ὥσπερ ἐν οὐρανῷ, φησὶν, οὐδεὶς πονηρὸς, οὕτω μηδὲ ἐπὶ τῆς 
“. ἵ Ἀ 

γῆς ἔστω; ἀλλὰ πάντας, φησὶν, εἰς τὸν φόβον ἕλκυσον τὸν 
σαυτοῦ, πάντας ἀγγέλους ποίησον. τοὺς ἀνθρώπους, κἂν ἐχθροὶ 

Ρἡμῶν ὦσι, κἂν πολέμιοι. Οὐχ ὁρᾷς πόσα καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν 

ὁ θεὸς νοι φηῤνεῦθονι πόσα ὑβρίζεται “καὶ παρὰ τῶν ἀπίστων 
“Ἅ σι Ἁ ’ 

καὶ παρὰ τῶν πιστῶν, καὶ διὰ ῥημάτων καὶ διὰ πραγμάτων; 
ΠΣ νας κ » ν Φ ΚΠ ι ἢ 

ἰ οὖν: ἔσβεσε διὰ τοῦτο τὸν ἥλιον ; Τέκοίμισε τὴν σελήνην : 

κατέρραξε ὅτὸν οὐρανόν: ξ ἀνετάραξε τὴν γῆν! ;: ἐξήρανε τὴν θά- 

λασσαν: ἠξαρηα τῶν ὑδάτων τὰς πηγὰς, συνέχεε τὸν ἀέρα: 
(Οὐδαμῶς, [ἀλλὰ ἅπαν τοὐναντίον" ἀνατέλλει τὸν ἥλιον, βρέχει 

Ο τὸν ὑετὸν, δίδωσι καρποὺς, δίδωσι τροφὰς ἐτησίους, τοῖς βλα- 

σφήμοις, τοῖς ἀνοήτοις, τοῖς μιαροῖς, τοῖς διώκταις, οὐ μίαν 
ς ’, “8Χ ’ ον 3 ς Ἁ 4 Α Ἷ ΄- 

ἡμέραν οὐδὲ δευτέραν οὐδὲ τρίτην, ἀλλὰ πάντα τὸν βίον. "Γοῦ- 

τον ᾿μίμησαι, τοῦτον ζήλωσον κατὰ δύναμιν ἀνθρωπίνην. Οὐ 
ὃ ’ὔ Ἁ [72 ν᾽ ̓ ) “ ὸ Α ᾽ Ο 9 ὃ ’ 

ὑνασαι τον ἥλιον “ανατεῖλαι ; μὴ κακηγορήσης. υ οὐνασαι 
ε Ἁ »“ Α ’ 9 ’ὔ, ’ Ἁ 

ὑετὸν δοῦναι ; μὴ λοιδορήσης. Οὐ δύνασαι θρέψαι; μὴ παροι- 
“- “» “σι ΄-- Α ΄--. ΄' 

νήσης. ᾿Αρκεῖ ταῦτα παρὰ σοῦ "τὰ δῶρα. Ἰ]αρὰ τοῦ θεοῦ δὲ 
ἔργων γίνεται εἰς τοὺς ἐχθροὺς ἡ εὐεργεσία" σὺ κἂν διὰ λόγων 

Ὁ ποίησον, ὑπέρευξαι Υ̓ τοῦ ἐχθροῦ" οὕτως ἔσῃ ὅμοιος τῷ πατρί 

ὥσου τῷ ἐν οὐρανοῖς. πὰ τὴν τὰ ὑπὲρ τούτων διελέχθημεν, δκαὶ 

διαλεγόμενοι οὐ παυόμεθα" ὕμόνον γινέσθω τι πλέον. μεῖς οὐ 

4 μηδὲν ΒΙΚ. ε ἴστε]-" δὲ ὔρ το ἘΠ4. Ἰην15 ΠὈγ]ῖ8. ἢ μηδὲ] μηδ᾽ 1. 
μὴ Β.Κ. ὅν. ςοἷ. Κ οὐδὲ Β. Κ. 1 γινώσκετε Ο. Ι. Ι,. τὰ γὰρ οἵη. (Ὁ... 

μόνον Β.Ι.. 9 οὐκέτι] οὐχὶ Ε: Κ. ὅδν. οδί, οὐκέτι Δ] ΘΓ αἰγατη ΟΠ. 1. 
Ρ ἡμῶν οἵη. ἴ,. ᾳ καὶ οπη. [;. ᾿ ἐκοίμησε 1{.1.. 5 τὸν ἐς ΤΆΩΝ ἀνε- 
τάραξε οτη. .. ὅ ἀλλὰ ἅπαν] δὶςΈ (.1.. ἀλλ᾽ ἅπαν 1. ἀλλὰ πᾶν Εαα. Υ μί- 
μῆσαι. “καὶ σὺ ΒΚ. ὅν. οοί. Υ̓ ἀνατεῖλαι πὶ, Ὁ.1. Χ τὰ ἈΒΒΆΠΗ ΠῚ 

ἜΠΠ Υ τῶν ἐχθρῶν τὰ Ι,. τοὺς ἐχθροὺς 1. 2 σου τη. Ϊ. 8 καὶ] 
τί ἰὔζῳ, διελέχθημεν ; Β.Κ, Ὁ μόνον] οὐκοῦν ΒΚ, Βιαίίπη γενέσθω Ἰάθπη. 



ἶ, τ" το ΙΝ ΕΡΙΞΤ. 1. Α. ΤΙΜΟΤΗ. ΗΟΜ. ΥἹἱ. οϑ 

“-. ’ “- -“ 

ναρκῶμεν, οὐδὲ ἀποκάμνομεν, “ἡμεῖς οὐ περικακοῦμεν λέγοντες" 
; ε - Α ᾿] ’ ὃ ’ὔ 9 - ἀδ - ὃ ’ 

μόνον ὑμεῖς μὴ ἀκούοντες δόξητε ἐνοχλεῖσθαι. οκεῖ δέ τις 
- ς΄ Ἁ “ - 

ἐνοχλεῖσθαι, ὅταν μὴ ποιῆ τὰ λεγόμενα" ὁ γὰρ ποιῶν, συνεχῶς 
Ἂ Θ Ν ΨΥ; ς “ “ἤ Ε] ᾽ ’ 2 νι 

βούλεται τὰ αὐτὰ ἀκούειν, ὥσπερ οὐκ ἐνοχλούμενος, ἀλλ 
" ; ᾳ ἔ ᾽ὃ 6 ΄“- ’ ἀλλ᾽ Ε] ΄- 

ἐγκωμιαζόμενος. στε ᾿οὐδαμόθεν τοῦτο γίνεται, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ 

μὴ ποιεῖν τὰ λεγόμενα" ἐκεῖθεν καὶ ὁ λέγων φορτικός ἐστιν. Ἐὶ 
ἜὋἜ ᾽ 4 ,ὔ ΕἸ ; ΄“ 3 »᾽ Α Ε 

ἂν τις ἐλεημοσύνην, εἶπέ μοι, ὅποιῆ, εἶτα ἄλλος περὶ ἐλεη- 
»"»" Α 

μοσύνης διαλέγηται, Ῥοὺ μόνον οὐκ ἀποκνεῖ πρὸς τὴν ἀκρόασιν, 
9 Ἀ κ“ ’ 

Ἰἀλλὰ καὶ γάννυται, ἅτε ἀκούων τῶν οἰκείων κατορθωμάτων 
Ἀ ῇ ἣ' - 

λεγομένων καὶ ἀνακηρυττομένων. Οὕτως οὖν καὶ ἡμεῖς, ἐπειδὴ 

οὐδὲν πρὸς ἀνεξικακίαν ἔχομεν κοινὸν, οὐδὲ κατώρθωται ἡμῖν 

τοῦτο, διὰ τοῦτο δοκοῦμεν εἶ εἶναι καὶ πρὸς τὰ ῥήματα δυσχερεῖς 
εἰ δὲ τὰ πράγματα ἣν, οὐκ ἂν λόγος ἡ ἡμᾶς ἐλύπησεν. Εἰ τοίνυν 

ι , δι ἴς, ι 3 Ὁ ἢ - . ᾿ 
μὴ βούλεσθε ἡμᾶς φορτικοὺς εἶναι μηδὲ ἐπαχθεῖς, οὕτω ποιή- Ἐ' 

ἈΝ κ 

σατε, δι “ἔργων ἐπιδείξασθε τὸ πράγμα" ὡς οὐδέποτε παυσό- 

μεθα ὑ ὑπὲρ τῶν αὐτῶν ὑμῖν διαλεγόμενοι, ἕ ἕως ἂν κατορθωθῇ ἐν 

ὑμῖν. Μάλιστα μὲν γὰρ καὶ κηδεμονίᾳ καὶ φιλοστοργίᾳ τῆ 

πρὸς ὑμᾶς τοῦτο πράττομεν" ἔπειτα δὲ καὶ διὰ τὸν ἐπικείμενον 583 

ἡμῖν κίνδυνον. τι Πὸν γὰρ σαλπίζοντα, κἂν μηδεὶς εἰς πόλεμον 

"ἐξίῃ, σαλπίζειν δεῖ, τὸ αὐτοῦ πληροῦντα. Οὐ τοίνυν μείζονα 

ὑμῖν τὴν κόλασιν ἐργάσασθαι βουλόμενοι, τοῦτο πράττομεν, 

ἀλλὰ τὸ καθ᾽ ἑαυτοὺς ἀποδύσασθαι. Μετὰ δὲ τούτου, καὶ ἡ 
5 "» ’ 

ὑμετέρὰ ἡμᾶς ἀγάπη κατέχει σπώμεθα γὰρ τὰ σπλάγχνα καὶ 
΄ ᾿ 

δακνόμεθα, εἴ τι ὁ τοιοῦτο συμβαίη. ᾿Αλλὰ μὴ γένοιτο. Οὐκ 
᾿ ΄ " ΄ » 

ἔστι ὃ δαπάνης, ὅπερ εἴπομεν νῦν, οὐκ ἔστιν ὁδοῦ μακρας, «οὐκ 
, ; ι «- “-. ’ 

ἔστιν ἐπιθυμίας χρημάτων" θελῆσαι δεῖ μόνον, ῥῆμα ἐστι, προ- 
’ κι 

αἰρεσίς ἐστι. Φυλάττωμεν ἡμῶν τὸ στόμα, θύραν καὶ μοχλὸν 
3 ΄“- ΓΙ δὲ “. Α ὃ ὔ Υ -“ »" ’ 

ἐπιθῶμεν, ἵνα μηδὲν τῶν μὴ ὁοκούντων "τῷ θεῴ Ἐθυγγώμεθα, 

“Ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν ἡ γίνεται τοῦτο, οὐχ ὑπὲρ ὧν εὐχόμεθα. 

"Γοῦτο ἀεὶ “λογιζώμεθα, ὅ ὅτι καὶ ὁ εὐλογῶν τὸν ἐρρὺς, ὁ ἑαυτὸν 
εὐλογεῖ, καὶ ὁ καταρώμενος, ἑαυτὸν καταρᾶται, καὶ ὁ ἡ εὐχόμενος 

ς ἡμεῖς οὐ π. λέγοντες οτη. (.1.1.. Θγοπ. πϑηῖθ ἤαθο υοὶς αἴσογο αἀφζαϊξψα- 
η Υ οἵ. ἃ δοκεῖ δέ τις ἐνοχλεῖσθαι οτη. (.1.1.. ΝΛ ήοη. ἰηνιίο Κεῖ. Μοχ 
ποιῆτε ().1.1.. ποιεῖτε εῖοΠ. ὃ τὰ αὐτὰ] ταῦτα [.. ᾧ οὐδαμόθεν -- ἄλλοθεν 
Β.Κ. ὅδν. σοί. ποιεῖ Π. Μοχ διαλέγεται 1. 1, ἄλλως Ρῖὸ ἄλλος 1. ἢ οὐ 
μόνον οὐκ] ἃ ἄρα Β.Κ. διαίτῃ ἀ ἀποκνεῖ Β.Ο 1... ἀποκναίει Ἐμ4α. ἱ ἀλλὰ καὶ] 
ἀλλ᾽ οὐχὶ μᾶλλον ΒΚ, ίιαῦπι γάνυται Κὶ. Κ ἅτε] δῖς ΒΟ. Κ.Ι, ὥστε 1. 
ἅτε ἀδοβδὲ ἴὴ Ἐπάα. 1 ὁ λόγος (.1. ϑιαίτη ὑμᾶς Β.1.1.. ἴὰ τὸν] τὸ [΄. 
ἢ ἔξεισι (..1. ἔξειση (5ϊ.) Ι, 9 τοῦτο Β. Ρ δαπάνης -Ἐ χρεία Β. Κ. 
4 οὐκ---χρημάτων οὐκ ἔστιν ἐνταῦθα καταβαλεῖν χρήματα ΒΑΙΚ. Ηδες οὐκ ἔστιν 
ἐπιθυμίας (ἐπιζημίας ὅαν. οεἴ.) Ἰρημέξταν γα ]ρὸ Ροϑβί εἴπομεν νῦν Ἰαρστιηΐαγ, Τ6- 
ΟἸατηδ πη  θ5 ΠΡ γ158. τῷ οἵη. ᾽. 58 γ. τοῦτο] τοῦτογ. ΒΕΚ. ἴ εὐχόμεθα] 
Εν “- Ο.1,. γογοη. ργθοθς οὔιρναϊηιις Υ εἰ. ν΄ εὐχόμενος -Ἐ τοίνυν 



- 

ὑπὲρ τοῦ ἐχθροῦ, ὑπὲρ ἑαυτοῦ εὔχεται, οὐχ ὑπὲρ ἐκείνου. "Καὶ 

οὕτω δυνησόμεθα τὸ κατόρθωμα τοῦτο εἰς ἔργον ἀγαγεῖν, καὶ 

Ο τυχεῖν τῶν ἐπὴ γγελμένων ἀγαθῶν, 5 ών γένοιτο πάντας ἡμᾶς 

μετασχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

ριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κρά- 

τος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΔΌΓΟΣ 2. 

ὑἿνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάση εὐσεβείᾳ καὶ 
Ὁ σεμνότητι. Ἰοῦτο γὰρ καλὸν καὶ ἀποδεκτὸν ἐνώπιον τοῦ 

σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ, ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι, καὶ 

εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν. 

ΕΣ τοὺς κοινοὺς βούλεται λύεσθαι πολέμους δ καὶ τὰς μάχας 

καὶ τὰς ταραχὰς, καὶ διὰ τοῦτο ὕκαὶ ὑπὲρ βασιλέων καὶ ὑπὲρ 

ἀρχόντων παρακαλεῖ τὸν ἱερώμενον εὐχὰς ποιεῖσθαι, πολλῴ 
Ἐ μᾶλλον καὶ τοὺς ἰδιώτας τοῦτο χρὴ ποιεῖν. "Γῶν πολέμων γὰρ 

ἔστιν εἴδη τρία ὁ τὰ χαλεπώτερα" εἷς μὲν οὗτος ὁ κοινὸς, ὅταν 

οἱ παρ᾽ ἡμῖν στρατιῶται πολεμῶνται παρὰ βαρβάρων" δεύτε- 

βος; ὅταν, καὶ εἰρήνης οὔσης, ἡμεῖς πρὸς ἀλλήλους πολεμῶμεν" 

τρίτος, ὅταν ἕκαστος πρὸς ἑαυτὸν πολεμῆ. Οὕτος δὴ καὶ 

“πάντων ἐστὶ χαλεπώτατος, ὁ ν ἀλ.: εν μὲν γὰρ ὁ 

παρὰ τῶν ΟΡ ΒΌΡΟΥ οὐδὲν “μέγα εἡμᾶς βλάψαι δυνήσεται. ἐκ 

γὰρ, εἶπέ μοι: ἔσφαξε καὶ φρο ἀλλ᾽ οὐδὲν τὴν ψυχ ἣν ἐλυ- 

Ἐ μήνατο. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ ὁ δεύτερος, ἱ ἐὰν βουλώμεθα, ὀλάψαι τι 

ἡμᾶς δυνήσεται. Κἀν δγὰρ ἕτεροι πρὸς ἡμᾶς πολεμῶσιν, ἔξ- 

εστιν ἡμῖν εἶναι εἰρηνικοῖς" ἄκουε γὰρ τοῦ προφήτου λέγοντος, 

Σ““᾿Αντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με, "ένδιέβαλλόν με, ἐγὼ δὲ προσηυχό- 

μην" καὶ πάλιν, ““Μετὰ τῶν μισούντων τὴν εἰρήνην ἤμην εἰρη- 

νικός"" καὶ ἵπάλιν, “““᾿ Επολέμουν με δωρεάν. “ὸν δὲ τρίτον 

584 οὐκ ἔνι ἀκινδύνως διαφυγεῖν. Ὅταν γὰρ ἡμῖν ἐνοψίν ρα νι τὸ 

σῶμα πρὸς τὴν ψυχὴν, καὶ χαλεπὰς ἐπιθυμίας " ἐγείρη, καὶ τὰς 

ἡδονὰς ὁπλίζη, τῶν σωμάτων, τῆς ὀργῆς, τοῦ φθόνου, οὐκ ἔνι, 

μὴ τοῦ πολέμου τούτου λυθέντος, ἐπιτυχεῖν τῶν ἐπηγγελμένων 

1 ΟΑρ. 11. ν. 2--.. ΖΦ ΡΕΑΙ, ὄντα, Ἡ,, εκῖς Ὁ γ. 

Ὑ καὶ οὕτω] ἂν οὕτω ταῦτα ποιῶμεν Β.Κ. ὅν. οοί. Κ Ηδοςο ὧν---μετασχεῖν 
αἀδϑαηΐ ἴῃ πα. Ηομ. ΝΠ]. ἃ καὶ τὰς μάχας οτη. ἴ:. Ὁ καὶ ΟΠΊ. 
Θάνν σοὶ, ΣῈ τὰ οι. Κ, ἀἁ πάντων] τῶν ἄλλων Β.Κ. ὁ τρίτος οτη. ΒΟ.Κ. 
δάν. σοί. 6 ἡμᾶς βλ. βλ. ἡμᾶς Ὁ. Κ. ον ἐἀνένεμᾷ Β.Ιζ. ὅαν. εοἵ. Μοχ 
τι οἵη. ΒΙΚ. ὃ γὰρ οἴῃ. Κα, Μοχ εἰρηνικοὺς ᾿ Ι.. " ἐνδιέβαλλον ΡΥγῸ ἐνδιέ- 
βαλον ΟἸΠΘ65. ἱ πάλιν]- ὅταν ἐλάλουν αὐτοῖς Β.1Κ, ὅαν. σοί. Κ διεγείρῃ 
ἢ 1: 

5. ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΕΥΞΟΒΤΟΜΙ Π,.2--4. 

(275) 



Ι..2---4. ΙΝ ΕΡΙΒ1.. 1. ΑὉῇ ΤΙΜΟΤΗ. ΗΟΜ. ΥἹΙ. Ὁ 

. ΄“ ᾿Ξ ᾿] δ᾿ ; Ἁ Α ’ ’ὔ Α 

ἀγαθῶν" ἀλλ᾽ ἀναγκὴ τὸν μὴ καταστέλλοντα ταύτην τὴν ταρα- 
- - - Α ’ ’ 

χὴν, πεσεῖν καὶ τραύματα λαβεῖν, ἐκεῖνον τὸν θάνατον τίκτοντα 
Ἁ »“" -“ - ἣς [ ’ , 

τὸν ἐν τῆ γεέννη. Δεῖ τοίνυν ἡμῖν καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν μερίμνης 
-“ 9 “ -“ 

καὶ φροντίδος πολλῆς, ὦστε μήτε ἐγείρεσθαι ἐν ἡμῖν τοῦτον 
Ἁ ’ , ’ὔ ᾽ὔ ᾿] Ἀ Ἃλ θ 

τὸν πόλεμον, μήτε διεγερθέντα μένειν, ἀλλα καταστελλεσθαι 
Ἀ , Ὺ Ἁ “ἃ Γ ο ’ Φ ε Α 9 

καὶ κοιμίζεσθαι. "Τί γὰρ ἂν ὄφελος γένοιτο, ὅταν ἡ μὲν οἰκου- 
, ὴ ; ι Χ ε ᾿ Ὡς. 

μένη βαθείας ἀπολαύη εἰρήνης, σὺ δὲ πρὸς Ιξαυτὸν πολεμῆς: 
“-“ “ἡ 4 νι Ὁ ΄-ἷ Ταύτην δεῖ τὴν εἰρήνην ἔχειν" ἂν ταύτην ἔχωμεν, οὐδὲν ἡμᾶς τῶν 
“ “ Ἁ ’ ᾿] 

ἔξωθεν βλάψαι δυνήσεται. Συντελεῖ δέ Ἄτι πρὸς ταύτην οὐ 
Ἁ Α »" ’ “ » Α 

μικρὸν καὶ ἡ κοινὴ εἰρήνη" διὰ τοῦτό φησιν, “Ἵνα ἤρεμον καὶ 
ε«...} ’ 4᾽ " ΓΑ ε ’ ΕΝ “ 
ἡσύχιον βίον διάγωμεν." Εἰ δέ τις, ἡσυχίας οὔσης, ταράττεται, 

’ 3 ’ 93 ε “ “ ,ὔ ᾿ Θὐ ον ἃ 
σφόδρα ἀθλιός ἐστιν. Ὁρᾷς ὅτι ταύτην λέγει τὴν εἰρήνην, ἣν 

,Ἶ - Ὁ“ Α 

ἐγώ φημι "τὴν τρίτην; Διὰ τοῦτο εἰπὼν, “Ἵνα ἤρεμον καὶ 
’ δ Ν ’ 

ἡσύχιον βίον διάγωμεν," οὐκ ὃ ἔστη μέχρι τούτου, ἀλλὰ προσέ- 
ςς ᾽ ’ 5 ’ Α ;’ 43) 4.) δὲ ᾿] , 

θηκεν, “ ἐν πάση Ρεὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι. ν δὲ εὐσεβείᾳ 
Ν᾿ Α ι ’ ’ 

καὶ σεμνότητι εἶναι οὐκ ἔνι, μὴ τῆς εἰρήνης ἐκείνης κατορθωθεί- 
“ ν᾿ Α ’ - Α 

σης. Ὅταν γὰρ λογισμοὶ ζητητικοὶ ταράσσωσιν ἡμῶν τὴν 
, , ἢ ΓΌΣ ἈΡΙΡᾺ 

πίστιν, ποία εἰρήνη; ὅταν ἀσελγείας πνεύματα, ποία εἰρήνη : 
γή ἢ Ἀ Α ’ γ“ ’ὔ Ἁ ο Α ςς οἵ »᾽ 

να γὰρ μὴ νομίσης ὅτι ταύτην φησὶν, εἰπὼν, “ἵνα ἤρεμον 
δε ’ , διώ ." 8.3 δ) »᾽᾿ Ἀ »᾿ ς΄. ’, 

καὶ ἡσύχιον βίον διαγωμεν"" “ἐπειδὴ ἔνεστι τὸν ἤρεμον καὶ ἡσύ- 
, ὃ ’ ᾿Ὶ “Ἢ Ὁ 4 Α ᾺἊ “Ἅ 

χίον βίον ιάγειν καὶ ᾿ἴωλληνας, καὶ ἀκολαστοὺυς καὶ σπαταλῶωὼν- 
“ “ἃ “ Ἁ ’ “ ς 9 

τας καὶ τρυφῶντας εὕροις ἂν τοῦτον τὸν βίον ζῶντας" ἀλλ 
“ ’ Ψ“ ἣν ὑᾳ. δ τ ᾿ " 3 Ε " ἵνα μαθης ὅτι οὐ “τοῦτόν φησιν, “ἀλλὰ τὸν ἐν εὐσεβείᾳ καὶ 

- Ἀ Ὶ , Α ’ ΄- 

σεμνότητι" “ἐκεῖνος γὰρ ὁ βίος ἐπιβουλὰς ἔχει καὶ μάχας, τῆς 
΄ ᾿ ’ Ἁ ω ,ὔ 

ψυχῆς καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν τιτρωσκομένης ὑπὸ τῶν θορύβων 
Υ “ ᾽ - οἾ πὸ, π...5 δὰ πν  ἃ Χ βί ἀλλὰ 
τῶν ἐν τοῖς λογισμοῖς" ζοὐ δὴ τοῦτόν φησι τὸν βίον, ἀλλα 
4 8 Ε ’ 9 , ςς ὈΠ “ ν" ᾿ ΄σ΄ σ΄ ὃ ’ ᾽, 

τὸν δὲν πάση εὐσεβείᾳ. ἀση, μὴ τὴ τῶν δογμάτων μόνον, 
ο Ἀ Α τῆν - ’ Α ᾿ ᾿] ΄- ἕ ἮΝ ’ “- “ 

ἀλλὰ καὶ τῆ τοῦ βίου καὶ γὰρ ἐκεῖ τὴν εὐσέβειαν δεῖ ζητεῖν. 
’ , ΕΣ π Ε] σ 7 Ε] ΄“΄ Α “ ’ " ξεν 

Τί γὰρ ὄφελος ἐν τῆ πίστει εὐσεβοῦντας διὰ τοῦ βίου ἀσεβεῖν; 

Ι σαυτὸν Ο.1.1.. τὰ τι οῃ. Κ. Βεῆη. πΠ τὴν τρίτην οἵα. ὦ. ἔστι 1.1). 
Ῥ εὐσεβείᾳ)]- λέγων Β. λέγων ροβί σεμνόνητι Δα. Κ. ᾳ ἐν δὲ---σεμνότητι] 
ἐν οἷς Ο. εὐσ. δὲ ρῥτο δὲ εὐσ. Β.Κ. τ ὅτι ταύτην φησὶν, εἰπὼν] ὅϊο Ο.. Ν᾽ εὐ. 
φησὶν, ὅτι ταύτην εἶπον 1.1,.  ἜγοΠ. ὅτι τοῦτον ἁπλῶς λέγει τὸν βίον, ὃν πάντες 
ζῶσιν ἄνθρωποι, εἰπὼν Β.Κ. ὅν. οεῖ. Πάρι αετιπὶ Κεῖ. ροβί διάγωμεν (4. 
ἐπάγει, ἐν π. εὐ. κι σεμ. δ ἐπειδὴ---διάγειν οτη. 1.1.. Ἔγοη. ἰηνιο ει. Μοχ 
εὕροις ἂν τοῦτον τὸν βίον ζῶντας οτη. Ὁ. γεί. ἴ ἀλλ᾽ ἵνα] ἵνα Ο. ἵνα οὖν 
Β.Κ. ὅν. οοΐ. Υ τοῦτον] τὸν τοιοῦτον βίον Ο. Υ ἀλλὰ τὸν] προστίθησι 
τὸ ΒΑΚ. ὅαν. ϑιδίμη ἐν πάσῃ εὐσ. ἘΔ. πάσῃ οτη. Β.1.1,.. ὕετοη. Χ ἐκεῖνος] 
οὗτος Κ. Υ τῶν οἵη. ὦ. 2 οὐ δὴ] ὅ51ςο Ο. Νεῦ. οὐδὲ 1. ὕἜτοη. οὐ δὴ---βίον 

Ἀ Ε} ν ᾿ » » ’ » ᾿ ΕῚ ΄“ “ ᾿ Ἁ , “ - ’ 

καὶ οὐδὲ τὸν ἐν εὐσ. βίον ἴ.,. οὐ δὴ---ἐκεῖ] ὅτι δὲ τὸν βίον τοῦτον δηλοῦν βούλεται, 
δῆλον μὲν (- καὶ Β.Κ.) ἀπὸ τῆς ἐπαγωγῆς, δῆλον δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ μὴ ἁπλῶς ἐν 
εὖσ. εἰπεῖν, ἀλλὰ μετὰ προσθήκης τοῦ, πάσῃ. τοῦτο γὰρ εἰπὼν, ἔοικεν οὐ τὴν ἀπὸ 
τῶν δογμάτων μόνον ἀπαιτεῖν πολιτείαν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ βίου ἀσφαλιζομέ- 
νην᾿ καὶ γὰρ ἐν ἀμφοτέροις Β.'Κ. ὅν. τοί. ἃ ἐν οτὴ. (Ὁ. θ πάσῃ οτη. 
Ψεγοη. 
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, Α »" - 3, ζω 

Ὅτι γὰρ ἔστι διὰ τοῦ βίου ἀσεβεῖν, ἄκουε τοῦ μακαρίου τούτου (276) 
’ “- 4 Α ΄ - 

παλιν ἀλλαχοῦ λέγοντος" 9. «« Θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς 
δὲ ΕΙΣ " “- ." ᾿ ’ ςς “1 7 " 
ε ἔργοις ἀρνοῦνται"" καὶ παλιν, ἤν πίστιν ἤρνηται, καὶ 

ΕΣ ᾿ς ’ ’ .3᾽ Ἀ ἐδ οὐ ὅν ’ " ὃ Α " 

ἐστιν ἀπίστου χείρων" καὶ πάλιν, ἂν τις ἀδελῴος ὀνομα- 
4 5 ’ «ἦ ’ “ἣ ᾿] ’ ς ΄ 

ἢ ζόμενος ἢ πόρνος, ἢ πλεονεκτῆς, ἢ εἰδωλολάτρης, ὁ τοιοῦτος 
“ ΄“΄ Ἂ 2 ἘΠῚ Α ’ ςς “ Α “ Ἁ ᾿] ΄ ΄σ 

οὐ τιμᾷ τὸν θεόν" καὶ πάλιν, “Ὁ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν, 
᾿ Ν " “Ὁ Ὁ ΄“΄ ’ Θ " ’ ’ ά Δ Α ΄“ ’ 

τὸν θεὸν ἀγνοεῖ. ρᾷς πόσοι “ἀσεβείας τρόποι; Διὰ τοῦτό 
ςς ἬὌἜ ᾽ . ΄ ΕΣ] ΙΑ. μ 

φησιν, μν πάση εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι. σεμνος γὰρ 
3 “ ς Ις ᾿ ’ Γ " Α ς ᾿ “Δ 

οὐκ ἔστιν ὁ πόρνος μόνον, ἀλλα καὶ ὅ0 πλεονέκτης ἄσεμνος ἄν 

585 λέγοιτο καὶ ἀκόλαστος" καὶ γὰρ καὶ Β ποῦτὸ ἐπιθυμία οὐχ ἥτ- 
“σι “ ’ ’ 

των τῆς τῶν σωμάτων. Ὁ τοίνυν μὴ κολάζων αὐτὴν, ἀκόλαστος 
, ν Ὦ ᾿ ᾿ς ἄν Α ᾿ το, ἢ Ὁ , σ᾽. »ἡ , 

λέγεται" ὁιὰ γὰρ 'τὸ μὴ κολάζειν τὴν ἐπιθυμίαν ἀκόλαστοι λε- 
) γονται. Ὥστε καὶ τὸν ὀργίλον ἀκόλαστον ἄν εἴποιμι ἔγωγε, 

Ἁ ’ ᾿ 

καὶ τὸν βάσκανον, καὶ τὸν φιλαργυρον, καὶ τὸν ὕπουλον, καὶ 
’ Ἁ “ 

πάντα ἕτὸν ἐν ἁμαρτίᾳ ὄντα ἀκόλαστον εἶναι καὶ ἄσεμνον καὶ 
ς “ ςς 4 ὦ “ ἐν ᾿ Ἄς ὃ Ἁ ] " δ'ν 

ασελγῆή. οὔτο γὰρ καλὸν καὶ ἀποόεκτον, ᾿φησιν, ἐνώπιον 
- “-- ς “-- ΄“. 95" ΜΕ “- ὃ Τὸ »Ψ « Α ’ Ἂ 

τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ. Ἰοῖον ; 10 εὔχεσθαι ὑπὲρ πάντων 

Β τοῦτο ἀποδέχεται ὁ θεὸς, τοῦτο θέλει “ "'θς πάντας γὰρ 
τὰ θ ’ ’ “Ἔ Ο Α Ἁ - " 

ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι, 5 φησι, καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας 

ἐλθεῖν." 
΄- Ἁ Υ ΚΝ 

Μιμοῦ τὸν θεόν. Εἰ Ῥπάντας θέλει σωθῆναι, εἰκότως ὑπὲρ 
4 ς ’ ἣ - 5, ᾿ Υ̓ Ε] ’ ς 8. Ὁ ς ’ ὅῃῳ 

ἁπάντων ὁεῖ εὔχεσθαι Τεὶ πάντας δαύτος ἠθελησε σωθῆναι, 
, κ “2. νυ , “ὕ ᾿ ᾿ τ , 3 ᾿ Χ 

θέλε καὶ σύ: εἰ δὲ θέλεις, εὔχου" τῶν γὰρ τοιούτων ἐστι τὸ 
ΒΩ ὋὍ “ “ { ’ Α Α ΕΝ “ Α 

εὔχεσθαι. ρᾷς πῶς ἵπαντοθεν τὴν ψυχὴν ἔπεισεν, ὥστε καὶ 
χα. Ἕ “» ᾿ Κ δὶ ΠΩΝΕ κν κ᾿ ὃ ᾧ τῇ ὁ ἣν ᾽ ΄, 
ὑπερ ᾿Ιωλλήνων εὔχεσθαι; αὶ τὸ κέρόος " θεικνὺς ὅσον ἐκ τού- 

, «5 “ εν Δ, δε ᾿ ὃ Ρ «Ὁ 
σ του τίκτεται, να ἤρεμον, ΤΡῸΣ καὶ ἡσύχιον βίον ἰάγωμεν 

καὶ τὸ πολλῷ τούτου μεῖζον, ὃ ὅτι " τῷ θεῷ τοῦτο δοκεῖ, καὶ ὅτι 

ὅμοιοι αὐτῷ κατὰ τοῦτο γινόμεθα, κατὰ τὸ τὰ αὐτὰ “αὐτῷ θέ- 

χρὴ Ἰρ θεὸς δυσωπῆσαι καὶ θηρίον. Μὴ τοίνυν φοβηθῆς 
᾿ Α ΄- 

ὑπὲρ Ελλήνων εὐχόμενος" καὶ αὐτὸς τοῦτο βούλεται" φοβήθητι 
οὐ ’ὔ ᾽ “ εἶ ΟΣ ’ “5 ᾿ ε κι 

τὸ κατεύξασθαι μόνον' τοῦτο γὰρ οὐ βούλεται. Επ δὲ ὑπερ 
ἝΙ ’ Ὦ Α Α «ς Α « “" ὃ ’ὔ πὶ «ες Α 

λλήνων εὔχεσθαι χρή: καὶ ὑπερ αἱρετικῶν θηλονότι᾽ ὑπερ 

ὃ. Τα. ἃ, τό, Τα, ν. 8. ΤΟΥ, νοι. ἀὐϑοληῃ αἱ ἢ. 

ὃ. πάλιν] αὐτὸ τοῦτο ΒΚ. β ἢ ἢ Ι. γϑοη. 9 εὐσεβείας ΒΚ. ὁρᾷς--- 
τρόποι οτη. (Ὁ. Γ σεμνὸς γὰρ οὐκ ἔ, ὁ μὴ πόρνος μ. Ο.1.1.. Ε ὁ οτη. ἴ,. 
Μοχ καὶ ὁ ἀκ. ΒΑΚ. ἢ τοῦτο] τούτου ἣ 1. Μοχ ἢ ΡΓῸ τῆς Ἰάθιῃ. ἱ τὸ] 
τοῦ Β..Κ.1.. Κ τὸν οἵη. (.1.1., Ῥοβῦ ὄντα Δα. ἀνάγκη ΒΑ. Ι φησὶν 
ομῃ. Β.Κ. μ ποῖον -Ἐ τοῦτο Β.Κ. ὅν. σοί. Ἢ ὃς Θδ0 ἴῃ ΠΌΤ] ΟΥΩΙΡΙ8, 
ποη ἴῃ Βαα. ΜοΣ γὰρ οἵα. Β.Κ.1.. 9 φησὶ οτῃ. ΒΚ, φησὶ --σωθῆναι 
οτα. Ὁ. Ρ πάντας] τ ἀνθρώπους αν. σϑί, ἰην 115 110 118. ᾳ πάντων 1.Κ. 
Τ᾿ εἰ] καὶ εἰ ΒΚ. 8 αὐτὸς ἠθ.] θέλει Β. αὐτὸς θέλει Κ. ὕ πανταχόθεν Κ. 
αν. οθί. Υ δείκνυσι Ὁ. διδτη καὶ ὅσον 1.1,.. Μοχ φησὶν δῃηΐθ ἵνα [ΓΔ ΏΒΡ. 
ΒΑΚ. Υ καὶ τῷ θεῷ Εαα. καὶ οἵη. Β.Ο.1.Κι τῷ οπι. [.. Χ αὐτῷ θέλειν] 
αἰτεῖν 1,. Υ καὶ αὐτὸς τ. βούλεται οτη. (ΟΟ. 
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»»" “ - “- 

ἐγὰρ πάντων ἀνθρώπων εὔχεσθαι ἃ δεῖ, οὐ διώκειν. ᾿Ποῦτο δὲ 
, ὃ . Ὀ “ Ν ΄ “ ϑις, πῃ ς “ ’ ΓῸ, Ἐ 

καὶ ἄλλως καλὸν απο τοῦ τῆς αὐτῆς ἡμᾶς φύσεως κοινωνεῖν 
Α ε Ἁ Α ᾿ - Ἀ ς δέ κ ΕΙ Ο Ἁ 

καὶ ὁ θεὸς δὲ ἐπαινεῖ καὶ ἀποδέχεται τὴν εὔνοιαν, ὃ τὴν φιλο- 

στοργίαν τὴν πρὸς ἀλλήλους. Εἰ τοίνυν ἢ αὐτὸς θέλει, “ φησὶν, 

ὁ κύριος, τί δεῖ εὐχῶν τῶν παρ᾽ ἐμοῦ; Πολὺ τοῦτο "ἐκείνοις 
; ἂ "5 , ᾿] Α Ὡ“ Α ’ ΡῚ 3 ’ 

συμβάλλεται, πρὸς ἀγάπην αὐτοὺς ἕλκει, ὅσε παλιν οὐκ αφιη- 

σιν ἐκτεθηριῶσθαι" ἱκανὰ δὲ ταῦτα πρὸς πίστιν ἐπισπάσασθαι. 
ΤΙ ᾿ Ἀ “ 9 ’ ν ’ ΑἉ ὌΝ ἢ 4 . 

ολλοὶ γὰρ τῶν ἀνθρώπων διὰ φιλονεικίαν τὴν πρὸς "ἀνθρώ- 

ποὺς ἡϑσίναν τοῦ θεοῦ. ϑανηηρένν ἰδὲ νῦν ταύτην λέγει" 
δος γὰρ πάντας ἀνθρώπους, φησὶ, θέλει σωθῆναι" ἐπειδὴ καὶ 

αὕτη ὄντως ἐστὶν ᾿ σωτηρία" ταύτης γὰρ χωρὶς τ οὐδὲν μέγα ἡ 

ἄλλη ἐστὶν, ἀλλ᾽ ὄνομα σωτηρίας ἢ ἐστὶ καὶ προσηγορία μόνον. 

“ Καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, φησὶν, ἐλθεῖν. ““Ρ᾿Αληθείας, 
“" 3 ἣν ἣ ; 9 ᾿ Ν 3᾿ ’ 

τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως. "“᾿Κὐπειδὴ προλαβὼν εἶπε, παραγγελλε 

μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν' ἵνα μὴ ὡς ἐχθροῖς αὐτοῖς προσέχη, μηδὲ 
, " ᾿ ’ ’ 5...) Ε .«}] ’ μι ἃ ἅ , 

μάχας ἀπὸ τούτου πλέκη, ὅτί φησι; ἄντας ἀνθρώπους θέλει 
“- Α 9 9 ’ : ς ’ κὰ “ ΡΣ] ἘΠΕῚ δὶ) ΄“ 

σωθῆναι, καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν. ἰ θη τοῦτο, 
ΒΕ. . 4 ες ΗΝ Β- τ ἃ Ω ᾿ 5 ἀπ 5 , 
ἐπήγαγεν ἷς γὰρ ὕθεος, εἷς καὶ μεσίτης θεοῦ. καὶ ἀνθρώ- 

39 ἘΣ αν ..5. γ8..ὄ ἢ τ , ᾽ ς΄ }» ὃ ᾿ Ὅ“ 9 
πων. πεν, “εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν,᾿ δεικνὺς ὅτι οὐκ 
3 ε ᾿ ’ ᾿ν.Ὁ5 δ΄. κὐ δὰ ν 7 εἰς. ΤῸ Ν Ἂ: ὅν  κ9 
ἐστιν ἡ οἰκουμένη ἐν ἀληθείᾳ" “καὶ παλιν, εἷς γαρ θεὸς," ᾿οὺ 

πολλοὶ, καθὼς Υοῦτοι νομίζουσιν, δεικνὺς ὅτι σωθῆναι θέλει 

πάντας. Εἶπεν ὅτι καὶ μεσίτην “τὸν υἱὸν πέπομφε. Τὶ οὖν : 

ὁ υἱὸς οὐ θεός ; Καὶ σφόδρ α. Πῶς οὖν φησιν, ἐξ "εἰς ̓  Πρὸς 

ἀντιδιαστολὴν τῶν ῦϑα οὐ πρὸς τὸν υἱόν' περὶ γὰρ ἀλη- 
θείας καὶ πλάνης ἣν αὐτῷ ὁ λόγος. ὋὉ δὲ μεσίτης ὀφείλει αμ- 

φοτέροις βνπνν ον, ὧν ἐστι μεσίτης" μεσίτου γὰρ τοῦτό ἐστι. 

τὸ ἑκατέρων ἐχόμενον κοινωνεῖν ἐὰν δὲ τοῦ μὲν ἑνὸς ἔχηται, 

τοῦ δὲ ἑνὸς ἀπεσχοινισμένος ἢ, οὐκέτι μεσίτης ἐστίν. Εἰ τοίνυν 

μὴ ἔχεται τῆς τοῦ πατρὸς φύσεως, οὐκ ἔστι μεσίτης, ἀλλ᾽ ἀπε- 

ἘΠ ΕΣ 

2 γὰρ οὔ. ἴ,. (αἵ. πάντων ΡΙῸ ἁπάντων ΟἸΏΠ6Β. 8 δεῖ] χρ χρὴ 1... υ ἀπὸ] 
καὶ γὰρ ἐνδεικτικόν ἐστι Β.Κ. 5 τὴν---ἀλλήλους] τὴν πρὸς ἀλλήλους καὶ τὴν 

τὴ δὲ ἃ αὐτὸς θ. οτη. ἴ,. 6 Ἡπαλ βοῦν, Εαα. Τοραρ ΔΗ ΠΡι5 10 Υ18. 
ἐκείνοις 1 - καὶ σοὶ Β.ΙΚ. ὅδαν. σοί. ΕΒ σὲ]-Εδὲ 1. δ ἀνθρώπους ΟἸΠΠΘΒ. 

ἀλλήλους Εαάα. ἱ δὲ, ΠῚ. ς' βνρθρς. Ὁ νὰ ἀρῷ τοῦτο σωτηρίαν νῦν θεοῦ κα- 
λεῖ ΒΑΚ. ὅν. οοί. Κ γὰρ ἀϑβϑατηύαμῃ 6χ 1... Ἰ φησὶ οἴη. Β.Κα. ὅν. σοί. 
Μοχ εἰπὼν Ροβί σωθῆναι 864. 4 ΘΠ. τὰ οὐδὲ μεγάλη Ο. Ὁ ἐστὶ οτα. ἰ,. 
ϑίδθ μη καὶ προσηγορίας 1.1. 9 φησὶν οτη. Β.Κ. Ρ ἀληθείας 1-Ἐ ποίας : 3 
Β.Κ. ὅδαν. οοῖ. 4 ἐπειδὴ) δϊ᾽ο Β.1.Κ.1.. Οαί. ἐπειδὴ γὰρ Ο. καὶ δὴ Εαάα. 
τ ἵνα)- δὲ ὅαν. οδἵ. Ἰην}}}8 Πρ τ]8. δίδπα μή τις ὡς ΒΑΚ. ὅδαν. οοΐ. 5 τί 
ΟΠ]. "4 6π). ἴ τί δὴ τοῦτο] εἶτα τοῦτο εἰπὼν ,. Κ. δαν. οοί. Υ͂ ὁ θεὸς Κα. 
Ὑ καὶ] εἶπε ΒΚ. ἥὅαν. δοί. Χ οὐ] δεικνὺς ὅτι οὐ ἸΙάδΙη. Υ οὗτοι] τινες 
ἰάθη. δος δεικνὺς ὅ ὅτι σ. θ. π. Ροβί πέπομφε ἠπκῦ Πάθῃη. Ζ τὸν υἱὸν] 
10 Ο. (κί. νεῖ. καὶ υἱὸν Εαα. ἃ εἷς]-Ἐ θεὸς Ο. Ὁ ἐχόμενον] ἔχεσθαι καὶ Ο. 
Ῥοβὲ ἐχόμενον ἀἀ ἃ. ὧν ἐστι μεσίτης ἘΔ. ᾿ην1]8 ποβίτὶβ (.1.1.. 

ἜΘΗ ΥἹ. Ι 
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ἢ “(9 Ά “ “ ».} ’ ΜΡ ’ὔ 

σχοίνισται. ἐσπερ γὰρ τῆς τῶν ἀνθρώπων ἔχεται φύσεως, 

ἐπειδὴ πρὸς ἀνθρώπους ἤρχετο, οὕτω καὶ τῆς τοῦ θεοῦ, ἐπειδὴ 
Ν ΑΝ ἃ " " Ν Ἷ ’ ,ὔ ΄ 

παρὰ θεοῦ ἤρχετο. ᾿ὐπειδὴ γὰρ δύο φύσεων μέσος γέγονεν, 

ἐγγὺς τῶν δύο φύσεων ς αὐτὸν εἶναι δεῖ. Ὥσπερ γὰρ τὸ τόπου 

τινὸς μέσον ἑκατέρων ἐστὶ τῶν τόπων ἐγγὺς, οὕτω καὶ τὸ τῶν 

φύσεων μέσον ἑκατέρων ὀφείλει εἶναι τῶν φύσεων ἐγγύς. “ὡσ- 

περ οὖν ἄνθρωπος γέγονεν, οὕτω καὶ θεὸς ἦν. Ανθρωπος οὐκ (277) 
“ἡ ϑι, ’ ἣ εζὲὃ Ν "ἢ Α »“᾿ -“ ὃ ’ ὦ τ Ο ἀν ἐγένετο μεσίτης" “ἔδει γὰρ ἱκαὶ τῷ θεῷ ὀιαλεγεσθαι" θεὸς 
οὐκ ἂν ἐγένετο μεσίτης" ὃ οὐ γὰρ ἂν ἐδέξαντο αὐτὸν οἷς ἐμεσί- 

“ ᾽ κ“- δ ες χὰ , ε ν ὦ ΄ 
τευσεν. “ὥσπερ ἐκεῖ φησιν, ὃ “ Εἷς θεὸς ὁ πατὴρ, καὶ εἷς κύριος 

᾿Ιησοῦς Χριστός" οὕτω καὶ ἐνταῦθα, θεῖς καὶ εἷς. Οὐ τίθησι 

δύο" ἐπειδὴ γὰρ περὶ πολυθεΐας διελέγετο, ἵνα μή τις ἁρπάσῃ 

τῶν δύο τὸν ἀριθμὸν εἰς πολυθεΐαν, εἷς καὶ εἷς, τέθεικεν. Ὁρᾷς 

πῶς ἡ γραφὴ μετὰ πολλῆς τῆς ἰἀκριβείας κέχρηται τῷ λόγῳ; 

Τὸ γὰρ, εἷς καὶ εἷς, δύο: ἀλλ᾽ οὐκ ἐροῦμεν τοῦτο, καίτοι τοῦ 

Ὁ μεθ ᾿Εν ὑποβάλλοντος. ᾿Ενταῦθα οὐ λέγεις, εἷς καὶ εἷς, δύο" 
ρ δὲ οὐδὲ ὁ λογισμὸς ὑποβάλλει, ἱπτοῦτο λέγεις" εἰ ἐγέννη- 

ἊΨ ςς τ ΠῚ Α Ἁ κ Ὁ ᾿ ᾿ “ τ 

σεν, ῥα; ἷς γὰρ θεὸς, φησὶν, εἷς καὶ μεσίτης θεοῦ καὶ 
Ε] Γ, Ώ », Ἴ “- »Ἕ Ἁ 6 “ ὃ Α ς Α " ’ 

ἀνθρώπων, ἢ ἀνθρωπος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς, ὅ ὁ δοὺς εαυτὸν ἀντίι- 

λυτρον ὑπὲρ οπάντων. Τί οὖν; Ρκαὶ Ελλήνων, εἰπέ μοι; 

Καὶ ὁ μὲν Χριστὸς ᾿καὶ ἀπέθανεν ὑπὲρ ᾿ Ελλήνων, σὺ δὲ 5εὔ- 
4, ΤΑΣ Τὰ γ': 3 Α “ἀκ . ἡ ᾽ 

ἕασθαι οὐκ ἀνέχῃ ΠΠῶς οὖν, ὙΦΗΘΕΝΣ οὐκ ἐπίστευσαν ; θτι οὐκ 

ἠθέλησαν" τὸ δὲ αὐτοῦ μέρος ἐγένετο. “Μαρτύριον"" τὸ πάθος 

10 φησίν. Ἦλθε γὰρ μαρτυρήσων, "φησὶ, τῇ ἀληθείᾳ τοῦ πατρὸς, 
ΪΆ 

καὶ ἐσφάγη. “ὥστε οὐχ ὁ πὐλλις αὐτῷ μαρτυρεῖ μόνον, ἀλλὰ 

καὶ αὐτὸς τῷ πατρί. ζι6ξ Ἐγὼ" γὰρ νδωνῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ 

πατρός μου, ̓ φησί' καὶ πάλιν, “ τὸν θεὸν οὐδεὶς ὁ ἑώρακε πώ- 

ποτε καὶ πάλιν, “Ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν 

θεόν" ὑκαὶ, “ Τ]νεῦμα ὁ θεός." Μέχρι. θανάτου τοίνυν ἐμαρτύ- 
ςς 2}( -» ἰδί 39 8 ἐς Ἐπὶ ρῆσε. αιροῖς ἰδίοις," ᾿τουτέστι, τοῖς προσήκουσιν. ἰς ὃ 

5. 1 Ὁ ογ. ν]1]. 6. θ΄ν. 7 δ , Ὑ; 22. 1015; τυ ἦν Φ.: θπ ἢ. 

ὃ αὐτὸν οἵα. Κ,. ἃ τῶν φύσεων ΟΠΊ. σ. 6 ἔδει---μεσίτης οπη. 1... ἵ καὶ 
οι. ΒΙΚ. ἐξ οὐ] οὐδὲ Ὁ. Μοχ ἐμεσίτευεν Κι ἃ εἷς---δύο] εἷς θεὸς καὶ εἷς 
μεσίτης. οὐκ εἶπεν δύο, ἀλλ᾽ εἷς Καὶ. ἷ ἀκριβείας] εὐλαβείας Οὐ. ἀκριβείας καὶ 
ΕΥΧα Ἄειες .. κ λογισμοῦ 1-Ἐ τοῦτο Ο. 1 τοῦτο λέγεις] πῶς τολμᾷς λέγειν; Κὶ. 
ἴὰ γὰρ οἵη. Κα. δαϊτη ὁ θεὸς Καα. ὁ οτῃ. Ο.Κ. Ὦ ἄνθρωπος δοσδδϑὶῦ 6 Χ 
Β.Ο.1.1.. 9 πάντων -ἰἡμῶν (Ὁ. Ῥοξβί πάντων να]σῸ Δα Δαηὶ τὸ μαρτ. καιροῖς 
ἰδίοις, αι ἀοβυηΐ 1 ἸΏ ΠΟΒΕΓῚ5 ΟΠ ΠΡ α8. Ρ καὶ] οὐ καὶ Ο. ᾳ μοι] -ναὶ Κα. 
ὅ'αν. οοἵ. καὶ ἀπέθ. ἀπέθ. καὶ Β.Ο. (αι. καὶ ὑπὲρ Ἕ. ἀπέθανε πος οτά. Κι. 
5. εὔξ. οὐκ] οὐδὲ εὔξ. Καὶ. ὐλνθήδν ἸΡνν μαρτ. καιροῖς ἰδίοις Κα. δ αΐτη τὸ 
μαρτ. Οὐ. (ει. Υ φησὶ οτῃ. Κ. γ᾽ γὰρ οἵη. Β. φησὶν ρμοβῖ γὰρ, ΠΟ ρΡοϑβί 
πατρός μον, παδοῖ Κ΄. Χ τὸν οτη. ΟὈΚ. Υ ̓ καὶ] “Ἐπάλιν 1. Κ. ϑαν. σοῦ. 
Ἵ καιροῖς) τὸ δὲ καιροῖς Ια. ὅ'αν. σοί, 8 τουτέστι τοῖς πρ.} ἀντὶ τοῦ πρ. 
ἐστιν 



)τ .-- 
- "», . ν ΙΝ ΕΡΙΞΤ. 1. Δὴ ΤΙΜΟΤΗ. ΗΟΜ. ΥἹΙ. 

ἐτέθην ἐγὼ κήρυξ καὶ ἀπόστολος" ἀλήθειαν λέγω, οὐ ψεύδομαι" 
’ ᾽ ΄“ ᾿ ’ Ἁ 3 ’ 45 5} δὲ ’ 

διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ. πειθη τοίνυν 
Ο Α ν Ἁ « κ " ΄-᾿ι "᾿ Α . 4 διδά " ι 

καὶ αὐτὸς ὑπερ ἐθνῶν ἔπαθε, καὶ ἐγὼ ὀιθάσκαλος ἐθνῶν 
τ ’ ᾳ,." Φ κ Ε Ε Δι... ἢ τ τ ἍΝ ἊΝ οεἸΚ δ 2 
ἀφωρίσθην, “τίνος ἕνεκεν σὺ οὐκ εὔχη ὑπερ αὐτῶν; αλῶς 
ΕῚ 00 ἔ - " ὃ - Μ“Μ 60 ΄“- ὃ ὃ ’ Χ 

ἐνταῦθα ἱτοῦ ἀξιοπίστου δεῖται, ὅτι ἐθνῶν διδάσκαλος, φη- 
’ Ν ’ “ 

σὶν, ἀφωρίσθην" ξπάνυ γὰρ ἐνάρκων πρὸς τοῦτο οἱ ἀπόστο- 
λοι. Εἶτα ἐπήγαγε, “ Διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀλη- 

; 

θείᾳ. “᾿Εν πίστει," παλιν ἀλλὰ μὴ νομίσης, ἐπειδὴ, “ἐν 
5 ’ Ἁ - ; Ἁ 

πίστει," ἤκουσας, ὅτι ἀπάτη τὸ πράγμα ἐστι καὶ γὰρ, “ 
ἿᾺ θεί 39. ἮΝ ᾿ΥΝ Ε ΕΣ γὃ Ὁ ΄ Α ; Ε] 

ἀλη μέγ᾽ φησίν οὐκ ἔστι ψεῦ ορ. )ρᾷς τὴν χάριν ἐκτετα- 
. . ω ’ 

μένην ; Ἰτοῖς γὰρ, ̓Ιουδαίοις αἱ εὐχαὶ οὐχ ὑπὲρ Ἐποιούτων ἐγί- 
’ ΤΩ 

νοντο, νῦν δὲ ἡ χάρις ἐκτέταται. 1.““Διδάσκαλος ἐθνῶν, φησὶν, 

ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ." “Ὁ δοὺς, φησὶν, ἑαυτὸν ἀντίλυτρον.᾽ 
΄-ὦ 9 Ν “ Ω ΄ ΄ ΠΠῶς οὖν παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός; ἤΓΑρα οὖν τῆς αὐτοῦ ἀγα- 

9 - 

θότητος γέγονεν. Αντίλυτρον τί ἐστιν ; "ἔμελλε τιμωρεῖσθαι 

ἢ αὐτούς" ἀπόλλυσθαι ἔμελλον" ἀλλ᾽ ἀντ᾽ ἐκείνων τὸν αὐτοῦ 

ἔδωκεν ουΐὸν, ὥστε κηρύττειν τὸν σταυρόν. 

Ρ'Ικανὰ ταῦτα ἐπισπάσασθαι πάντας, καὶ τὴν ἀγάπην ἐνδεί-- 

ἕασθαι τοῦ Χριστοῦ" ὄντως “γὰρ μεγάλα καὶ "ἀνεκδιήγητα. 

ἸΚατέθυσεν ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν, τῶν μισούντων, τῶν ἀπο- 
’ 5 ’ ει “δι « κ Ι "5" « Α ͵ 

στρεφομένων αὐτόν. “Ὁ οὐδὲ ὑπὲρ φίλων, οὐδὲ ὑπὲρ παίδων 
; ,Ψ΄' "5" ε Α 9 “ ᾿ .} Α ,ὔ 

ποιήσειεν ἄν τις, οὐδὲ ὑπὲρ ἀδελφῶν, δεσπότης ὑπὲρ δούλων 
3 , ’ ᾿ “- ν᾿» ς “- “ Ἁ εἶ ς Α 

ἐποίησε, δεσπότης οὐ τοιοῦτος, οἷος οἱ δοῦλοι, ἀλλὰ θεὸς ὑπὲρ 
Α ΄ 

ἀνθρώπων, οὐδὲ ᾿εὐδοκιμούντων. “Ὁ γὰρ "ἐπὶ ἀνθρώπων ἡ τῶν 
ὁμοουσίων οὐ γίνεται, τοῦτο "ἐγένετο" καὶ τοσαύτης ἀπολαύ- 

᾿] ὦ ᾿] ’ Ἁ ᾿] “- Ἀ ’ 

σαντες ἀγαπης. γἀκκιζόμεθα. καὶ οὐ φιλοῦμεν τὸν Χριστόν. 
Α ΄ς΄ »- ς΄ 

Αὐτὸς κατέθυσεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν" ἡμεῖς δὲ αὐτὸν καὶ τῆς 

ἀναγκαίας τροφῆς ἀποροῦντα περιορῶμεν, καὶ νοσοῦντα καὶ 

Ὁ ἐπεὶ 1. ὃ καὶ αὐτὸς] καὶ Χριστὸς ΚΚ. ὁ Χριστὸς ϑᾶν. οοἵ. ἃ τίνος--- 
ἀφωρίσθην οτη. ἴ,. ς καλῶς ΟΙΏ. κ. ἴ τοῦ ἀξ. -ἀφωρίσθην] τὸ ἑαυτοῦ 
ἀξιόπιστον δεικνὺς, τὸ, εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κήρυξ, φησὶ, τουτέστιν, ἀφωρίσθην ἕν, 
5αν. οθί. 8 πάνυ] πάλιν (564 ἴῃ τηᾶτρ΄ εἰς πάντα) Ο. πάντα 1. πάντες 1,. 
Ὠ φησὶν ]-Ἐ εἰ δὲ ἀλήθεια Ἰζ. ὅν. σοί. 1 τοῖς ]-ἰ μὲν [.. Κ τῶν τοιούτων (Ὁ. 
Θ ΔΕ ἐ ἐγένοντο ἫΝ Ἰ διδάσκαλος---ἀληθείᾳ διὰ τοῦτο καὶ διδάσκαλον ἐθνῶν 
ἑαυτὸν εἶπεν ἀράριαμοι, τὴν πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης χυθεῖσαν αἰνιττόμενος χά- 
ριν Κ. ϑὰν. (οί. ὁ δοὺς---ἄρα οὖν] τί οὖν φησι; πῶς ὑπὸ τοῦ πατρὸς παρε- 
δόθη ; ὁ δοὺς ἑαυτὸν κρτ ναῦθνι ἄρα οὐ Κζ, Ὠ αὐροὺε -Ἐ τοῦτο οὐκ ἐποίησεν 
Κ. ὅαν. οδοί. 0 υἱὸν } - καὶ κήρυκας ἡμᾶς ἔπεμψεν Ἰζ. ὅαν. οεἴ. Ρ ἨΘΙ͂ΚΟΝ. 
Κατὰ πλουτούντων καὶ καλλωπιζομένων γυναικῶν. Νογοη. 4 γὰρ οἴῃ. Καὶ. 
Τ ἀνεκὸ. 7- τὰ παρὰ θεοῦ εἰς ἡμᾶς ἐπιδεδειγμένα Ἰζ. 8αν. σού. 5 ἀνθρώπων [-Ἐ 
καὶ ἀνθρώπων Ἰά6πι. ῖ εὐδοκιμούντων Ἰ-Ὁ εἰ γὰρ εὐδοκιμηκότες ἦ ἦσαν, εἰ γὰρ 
εὐηρεστηκότες, οὐ τοσοῦτον ἦν θαυμαστόν' νῦν δὲ τοῦτό ἐστι τὸ πᾶσαν διάνοιαν 
ἐκπλῆττον, τὸ ὑπὲρ τοιούτων ἀχαρίστων καὶ ἀγνωμόνων ἀποθανεῖν Ἰϊάθτη. Υ ἐπὶ] 
ἀπὸ ἸΙά6πη. Υ τῶν ὁμοουσίων] πρὸς ὁμοφύλους Πάρτη. Χ ἐγένετο] -- ἀπὸ 
θεοῦ εἰς ἡμᾶς ᾿Ιάρτη. Μοχ ἀπολαύοντες 1. Υ̓ ἀκκ.]-Ἐ ἔτι Κα. ὅν. οοί,. 

1 Ὁ 

Ε 
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00 ᾿, ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗ ΥΎΒΟΞΤΟΜΙ ΝῚ, χΣ 

’ ᾿] " ’ ’ " σ΄ "- » 

γυμνητεύοντα οὐκ ἐπισκεπτόμεθα. [Ἰ]όσης ὀργῆς ταῦτα ἄξια, 
[2 “ -- 

πόσης κολάσεως, πόσης γεέννης; Εἰ “γὰρ μηδὲν ἕτερον, τοῦτο 

γοῦν αὐτὸ μόνον, "ὅτι κατηξίωσε τὰ τῶν ἀνθρώπων ᾿ῦδη οἶκει- 

οὔσθαι, καὶ λέγειν ὃ ὅτι πεινῷῶ καὶ διψῶ, οὐχ ἱκανὸν ἣν πάντας 

προτρέψαι; ᾽Αλλ᾽ ὦ τῆς τῶν χρημάτων τυραννίδος, μᾶλλον 

Β δὲ, ὦ τῆς τῶν “ἑκόντων δεδουλωμένων αὐτοῖς μοχθηρίας" οὐκ 

ἐκεῖνα ἔχει μεγάλην τὴν ἰσχὺν, ἀλλ᾽ ἡμεῖς σφόδρα ἐ ἐσμὲν ἔκλυτοι 

καὶ ὁδιαλελυμένοι, ἡμεῖς ταπεινοὶ καὶ γεώδεις, ἡμεῖς σαρκικοὶ, (278) 
ς κ 55 ἡἢ ᾿ ΕΣ Χ 3 ’ ’ Φ ἢ ,ὔ ἡ δ Ν 6 δύ 
ἡμεῖς ἀνόητοι" οὐ γὰρ εκείνων μεγάλη ἡ ἰσχὺς. ι γαρ “ου- 

’ ’ 

ναται, εἶπέ μοι; κωφά ἐστι καὶ ἀναίσθητα. {πὶ ὁ διάβολος 

οὐδέν δΒέστιν, ὁ μιαρὸς δαίμων, ὁ οὕτω πονηρὸς καὶ πάντα κυ- 

κῶν, τὰ χρήματα "τίνα ἔχει ἰσχύν; ᾿Βὰν ἴδης ἄργυρον, νόμισον 

εἶναι κασσίτερον. ᾿Αλλ᾽ οὐ δύνασαι; Ὅπερ ἐστὶν ἀληθὲς, 
“- ’ Ὅ“ “9 Ω κ᾿ “κ᾿ , ᾿ ΨΥ ᾿] δὲ “- 

τοῦτο νόμισον, ὅτι γῆ ἐστι" “ γῆ γὰρ ἐστιν. ᾿Αλλ΄ οὐδε τοῦτον 

Ἐ δέχη τὸν λογισμόν; ᾿Εννόησον ὅτι ἰἱἀπολλύμεθα καὶ ἡμεῖς, ὅτι 
΄“- “ , 

πολλοὶ τῶν ἐἩραίκ δ “Ὁ οὐδὲν σχεδὸν Ἢ αὐτῶν ἀπώναντο, ὅτι 

588 μυρίοι κομπάσαντες ἐν "αὐτῷ, τέφρα ἐγένοντο καὶ κόνις, ϑκαὶ 

νῦν δίκην τίνουσι τὴν ἐσχάτην, τῶν ἐν Ῥόστράκῳ καὶ ὑέλῳ διαι- 

τηθέντων πολλῴ τυγχάνοντες πτωχότεροι,᾿ τῶν ἐν κοπρίᾳ πολ- 

λάκις οἱ ἐπὶ ατῶν κλινῶν τῶν κόρ ἡρηρήνῃνν ἀπορώτεροι. ᾿Αλλὰ 

τέρπει τὰς ὄψεις : ᾿Αλλὰ τ τούτων πολλὰ τέρπειν δύναται 

μᾶλλον. Καὶ γὰρ καὶ τὰ ἄνθη, καὶ ὁ ἀὴρ καθαρὸς ὧν, καὶ ὃ 

οὐρανὸς, καὶ ὁ ἥλιος πολλῷ μᾶλλον τέρπει. Οὕτος μὲν γὰρ καὶ 

ἰὸν ἔχει πολὺν, ὅθεν πολλοὶ καὶ μέλανα αὐτὸν εἶναι ἀπεφή- 

Β ναντο᾿ καὶ δῆλον ἀπὸ τῶν ἐκμαγείων τῶν μελαινομένων᾽ ἐν δὲ 
’ { ’ δὲ 3 τὰ ἴω » ΕΣ Α 93 ’ 

ἡλίῳ ἵμέλαν οὐδεν, ἐν οὐρανῳ, ἐν ἄστροις. ΠῸΟολλὴ ἐν τούτοις 
κε “᾽ δ΄ ἰδ ,ὔ " 55 9 Π ἴω ’ὔ Οὐ Ν 

τοῖς ἄνθεσιν ἡ ἀπόλαυσις, ἢ ἐν ἐκείνῳ τῷ χρώματι. ὑ Τὸ 
, Ἁ ΄ 

ἄνθος τοίνυν ἐστὶ ᾿ τὸ τέρπον, ἀλλ᾽ ἡ πλεονεξία, ἡ ἀδικία" τοῦτο 
Α κ ἢ Ἁ ΄'ι 

τέρπει τὰς ψυχὰς, οὐχ ὁ ἄργυρος. "Ἐκβαλε ταύτην ἀπὸ τῆς 
“κ᾿ “ - Ο » 

ψυχῆς, καὶ ὄψει πηλοῦ τὸ δοκοῦν εἶναι τίμιον ἀτιμότερον" ἔκ- 
οἱ Ι ο 

βαλε τὸ παθος" ἐπεὶ καὶ οἱ πυρέττοντες, κἂν βόρβορον ἴδωσιν, 
΄' ν᾿ Ν 9 “ τς ἘΠ Ι Α ε Α δὲ σὲ 

ὡς “πηγὰς ἐπιποθοῦσιν" “οἱ ὑγιαίνοντες δὲ ὡς χρή, οὐὸε υδατος 

2 γὰρ] - καὶ ρα Μοχ ἕτερον μΑ 14 611. ἃ ὅτι κατηξ.] ὃ κατηξ. 1.1,. τὸ 
καταξιῶσαι Κα. Ὀἦἤνο. Κα. ὅ ἑκόντων] δ1᾽ὸ Ο.1. ἑκόντως ἴ,.. ἑκοντὶ Βα. 
ἃ διαλελυμένοι οπηη65. ΕἸ ἀαθαΐαϊ δεδουλωμένοι. 9 δύνανται 1. ἔ εἰ-Ἐ 
γὰρ 1.. ΒΕ ἐστιν) -" οὐδὲ πΣ Οσ. Ὦ τίνα ἔχει] ἔχει τινὰ 1.1. Ϊ ὅπερ] 
οὐκοῦν ὅπερ Ιζ. ὅν. σοῦ. Κ γῆ γάρ ἐστιν οτη. Ὁ. 1 ἀπολλύμεθα 1.1Κ.1,. 
ἀπολούμεθα Βα. ἸῺ αὐτῶν] ἐξ αὐτῶν Κ'. Ὦ αὐτοῖς Ο. ο καὶ] ὅτι καὶ 4 
Κ. ὅ8αν. οοὔ. Μοχ τίσουσι Β.(..1.1.. Λεῦοη. Ρ ὀστρακίνοις καὶ ὑελίνοις (Ὁ.1.}.. 
ϑἰαθιτη πονουμένων ΡΥῸ διαιτηθέντων Κα. ᾳ τῶν ἐλ. κλινῶν ἀπ. Ο. Τ τού- 
των -Ἐ ἕτερα [Κ.1,. ὅαν. οοἴ. Μοχ δύναται οπηπε8. δύνανται ΝἜΥΟη. ὅαν. ΜοΥ. 
5 πολλοὶ οτη. ἴ,. Ὁ μέλαν οὐδὲν ροβί ἄστροις ἰγδη5ρ. [.. Υ τὸ τέρπον] 
τερπνὸν ἴ,. ν᾽ πηγὴν Ὁ. Χ οἱ ΟΤη. 



ΕΝ ΒΡΒΤΙ ΑΘ ΈΜΟΤΗ. ΗΟΜ. ΥἹΙ. 0] 

-: ; Ε ᾽, Α ’ 

ἐπιθυμοῦσι πολλάκις. "ἔκβαλε τὴν νόσον, καὶ ὄψει τὰ πρα- 
ε Ε λῳῦ ’ ἰν 3 ὃ Α Ε 

γματα ὡς ἐστι. Καὶ ἵνα μάθης ὅτι οὐ Ψ εύ ομαι, πολλοὺς ἔχω 
“-“ κ Ἂ Ἁ “ " 

Υ δεῖξαι τοῦτο πεποιηκότας. Σβέσον τὸ πῦρ, καὶ ὄψει ὅτι ἀν- 
’ “-“ ; 9 ᾽ ’ Ἁ Ἁ , Ἢ 3 ᾽ " 

θέων ταῦτα ἐστιν εὐτελεέστερα. Καλὸν τὸ χρυσιον᾽ αλλ εἰς 
Α Ἀ 

ἐλεημοσύνην καλὸν, εἰς ἐπικουρίαν πενήτων καλὸν, οὐκ εἰς τὴν 

ἀνόνητον χρῆσιν, δΐνα ἔνδον θάἀποκέηται, ἵνα εἰς γῆν κατορύτ- 
“ Ο 9 Ὶ - Ἁ δ , Ἁ ’ ἊΝ Ά, 

τηται, ἵνα ἕεπὶ χεῖρας καὶ πόθας καὶ κεφαλὰς περικεηται. ιὰ 

τοῦτο ὦ ἐὑρέθη, οὐχ ἵνα τὴν εἰκόνα τοῦ θεοῦ καταδεσμῶμεν 
’ " "5" ὦ ’ Α ’ Ν ο -“ ’ ΄“΄“ 

τούτῳ, αλλ᾽ ἵνα λύωμεν τοὺς δεδεμένους εἰς τοῦτο κέχρησο τῷ 

“χρυσῷ᾽ λῦσον τὸν δεδεμένον, μὴ δήσῃς τὴν ἱλελυμένην. Τίνος 

γὰρ ΡΥ εἶπέ μοι; τὴν βοὐδαμινὴν πάντων προτίθης: μὴ "Ηϑρ. 

ἐπειδὴ " χρυσός ἐστιν, Ἰοὐκέτι δεσμὸν ποιεῖ; μὴ γὰρ ἡ ὕλη ἢ τὸν 

δεσμὸν ποιεῖ; Αν τε χρυσὸς ἧ, ἂν τε σίδηρος, ταὐτόν ἐστι᾿ 
ΠῚ] , “ 9 ’ Α ’ ; ἾΔΣ δ᾿ ’ .-“ “» 

καίτοι τοῦτο ἐκείνου καὶ βαρύτερον. λλὰ τί ποιεῖ κοῦφον 
»: Ψ" ε , ν Χ Ν ; ες: 

το πράγμα; Η κενοδοξία, καὶ τὸ παρὰ πάντων ὁρᾶσθαι δεδε- 
’ ΕῚ " ν. “-- ἴω ΕἸ ,ὔ ο΄ Α “ “3 ’ὔ 

μένην, εφ᾽ ᾧ ἐχρῆν μάλλον αἰσχύνεσθαι. τι γὰρ τοῦτο ἀληθές 
ΠῚ ̓ ] ὁ π ὦἤἦ 9 9 ’ Ε "ὃ . « “ Α 

ἐστι, καταόησον, καὶ ἄφες ἐν ἐρημίᾳ, ἔνθα οὐδεὶς ὁ θεωρῶν, καὶ 
ὔ ν Ν , χε. - ἮΝ 3 

βαρύνεται τὸν δεσμὸν καὶ ἐπαχθῆ νομίζει. Φοβηθῶμεν, ἀγα- 
Α ᾿Ὶ ο ΄ " -“» Ἁ Ἁ ς 9 ςς ΖΔ ’ Ἂ 

πητοῖ, μὴ ἀκούσωμεν εκεῖνα τὰ φοβερὰ ῥήματα, ἥσατε αὐυ- 
ὥς ἢ «- “, ΓΝ “ “- Α 

τοῦ χεῖρας καὶ πόδας. Τί ἤδη τοῦτο σαυτή “ποιεῖς ; οὐδεὶς 
’ - Α ’ ’ ’ ᾿ Α Α 

δεσμώτης χεῖρας καὶ πόδας δέδεται. Τί καὶ τὴν κεφαλὴν δε- 
- Ν 9 - - Α Ἁ ’ 

σμεῖς; οὐ γὰρ ἀρκεῖ χεῖρας καὶ πόδας: τί καὶ τὸν τραάχήλον 
’ - ἐ Α Ν - Ἁ ’ ’ 

μυριοις δεσμοῖς περιβαλλεις ; Γὴν γὰρ ἀπὸ τούτων φροντίδα 
Ἀ ’ ἤ Α “ 

παρίημι, τὸ δέος, τὴν ἀγωνίαν, τὴν μαχήν τὴν ὑπερ αὐτῶν 
Ἀ Ἁ , “- ᾿ «' 

Ῥπρὸς τὸν ἄνδρα, εἴποτε αὐτῶν δεηθείη, τὸν θάνατον ὃν ὑπομέ- 

νουσιν, εἴποτε ἐκπέσοι τι τούτων. “Ταῦτα οὖν ἡδονὴ, εἰπέ 

μοι; Ἵνα ἕτερος δτερφθὴη πὰς ὄψεις, σὺ δὲ καὶ δεσμοῖς καὶ 

φροντίσι καὶ κινδύνοις καὶ ἀηδίαις καὶ μάχαις, καθημεριναῖς 

νὑποβάλλεις σαυτήν; ἸἈρ' οὐ πάσης κατηγορίας καὶ κατα- 
» “ἃ ΝΣ κ᾿. “- “ 

γνώσεως ἄξιον Χὰν εἴη τοῦτο: Μὴ, παρακαλῶ, μὴ ταῦτα ποιῶ- 

9 Μαίίῃ. χχὶ!. 13. 

Υ δεῖξαι τ᾿}. τ. δεῖξαι ἑ Ι. 48 οὐκ] ἀλλ᾽ οὐκ 1. ἃ ἵνα] οὐδ᾽ ἵνα νΕ] οὐδ᾽ ἵν᾽ 
ἴον Ὁ. Ὁ ἀράμονδαε ΒίΟΣ: ΔΓ ονθεῖ. Μοχ περίκειται 6: ς ἐπὶ Ο.1.Κ.1.. 
περὶ Εαα. ἀ«Ἃ ηὑρέθη (.1. δ χρυσίῳ (.1. Μοχ τοὺς δεδεμένους ἡ Ο. ἐἔλελυ- 
μένην] ἐλεημοσύνην Ι. Ἔκυχιν, Ἔ οὐδαμινὴν Ἔ γῆν Ο. ἢ χρυσὸς] οὐ χρυσὸς 1.1. 
ἱ οὐκέτι ὃ. π. " οἴου αὐτὸν δεσμὸν μὴ ποιεῖν ΙζΚ. οὐκ ἔστι δεσμὸν ποιεῖν 1,.., Κὶ τὸν 
ομη. Κ. μὴ γὰρ ἡ ὕλη τ. ὃ. ποιεῖ οτῇ. (.1.1.. 1 ἂν] ἐὰν Ὀ1 1. Ῥοβι ἢ ἢ δά. 
ὁ δεσμὸς Κ. Τὰ καίτοι] καὶ (.1.1.. Μοχ καὶ οῃ!. [,. Ὦ ἐστι οτη. Κ. 
9 ποιεῖς] Ὁ γύναι (Ο. (") Καὶ. ὅαν. σα. Ρ πρὸς---δεηθείη] κρῖ Ι. δέδηθι (516) [.. 
ΟἸαυβαϊα ἀδαβῦ ἴῃ Ὁ. ᾿ηνϊΐο δ οί. 4 εἴποτε] “ἡ αὐτῶν Β. δ΄ ἐγοη. Τ᾿ ταῦτ᾽ 
οὖν Κ΄. 5 τερφθῇ γο τέρπῃ (Ο.1.1,. ἱ σὺ δὲ] ὅ1ς Ο.1.. ετοη. σὺ Β.1. 
σεαυτὴν ὦ. σαυτὴν ὅν. οοί. Υ ὑποβάλλοις ἴ,.., ιαίπη σαυτὴν (0.1.1,. 
ἑαυτὸν Β. ἵετο. σαυτὴν οἵη. Κα. ϑαν. σού. ν ἄρ᾽ οὐ] ἀρ᾽ οὖν οὐ Κα. ἄρα 
οὖν (.1.1.. κατηγορίας καὶ οτη. [,. Χ ἂν εἴη οτη. Κι. ὅν. (οί. 
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589 μεν, ἀλλὰ ὕλύωμεν πάντα σύνδεσμον ἀδικίας, διαθρύπτωμεν 

πεινῶντι τὸν ἄρτον, πάντα τὰ ἄλλα πράττωμεν, ἃ τὴν πρὸς 

τὸν θεὸν “παρρησίαν προξενῆσαι ἡμῖν δύναται, ἵνα τύχωμεν 
τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν, ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, 

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

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

ἉΘΥΘΣΡΗΣ 

Β ἸΒούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπαί- 

ροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ "διαλογισμοῦ. “Ὡσαύ- 

τως καὶ τὰς γυναῖκας ἐν βατούποδα κοσμίῳ μετὰ αἰδοῦς καὶ 

σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτὰς, μὴ ἐν "πλέγμασιν, ἢ ἢ χρυσίῳ, ἢ 

μαργαρίταις, ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ, ἀλλ᾽ ἀὸ πρέπει γυναιξὶν 

ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δι᾽ ἔργων ἀγαθῶν. 

(279) 

, 

Ο Ζ.ὍΤΓΑΝ προσεύχησθε, “φησὶ, μὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκρι- 
, ζω ἄκρῳ “- “- ΄ 

ταὶ, ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν 

πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις. 
ἘΝ Α ,ὔ ἀυθις [{"» ’ὔ ᾿ Ἁ Ψ'. γἷῳ »ων δὲ “ 

μὴν λέγω ὑμῖν, ἰἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. νυ ὃε ὅταν 
, 9 9 » κ.ῳ., κ 5 , ἥν « ΄ 

προσεύχη, εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου, καὶ δκλείσας ὅτην θὺυ- 
΄“- “- “ ΄“- Ἁ 

ραν σου, πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ αὐτὸς 
ἀποδώσει σοι ἐν τῷ Φφανερ ῳ. ΤῸ οὖν ᾿ὸ [Παῦλός φησι, “ Βού- 

λομαι προσεύχεσθαι. τοὺς ἄνδρας κ ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπαίροντας 

ὁσίους χείρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ:" "Αλλ᾽ οὐκ ἔστιν 

Ὁ ἐναντίον ἐκείνοις τοῦτο, μὴ γένοιτο, ἀλλὰ ""καὶ σφόδρα πσυνᾷ- 

δον. [Πῶς καὶ τίνι τρόπῳ; οΔεῖ δὲ πρότερον εἰπεῖν, τί ἐστιν, 
{ς ΤῊ 9 ᾿ .“.}Ϊ᾽ 49 Ἁ ’ , Ρ “ 

ἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου καὶ τί δήποτε Ῥτοῦτο προσ- 
“ὲ Α 

τάττει, εἰ ἐν παντὶ τόπῳ δεῖ εὔχεσθαι" καὶ εἰ ἐν ἐκκλησίᾳ μὴ 
ὃ “- ΨἾ 4 κ. ἭΨ »᾽ ᾿Ὶ ΄-. 9. ’ 5 “᾽ν 

εἴ εὔχεσθαι, “καὶ εἰ ἐν ἀλλῳ μηδενὶ τῆς οἰκίας μέρει, αλλ΄ εν 

1. ΟΑΡ, 11. ν. 8--- το. 2 Μαίίμ. νἱ. 5, 6. 

Υ λύε 1.1. ΖΖ παρρ. πρ. ἡμῖν) ὅϊςο 1.Κ.1.. ἡμῖν οπι. Ο. ἡμῖν παρρ. πρ. ἘᾺά. 
Μοχ δυνήσεται Τ,. ΟΝ ἼΙ. ἃ διαλογισμῶν '. ὃ ̓ πλέγματι ΔΨ ετοη. 
δίαίιη ἢ οι. Β.  βγοῃ. ς χρυσίῳ (.1.1.. χρυσῷ Ἐαά. ἢ ἱμ. πολ. οτη. Κὶ. 
οὕ δῃηῦθ οουν. 1. ἃ δ] ἃ Β. ᾧ 1... 8 φησὶν] - ὁ κύριος ᾿ δ Σιρσοὺς ᾿ς 
αν. σοῦ. ἔ ὅτι ἀπ. ἃ. ὅτι οτη. [.Κ.].. Ε ἀποκλείσας Κ. ἢ τὴν θ. 
σου] ὅϊο Ο.1.10.1.. αι. τὰς θύρας ἘΔά. ἱ ὁ Π. φησι] οὕτω τοῦ Χριστοῦ 
λέγοντος, ὁ Π. “προτρέπει κ, Κ ἐν π. τ. ΟΙΏ. Ἱ.. 1 ἀλλ᾽ οὐκ---τοῦτο] οὐκ 
ἐναντιούμενος ἐκείνῳ τοῦτο λέγει Κ. τὰ καὶ οἵη. 1.1. Ἡ ̓ συνᾷδον] δι. (δῦ. 
εἰ Ε44. συνάδων Κ΄. συνάδων ταῦτά φησι Β. συνάδοντα ταῦτά φησι (φασι 1..) 
Ο.1.1. ο δεῖ--εἰπεῖν}. εἴπωμεν πρότερον Κ. Ρ τοῦτο] Ἐτοῖς ἄλλοις Β.1. 
Ψοτοη. Παῦλος ῬΓῸ τοῦτο ΘΟ... Ῥεγραηΐ, προστάττει ἐν παντὶ τόπῳ εὔχεσθαι 
Ο. 1. Ι,.. δος εἰ ἐν π. τ. δεῖ εὔχεσθαι ἀοδαῃῦ 1 Ἰὼ Κοω ἃ καὶ εἰ---μόνον (μόνῳ 1. )} 
ἢ ἐν ἄλλῳ τ. οἷ. μ. ἀλλὰ μόνον ἐν τῷ ταμείῳ ; καὶ τότε ἐροῦμεν τί ἐστιν ἐν παντὶ 
τόπῳ 
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» Α 

τῷ ταμείῳ μόνον. οὖν ἐστι τὸ λεγόμενον ; "Τὸ ἀκενόδοξον 
΄- ’ ΄»“"ἢι Ἀ 

δεικνὺς ἐνταῦθα ὁ Χριστός φησι, μὴ λαθρα ἁπλῶς, "ἀλλὰ κε- 
δ᾽ Ὶ Α 

κρυμμένως τὰς εὐχὰς ποιοῦ. ὥσπερ ς Σεἢ λέγων, 8 Μὴ γνώτω 

ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου," οὐ περὶ χειρῶν ᾿διαλέγε- 

ται ἁπλῶς, ἀλλὰ τὴν ὑπερβολὴν "ἡ τῆς ἀκενοδοξίας παρίστησιν, 
“ ι δὰ 15 - “- ς.» γ , νν 9 , 

οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα τοῦτο αἰνίττεται. (ὑὺ τοίνυν ν᾿ εἰς τόπον Ἐ' 
’ὔ Ἁ " Ἁ “" 4 ἃ ’ὔ ᾽ ’ὔ Ἀ Φ "ὃ Ὁ 

περιώρισε τὴν εὐχήν, ἀλλ᾽ ἕν μόνον ἐπέταξε, τὸ ἀκενόδοξον. 
΄-ι ’ ι. .οο “5 

δὲ Παῦλος ταῦτα φησι πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῆς ᾿Ιουδαϊκῆς εὐ- 
. »" Ἁ ’ὔ .- ἱξξ Ἢ Α ’ 9 ’ « ’ 

χῆς. Ὅρα γὰρ τί φησιν ν παντὶ τόπῳ ἐπαίροντας ὁσίους 
- “- ζυ Α Α ΄- 

χεῖρας" ὅπερ τοῖς ᾿Ιουδαίοις θέμις “οὐκ ἦν. Οὐδὲ γὰρ ἐξῆν 
΄“- ΄- ς΄ Ὶ Σ ἀλλαχοῦ προσιέναι τῷ θεῷ, καὶ θύειν, καὶ τὰς λατρείας 5ἐπι- 

“- ς ἢ ς δ“ ’ ἃ ᾿ ’ " - ι) ἈΝ ὦν 

τελεῖν, ἀλλ᾽ εἰς ἕνα τόπον “τοὺς πανταχόθεν "τῆς οἰκουμένης 

συντρέχοντας ἅπαντα τὰ τῆς “ἁγιστείας ἐν τῷ ναῷ ἐπιτελεῖν 
’ “ Ε 

ἀξδει. '"Γούτων ἀντίρροπον ἐπὴν παραίνεσιν εἰσάγει, καὶ τῆς Τὶ 
΄ Ἁ 

ἀνάγκης ἀπαλλάξας ἐκείνης, 8 οὐκ ἔστι "τοιαῦτα τὰ ἡμέτερα, 
᾿ Α “. Ἁ Ἁ κ ; 

φησὶν, οἷα τὰ ᾿Ιουδαϊκά. “ὥσπερ γὰρ τὰς εὐχὰς ὑπὲρ πάντων 
κ " ν 

ἔπαθε, καὶ 5990 

πανταχοῦ καλὸν 

κελεύει ποιεῖν" ὑπὲρ ἱψγὰρ πάντων καὶ ὃ Χριστὸς 

ὑπὲρ πάντων, φησὶ, ταῦτα κηρύττω" οὕτω καὶ Ι 

εὔχεσθαι" ἡ δὲ παρατήρησις λοιπὸν μὴ οἰκο τόπον ἔστω, ἀλλὰ 

περὶ τὸν τρόπον τῆς εὐχῆς. ἐαρύνοι, ψεν μὲν εὔχου, φησὶ, παν- 

ταχοῦ δὲ ὁσίους χεῖρας ἔπαιρε" " τοῦτό ἐστι τὸ ζητούμενον. 

"Ὁ σίους δὲ τί ἐστι; καθαράς" καθαρὰς δὲ Ρτί ἐστιν ; οὐχ ὕδατι 

νιπτομένας, ἀλλὰ φιλαργυρίας, ἁρπαγῆς, φόνων, πληγῶν κα- 

αρυω Ὡ Χωρὶς ὁ ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ. "δὴ τοῦτό ἐστι: 

τίς "γὰρ εὐχόμενος ὀργίζεται; ᾿ῦΓουτέστι, χωρὶς μνησικακίας. 

ὃ. Μαίῃ. νἱ. 3. 

Γ τὸ ἀκ.---ποιοῦ] ἀκενοδόξους ἡμᾶς εἶναι βούλεται ὁ Χριστὸς, καὶ χωρὶς ἐπι- 
δείξεως ποιεῖν τὰς εὐχάς. τοῦτο τοίνυν αἰνιττόμενος τοῖς ἀκούουσιν, εἴσελθε, 
φησὶν, εἰς τὸ ταμιεῖόν σου" οὐχ ἵνα τοῦτο ποιῶμεν προηγουμένως, ἀλλ᾽ ἵνα κε- 
κρυμμένως μμκ « εὐχὰς ποιεῖσθαι σπουδάζωμεν Κἰ. 8 ΘΛΑΕΤῪ Κα: ΘΟΕ ΝΜ ΙῸΟΣ 
ποιεῖ Ἰ,. ἵ διαλέγεται οτα. Κ. ν για. Απμῃοί. Υ εἰς τὸν τόπον 44. 
τὸν ΟἸΏ. Β.Ο.ΙΚ.Ι͂,. οὐ τοίνυν--- ταῦτά φησι] διδάσκων παντὶ τρόπῳ σπουδάζειν 
εὐχομένους λανθάνειν. ἀλλ᾽ οὐδὲ εἰς τόπον τοῦτο εἰπὼν περιώρισε τὴν εὐχὴν, ἀλλ᾽ 
ἕν μόνον τὸ ἀκενόδοξόν τινα τρόπον ὑπέδειξε κατορθοῦν. ὁ Χριστὸς τοίνυν οὕτως" 
ὁ δὲ Π. τοῦτο κελεύει Καὶ. Χ οὐκ ἢν] ἦν οὐδαμῶς Τ,. Υ͂ ἀλλ. πρ. τῷ θ.] ὅις 
σ. Κ. Οαῦ. τῷ θ. πρ. ἀλλαχοῦ Ἐαάα. 2 τελεῖν Ο. ἃ τοὺς τὰ κ. 
Ὁ ἐκ τῆς οἶκ. ΕΔά. ἐκ οἵη. [.Κ. ο ἁγιαστίας Β.1. νηστείας δὲ 4 ἔδει. 
τούτων ἔδει τούτων Ι. ἔδει οὖν τούτων (.1,.. ἔδει οὖν (οτη. τοὐτων) Κ. 
8 τὴν οτῃ. Κ. [ εἰσάγειν Ἐ͵ΤῚ “εἰσαχθῆναι. Κ. Μοχ ἀπαλλάξαι . ΞΕ οὐκ 
ἔστι---- ̓ Ιουδαϊκὰ] τοῦτο δὴ καὶ ποιεῖ οὗτος, εἰπὼν, ἐν παντὶ τόπῳ - ἢ φησὶ 
τοιαῦτα τὰ ἡ. οἵ ΠΠΟΧ ὑπὲρ π' τὰς ν γ᾽ ἴῆνουβο οὐ. Εαά. ἱ γὰρ πάντων] 
δῖος Ο1.1Κ.1.. πάντων γὰρ ἘΠ. ΒΕ ἔπαθε ΟἸτηη68. ΡΌΤΩΝ ΕΔ4α. Ιἱπαντα- 
χοῦ] -Ἐ κελεύει εὔχεσθαι" πανταχοῦ τοίνυν φησὶ Κ. ὦ μὲν, φησὶ, εἰ δὲ οτη. Κ. 
Ὦ τοῦτο] -Ἐ γὰρ ἴ,. Ὁ ὁσίας (.1.1,. ογοη. ϑέδίπ τί οτη. Κ. Ρ τί ἐστιν] 
φησιν Κα. 4“ φιλαργυρίας μ10 πλεονεξίας (.1.1Κ.1.. Βεέαίίπη ἁρπ. φ. ρῥγὸ φ. ἁρπ. 
ἸἸάθτη. τ δὴ] δὲ Β.  όγοπ. ογὸ Υ εἴ. 5 γὰρ] ὅτο Β.1,. (ὐαῦ. ει. δὲ Εαά. 
Νοαίγαπη οϑύ ἴῃ Κα. ἵ τουτέστι χ. μν.} χ. μν. φησὶ Κἰ. 
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Β ΚΚααθαρὰ ἔστω τοῦ εὐχομένου ἡ διάνοια, “πάθους παντὸς ἀπηλ- 
’ Α Ἁ ΄ ΄ 

λαγμένη" μηδεὶς μετὰ ἔχθρας προσίτω τῷ θεῷ᾽ μηδεὶς μετὰ 
5" ἢ Α “ ΄σ 

ἀηδίας καὶ διαλογισμοῦ. 1: Ν ἐστι, “ διαλογισμοῦ ; χ᾽ Ἐπα- 
δ “- 

κούσωμεν. Αρα οὐ δεῖ ὅλως ἀμφιβάλλειν ὅτι ᾿ ἀκουσθησόμεθα. 
4 «Ὁ Ἅ Ἃ δα τ - , , ΣΝ ᾿ 

σα γὰρ ἂν αἰτήσητε, φησὶ, πιστεύοντες, λήψεσθε" καὶ 
’ “ἡ 

πάλιν, “Ὅταν Ζστήκητε εὐχόμενοι, ὃ ἀφίετε, ὃ καὶ ἀφεθήσεται 
ς δ, ΜΝ 7: “- ,..» ἐςς Α 3 “- Ἀ ὃ λ “99 κα Ν “- 

ὑμῖν. οὔτο ἐστι, “ χωρίς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ. αἱ πῶς, 

φησὶ, δυνήσομαι πιστεύειν, ὅτι ὁἐπιτεύξομαι τῆς αἰτήσεως :Αν 

μηδὲν ἐναντίον αἰτῆς, ὧν δοῦναί ἐστιν ἕτοιμος" ἂν μηδὲν ἀνάξιον 
κ , ΜΠ: ι ᾿ Ἢ , . 18 

τοῦ βασιλέως, ἀν μηδὲν βιωτικὸν, ἂν πάντα πνευματικὰ, “ἀν 
Α - ΕἾ Ἀν “- Ν] 

Ο χωρὶς ὀργῆς προσίης, ἂν καθαρὰς ἔχων τὰς χεῖρας, ἂν ὁσίας. 
, , 

“Ὅσιαί εἰσιν αἱ ἐλεημοσύνας ἐργαζόμεναι. ἊΑν οὕτω προσίης, 
4 Θ “ 9 ’ “ι “ ’ δ «ς Ἐπ Ν « “ ᾿ Α 

πάντως “ὅτι ἐπιτεύξη τῆς αἰτήσεως. ἰ γὰρ ὑμεῖς, φησι, 
Ἀ Ψ τὸ ὃ ’ὔ τ θὰ ὃ ὃ ̓ - Ψ σ΄ ες 

πονηροί ὄντες, οἴδατε ὁματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, (280) 
’ὔ .-. 

ποθ μαλλον ὁ πατὴρ ὑ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς: ̓  ᾿ Διαλογισμὸν 

τί φησι: τὴν ἀμφι βολίαν λέγει. «Ὡσαύτως καὶ τὰς γυκαΐκας, 

βούλομαι, δ φησὶ, χωρὶς ὀργῆς; χωρὶς διαλογισμοῦ, "ὁσίους χοῖ- 

ρας ἔχειν, μὴ ταῖς ἐπιθυμίαις ταῖς ἑαυτῶν ἐξακολουθεῖν, μὴ ἀρ- 

19) πάζειν, μὴ πλεονεκτεῖν. Τί γὰρ, ἱᾶν καὶ αὐτὴ μὴ ἁρπάζῃ, διὰ 

δὲ τοῦ ἀνδρὸς ἔ τοῦτο ἐργάζηται; Παρὰ δὲ τῶν γυναικῶν καὶ 

πλέον τι ἰἀπαιτεῖ ὁ Παῦλος. [Ποῖον δὴ τοῦτο; “Μετὰ αἰδοῦς, 
Ἁ Ἂ ΄“΄ - 

φησὶ, καὶ σωφροσύνης ἐν καταστολῆ " κοσμίῳ κοσμεῖν ἑαυτὰς, 
Α ΕῚ Χέ «ἵ 0 ἢ «ἷ Ἂ ΡῚ Σ ,ὔ 

μὴ εν πλεγμασιν, ἢ χρυσίῳ, ἢ μαργαριταις, αλλ΄ ΡῸ πρέπει 

γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δι᾽ ἔργων ἀγαθῶν." Κα- 
’ 

ταστολὴν τί φησι; ουτέστι. ἃ τὴν ἀμπεχόνην πάντοθεν περι- 
’ “. - Ἁ 

εστάλθαι καλῶς, κοσμίως, μὴ περιέργως" ἐκεῖνο γὰρ κόσμιον, 
τοῦτο δὲ ἄκοσμον. 

ΓῚ “λέγει; προσέρχῃ δεομένη τοῦ θεοῦ, καὶ περίκεισαι χρυ- 

Ἡ σία καὶ ἐμκπλέγματα; μὴ γὰρ χορεῦσαι ἦλθες : μὴ γὰρ γάμων 

4 Μαίῃ. χχὶ. 22. Μᾶτγο. Χὶ. 25. ὅ Μεαΐῃ. νἱ]. σι. 

ἡ παθ. παντὸς ΡΥῸ παντὸς παθ. ΟΠ Κ Ἰ δῖς ν᾽ ἐστι] -Ἐ χωρὶς Κ. ὅν. 
οοῦ. Χ ἀκούσωμεν Ιῴ. δίαϊϊιη ὦ ἄρα Ροβί ἀμφιβάλλειν [8 Π8ρ. Ιάθιη. ᾧ ἀκουσθ. 
ῬΙῸ ἐπακουσθ. ΟΥ̓ΏΠΒΒ8. 2 στήκετε 1.1,.. Βίας π εὐχόμενοι το προσευχόμενοι 
(ΓΤ ἃ ἄφετε Β. Νεγοη. Ὁ καὶ ἀφ. ὑμῖν ] εἴ τι ἔχετε κατά τινος 
δαν. σοί. ὃ τεύξομαι ἴ,.. ἀἀὰν ὀργῆς χωρὶς προσέλθης ἴ,. ἂν ἀῃίθ καθαρὰς 
τ 1, 9 ὅτι ἀροεδϑὶξ οχ 1.Κ.1.. ν]ά. Απποῦ. δὰ ρΡ. 495 Β. δἰαττη τεύξῃ 1. 
Γ τί φησι οἴῃ. Κὶ. ὅν. οοΐ. ΒΕ φησὶ, χωρὶς ὀργῆς] τουτέστι" τί βούλει εἰπέ; 
χωρὶς ὀργῆς θεῷ προσιέναι Κ. φησὶ, θεῷ προσιέναι χ. ὁ. ὅδαν. οἴ. ἰπν 5. 10 115. 

ὁσίας χ. αἴρειν, μὴ Ι,., Μοχ ταῖς ἑ. ἐξ, ΡΓῸ ἐξ. ταῖς ἑ. ΟἸΏΠΘ6Β. ἱ ἂν καὶ] 
δις (.1.Κ.1.. κἂν Ἐπα, Κ ταβπαι καὶ τοῦτο 5.1.1,.. Θιαθτη ἐργάζεται Β. 
1 ἀπαιτεῖ Ο1Κ., αἰτεῖ 46. Ἢ μετὰ---σωφροσύνης] ΘΙ ΟἹ; Κ.. Ι. τὸ μετὰ 
αἰδοῦς καὶ σ. φησὶν 4. Ὠ κοσμίῳ Ι. Κκ' κοσμίᾳ 64. Ο χρυσίῳ ΡΓῸ 
χρυσῷ Ο.1. Π. Ῥοϑύ μαργαρίταις 844. ἢ ἐν ἱματισμῷ πολυτελεῖ (". Ρ ὃ] ᾧ 
Β.,.. «τὴν ἀμπεχόνην οτ. (0.1... Ἰηνία (ὑαΐ, τ᾿ ΉΘΙΚΟΝ. Κατὰ καλλω. 
πιζομένων γυναικῶν, καὶ ἐκκλησιαστικῶν παρθένων. 
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μεθέξουσα ; μὴ γὰρ εἰς πομπὴν παρεγένου; ᾿Εἰκεῖ τὰ χρυσία, 
ἐκεῖ τὰ ἐμπλέγματα, ἐκεῖ τὰ πολυτελῆ βἑμάτια ἔχει καιρόν" νῦν 

δὲ οὐδενὸς τούτων χρεία. Ἦλθες παρακαλέσαι, δεηθῆναι ὑπὲρ 

ἁμαρτημάτων, ἐντευξομένη ὑπὲρ ὧν προσέκρουσας, αἰτουμένη 

τὸν δεσπότην, ἵλεω καταστήσουσα αὐτόν" τί κοσμεῖς σαυτήν: 

Οὐκ ἔστι ταῦτα ἱκετευούσης τὰ σχήματα. ΠΠῶς ἡ δύνασαι στε- 

νάξαι, ᾿ πῶς δακρῦσαι, πῶς μετὰ ἐκτενείας εὔξασθαι, τοιοῦτον 

σχῆμα περικειμένη: Κἂν δακρύσης, γέλως ἔσται τὰ δάκρυα τοῖς 

ὁρῶσιν" οὐ γὰρ χρυσοφορεῖν τὴν δακρύουσαν δεῖ; ἐπεὶ σκηνή 
ἐστι καὶ γὑπόκρισις, ὅταν ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς διανοίας. ἀφ᾽ ἧς ἡ το- 

σαύτη πολυτέλεια “καὶ φιλοτιμία ἐτέχθη, ἀπὸ τῆς αὐτῆς καὶ δά- 5οτ 

κρυα προχέηται: ΠΕρίελε πᾶσαν ἐκείνην τὴν ὑπόκρισιν" ἃ θεὸς 

οὐ παίζεται. Ταῦτα τῶν μίμων καὶ τῶν ὀρχηστῶν ἐστι, τῶν 

ἐν ταῖς " ἁρμόζει. 

“ Μετὰ αἰδοῦς, φησὶ, καὶ σωφροσύνης." Μὴ τοΐνυν τὰς ἑταιρι- 

ζομένας μιμοῦ" διὰ γὰρ ἐτούτου τοῦ σχήματος ἐκεῖναι πολλοὺς 

ἐπισπῶνται ἵἱπτοὺς ἐραστὰς, κἀντεῦθεν πολλαὶ πονηρὰν ἔλαβον 

ὑποψίαν πολλάκις, καὶ οὐδὲν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἀπώναντο" 

πολλοὺς δ γὰρ διὰ τῆς δόξης ταύτης ἔβλαψαν. Ὥσπερ" γὰρ ̓  

πεπορνευμένη, κἂν ἔχη σώφρονος δόξαν, οὐδὲν τῆς δόξης ᾿ ἀπώ- Β 

νατο, τοῦ τὰ κρύφια δικάζοντος τότε πάντα εἰς μέσον ἄγοντος" 

οὕτως οὐδὲ ἡ σώφρων, Κὰ ἰἐπιτηδεύση διὰ τοῦ σχήματος μοι- 

χείας δόξαν λαβεῖν, '"" ἀπώνατό τι τῆς σωφροσύνης" πολλοὶ γὰρ 

"διὰ τῆς δόξης ταύτης ἐβλάβησαν. Τί οὖν ἐγὼ πάθω, Φησὶν, 

ἂν ἕτερος ὑποπτεύση; “Σὺ δίδως τὴν ἀφορμὴν διὰ ποῦ σχήματος, 

διὰ τοῦ βλέμματος, διὰ τῶν κινημάτων. Διὰ τοῦτο “πολὺς τῷ 

Παύλῳ λόγος τῆς ἀμφιάσεως, πολὺς τῆς αἰδοῦς. ΕΝ δὲ ἃ 

πλούτου μόνον ἐστὶ τεκμήρια ταῦτα πιριεῖλε; χρυσὸν, Ἵμαργα- 

ρίτας, ἱμάτια πολυτελῆ, πολλῷ μάλλον ἃ περιεργίας ἐστὶν, Ο 

οἷον ἐπιτρίμματα, ὑπογραφὰς ὀφθαλμῶν, ὁδιατεθρυμμένην βα- 

ἀξ.. ν δὲ ο ἢ 8 , 
σκηναις γυναικι ὁε “κοσμιᾳ οὐοὲεν τουτῶν 

αν 

δ ἱμάτια] τ ἴσως ἴ.. Μοχ τούτων χρ. ῬΓῸ χρ. τούτων ΟἸΏΠ6Β. ἴ ὑπὲρ--- 
αἰτουμένη οἵη. Κα. γτΐἕλεων Κα. δαί καταστῆναί σοι" τί [᾿. ν δύνῃ (0.1. 
5 πῶς τ δύνασαι ἘΞ]. δύνασαι οτη. (.1.1{.1.. Υ ὑπόκρισις) πῶς γὰρ οὐ 
σκηνὴ (σκηνῆς Κι.) Κα. ὅδν. εδϑί. διαί τη ὅταν ἀπὸ τῆς αὐτῆς δ. Ο.1.Κ.1.. 2 καὶ 
ἡ φ. Ο. καὶ φ. ο΄]. . ἃ ὁ θεὸς Ο.1.1.. Ὁ σκηναῖς ἐ διημερευόντων ἴζ. 
ὅϑδαν. σοί. ς κοσμίῳ (Οὐ. τοιοῦτον ΡΓῸ τούτων ἴ;,. ἃ ἁρμόζει) ὅῖς Ο.{πΠ0.1.. 
σοπρφγι ει. Ἑοθαίΐαν πρέπει. 6 τούτου οτη. (ὐ.1.1.. ἐἔτοὺς οῃ. Β.1.Κ, 
Θιαίίτη καὶ ἐντεῦθεν (.1.1,. ἐντεῦθεν Κ. 8 γὰρ οπι. Κὶἰ. " γὰρ] καὶ [ζ. 
ἷ ἀπώνατο] ἀπόνασθαι δυνήσεται Ις. Κἂν] κἂν (.1.1,. Νεγοη. Ι ἐπιτη- 
δεύσει 1. ἐπιτηδεύσηται ἵ,. τῇ ἐπιτηδεύσει (--ση απέβ οουτ.) (Ὁ. [Ιάρστῃ οτ. διὰ, 
εἰ λάβη ῬΙῸ λαβεῖν Βαθοῦ. “μοιχείας δόξαν δ. τ. σ. λ. μος οτά. Ι ἸΠΡ ὑπ. 
τι τῆς] οὐδὲν ὁ ᾿ὀνήσεταί τι ἀπὸ τῆς Κ. ἢ διὰ] ἀπὸ Κα. 9 πολὺς οἴη. Κὶ. 
Ρ εἰ δὲ] καὶ εἰκότως" εἰ γὰρ Καὶ. 4 ππρρερό με ἐσθῆτας ἴ,. Τ᾿ πολλῷ] πῶς 
οὐ πολλῷ Καὶ .-ὅαν. οεἴ. Μοχ περιεργία 1.ἷ;. 5 διατεθορυβημένην 11. 

ΤΌΜΟΥΙ, Κ 
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δισιν, διακεκλασμένην φωνὴν, ὄμμα ὑγρὸν καὶ πάσης πορνείας 

γέμον, περίεργον ἀναβολὴν τοῦ φάρους, τοῦ χιτωνίσκου, ζώνην 

περιεργοτέραν, ὑποδύματα ᾿ἀπηρτισμένα; “Ἅπαντα γὰρ ταῦτα 

διὰ τοῦ εἰπεῖν, “ἐν καταστολῆ κοσμίῳ," ἠνίξατο, "ἡ καὶ τοῦ 

εἰπεῖν, “ μετὰ οἴδοῦφ ταῦτα γὰρ ἀναιδείας ἐστὶ καὶ ἀσχη- 

μοσύνης. Ζ ᾿Αάβαλανθε; παρακαλῶ᾽ γυμνότερον γὰρ ὁ λόγος 

τὸν ἔλεγχον " προάγει, οὐχ ἵνα πλήξῃ, οὐδ᾽ ἵνα λυπήση, ἀλλ᾽ 

ἵνα τὸ ἀλλότριον τῆς ἀγέλης ἅπαν περιέλη. Εἰ ταῖς ἄνδρας 

ἐχούσαις, ὃ εἰ ταῖς τρυφώσαις, εἰ ταῖς πλουτούσαις ταῦτα ἀπα- 

γορεύει, πολλῷ μᾶλλον ταῖς παρθενίαν ἀναδεδεγμέναις. Καὶ 

τίς, φησὶ, παρθένος χρυσία “περιτίθεται : τίς δὲ ἐμπλέγματα; 

Τοσαύτη ἡ τοῦ ἀλ, τοῦ σχήματός ἐστι περιεργία, ὡς ταῦτα 

μηδὲν εἶναι πρὸς θἐκεῖνα. ἴ᾽ “Ἔνεστι γὰρ καὶ δι᾽ εὐτελῶν ἱματίων 

μάλλον καλλωπίζεσθαι τῶν τὰ χρυσία περικειμένων. Ὅταν γὰρ 
σφόδρα νὰ κυανὸς ὁ χιτὼν, καὶ τῆ ζώνῃ συνεσταλμένος μετὰ 

πολλῆς "τῆς ἀκριβείας περὶ τὸ στῆθος, καθάπερ τούτων τῶν 

ἰἐπὶ ἤφε ν ὀρχουμένων, ὥστε μήτε εἰς πλάτος ἐκβαίνειν ἐξωγ- 

κωμένον, μήτε εἰς Κἰσχνότητα συστέλλεσθαι, ἀλλ᾽ Ἰἀμφοτέρων 

εἶναι μέσον, καὶ πολλὰς ἔχειν περὶ τὰ στέρνα τὰς ῥυτίδας, πό- 

σων σηρικῶν οὐχ ἱκανὸν τοῦτο δελεάσαι μᾶλλον ; ΓΕ ἢ δὲ, ὅταν 
τὸ ὑπόδημα ἐν τῷ μέλανι σφόδρα ἀποστίλβη ῃ δι᾿ αὐτοῦ, λῆγον 
εἰς ὀξὺ, καὶ τὴν ἐν ταῖς ζωγραφίαις εὐφυΐαν ἢ τ μιμούμενον, ὥστε 

“μήτε τὸν ταρσὸν ἀνέχειν Ῥπολύ: τί δὲ, ὅταν τὴν ὄψιν ἐπι- 

τρίμμασι μὲν μὴ καλλωπίζης, ὦ ἀπονίπτης δὲ μετὰ πολλῆς τῆς 

ἀκριβείας καὶ τῆς σχολῆς, καὶ διατείνης μετὰ τοῦ μετώπου 

πολὺ τῆς ὄψεως λευκότερον ᾿ πὸ κάλυμμα, εἶτα ἄνωθεν τὸ φάρος 

"ἐπιτιθῆς, ἰὼς ἄν τῷ λευκῷ τὸ μέλαν ἐμπρέπῃ: Τί ἄν τις εἴποι 

περὶ τῶν ὀφθαλμῶν, τὰς μυρίας ἐκείνας περιστροφάς:; περὶ 

τῆς ᾿ δέσεως, τῆς νῦν μὲν κρυπτομένης, νῦν δὲ γυμνουμένης ἐ ἐν τῇ 

δέσει τῆς “περιστηθίδος : καὶ γὰρ καὶ τοῦτο γυμνοῦσι πολλάκις, 

ὥστε τοῦ “ζώσματος τὴν ἀκρίβειαν φαίνεσθαι, τοῦ φάρους 

παντὸς περὶ τὴν κεφαλὴν περιαγομένου. “Γὰς δὲ χεῖρας, κα- 

Ὁ ἀπηρτισμένα οτη. Κ. δ ἅπ. γὰρ Ραῖχαὶ ταῦτα γὰρ (.1.1,. ταῦτα γὰρ 
πάντα Κζ. Υ κοσμίῳ ΡΙῸ κοσμίᾳ Β. (.1. Χ καὶ] - διὰ Κι. ὅν. οε. 
Υ ἀναιδείας γὰρ καὶ ἀσχ. ταῦτά ἐστι δος οτά. Κ. 2 ἀνάσχ.} τ μου Κα. ὅν. οοΐ. 
ὃ προάγει ΟΥΩΠ65. οθαίυ! προσάγει. ὃ εἰ ταῖς τρ. ΟΤη. ς " περικεῖται σ. 
μ λιτοῦ] λοιποῦ (Ο.1. ΚΙ. ΕΣ 6 ἐκείνην ΚΑ. ἵν. γὰρ] πλήν Σ ἔν. Κα. διδίχη 
καὶ οτη. [;. 8} εἴη 1, ἢ τῆς οπ|. ἴ,. Ἰ ἐπὶ τῆς σκ. ἘΔα. τῆς ΟΠῚ. 
Ο.1.Κ.1.. Κ στενότητα αἰήβμδ, ἀμφότερα Ι.. τὰ δὲ] δαὶ 1. ῃ δι’ αὐτοῦ 
οἵη. (Ὁ. ϑίαϊπι σφόδρα λῆγον 1ά 611. μηδὲ Καὶ. μὴ Ὁ. 1, Ρ πολὺν 1... 
4 μετὰ] ἐπὶ Κι 7 τὸ οτῃ. (.1.Κ.}, 5 ἐπιτιθεὶς Ο. ὡς ἂν] ὥστε Ο(.1.1.. 
Μοχ ἐμπρέποι Β. ἐμπρέπειν ἸΚ.1,.. ἐπιπρέπειν Ο.. Υ͂ δήσεως (.1.1.. (Βεα 
Ρ-Ρ. δέσει.) ν ζώματος (.1,. εγοη. 

8.---. 10. 
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θάπερ οἱ τραγῳδοὶ, οὕτω μετὰ ἀκριβείας ἐνδιδύσκουσιν, ὥστε 

νομίζειν προσπεφυκέναι μᾶλλον αὐταῖς. Γί ἄν τις εἴποι τὴν 

βάδισιν, καὶ τὰ ἄλλα ἐπιτηδεύματα παντὸς χρυσίου Χμάλλον 

δυνάμενα τοὺς θεωμένους ἑλεῖν; Φοβηθῶμεν, ἀγαπητοὶ, μὴ ἀκού- 

σωμεν καὶ ἡμεῖς, ἅπερ ὁ προφήτης ἔλεγε ταῖς Υ τῶν ᾿Εἰβραίων Β 

γυναιξὶ περὶ τὸν κόσμον τὸν ἔξωθεν ἠσχολημέναις" 6 «᾽᾿Αντὶ 

ζώνης σχοινίῳ ζώση, καὶ ἀντὶ τοῦ κόσμου τῆς κεφαλῆς σου φα- 

λάκρωμα ἕξεις." Ὥστε ταῦτα. μᾶλλον ἐπαγωγὰ τῶν χρυσίων 

ἐστὶν, ὡς πολλῶν ξ ἑτέρων καὶ πρὸς τοῦτο ἐπιτετηδευμένων, 

πρὸς τὸ ὁρᾶσθαι καὶ αἰχμαλωτίζειν τοὺς θεωμένους. Οὐκ ἔστι 

μικρὸν τὸ ἁμάρτημα, ἀλλὰ καὶ σφόδρα μέγα, ἱκανὸν παροξῦναι 
τὸν θεὸν, ἱκανὸν παντὶ τῷ πόνῳ τῆς παρθενίας λυμήνασθαι. 

Χριστὸν ἔχεις νυμφίον" τί δἐραστὰς ἀνθρώπους ἐπισπᾶσαι; 

ἰοιχείας. σε τότε κρινεῖ. Διὰ τί μὴ κοσμῆ τὸν κόσμον τὸν αὶ 

αὐτῷ ἀρέσκοντα, τὸν αὐτῷ φίλον, τὴν αἰδὼ, τὴν σωφροσύνην, 

τὴν κοσμιότητα, τὴν σώφρονα καταστολήν : αὕτη ὑ πορνική τις 

ἐστὶ καὶ αἰσχρά. Οὐκέτι διαγινώσκομεν τὰς πόρνας “οὐδὲ τὰς 

παρθένους. Ὅρα εἰς πόσην ἀσχημοσύνην ἐξήγαγον ἑαυτάς. 

᾿Ανεπιτήδευτον εἶναι ἀ κρὴ τὴν παρθένον, ἁπλῶς καὶ " εἰκῆ Γ 

μένην" αὐτὸς γὰρ ὁ κόσμος ὁ ἔξωθεν περικείμενος οὐκ ἀφίησι Ὁ 

τὸν ἔνδον γενέσθαι καλόν. Ὁ περὶ τοῦτον ἠσχολημένος, ὅτοῦ 

ἔνδον καταφρονεῖ, ὥσπερ ὁ τούτου καταφρονῶν, πᾶσαν τὴν 
σπουδὴν Β περὶ τὸν ἔνδον ἐπιδείκνυται. Μή μοι εἴπης" οἴμοι, 

ἱμάτιον ἐκτετριμμένον φορῶ, ὑπόδημα εὐτελὲς, κάλυμμα οὐδα- 

μινόν" ποῖος ταῦτα κόσμος; Μὴ ἀπάτα σαυτήν. " ἔνεστιν, ὅπερ 

Ἰέφην, διὰ τούτων μειζόνως καλλωπίζεσθαι, ἢ δι᾿ ἐκείνων, Ἐμά- 

Ἰὴ τῶν προσπεπλασμέ- 

ΚΕΙ- 

Α ΄. Ε] ’ «ε ’ 

λιστα διὰ τῶν ἐκτετριμμένων ἱματίων, 
΄“ ’ Α ω ’ “ Ἁ Α ΄ι 

νῶν τῷ σώματι, και ἐκτετυπωμένων καλῶς πρὸς τὸ σχῆμα ἘΣ 
δὰ δὲ κ , , Ἔ ν “ , 5 

το ϑάναιὸες, καὶ στιλβόντων Ῥλαμπρον. μοι ταῦτα λέγεις 
’ ; ΄“ δα. "Ὁ “-“ "“ ᾿ ; ἄν 9. “ἃ “ ΠΝΕΣ 

τί δὲ τῷ θεῴ ερεῖς τῷ τὴν διάνοιαν εἰδότι. μεθ᾽ ἧς ταῦτα ποιεῖς: 

6 Ἐπεὶ. 111. 24. 

Χ μᾶλλον οἵη. Β.1.1{.1.. δυνάμενα μᾶλλον πος οτῇ. (Ὁ. Υ τῶν οἵη. Κ. 
Μοχ περὶ τὸν ἔξ. κόσμον ἦἧσχ. ζ.. δ ἑταιρῶν ἵζ. δοογία Νεῖ. ἃ ἀνθρώπους 
ἐραστὰς ἴηνεῖδο οτά. Β.1.Κ, Ὁ πορνικὴ] κοσμικὴ (0.1... ο οὐδὲ] καὶ Καὶ. 
ὅϑαν. σοί. ἃ χρὴ] ὀφείλουσαν Κ'. 8 εἰκῇ) ὡς ἔτυχε Κὶ. Ϊ κειμένην] διε- 
σκευασμένην" ἡ δὲ μυρία ἐπιτηδεύει πρὸς τὴν φαινομένην διασκευήν. παῦσαι τῆς 
μανίας, γύναι, ἐπὶ τὴν ψυχὴν μετάγαγε τὴν τοιαύτην σπουδὴν, ἐπὶ τὴν ἔσω εὐπρέ- 
πειαν (ἐμπρ. ὅν. οεἰ.} Καὶ. ὅαν. οοἴ. Ῥεγρὶ Κὶ. ὁ γὰρ ἔξωθεν περικείμενος κόσμος 
οὐκ ἀφ. 8 τοῦ ἔ. καταφρονεῖ] οὐκ ἀφίησι τὸν ἔ. γενέσθαι ὡραῖον, ἀλλ᾽ εὐκατα- 
᾿ερραονν Ι,. ᾿ περὶ] ἐπὶ 1. Μοχ ἐπιδ. οτηη68. ἐνδ. 64. ἱ ἔφθην 1,. 
μάλ. ἔνεστι μάλ. Κζ. διὰ τῶν ἐκτ. οἵη. ὁ. 1ἢ οἵη. (.1. νΝεύ. ῷ καὶ ἐκτ.} 

καὶ ἐντ. (. κατεκτετυπημένων 1. Ἢ καλῶς οτη. Κ. 9 ἀναιδὲς] Ἡ καὶ διὰ τῶν 
μελανῶν ὑποδημάτων 1. Ρ λαμπρὸν] λαμπρῶς. ἀλλ᾽ οὐχ ὥστε πορνεῦσαι, φησὶ. 
ταῦτα ποιῶ 1,. 

πο 
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Αλλ᾽ οὐχ ὥστε πορνεῦσαι ποιεῖς; ᾿Αλλὰ τί; ὥστε θαυμασθῆ- 

ναι; “(Οὐκ αἰσχύνη, οὐδὲ ἐρυθριᾷς ἐπὶ τούτοις βουλομένη θαυ- 

μάζεσθαι : ᾽Αλλ᾽ ἁπλῶς, φησὶ, ταῦτα περίκειμαι; οὐδὲ ἐπὶ 
5 Δ. κα τούτῳ. (Οὐἶδεν ὁ θεὸς ἃ "φθέγγῃ πρὸς ἡμᾶς. Μὴ “γὰρ ἐμοὶ 

Β' δίδως λόγον ; ̓Εὐκείνῳ τῷ παρόντι τοῖς γινομένοις, καὶ τότε ἐξ- 

«τάζοντι ταῦτα, Εῤῥείμάν ᾧ γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα πάντα. 

Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς ταῦτα λέγομεν νῦν, ἵνα ὑμᾶς τῶν εὐθυνῶν 
ν ’ ᾿ ἤ ᾿ 5 ἢ 7 2έ ΚκΚ Α ΄“ Α Ὑ Α 

ἐκείνων μή ποιήσωμεν “ἐνόχους. αἱ τοῖς ποσὶ, “φησίν, 
» “. 

593 ἅμα παίζουσαι. ᾿Ανεδέξασθε ἀγῶνα μέγαν, ἔνθα ἀθλήσεως, οὐ 

καλλωπισμοῦ Χδεῖ, πυκτεύειν δεῖ, οὐ βλακεύειν. Οὐχ γ ὁρᾷς τοὺς 
΄“ “Φ' - Α 

πυκτεύοντας, τοὺς ἀθλοῦντας ; ἄρα βαδίσεως αὐτοῖς “μέλει καὶ 
“ Ἁ ΄ ’ “ 

σχήματος ; Οὐδαμῶς: ἀλλὰ ταῦτα πάντα ἀφέντες, ἱμάτιον 
δὰ ’ ὃ ’ ΕΚ ,ὔ Α ε ’, ς ΄“- Α 

ἐλαίῳ ιάβροχον ἀναβαλλόμενοι, προς ἐν μόνον ὁρῶσι, τὸ 
“-. ᾿ Α ΄“΄. [2 ε ὦ ’ Ἁ 

πλῆξαι, καὶ μὴ πληγῆναι. “ἕστηκεν ὁ διάβολος τρίζων τοὺς 
᾿ κ [2 ’ ’ “ Α Α ’ . ἢ 

ὀδόντας, πάντοθέν σε βουλόμενος καθελεῖν" σὺ δὲ μένεις ἀπη- 
Α ἣν “ Ἁ Α 

σχολημένη περὶ τὸν κόσμον τοῦτον τὸν Ὀσατανικόν ; Οὐδὲν 
»)» σ ᾽ ΑἉ ΄ “σι Α Α ΄“- 3 ὃ ’ 

βούλομαι “λέγειν περὶ φωνῆς, πῶς πολλαι καὶ τοῦτο ἐπιτηδεύ- 
Α ’ Ἁ “ 3 ΝῚ “- - 

Β ουσι; περί μύρων καὶ τῆς ἄλλης βλακείας. Διὰ ταῦτα γελῶσιν 
α δ΄. τῶν ε ’ 4 ᾿ “ Γ ᾽ὔ ᾿ ᾽ὃ Ν 

ὑμᾶς αἱ κοσμικαι. 10 απμῆνις τῆς παρθενίας ἀπόλωλεν" οὐθείς (282) 

τιμᾷ παρθένον, ὡς τιμᾶν χρή" ἑαυτὰς γὰρ ἀτιμάζεσθαι πεποι- 

ἤκασιν. Οὐκ ἔδει, ὥσπερ ἐξ οὐρανοῦ ὃ παραγενομένας, οὕτως 
κ᾿ 

εἶναι περιβλέπτους ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ; νῦν δὲ καταπε- 
»)» δι Ὕ οὴ 9 ὃ Α νεῖ ’ ὝὍ ΝῚ ὃ 

φρόνηνται δι᾽ ἑαυτὰς, οὐ διὰ τὰς φρονίμους. ταν γὰρ ἰθη σε, 
Α ᾿' , 3 9 , ἘΠ ΞΡ ὃ "“ Α δί 

τὴν ἐσταυρωμένην εἶναι ὀφείλουσαν, ἡ ἄνόρα ἔχουσα καὶ παιόία 
“᾿ ΄“΄ “κι Ἁ “ 

καὶ οἰκίας προεστῶσα, μάλλον αὐτῆς τὸν κόσμον τοῦτον διώ- 
“-- ’ “- ΄- 

αἰκουσαν, πῶς οὐ καταγελάσεται; πῶς οὐ καταφρονήσει ; 'Ορᾷς 
πόση ἡ σπουδή; πόση ἡ μελέτη; δὲ εὐτελείας νικᾷς τὴν ὕκο- 

“Ἁ » »“»- “κι ᾿ 

σμουμένην τὰ πολυτελῆ, μᾶλλον αὐτῆς καλλωπιζομένη Τηε. τὰ 

χρυσίᾳ περικειμένης. Ἃ πρέπει σοι οὐ ζητεῖς, ἃ ἃ οὐ πρέπει σοι, 

ϊἐκεῖνα μετέρχῃ; δέον σὲ τὰ ἀγαθὰ ἐ ἔργα μετιέναι. Διὰ Κτοῦτο 

τῶν κοσμικῶν ἀτιμότεραι αἱ παρθένοι" οὐ γὰρ ἄξια τῆς παρθε- 
’ ] ἃ ὧν 3 ὃ Ἵ. “ Ψ ’ ᾿ Ἁ ᾽ 

μιὰς “τὰ εργα επιοεικνυνταίῖ. αὐτα εἰρηκαμεν ου προς πάσας. 

7 Ἐμπδὶ. 1. τό. 

4 οὐκ] καὶ οὐκ Β.ΙΚ, ὅαν. οοἵ. τ τούτων [. οὐδὲ ἐπὶ τούτῳ οτα. Κα. 5 φθέγ- 
γεται Κ΄. ῖ Ηδθο ἐ ἐκείνῳ---πάντα Ροϑβὲ λέγομεν νῦν ἰτϑῃ8ρ. ΙΒ. ἐνόχους] 
Ἔ φοβηθῶμεν μὴ καὶ ὑμῖν ὀνειδίσῃ, ἃ διὰ τοῦ ΠΡΟΝΗΝΟΣ ταῖς ᾿Ιουδαίων γυναιξὶν, 
ἦλθον ὀφθῆναί μοι θρυπτόμεναι. ἵζ. ὅν. οϑθί. ἡ φησὶν οτη. Καὶ. ὅαν. οε΄. καὶ 
τοῖς π. φ. ἅ. ἤβεθεναι οτη. (Ὁ. Χ δεῖ] χρεία Κα. Μοχ βλακεύεσθαι Ἰάδηι. 
Υ ὁρᾶτε ἴ,. 2 μέλλει Β.1. 8 ἀναλαβόμενοι Ι. υ σατανικὸν ] - τε καὶ 
μάταιον ],. ο λέγειν] τ νῦν Κ΄ Μοχ πῶς ΟΤΏ. λάθῃ. ἃ ὑμᾶς] ὅιϊς Ο.1. 
γε. ἡμᾶς Βαάᾶ. 6 ἀπόλωμεν 1. Γ χρὴ] χρῆν 1. δεῖ 1... ΜοΧ γὰρ οπι. 
ΟΣ Ξε γενομένας Κ. δ κοσμουμένην] περιβαλλομένην Κα. 1 ἐκεῖνα] 
ταῦτα Ἷ. Κ τούτων . τ σὰ χὰ, Κα. 
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ἰφὸ Α κ β “-- 

μᾶλλον δὲ προς πάσας, πὶ τὰς μὲν ὑπευθύνους, ἵνα ἢ σωφρονῶσι, 
Ἀ Α ᾿] ΄- 

τὰς δὲ ἀνευθύνους, ἵνα ἐκείνας σωφρονίζωσιν. ᾽Αλλ ὁρᾶτε ὅπως Ὁ 
μι ιν ἣρ ων. ’ Ο 9 Ν Φ Ἷ 4 

μη εἰς ἔργον ἡ ἐπιτίμησις “ἔλθη. Οὐ γὰρ ἵνα λυπήσωμεν, Ρεἰ- 
2 3 ὁ ὃ 60 ’ Π} ᾽ὔ ᾽ δι ΓΕ 

πομεν, αλλ᾽ ἵνα ὀιορθωσώμεθα, ἵνα καυχησώμεθα εν ὑμῖν. ἐ- 
Α ’ »-» Άλ .- ΄. ῬΝ ἂς ΕἸ 

νοιτο δὲ πάντας ἡμᾶς τὰ τῷ θεῷ δοκοῦντα ποιεῖν, καὶ εἰς δόξαν 

αὐτοῦ ζῆν, ὥστε καὶ τῶν ἐπηγγελμένων τυχεῖν ἀγαθῶν, χάριτι 

καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ , Χριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ 

πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ 
Α “ “ 

καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΛΟΓῸΟΣ Θ. 594 

ΙΤυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάση ὑποταγῇ. Γυναικὶ δὲ διδά-- 

σκειν οὐκ ἐαρᾷ πρρόμῳ οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρὸς, ἀλλ᾽ εἶναι ἐν ἡσυ- 
χίᾳ. ᾿Αδὰμ ὃ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Εὔα: καὶ ᾿Αδὰμ 

οὐκ ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ ἀπατηθεῖσα ἐ ἐν παραβάσει γέγονε" 
σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει Β 

"καὶ ἀγάπη καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης. 

ΠΟΛΛΗΝ ἀπαιτεῖ τὴν αἰδὼ παρὰ τῶν Χτικε ὁ μακά- 

βιος Παῦλος, πολλὴν “τὴν κοσμιότητα, ἃ οὐ μέχρι ἐσχημάτων, 

οὐ μέχρι καταστολῆς, ἀλλὰ καὶ μέχρι ἰφωνῆς. δ Μηδὲ φθεγ- 

γέσθω, φησὶν, ἐν ἐκκλησίᾳ γυνή" ὅπερ καὶ ἐν τῇ πρὸς ΙΚοριν- 

θίους ἐπιστολῆ γράφων ἔλεγεν" 2 “Αἰσχρὸν " γάρ ἐστι γυναιξὶν αὶ 
ἐν ἐκκλησίᾳ λαλεῖν" ἱκαὶ πάλιν ἑτέρωθι, “““Ὅτι ὁ νόμος αὐ- 

τὰς, φησὶν, ὑπέταξεν. "ΕΝ δέ τι μανθάνειν ἐθέλουσιν, ἐν οἴκῳ 
τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν." Νυνὶ δὲ πολὺς ὁ θόρυβος, 
ΤΕΛΔα ἡ κραυγὴ, πολλὴ ἡ διάλεξις, ποὐδὲ ἀλλαχοῦ τοσαύτη" 

πάσας διαλεγομένας ἴδοι τις ἄν, Ρὅσα οὔτε ἐν ἀγορᾷ, οὔτε ἐν 
βαλανείοις" ὥσπερ δι᾽ αὐτὸ τοῦτο παραγενόμεναι, ἵνα ἄνεσιν Τὴ) 

1 ΟΘἿΡ, ἘΠ, ν᾿. 1τ---ῇ, 5. γί ον: Ἐν. 54... 

᾿Ξ τὰς μὲν---σωφρονίζωσιν] καὶ τὰς ὑπευθ. καὶ τὰς ἀνευθ. τὰς μὲν, ἵνα σωφρο- 
νεῖν πείσωμεν, τὰς δὲ, ὕ ἵνα ῥυθμίζειν ἐκείνας παρασκευάσωμεν τοῖς καθημεριναῖς 
ὁμιλίαις, ταῖς παραινέσεσιν Κι. Ἀ σωφρονισθῶσι Ο. ο ἔλθοι Β.1.Κ.1.. 
Ρ εἴπαμεν 1.1. Ηομ. [Χ. ἃ γὰρ οῃ. Β. Μοχ Εὖα Κ.1,.  εῖοῃ. Ὁ καὶ 
ἀγάπῃ οτη. ἴ,. ς τὴν οτη. 1.1. ἃ οὐ] διὰ τοῦτο οὐ (ε ροβῖ καταστολῆς 
ααα. πρόεισιν) ᾿ς Θῆν σΡΕ, ,...6 σχήματος ον (ὦ φωνῆς] σιγῆς Οὐ (δι.. Ῥοβὶ 
φωνῆς 844. καὶ τί ον; γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω. τί ἐστι τοῦτο; Κα. ὅαν. σοί. 
8 μηδὲ] μὴ 1. ἢ γὰρ οἵῇ. ὁ. ἴἰ καὶ π. ἕτ.Ἷ τί δήποτε; Καὶ. ϑανγ. ςοῖ. Κ εἰ] 
καὶ πάλιν ἑτέρωθι, εἰ Ἰιά 6 πη. 1 θέλουσιν ΒΒ, θέλωσιν 1. Ἢ νυνὶ (νῦν Β. 
Ψργοη. :) δὲ] ἀλλὰ τότε μὲν αἱ γυναῖκες ἀπὸ τῆς τοιαύτης διδασκαλίας ἐ ἐσίγων' νυνὶ 
δὲ παρ᾽ αὐταῖς Ἰζ. ὅαν. (οί. ἢ οὐδὲ (οὔτε 1,. δγοη.) ἀλλ. τοσαύτη (τοσαῦτα 
᾿ 1. ἢ] οὐδαμοῦ ἀλλ. τοσαύτη, ὅση ἐνταῦθα Κ, ὅδν. οδσῖ. ο πόσας Κα. ὅσα] 
Ἢ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἴἸ,. 4 ὥσπερ] ὁ γὰρ Κ΄. ὅαν. οεἴ. Μοχ παραγεν. ῬτῸ πα- 
ραγιν. Ο,1.1.. ; 
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3 .“ Ν ᾿ “ Υ̓} ’ ᾿ , 

ἔχωσιν, οὕτω περὶ τὴν τῶν ᾿ανονήτων διάλεξιν ἡσχόληνται 
᾿ .. ΄“- ΄ 7 ’ 

ἅπασαι. Διὰ τοῦτο πάντα ἄνω καὶ κάτω γέγονε" καὶ οὐκ 
Ε] “- , ᾷ “ “- “ἢ 

ἐννοοῦσιν, ὅτι οὐδὲ "ἔστιν ἄλλως μαθεῖν τι τῶν χρησίμων μὴ 
ὼ ν᾽ Α ’ 

ἡσυχαζούσας. Ὅταν γὰρ ἐπείγηται μὲν πρὸς τὴν διάλεξιν 
ε η ᾿ , , .» , ἢ ᾿ ὦ ᾿ 
ὁ λογος, μηδεὶς δὲ προσεχῆ τοῖς λεγομένοις, τί τὸ ὀφελος; 

“ Ν Ν 3 “ 

᾿Γοσοῦτον ἵγαρ αὐτὴν σιγηρὰν εἶναι δεῖ, φησὶν, ὡς μὴ μόνον 
Α ΄“ “ ΝῚ δὲ Α “ ’ Υ ᾽ 

περὶ βιωτικῶν, ἀλλὰ μηδὲ περὶ πνευματικῶν φθέγγεσθαι ὕ ἐν 

ἐκκλησίᾳ. ᾿Γοῦτο κόσμος, τοῦτο αἰδὼς, τοῦτο μᾶλλον αὐτὴν 
΄ς΄' »Ὁ-»ἭΜ “λ 

Ἐ τῶν ἱματίων κοσμῆσαι δυνήσεται" ἄν οὕτως Υ' ἑαυτὴν περιστείλη, 
Ν ΄ς σι Α ΄" 

δυνήσεται καὶ μετὰ πολλῆς Χτῆς εὐκοσμίας τὰς εὐχὰς ποιεῖσθαι. 
Α ’ ΄ 

“Τυναικὶ δὲ Υ διδάσκειν οὐκ ἐπιτρέπω, φησί. []οίαν ἐνταῦθα 
΄σ ΚΕ ζ Ἁ 9 ’ ἃ Ιζ Α 7 Π Α [ ’ 

τοῦτο ἔχει τὴν ἀκολουθίαν ; αἱ πολλήν. ερι ἡσυχίας 

διελέγετο, περὶ κοσμιότητος, περὶ αἰδοῦς" εἶπεν ὅτι λαλεῖν αὐ- 
Ἁ 9 ’ “ , ’ ὡ ΝΕ 

τὰς οὐ βούλομαι. [ΙΪάντοθεν τοίνυν βουλόμενος αὐτῶν περι- 
’ Α Α ΄. “ .] 

κόψαι τὴν ἀφορμὴν τῆς λαλιᾶς, μηδὲ διδασκέτωσαν, φησὶν, 
9 Α “. ; . ἈΝ 

ἀλλὰ τὴν τῶν μαθητευομένων ἐχέτωσαν τάξιν’ οὕτω γαρ διὰ 
΄“Ῥ᾿ ΄. ΝΛ κ ’ ’ Α 

τῆς σιγῆς καὶ τὴν ὑποταγὴν δείξουσι. Λάλον γάρ πως τὸ (283) 
Ψ 5 , οὗ Α “ ’ ς᾽ Α ὯΝ (ς« ᾽Δδὰ 

Ἐ γένος ἐστι ιὰα τοῦτο παντοθεν αὐτὴν καταστέλλει. αμ. 
Α “ 3 ς “4 Ὶ 

γὰρ, φησὶ, πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα ἀυὔα᾽ καὶ ᾿Αδὰμ οὐκ ἠπα- 
͵ ς δὲ Ἁ 9 - 9 , ’ὔ 47 ΣΙ Φ 

τήθη, ἡ δὲ γυνὴ ἀπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονε. ἰ οὖν 
- ᾿ κ - ᾿ , Ξξ , ,ὕ - 

ταυτὰ προς ὅτας νὺν : Ναὶ, φησί" τῆς πλειονος ἀπέλαυσε τιμης 
4 “ {» " “. ὕὔ Ξ “ Ε] Ῥ θ ᾿Ἂ “- δὲ Α 

τὸ τῶν ᾿ανὸρῶν γενος᾽ πρῶτον ἐπλασθη. λλαχοῦ ὃὲ και 
6 Ἁ κ᾿ δ 4 λέ .ϑ 00} ᾿ Ἐπτλά θ ς “. Ὡὦ«ΝἍ 

“ΞΩ μεῖζον ε εἰἕεν, οὕτω λέγων ὑ γὰρ ἐπλασθὴ ὁ ἀνήρ 
Α - Α « Α , “" ΄- ’ 

595 διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλ᾽ ἡ γυνὴ διὰ τὸν ἄνδρα. Τί Βοῦν τοῦτό 
Η -“ Ἁ Ἁ - ’ὔ 

ἰφησι; Πρῶτον μὲν ἀπὸ τούτων ἐχέτω τὰ Καρωτεῖα" δεύτερον 
δὲ Ψ ἶἑ μΞ »ὃ , ἜΠΗ ’ ᾿ ᾿, ᾿ ι 
ε ἄπο τῶν ἤθη γενομένων. ι αξέ ποτε τὸν ἀνόρα, καὶ 

4 “ “ ’ ἈΝ 

παντα κατέστρεψε, καὶ τῆ παρακοῆ ὑπεύθυνον ἐποίησε. Διὰ 
ἘΣ οὗ ν δ, ΣΝ ΄σ “ Α ΄σ 

τοῦτο αὐτὴν ὑπέταξεν ὁ θεὸς, ἐπειδὴ τῇ ἀρχή, μαλλον δὲ τῆ 
ς , “ 9 7 4ς [Π Ν “ 9 ὃ ι ς 

Β ομοτιμίᾳ κακῶς ἐχρήσατο. ρὸς τὸν ἀνόρα σου, φησὶν, ἡ 
“ ΄“ Α 

ἀποστροφή σου" πρὸ δὲ τούτου οὐκ εἴρητο τοῦτο. [Πῶς δὲ 
Ι᾽ Αδὰ 9 9 ’ὔ Ν Ὁ “- ᾿ ’ 97 Τὴ Ἐ ααρμανν 74) 

ἂμ οὐκ ἠπατήθη; οὐκοῦν οὐ παρήκουσεν, εἴγε Ἄ μη ἡπατήθη. 
͵ ’ ’ 49 « Μ .Φ ἈΝ 

"Καὶ ἡ μὲν γυνή φησιν, ὅ΄“ὋὉ ὄφις ἠπατησέ με’ ὁ δὲ ᾿Αδὰμ 

8 α ΟὐΥ, ΧΙ. 9. 4 66η. 111. 16. 5. ΤΩ, τι. 13,12. 

τ ἀνοήτων ἴ,. οἵ Δηΐθ ΠΟΥ. ἰ. διάκεινται ΡΥΙῸ ἠσχόληνται [,. 5 ἔνεστιν Ἰ'ζ. 
ὕ γὰρ οἵα. ὦ. φημὶ ρτο φησὶν 146Π|. Υ͂ ἐν τῇ ἐκ. 1.. Υ αὐτὴν ἴ,. σαυτὴν 
(εἴ τποχ δυνήσει) 1. Χ τῆς οτη. Β. κΥὶ διδ. οὐκ ἐπιτρέπω, φησὶ (φησὶ οτη. [..}} 
δις Β.0.1.1.. διὸ. οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρὸς, ἀλλ᾽ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ 
οὐκ ἐπιτρέπω διδάσκειν. οὐκ ἐπιτρέπω, φησὶ 44. 2 τὴν οἵη. Κα. ὃ καὶ οπ. Κὶ. 
Ὁ γὰρ οτη. Κα. ο διὰ] καὶ διὰ ἰ,. ἃ ἢ Ἑὔα ],. 8 τὰς] τὰ 1. " ἀνθρώ- 
πων 1. , ὃ τὸ μ.] μεῖζον αὐτὸ Κ, ᾿ οὖν οηι. Κ. Ηδεο τί οὖν---ἐδίδαξέ 
ποτε τὸν ἄνδρα οἴη. 1.1. ἷ φησι; πρῶτον μὲν ( τ οὖν (.}] λέγει ; πολλαχόθεν 
βουλόμενος τὸν ἄνδρα πρωτεύειν. πρῶτον μὲν γὰρ ἴζ. ὅαν. οθΐ. Κ πρωτεῖα] 
φησὶ ἸΚ. ὅαν. σοῦ. Ι᾿Αδὰμ] Ἐ εἶπεν (181 ἰογία εἶπεν ργὸ ᾿Αδὰμ) Κὶ. Δ μὴ 
ΟἸΊΠ65. οὐκ 1464. Ὁ καὶ ἡ μὲν γ.] πρόσεχε ἀκριβῶς" ἡ γ. Κζ. ὅν. σού. 
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, Ἁ 

οὐ ὁλέγει, ἡ γυνὴ ἠἡπάτησέ με, ἀλλ᾽ ὅτι “ Αὕτη ἔδωκέ μοι, καὶ 
- Α -“ 

ἔφαγον." Οὐκ ἔστι δὲ ἴσον παρὰ τῆς ὁμοφύλου καὶ συγγενοῦς 
δέξασθαι τὴν ἀπάτην, καὶ παρὰ θηρίου, τοῦ δούλου, τοῦ ὑποτε- 

- Ἁ ο Ἁ ’ 

᾿ταγμένου' ὥστε ἐκεῖνο ἀπάτης ἐστί. [Πρὸς οὖν τὴν σύγκρισιν 
σι ἊΝ Α Ἁ 

τῆς γυναικός φησιν αὐτὸν μὴ ἠπατῆσθαι, ὅτι ἐκείνη μὲν ὑπὸ 
ὦ ΓῚ 4 ᾿ ἧς ’ 

τοῦ δούλου καὶ ὑποτεταγμένου, οὗτος δὲ ὑπὸ τῆς ἐλευθέρας. 
’ “ ον Ἁ , 

Πάλιν δὲ οὐ περὶ τοῦ ᾿Αδὰμ εἴρηται, ὅτι ὁ“ Εἶδε τὸ ξύλον ὅτι 
Ἁ ΄-“ “οἰ Ἁ κ 

καλὸν εἰς βρῶσιν," ἀλλὰ περὶ τῆς γυναικὸς, Ῥὅτι “““Ἐφαγε, καὶ 
ἐδ ΠΎΡΕ. 2 ἀνδοὶ ᾿ς ὡς Αἱ “ ᾿ 3. Γ χα , ἐνδοὺ 
εύωκε καὶ τῷ ανὸρι αὐτῆς ὥστε οὗτος οὐκ ᾿ἐπιθυμίᾳ ἐνδοὺς 

’ Ἁ ΄“΄ ΄“ 3 ἢ 

παρέβη, ἀλλὰ τῆ γυναικὶ πεισθεὶς ἁπλῶς. Εδίδαξεν ἁπαξ ἡ 
’ ΄. 

γυνὴ, καὶ πάντα κατέστρεψε διὰ τοῦτό φησι, “ Μὴ διδασκέτω." 
Γί ΠῚ κ Ἁ Ἀ ἈΝ "»,ὕὖΝ ’ ΄- ,᾽ Β Κ Α ’ 5. ᾿Ὶ 

ι δοὖν πρὸς τας λοιπας, εἰ ἐκείνη τοῦτο ἔπαθε; Ιλαὶ πανυ τὸ 
Ἂν ’ "“" " ν Α ΄-΄- 

γὰρ γένος ἀσθενὲς καὶ κοῦφον. Ἐνταῦθα λοιπὸν περὶ τῆς 
φύ Ν᾿ ’ ᾿ ᾽ κ 3 ε δὲ ἘΣ ᾿ θ Ἕ . Ἀϊ 

ὕσεως ὀιαλέγεται" οὐ γὰρ εἶπεν, ἡ ὃὁε ὕα ἀπατηθεῖσα, ἀλ 
"“» ΄-. "“ ἵ 

“ ἡ γυνὴ, ὅπερ ἐστὶν ὄνομα τοῦ κοινοῦ γένους μᾶλλον ἢ ἐκείνης. 
41} δ. “- ε ’ ᾽ ’ ’ ὃ ̓. ὦ " Ὥ 

ἐ οὖν; πᾶσα ἡ φύσις ἐν παραβάσει γέγονε δι᾿ ἐκείνης ; “ἁσπερ 
Α - ’ “κ᾿ ; 

περὶ τοῦ ᾿Αδάμ ὕφησιν, ἴ “Ἔν ὁμοιώματι τῆς παραβάσεως 
νᾺ δὰ “ ᾽ ’, - , .᾽} Π) τὰ ὧν ἃ 20 ᾿ 

αμ, ὃς ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος" οὕτω καὶ ἐνταῦθα 
’ Ἁ “ Ἁ 

ἡτουτέστι, τὸ γυναικεῖον γένος παρέβη, οὐ τὸ γἀνθρώπινον. 
Ττ' δ "» ἢ Ν κ ἢ Π ἢ δὲ , ξ 

ι οὖν ; οὐκ ἔχει σωτηρίαν ; αἱ, φησί. οἷαν δὴ ταύτην : 
ἐν ᾿ Α - , ᾿ ᾽ Ν ᾿ ν - ἐπ ἃ" ᾿ «ς»Ἐϊὰ ἥν δια τῶν τέκνων᾽ οὐ γὰρ δὴ περὶ τῆς Εὔας δἔλεγεν ἂν 

3 ’ ΄“΄' ΄“- ὺ 

Ὀἐμμείνωσιν ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἀγάπη καὶ τῷ ἁγιασμῷ μετὰ 
’ ’ “- 

σωφροσύνης." “]]οίᾳ πίστει; ποίᾳ ἀγάπη; ποίῳ ἁγιασμῷ 
ο ’ ᾿ Ὥ “Δ Ἂν ῶν -  Ὡἔ “ 3 ε μετὰ σωφροσυνης; “(ἧς ἂν εἰ ἔλεγε' μὴ “κατηφεῖς ἐστε, αἱ 

- δὍ“΄ Ἀ ’ « “ ὃ ’ Α ἔδ « “- [ἢ θ Ἁ 

γυναῖκες, ὅτι τὸ γένος ὑμῶν διαβεβληται ἔδωκεν ὑμῖν ὃ θεὸς 
Ἀ ἠ Α 

καὶ ἑτέραν ἀφορμὴν σωτηρίας, τὴν ὁπαιδοτροφίαν" ὥὧστε μὴ 
’ δὲ ς “ 9 Ν Α ΒΒ ΨΥ, . ’ὔ ὝὍ ’ 

μόνον δι’ ἑαυτῶν, ἀλλὰ καὶ δι᾿ ἑτέρων σώζεσθαι. ρα πόσα 
ν᾿ “- 

ἱκατὰ ταὐτὸν ζητήματα τίκτεται. “Ἢ ἐἔδὲ γυνὴ ἀπατηθεῖσα, 
; , “»Ῥ 

φησὶν, ἐν παραβάσει γέγονε. "Τίς; Ἢ Εὔα. Αὕτη οὖν 

6 6δη. 11]. 6. 7 Ἐότω, Μ᾿. ΤΆ. 

ο λέγει Ὁ ὅτι 1.. ϑέαθτη ἡ δὲ γυνὴ [.Κ. Ρ ὅτι] καὶ ὅτι Κα. ὅαν. σοί. 1η- 
νἱία (δι. 4 καὶ οτῃ. ἴ,. (δαί. Τ ἐπιθ. ἐνδοὺς] δῖ. Β.(.1,, (αἱ. οοποιρῖδ- 
σοηΐαθ οοαθης Νεῖ. ἐπιθ. δοὺς εΥοῃ. ἐπιθ. ἁλοὺς Καὶ. ὅαν. οοῖ. ἐπιθυμίαν 
δοὺς 1. 5 οὖν] τ τοῦτο Κ, Μοχ τοῦτο οπῃ. ἰάθη. ἔ ἐνταῦθα--- διαλέγεται 
ἄλλως δὲ, περὶ τῆς φ. ἐνταῦθα πάσης λέγεται ΙΚ. ὅν. σοί. Ὑ' κὸν δὲ οἷς ὅτι 
ἸἸάθτη. Υ τοῦ ᾿Αδὰμ 1,. τῆς παραβάσεως--- γυναικεῖον) αὐτοῦ πάντες ἀποθνή- 
σκουσιν ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ἐνταῦθα τὸ ἐν παραβάσει γέγονεν εἶπεν, δηλῶν ὅτι τὸ 
οἰκεῖον Κα. Χ τουτέστι οτη. ὅν. σεῦ. ᾿ην 1015 ΠΠΌΤῚΒ οὐ (ὐδῦ. Υ ἀνθρώπινον] 
ἀνδρεῖον ΚΚ. ϑαν. οσοξ. πο Οὐδ. [οὐ τὸ ἀνδρεῖον] ὅν. 2 ναὶ, φησί. φησί; 
ναί. Καὶ. ἃ ἐπήγαγεν Ἰζ. Ὁ ἐμμείνωσιν] ὅὃις Καὶ.1,. ἐνμ. 1. μείνωσιν Ἐ4 4. 
Μοχ τῇ οἵη. ὃ15 Καὶ. 5 ποίᾳ ἀγ. ποίᾳ πίστει ἴπνεῦβο οὔ. Ο.1.Κ.ἢ.. Μοχ 
μετὰ σωφρ. οτη. Κι γεί. ἃ κατηφεῖς ἐστε] κατηφήσητε Κζ. κατηφιῆτε (αἴ. 
5 παιδοποιίαν Ὁ. ἴ κατ᾽ αὐτὸν [,. εγοη. ᾿ἰην]ία (δῦ. ΕΒ δὲ οτῃ. Κα. ὅαν. 
οοΐ. ἢ τί Ο. 
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ΐἷ ἈΝ -. ΄' 

'σωθήσεται διὰ τῆς τεκνογονίας; Οὐ τοῦτο, Κἀλλ᾽ ἡ φύσις, 

φησὶν, ἡ ῇ γυναικεία σωθήσεται. Ι Αὕτη ἐν παραβάσει νὰ γέγονεν᾽ 

ἀλλὰ παρέβη μὲν ἡ Εὔα, σωθήσεται δὲ τὸ γυναικεῖον γένος διὰ 

τῆς δ νο γονῥαςι Διὰ τί " γὰρ μὴ καὶ διὰ τῆς οἰκείας ἀρετῆς: μὴ 

γὰρ “ἐκείνη ταῖς ἄλλαις ἐξέκλεισε; Τί οὖν ̓ πρὸς τὰς παρθένους: 

τί δὲ πρὸς τὰς στείρας : τί δὲ πρὸς τὰς χήρας τὰς πρὶν ἢ 

τεκεῖν τοὺς ἄνδρας Ρἀποβαλούσας ; ἀπολώλασιν ; ἐλπίδα οὐκ 

ἔχουσι; καὶ μὴν αἱ παρθένοι εἰσὶν αἱ μάλιστα εὐδοκιμοῦσαι. 
ἡ ἢ “3 7 [] ρα δὲ Ὁ ᾿ »“ ὔ ς ’ 

ἰ ποτε οὖν βούλεται εἰπεῖν; 4 σπερ τὸ πᾶν γένος ὑπέταξεν 
Ἁ “σι ’ Α ΄. 

ἀπὸ τῆς διαπλάσεως διὰ τῶν εἰς τὴν πρώτην Γ γενομένων γυ- 
ΟἸῬΕΣ ΥΧ δ « ς- γχν ὃ , 5 ἢ ’ ῃ κ « 

ναῖκα᾽ ἐπειθὴ γὰρ ἢ ὐὔὰ ευὐτέρα δέπλασθη, καὶ τὸ λοιπὸν 
’ ς 7 ΘΕ ο ΕΝ 3 ᾿: ᾿ ᾽ὔ Ἀ 

γένος ὑποτασσέσθω, φησιν οὕτως ἀρα, ἐπειδὴ καὶ παρέβη, καὶ 
Ἀ λ Χ { , 3 “ 4 Ξ ᾿ἊΑ “ 9 Ε μ ἥν ΣΆΒΟΟ 

τὸ λοιπὸν ἵ γένος ἐν τῇ παραβάσει; ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἔχει λόγον᾽ ἐκεῖ 
Α ' “-. ΄ “Ἄ ΄ Ἁ ΄ ΄ ΄ 

μεν οὖν τῆς τοῦ θεοῦ δωρεᾶς γέγονε τὸ πᾶν, τοῦτο δὲ τῆς 
΄- Α. “ ’ 

ἁμαρτίας τῆς γυναικός. ἘΪΚαὶ μὴν διὰ τοῦτο πάντες ἀπέθανον, 
Α Ε Α ε κ᾿ δ᾽ ΤΑ ς ᾽ κ χω “ 

φησιν, ἐπειδὴ ὁ εἷς ἥμαρτε, τουτέστιν, ἡ γυνή. Μηδὲν οὖν ἀλ- 

γείτω" γἔδωκεν αὐτῆ ὁ θεὸς παραμυθίαν οὐ μικρὰν, τὸ τεκεῖν 

παιδία. ᾿Αλλὰ τοῦτο τῆς ἃ φύσεως. Καὶ ἐκεῖνο τῆς φύσεως" 
Ἁ Ἀ ΄ 

οὐ γὰρ μόνον τὸ τῆς φύσεως, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς παιδοτροφίας 

κεχάρισται. « ᾿)ὰν ἐπιμείνωσι, ὁ φησὶ, τῇ πίστει καὶ τῆ (284) 
Ν . 

ἀγάπη καὶ τῷ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης" τουτέστιν, ἀρὴν 
Ν δι 

αὐτοὺς ἐναγάγῃ μετὰ τὸ τεκεῖν ἐν τούτοις, οὐ μικρὸν ὁ ἕξει 

Γπούτου τὸν μισθὸν, ὃ ὅτι ἀθλητὰς ἔθρεψε τῷ Χριστῷ. “ βὰν 

ἐπιμείνωσι, φησὶ, τῆ πίστει καὶ τῆ ἀγάπη" " πὸν ὀρθὸν Βλέγει 

ἱ σωθ.] οὐ σωθ. 1,. Κ ἀλλ᾽ ἡ ϑ-: φησὶν] φησὶν, ἀλλ᾽ ὅτι ἡ φ. Ἃ ὅν. (οί. 
οὐ τοῦτο---τεκνογονίας ΟΤΩ. Ο. 1 αὕτη] -- δὴ οὐκ Κι. αν. ὌΞ [Δ γέγονεν" 
ἀλλὰ] 51΄᾽0 1... (εἴ. γέγονεν : οὔ: ἀλλὰ Β. νεγοηῃ. γέγονε: ναὶ, γέγονεν, ἀλλὰ 
1ζ. ὅν. οσοΐ. Ὦ γὰρ οπι. ὦ. Ροϑβί ἀρετῆς 864. εἶπεν 1461]. ο ἐκείνη]. Ἔ 
τοῦτο 'ά. αν. οοί. Ρ απο αλλοεσας Β. γεγοῆ. 4 ὥσπερ) τινές φασιν ὅτι 
ὥσπερ 'ζ. ὅν. σοῦ. Ἰηνιία (δῦ. ᾿ γενομένων) γενομένην - οἵ δηΐθ8 ΘΟΥΡ. Οσ. 
εἰρημένων Κι. 5. ἐπλάσθη] - καὶ ὑπετάγη ΙΚ. ὅδν. σοί. γένος] Ὁ γέγονεν 
θη. ' οὗν] γὰρ͵ ᾳ6πι. Υ͂ τοῦτο] ἐνταῦθα Πα 6ῃη. Ροβί δὲ 44. τοῦτο Κα. 
Χ καὶ μὴν---ἡ γυνή.) ὃ οὖν λέγει, τοῦτό ἐστιν ὅτι ὥσπερ πάντες ἀπέθανον ἄνθρω- 
ποι διὰ τοῦ ἑνὸς, ἐπειδὴ ὁ εἷς ἥμαρτεν, οὕτω καὶ πᾶν τὸ γυναικεῖον γένος παρέβη, 
ἐπειδὴ ἐν παραβάσει γέγονεν ἡ γυνή. ἴά. ὅν. οθῦ. Υ͂ ἔδωκεν] - δὲ Β.  δγοη. 
Ἡ οὖν [,,. 2 οὐ οτι. Β.  εσοῆ. Μοχ τοῦ (816) τεκεῖν π. δηΐθ παραμυθίαν 
ΓΓΔΏΒΡ. Ι. 8 φύσεως] - φησὶ Κι. ὅν. οο. ὃ ἐὰν] Ἔ γὰρ Ο. αι. ὁ φησὶ, 
τῇ π.] τῇ π. φησὶ ΟῚ; φησὶ ΟΥ̓. Δεν. καὶ τῇ ἀγάπῃ οτη. Ο.1.}. α ἐὰν 
αὐτοὺς--ἐν τούτοις, οὐ] δὶς (δῖ. ἐὰν αὐτοὺς ἐν ἀγάπῃ ἐκθρέψῃ μετὰ τὸ τ. καὶ ἐν 
ἁγνείᾳ διατηρήσῃ. ἐν τούτοις οὐ (. ἐὰν αὐτοὺς (ἑαυτοὺς Ι,. γείοῃ. ἑαυτὰς 1.) 
ἐν ἀγάπῃ “μετὰ τὸ τ. καὶ (ἐν ΡτῸ καὶ Β.1.1. ον ) ἁγνείᾳ διατηρήσωσιν. ἐν 
τούτοις οὐ 5.1 10Ὁ Ι. ψογοη. ϑδν. οί. 8 ἔξει] ἔ ἔχει Οαΐ. ἕξουσι ΟΚ. ὅν. ςοί. 
ἔ τούτου τὸν μ.}Ἷ τούτο (5:0) ΡΒ τοῦτον μ. (ὐαῦ. τὸν ὑπὲρ τούτων μ. Κι. ὅν. οοΐ. 
Ροϑβῦ μισθὸν κα. ἀλλὰ καὶ σφόδρα μέγαν Κ.Ι,. ὅν. σοί, Μοχ ἔθρεψαν Κ. ὅν. 
σοί. 8 ἐδν--αοσβμσησ ἢ ἁγιασμὸν δὲ τὸν ὀρθὸν λέγει βίον, σωφροσύνην δὲ 
τὴν κ- Κι. ὅν. οθί. δ λέγειν [,.. Μοχ καὶ οἵη. Ὁ. 
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βί " ᾿ Α ᾿ ,ὔ Ἀ ᾿Ὶ ;» 8 (ςἐ " Ν ε 

ον εἶτα τὴν σωφροσύνην καὶ τὴν κοσμιότητα. ἰιστὸς ὁ 
δ τῷὖὁ 7» π΄ ΕῚ ΄ι 

λόγος." Τ]ρὸς Εποῦτο εἴρηται, οὐ πρὸς τὸ, “Εἴ τις ἐπισκοπῆς 
“αὐὰ ΝΣ. ὅν ἢ ι Χ κ “ ’ 3 ν - 
ὀρέγεται." ᾿Επειδὴ γὰρ τοῦτο ἀμφιβαλλόμενον ἣν, διὰ τοῦτο 
λέ ςς Π Ἁ ε ’ ) “« ὃ ᾽ὔ ’ " Ἂ ’ 

ἔγει, ἰιστὸς ὁ λόγος," ὃτι δυνήσονται πατέρες ἀπολαύειν 

τῆς τῶν παίδων ἀρετῆς, ἱκαὶ μητέρες, ὅταν αὐτοὺς ἐκθρέψωσι 
κ᾿ 1 ϑ κ᾿ 

καλῶς. τ οὖν, ἂν αὐτὴ μὲν ἣ μοχθηρὰ καὶ μυρίων κακῶν 
ΠῚ ’ ἃ ο Ἁ -- ὃ ἥὰ ᾿Ὶ ; ὲ ς ΠῚ 8... 

μεστή; ἀπὸ τῆς παιδοτροφίας ὠφεληθήσεται; οὐκ "εἰκὸς 

τοιούτους δαὐτοὺς τρέφειν ὁμοίους αὐτῆ; Ἱ]ερὶ τῆς ἐναρέτου 
σι ; ζ 

ταῦτα φησιν. ΡΤΙ οὖν φησι; []ολὺν καὶ τούτων λήψεται 

μισθὸν καὶ ἀμοιβήν. 
Δκ ’  - Γ Ἀ ’ Ἁ ’ ΠῚ Φ ᾿] 93 

“᾿Ακούσατε ταῦτα, ᾿καὶ πατέρες καὶ μητέρες, ὡς οὐκ ἀμισθος 
« -“ » 84 ὃ ’ ἡ ἢ “- ν κω Ἁ .. ἢ . 

ὑμῖν ἔσται ᾿ἡὴ παιδοτροφία. οὔτο “οὖν καὶ προϊών φησιν 
ςς Ἢ »» “-“ ’ " 3 ᾽ὔ π᾿ εν Α 

ν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη, εἰ ἐτεκνοτρόφησε καὶ 
Ἀ ΚΩ 9᾿ “- 

μετὰ τῶν ἄλλων αὐτὸ τίθησιν. Οὐ γάρ ἐστι τοῦτο μικρὸν, τὸ 
Ὶ ΄-΄ ΄ “ ΄- ΄-΄ 

τὰ δοθέντα παιδία παρὰ “τοῦ θεοῦ, ταῦτα τῷ θεῷ ἀνατιθέναι. 
Αν γὰρ τὴν κρηπῖδα καὶ τοὺς θεμελίους Υκαλοὺς ἔχοιεν τῆς 

᾿ ᾿ “ ᾿ ἣν" ον ἈΠ ἃ ΕἸ 
καταβολῆς, μέγαν ἕξουσι τὸν μισθόν' ὥσπερ οὖν ἀμελοῦντες, 

κ ’ ᾽ κ᾿ ἥ (6 ὁ Ἢ κ ι - ς , ᾿ 
τὴν κόλασιν. ᾿Επεὶ καὶ ὁ ᾿Ηλεὶ διὰ τοὺς παῖδας ἀπώλετο τοὺς 
" «Ἔ Ε] ΄΄“" Ἁ " κ “- κα Α Α 3 ’ ἰ ᾽ - 

εαυτοῦ" ἐχρῆν γαρ αὐτοὺς νουθετεῖν. αἱ μὴν ἐνουθετει αλλ 
᾿ " ἔδ “ς Ἁ Ἁ 8 Ἁ Ψψ Α ων Α ς Ἁ 

οὐχ ὡς ἔθει, ἀλλὰ μὴ ὃ βουληθεὶς αὐτοὺς λυπῆσαι, και αὐτοὺς 

καὶ ἑαυτὸν προσαπώλεσεν. Ὁ ̓ Ακούσατε ταῦτα, οἱ πατέρες" 

παιδεύετε ὑμῶν τὰ τέκνα ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ κυρίου μετὰ 

πολλῆς τῆς ἐπιστροφῆς. "Αγριον ἡ νεότης, Ἰρβνῶν δεομένη 
- Υ͂ ΄ς 

τῶν ἐπιστατούντων, διδασκάλων, παιδαγωγῶν, ἀκολούθων, τρο- 
Α »" »“" ΄-ς 

φέων: ἀγαπητὸν γὰρ μετὰ τοσαῦτα “ δυνηθῆναι κατασχεθῆναι 
’ ’ 

αὐτήν. Καθάπερ τις ἵππος δἀνήμερος, καθάπερ τι θηρίον “ἀτί- 

θασσον, τοιοῦτόν ἐστιν ἡ νεότης. ἊΑν τοίνυν ἄνωθεν καὶ ἐκ 
΄, ε , “ α΄ ὃς ᾽ ᾿ 9 ’, 

πρώτης ἡλικίας ὅρους αὐτῇ πήξωμεν καλοὺς, οὐ δεησόμεθα πολ- 
΄-ι Α - ’ τῷ 5. ,ὔ ὁ ’ ΚΕ ’ 

λῶν μετὰ ταῦτα πόνων, ἀλλ᾽ ἡ συνήθεια ἵνομος ἔσται λοιπὸν. 
Α “. Α -ι ΄΄“ - Α 

8 Μηδὲν ἐῶμεν αὐτοὺς τῶν ἡδέων καὶ βλαβερῶν ποιεῖν, μηδὲ ὡς 

5. ΟὟ ΕΓ γ᾿ 9 ΤΊ. ν᾿ 10. 

ἱ λόγος - φησὶ 1,. Κ τοῦτο] Ἱ τὸ τοιοῦτον ἴ,. Ἰ καὶ μητέρες Ροβί ἀπο- 
λαύειν ἰτδηβρ. [ἴ.. ἃ μεστὴ ΟἸΏΠ6Β8. γέμουσα Βάά. διδίτη ἃ ἄρα ἀπὸ Ια. ὅαν. 
ςοί. ἢ εἰκὸς] δὲ μᾶλλον Κι. ὅαν. οοΐ. 9 αὐτὴν ἴ,. Ρ τί οὖν---τοὐτωνῚ 
οὐ τῆς τυχούσης, ὅτι πολὺν καὶ τούτου Κ. ϑαν. οοὔ, 4 ἀκούετε (οῃη. ταῦτα) Κὶ. 
ἨΘΙΚΟΝ. Παραίνεσις πρὸς γονεῖς περὶ ἀναγωγῆς τέκνων. πόνο τὰ Τ καὶ 80- 
οαδβϑι οχ Β.Ο0.1.1,. 5. ὡς οὐκ] οὐχ ὡς Ι. ὡς οπι. Κ. ἴ ἡ π. 1} ἡ τῆς παιδο- 
τροφίας ἀντίδοσις Β. τ οὖν] γὰρ ἴ.. ΝΥ καὶ μ. τ. ἄ. ΡῬγῸ μ. τ. ἄ. καὶ ΟἸηΠ68. 
χ τοῦ ΑΒΒΌΤΩ ΙΓ ΘΧ ΟΠΊΠΙΒΊΙ8. Χ καλῶς ἔ ἔχοιε (510) 1. διδῦπη ἐ ἐκ τῆς κ- Β. 
2 αὐτοῦ Β. ἃ βουληθεὶς] θέλων Κ. ὃ ἀκούετε Κα. Μοχ καὶ παιδεύετε Ἰάδηη. 
5 δυνηθῆναι, ητιοα ἀογαΐ, 686 1ἢ 110 118 ΟἸπἸΌτι8. ἃ ἀνήμερος) ἀδάμαστος Κ'. 
ΝΕ ἐπ υυυ  ὀελίμευτον ἴα τοιοῦτον στὰ, ΟΕ, ἱποϊποιηι 
ἃ ὅϑαν. Γ νόμος Ὁ αὐτοῖς Κα. ὅν, οοἴ. ξ μηδὲν] τ τοίνυν Κ. 

ὝΟΝΕΙΥ. Ι, 

5917 
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παισὶ χαριζώμεθα' ἐν σωφροσύνῃ μάλιστα " διατηρῶμεν αὐτούς" 
’ 

τοῦτο γὰρ πάντων πλέον τὴν νεότητα λυμαίνεται. Πρὸς τοῦτο 

πολλῶν ἡμῖν δεῖ τῶν ἀγώνων, πολλῆς τῆς προσοχῆς. Ταχέως 

αὐτοῖς γυναῖκας ἄγωμεν, ὥστε καθαρὰ αὐτῶν καὶ ἀνέπαφα τὰ 
«ς 

Β σώματα δέχεσθαι τὴν νύμφην" οὗτοι οἱ ἔρωτες θερμότεροι. Ο 
Ἁ “ ’ “ ΄σ ΄ κ᾿ 3 ’ « 

πρὸ τοῦ γάμου σωφρονῶν, πολλῳ μαλλον μετὰ τὸν γάμον" ὁ 
Ἁ ’ Ἁ ΄ ἰ Α Ἀ ᾿ ΄ ΄- 

δὲ μαθὼν πορνεύειν πρὸ τοῦ γάμου, καὶ μετα τὸν γάμον τοῦτο 
τ ᾿ Ν Α ’ κ᾿ »' ΘΟ .᾿φ Α 

ποιήσει. 19 “ Ανδρὶὲ γὰρ, φησὶ, πόρνῳ πᾶς ἄρτος ἡδύς." Διὰ 
σ΄ ὶ ’ “-“ “-“ ς᾽ ’ ’ σ΄ ’ 

τοῦτο 'στέφανοι ταῖς κεφαλαῖς ἐπιτίθενται, σύμβολον τῆς νί- 
ῇ ο ’ [ ’ ΄Ὺο 5 ὦ “ 

κῆης, ἔδτι ἀήττητοι γενόμενοι, οὕτω προσέρχονται τῆ εὑνῆ, τι 
ν “ ξ. «Ἀν “ ὃ “- ΤΕ δὲ ς Α πὰ ΜΝ “- ἐδ 

μὴ κατηγωνίσθησαν ὑπο τῆς ἡθονῆς. ἰ ὁε ἁλοὺς ὑπο τῆς ἠδο- 
“ἢ Ψ ς ἐὺ " ΄΄- ’ ,, Ἀ ’ὔ , ς᾽ κ 

νῆς πόρναις εαυὐτον ἐκδῷ, τίνος ἕνεκεν λοιπὸν στέφανον ἔχει ἐπι 
“ “ ε ’ “- ᾿Ξ “ “ “ 

Ο τῆς κεφαλῆς, ἡττημένος ; ̓Γαῦτα αὐτοῖς παραινῶμεν, “᾿Ξ νουθετῶ- 
΄. τὸ “ -“- Α ΄ “- ᾿Ὶ 95 τ, ΄σ 

μεν, φοβῶμεν, ἀπειλῶμεν, νῦν μὲν τοῦτο, νῦν δὲ ἐκεῖνο ποιοῦντες. 

ΜΙ εγάλ θή ἔ ὶ δί Φ ΄ εγάλην παρακαταθήκην ἔχομεν τὰ παιόια. ροντίζωμεν 
’ 9 σ- ᾿ς 4 “. κ ε Α ΄“ 4 κ 

τοίνυν αὐτῶν, καὶ πᾶντα ποιῶμεν, ϑμᾳ Ο πονηρὼς ἡμᾶς αὐτοὺς 

ἀφέληται. Νῦν δὲ πάντα ἀπεναντίας γίνεται παρ᾽ ἡμῶν. Ὅπως 

μὲν γὰρ ἔσται τὸ χωρίον καλὸν, πάντα πράττομεν, καὶ ὅπως 

ἀνδρὶ πιστῷ τοῦτο ἐγχειρίσωμεν, καὶ ὀνηλάτην, καὶ Ρόρεωκόμον, 
Ἁ ᾽ ’ Ἁ ’ 9 ’ " ΄“ εἰ ῖ 

καὶ ἐπίτροπον, καὶ λογοθέτην εὐνούστατον ἐπιζητοῦμεν" ὁ δὲ 
’ δι τα 5 ᾽ Ψ“ ν [4] 5 , ,ὔ 

ἀπαντῶν ἡμῖν εστι τιμιώτερον, ὕπως τὸν νυιὸν ᾿ἐπιτρέψωμέν 

Ὁ τινι τῷ δυναμένῳ αὐτοῦ τὴν σωφροσύνην διατηρῆσαι, οὐ σκο- 
ἕ 

ποῦμεν' καίτοι τοῦτο πάντων ἐστὶ τὸ κτῆμα πέμιφσερον; καὶ 

ϑέκεῖνα διὰ. τοῦτο γίνεται. ὑΓῶν μὲν οὖν κτημάτων " αὐτοῖς 
«ς “- Α ς , Ε 

φροντίζομεν, αὐτῶν δὲ οὐκέτι. Ὁρᾷς τὴν ἀλογιαν: Ἄσκησον 

τοῦ παιδὸς τὴν ψυχὴν, κἀκεῖνα παρέσται λοιπόν" ταύτης μὲν 

γὰρ οὐκ οὔσης ἀγαθῆς, οὐδὲν ὄφελος αὐτῷ τῶν χρημάτων" ταύ- 
Α ,ὔ “ὯΝ " 9 ἥ “ ; ’ 

της δὲ Ὑκατωρθωμένης, οὐδὲν βλάβος ἀπὸ τῆς πενίας. Βούλει 
λ - ΜᾺ , ὃ δ ὃ ΘΟ. “5 “»- ο, 

καταλιπεῖν αὐτὸν πλούσιον : οι αξον αὐτὸν εἶναι χρηστον" οὕτω 
κ 4 ᾿ " Ἐ Δ ι ὖνΝ ι ’ 

Ἐ γὰρ καὶ τὰ κτήματα συγκροτῆσαι ουνήσεται, καὶ ἐαν μὴ κτήση- 
“ ’ Ὧν ᾿ά ’ Ἂ , κ 

ται, τῶν κεκτημένων οὐδὲν ἔλαττον διακείσεται. Αν δὲ πονηρος 
5 “ἡ » δ νν Ν , 9 Ι ς " 
ἢ, κἂν μυρία καταλίπης αὐτῷ, τον φύλακα οὐ κατέλιπες, ἀλλα (285) 

“ .) , ’ 9 ’ ’ ᾿] ’ - 

τῶν εἰς ἔσχατον πενίας ἐληλακότων χείρονα ἐποίησας. "Γοῖς 

10 Εῖγδο. Χχχὶ. 17. 

π δ, αὐτοὺς] αὐτοὺς ὃ. Ο.1.Κ.1.. ἱ στέφανος .... ἐπιτίθεται Κὶ. Κ ὅτι] 
δηλοῦντες ὅτι Καὶ. Ἰ λοιπὸν] Ἡ καὶ Κ. ὅαν. σοῦ. τὰ νουθ.] τούτοις νουθ. Κ. 
ὅδαν, αοῦ. Ὅρα ορρθν νρα ὠμλρμμ φροντίζωμεν τοίνυν τῶν παιδίων' μεγ. γὰρ παρ. 
ἔχομεν αὐτὰ ΚΑ. ομὴ] ἵναμὴ Ὁ. τ τσηκιν τ Κ, π2Ὶ τ Β.1. γεγοη. 
ᾳ πάντως ΒΚ, ἡμῖν οτῃ. (0.1.1. ο ἐπιτρέψομεν 1. 5 ἐκεῖνο ἴ,.. ῬΑ. τ 
διὰ τοῦτον 1,.  εγοη. ; τῶν μὲν οὖν] ἡ ἡμεῖς δὲ τῶν μὲν ΒΚ. Υ͂ αὐτοῦ 
Θ.1.}.. αὐτῷ ψεοη. Μοχ αὐτοῦ δὲ (.1,. ἡ κατορθουμένης δὲ Χχ τὸν φ. 
οὐ] οὐχ ὡς 'Φ. τοῦτον ἷ,. Υ͂ χ. τε καὶ πενέστερον ἐποίησας ἴ,. χείρονας 
ποιῆσαι 1. 



» 
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« “- ι ι 

γὰρ μὴ ῥυθμισθεῖσι τῶν παίδων καλῶς, 5 βέλτιον πλούτου πε- 

νία. ᾿Εἰκείνη μὲν γὰρ καὶ ἄκοντας κατέχει δὲν ἀρετῆ" οὗτος δὲ 
- ’; 

οὐδὲ βουλομένους ἀφίησι σωφρονεῖν, ἀλλ᾽ ἐξάγει καὶ καταστρέ- 
Α ’ 9 , υὃ - Αἑἱ ’ὔ Ἁ Θ ’ ἊΝ 

φει, καὶ μυρίοις ἐμβάλλει ὃ δεινοῖς. ἱ μητέρες, τας θυγατέρας Ἐ 
, ὃ ’ ἁ ᾿, 8 ἃ, ε ν Ὁ ὁ 

μάλιστα διανείμασθε" εὔκολος ὑμῖν ἡ φυλακὴ αὑτη" “περισκο- 
- “ ᾿ - Ν χυ 

πεῖτε, ὡστε οἰκουροὺς εἰναι" πρὸ πάντων εὐλαβεῖς αὐτὰς εἶναι 
’ - 

παιδεύετε, κοσμίας, χρήματων καταφρονεῖν, ἀκαλλωπίστους 508 
ΚΟ Ἁ Ἁ 

“εἶναι οὕτω πρὸς τὸν γάμον ἔκδοτε. Οὐκ αὐτὰς μόνον, ἀλλὰ 
κ ᾿ ΓΙ ὃ ’ ᾿ ’ Βι,. Ὑ ἢ 3 Ρ " 

καὶ τὸν ἀνὸρα βδιασώσετε τὸν μέλλοντα αὐτὴν "ἢ ἄγεσθαι" οὐ 
Ἁ ἱν ὃ ᾿] εἶ Α Ὶ Δ ς ᾿] Ἀ δί 9, Α Α κ Ἀ 

τὸν 'ανὸρα, ἀλλὰ καὶ τὰ παιδία" οὐ τὰ γένν ία, ἀλλα καὶ τα 
Ἁ 

ἔγγονα. Γῆς γὰρ ῥίζης γενομένης καλῆς, ' οἱ ἡκύδοι ἐπὶ Ὁ τὸ 

βέλτιον ἐκταθήσονται, καὶ πάντων τούτων λήψεσθε τὸν ὃμι- 
Ἁ 

σθόν. Ὡς οὖν οὐ μίαν ὠφελοῦντες ψυχὴν, ἀλλὰ πολλὰς διὰ 
“ ΄“- δ , ’ ν “- ΄-- 

τῆς μιᾶς, οὕτω πάντα πράττωμεν. Οὕτω γὰρ δεῖ ἐκ τῆς πα- 

τρικῆς οἰκίας ἐξιέναι πρὸς γάμον, καθάπερ ἀθλητὴν ἐκ παλαί- 
.κ. ’ 

στρας, πᾶσαν δὲ ἀκριβείας ἔχουσαν τὴν ἐπιστήμην, καθάπερ 

ζύμην ὀφείλουσαν τὸ ὅλον φύραμα εἰς τὸ ἑαυτῆς μεταστῆσαι Β 
3 ᾿Ὶ 

κάλλος. ΚΚαὶ οἱ παῖδες πάλιν οὕτως ἔστωσαν αἰδέσιμοι, “ ἀπὸ 
ι ’ Α 

τῆς κοσμιότητος καὶ τῆς Ῥσωφροσύνης, ἵνα καὶ παρὰ ἀνθρώπων 
Α -' Ἀ 

καὶ παρὰ θεοῦ πολὺν τὸν ἔπαινον ἔχωσι. «Μαθέτωσαν γαστρὸς 

κρατεῖν, πολυτελείας ἀπέχεσθαι, οἰκονομικοί τινες εἶναι, φιλό- 

στοργοι, μαθέτωσαν ἄρχεσθαι. Οὕτω γὰρ δυνήσονται πολὺν 
- κι ΄-΄“ ἙΕ 

προξενῆσαι "μισθὸν τοῖς γονεῦσιν" δοὕτω πάντα ἔσται εἰς δόξαν 
“ Α ᾿] τὴ “- ΄σ 

θεοῦ καὶ εἰς σωτηρίαν ἱἡμετέραν, ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ Ο 
“-“"Ἢ “ -“Ρ -ι 5» 

ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΛΟΓῸΣ 1. 
1 ἘΣ ᾽ “ " ’ ς Σ . .] “ Δ “ “ 

ἱ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ. εἰ οὖν 
Α ου σ Α 

τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα. ἃ γῃ- 
’ κ ᾿Ὶ ’ 

φαλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικὸν, μὴ παροι- Τὴ) 
»ὐθον ᾿ , " ϑςι.9 - » " 7 ΡΞ 

νον, μὴ “πλήκτην, αλλ ἐπιεικῆ, ἄμαχον, αφιλαργυρον, τοῦ 

1 ΟΑΡ, 1Π7. ν: 1--4. 

2 βελτίων (Β]ς 6Χ ΠΟΥ.) τοῦ πλ. Κ. ἃ εἰς ἀρετὴν ἴ,. Ὁ δεινοῖς] κινδύ- 
νοις Κι. ο περισκοπεῖτε] Ὁ διδάσκετε ΒΑ. ἃ πρὸ δὲπ. Β.Κ. ὅαν. οοί. 
8 εἶναι] μένειν άορτη. ϑίαϊθτη ἂν οὕτω Ὁ. Γ οὐκ] ἂν οὕτως αὐτὰς διαπλάττω- 
μεν Β.Κ. ὅν. σοί. δ διασώσατε ΝεΕΙΌΠ. διασώσητε 6Χ ΠΟΥ. Κα. Ὠ ἀγα- 
γέσθαι 1.1ΚΚ. ὅαν. οεἴ. ἰ ἄνδρα] - δὲ μόνον ὁ. Κ τὰ οἵη. ἴ.., [ οἱ] καὶ οἱ Ὁ. 
τῷ τὸ οτη. Β.Κα. Ῥχγοχίγημπῃ καὶ οἵη. 11ἀθῃη. ἢ μισθὸν] Ἔ πάντων ὰρ αὐτὴ 
τὸν μισθὸν λήψη (.1.1,. ότοη. ᾿ἰηντίο 6. Ὁ ἀπὸ] ὡς ἀπὸ Β.Κ. ὅαν. εοΐ. 
Ρ σωφρ. - μᾶλλον Ο. τ μᾶλλον διαγινώσκεσθαι Β.ἸΚ. ὅαν, ΜΝ: 4 μανθανέτω- 
σαν κρ. γ. .. τὸν μισθὸν (Ὁ. 5 οὕτω] τ καὶ ΒΙΚ. ἡμετέραν] ᾿ τὰ παρ᾽ 
ἡμῶν σπουδαζόμενα Β.Κ. Ηομ. Χ. ἃ νηφάλεον ρῬαβδβῖπῃ Ϊ. πλήκτην] 
-Ἐμὴ αἰσχροκερδὴ ἘΝ]. τορυρπαηί 5 Ο.1.1,. οι. Μιά. ᾿πῖτα Ρ. βοὸς Ε. 

πῶ 
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δ), 7 - ὃ. ͵ ,ὔ 7 ᾽ ξ΄ ΄σ 

ἰδίου οἴκον καλῶς προΐσταμενον, τέκνα ἔχοντα εν ὑποταγή 
Ἀ Υ ’ 

μετὰ πάσης σεμνοτῆητος. 

10 ΜΕΛΛΩΝ ὀκαθιέναι εἰς τὸν περὶ τῆς ἐπισκοπῆς λόγον, 

δείκνυσι καθάπαξ ὁποῖον εἶναι χρὴ τὸν ἐπίσκοπον, οὐκ ἐν τάξει 
΄'- Ἀ ΄ " ΄ 

τῆς πρὸς Τιμόθεον αὐτὸ παραινέσεως ποιῶν, ἀλλ᾽ ὡς πᾶσι δια- 
᾽ὔ Α δὲ 5 , Α ς θ Ι͂ ἀκ Α ἤ Σ 

λεγόμενος, καὶ ὁι᾿ ἐκείνου πάντας ῥὺυ μίζων. αἱ τί φησιν: 
(ς ΝΙΩΣ 9 ΄“ ᾿] ’ 39 ᾿] 3 “ Α , 

τ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, οὐκ ἐγκαλῶ, φησί δρθστοσία 

γὰρ ἔργον ἐστίν" εἴ τις ταύτην ἔχει τὴν ἐπιδνραν ὥστε μὴ 

τῆς ἀρχῆς καὶ τῆς αὐθεντίας ἐφίεσθαι μόνον, ἰἱἀλλὰ τῆς προ- 

στασίας, οὐκ ἐγκαλῶ" “ΒΙΚαλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ," φησίν. ᾿Επεὶ 
ΑἉ χὰ -. . 2 ἢ “Ἢ ’ 4 Ρ] » ΄. ᾿] [ 

καὶ Μωῦσῆς ἐπεθύμησε "τοῦ πράγματος, ἀλλ᾽ οὐ τῆς ἐξουσίας, 

καὶ οὕτως ἐπεθύμησεν, ὡς ἀκοῦσαι ὅ““Γίς σε κατέστησεν ἄρ- 
Ά Α δ τ πον ΤΣ δ Φ 3 ,ὔ ᾽ 

Ἐ χονταὰα καὶ δικαστὴν ἐφ ἡμᾶς: Εἰ τις οὕτως ἐπεθύμησεν, ἐπι- 

θυμείτω" ἐπισκοπὴ γὰρ εἴρηται παρὰ τὸ ἐπισκοπεῖν ἅπαντας. 

τ Δεῖ οὗν, φησὶ, τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι, μιᾶς γυναι- 

κὸς ἄνδρ α. Οὐ νομοθετῶν τοῦτό ἔφησιν, ἁ ὡς μὴ εἶναι ἐξὸν ἄνευ 
’ὔ οἰ ἢ» 5 Ν Α 3 ’ γ.} δὲ 5". 4 - 

599 τούτου “γίνεσθαι, ἀλλὰ τὴν ἀμετρίαν κωλυων᾽ επειθὴ ἐπὶ τῶν 
ς ὃ 9 “κι Α ὃ ᾿ ε “- ’ ῖ ’ὔ 5ὕ ἈΝ 

Ἰουδαίων ἐξῆν καὶ δευτέροις ὁμιλεῖν γάμοις, καὶ δύο ἔχειν κατὰ 
τ. Ἁ “ - 3 ςς ΠῚ Ἁ ἕ Ἕ 59 ΤΣ κ δὲ “’ ] 5 

ταύτον γυναῖκας ίμιον γὰρ ὁ γάμος. ινες ὅδε, ἵνα 'εκ 

μιᾶς γυναικὸς ἧ, πιφασὶ τοῦτο εἰρῆσθαι. “π᾿ Ανεπίληπτον." 

Πᾶσαν “εἶπεν ἀρετὴν, ἀνεπίληπτον εἰπών. “ὥστε εἴ τις σύν- 
΄- “-“ - ’ 

οιδὲν ἑαυτῷ τινα ἁμαρτήματα, οὐ καλῶς ποιεῖ πράγματος ἐπι- 

θυμῶν, οὗ Σὰ τῶν ἔργων ἑαυτὸν ἐξέβαλεν" οὐ γὰρ ἄρχειν, ἀλλὰ 

ἄρχεσθαι δεῖ τὸν τοιοῦτον. Τὸν γὰρ ἄρχοντα παντὸς λαμ- 

πτῆρος λαμπρότερον εἶναι δεῖ, καὶ βίον ἔ ἔχειν. ἀκηλίδωτον, ὥστε 
’ 

Β πάντας πρὸς ἐκεῖνον ὁρᾶν, καὶ πρὸς τὸν αὐτοῦ Ῥβίον. []οιεῖ 
“κι “-- ΄-΄ 3 

δὲ τοῦτο οὐχ ἁπλῶς, τοσαύτη κεχρημένος τῆ παραινέσει" ἀλλ 
᾽ δὲ Α εἶ ὡς ΒΥ 9. ᾿ “ ο᾽ κ ἡ δ 

ἐπειθὴ καὶ αὐτὸς ἔμελλεν ἐπισκόπους καθιστᾶν, Ἰἅπερ καὶ τῳ 

γράφων παρήνει, καὶ ἐπειδὴ εἰκὸς ἣν πολλοὺς τοῦ πράγματος 

ἐπιθυμεῖν, διὰ τοῦτο ταῦτα παρεγγυᾷ. “ Νηφαάλιον," φησὶ, 

τουτέστι, διορατικὸν, μυρίους ἔχοντα πάντοθεν ὀφθαλμοὺς, ὀξὺ 

2 χοῦ, 11. 14: ὃ ἬΘΡΥ. ΧΙ. 4. 

5 καθιέναι Β. 1. Κ. κατιέναι Εαα. ἐ καὶ τί! τί οὖν (Ὁ. 8 μὴ τῆς ἀρχῆς--- 
προστασίας] μὴ μόνον αὐτὸν αὐθεντεῖν διὰ τῆς ἀρχῆς, ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ προνο- 
εἶσθαι τῆς σωτηρίας τῶν ἀρχομένων Β.ἵΚ, ἰ ἀλλὰ ]}-Ἐ καὶ σ. 8 καλοῦ] - 
γὰρ ἘΠα. γὰρ οτη. ( δε οὗ δηΐβ οοῦσ. 1. ἢ τοῦ πρ. ἀλλ᾽] ἀλλὰ τοῦ τς ΒΑ. 
ἱ φησιν] λέγει ΒΚ. ᾿εσδα ΟΠ... ποη Οαΐ. 1 ἐκ μ. γ. ἢ] ὅϊῖςο Ο. δι. 
ψοτοπ. μ. γ. ἢ 1.1.. μ. γ. ἀνὴρ ἢ Β.ΙΚ. ὅαν. σοί. ἴἋ φησὶν Ϊ. Ὦ ἀνεπί- 
ληπτον] 1. εἶμαι σ. Οὐ; ΔΆ δ ἀλύμολ οτῃ. 1... ο εἶπεν] περιέλαβεν Β.Κ. 
Μοχ ἀν. εἰπὼν οτη. (Ὁ. Ρ ΠΡ ΤΡΤΙΡ, οἰκεῖον χαρακτηρίζειν Β΄... ὅν. σοί. 
4 ἅπερ ῬΙῸ ὅπερ ΟΙππθβ. ὦ φησὶ ΟἸη. 

(286) 
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βλέποντα. "]ΙΙολλὰ γάρ ἐστι τὰ συμπίπτοντα, καὶ ἀμβλύ- 
Α ΄ ’ Μ { Α 5" ’ Α (ὃ Α 

νοντὰ τὸ τῆς διανοίας ὄμμα, ἱκαὶ ἀθυμία, καὶ Φροντι ες, καὶ 

πραγμάτων ὄχλος, " καὶ πολλὰ πάντοθεν ἐ ἐπιρρεῖ. ὔλγρυπνον 

τοίνυν "αὐτὸν εἶναι χρὴ, Χτὸν οὐ τὰ ἑαντοῦ μεριμνῶντα μόνον, 

ἀλλὰ καὶ τὰ τῶν λοιπῶν᾽" διεγηγέρθαι χρὴ: καὶ Υ ζεῖν τῷ πνεύ- 

ματι, Ζκαὶ πῦρ πνέειν, ὡς εἰπεῖν, καὶ μᾶλλον στρατηγοῦ καὶ ἐν 

νυκτὶ καὶ ἐν ἡμέρᾳ τὸ στράτευμα περιϊόντος κάμνειν καὶ διακο- 

νεῖσθαι, καὶ τὴν ὑπὲρ ἁπάντων ἔχειν φροντίδα καὶ “μέριμναν. 

Ψ Σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον. ̓ αδαῦτα καὶ τῶν ἀρχομένων [Ὁ 
» «ς ΒΞ Ὀ. δ) δὲ ὃ - δ" ν Ἁ “ ς ’ 

ἔχουσιν οἱ πολλοι “επειθὴ ὃὲε δεῖ αὐτὸν καὶ τὰ τῶν ἀρχόντων 
» ὃ Ν “» ἃ. “ ς δι ᾿εῦς οι ΟΠ’ “ ᾿ ΕἾ 5 
ἔχειν, ὁια τοῦτο ἐπήγαγε, “ ὁιθακτικὸν. οὔτο οὐκέτι ὁ ἀρ- 

“- ’ Ἁ “΄“ “- 

χόμενος ἀπαιτεῖται. μάλιστα γὰρ τοῦτο πάντων προσεῖναι 
- ΄᾿ ’ 

δεῖ τῷ ταύτην τὴν ἀρχὴν ἐγκεχειρισμένῳ. “Μὴ πάροινον." Οὐ 
Α ’ ᾿ ΄ ; " Ἁ Ἀ ε Ἁ Ν Ε ’ 

τὸν μέθυσον ἐνταῦθα γον» ἀλλὰ τὸν ὑβριστὴν, τον αὐθάδη. 

Θ Μὴ πϑϑαν Οὐ τὸν ἐμὴ πλήττονταά φησι ταῖς χερσί. ΓΙ 

ἰοὖν ἐ ἐστι, “ ς μὴ πλήκτην ;" ̓ Επειδή ξείσιν ἀκαίρως τινὲς πλήτ- 

τοντες τῶν ἀδελφῶν τὴν συνείδησιν, δ τούτους νῦν ἰαϊνίττεσθαί Ἐὶ 

βοι δοκεῖ. ““᾿Αλλ᾽ ἐπιεικῆ, «ἄμαχον, ἀφιλάργυρον, τοῦ ἰδίου 

οἴκου καλῶς προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πά- 

σης σεμνότητος: μὲ τοίνυν ὁ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, 

τὸν δὲ ἐπίσκοπον οὐ δεῖ τὰ τοῦ κόσμου μεριμνᾶν, πῶς φησι, 
ες “ Ἁ 5, τὰ ἢ Α , Φ Φ Ἁ 9 Ἁ 

μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα: Γινὲς μὲν οὖν φασιν, ὃτι τὸν ἀπὸ 
Ἁ .] ΄“΄“»ἜΟ »“" 

γυναικὸς Ἑήνίξατο" εἰ δὲ μὴ τοῦτο εἴη, ἔνεστιν ἰἔχοντα γυναῖκα, 
ὡς μὴ ἔχοντα εἶναι. 'ότε μὲν γὰρ καλῶς τοῦτο συνεχώρησεν, Ἐ' 

“- ’ ᾿ 

ὡς πρὸς τὴν τοῦ πράγματος φύσιν τὴν τότε οὗσαν᾽ ἔνεστι δὲ 
3 ἢ “ Ν ᾽ “ ᾿) ε 

αὐτὸ μεταχειρίσασθαι καλῶς, εἴ τις βούλοιτο. “Ὥσπερ γὰρ ὁ 
-“- κι ’ - “-- 

πλοῦτος δυσχερῶς Ἢ εἰσάγει εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, 6οο 

5 πολλὰ γάρ ἐστι τὰ (τὰ οἵη. (.) σ.---ὄμμα] ὅ1. Ο. (αι. νεῖ. καὶ μὴ ἀμβλ. τὸ 
τ. ὃ. ὄμμα 11, εγοη. καὶ μὴ ἀμβλ. τὸ τ. ὃ. ὄμμα. πολλὰ γάρ ἐστι τ. σ. καὶ 
οὐκ ἐῶντα ὁρᾶν καθαρῶς καὶ ὡς ἔχει τὰ πράγματα Β.Κ. ὅν. σοί. ἴ καὶ] καὶ 
γὰρ καὶ Β.Κ. κἂν υδίεγ [.. εγοπ. ὅ“ἰδίϊπι ἀθυμίαι Β.Κ. ὅν. (οὗ. Υ͂ καὶ] 
-Εἄλλα Β.ΙΚ. Μοχ ἐπιρρῇ δεῖοηῃ. Ὁ αὐτὸν] τοῦτον 1. Χ τὸν οτῃ. Β.Ο.Κ. 
ϑαν. οί. ΥὙζην 1.1... ει. Ζ καὶ οπι. Β.Κ. δια τη πνεῖν. σ 1. Ι.. ἃ ταῦτα] 
Ἢ ἐπειδὴ Β. Κκ. αν. οεὗ, Ὁ ἐπειδὴ---ἐπήγαγε] δεῖ γὰρ καὶ αὐτοὺς εἰς τὰ τοιαῦτα 
τοῖς ἄρχουσιν ἴσους εἶναι" πνανὰν τὸ τῶν ἐπισκόπων ἐξαίρετον, ἐπήγαγε Ἰἰᾶστα, 
ς εμψ Ψ ἃρ ἸάΘΓΠΩ, μ- γὰρ] μόνῳ δὲ μ. ΒΚ. μ. δὲ ὅν. σρί. 6 μὴ 
οἴῃ. Β ΟΕ. Βίδθτη τύπτοντα Ο. ἶ οὖν) -ὃ λέγει Β.Κ. 8 εἰσί τινες 
γταλ τς :1,. Βιδίπι τύπτοντες ΒΙΚ. ΒἈ τούτους νῦν] τοῦτο τοίνυν Ο. τούτους 
μόνον 1.ἴ1,. ἷ αἰνίττεσθαί μοι δοκεῖ] δλμνυύβοῖνο δοκεῖ εἰπεῖν. μὴ αἰσχροκερδῆ 
ΒΙΚ. Ηϊηο μὴ αἰσχροκερδῆ : ΔΓ, 1810 Μοπίοῇ. Κ ηνίξατο]-" μένοντα ἐλεύθερον 
Β. Κ. τροθρίαμη ἃ Βορη. 1έ ἔχ. γ. ἴου γ. ἔχ. ο. ΕΠ ΒῈ εἴη, ἔνεστιν---καλῶς] ἐκεῖνο 
ἐστὶν εἰπεῖν" λέγει γὰρ ὅτι ἔνεστιν ἔχοντα καὶ γυναῖκα, ὡς μὴ έ. εἶναι. ἀλλὰ τότε 
μὲν καλῶς τ. σ. ὡς πρὸς τὴν κατάστασιν τῶν πραγμάτων τὴν τ. οὖσαν. νῦν δὲ 
 ῊΝ δεῖ συγχωρεῖν, πλὴν ἔνεστι τὸ πρᾶγμα μεταχ. καὶ καλῶς Β.Κ, πὶ προσ- 
άγει Κ. 



78 5. ΦΟΛΝΝΙΝ ΟἨΗΕΚΥΒΟΜΤΟΜΙ 11, 1---4. 

΄“ “-" ΄': ’ 

πολλαχοῦ δὲ οἱ πλουτοῦντες εἰσῆλθον, οὕτω καὶ ὁ γάμος. 
“ 

" δὲ λέγεις, εἰπέ μοι; περὶ ἐπισκόπου διαλεγόμενος “ἔλεγεν, ὅτι 
- ΟΑΒΑΝ ἢ ᾿ ἷ Ω ς ᾿ Ι Ν γ 

δεῖ αὐτὸν μὴ μέθυσον εἶναι, ἀλλὰ φιλόξενον, δέον τὰ μείζονα 
Ξ ᾿ ᾿ κ᾿ 

τούτων εἰπεῖν. Διὰ τί Ρ'γὰρ οὐκ “εἶπε, δεῖ δὲ τὸν ἐπίσκοπον 
3 , ε᾿ "- κ 

ἄγγελον εἶναι, "μηδενὶ πάθει ἀνθρωπίνῳ ὑποκεῖσθαι; ἐκεῖνα τὰ 
ιὰ « 5. Χ Ἁ ' εἰ Α κ᾿ ς ’ ᾽} ὃ ΄ 

μεγάλα, ἃ “Ἄριστος εἶπεν, ἃ καὶ τοὺς ἀρχομένους ἔχειν θεῖ, 
“- “ «“ 

ἐσταυρῶσθαι, ἱκαὶ ἐν ταῖς χερσὶν ἀεὶ ἔχειν τὴν ψυχήν ; ὁ καὶ ὁ 
Ν “5 Ἁ - 

Β Χριστὸς εἶπεν, 1. ““ὋὉ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν 3 ἤ 
ς Α “κ᾿. ᾿ .᾽) Α ἐέ 3 Ἄ, ’ ΕΣ Ἀ 

ὑπὲρ τῶν προβάτων" καὶ πάλιν, ““᾿Εἰὰν μή τις ἄρῃ τὸν σταυ- 
᾿ Ε “ Δ 9 , 9. δ΄ ᾽ ᾿, " 57 

ρὸν αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀκολουθήση ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. 
3 ΄ς ’ ’ 

Αλλὰ, “μὴ πάροινον,᾽ φησί. καλαὶ αἱ ἐλπίδες, εἰ περὶ τού- 
' “- Ἀ Α “- 

των ὀφείλει ὁ ἐπίσκοπος παραινεῖσθαι. Διὰ τί γὰρ οὐκ εἶπες, 
ὃ “ δὲ ᾿] Ν ν "δ “ ᾽ - Ὁ γν φ Ἁ χὰ “ 

εἴ ὁε αὐτὸν “ἤθη μεταστῆναι εκ τῆς γῆς: ἀλλα “ἃ τοῖς κοσμι- 
“- “ ΄“΄ ’ Α 

κοῖς ἐπέταξας. ταῦτα τῷ ἐπισκόπῳ οὐκ ἐπιτάττεις ; Γ δὲ ἐκεί- 
’ Ἄ δ ςς Ν ’ὔἢ; Ἀ Ρ ς ΄ Α "5 Α ΄ - Ων Ἀ 

νοις φησι: εκρώσατε τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς καί 
4 «ς᾿ δι 9 Ν , ο Ν - ε π᾿ ον Α 

α πάλιν, “ἋὋὉ δὲ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἄπο τῆς ἁμαρτίας καί 

πάλιν, “Οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα γἐσταύρωσαν" καὶ ὁ 

Χριστὸς πάλιν 3 “φησὶν, «᾿Ἐ)ὰν μή τις ἀποτάξηται αὐτοῦ πᾶσι 

τοῖς ὑπάρχουσιν, οὐκ ἔστι μου ἄξιος.᾽ " ΤἼϊνος οὖν ἕνεκεν ταῦτα 
, , »-. -“᾿ 

οὐκ τ κίωδος : Ὅτι τοιούτους ὀλίγους εὑρεθῆναι ἃ ἐνῆν, ἐπισκόπων 

δὲ Ὁ ἔδει πολλῶν, “καὶ καθ᾽ ἑκάστην πόλιν τῶν προηγησομένων. 

ἀπ οὖν: ἐνεδρεύεσθαι ἔμελλε τὰ τῶν ἐρελήαθάνε Διὰ τοῦτο 

συμμεμετρημένην εἶπεν ἀρετὴν, οὐκ ἐκείνην τὴν θάνω, τὴν τψαρ: 

Ὁ λήν: τὸ γὰρ νηφάλιον εἶναι καὶ κόσμιον καὶ σώφρονα ἵἷπολ- 
λῶν ἣν. 

ςς ἦν ̓ »ὕ, Ἁ 9 « ΄ Α Ι ’ 39 

εκνα ἔχοντα, φησίν, ἐν ὑποταγῆ μετὰ πασῆς σεμνότητος. 
- κ , ἧς κ 

δ Δεῖ γὰρ οἴκοθεν “παρέχεσθαι τὰ παραδείγματα. Τό "γὰρ 
πιστεύσειεν, ὅτι τὸν ἀλλότριον ὑποτάξει ὁ τὸν υἱὸν ἱμὴ ὑπο- 

τάξας: : “Τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον. ̓  Ἰδοῦττο καὶ οἱ 

ἔξωθέν φασιν, ὅ ὅτι ὁ οἰκονομικὸς καὶ πολιτικὸς ἂν γένοιτο τα- 
,ὔ Ν Α “ «ἃ Α 

χέως. Καὶ γὰρ Κκαὶ τοῦτό ἐστιν ἡ ἐκκλησία, ὡς ἂν εἰ μικρὰ οἰκία; 

4 «οθ,. ἈωΤς ΔΜ πύθη: π΄. 18. 
Ὁ]. 1.5. Φιοῖα, ψ1 0}. ΤΟΝ Ὁ. 24. ἘΠΙῸ Εν τὴν 

Ὦ δὲ οπῃ. Β.1Κ.1.. “ ἔλεγες Ι. Μοχ εἶναι μὴ μ. πος οτὰ. Β.Ο.1.Κ.. Ρ γὰρ] 
δὲ 1. 4 εἶπε] εἶπες Ι. εἶπεν ὅτι Κι. 8ὅδν. οοΐ. διαίτῃ δὲ οι. Β. Τ᾿ καὶ 
μηδενὶ Ι.. Οαῦ. ὁ Χρ. ΒΚ. Οαῦ. ῖ καὶ---ὃ καὶ] πρὸς θάνατον παρεσκευ- 
ἀρίραϊ, ὑπὲρ τῆς ποίμνης τιθέναι τὴν Ψ. ὃ καὶ αὐτὸ Β.ἕΚ. Υ͂ ἀκολουθῇ 1. 
Ὑ ἤδη ΒΌΡΘΓΒΟρύ, ἴῃ 1. Χ ἃ] --πρῶτον Ὁ. Υ ἐσταύρωσαν Ἰ-Ἰ σὺν τοῖς 
παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις Ι,. 2 φησὶν ΟΠ]. ΒΚ. 8 ἔνι δ Ος. "νυ δὲξ 
1... (αἱ. ο καὶ ΟΠΊ. ΒΙΚ. Μοχ προηγησαμένων 1,1: ἁ τί] ἐπεὶ 8. Κ. 
ϑαν. οί. 6 ἀνωτάτω Β.ζ. Μοχ δὲ ρτῸ γὰρ ᾿ἰά6η1. Γ τῶν πολλῶν ἢ ἦν. τὸ 
δὲ, τέκνα Β.Κ. δ δεῖ μδει ( αἴ.) γγ ἀρ} δεικνὺς ὅ ὅτι δεῖ ΒΚ. " γὰρ] -Ἐὰἂν Ὁ. 
Μοχ ὑποτάξειε (αι. ἰ μὴ ὑποτάξας ὑποτάξαι μὴ δυνηθεὶς (. Καὶ καὶ ἀδβιιπὴ- 
(πὴ ἐχ (.1.1.. 



1Π..5---Ἰ. ΙΝ ἘΡΙΒ1᾽. 1. ΑὉὮ ΤΙΜΟΤΗ. ΗΠΟΜ. Χ. τ, 

καὶ ὦ ὥσπερ ἐν τῇ οἰκίᾳ παιδία, γυνὴ, οἰκέται. καὶ πάντων ὁ ἀνὴρ 

(287) "" ἀνήρτηται τὴν ἀρχήν" οὕτω καὶ ἐν τῆ ἐκκλησίᾳ οὐδὲν ἄλλο ἢ Ἐ 

τοῦτό ἐστι, παιδία, γυναῖκες, οἰκέται. Εἱ δὲ κοινωνοὺς ἔχει τῆς 

ἀρχῆς ὁ τῆς ἐκκλησίας προεστὼς, " ἔχει κἀκεῖ ὁ ἀνὴρ τὴν ἀν υὐα 

ναῖκα. ᾿Αλλὰ τὰ πρὸς διατροφὴν ἐνταῦθα Ρτῶν χηρῶν καὶ τῶν 

παρθένων φροντίζειν δεῖ; "ἔχει κἀκεῖ ὁ ἀνὴρ 4 τοὺς δούλους, 

τὰς θυγατέρας" "εὐκολώτερον δὲ τῆς οἰκίας ἄρχειν. Ὁ τοίνυν 

ταῦτα καλῶς οὐκ οἰκονομήσας, πῶς τὰ τῆς ἐκκλησίας οἰκονομῆ- Ἐ' 

σαι δυνήσεται. ὅ΄΄““ Εἰ δέ τις, φησὶ, τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι 

οὐκ οἶδε, πῶς ἐκκλησίας θεοῦ ἐπιμελήσεται: 7.““Ὁ᾽ Μὴ νεόφυτον," 

φησίν. Οὐ τὸν νεώτερον ἐνταῦθα "λέγει, ἀλλὰ τὸν “γεοκατήχη- 

5 ΟΠ γὼ γὰρ, φησὶν, ἐφύτευσα, ᾿Απολλὼς ἐ ἐπότισεν, ἀλλ᾽ 
ὁ θεὸς νηὔξανε." ΧΓὶ γὰρ ἐκώλυεν εἰπεῖν, μὴ νεώτερον: γ᾽ Γίνος 

το ν᾽ 

οὖν ἕνεκεν αὐτὸς τὸν “Τιμόθεον ἐποίει, λέγων" ὃ.’ Μηδείς σου 6οι 

τῆς νεότητος "καταφρονείτω Ὗ ᾿Επειδὴ “γὰ ρ ἐξ τ 

προσήεσαν τότε καὶ ἐβαπτίζοντο, μὴ ΟΝ φησὶ," ἱνεόφυτον 
εἰς τὸν τῆς ἀρχῆς ὄγκον δἄγετε, τουτέστι, νεοκατήχητον. Εἰ 

γὰρ, πρὶν ἢ γενέσθαι μαθητὴς, νι γνενω γένοιτο, ταχέως 
ἕκαὶ εἰς ἀπόνοιαν δαἴρεται" εἰ, πρὶν ἢ "μαθεῖν ἄρχεσθαι, τῶν 

ἀρχόντων γένοιτο, φυσᾶται. Διὰ τοῦτο ἐπήγαγεν" ὡδν ΠΣ μὴ 
τυφωθεὶς εἰς κρίμα ᾿ἐμπέση τοῦ διαβόλου" τουτέστιν, εἰς τὴν 

καταδίκην τὴν αὐτὴν, ἣν ἐκεῖνος ἀπὸ τῆς ἀπονοίας ὑπέμεινε. Β 

Ἰδος Δεῖ δὲ αὐτὸν καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, 

δ᾽ τ΄ Ἐς 7 ας. 6. Β τον, τ. ὅ, 9. τ. ΤΊ τη, 1π1.. 10. πο; 

᾿ καὶ ὥσπερ] ὥσπερ οὖν Β.Κ. Ροβί οἰκίᾳ αἀά. εἰσὶ Β.Κ. ὅαν. οδοῖ. πὶ ἀνήρ- 
τηται] δι. Ο.1.1,. ἐξήρτηται Β.Κ. ἀνῆρηται Εδα. Ἢ ἔχει κ. ὃ ἀ.] ἀλλ᾽ ἔχει 
κ. ὁ ἀ. κοινωνὸν Β.Κ. ὅαν. οοἴ. 5 γυναῖκα [- τὰς θυγατέρας Β.Κ. Ρ τῶν 
οἵη. Κα. ΑἸΐθυυτη τῶν οπῃ. Β.Κα. 4 τὰς δούλας Ι. ἔχει---Θυγατέρας ἀλλ᾽ ἔχει 
κ. ὁ ἀ. συνεργοὺς τῶν φροντίδων τοὺς δούλους, τὰς δούλας Β.Κ. Γ εὐκ. δὲ τ. 
οἷ. ἄρχειν (ἄρχει Ϊ,.}] ὅϊς 6.1.1.. δότοη. ἄλλως δὲ καὶ εὐκ. οἰκίας δύναταί τις 
ἄρχειν Β. Κι. ἄλλως δὲ καὶ εὐκ. τ. οἱ. ἄρχειν αν. σοί. 5 εἰ δέ τις, φησὶ] εἶτα 
εἰπὼν, εἰ δέ τις ΒΚ. ὅν. οεὔ. Μοχ οἰκείου -- ἰδίου Κα. ἴ μὴ ν. φησὶν ἐπή- 
γαγε, μὴ τ. ν λέγει} δηλῶν Β. Κ. Υ ηὔξησε ΒΑΚ. ΣΧ τί γὰρ] τοῦτον 
οὖν δηλῶσαι βουλόμενος, τοῦτο εἶπεν. ἐπεὶ τί ΒΚ. ὅν. οδῖ. 5 ταΐτη ἐκώλυσεν ἴ,. 
Υ τίνος οὖν] καὶ τίνος Β.Κ. Ῥοβί αὐτὸς ἀ4 ἃ. φησὶ ἰάθη. 5 Τιμ. «τ νεώτερον 
ὄντα ΒΑΚ. ὅαν. οεο. ταί τη ποιεῖ Β.Κ. 8. λέγων] καὶ μαρτυρεῖ τοῦτο, πρὸς 
αὐτὸν λέγων Β.Κ. ὅν. «οί. Ὁ καταφρονείτω ] -ἰ ὅτι πολλὴν τὴν ἀρετὴν αὐτῷ 
συνήδει, ὅτι μεγάλην τὴν περὶ τὸν βίον ἀκρίβειαν" ὃ δὴ καὶ εἰδὼς, ἐκ βρέφους, 
φησὶ γράφων, τὰ ἱερὰ γράμματα ἔμαθες (ἔμαθε Κ.). ὅτι δὲ καὶ ἐπιτεταμένην εἶχε 
νηστείαν, δηλοῖ τὸ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας, μετὰ τῶν ἄλ- 
λων καὶ περὶ τούτου γράψας αὐτῷ, ὡς εἰ μὴ ταῦτα ὑπ᾽ (παρ᾽ Κ.Ρ) αὐτοῦ κατωρθω- 
μένα ἔν. οὔτε ἂν ἔ γραψεν, οὔτε τῷ μαθητῇ τοιαῦτα παρήγγειλεν (παρήγγελλεν 
ΚΟῊΒ.Κ ὙΡΙῈ οὖν Β.Κ. πολλοὶ Ροϑβί Ἑλλήνων εἰ φοβῶν ροβί ἐβαπτίζοντο 
αά. Πάοπη. νεώτερον . Ι,. εγοη. 6 ἄγε Ο. ἄγαγε Β.Κ. Γ καὶ οτη. 
ΒΚ. τα χίων" γένοιτο οτα. Ὁ. ΒΕ αἴρεται] ὅϊς (ὐαί. ἔρχεται (.1.1.. Εαὰ. 
ἥξει ΒΩ͂Κ, κίνι πο φησὶν 1.1., Μοχ φυσσᾶται (Ο΄. ετοη. ἱ ἐμπέσῃ ]-ἴ- 
καὶ παγίδα Καὶ. (αἱ 



0 3, ΦΟΛΝΝΙΚ ΟΠ ΥΒΟΞΤΟΜΙ 

ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισ μὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ διαβόλου" "μέλ- 

λει γὰρ ὀνειδίζεσθαι παρ᾽ αὐτῶν. ἰΔιὰ τοῦτο εἶπε, “Μιᾶς 

γυναικὸς ἄνδρα" καίτοι λέγων ἀλλαχοῦ, 1 ὁ Θέλω πάντας ἀν- 

θρώπους εἶναι, ὡς καὶ ἐμαυτὸν, έν ἐγκρατείᾳ. “ἵνα οὖν μὴ εἰς 
Ά Α ΄“-“ ἈΝ 

στενον περικλείσῃ τὸ πρᾶγμα, ἐὰν ἠκριβωμένην ᾿ ἀρετὴν ἀπαι- 

τήσῃ, διὰ τοῦτο συμμεμετρημένην ἐζήτησεν ἀρετήν. Ἔδει 

“γὰρ καθίστασθαι καθ᾽ ἑκάστην πόλιν τὸν προηγούμενον" ἄκουε 

γὰρ αὐτοῦ γράφοντος Ρηῴ Τρ; να καταστήσης κατὰ 

πόλιν πρεσβυτέρους, ἁ ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην; ΓῚ «οὖν, ἄν μαρ- 
’ 5᾽ ΧΟ ἐ Ἁ ὃ ’ὔ .} θὴ Α γ53 δὲ ΄ Ξ Μ ’ 

τυρίαν ἔχη καλὴν καὶ δόξαν ἀγαθὴν, μὴ τῆ δὲ τοιοῦτος; Μα- 
4 Α ΄ Ν 

λιστα μὲν γὰρ δύσκολον τοῦτο" ἀγαπητὸν γὰρ τοὺς ὀρθοὺς 
ὀρθὴν ἐ ἔχειν δόξαν παρὰ τοῖς ἐχθροῖς" νῦν δὲ οὐδὲ τοῦτο μόνον 

τού γὰρ εἶπε, δεῖ δὲ αὐτὸν μαρτυρίαν ἔχειν, ἀλλὰ, “ “Δεῖ 

ν δὲ αὐτὸν καὶ μαρτυρίαν ἔχειν," ὡς μετὰ τῶν ἄλλων καὶ ταύτην᾽ 
τ . δὲ , ’ 4 3 ΕἸ ΝΕ , ΦΙΑ͂, 

οὐ γὰρ δὴ ταύτην μόνον. ιἰ οὖν, ἀν κακῶς λέγοιεν αὐτὸν 
ἐπρον ἩΦΏΠΕ ἢ ι , ᾽ δὲ " , ἢ Ξ 

εἰκὴ ζκαὶ βασκαίνοντες, καὶ μάλιστα ἐπειδὴ “Ελληνές εἰσιν ; 

Οὐκ ἔστι τοῦτο᾽ τὸν γὰρ ἄληπτον ἔχοντα βίον κἀκεῖνοι 
“ ΄- ᾿ ΄σ Ν 

αἰδοῦνται. [Ἰ]ῶς, φησίν ; ἤΑκουε αὐτοῦ λέγοντος, τἀ 
ὃ ’ Ἁ ς 9) ΖΟ ὁ ὺ Α “- ’ ἃ 9 “ ᾽ 

υσφημίας καὶ εὐφημιας. ὑ γὰρ τοῦ βίου αὐτοῦ ἐπε- 
’ Ἁ ΄- Α ΄“- Ὶ 

λαμβάνοντο, ἀλλὰ τοῦ κηρύγματος" διὰ τοῦτό φησι, “ διὰ 
’ ’ Α Ἁ 

δυσφημίας. Ὡς πλάνοι καὶ γόητες διεβάλλοντο διὰ τὸ κή- 
- σ 9 ς δὲ ΄σ , ΕῚ ΄- ΕῚ ’ Ἂ; Α 

ρυγμα’ “οὐ γὰρ δὴ τοῦ βίου αὐτῶν ἐπελαμβανοντο. ια 

μηδεὶς εἶπε περὶ τῶν ἀποστόλων, ὅτι πόρνοι καὶ ἘσΝ νεῖν καὶ 

πλεονέκται, ἀλλὰ πλάνοι, ὁ τοῦ κηρύγματος ἣν ἱμόνου:: Ὁ 

8 μέντοι βίον λάμποντα ἔ ἔχων, κἀκείνοις ἐστὶν αἰδέσιμος" ἡ γὰρ 

ἀλήθεια καὶ τοὺς ἐχθροὺς ἐπιστομίζει. Εἰς παγίδα δὲ πῶς 

ἐμπίπτει; Τοῖς αὐτοῖς ἁμαρτήμασι πολλάκις περιπίπτων, οἷς 
ἢ 

εἴασεν" 

κἀκεῖνοι. ΕΒ) γὰρ εἴη τοιοῦτος, "ταχέως αὐτῷ καὶ ἄλλην παγίδα 

τίθησιν ὁ διάβολος, ταχέως αὐτὸν ἀναιροῦσιν ἐκεῖνοι. ΕἸ ἰδὲ 

11 τ ον. ν]]. 7. ΤᾺ ὙΠ Ὶ, (δ. 18.2 ΟὐΥ. νἱἹ. 8. 

Κ μέλλει] καλῶς" μελδει Β.Κ. ὅαν. οεΐ. 1 διὰ] τάχα καὶ διὰ ἸΙάοπηῃ. πὶ ἐν] 
τουτέστιν ἐν ἸΙά6τη. Ὦ ἀρετὴν] πολιτείαν 1146Π|. ο γὰρ οτῇ. (.1. Ρ τῷ 
οἵη. ΒΚ. 4 οὖν] δὲ Εαα. τΘΡΌρΠΔΠΕθυ8 ΕΠ γ18. οὖν, φησὶν Β.Κ. ἢ] 
εἴη 1,. 5. γὰρ] 5165 οἸη68. οὖν Ε44. (Δί. ἴ οὐ] οὐδὲ Β. Βεη. Μοχ δὲ 
οπλ. ΒΚ. ὅαν. σε. Βαρουβουιρί. ἴῃ 1. Ῥοβί ἔ ἔχειν 86α. ἁπλῶς Β.Κ, Υ͂ δὲ 
οτῃ. Κὶ. ὅν. οε΄. ἀλλὰ---ἔχειν οπ|. ἴ,. Υ οὐ γὰρ δὴ (δεῖ {10 |ὼ τ. μ.]. οὐ 
μόνον ταύτην Β. Κ. Χ καὶ οτη. Β. Κ. Υ αὐτοῦ] Ἐπερὶ ἑαυτοῦ Β.Κ. Βν σοί, 
2 οὐ γὰρ] ἐπεὶ γὰρ ἕῳ ΒΑ... ἃ αὐτοῦ ΟΠΊΠ6Β. αὐτῶν Βα. ϑαϊιτη ἐπελαμ- 
βάνετο ΟΠ " πλάνοι] Ὁ γὰρ Ι,. ἢ οὐ γὰρ---ἐπελαμβάνοντο δὼ τοῦτο 
ἐποίουν, ἐπεὶ μὴ εἶχον τοῦ β. αὐτῶν ἐπωλαμβδδραῦοι ΒΑΚ. ὅν. οοΐ. ἀ τῇ τ 
γὰρ Β.Κ. ϑαν. Οθί. 9 ἀσεβεῖς 1. Ι. ἔ μόνου Β. ΚΙ. Ι. μόνον Εαάα. Ροβί 
ἢ. ν. δα. ἄρα οὐχ ὅτι βίον ἄληπτον εἶχον: εὔδηλον ὅ ὅτι. οὕτω τοίνυν καὶ ἡμεῖς 
ζῶμεν, καὶ οὐδεὶς ἡ ἡμᾶς ἐρεῖ κακῶς, κἂν ἐχθρὸς ἢ, κἂν ἄπιστος. Β.. Κα. ὅαν. [ον 
Β' μέντοι] γὰρ ᾿ἰάδηη. ἢ ταχέως---διάβολος οτη. ΒἸζ. (ὑαΐ, ἱ δὲ] τ καὶ Β. 

ΠῚ 



ἔπ ἘΝ ἘΡΙΟΤ, 1, ΑὮ ΤΙΜΟΤΗ. ΗΟΜ. Χ. 8] 

τὴν παρ᾽ ἐχθρῶν δεῖ μαρτυρίαν ἔχειν, πολλῷ μᾶλλον καὶ τὴν 

παρὰ τῶν φίλων. Ὅτι “γὰρ οὐκ ἔνι κακῶς ἀκοῦσαι τὸν ἀνεπι- 

λήπτῳ βίῳ κεχρημένον, ἄκουε τοῦ Χριστοῦ λέγοντος" ἢ “Δαμ- 

ψάτω. τὸ φῶς ὑ ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, Ι ὅπως ἴδωσι τὰ 

καλὰ ἔργα ὑμῶν, καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς. Γι οὖν, ἂν συκοφαντῆται, φησὶ, καὶ ἐκ περιστάσεως 

τὴν διαβολὴν ὑπομένη ; ̓Εἰγχωρεῖ μὲν καὶ τοῦτο" δεῖ δὲ " μηδὲ 
(288) τοῦτον εἰς τὸ μέσον ἄγεσθαι" καὶ γὰρ πολὺ τὸ δέος. Δεῖ τοί- 

νυν, “φησὶ, καὶ καλὴν μαρτυρίαν ἔχειν αὐτόν" λαμψάτω Ργὰρ 

τὰ ἔργα ὑ ὑμῶν. 4 Ὥσπερ οὐκ ἂν τις εἴποι τὸν ἥλιον σκοτεινὸν, 

οὐδὲ αὐτὸς ὁ τυφλός" αἰσχύνεται γὰρ ταῖς πάντων μάχεσθαι 

δόξαις" οὕτω τὸν σφόδρα καλὸν οὐκ ἄν τις "μέμψαιτο" ἀλλὰ 

τῶν μὲν δογμάτων ἕνεκεν πολλάκις ὃ ἂν αὐτοὺς διαβάλλοιεν 

Ἕλληνες, βίου δὲ ὀρθοῦ οὐκ ἂν ᾿ἐπιλάβοιντο, ἀλλὰ καὶ μετὰ 

τῶν ἄλλων θαυμάζουσι καὶ ἐκπλήττονται. 

γρΟὕτω τοίνυν ζῶμεν, ἃ ὥστε μὴ βλασφημεῖσθαι τὸ ὄνομα τοῦ 

θεοῦ. Μήτε οὖν πρὸς δόξαν ἀνθρωπίνην βλέπωμεν, “μήτε ὥστε 

πονηρὰν λαμβάνειν δόξαν, 5 καὶ ἐν ἑκατέρῳ τὴν συμμετρίαν »ῈΣ 

μῶμεν. 18 «ὧν οἷς ϑφϑίοσθει φησὶν, ὡς φωστῆρες ἐ εν ἀήσμμ," 

Διὰ τοῦτο γὰρ ἡμᾶς εἴασεν, ξἵνα ὡς φωστῆρες ὦμεν, δΐναᾳ ὡς 

ζύμη γενώμεθα, ἵ ἵνα διδάσκαλοι τῶν ἄλλων καταστῶμεν, ἵνα ὡς 

ἄγγελοι μετὰ τῶν ἀνθρώπων ἀερῳνβλναν, ἵνα ὡς ἄνδρες μετὰ 

τῶν παίδων τῶν μικρῶν, ὡς πνευματικοὶ Ὀμετὰ ψυχικῶν, ἵνα 

κερδαίνωσιν ἐ ἐκεῖνοι, ἵνα σπέρματα ὦμεν, ἵνα καρπὸν πολὺν φέ- 

ρωμεν. Οὐκ ἔδει λόγων, εἰ τοσοῦτον ἡμῶν ὁ βίος ἔλαμπεν" οὐκ 

ἔδει διδασκάλων, εἰ ἔργα ἐπεδεικνύμεθα. Οὐδεὶς ἄν ἣν “Ἑλλην, 

εἰ ἡμεῖς ἦμεν Χριστιανοὶ, ἁ ὡς δεῖ" εἰ τὰ τοῦ Χριστοῦ εὐφλάτπο- 

μεν, εἰ ἠδικούμεθα, εἰ ἐπλεονεκτούμεθα, εἰ λοιδορούμενοι “ ηὐλο- 

γοῦμεν, εἰ κακῶς πάσχοντες εὐηργετοῦμεν᾽ οὐδεὶς οὕτω θηρίον 

ἣν, ὡς μὴ ἐπιδραμεῖν τή εὐσεβείᾳ, εἰ παρὰ πάντων ταῦτα 
᾿ ’ Κ Ἀ κ΄, ’ 5 “Φ “3 Π σ΄“ Ὶ ’ ᾽ 

ἐγίνετο. αἱ ἵνα μάθητε, εἷς ἣν αὔλος, καὶ τοσούτους επε- 

14 Μαίῃ. ν. τό. 16 ῬΏΠΙΡΡ. 11. 185. 

Κ καὶ οη. Β.Κ. 1 ὅπως ῬΙῸ ἵνα ΟἸΏΏ6Β. Μοχ δοξάσωσι [5.1,. (αἴ. δοξά- 
ζωσι Ἐπά: -.- τὰ ὑπομένει. Ι. Νεγοῃ. ἢ μηδὲ] μὴ εῖοῆ. Οὅ φησὶ οἴη. Β.Κ. 
Ρ γὰρ οἵη. (.1.1.. Ῥοβὶ ὑ ὑμῶν ααἀά. φησὶν ὁ Χριστὸς ΒΚ. 4ᾳ ὥσπερ] - οὖν 
Β.Κ. ὅαν. οεεἰ. Μοχ οὐδὲ αὐτὸς ὁ τυφλὸς οἵη. Β.Ι Κα. τ μέμψοιτο (1. νεγοη. 
5 ἂν οτη. (Ὁ. ἴ ἐπιλάβοιντο] -- πώποτε Β.Κ. ᾽ ΉΘΙΚΟΝ. Περὶ ἀρίστης 
πολιτείας καὶ τῆς μελλούσης κρίσεως. Ν΄δτοῃ. μὴ ὥστε 1. μήτε ὡς Β. 
Χ καὶ] ἀλλ᾽ Β.Κ. αν. οοί. Υ φαίνεσθε---τοῦτο γὰρ] ἂν ὦμεν, ὡς φωστῆρες 
γάρ φησιν ἐν κ. φαίνοντες. διὰ τοῦτο Β.Κ. 2 ἵνα---ὦμεν] ἵ ἵνα ὡς φῶς λάμ- 
Ψψωμεν Β.Κ. ἵν᾽ μγὸ ἵνα αιυδίεν [,. ὅαν. σοῦ. ἃ ἵνα ὡς ζ. γ- οἵη. [.Π.. ροϑβί 
καταστῶμεν ἐθβηρῃ. Ἐπ. ᾿πντ8 Β.Ο.Κ. γι. " μετὰ τῶν Ψ.Β Β.Κ.Ι,. ὅαν. εοί. 
“ ἔλαμψεν 1. ἀἋ ηὐλ. μγὸ εὐλ. Ο.Κ.1.. εἰ κ. π. εὐηργετοῦμεν ογη. ὁ. 5 ὡς 
οτ. 1.}.. [ Παῦλος 51η6 ατίϊς. Β.1.Κ.1,. 

ΤΟΙ. Υἱ. Μ 

6ο2 



6ο3 

82 5, ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΒΥΒΟΒΊΤΟΜΙ 

’ ’ χ ΄- “Δ 

σπάσατο᾽ εἰ πάντες ἦμεν τοιοῦτοι, πόσας οἰκουμένας οὐκ ἄν 
» ’ 4 Α , " Α ε Α “ ᾿ “ 

ἐπεσπασάμεθα ; ᾿Ιδοὺ πλείους εἰσὶν οἱ Χριστιανοὶ τῶν ἐθνικῶν. 
Δ.» ᾿ “- »; ’ὔ χν ς Ἀ ε ΄ “- ’ 

Καὶ ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις τέχναις εἷς ἑκατὸν ὁμοῦ παῖδας διδάξαι 

δύ " ἐνταῦθα δὲ τῶν διδασκάλων πολλῶν ὅ ὶ τῷ ύναται ἐνταῦθα ὃὲ τῶν διδασκάλων ὅπολλῶν ὄντων, καὶ τῶν 
“- ἴω ε κ 

μαθητῶν "πολλῷ πλειόνων, ἱ οὐδεὶς πρόσεισιν. Οἱ γὰρ διδασκό- 
Α σ΄“ [ὦ “ 

μενοι πρὸς τὴν τῶν διδασκάλων ἀρετὴν ὁρῶσι" Καὶ ὅταν ἴδωσι 

καὶ ἡμᾶς τῶν αὐτῶν ἐπιθυμοῦντας, τῶν αὐτῶν ἐφιεμένους, τοῦ 
“" ἴω “ ’ Ἁ 

ἄρχειν, τοῦ τιμᾶσθαι, πῶς δυνήσονται θαυμάσαι τὸν Χριστια- 
ς ὍὉὍ “ 5 , Ἀ .᾿. ᾿ ω ’ 

νισμόν; Ορῶσι βίους ἐπιληψίμους, ψυχὰς γηΐνας" τὰ χρήματα 
- Ι ἴω Ξ 

ὁμοίως αὐτοῖς θαυμάζομεν, πολλῷ δὲ καὶ πλέον τὸν θάνατον 
ς ’ 5 “- ’ ’ ΠῚ «ε , ’ Ἁ 

ὁμοίως αὐτοῖς πεφρίκαμεν, πενίαν ᾿ ὁμοίως φοβούμεθα, πρὸς 

νόσους ὁμοίως δυσχεραίνομεν, ὁμοίως δόξης ἐρῶμεν καὶ δυνα- 
Α Α Α 

στείας, ὑπερ φιλαργυρίας "κατακόπτοντες ἑαυτοὺς, “τοὺς και- 
΄ Ἁ 

ροὺς θεραπεύομεν. ΡΙΪ]όθεν ἔχουσι πιστεῦσαι; ἀπὸ σημείων ; 
-“ " , Α ΄“ι 5 “- » “5 ’ 

ἀλλ᾽ οὐ γίνεται ταῦτα᾽ ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ἀναστροφῆς; ἀλλ᾽ “ἀπό- 
σ΄ ΝΗ ΄' 

λωλεν᾽ ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ἀγάπης; ἀλλ᾽ οὐδαμοῦ οὐδὲ "ἴχνος ὁρᾶται. 
Ἁ “- ΄“ 2 ’ Α ΄ 

Διὰ τοῦτο οὐ τῶν ἡμετέρων μόνον ἁμαρτημάτων, ἀλλὰ καὶ τῆς 
’ »--. 

ἑτέρων βλάβης ἡμεῖς λόγον ὑφέξομεν. ᾿Ανανήψωμέν ποτε, 
΄ ’ 

γρηγορήσωμεν, δείξωμεν δἐπὶ γῆς πολιτείαν οὐράνιον, λέγωμεν 
ζω ἴω , ΄-΄ ΄σ΄ι 

ὅτι ᾿ὁ “Ημῶν τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανῷ ὑπαρχει," έν τῇ γῆ 
5, »" 

τὴν ἄθλησιν ἐπιδεικνύμενοι. ᾿Αλλ᾽ ἐγένοντο, φησὶ, παρ᾽ ἡμῖν 
’ , 

ἄνδρες μεγάλοι. [16θεν πιστεύσω, ἡ φησὶν ὁ Εἷλλην; οὐ γὰρ 
΄ι “"ἌΟ Α ἣν εν - ΄ 

ὁρῶ ὑμᾶς τὰ αὐτὰ πράσσοντας ἐκείνοις. ᾿Επεὶ εἰ δεῖ ταῦτα 
“- “ , ᾿Ὶ 

Υ διηγεῖσθαι, ἔχομεν καὶ ἡμεῖς, φησὶ, μεγάλους φιλοσόφους, καὶ 
- σ Ἁ 

Χθαυμαστοὺς βίου ἕνεκεν. ᾿Αλλὰ δεῖξόν μοι [Παῦλον ἕτερον καὶ 

Β Υγ᾽͵]ωάννην. Νῦν γὰρ ὑπὲρ ὀβολοῦ ἑνὸς καὶ ἀναιρεῖσθαι καὶ ἀναι- 
.., ὦ ΦΨ ἌΨ.: Α ’ “ , ὃ , 8 

ρεῖν ἕτοιμοι ἕκαστος" ὑπερ κυαθον γῆς μυρία θικαστήρια ὅσυνι- 
΄ Α ’ ὔ ’ “- Α Α ; 

στᾷς" ὑπὲρ θανάτου παιδίου τὰ ἄνω κάτω ποιεῖς. Γὰ γὰρ ἄλλα 
δ. ἐγ ἢ ᾿' , » : - ἜΨ" 
ἀφίημι τὰ πολλοῦ πένθους ἄξια, οἷον οἰωνισ μοὺς 

16 ῬΗΙρρΡ. 11. 20. 

ΒΕ πολλῶν] 81. Β.Ιζ. πλειόνων Εἰ. ἢ πολλῷ πλ.] δὶς Β.Κ. ὅν. (οί. 
ὀφειλόντων πολλῷ πλ. εἶναι Ο.1.1.., πολλῷ πλ. ὀφειλόντων εἶναι Δ οτοη. 
ἷ οὐδεὶς] - αὐτῶν Β.Κ. Κ καὶ ὅταν] ὅταν οὖν ΒΚ. Μοχ τῶν αὐτῶν ἐφιεμέ- 
νους, τῶν αὐτῶν ἐπιθυμοῦντας ἰάθη. 1 καὶ οἴη. 1. δὶ ὁμοίως] τ αὐτοῖς Ο.1.. 
Ὦ κατακόπτοντας ἷ,.. κατακόπτομεν Β.Κ. Ο τοὺς μακαρίζοντας θ. ἴ,. τοὺς ἐν 
ἐνδείᾳ οὐ θΘ. 1. ΟΡ πόθεν] τ οὖν ΒΑΚ. ὅκν. οε. 4 ἀπολώλαμεν Κ. τ ἴχνος] 
τ αὐτῆς ΒΚ, ὅαν. σε. Ροϑβί ὁρᾶται Δα. νῦν Β.Κ. 5 ἐπὶ γῆς π. ῬΙῸ π. ἐπὶ 
γῆς Ο1.Κ.Ὶ.. ἴ ἐν τῇ γῇ τὴν ἄ. ἐπιδεικνύμενοι] ὅ1ῖο (.1.1., εἰ καὶ ἐν τῇ γῆ 
τὴν ἄ. ἐπιδεικνύμεθα Β.Κα. καὶ ἐπὶ γῆς τὴν ἄ. ἐπιδειξώμεθα ἘΔ 4. Υ͂ φησὶν] 
τάχα ἐρεῖ Β.Κ. Ὗ διηγήσασθαι Β.Κ. ἐπεὶ---διηγεῖσθαι] ἐπειδὴ ταῦτα διη- 
γεῖσθε 1,. Χ θαυμαστοῦ Κ. Υ Ἰωάννην] - ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἔχοις ἴ,. - ἀλλ᾽ οὐκ 
ἂν ἔχοις. πῶς οὖν οὐχὶ καὶ γελάσειεν οὕτω διαλεγομένων ἡμῶν ; πῶς οὐχὶ καὶ ἔτι 
καθῆσθαι ἐν ἀγνοίᾳ ἀνέξεται ὁρῶν οὐκ ἐν ἔργοις, ἀλλ᾽ ἐν λόγοις φιλοσοφοῦντας 
ἡμᾶς; ΒΚ. ὅν. σοί. 2 ἔτοιμος (.1.}.. ἃ καθιστᾷς 1.. Ὁ καὶ οἵη. Β. 
καὶ κληδ, οἴη. Κα. 

καὶ κληδο- 

"1. ᾧ. 



β Η].7. ΙΝ ΕΡΙΞΤ. 1. Δῇὴ ΤΙΜΌΤΗ. ΗΟΜ. Χ. 89 

κ ’ 

νισμοὺς, παρατηρήσεις, γενέσεις, σύμβολα, περιάμματα, μαν- 
Α ’ ΄ Α Ἁ 

τείας, ἐπῳδὰς, “μαγγανείας. “Ὄντως μεγάλα ταῦτα, καὶ ἱκανὰ 

τὴν ὀργὴν. ἐκκαλέσασθαι τοῦ θεοῦ, ὅτι καὶ μετὰ τὸ τὸν υἱὸν ἀπο- 

στεῖλαι τὸν ἑαυτοῦ, τοιαῦτα τολμῶμεν. ΓΙ ἐἐστιν ἄρα: Οὐδὲν 

ἕτερον, ἢ πενθεῖν χρή" τὸ γὰρ πολλοστὸν τοῦ κόσμου μόλις 
ὃ ’ὔ ᾽Ἃ, Ἵ ε ἔ ς ’ὔ " ’ , ς 

ιασώζεται. λλ᾽ οἱ ᾿ἀαπολλύμενοι ἀκούοντες χαίρουσιν, ὡς 
ς᾽ ᾿] Α ’ 5 ,’ὔ κι] με μι , “- ε 

οὐκ αὐτοι μονοι ὃ ἀπολλύμενοι, αλλα πεν πλειόνων τοῦτο ὑπο- 

μένοντες. ΒΙΚαὶ ποίας ταῦτα χαρᾶς; καὶ γὰρ αὐτῆς τῆς χαρᾶς 

τίσουσι δίκην. Μὴ γὰρ, ὡς ἐνταῦθα, νομίσῃς, τὸ κοινωνοὺς 
(289) Κεἶῖναι τῶν συμφορῶν φέρει παραμυθίαν, οὕτω κἀκεῖ. [Πόθεν 

εὐ" 
τοῦτο δῆλον: ᾿Εγγὼ ποιήσω φανερόν. Εἰπὲ! γάρ μοι" εἰ τις 

Ἂ, ὃ [ ΠῚ θη ω Ἁ Ἁ “ὃ 1) ’ δ 

κελευσθείη "βκαυθῆναι, εἶτα καὶ τὸν παῖδα "συγκαιόμενον ἴόοι, 
- Ἁ “- ΄“ ΄“- - ἢ 

καὶ κνῖσαν ἀπὸ τῶν κρεῶν ἀνιοῦσαν, οὐκ “ἀποθανεῖται; Εἰ γὰρ 

οἱ Ῥὑγιαίνοντες, ὁρῶντες ταῦτα γινόμενα, ναρκῶσι καὶ ἐκλύονται, 
πολλῷ μᾶλλον οἱ κακούμενοι τοῦτο πείσονται. Καὶ μὴ θαυ- 

᾿ ᾿ς μ “ , 15 τε Ἰζ αὶ ΤΕ 
μασης ἄκουε γαρ τινος σοφοῦ λέγοντος, αἱ σὺ ἑαλως 
. ϊ ΄. 1 - » Γ᾽ γ7 τ δὲ , ΕῚ) “ ᾿ ’ Γ 
ὧσπερ καὶ ἡμεῖς, ἐν ἡμῖν ὃε κατελογίσθης. χει γὰρ ἵπως 

Ἁ  " “- “ 

τὸ συμπαθὲς τὸ ἀνθρώπινον, καὶ ταῖς “τῶν ἑτέρων κατακλώ- 
- ἢ " . .(ὦν 4 Α Ν ΘᾺ ἘΠ ἂὲ ᾿ ων 

μεθα συμφοραῖς. πεὶ μὴ ἄρα ὁ πατὴρ τον υἱὸν ὁρῶν ἐν τῇ 
ι ἈΡΕΙ ς. ’ δί θί τ θή λήψ ΓΩ ὃ 

αὐτῇ κείμενον δίκῃ, παραμυθίαν “ἢ προσθήκην λήψεται τῶν ὁει- 
“ ’ Α Ψ Α Α “- ’ ἰ“.. Ἁ 3 

νῶν; τί δὲ ἀνὴρ τὴν γυναῖκα ; τί δὲ ἄνθρωποι τὸν ἄνθρωπον ; 
ν « ’; “ ; 5 χορ ὺ 57 Ν ἴω ᾽ “- 

οὐχι τότε μᾶλλον κατακλώμεθα ; ὑκ ἔστι γὰρ ταῦτα εκεῖ 
Ἀ ’ 9 ᾿  Ψῃ ὰ ν Α ᾽ 3 ’ , 

τὰ πάθη, ἀλλ᾽ ἕτερα ἔκλαυθμος ἔσται ἀπαραμύθητος, παν- 
ς ’ ε ’ὔ’ ’ ’ Οἱ 9 Ζ ΄“" 

τῶν ἀλλήλους ορώντων, πάντων κοπτομένων. ι εν ἔλιμῳ 

ὄντες ὧρα παραμυθίαν λήψονται τῶν οἰκείων κακῶν ἐκ τῆς 
δ Ὁ ΚΦ ΠΤ λ' “« ε53 ι σε; χαὺ τ κ τ 
ἑτέρων κοινωνίας: 1 ὅδε, ὅταν “ἢ καὶ παῖς, “καὶ πατήρ, καὶ 

17 Ἡππαὶϊ. χὶν. 1ο. 

Ειμογγαναίαις ΟἸΊΠ6Β. μαγείας ἘΔἃ. ἃ ὄντως] ἄρα ΒΚΚ. 5 ἐστιν εἶπον Β. 
εἴπω Κὶ. { ἀπηλγημένοι Ο. δ ἀπολλύμενοι---ὑπομένοντες) ἾΣΟΣ ΟΠΊΠ68. 
τοῦτο ὑπομένοντες, ἀλλὰ μετὰ πλειόνων Ἐηά. ᾿ καὶ ποίας---πόθεν) ταῦτα 
ποιεῖς χαρᾶς ἀφορμάς; καὶ τίνος τεύξῃ συγγνώμης; 2 πλὴν (πολλὴν Κ.) καὶ αὐτοῦ 
τοῦ χαίρειν τίσουσι δίκην. ἀλλὰ μὴ ὡς ἐνταῦθα “ομίσῃς τὸ κοινωνοὺς ἔχοντάς τινας 
τῶν συμφορῶν φέρειν αὐτοῖς παραμυθίαν, οὕτως εἶναι κἀκεῖ. καὶ πόθεν Β.ΚΚ. 
ἱ γὰρ] - καὶ 1. κ᾿ εἶναι] ἔχειν Ὁ. ἱ γὰρ οἵη. 1... εἰπὲ γάρ μοι οτῃ. Ν᾽ ΙΌΠ. 
τὰ καηθῆναι ΕΧ ΟΟΥΥ. Ὁ. ἢ συγκ.} τ αὐτῷ Β.Κ. ϑαν. οοῖ, Μοχ κνίσαν 1.Κ.1,. 
κνίσσαν Βάά. ὁ ἀποθανεῖται ;] - σφόδρα γε᾽ καὶ πῶς, ἐγὼ λέγω ΒΚ. ὅν. 
οδθῦ. Ρ ὑγιαίνοντες ὁρ. ταῦτα] μὴ πάσχοντες ταῦτα ὁρ. Β.Κ. ὅν. οο. 4 γὰρ] 
Ἐπροφήτου (1...  όγοη. Ἰηνῖῖο εἴ. ᾿ πως] δε κβα ΒΙΚ. ὅν. οοΐ, 
ἡ τῶν οτη. Κ᾿. ἢ ἐπεὶ μὴ] ὅϊῖς 1. ἐπειδὴ μὴ 1.. εἰπὲ δή μοι Βα. Κ᾽ ἢ] ἀλλ᾽ 
οὐχὶ ΒΙΚ. δ ὁ ἀνὴρ Β. Κ. Χ οὐκ---ἕτερα] ναὶ, φησίν" ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι ταῦτα 
ἐκεῖ (ἐκεῖ ταῦτα ὅαν. (εἴ.) τὰ πάθη. οἶδα κἀγὼ, ἀλλ᾽ “ἕτερα πολλῷ χαλεπώτερα 
ΒΚ. ὅν. σοί. Υ κλ. γὰρ ἔσται ἀπ. τότε, πάντων ἀ. ὁ. (-- ἐν τῇ φλογὶ Β.Κ.) 
π. κ- Ἰάριη. 2 λοιμῷ (. Ροβί ὄντες μα εἰπὲ ΒΚ. ὅαν. οδί. ἃ λαμβά- 
νουσι Β.ΙΚ, ϑαν.οοί. Ὁ δὲ οτη. Ὁ. ο 7] εἰ 1. (ὐθίθυὶ οὐτὴ ΕΝ 118 ἤ. Ῥοϑβί 
παῖς Δα. καὶ μήτηρ ἴ,. ἃ ἢ καὶ πατὴρ Ἐσα. ἢ οτὰ. (,1.1.. 

Μ42 

Ε᾿ 



Ἰ᾿' 

όο4 

84 Ως, ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗ ΚΥΒΟΞΤΟΜΙ 111. 8---το, 

ε δι ᾿ 4 "ὰ [ , δί ἃ , δὲ “ἤὔ ἢ 

γυνὴ, καὶ “ἔγγονα τὴν αὐτὴν ' τιννύντα δίκην; τί ὃε, ὅταν φί- 
Γ οὺ Ε 

λους ὁρῶμεν, ὧρα παραμυθίαν ἔχομεν ; Οὐκ ἔστιν, οὐκ ἔστιν, 
" Α ΄σ ΕἸ ς - Ἀ Γ Α Α 7ὔ 9 κ 

ἀλλὰ μᾶλλον ἐπιτείνεται ἡμῖν τὰ δεινά. Χωρὶς δὲ τούτων ἐστὶ 
Ν ἢ Α “-ὄ ΄σ' Α 

κακὰ, δὰ μὴ ἔχει παραμυθίαν ἀπὸ τῶν κοινῶν διὰ τὴν χαλεπό- 
Ἂ ἢ ’ὔ " »᾽ ἢ » Α ’ Ϊ Α Ε 2 

τητα. Οἷόν τι λέγω᾽ ἔστω τις " ἐν πυρι κείμενος, ἱκαὶ ἀλλος 
“ Ἧ “ 

πάλιν πῶς ἀλλήλους παραμυθήσονται; Εἰπέ μοι, παρακαλῶ, 
-. ς΄ ’ Α ΄- 

εἴ ποτε ἐν πυρετῷ γεγόναμεν σφοδρῷ, οὐχὶ πάντα τὰ τῆς 
“- Α ΄ Α 

παραμυθίας κἡμῖν ἐξέλιπεν; Εἰκότως" ὅταν γὰρ ἐπικρατῆ τὰ 
ὃ ᾿ δον τΚ “ὁ 2 Α “ ς ,ὔ Ἢ .} 

εινα, οὐκέτι ἄν ἔχοι σχολὴν παραμυθεῖσθαι ἡ ψυχή. οὐχ 
«ε “ ᾿Ὶ Α » ὃ . ᾽ 4 ΕΣ τὴ " - 

ὁρᾷς τὰς τοὺς ἄνδρας ἀποβαλούσας, πόσας ἔχουσιν ἢ ἀριθμεῖν 
ΦυΣ - Ἁ δος Ὁ , ἣ "ἢ ᾽δὲ μὰ Ἀ ζ΄ ὩΣ 
ἑτέρας γυναῖκας τὸ αὐτὸ παθούσας; ἀλλ᾽ οὐδὲν ἀπὸ τούτου το 

΄σ΄ [ὦ 

πένθος ἔλαττον γίνεται. 5. Μὴ δὴ ταύτη τρεφώμεθα τῇ ἐλπίδι, 
Ἂ Ἁ - - 

ἀλλὰ μίαν εὕρωμεν παραμυθίαν, τὸ μετανοεῖν ἐπὶ τοῖς ἡμαρτη- 
’; ΔΒ δ}, “-“ “ “. ΘΝ ΝΣ “΄“ «ΝᾺ Ἁ Ε] Ἁ 

μένοις, καὶ ἔχεσθαι τῆς ἀγαθῆς ὁδοῦ τῆς ἐπὶ τὸν οὐρανὸν Ῥφε- 
“-- “-- κι 4 Α 

ρούσης, ἵνα τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας ἐπιτύχωμεν, χάριτι καὶ 
΄ι' σι ΄ “- " ’ὔ » 

φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα καὶ 
Ἀ ’ Α -..- “΄“ 

τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΛΟΙῸΣ [1Δ. 

ἸΔιακόνους ὡσαύτως σεμνοὺς, μὴ διλόγους, μὴ οἴνῳ πολλῷ 

προσέχοντας, μὴ αἰσχροκερδεῖς, ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς 

πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει. ἹΚαὶ οὗτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν 
πρῶτον, εἶτα διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι ὄντες. 

ΔΙΑΛΕΓΟΜΈΝΟΣ περὶ ἐπισκόπων, καὶ χαρακτηρίσας 
ν Ἁ Ἁ ι) ᾿ ’ ΟῚ ξ 4 Υ Α τὰ ,ὔ 3 Α 

αὐτοὺς, καὶ εἰπὼν τίνα μὲν ἔχειν, τίνων δὲ ἃ ἀπέχεσθαι χρὴ. καὶ 
Ἄ, “- ἐ 

τὸ τῶν πρεσβυτέρων τάγμα ἀφεὶς, εἰς τοὺς διακόνους μετεπή- 
᾿ ΠῚ δὲ .-Ὅ ἢ Ὁ ἀκ: υΣ ΡΕΒΡΕΜΝΝ 
σε. Διοήποτε; τι οὐ πολὺ τὸ ὕμεσον. ἴλαι γὰρ και αὐτοὶ 

διδασκαλίαν εἰσὶν ἀναδεδεγμένοι, καὶ προστασίαν τῆς ἐκκλησίας" 
καὶ ἃ περὶ ἐπισκόπων εἶπε, ταῦτα καὶ περὶ πρεσβυτέρων ἀρ- 

΄ Ἁ “ 

μόττει. “1 γὰρ χειροτονίᾳ μόνον [αὐτῶν ἀναβεβήκασι, καὶ 
Βτούτῳ μόνον δοκοῦσι πλεονεκτεῖν τοὺς πρεσβυτέρους. ““Δια- 

1 ΟΑΡ, 111, ν. 8---το. 

8 ἔκγονα ΒΚ. ἵ τιννύντα] τίνοντα (ὑ. τινοινται (510) 1. τιννύωσι Β.Κ. 
τίννυνται ἴ,.. Κ4ἃ. ΝΙια. Απηοί. 8 ἃ οτη. 1.1... ϑαϊτη ἔχειν 1.. Β ἐν οἵη. Κι. 
ἱ καὶ] ἔστω δὲ καὶ Β.ΚΚ, Ῥοβί πάλιν 44, ἐν τῷ αὐτῷ πυρὶ ἰάθη. Τυτη πῶς 
ἀ. δυνήσονται οὗτοι. παραμυθεῖσθαι; ἰάθη. Κὶ ἡμῖν ἴῃ τηᾶγρ. 1. 1 ἢ οἵη. Β.Κ. 
Μοχ ἀποβαλλούσας "ἡ. ΝοτΟη. τὰ ἀπαριθμεῖν 1. ἑτέρας οτη. [,. εγοη. 
Ὦ τὸ οἵη. 1ἤ. ο μὴ δὴ] μηδὲ .. ΡῬ ἀγούσης .. Ηον. ΧΙ. ἃ ἀπέχειν Κα. 
" μέσον] - αὐτῶν ( τε ΚΑ.) καὶ τῶν ἐπισκόπων Β.ἸΚ. ὅαν. οοἴ. Ὁ καὶ οπι. (1. 
(αἴ, ἃ περὶ πρ.] πρεσβυτέροις Β.Ἰζ, ϑὅ'αν. οοἴ, 5 τῇ γὰρ χ. μόνον] ὅϊο Ο. 
(ὐαί. τῇ γὰρ χ. μόνῃ .1Κ, ὅαν. οε΄. τὴν γὰρ χειροτονίαν μόνην ἴ.1,.  ΕΥοη. 
Γ αὐτῶν ἀδϑυτηΐατη οχ (Ὁ. (δῦ, εγοη, ϑίαίιη ὑπερβεβήκασι ΒΚ, ὅδν. σοί, 
8 τοῦτο ἴ,. ϑτοῃ. 



. 

[1.11--ξ12.ὄ ΙΝ ΕΡΙΘΤ. 1. Δὴ ἸῚΜΟΤΗ. ἨΟΝ. ΧΙ. δ 

’ ς ’ὔ . ἢ . ἥξω δι τὰ , ΠῚ 3 Ν Η Ε] ἔλι 

κονοὺς ὠσαῦτως, 71Ὰα αὔτΤα εχέιεν, φησι. εἰ ΟΟὟΡ Τὰ “αὐτὰς 
: ᾿ ; κ , ᾿ 

Οἷον τὸ ἀνεπιλήπτους εἶναι, τὸ “σώφρονας, τὸ φιλοξένους, τὸ 
5" “- ᾿] ; Ι ο ’ὔ ςς » Α Α ὃ ΝΥ ’ὔ "Ὁ 

ἐπιεικεῖς, ἀμάχους, ᾿ἀφιλαργύρους. εμνοὺς, μὴ διλόγους 
Ἁ “᾿ “ 

τουτέστι, μὴ ὑπούλους, μηδὲ δολερούς. Οὐδὲν γὰρ οὕτω ποιεῖν 
ΕΣ π “- ε Ν ΠΨ» δὲ “ 9 3 “ 

εἴωθεν ᾿ ἀγεννεῖς, ὡς τὸ δολερόν' οὐδὲν οὕτως ἄχρηστον ἐν τῇ 
93 , ὁ ἣ, ἂψ ςς Μ) »᾿ “ Α ᾿ 

ἐκκλησίᾳ, ὡς τὸ ὕπουλον. ἡ οἴνῳ πολλῴ, φησὶ, προσέχον- 
“ Ἁ »-΄᾿. 

τας, μὴ αἰσχροκερδεῖς, ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς πίστεως ἐν 
καθαρᾷ συνειδήσει. ᾿Ιδοὺ ἐσήμανε τί ἐστιν "ἀλήπτους εἶναι. 

(2990) Ὅρα δὲ πῶς τὸ, “ μὴ νεόφυτον," οκαὶ ἐνταῦθα τίθησι. ΡΤῴ 
Ἁ »- ““ ΄“΄“ Α 

γὰρ εἰπεῖν, “ Καὶ οὗτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον, ὡς “καὶ 
ΤΩ ΄ ΄-'. δ Ἁ 

περὶ τοῦ ἐπισκόπου τοῦτο εἰρημένον αὐτῷ, οὕτω τὸν σύνδεσμον 
“ Ν Ἁ Ἁ “ 

τοῦ, καὶ, ἐπήγαγεν" οὐδὲν γὰρ τὸ "μέσον μεταξύ. Διὰ τοῦτο 
ΕΣ ἡ δι Ν “-“ Ἁ « Α το 3) ΤΠ 3 ᾿] » 

εἴρηται καὶ ἐκεῖ το, “ μὴ νεόφυτον. ὥς γὰρ οὐκ ἄτοπον, 
κ 

εἰς μὲν οἰκίαν νεώνητον οἰκέτην μὴ πρότερον ἐγχειρίζεσθαί τι 
ζω “ἃ Α ΄““ ΤΩ “ “ 

τῶν ἔνδον, πρὶν ὧν διὰ πολλῆς τῆς πείρας τῆς αὐτοῦ γνώμης 
Ἀ “ Α ““ “ 

πολλὰ τεκμήρια δῷ, εἰς δὲ τὴν ἐκκλησίαν ἡ τοῦ θεοῦ ἔξωθεν εἰσ- 
, - ν , 27 ἢ . 20 7" . 

ελθόντα εἰς τοὺς πρώτους εὐθέως κατατάαττεσθαι ; υναῖκας 
’ὔ Α ’ 

ὡσαύτως" διακόνους φησί, “ σεμνὰς, μὴ διλόγους, γ᾽ γηφαλίους, 
Ἁ »“ “ “- “ “ 

πιστὰς ἐν πᾶσι. "ινὲς ἁπλῶς περὶ γυναικῶν εἰρῆσθαι τοῦτό 
; Α “-ς 

φασιν, οὐκ ἔστι δέ" τί γὰρ ἐβούλετο μεταξὺ τῶν εἰρημένων 
- ἴω Ν “-“ Ἁ ς -“ 

Χαπαρεμβαλεῖν τι περὶ γυναικῶν; ἀλλὰ περὶ τῶν τὸ ἀξίωμα τῆς 
ΠῚ ΄“ ’ “ Ἁ 

διακονίας ἐχουσῶν γῴφησι. ὅ.΄““ Διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς 

" 

όο5 

ἂ ὃ 4᾽ “᾿ “ Ν Α “- ὃ τ ς , 5, ἐκ θ ἕ Β 
ν βές. αὐυτα Και πέρι γυναικὼν οιακονῶν αρμοττει εἰρησ αἱ 

’ Ν 4 - ΄ Α , ’ τ ΄Ν 

σφόδρα γὰρ ἀναγκαῖον τοῦτο καὶ χρήσιμον καὶ κόσμιον ἐν τῆ 
ΕῚ Ἃ , «Δ ’ Ε) “ Ζ Ά Ε ὃ 55 Ὁ ΄σ 

ἐκκλησίᾳ. ιάκονοι ἔστωσαν μιᾶς ὅ γυναικὸς ἀνόρες. ρᾶς 
κ᾿ ᾿ ὅδ ὃ υὐκὴν ν ἢ ᾿ , ᾽ Ἔ βδδ- “Ὁ ᾿ 

πῶς τὴν αὐτὴν ἀπαιτεῖ καὶ παρα διακόνων ἀρετήν ; Εἱ γὰρ και 
Α ΄ δ τὰν 4 ᾿] ’ ΄“᾽3ἼΆ 9 ; ᾿] ῇ « ’ 9 

μὴ τῆς αὐτῆς εἰσιν ἀξίας τῷ ἐπισκόπῳ, ἀλλ᾽ ὅμως ὁμοίως ἀνε- 
ἊἋ ε ’ ς ἥν ἢ , 3 ςς π' , κα 

πίληπτοι, ὁμοίως αγνοι οφειλουσιν εἶναι. ἐκνων καλῶς προ- 
.“. , ᾿ ΄ “8, ͵ ς Ἂν “ 
ἵστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων. “Οἱ γὰρ καλῶς διακονήσαντες 

Ἁ Ἁ [ - “ ᾿Ὶ Α Ε 

βαθμὸν καλὸν ἑαυτοῖς περιποιοῦνται, καὶ πολλὴν παρρησίαν εν 
’ ΟΦ “ΝἪἼΠΑ4 “595 Ὶ -'. ’ Α - ’ὔ 

πίστει τὴ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Πανταχοῦ τίθησι τὴν τῶν τέ- 
, “ ψτ Μ ᾿ ’ὔ ε Α , 

κνων προστασίαν, ἵνα μή ἀπὸ τούτου οἱ λοιποὶ σκανδαλίζωνται. 

2; τ; Θ᾽ Ὁ Ὑ2ι 4. 9 4.3; 

ἢ τὰ αὐτὰ ἔχειν ( ἰ δεῖ ΛἜγοη.) φησὶ] τουτέστι, τὰ αὐτὰ δεῖ, φησὶν, ἔχειν καὶ 
αὐτοὺς ΒΚ, ὅαν. οἴ. ἱ αὐτὰ] -- φησὶν (.1.. Κ σὠφρονας] - εἶναι (.1.1,. 
ϑίδθτη τὸ φιλ. εἶναι 1. 1 ἀφιλαργ.] - καὶ ὅτι τοιούτους αὐτοὺς εἶναι βου- 
λόμενος εἶπε τὸ ὡσαύτως, ἐδήλωσε διὰ τῆς ἐπαγωγῆς λέγων Β.Κ. ὅαν. σοί. 
τὰ ἀγενεῖς 1.ΚΚ. π ἀνεπιλήπτους 1. τί---εἶναι] τὸ ἀλήπτους εἶναι τί ἐστιν 1,. 
9 καὶ οῃ. Κα, Ρ τῷ] τὸ Εα4. εἰ Οοἀ4. Ῥοβὲ πρῶτον δα. εἶτα διακονείτωσαν 
ἀνέγκ. ὄντες ΒΚ. 4 καὶ ἀβϑιιτηΐαχηῃ οχ (ὐ. (αἱ. Κεῖ. Μοχ τοῦτο εἰρημένου 
Τ,  ϑγοη. τούτου εἰρημένου (αἱ. τ τοῦ καὶ] ὅϊς (. τὸν καὶ (αἱ. αὐτοῦ ΕΑΔ. 
5 μέσον καὶ μετ. Ο. ἴ κἀκεῖ Β.Κ.1,. Υ͂ τοῦ οἵη. Κ. Ὗ νῃφαλέας 1.1],. 
νηφαλίας (α΄. Χὶ παρεμβάλλειν ὁ. Υ'᾽ φησι] λέγει Β.ΙΚ. ὅαν. εε. 2 γυ- 
ναικὸς] - φησὶν Ἰἰάδτη. ἃ ἀλλ᾽ οπλ. [,,. 



80 5. ΦΟΑΝΝΙΚ ΘΗ ΕΥΒΟΘΞΤΌΜΙ 111. 14--ι} 

Ν ΄͵ κ - 

“«Οὲ γὰρ καλῶς, φησὶ, διακονήσαντες βαθμὸν Ῥκαλὸν ἑαυτοῖς 

περιποιοῦνται"᾿ τουτέστι, προκοπήν᾽ “καὶ παρρησίαν πολλὴν 
» "»" ’ 

ὁπτὴν ἐν πίστει Οὐ ἐν τοῖς κάτω δείξαντες ἑαντοὺς διεγηγερ- 
, ’ὔ Α Ἁ ᾿  “ ᾳ ο ’ , ὃ «ες σ΄ ᾿ς 

μένους, ταχέως καὶ πρὸς ἐκεῖνα “ἀνελεύσονται, φησί. "Γαῦτά 
Υ̓͂ “- 

σοι γράφω, ἐλπίζων ἐλθεῖν πρὸς σὲ “ταχέως. ᾿Εἰὰν δὲ βραδύνω, 
[« δδλρ “- ἀνα ν " “2 ἢ Ψ : δ... “Ὁ 
ἵνα εἰδῆς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ἐκ- 

’ ΄' “- “- ᾿,. , ΄. ᾿] ’ ἘῚ [1] 

κλησία θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας. Ϊνα 
Α Ἁ ᾿ ’ὔ ιν " “5 , " , 

Ὦ μὴ τὸ περὶ δτούτων αὐτὸν διατάττεσθαι εἰς ἀθυμίαν ἐμβαλη 
Α Α ΄ “΄“- ’ 

τὸν μαθητὴν, " φησὶν, οὐ διὰ τοῦτο ταῦτα γράφω, ὡς οὐκέτι 

ἥξων, ἀλλ᾽ ἥξω μὲν, εἰ δὲ συμβῆ με βραδῦναι, ἵνα μὴ ἀσχάλλης, 

φησί. “Γούτῳ ἱμὲν ὑπὲρ τοῦ παῦσαι τὴν ἀθυμίαν ταῦτα ἐπι- 
᾿ς “- Α 2 ΞΖ Α ΄“ - - Α Α ΄“᾿ 

στέλλει, τοῖς δὲ ἄλλοις ὑπερ τοῦ διεγεῖραι αὐτοὺς, και ποιῆσαι 

σπουδαιοτέρους" ἡ γὰρ παρουσία αὐτοῦ καὶ ἐπαγγελλομένη, 

μεγάλα ἠδύνατο. Μὴ θαυμάσης δὲ, εἰ πνεύματι πάντα προορῶν, 

ἠγνόει τοῦτο λέγων, εν Ἐλπίζω ἐλθεῖν, ἐὰν ἔ δὲ βραδύνω"᾽ τοῦτο 

Ε γὰρ ἀγνοοῦντός ἐστιν. ᾿Εἰπειδὴ γὰρ πνεύματι ἤγετο, καὶ οὐκ 

οἰκείᾳ γνώμη ἔπραττεν ἅπερ ἔπραττε, καὶ τοῦτο εἰκότως 

αὐ. ἰδὴ ὡς δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ ὁ φεσθ ἠγνόει. να εἰδῆς, φησὶ, πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, 
ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀλη- 

- .“. “ [2 

θείας" οὐχ ὡς ἐκεῖνος ὁ ̓ Ιουδαϊκός. '᾿Γοῦτο γάρ ἐστι τὸ συνέχον 
’ “- 

τὴν πίστιν καὶ τὸ κήρυγμα" ἡ γὰρ ἀλήθεια ἐστι τῆς ἐκκλησίας 

καὶ στῦλος καὶ ἑδραίωμα. ᾿ 

ΒΕ ὁ ς Καὶ ὁμολογουμένως, φησὶ, μέγα ἐστὶ τὸ τῆς εὐσεβείας 
’ὔ ῺΘ Ἁ “ ᾽ὔ ν Α δ ’; 3 ’ 33 

μυστήριον. εος ἐφανερώθη ἐν σαρκὶ, ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι. 

᾿Γουτέστιν, ἡ οἰκονομία ἡ ὑπὲρ ἡμῶν. Μή μοι εἴπης τοὺς κώδω- 
᾿ ΄σι Ἀ σι 

ὁοό νας. μηδὲ τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, μηδὲ τὸν ἀρχιερέα" στῦλός ἐστι 
ΩΝ " ; ξὺν Ἢ , Ν Ἷ ἢ , 

τῆς οἰκουμένης ἡ ἐκκλησία. ννόησον τὸ μυστήριον, καὶ φρίξαι 

ἔχεις. Καὶ πο ἐὸν ἐστι, καὶ μέγα, καὶ εὐσεβείας μυστήριον, 

καὶ ὁμολογουμένως, “ οὐ ζητουμένως" ἀναμφίβολον. γάρ ἐστιν. 

᾿Επειδὴ περὶ ἱερέων διαταττόμενος οὐδὲν τοιοῦτον εἶπεν, οἷον ἐν 

τῷ ΔΛευϊτικῷ, εἰς ἕτερον Ράνάγει τὸ πρᾶγμα, 4ὅτι ἐφανερώθη 
5 ἘΕ γᾷ Ὁ 57 θ ν 3 ς- "Ἢ δ 40 
ἐν σαρκὶ Τὸ δημιουργός" ὠφθη, φησὶν, ἐν σαρκι. ικαιώθη 

ἐν πνεύματι. ὅἴΗτοι τοῦτο λέγει" 7.“ Καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία 

νυν; Δ, ΤΆ. δ᾽ γιτύ. 7 Μαζί. χὶ. το. 

Ὁ καλὸν οπι. ἴ,. ς τὴν οτη. ΒΚ, Ροϑί πίστει ααά. Ἰησοῦ Χριστοῦ. ὡσεὶ 
ἔλεγεν Β.Ιζ. ὅαν. οί. ἃ ἂν ἐλεύσονται 1. ἂν ἐλεύσωνται 1. δ ἜγΟΗ. φησὶ 
ΟΠΠ. (. ὅαν. οϑύ. ἀν. φησὶ] ὅτι ἀνελεύσονται δῆλον Β. Κ. ὃ ταχέως ΡΓῸ τα- 
χίον (.1.}.. ΨΝοχ ἀδαβῦ ἢ Νεγοη. ἔ ἵν᾽ εἴδη Κ. ἵνα ἴδῃς ΠῚ 8 τούτων 
ΟἸΏΠΘΒ. τοιούτων Β4α. ἢ φησὶν οπ. Β. Κ, ἱ μὲν] - οὖν Ὁ. Καὶ δὲ] Ὁ καὶ ",. 
1 ἅπερ ἔπραττε οτα. ἴ,.. δ᾽ αἴ! εἰκότως καὶ τοῦτο δος οτά. Ὁ... πὰ ὁ θεὸς ἴ,. 
ἢ φρίξαι ἔχεις] φρίξεις εὐσεβῶς Β.Κ. ϑΒιαῦπι καὶ οπι. ᾿ΙάΘτη. 9 οὐ] του- 
τέστιν οὐ Β.Κ. Ρ ἄγει Ο. 4 ΚΑῚ λέγων, θεὸς Β.Ο.Κ. ὅν. σοῦ. Τ ὁ ὃ. 
ὥφθη, φησὶν] τουτέστιν, ὁ δ. ὥφθη Β.ἸΚ. τουτέστιν, ὁ ὃ. ὥφθη, φησὶν ὅϑαν. οϑί. 
5 ἤτοι] ἢ Β.ζ, λέγων ρΡΙῸ λέγει Καὶ. 



Τ΄. τό. 

(291) 

- 

ΙΝ ΕΡΙΒΤ. 1. ΑὮῇ ΤΙΜΟΊΗ. ΠΟΜ. ΧΙ. 87 

ο Ἁ ω , δ. δι. 49 ἃ “Ψ ’ 9 3 , τ “ { ς , 

απὸ τῶν τέκνων αὐτῆς ἤσοτι δόλον οὐκ ἐποίησεν περ“ ὁ προφή- 
λ. , 8 «Ὁ φ , 1] Ω ’ )δὲ ς 6 ὃ Ἃ ᾽ σ΄ 

τῆς εγεὶ, ς αμαρτιᾶν ουκ ἐποίῆσεν., οὐοε ευβρε ἢ οολος εν τῷ 

στόματι αὐτοῦ." “Ὑ"ῶφθη ἀγγέλοις." “Ὥστε καὶ ἄγγελοι μεθ᾽ 
ε ΄ ᾿ Ἀ «" ΄ “ ’ὔ 9 « “ ΕΝ ’ 

ἡμῶν εἶδον τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, πρότερον οὐχ ὁρῶντες. "Ὄντως μέγα 
Ἀ ’ὔ ἐς ν᾽) ’ 9 ΕΒ μὴ 74 9 ’ Χ] 

τὸ μυστήριον. κηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ. 

Χ]Π]ανταχοῦ τῆς οἰκουμένης ἠκούσθη καὶ ἡ) ἐπιστεύθη τοῦτο. Μὴ 
« “ ’ 

γὰρ νομίσης ἁπλῶς ῥήματα εἶναι ψιλα. “ Ὁ᾽Ανελήφθη ἐν 

δόξη. 5“ Τοῦτον ὃν ὁρᾶτε ἀναλαμβανόμενον." “" ΠΡροσῆλθον 

καὶ διηκόνουν αὐτῷ." “Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθογγὺὸς 

αὐτῶν." “ ᾿Ανελήφθη, “φησὶν, ἐν δόξη" ̓̓ ἐπὶ νεφελῶν, “φησίν. 

Ὅρα δέ μοι τὴν σύνεσιν τοῦ μακαρίου ἔπούτου. Μέλλων παρ- 

αινεῖν τοῖς τῆς διακονίας ἠξιωμένοις μὴ δ ἀνέδην ἐμφορεῖσθαι τοῦ 

οἴνου, οὐκ εἶπε μὴ ἡρδηνην ἀλλὰ μηδὲ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας. 

δ γὰρ οἱ εἰσιόντες εἰς τὸ ἱερὸν, δδὰ ὅλως μετελάμβανον 

οἴνου, πολλῷ ἀσῦϑων τούτους οὐ χρή. ΠΠαραφορὰν γὰρ ἐργά- 

ζεται, φησὶ, ἔ κἄν “μὴ μέθην ἐργάσηται; διαχεῖ τὸ τῆς υχῆς 

εὔτονον, διαλύει τὸ συγκεκροτημένον. Σκόπει δὲ πῶς πανταχοῦ 

μυστήριον Ι αὐτὸ καλεῖ, τὴν ὑπὲρ ἡμῶν οἰκονομίαν" "εἰκότως" 
3 , 9 “-“ "3 ὔ - ἢ “᾿ δὲ δὲ ς ’, 

οὐ γαρ ἐστι πᾶσιν ἀνθρώποις δῆλον, μάλλον δὲ οὐδὲ αὙγέλοις 
Φ' “ Ξ “ Ἀ εἰ Ε] ’ Ν -“ 9 , Ἂ, ΄- ᾽ 

ἣν δῆλον πῶς γάρ, ὃ εφανὴη διὰ τῆς ἐκκλησίας; Διὰ τοῦτό 
ες: , , ΝῊ ἐν 55 ἈΠ ιν, τ ον ΨΝΡ 

φησιν, Ομολογουμένως μέγα ἐστί. Καὶ γὰρ ὄντως μέγα 

ἄνθρωπος γὰρ ἐγένετο “θεὸς, καὶ θεὸς Ρἄνθρωπος" ἄνθρωπος 

ὥφθη ἀναμάρτητος, “ἄνθρωπος ἀνελήφθη, ἥαηρύχθε ἐν κόσμῳ' 

μεθ᾽ ἡμῶν εἶδον αὐτὸν 4 οἱ ἄγγελοι. Μυστήριον " διρὴμὸν ἐστί. 

5. Μὴ ἐκπομπεύωμεν τὸ μυστήριον, μὴ πανταχοῦ αὐτὸ ἵπροτι- 

θῶμεν, ἀξίως τοῦ μυστηρίου τούτου ζῶμεν. Οἱ βαυσμα ἐμ- 

πεπιστευμένοι, μεγάλοι τινές εἰσιν. Τὰ βασιλεὺς ἡμῖν ἡ μυστή- 

8 Ἐϊ8δὶ. 111]. 0. ΨΈΟΟΟΣΥ Τὐ. δΙποῖ, τν. Εἴν ἘΒΕΙ ΧΥΩΙ. 8. 

ἴ ὁ πρ. λέγει] Ἡσαΐας προαναφωνῶν λέγει περὶ αὐτοῦ ΒΚ. Υ ὠφθη)] τ 
π-" 1. ν᾽ δες ἐκηρύχθη---κόσμῳ οτη. 1. 1 ν-; Χ πανταχοῦ} π. γὰρ 

Κ. τουτέστι π. Ο. Ψ ἐπιστεύθη τοῦτο. “μὴ γὰρ τῶν ἐπιστεύθη" καὶ δηλοῖ 
λέγων ὁ προφήτης, εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ ὁ φθογγὸς αὐτῶν. τοῦτο μὴ δὴ ν. 

.Κ,, ὅν. σοί. 2 ψιλὰ] - οὐ γάρ ἐστιν, ἀλλὰ πραγμάτων ἀπορρήτων πεπλή- 
ρωται Β. Κ. ϑαν. οο, ἃ ἀνελήφθη---ἐπὶ νεφελῶν, φησὶν] ἀνελήφθη ἐ ἐν ὃ. του- 
τέστιν, ἐπὶ νεφελῶν. οὗτος, φησὶν, ᾿Ιησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ᾽ ὑμῶν, οὕτως ἐλεύ- 
σεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε Β.ΚΚ. ὅν. οοῖ. Ὀ αὐτῷ! ὥϊο εοῃ. ἄγγελοι 
αὐτῷ 1. αὐτῷ οἱ ἄγγελοι (.1,. ὁ φησὶν οτη. 1]. ἃ φησὶν οἵη. ἴ,. ἐπὶ ν. 
“φησὶν οτη. δ εἴΌπΠ. Χ δὲ δορεβεὶ: οχ (.1.Κ. { τούτου ΡΥΙῸ Παύλου ΟΠΊΠ6Β. 
ΒΕ ἀναίδην. ο. 1. ἢ εἰ} εἰκότως" εἰ Β. Κ. ϑαν. οαἵ. Δ ἐν τῷ ἱερῷ οὐδ᾽ ὅλως [,. 
κ κἂν] καὶ κἂν 1. Μογτ. Ββηῃ. Ι αὐτὸ οἴῃ. Β.Κ. ὅν. οοί. αὐτὸ-- οἰκονομίαν] 
τὴν ὑπὲρ ἡμῶν οἰκ. δηλοῖ [,. ΤᾺ εἰκότως (καὶ εἰκότως 1Ϊ.,.) οὐ γὰρ] διατί ; ; ὅτι 
οὐκ ΒΑΚ. ἢ μᾶλλον.--δῆλον οι. Ὁ. Ο ὁ θεὸς ΒΚ. ὅαν. σοί. Ῥ ὁ ἄν- 
θρωπος 14 6πι. 4 οἱ οτη. Κα. Τ τοίνυν Ϊ-Ε τοῦτο ΒΚ. 5 μὴ] οὐκοῦν Β. 
οὐκοῦν μὴ Κ. μὴ τοίνυν δαν. οοὕ. ἸΏ ν 1015 ΠΌΤΊΒ. ἵ προτίθεμεν 1.. Υ μυσ- 
τήριον]) ὅς (Ὁ. τὸ μ. 1.1..  Ἔγοπ. τι μ. ΒΚ. ὅαν. οδί. 

Β 

σ 

1) 

Ὁ 
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ω ιν ὧδ ἥ᾿ δ ’ ’ “-" 
ριον ενεπίστευσεν, εἶπε μοι, ὧρα οὐ μεγάλης φιλία τοῦτο 

Α 

τεκμήριον ἐποιούμεθα; Νῦν δὲ ὁ θεὸς ἡμῖν το “μυστήριον 
"ἐνεπίστευσε. ΥΚ αἱ πῶς, φησὶ, μυστήριόν ἐστιν ὃ πάντες 

ἴσασι; Μάλιστα μὲν οὐ πάντες ἴσασι᾽ πρὸ δὲ τούτου οὐκ 

Ἐ ἤδεσαν' τοῦτο δὲ νῦν γέγονε δῆλον. 
4ΑΑ ἤ ’ ’ Α Α “ , 

ξιόπιστοι τοίνυν γενώμεθα περὶ τὴν τοῦ μυστηρίου φυ- 
Ἁ “- “ - 

λακήν. Αὐτὸς ἡμῖν τηλικοῦτον ἐπίστευσε μυστήριον' ἡμεῖς δὲ 

6ο) αὐτῷ οὐδὲ Χρήματα πιστεύομεν. ΡΑλλ᾽ αὐτὸς μα λέγει, ἀπό- 

θέσθε αὐτὰ παρ᾽ ἐμοὶ, οὐδεὶς ἑαὐτὰ ἁρπάζει, ἃ οὐδὲ σὴς οὐδὲ 

ληστὴς λυμαίνεται, ἑκαὶ ἑκατονταπλασίονα δώσειν ὑπισχνεῖται, 
τ ἧς 1 ΦἜ. σαῖς Α , 
καὶ οὐ πειθόμεθα. αἰτοιγε δοὶς ἄν παρακαταθώμεθα παρα- 

͵ Ν “Ἁ 
καταθήκην, οὐδὲν ἀπολαμβάνομεν πλέον, "ἀλλὰ ἄν ὅλον ἀπο- 

μ ι ΐ Γ “ὁ 
λάβωμεν ὃ παρακατεθέμεθα, 'χάριν ἴσμεν: Ἐκᾶν κλέπτης ὑφέ- 

ληται, φησὶν, ἐνταῦθα, ἐμοὶ τοῦτο λόγισαι" οὐ λέγω σοι, λησ- 
3 “, 3 φλ κ “᾽ἢ ς ᾽ ΄ 

τῆς ἔλαβεν, οὐδὲ σὴς ἔφαγεν. ΤὨὈὐκατονταπλασίονα ἐνταῦθα 
ο - 

ἀποδίδωσι, καὶ ἐκεῖ ζωὴν αἰώνιον Ἰπροσδίδωσι, καὶ οὐδεὶς παρα- 
ἢ ε, κ. ’ Α “ ’ Α 

Β κατατίθεται. ᾿Αλλὰ βραδέως μοι, φησὶν, ἀποδίδωσι. Καὶ 
΄ «- ΄ “- - Ἀ 

τοῦτο τῆς μεγαλοδωρεᾶς αὐτοῦ σημεῖον μέγιστον, τὸ μὴ ἐν- 

ταῦθα ἀποδιδόναι ἐν τῷ ἐπικήρῳ βίῳ τούτῳ" μᾶλλον δὲ καὶ 

ἐνταῦθα ἀποδίδωσιν "Ὁ Σκἀξουυδἐ δι Τὰ γάρ μοι, Ὠ ἐγ.-. 
00 ΝΣ , 2 907] ΄"8 Ξ μ 

ταυθα οὐχι σμίλην εἴασε αὗλος: οὐχὶ κάλαμον καὶ ἄγκι- 
“4 " 3. ἡ ’ὔ “- Ξ 4. ἃ ἴω 3 - 

στρον Πέτρος: οὐχι Ῥτελώνιον Ματθαῖος ; οὐχὶ πᾶσα αὐτοῖς 
΄. “- ΄ Α κ 

ἡ οἰκουμένη ἀνέῳκτο Ἵμάᾶλλον, ἢ τοῖς βασιλεῦσιν; οὐ παρὰ τοὺς 
πόδας Ταὐτῶν ἐτίθεσαν πάντες τὰ χρήματα; οὐκ ἐκείνους ἐποί- 

Ἂν, Α - 

Ο ουν διοικητὰς καὶ κυρίους ; οὐχὶ καὶ τὰς ψυχὰς αὐτοῖς ἐνεχείρι- 
Α Ω “5 Α « Ἷ ς Α .-. " ’ “ { 9 ’ - 

ζον:; οὔχι ὁλοκλήρους ἑαυτοὺς τῆς ἐκείνων βουλῆς ἐξήρτησαν; 
ἥν τὰ .- ᾿ ᾽ ,ὔ Α ΄σ Α 9 Ἂ 

οὐχὶ καὶ εαὐυτοὺς δούλους κατέγραφον: Καὶ νῦν δὲ οὐ πολλὰ 
΄ “΄-- Ἁ ’ Ὗ, 3 “Ἵν 

τοιαῦτα ὁρῶμεν γινόμενα ; Πολλοὶ γὰρ πολλάκις ἀπὸ μικρῶν 

Ὗ μυστήριον 1- αὐτοῦ Β.Κ. ὅαν. Οοῦ. Χ ἐνεπίστευσε]- καὶ ὡς μὴ μεγάλα 
εὐεργετηθέντες ἀ ἀχάριστοι περὶ τὸν εὐεργέτην γινόμεθα. φρίξωμεν ἀναισθήτως ἔτι 
διακείμενοι πρὸς τὴν εὐεργεσίαν Β.Κ. ϑαν. 68. Ὁ Ν καὶ πῶς---δῆλον] μυστήριόν 
ἐστιν ὃ πάντες ἴσασι, κάννο δὲ ὃ πρὸ τούτου οὐ πάντες ἤδεισαν, νῦν δὲ πᾶσι 
γέγονε δῆλον 1611. 2 μὲν} -Ἐ οὖν Ο. μάλιστα- -ἴσασι θπὶ, ἴ,. δι: -.8 ΗἨΘΙῚ- 
ΚΟΝ. Περὶ τὴν τῶν “παρόντων εὐτελείας, καὶ τῆς τῶν μελλόντων ἀπολαύσεως. 
ψϑγοη. " ἀλλ᾽ αὐτὸς μὲν] αὐτὸς ΒΚ. ο αὐτὰ ἁρπάζει] ἁ ἁρπάσαι δύναται 
ἐξ ἐμοῦ Β.Κ. αὐτὰ ι ἁρπ. δύναται δᾶν. εο. ἃ 1 οὐδὲ] οὐ Ὀ1Ι35 ΒΙΚ. δ καὶ ΟΠ]. 
Β.Κ. ἐἔκαὶ] ἡμεῖς δὲ ΒΑΚ. ξ 611] παρ᾽ οἷς Β.Ο.Κ. ὅν. οδί. Μοχ παρα- 
θώμεθα Ο.1. ἀρ ἠρομηνν Β. Κ,' ἢ ἀλλ᾽ ἐὰν Β.Κ. Ῥοβὲ ἀπολάβωμεν δαά. 
ὅμως Ἰἰάθπη. ἰἷ χάριν] καὶ χάριν ΒΑ. ϑαν. σοί. “Ἢ κἂν κλέπτης---ἀποδίδωσι] 
ἡμεῖς παρατιθέμενοι ἐνταῦθα, οὐ λέγομεν, κἂν κὰλ. ὑφέλ. ἐμοὶ τ. λόγισαι" οὔτε 
λῃστὴς ἂν λάβῃ, οὐδὲ σὴς ἐὰν φάγῃ" ὁ Χριστὸς ἑκατ. καὶ ἐνταῦθα δίδωσι Β.Κ. 
1 δίδωσι Καὶ. τὰ ἑκατονταπλ. οἵη. Β.Ο.Κ. Ἱποϊαβαμη ἃ ὅαν. Ἡ ἐνταῦθα 
Ροβί Παῦλος ἔγαηβρ. Β5ΙΚ. ο ὁ Παῦλος.. ὁ Πέτρος.. ὁ Ματθ. (Ὁ. Ῥ τελω- 
νεῖον ὁ. 4 μᾶλλον, 1- αὐτοῖς (εγρο 15 μα θοι) 1. ΓΤ αὐτῶν] - φέροντες Β.Κ. 
5 οὐχὶ] - καὶ Ο. Ὁ ἐξήρτων Β.Κ. 
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ὄντες καὶ εὐτελῶν, μάκελλαν “μεταχειρίζοντες μόνον, καὶ "οὐδὲ 

τῆς ἀναγκαίας “μόλις εὐποροῦντες τροφῆς, νιυφρα δηρηα μονά- 

ζοντος ἔχοντες, πάντων μᾶλλον ἐφάνησαν, δ 'παρὰ βασιλέων 
ἐτιμήθησαν. ᾿Αλλὰ μικρὰ ταῦτα: ᾿Αλλ᾽ ἐννόησον ὅτι προσ- 

θήκη ταῦτα᾽ τὸ δὲ κεφάλαιον ἡ καὶ τὸ ὁλόκληρον ἕτερον, καὶ ἐν 

τῷ μέλλοντι “τεταμίευται χρόνῳ. Κααταφρόνησον χρημάτων, 
εἰ βούλει χρήματα ἔχειν" εἰ βούλει πλουτῆσαι; γενοῦ πένης. 

Τοιαῦτα γὰρ τοῦ θεοῦ τὰ παράδοξα" οὐ βούλεταί σε ἐκ τῆς 

οἰκείας σπουδῆς, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς αὐτοῦ χάριτος γενέσθαι πλούσιον. 

Ἔμοὶ ταῦτα, φησὶν, ἄφες" σὺ τὰ πνευματικὰ Μερίμνα, ἵνα μά- 

θης μου καὶ τὴν δύναμιν. '"Γὴν δουλείαν καὶ τὸν ζυγὸν τὸν ἀπὸ 
μὰ , - “ “ ἥν, Ὡς " ’ ,ὔ νσ Ἃ Ἵ (292) τῶν “χρημάτων φεῦγε. ἤζως ὅτε αὐτῶν ἀντέχῃ, πένης εἰ ἐπειδὰν 

τῷ τέ σοι πάν- αὐτῶν καταφρονήσης, "διπλῇ γίνῃ πλούσιος, 

τοθεν ταῦτα ἐπιρρεῖν, καὶ τῷ μηδενὸς δεῖσθαι ὧν οἱ πολλοί. 

Οὐ γὰρ τὸ πολλὰ κεκτῆσθαι “πλουτοῦντος, ἀλλὰ τὸ μὴ πολ- 
- ϑ “ “ “᾿ ,ὔ ΕΝ “- , ε ᾿ 

λῶν δεῖσθαι. ῶστε ἕως ἀν δέηται, οὐδὲν τοῦ πένητος ὁ βασιλεὺς 

διενήνοχε" πενία γὰρ τοῦτό ἐστι τὸ δεῖσθαι ἑτέρων. “ὥστε καὶ 
ε Ν] ’ Ν “- ᾿ ’ ’ 3 διότ 3 ε κ᾿ 

ὁ βασιλεύων κατὰ τοῦτον τὸν λόγον πένης ἐστί, καθ᾽ ὃν δεῖται 

τῶν ἀρχομένων. ᾿Αλλ᾽ οὐχ ὁ ἐσταυρωμένος οὕτως" οὐδενὸς γὰ 

δεῖται, ἰἀρκοῦσιν αὐτῷ πρὸς διατροφὴν αἱ χείρες" ἅΠ ᾿Εμοὶ 

γὰρ, φησὶ, καὶ τοῖς οὖσι μετ᾽ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται. 

"Γαῦτα ἐκεῖνος ἔλεγεν ὁ λέγων, 1 “'ὥς μηδὲν ἔχοντες, δ καὶ 
’ “- ΄΄ 

πάντα κατέχοντες" ἐκεῖνος ὁ θεὸς νομισθεὶς παρὰ τῶν ἐν Λύ- 

στρᾳ κατοικούντων. Εἰ βούλει τῶν ἐν τῷ κόσμῳ τυχεῖν, ζήτει 
Ἁ Ε] ᾿ΑΑΒΗ 9 ᾽ Α “- 3 σ΄ 4 ΄σ ͵ 

τὸν οὐρανόν" εἰ βούλει καὶ τῶν ἐνταῦθα ἀπολαῦσαι, καταφρό- 
- “ἢ 12 ςς ζ - Ἁ ἢ Α Α λ ’ “ 9 

νῆσον αὐτῶν. ητεῖτε γαρ, “" φησὶ, τὴν βασιλείαν τῶν οὐ- 

ρανῶν, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν Τὶ τὰ μικρὰ 

ϑιιυμῆδνν, τί κέχηνας περὶ τὰ μηδενὸς ἄξια λόγου: μέχρι πότε 

'πένης ΗΝ μέχρι πότε πτωχός: ᾿Ανάβλεψον εἰς τὸν οὐρανὸν, τὸν 

ἐκεῖ πλοῦτον ἐννόησον, καταγέλασον τοῦ χρυσοῦ. μάθε τὴν - 
ς “ ;; Τ' “ Τ ’ : “ Χρ ’ Ἵ Μ ’ ἡ χρὴ 

σιν αὐτοῦ, πόση τις ἐστι. Μέχρι τοῦ παρόντος μένει ἡ απο- 
; τ "“ ; ,ὔ - 

λαυσις, μέχρι τοῦ παρόντος βίου τοῦ Κἐπικήρου" ὅσον ψάμμος, 
΄ Α Ἁ “ 

μᾶλλον δὲ ὅσον σταγὼν πρὸς ἄβυσσον ἄμετρον, Ἰτοσοῦτον ὁ 
10 Αδὲ. χε. 24. 11 2 ον. νυἱ. 1ο. 12 Μεΐύηῃ. νυἱ. 323. 

Υ͂ οὐδὲ οἴη. Β.Κ, Ὗ μόλις ΒΚ... μόνης ἘΔ. έαίίτη εὐπορ. ΟἸΠΊΏΒΒ. 
ἀπορ. δ εΥοη. ὅαν. “ἴσ. εὐπορ. Ῥ ϑαῦ. 1 ἰδοἰΐθ Μογ. Βεβη. Χ παρὰ] καὶ 
παρὰ Β.Κ. ὅν. σοί. Υ καὶ τὸ ὁ. ἕτερον καὶ οτη. Β.ΚΚ. ὅν. σδί. Ὧ60 Ἰερῖβϑθ 
νιἀρίαγ εῖ. Ζ τεταμίουται Ἐ ταμιεύεται Κ. ταμιοῦται ἴ,, ἃ διπλῇ] τότε Ο. 
Ὁ τῷ τε] τότε (.1. Μοχ ἐπιρρεῖ, καὶ τὸ μ. Ἰἰάδεῃη.  πλουτοῦντος Ροϑβὲ δεῖσθαι 
{ΓΔ ΉΒρΡ. Κ. τὰπὶ ΠΙΟ, {π|Πἢ Ροϑί δεῖσθαι Ὠα οηΐ (.1.1,. ἃ βασιλεύων ρῖῸ βα- 
σιλεὺς Β. Ο. δι ὁ καθ᾿ ὃν Β..Κ.1,. καθὸ Εαάὰ. [ ἀρκοῦσιν---χεῖρες} 
ἀρκεῖται γὰρ πρὸς ὃ. ταῖς χερσὶν [,.. δ καὶ τὰπ. 1. Β ὅποὶ -Ἐ πρῶτον Κηη. 
τ ΧᾺ οἴη. ΒΚ... ἱ πένης] -Ἐεἶ Ὁ. Κ ἐπικέρου (516) 1. ἱ τοσοῦτος 

ΤΟΜ. ΥἹ, Ν 

ό6ο8 
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Α ’ Ἁ Ἁ ’ὔ Ε] » - “" ΄ , 

παρὼν βίος προς τὰ μέλλοντα. Οὐκ ἔστι κτῆσις τοῦτο, χρῆσις 
σ΄“ Α 

ἐστιν, οὐκ ἔστι ᾿ὰ κυρία' πῶς γὰρ, ὅταν σου ἀποπνέοντος καὶ 
“ ’ Ἀ Α 

ἑκόντος καὶ ἀκοντος, ἕτεροι λαμβάνωσι πάντα τὰ “ὄντα, καὶ 
Ε 4 ’ κ.. ἡ Ρὸ δό Α Γ ᾧ, - ὼς ς. ἢ ᾿Ξ ΕΓ 

αὐτοιῖ πάλιν ετέροις Ῥοιόόντες, καὶ πάλιν ἐκεῖνοι ετέροις ; αν- 
Ἀ ’ ΄- ’ σ᾿ 

Β τες γὰρ πάροικοί ἐσμεν, καὶ ὁ κύριος τῆς οἰκίας τάχα μᾶλλον ὁ 
΄ι Ρ ’ Α 

Ἡ“μισθωτής ἐστι τῆς οἰκίας" πολλάκις γὰρ ἐκείνου τελευτήσαν- 
ΤᾺ σι ; - 

τος, οὗτος ἔμεινε, πλέον ἀπολαύων τῆς οἰκίας. Εἰ δὲ οὗτος 
Α ΄ Ἀ “- Α ΄- ’ 

μετα μισθοῦ, ἀλλὰ κἀκεῖνος ὁ πρότερος μετὰ μισθοῦ: κοδό- 
’ 

μησε γὰρ, καὶ ἐταλαιπωρήθη, καὶ ἐπεσκεύασε. “Ῥήματι μόνον 

ἐστὶν ἡ δεσποτεία" τῷ δὲ ἔργῳ πάντες τῶν ἀλλοτρίων ἐσμὲν 

κύριοι. ᾿Ὠβκεῖνα μόνον ἐστὶν ἡμέτερα, ὅσα ἂν ἐκεῖ προπέμψγωμεν" 
Ἀ Α ᾿] “ 3 ς ’ 3 Ά “ ͵ ΄ Α Ἀ 

τὰ δὲ ἐνταῦθα οὐχ ἤμετερα, ἀλλὰ τῶν ζώντων, μᾶλλον δὲ καὶ 

τζῶντας ἡμᾶς ἀπέλιπεν. ᾿Εἰκεῖνα μόνα ἐστὶν ἡμέτερα, ὅσα τῆς 
σ ψυχῆς ἐστι κατορθώματα, ἐλεημοσύνη καὶ φιλανθρωπία. "Γαῦτα 

δτὰ ἐκτὸς λέγεται καὶ παρὰ τοῖς ἔξωθεν" ἐκτὸς γὰρ ἡμῶν ἐστι. 

ἰαὐτὰ τῶν ἐντός. Οὐ γὰρ δυνατὸν χρήματα 

λαμβάνοντα ἀπελθεῖν, Υ ἀλλὰ δυνατὸν ἐλεημοσύνην λαμβάνοντα 
9 κ - ᾿ ν ,ὔ 8... αἷς ο΄ ς ’ 
ἀπελθεῖν. Μᾶλλον δὲ καὶ προπέμψωμεν αὐτὰ, στε ετοιμάσαι 

ἡμῖν σκηνὴν ἐν ταῖς αἰωνίαις μδν ἄξει Χρήματα λέγεται παρὰ 

τὸ κεχρῆσθαι, οὐ παρὰ τὸ κυρίους εἶναι" καὶ τὰ ἐπήμαπα δὲ 

Ποιήσωμεν τοίνυν 

αὐτὰ χρῆσίς ἐστιν, οὐ δεσποτεία. Εἰπὲ γάρ μοι, πόσων ᾿κυ- 

Ὁ ρίων ἕκαστος ἀγρὸς γέγονε, καὶ πόσων ἔσται; Λέγεταί τις 
καὶ παροιμία σοφωτάτη: Φρὺ γὰρ τῶν δημωδῶν παροιμιῶν δεῖ 

καταφρονεῖν, ἄν ἔχωσί τι σοφόν" ἀγρὲ, φησὶ, πόσων ἧς; καὶ 

πόσων ἔσῃ: 'Γοῦτο καὶ πρὸς οἰκίας, τοῦτο καὶ πρὸς χρήματα 

λεκτέον ἡμῖν. ᾿Αρετὴ μόνον οἶδεν ἡμῖν συναποδημεῖν, ἀρετὴ 

μόνη διαβαίνει πρὸς τὴν ζωὴν τὴν ἐκεῖ. ᾿Εἰκλύσωμέν ποτε, καὶ 

σβέσωμεν τῶν χρημάτων τὸν πόθον, ἵ ἵνα ἀνάψωμεν τῶν ἐκεῖ 

τὴν ἐπιθυμίαν. Οὐ δύνανται οὗτοι οἱ δύο ἔρωτες μίαν κατέχειν 

Ὀ ψυχήν᾽ 1 ΤῊ γὰρ τὸν ἕνα, φησὶ, φιλήσει, καὶ τὸν ἕτερον 

μισήσει: ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται, καὶ τοῦ ἑτέρου “καταφρονήσει. 

Ε Ὁρᾷς, εἰπέ μοι, ἄνδρα ἀκολούθους ἔχοντα πολλοὺς, σοβοῦντα 

18. ΜΙ  αλη. υἱ. 24. 

τὰ κυρεία ἴ,. [ας τη πῶς γὰρ οἴη. 1... Ὦ σου] τοῦ Ο.1.1.. Μοχ λαμβά- 
νουσι 1.1. ο ὄντα] αὐτοῦ [.. ΡῬ διδόντες] δ΄᾽Ά. 1, ΕἸ ἀΘθαΐίτιν δόντες. 4 μι- 
σθωτὴς} ὅϊο  εγοη. ὅαν. Μου. μισθωτὸς Οοαα. ϑίαϊτη τῆς οἰκίας οἵη. ἴ,. 
τ ζῶντας ]-Ἐ πολλάκις Ὁ. ἀπέλιπεν ΟΠΊ. 1, 5 τὰ ἐκτὸς} ὅϊῖςο Ἐαά. τὰ ἀεαβί ἴῃ 
ΞΘ Β ΡΣ ἴ αὐτὰ] μέριμναν ἴ,. αὐτὰ οτη. ]. Υ͂ ἀλλὰ---ἀπελθεῖν Ὁπι. ᾿, 

Ἷ ν᾽ ἡμῖν }- αὐτοῖς Β. κ., Χ κυρίων] ἄξιος Ἄεοι... καὶ π.σ. Ι παροιμία πρὸς 
τοῦτο εὐστόχως, ἣν ὥστε καὶ ὑμᾶς ἀκοῦσαι, καλὸν ταύτην ὑμῖν ἀναγνῶναι ὡς ἔχει 
ως, 2 οὐ γὰρ] οὐδὲ γὰρ καὶ ΒΚ. οὐδὲ γὰρ τὰ Ο. Β τὸν περὶ τὰ χρή- 
ματα πόθον Β. Κ. Ὁ τὴν Ψ. 1. ο καταφρονήσει] -ΕἘἂν τοίνυν βούλῃ κατα- 
φρονῆσαι, οὕτως ἐμοὶ πειθόμενος ποίει. Β.-ΞΚ. ἃ εἰπέ μοι οτη. Β.1.1ΚΚ, πολλοὺς 
ἔχ. ἀκ. ἢος οτὰ, ΒΚ. 
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διὰ τῆς ἀγορᾶς, σηρικὰ ἠμφιεσμένον ἱμάτια, ἵππῳ ὀχούμενον. 

τὸν αὐχένα τείνοντα ; μὴ καταπλαγῆς, ἀλλὰ γέλασον. “ὥσπερ 

ὅταν “τὰ παιδία ὁρᾷς ἄρχοντας ἱπαίζοντα, καταγελᾷς, οὕτω 

καὶ ἐπὶ τούτῳ δ οὐδὲν τοῦτο ἐκείνου διενήνοχε, μᾶλλον δὲ ἐκεῖνο 

καὶ τερπνότερον, ἅτε παρὰ παιδικῆς γινόμενον ἡλικίας μετὰ 

πολλῆς τῆς ἀφελείας. ᾽Εκεῖ " καὶ γέλως ἐστὶ καὶ ἡδονή" ἐνταῦθα 

καταγέλαστός ἰέστιν οὗτος, καὶ ἀσχημοσύνης πλήρης. Δόξασον Τὶ 

τὸν θεὸν, ὅτι σε τῆς σκηνῆς ταύτης καὶ τοῦ Κῴφυσήματος ἀπήλ- 

λαξεν. ἾΑν γὰρ θέλης, σὺ ὁ χαμαὶ ἐρχόμενος ὑψηλότερος ἔση 

τοῦ καθημένου τὸ ὄχημα. Πῶς: Ὅτι ἐκεῖνος μὲν μικρὸν ἀνέ- 

στηκεν ἀπὸ τῆς γῆς. τῷ σώματι, τῇ δὲ ψυχῆ ᾿προσπέπηγε' όορ 

"4 ἐς Π]Καὶ ἐκολλήθη γὰρ, φησὶν, ἡ ἰσχύς μου τῆ σαρκί μου" 

σὺ δὲ τῷ φρονήματι ἐν οὐρανῷ περιπατεῖς. ᾿Αλλ᾽ ἀκολούθους 
(293) ἔχει πολλοὺς σοβοῦντας ; Καὶ "τί μᾶλλον, αὐτὸς ἢ ὁ ἵππος, 

τιμᾶται; Τί ταύτης τῆς ἀλογίας χεῖρον, ἀνθρώπους διώκειν, ἵνα 

τὸ κτῆνος μετ᾽ εὐρυχωρίας παρέλθη ; ̓Αλλὰ τὸ οἵππῳ ὀχεῖσθαι 
σεμνόν. ᾿Αλλὰ καὶ δοῦλοι τούτου μετέχουσιν. Εἱσὶ δέ τινες, 

οἱ τοσοῦτον ἔχουσι Ῥπτύφου, ὡς 4μηδὲν δεόμενοι, ὄπισθεν ποιεῖν 

ἀκολουθεῖν. Ἄρα τί τούτων ἐστὶν ἀλογώτερον : ἀπὸ ἵππων, 

καὶ πολυτελείας ἱματίων, καὶ ἀκολούθων βούλονται φαίνεσθαι. 
ΓΙ ταύτης τῆς δόξης οὐδαμινέστερον, τῆς ἀπὸ ἵππων καὶ οἰκετῶν Β 

συνισταμένης ; ᾿Ενάρετος εἶ; μηδενὶ τούτων κέχρησο᾽ οἰκεῖον 

ἔχε τὸν κόσμον, μὴ ἴὲν τῆ ἑτέρου παρουσίᾳ. "Γαῦτα καὶ πονηροὶ 

καὶ μιαροὶ καὶ ἄγροικοι, καὶ πάντες ὅσοι πλούτου μετέχουσι, 

δύνανται ἔχειν. ΚΚαὶ μῖμοι. καὶ ὀρχησταὶ ἐφ᾽ ἵππων φέρονται, 

καὶ οἰκέτην προτρέχοντα ἔχουσιν" ἀλλ᾽ ὅμως μῖμοί εἰσι καὶ 
, 

ὀρχησταὶ, καὶ οὐ τν τὰ σεμνοὶ ἀπὸ τῶν ἵππων καὶ ὃ τῶν 

ἀκολούθων. Ὅταν γὰρ μηδὲν τῶν ἐν ψυχῆ καλῶν προσῆ τῷ 

τοιούτῳ, ταῦτα, ὧν ἔξωθεν προστεθῆ, "εἰκῆ καὶ μάτην" καὶ κα- Ο 

θάπερ ἀσθενεῖ “τοίχῳ ἢ διεφθορότι σώματι ὅσα ἄν τις περιθῆ, 

μένει ἀηδὲς ὃν καὶ διεφθορός" οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα, οὐδεμίαν ἡ 

Ψυχὴ ὄνησιν ἀπὸ τῶν ἐκτὸς προσλαμβάνει, ἀλλὰ μένει τοῦτο 

οὖσα, κἂν μυρία τις αὐτῆ περιθῆ χρυσία. Μὴ δὴ πρὸς ταῦτα 

ἐπτοημένοι ὦμεν, ἀποστήσωμεν ἑαυτοὺς ἡ τῶν προσκαίρων, τῶν 

14 Ῥβαι. οἱ. 6. 

9 τὰ οτῃ. Ο. ᾿ παίζοντας Ι,. Βιαθτη καὶ γελᾷς ὁΧ οοΥΥ. Κ. Ε οὐδὲν] -Ἐ- 
γὰρ σ. Β καὶ] μὲν 1. Ἶ ἐστιν) μόνον Β.Κ. Κ φυσσήματος (ὐ. Νετοη. 
καὶ τοῦ φ. οτη. 1. ἱ καὶ ογῃ. Β.Κ.. ὅαν. οοΐ. τ ἰσχὺς] ψυχὴ Ὁ. Ὠ τῇ 
τὶ τοῦτο Β. Κ. οἵ εχ οοῦυ. Ὁ. ϑδίδιπι ὁ ἵππος ἢ αὐτὸς ΠοΟ οτῇ. Β.Ο.Κ. ο ἐν 
ἵππῳ 1... Ρ τύφον 1.1,. ᾳ μηδὲ ὃ. ὄπιθεν Ο. Φ ἐν οτῆ. Καὶ. ἐηρὴ σοί. 
Ῥοβί παρουσίᾳ δά. καλλωπίζου ΒΚ. ὅν. οοὔ. 5 τῶν οτη. ἴ,. τ γὰρ]-Ἐ 

β τινι Β.Κ. Υ͂ εἰκῇ] πάντα εἰκῆ Β.Κ. Υ τοίχῳ οπι. Β.Κ. Χ ὦμεν οτη. (Ὁ. 
Υ̓ τῶν πρ. οἵη. (.1.1,.. δεέαίῃ τῶν μ. ἀλλ᾽ ἐχώμεθα τῶν πν. (Ὁ. 

᾿Ν: 



θῶ 5, ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΒΥΒΟΒΤΌΜΙ ἸΥ͂, ι-. 

φς.» " ’ὔ ΄-. ΄ "- ᾽ “ ’ 

μειζόνων ἐχώμεθα, τῶν πνευματικῶν, τῶν ὄντως αἰδεσίμους ποι- 
’ ΑΗ͂Ν,. 5 Ἷ κ “ , " Ἷ “ “ τ 

Ὁ οὐντων ἡμάς, ἵνα καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν, ὧν 
’ Ψ τε ΄σ “ σι " ἮΝ Ἢ ΄σ “ ’ 

γένοιτο πᾶντας ἡμᾶς ἀξιωθῆναι, εν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυριῷ 
« ΄-“- 9 Φ “ Ἁ Μ“ Ν᾿ « , ’ ῇ 

ἡμῶν, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῴ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος, 
Α “ κ 3 Ὁ Α Φ Ἁ “κι ΄- Φι Δ ᾿] 

τιμή, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Α μήν. 

ΔΟΓΙῸΣ 1Β. 
Ἁ 4 ΄΄ ΄ι - 

Τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει, ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστή- 
“ε. ’ 

σονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις καὶ 
ὃ ὃ ’ ὃ ’ ᾽ ε 4 ὃ ’ 8 

ιδασκαλίαις δαιμόνων, ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων, κεκαυτηρι- 
4 «- 

ἘΞ ασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν, κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσθαι 
; ἣ ᾿ , ᾿ 

βρωμάτων, ἃ ὁ θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάληψιν μετα εὐχαριστίας 
“- “- “ “ 

τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν. Ὅτι πᾶν κτίσμα 
"-» Ἄ Α . κ ᾿] ’ὔ Ἁ ᾿] ’ 

θεοῦ καλὸν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας λαμβα- 
’ Γ ΝῚ Ἁ “ 

νόμενον" ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου θεοῦ καὶ ἐντεύξεως. 

ὍὭΣΙἼΠΠΕΡ οἱ τῆς πίστεως ἐχόμενοι ἐπ᾿ ἀσφαλοῦς τῆς ἀγκύ- 

Ἐ ρας “ὁρμίζονται, οὕτως οἱ ταύτης ἐκπεσόντες οὐδαμοῦ στῆναι 

δύνανται, ἀλλὰ “πολλοὺς ἄνω καὶ κάτω πλανηθέντες πλάνους, 

τὸ τελευταῖον εἰς αὐτὰ τῆς ἀπωλείας φέρονται τὰ βάραθρα. 
ότο Καὶ τοῦτο ἤδη μὲν ἐδήλωσεν εἰπὼν, “ὅτι ἐναυάγησάν ἔτινες περὶ 

τὴν πίστιν" καὶ νῦν δέ φησι: ἐς Τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει, ὅτι 

ἐν ὑστέροις, καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέ- 

χοντες πνεύμασι πλαάνοις.ἢ Περὶ Μανιχαίων, καὶ 8 ̓ Ἔσκρατι- 

τῶν, καὶ Μαρκιωνιστῶν, καὶ παντὸς αὐτῶν τοῦ ἐργαστηρίου 

"ποῦ τοιούτου ταῦτα φησιν, “ ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστή- 

σονταί τινες τῆς πίστεως." Ὁρᾷς ὅτι πάντων αἴτιον τῶν μετὰ 

ταῦτα κακῶν τὸ τῆς πίστεως ὁ ἀποστῆναι; Τί δὲ ἐστὶ, “ ῥητῶς: - 

Β Φανερῶς, σαφῶς, ᾿ὡμολογημένως, ὡς μὴ ἀμφιβάλλειν. Μὴ 

θαυμάσης, φησὶν, εἰ νῦν ἀπὸ τῆς πίστεώς τινες ἀποστάντες ἔτι 

Ἰουδαϊζουσιν" ἔσται καιρὸς ὅτε χαλεπώτερον αὐτοὶ οἱ τῆς πί- 

στεως μετεσχηκότες τοῦτο ἐργάσονται, οὐ μέχρι το φάμα 

ἀλλὰ καὶ μέχρι γάμων, καὶ πάντων τῶν τοιούτων τὴν Κόὀλέθριον 

συμβουλὴν εἰσάγοντες. Οὐ περὶ ᾿Ιουδαίων λέγει ταῦτα" ἱπῶς 

1 ΟΔΡ. ΤΥ. ν. 1:---. 

Ηομ. ΧΙ]. ἃ κεκαυστ. τὴν οἰκείαν σ. ἴ,. Ὁ ὅτι---ἐντεύξεως οὔ. Κὶ. 
ὁ ὁρμίζονται] ὅϊο Ο. δ ότοη. ὅν. Μου. ὀρίζονται 1. ἐρρίζωνται 1,.. ἐρείδονται 
Β.Κ. Βεη. ἃ πολλὰς... πλάνας Β.Κ. 5 ὅτι] ἤδη Εαα. ἤδη ἀδεϑβϑί ἴῃ 
ΟἸΩΏΙθυ 8. ἔ τινες] πολλοὶ 1... ΕἸ ̓Εγκρατητῶν Ι,. (δι.  διοῦ. Μοχ Μαρ- 
κιανιστῶν 1.1,. Δ ΘΡοη. οὐ δηΐθ οουν. (Ὁ. ᾿ τοῦ τοιούτου ἀϑϑατϊαύαπι ὁχ (Ὁ.1.}.. 
(τ. ϑδαϊιμη ταῦτα ΟοΥἴηποβ. Εἰ ἀθθδίαν τὰ τοιαῦτα. ἱ ὡμολογημένως Β.Ὁ. 
ὁμολογημένως Ϊ. ὁμολογουμένως ἃ, Κ ὀλεθρίαν Β. αἴ. ἱ πῶς] ποῦ Β. 
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Ἁ Ἀ ςς 9 «ς ’ “- 359 ᾿Ὶ Ἁ {ς “ ’ -- 

γαρ ΤΟ, εν υστέεροις καιροίς, καὶ το, αποστήσοντΤαι τῆς 
’ Ψ Ψ ’ ο ᾿] Ν ᾿ ͵ Α - ς 

πίστεως, ἔχει χώραν; ἀλλα περι Μανιχαίων καὶ τῶν ἀρχήηγε- 
“ ’ . ’ὔ ΠῚ δὲ “ ΕῚ ’ ᾿] Α ᾿] ’ . 

τῶν τούτων. νεύματα δε πλανῆς εκαλεσεν αὐτοῦυς, εἰκότως" Ο 
΄ Ἁ Ὶ 5 ’ ᾿ ’ὔ ΄“ 9 ; ἡ Μ . 

ὑπὸ γὰρ εκείνων ἐνεργούμενοι, ταῦτα ἐφθέγξαντο. ἰ ἐστιν, 
ἀ .3 ς ’ ὃ ’ὔ εν ΠΑ ὍΝ εἰ δ .] ἈΝ 

εν ὑποκρίσει ψεὺ ολόγων : ὑτὰ ἃ ψεύ ονται, οὐ κατα 
» ΕΔ) " “8; 5 9. 6 ’ ’ὔ Ν», 

ἄγνοιαν, οὐδὲ οὐκ εἰδότες, ἀλλ ὑποκρινόμενοι ψεύδονται, εἰδότες 
Α Ἁ Α Ἁ Α Ἁ ’ 

(299) μὲν τὸ ἀληθὲς, τὸ δὲ συνειδὸς κεκαυτηριασμένοι, τουτέστι, πο- 
΄ ́  9 , ’ Α ΓΑ ’ Ἁ ς Α 

νηροῦ ὄντες βίου. Τί δήποτε δὲ μόνους τούτους τοὺς αἱρετικοὺς 
’ π- Ν ’ ’ 

λέγει ; ΠΡροεῖπεν ὁ Χριστὸς καὶ ἑτέρους λέγων,  “ ᾿Ανάγκη 
ε κ 9 - Ἀ ; ων» 0 Α μ ν Ε ’ 

ἐστὶν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα καὶ παλιν τὰ ζιζάνια προεμήνυσε. 

Σὺ δέ μοι θαύμασον τοῦ [Παύλου τὴν προφητείαν" πρὸ “γὰρ Ὁ 

τῶν χρόνων, ὧν Ῥἔμελλεν ἔσεσθαι, ἐδήλου καὶ τὸν χρόνον αὐτόν. 

Μὴ θαυμάσης τοίνυν, εἰ νῦν, ὅτε τὴν ἀρχὴν ἔχει, «φησὶ, τὰ τῆς 
΄“ ’ ΄“ Α ’ὔ 

πίστεως, ταῦτα τινες ᾿παρεισφέρειν ἐπιχειροῦσι τὰ ὀλέθρια 
΄ ἈΝ Α 9 ’ 

δόγματα" ϑὅταν παγῆ μετὰ χρόνον πολὺν, ἀποστήσονταί τίνες 
΄΄΄ “- ς ’ ’ 

τῆς πίστεως. ““᾿ΙΚωλυόντων, φησὶ, γαμεῖν, ἀπέχεσθαι βρωμα- 
Ἁ ᾽ κ 

των. Τὶ δήποτε καὶ τὰς ἄλλας αἱρέσεις οὐκ εἶπεν; ᾿᾽Ηινίξατο Ἐ 
᾿. Ὁ τ Α ςς δε Ρ ’ - ὃ ὃ ΣΤ Υ δ ’ 3) 

αὐτὰς εἰπὼν, ““ πνεύμασι πλανοῖς και ὀιθασκαλίιαις δ δαιμονίων. 
᾽ ᾿ ᾽ “, Ν ς κ “νὰ ’ κ 

Οὐ γὰρ ἐβούλετο ἤδη κατασπεῖραι εἰς τὰς τῶν ἀνθρώπων ψυχὰς 
“-- Η . Ψ- “8 9 Α ο , ΄σ “᾽, ’ Ἀ “ 

ταῦτα᾽ αλλ ὅπερ ἀρχῆν εἰλήφει, τοῦτο ἤδη παρέδειξε, τὸ τῶν 
’ ς( Ὅν «ες Ν Χ Α ΕΣ ς ’ ΄“ 

βρωματων. ὁ θεὸς, φησιν, ἔκτισεν εἰς μετάληψιν τοῖς 
5 - Ὧω 3 ’ Ἁ - ’ὔ 39 “- δι Ὁ ’ » 

πιστοῖς, καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν. ΥΓοῖς δὲ ἀπίστοις οὔ: 
΄“ - Α ’ὔ, τ ’ 

Πῶς τοῖς ἀπίστοις, ὁπότε νόμοις ἑαυτοὺς τούτων ἀπείργουσι: 
Ν ’ 

Τί οὖν; οὐ κεκώλυται ἡ τρυφή : , Καὶ ἈΔΡΕΡβΗ: Διὰ τί, εἰ εἰς τ' 

μεν ἡ ἐκτίσταις Σ Ὅτι καὶ ἄρτον ἔκτισε, ζκαὶ κεκώλυται ἡ 

ἀμετρία" ὃ ὅτι καὶ οἶνον ἔκτισε, καὶ κεκώλυται ἡ ἀμετρία. Οὐχ 
ς ο ’ Ὀ ΄ Α Α “-“ ’ 5 5 Χ 

ὡς ἀκάθαρτον Ὁνῦν τὴν τρυφὴν παραιτεῖσθαι κελεύει, ἀλλ᾽ ὡς ὅτι 
" ’ὔ ὃ ἈΝ ΄ " ’ Α , ςς Ὅὥ -- 

εκλύουσαν ὁια τῆς ἀμετρίας τὴν ψυχήν. τι παν κτίσμα 
“- Ἁ Α Ἀ ᾽δὲ ο ’ 6 Ν . ’ 

θεοῦ καλον, φησὶ, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον μετα εὐχαριστίας λαμ- 
’ 35 Ἐϊ ’ “ Ἄν. τ: 8 ςς 1 3 Ν Ἁ 

βανόμενον. ἰ κτίσμα θεοῦ, καλόν αντὰ γὰρ καλὰ 
’ 5) α ἐλ σ “ - ἐς ’ “ν᾽ Ἁ “ ἐδ δί ε ’ 

λίαν. ᾧ εἰπεῖν, “κτίσμα θεοῦ, περὶ τῶν εὐωόδίμων ἁπαντων 

2 Μαίίῃ,. χυἹ!. 7. 8 θη. 1. 31. 

τὰ δὲ7 γὰρ 1,.. ίαϊί!πι πλάνα Ο.Ι,. Οαί. - αὐτὰ] ἀντὶ τοῦ αὐτὰ Β.Κ. 
αὐτὰ, φησὶν [.. Μοχ οὐ παρ᾽ ἄγνοιαν Οαΐ. 9 καὶ πάλιν τὰ ζ. πρ.] ἄλλως τε 
(- καὶ Β.) διὰ τῆς τοῦ σίτου σπορᾶς καὶ τῶν ζιζανίων τῆς βλάστης τούτους αὐ- 
τοὺς πρ. Β.Κ. ὅαν. σοί. Ρ ἔμελλον Β.6. ε εχ οοῖτ. Κὶ. 4 φησὶ δορςεβδβιῖ 
6Χ ΟἸΩΠΙΡΙΒ. Τ παρ. ἐπιχ. ΟΠΊΠ6Β. ἐπιχ. παρ. ἘΔα. 5 ὅταν) ὅϊο ΒΑΚ. 
ὃ ὅταν (.1... ὁ ὅταν δ εῖοῃ. ὅτι ὅταν ὅϑαγ. οοἴ. ΠᾺ]10, αὐ ν]ἀοίαγ, δαυοίογο. 
ἵ κωλύοντες Κὶ. Υ͂ ἡνίξατο] ἀλλ᾽ ἦν. 1. ἡν. καὶ ΒΚ. ὅαν. οϑί. Υ δαιμό- 
νων Ο.1. Χ φησὶν οτη. Β.ΧΙ. Υ͂ τοῖς δὲ ἀπ. οὔ ;) διὰ τί μή φησι (φησὶ μὴ 
Β,Κ) καὶ τοῖς ἀπ. ΒΚ. ὅν. οοἴ. Μοχ τοῖς ἀπ. οπη. [,. 2 καὶ κεκ.} ἀλλὰ 
κεκ. Ὀ1 1. 8 ὅτι ἈΒΒΌΠΗ ΙΙΠΏ ὃ: Ο. 1. Ηδθο ὅτι καὶ οἶνον ---ἀμετρία ἀθβαηΐ 
ἴῃ εϑοῃ. Ὁ νῦν] οὖν Β. Ο μετ᾽ εὐχ. Β.Κ.Ι,. ὅαν. οοί. ἃ τῷ] ἐν δὲ 
τῷ 1... 



94 5. ΨΦΟΑΝΝΙΚ ΟἨΒΚΥΒΟΞΤΟΜΙ Υ, ὁ,» 

᾽ ΄-“ Α ο; Ἂ . 

ἠνίξατο" καὶ ἤδη προκατασπᾷ τὴν αἵρεσιν ἑτῶν τὴν ὠγένητον 

ὕλην [εἰσαγόντων, καὶ ἐκείνης ταῦτα λεγόντων εἶναι. (ὐὐκοῦν εἰ 
Ἁ Ἀ Ἁ ’ Α ,ὔ 

καλὸν, ὅτί ἐστι, φησι, το, “᾿Δγιάζεται διὰ "λόγου καὶ ἐντεύ- 
5 δ Οὐ »-» 9 ᾽ 

ἕεως: λον ὅτι ἀκάθαρτον ὃν ἁγιάζεται. υ τοῦτο, ἀλλ 

ἐνταῦθα πρὸς ἐκείνους φησὶ, τοὺς κοινά τινα νομίζοντας ἐξ αὖ- 

τῶν εἶναι. Δύο τοίνυν τίθησι κεφάλαια, ἕ ἐν μὲν, ὅτι οὐδὲν κτίσμα 
ἌδοΣ ὃ ΄ δὲ ΠΕ ἃ ᾿ ,ὔ " : 51» Ν 

κοινὸν" ὀεύτερον ὁε, “εἰ καὶ γένοιτο κοινον, ἀλλ᾽ "ἔχεις τὸ φαρ- 
, ’ Ἁ Ἀ κ “ 

μακον᾽ σφραγισον, εὐχαρίστησον, δόξασον τον θεον, καὶ πᾶσα 
κ) θ ’ 11} ς ’ Ο 5 “ Ἁ Ἁ ὃ ’ Α “ 

ἀκαθαρσία Ῥαπέπτη. (Λὐκοῦν καὶ τὸ εἰδωλόθυτον, φησιν, οὕτω 
ὃ ’ ’ ὃ ἜὌἨὰΔ Ά ἢ δὴ “ ὃ ’, ’ ς᾿ Ἅ Ἃ 

υνάμεθα καθαίρειν ; αν μὴ "είθης ὅτι εἰδωλοθυτὸν ἐστιν ἐαν 
δὲ ο δὴ λ Ν ᾿ λ ’ “ (θ Ε7 μ “ ἐδ 
ε ϑεἰδῆς λοιπὸν καὶ μεταλάβης, ἀκάθαρτος ἔση, οὐχ ὅτι εἰδω- 

’ὔ ’ 9 “5 ᾿] Δ Ἁ Α , - , 

λόθυτόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ὅτι προσταχθεὶς μὴ κοινωνεῖν δαίμοσιν, 
᾿] " ’ ᾽ “- ΄σ 

ἐκοινώνησας δι᾿ ἐκείνου. “ὥστε οὔτε ἐκεῖνό ἐστι φύσει τοιοῦτον, 
“ Μὴ Ὁ Ν “΄“-. ’ ’ “΄- “΄- ΄-᾿ ΄- 

ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς προαιρέσεως γίνεται τῆς σῆς καὶ τῆς παρακοῆς. 
» ϑ' ’ Ἃ ὡ “Δ Ν Φ Ν 5 

ΡΟ ὐκ ἀκαθαρτον τὸ ὕειον; «“Οὺὑ, φησιν, ὅταν μετὰ εὐχαριστιας 
’ Ἷ νν “- Α , ’ 

λαμβανηται, ὅταν μετὰ σφραγῖδος, οὐδὲ ἄλλο οὐδέν" ἀκάθαρτος 
Α ’ Α “- ΄σ ΄ 

δὲ ἡ προαίρεσις ἡ μὴ εὐχαριστοῦσα τῷ θεῷ. 
»“ ς ’ “- 3 “-“ Ἁ “ 

4 «Παῦτα ὑποτιθέμενος τοῖς δ ἀδελφοῖς, καλὸς ἔση διάκο- 
΄ “ 5 ’ “- ’ “ 

νος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως 
κι »Ξ -- , ΠῚ , 29 - 

καὶ τῆς καλῆς διδασκαλίας ἣ παρηκολούθηκας. "Γαῦτα, 
“-“ “ ' , Ἁ Α ἿΣ Ἁ 

ποῖα; Απερ εἶπεν, ὅτι τὸ μυστήριον μέγα ἐστὶν, ὅτι τὸ 
’ νι ’ ’ » ὦ Ν Ἀ 

τούτων ἀπέχεσθαι, δαιμόνων ἐστὶν, ὅτι ὅδ λόγου καὶ ἐν- 
θεοῦ τὰ ἥ ὑκαθαρίζει ΕΣ Τριξεῶς εοῦ τὰ βρώματα κα αρίζεται. ντρεφόμενος, 

φησὶ, ὑ τοῖς λόγοις τῆς πίστεως καὶ τῆς ΕΥ̓ Τῶν τρηνοῚ ἡ παρηκο- 

λούθηκας. ὅ Ποὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους παραιτοῦ" 
’ Α Ἁ Ἁ .} ’ 99 ςς ἠδ “ « ’ 7) 

γύμναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν. αῦὗτα ὑποτιθέμενος, 
΄. “- - Ἁ Α 

φησίν. ὋὉρᾷς οὐδαμοῦ τὴν Σαὐθεντίαν ἐνταῦθα, ἀλλὰ τὴν 
, «4 ὟΝ θέ 39 ’ Οὐ Ω 5 , 

συγκαταβασιν ; ποτιθεμενος,᾽ φησίν. ὑκ εἶπεν, ἐπιτατ- 
3 χ ’ ς Ἂ .: ᾿ .3.»} . 

των, οὐκ εἶπε, παραγγέλλων, ἀλλα, “ ὑποτιθέμενος" “ὼς συμ- 
“ 4 Ἂ ’ 9ς Α Α 

βουλεύων ταῦτα ὑποτίθεσο, καὶ τοὺς λόγους ἀνακίνει τοὺς περὶ 
Υ «« 2} ’ 29 ᾿ Ἁ ὃ Α ΄ ΕῚ Ν 

πίστεως. ντρεφόμενος, φησὶ, τὸ ὁιηνεκες τῆς εἰς τὰ τοι- 
“ σι ““ , Ἁ Α Α ’ὔ 

αῦτα προσοχῆς δηλῶν. “Ὥσπερ γὰρ τὴν τροφὴν ταύτην καθ᾽ 

Ὧν, Ὁ: ἀκ ξοτις 

8 τῶν τὴν ἀ. ὕλην] δῖς Ο.1.. δῖ. τὴν τῶν ἀ. ὕ. 1. ετοη. τὴν τῶν, ἀ. τὴν ὕ. 
Β. Κ. ϑαν. σοῦ. ἀγένητον ὈΓῸ ἀγέννητον ΟἸΏΠ6Β. ἔ ἀγόντων Ιζ. λεγόντων Β. 
δ τί ἐστι, φησὶ] δῖος Ο.1.1.. τί φησι Β.Κ. τί ἐστιν ὅ φησι Εαά. Ἠ λόγου] 
-Εθεοῦ Ο. ἱ δῆλον͵ -Ἐ γὰρ Β.Κ. ΒΑν. οοί. Κ εἰ] ὅτι εἰ ΕΔ. ὅτι οπι. 
Ο.1.1.. (ὕ8{. 1 ἔχει ἴ,.. Οδΐ. τὰ ἀπέστη (Οὐ. (αἴ. Ὠ εἰδῇς] δῖ. Ο, (δί. 
εἴδης 1.1,. ὕοτοη. ἤδεις ΒΚ. ὅ8κν. (οί. ο εἴδῃς 1.1.. ἴδῃς Ψέγοη. Ρ οὐκ] 
τί δαί; οὐκ Β.Κ. ὅν. σοί, 4ᾳ οὗ, φησὶν] φησὶ ἴ,.. οὐδαμῶς Β. Κι. ὅαν. οεΐ. 
τ δὲ ΔΕΒΓΩΓΆΙΩ ΘΧ ΟἸΩΠΙὈ118. 5 ἀδελφοῖς} - φησὶν 1. Ὁ καθαρίζονται ἴ,. 
Υ τοῖς] ἐν τοῖς Ο. Ν φησὶν οι. ΒΚ. Χ αὐθεντείαν Β.Ιζ. ἐνταῦθα οτη. 1,. 
Υ ὡς] τουτέστιν ὡς Β.Κ. ὅν. σε. 2 ἐντρ. φησὶ) τοῦτο εἰπὼν ἐπήγαγε τὸ 
ἐντρ. ΒΑΚ. 



ἐν. 8,9. ΙΝ ΕΡΙΒΘΤ. 1. ΑὉῇ ΤΙΜΟΤΗ. ΗΟΜ. ΧΙ]. 90 

ἑκάστην. ἡμέραν "αἰτοῦμεν, οὕτω καὶ τοὺς περὶ πίστεως λόγους 

ὐδμολβάνομῳ, ἀεὶ τούτοις τρεφόμεθα. [- ο ᾿Εντρεφόμενος" ̓  

τουτέστι, “μαρυκώμενος, «συνεχῶς τὰ αὐτὰ στρέφων, ὁἀεὶ τὰ 

αὐτὰ μελετῶν" τροφὴν γὰρ ἔχει οὐ τὴν τυχοῦσαν. ««"Ποὺς δὲ 

βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους παραιτοῦ. ᾿ Τίνας ἐνταῦθα λέγει: "7 

Τὰς ̓ Ιουδαίων παρατηρήσεις. ἐΜύθους αὐτάς φησι' δκαὶ πάνυ, 

ἢ τὰς παραποιήσεις, ἢ διὰ τὸ ἄκαιρον. "Γὸ γὰρ ἐν καιρῷ, χρή- 

σιμον" χωρὶς δὲ τοῦ καιροῦ, οὐ μόνον "ἄχρηστον, ἀλλὰ καὶ 

(295) βδαβομμα ᾿Εννόησον γάρ μοι ἄνδρα μετὰ εἴκοσιν ἔτη τῷ 

ἱμαστῷ προσάγοντα ἑαυτὸν τῆς τίτθης, πῶς ἐστι καταγέλα- 612 

στος διὰ τὸ ἄκαιρον. Ὁρᾷς πῶς καὶ ἀκάθαρτα αὐτὰ εἶπε, καὶ 

γραώδη ; : τὸ μὲν διὰ τὸ παλαιὸν, τὸ δὲ διὰ τὸ ἐμποδίζειν τῆ 

πίστει. Γὸ γὰρ ὑπὸ φόβον ὁ ἄγειν τὴν ἀνωτέρω τούτων γενο- 

μένην ψυχὴν, τῶν ἀκαθάρτων ἐ ἐστὶ παραγγελμάτων. ᾿ Εύμναζε 

δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν"" τουτέστι, πρὸς πίστιν καθαρὰν 
Κ κ ᾿ δ Σ κα - ὝΡΗ, Γ Ὁ» 
καὶ βίον ὀρθόν" τοῦτο γάρ ἐστιν εὐσέβεια. υμνασίας ἄρα 

’ «ε - θ ςς Ἥ Ν Α ’ ] Ἀ Ἁ 9 ’ 

χρεία ἡμῖν. γὰρ σωματικὴ γυμνασία, ᾿ φησὶ, πρὸς ολιγον 
93 Ἁ ΠῚ 3 ᾿Ὰ "" Ἅ' Α Α ΄“ ΠῚ Π ΄ »Ζ΄΄ 

ἐστιν ""ωφέλιμος. ινες περὶ τῆς νηστείας τοῦτό φασιν 

εἰρῆσθαι" οἄπαγε, οὐκ ἔστι σωματικὴ γυμνασία, ἀλλὰ πνευμα- Β 

τική. Εἰ γὰρ σωματικὴ ἣν, τὸ σῶμα ἔτρεφεν ἄν" εἰ δὲ τήκει αὐτὸ 

καὶ λεπτύνει καὶ κατισχνοῖ, οὐκ ἔστι σωματική. Οὐκ ἄρα περὶ 

τῆς τοῦ σώματος ἀσκήσεώς φησιν. ὥστε ἡμῖν δεῖ τῆς κατὰ 
Ν , 3 Ν ᾿ ΕΚ , 3 ΡΝ Μ΄. 

ψυχὴν γυμνασίας. Ἐκείνη γὰρ οὐκ ἔχει κέρδος, αλλ᾽ ολίγον 

ὠφέλησε τὸ σῶμα" ἡ δὲ τῆς εὐσεβείας ἄσκησις τὸν καρπὸν καὶ 

ἐν τῷ μέλλοντι ἀποδίδωσι, καὶ ἐνταῦθα ἀνακτᾶται, καὶ ἐκεῖ. 
Το. Π],στὸς ὁ λόγος" τουτέστιν, "ἀληθὴς, ὅτι καὶ ἐνταῦθα 

καὶ ἐκεῖ. Ὅρα πῶς πανταχοῦ τοῦτο ἐπάγει" οὐ δεῖται κατα- 
-ι. “ ᾿] 9 Π Ἁ Ἀ ’ « ’ὔ οὺ 

σκευῆς, αλλ ἀποφαίνεται" προς γὰρ Γιμόθεον “ὁ λόγος ἣν 
ῳ ζ; " . » “- . . , 3 ᾿ σι ε Ν 

αὐτῷ. Ἄρα καὶ ἐνταῦθα ἐν ελπίσιν ἐσμεν χρησταῖς. Ο γαρο 

μηδὲν ὁ ἑαυτῷ συνειδὼς πονηρὸν, ὁ ὁ μυρία κατορθῶν, καὶ ἐνταῦθα 

τ γάννυται" ὥσπερ οὖν ὁ πονηρὸς οὐκ ἐκεῖ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐνταῦθα 

κολάζεται, φόβῳ συζῶν διηνεκῶς, οὐδενὶ μετὰ παρρησίας ἀντιβλέ- 

σῪ- Ὁ. ἤ τ, Ὧἱ 

ἃ αἰτοῦμεν] ὑγνοῦμεν (ὐαΐ. προσφερόμεθα Β.ΚΚ. ἕὅαν. εοεῖ. Ῥοβί οὕτω δηά. 
φησὶ 1 οῃ. " λαμβάνωμεν ΒΙΟΙΚ..,... Μοχ τρεφώμεθα ΒΘ". Οὕδὲ. 
ς Ἡὐμωμὰ τουτέστι] ὅϊο 1,. ἐντρ. οτη. Ο.1.. ψεγοη. τί ἐστιν ἐντρ. ΒΚ. ταν. οθΐ. 
ἃ μηρυκ. ΒΑΚ. ϑὅαν. εδσῖ. ὋἜ ἀεὶ] καὶ ἀεὶ 1. Μοχ γὰρ οτη. Ιάρῃ. μύθους] 
καὶ μ. Β.1. Κ. ὅν. οοἴ. ίαθτη αὐτοὺς Ο.]. αὐτὰς οτη. [;. Ε καὶ π.] π. γε; 
οὕτω δὲ αὐτὰς εἶπεν Β.Κ, ΒΥιαίίτη ἢ διὰ τὰς π. Β.Κ. (αἴ. ὅαν. οἴ. ἢ οὐ 
χρηστὸν Β. ἱ μασθῷ Ο.Κ. Κ καὶ β. τωρ οἴη. Ὁ. Ι φησὶ οτῃη. Β.Κ. 
τὰ ὠφέλιμος 1 -ἡ δὲ εὐσέβεια---μελλούσης (αὐ Ρ. ότ4 Ε.) Ο. Ὦ νηστείας] 
σωματικῆς γυμνασίας ΒΙΚ. οἀλλ᾽ ἄπαγ ε Β. κ. "1ὦ ἀληθὴς - ἀληθὴς Β.Κ. 
ᾳ ὁλ. ἦν γχγο ἦν ὁλ. Ο.1.1 1... (αι. Γ γάνυται ἃ τἴῆ8. χγῃᾳῃ. ἵζ. Μοχ οὖν 
οἵη. Β.Κ. 



90 ῷ, ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΥΞΒΟΞΤΟΜΙ ΙΝ. το 

Ψ Ν “- ,ὔ “ ΄ “ ΄-- 5 " " β ΄ λ 

αι τολμῶν, τρέμων, ὠχριῶν, ἀγωνιῶν. οὐ τοιοῦτοι οἱ πλε- 
τς ΄σ΄ » 

ονέκται, οἱ κλέπται, οὐ θαρροῦντες ὑπὲρ ὧν ΟΝ οἱ μοιχοὶ, 

οἱ ἀνδροφόνοι, οὐ χαλεπωτάτην ζῶσι ζοὴν, μετὰ ὑποψίας τὸν 

ἥλιον ὁρῶντες αὐτόν; τοῦτο οὖν ζωή: ἰ Οὐδαμῶς, ἀλλὰ θάνατος 

χαλεπός. 8“ Εἷς τοῦτο γὰρ, φησὶ, " κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, 
’ . Α ΄' 

19) ἐνῷ ἠλπίκαμεν επὶ θεῴ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ,ἀνθρώ- 
7 

πω “μάλιστα πιστῶν. ΧΙ Γουτέστι, τίνος γὰρ ἕνεκεν κόπτομεν 

ΨΟΥΤΟΣ εἰ μὴ τὰ μέλλοντα προσεδοκῶμεν: ; τίνος δὲ ἕνεκεν 

Ὑπάντες ὀνειδίζουσιν; οὐ δεινὰ, “φησὶ, τοσαῦτα πεπόνθαμεν: 

εἰκῆ οὖν, "φησὶ, ταῦτα ὑπεμείναμεν ; τ. ἢ ὕβρεις καὶ λοιδορίας 

καὶ μυρία κακά; εἰ μὴ ἐπὶ θεῷ ζῶντι θἠλπίκαμεν, τίνος ἕνε- 

κεν ταῦτα ὑπεμείναμεν; Εἰ δὲ τοὺς ἀπίστους “σώζει ἐνταῦθα. 
ΓΝ ἴω Α ΄“΄ Ἵ 

πολλῴ μάλλον τοὺς πιστοὺς ἀ ἐκεῖ, “Ποίαν λέγει σωτηρίαν: 
Ά 9 “ “ ᾿ ΠΓὴν ἐκεῖ. ““Ὅς ἐστι, φησὶ, σωτὴρ πάντων δἀνθρώπων, μά- 

λιστα πιστῶν." ]ουτέστι πλείονα σπουδὴν περὶ τοὺς πιστοὺς 9 “ 
ΠῚ 

ἱἐνδείκνυται. ΓΓέως τὴν ἐνταῦθά Κῴφησ ι. Καὶ πῶς τῶν πιστῶν ἐστι, 
ἣ μον Ἐπ Α Ν ᾿ χων 5» “ἡ φ᾿ ἣν ε Ἁ , 

φησὶ, σωτήρ; ᾿ἱ μή γὰρ σωτὴρ ἦν, οὐδὲν ἄν ἐκώλυσεν ὑπο παν- 
’ ’ ’ ΕῚ ΄ Α ΄ι 

τῶν πολεμουμένους πάλαι διεφθάρθαι. Ἐνταῦθα καὶ παρορμᾷ 
Ἁ Α ἢ Φ ΄-“ Ἀ 

αὐτὸν πρὸς τοὺς κινδύνους, ὥστε μὴ ἐκλυθῆναι θεὸν ἔχοντα τοι- 
“ ] Α σι 9. δ ἢ , ἃ Ὁ , 4: κ 

Ἐ' οὕτον, ᾿καὶ τῆς παρ᾽ ἐτέρων συμμαχίας μὴ δεῖσθαι, ἀλλ᾽ ἑκοντὶ 
ἢ “ἢ κ Ἁ 

πάντα φέρειν γενναίως" ἐπεὶ καὶ οἱ πρὸς τὰ βιωτικὰ αι κεχηνότες, 
ἈΝ “ “ ΄σ - Υ͂ 

πρὸς τὴν ἐλπίδα τοῦ οὐ, "ὁρῶντες ἐγχειροῦσι τοῖς πραγ- 
613 μασιν. ἼΑρα ἔϊ ἐσχατος ἔσται λοιπὸν ὁ καιρός. “Ἐν ὑ ὑστέροις 

γὰρ καιροῖς, φησὶν, ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέ- 

χοντες πνεύμασι πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμόνων, ἐν ὑπο- 
’ 

κρίσει ψευδολόγων, κεκαυτηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν, 
’ - 4 ΄ 3 Ξ ᾿Ὰ “-“ 9 “ὰ Α δ Ως 

κωλυόντων γαμεῖν. ΓΤ οὖν; ἡμεῖς οὐ κωλύομεν, Ῥφησι, γαμεῖν; 

δι οΎΟὶ 

Ὁ 

5 ἢ οὐ ἐξιον ἢ οὐχ οὗτοι 1. ἢ οὐχ οὕτως Ι.. ἢ (ἢ Κ.Ρ.) γὰρ εἰπέ 4.5: οὗτοι 
ΒΑ. ἴ μεθ᾽ ὑπ. Β.Κ. Υ κοπ.] καὶ κοπ. Β.1.1.. ὅν. σοί. Ὑ μ. δὲ π. 
ΒΑΚ. Χ τουτέστι] ὡσεὶ ἔλεγε Β.ΚΚ. ὅαν. σεῦ. ϑιαίϊπη γὰρ οἵη. Κα... Ηδρο 

τίνος---αυτοὺς Ροδβῖ προσδοκῶμεν (819) {ταηβρ. Κ. Υ πάντες]- ἡμῖν ΒΚ. 
ὅαν. οθῦ. Ξ φησὶ οι. ΒΚ. ἃ ταδὶ οπι. ΒΟΥ, ὅν. οδσί. Ηδθο εἰκῆ--- 
ὑπεμείναμεν Ῥοϑβῖ κακὰ [ΓΔ ΏΒΡ. άοπα. Ὁ ἠλπίκαμεν }- φησὶ ΒΑΚ. ς σώ- 
ζειν Ι,. 4 ἐκεῖ] καὶ ἐνταῦθα καὶ ἐκεῖ Β.ΙΚ, Θ ποίαν---μ. πιστῶν." εἰ γὰρ μὴ : 
καὶ τὴν ἐκεῖ, ποίαν ἄλλην αἰνίττεται (-εσθαι Κ. .) σωτηρίαν ἐροῦμεν τῷ λέ εἰν, ὅς 
ἐς σ. π. ἀ. μ. δὲ πιστῶν: οὐδεμίαν ἑτέραν ἢ τὴν μέλλουσαν. Β.Κ. οὐ τὴν 
(οὐ ογαβο) Ὁ. Ε ἀνθρώπων ἀφοῦ 1 ἴῃ Εαα. 1ν1018 11Ὀ1185. - τουτέστι] τί δὲ 
ἰθρι Κι.) δηλοῦν βούλεται τῷ εἰπεῖν, μ- δὲ πιστῶν ; Η οὐδὲν ἕτερον ἀλλ᾽ ἢ ὅτι 6. . 
' ἐνδείκνυται. τέως---φησὶ, σωτήρ δὲ ἐνδείκνυται τέως ἐνταῦθα. εἰ γὰρ μὴ τοῦτο 
λέγειν αὐτὸν εἴπωμεν, πῶς ἁρμόσει τὸ (τὸν 1.) σωτῆρα λέγεσθαι τὸν Χριστόν ; 
πῶς δὲ καὶ οὐ σωτὴρ, πάντων δυσχερῶν τοὺς ἐλπίζοντας ἐπ᾽ αὐτὸν ῥυόμενος; Β.Κ. 
Κ φησι] σωτηρίαν φησὶ ἴ,.., ᾿' καὶ] μήτε (τηοχ οἵη. μὴ) Β.Καὶ. ὅαν. οε. πὶ κε- 
χηνότες [- διαπαντὸς Β.Κ. Ὦ ἀφορῶντες ἴ,. ο ἔσται Β.(..1.}.. ἐστι ἘΜ. 
Ρ φησὶ δηίΐθ ἡμεῖς ἰγαη8ρ. Β᾽.Κα, ροϑὺ ἡμεῖς 1. 



ΠΥ ΈΈΒΙΒΤ. Τ ΑΘ ΤΙΜΟΤΉ- ΟΜ. ΧΙ, 97 

Οὐ κωλύομεν, μὴ γένοιτο, βουλομένους, ἀλλὰ τοὺς μὴ βουλο- 

μένους γαμεῖν προτρέπομεν ἐπὶ τὴν παρθενίαν. “Ἑτερόν ἐστι 

κωλῦσαι, καὶ ἕτερον κύριον ἀφεῖναι τῆς προαιρέσεως" ὁ μὲν γὰρ 

κωλύων, “καθάπαξ τοῦτο ποιεῖ; ὁ δὲ ὡς ἐπὶ μείζονα τὴν παρ- 

θενίαν ἐ ἐνάγων, οὐ κωλύων γαμεῖν τοῦτο ποιεῖ, ἀλλὰ προτρέπων 
’ ςς Κα ’ Α “ ᾿ ’ὔ ’ 

παρθενεύειν. ὠλυόντων, φησὶ, γαμεῖν, ἀπέχεσθαι βρωμάτων 
᾿ ᾿ ; ᾿ βὲ Ρ 
ἃ ὁ θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάληψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς 

ἃ , κ᾿ . , 20 ΚὯ -“ 3 ςς ,ὔ ι 
καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν. αλῶς εἶπεν, “ἐπεγνωκόσι τὴν 
μ ’ Ε Δ Ν ’ ᾿ ᾽ὔ ἥφ τας δὲ Ν ᾽ὔ " [ 

ἀλήθειαν. ρα τὰ πρότερα ἵτυπος ἦν" οὐδὲν γὰρ φύσει ἀκα- 
᾿ ἈΝ ΄“- ’ 

θαρτον, δἀλλὰ παρὰ τὴν συνείδησιν τοῦ μεταλαμβάνοντος γίνε- 
Μ "Μ Δ υνυῶΦ ΄“ “Ἂ ᾽ ᾿ ’ ψ 3 ’ 

ται. ίνος οὖν “ἕνεκεν τῶν πολλῶν αὐτοὺς βρωματων " ἀπή- 

(296) γαγε; Τὴν πολλὴν ἐκκόπτων τρυφήν. Χ᾿Αλλ᾽ εἰ μὲν εἶπεν, ὅτι 
Ἀ Α ᾿Ὶ " Π ς “ἃ Ἑ χ, ᾿ - Α ς ’ὔ 

διὰ τρυφὴν μη ἐσθίετε, οὐκ ἄν ἠνέσχοντο" νῦν δὲ εἰς νόμου 
7 9 Ἁ ’ 9 3 δ“ "“ ᾿ ’ “ ς Ἑ 

αὑτὸ κατέκλεισεν ἀνάγκην, ἵνα τῷ μείζονι φόβῳ μαλλον ἀπο- 

σχωνται. ᾿Επεὶ ὅ ἔπι τοῦ δὑὸς ἀκαθαρτότερόν ἐστιν ὁ ἰχθὺς, 

παντί που δῆλόν ἐστιν ἀλλ᾽ ὅμως ἐκείνων οὐκ ἀπήγαγεν. 

Ὅσσοον δὲ αὐτοῖς χαλεπὸν ἣν ἡ τρυφὴ, ἄκουε “καὶ τοῦ Μοωῦσέως 
ἢ ’ 

λέγοντος" ὅ “4 Εφαγε, καὶ ἐλιπάνθη, καὶ ἐπαχύνθη, καὶ ἀπε- 
, ς 9ς ,ὔ 4 Π] κ Ἂ Ὁ ᾿ ἡ ο Ν 

λακτισεν ὁ ἠγαπημένος. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη αἰτία. “ἵνα γὰρ 
’ ΠῚ Ἀ 9 Α [. », Α “ Υ 

στενοχωρηθέντες “λοιπὸν ἐπὶ βόας ἔλθωσι, καὶ σφαττωσι πρὸ- 
Ἁ ΓᾺ ΄“ σι 

βατα, εἰκότως διὰ τὸν Απιν καὶ τὸν μόσχον τῶν λοιπῶν ἀπ- 
- , Ἁ - ’ 

εἰρἕξεν. ᾿Ακάθαρτος γὰρ ἐκεῖνος, [ὁ ἀχάριστος, ὁ μιαρὸς καὶ 
’ ἽΣ ΄ ες “ ,ὔ ν Ν ᾿ ςς Ἢ 

βέβηλος. ᾿Γαῦτα ὑποτίθεσο, ταῦτα μελέτα᾽ τὸ γάρ, ντρε- 
’; . »- ἴω -" 

φόμενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως, τοῦτό ἐστι. Μὴ τοῖς ἄλλοις 

ὃ αὐτοῖς ἔχε τὴν 
᾿ς 

μελέτην. “᾿Εντρεφόμενος γὰρ, φησὶ, τοῖς λόγοις τῆς πίστεως 

καὶ τῆς καλῆς διδασκαλίας ἢ γῇ παρηκολούθηκας. Τοὺς δὲ βεβή- 

λους καὶ γραώδεις μύθους παραιτοῦ. "Διὰ τί μὴ εἶπεν, ἀνέχου 
“-ο , 3 ᾿ "7 '΄'Μ ἃὲ ς [ ὶς Α 

τῶν τοιούτων, ἄλλα, “ παραιτοῦ; ηθε εἰς γυμνασίαν ποτε 

ἱκαθῆς πρὸς ἐκείνους, ἀλλὰ ταῦτα τοῖς '" σαυτοῦ παραΐίνει. Οὐ 

8 ’ ’ Ἁ Ἅ κ μ᾿ ν Ἅ " 

μόνοις τρμεμμέη φησιν, ἀλλὰ καὶ αὑτὸς εν 

9. Τυσαῦ ΣΧΈΣΙΣ γ8. 

ᾳ καὶ ἅπαξ 1. Τ᾿ τύπος] οὐ τοιαῦτα Β.1.1Κ.1.. οὐ τοιαῦτα ἀλλὰ τύπος (Ὁ. 
5 ἀλλὰ] Ἐ πάντα Κ. ἃ τίνος οὖν] καὶ τίνος Β.ΙΚ. καὶ τίνος οὖν Β.Κὶ. ὅν. σοί. 
τ ἕνεκεν) Ἔ φησὶ Βκ. τοιούτων ΡῬΓῸ πολλῶν ΠΙᾺ 6πι. ν ἀπῆγεν 1. Χ ἀλλ᾽ 
εἰ μὲν] εἰ μὲν γὰρ Β.Κ. ὅτι οἵη. 16 611. Υ μὴ οτη. Κ. 2 αὐτῷ ζ. αὐτὸ 
οπ|.1, 8 υἱὸς 1. Ὁ ἐσξιν ΔΒΒΌΓΩ ΤΩ ΘΧ ΟΠ] θ8. Ὁ καὶ ὁπ. (ὐ. ἰδίῃ 
Μωσέως (.1.  ετοη. ἃ ἔφαγεν] τ Ἰακὼβ ΒΙΚ. δ λοιπὸν οπη. 1. ἴῃ τηᾶΓρ’. 
Βαθεῖ 1, Γ ἀχάριστος 51η6 δΥΐο. ὅν. σοΐ. μιαρὸς 8126 ἀτϊο. Β.ΙΚ. 8αν. σοί. 
ὁ μ. ὁ βέβηλος Ο. ξ μόνον Β.],.. (αι! Γη παραίνει ΒΡΙΟ, Θί ΘΧ ΘΟΓ. { 
παραινεῖν 1. οἱ δηΐθ Ῥδνε, ΘᾺ παραινῇ Ἐαα. 8 αὐτοῖς ἔχε] ἑ ἑαυτῷ ἔχε τούτων .. 
Μοχ γὰρ οπι. Β. Κκ, ἱ μηδὲ] τὴν τελείαν ἀποφυγὴν αἰνιττόμενος διὰ τούτου. ὃ 
δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστι μηδὲ Β.Ιζ. ὅδν. σοί. Κ ποτὲ] τ φησὶ 1,. Ι καθῆς] 
ϑδις ΒΚ. καταθῇς Βα. Ῥοβέ ἢ. ν. δά. σεαυτὸν ἐνρὰ ΔΡΔΝΡΡΕΝ Β. Κ. ὅν. σοί. 
(Ξε σεαυτὸν πρὸς ἐκείνους ὃ. πος οτᾶ. Κα.) πὶ σαυτοῦ ΄.Ο.Κ.1}.. αὑτοῦ ΕΔ4. 

ΘΗ ΥἹ. ο 

0. 
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ΠΤ γὰρ ἔστι πρὸς τοὺς διεστραμμένους μαχόμενον ὀνῆσαί τι ποτὲ, 

ὁπλὴν εἴποτε Ῥοϊόμεθά τινα βλάβην γίνεσθαι, ὡς δι᾽ ἀσθένειαν 
παραιτουμένων ἡμῶν τὴν πρὸς αὐτοὺς διάλεξιν. “" Γύμναζε δὲ 

σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν" "εὐσέβεια δέ ἐστι, πρὸς βίον καθαρὸν, 
πρὸς πολιτείαν ἀρίστην. ὋὉ δὲ γυμναζόμενος, καὶ καιροῦ μὴ 

ὄντος ᾿ἀγώνων, αὐτὸς ὡς ἀγωνιζόμενος ἅπαντα ποιεῖ, πάντων 

ἀπέχεται, ἐναγώνιδς ἐστιν, ἱδρῶτας ἔχει πολλούς. “ Γύμναζε, 

φησὶ, σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν. Ἢ γὰρ σωματικὴ γυμνασία 

ἢ πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος" ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλι- 

μός ἐστιν, ἐπαγγελίαν ἐ ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούσης." 

ὙΠ} Ὅ[ἕνος ἕνεκεν ἐμνήσθη ταύτης, φησὶ, τὴν σωματικῆς γυμνασίας; 

6τ4 ᾿Απὸ συγκρίσεως τὴν ὑπεροχὴν ταύτης δηλῶν, ὅτι ἐκείνη μὲν 

Ν καὶ πόνους ἔχουσα πολλοὺς, οὐδὲν ἔ ἔχει τὸ κέρδος οὐδὲ ἄξιον 

λόγου, αὕτη δὲ διηνεκὲς καὶ ἄφθονον. εἴ Ὥσπερ ὅταν λέγῃ; 

ε ἹΚοσμεῖν ὁ ἑαυτὰς μὴ ἐν πλέγμασιν, γῇ χρυσῷ, ἢ μαργαρίταις, 

ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ, ἀλλ᾽, Ζὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλο- 

μέναις θεοσέβειαν, δι’ ἔργων ἀγαθῶν." 
“ςἸΤιστὸς ὁ λόγος, καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος. Εἰς τοῦτο 

γὰρ κοπιῶμεν καὶ "ὀνειδιζόμεθα.᾽" “Παῦλος ὠνειδίζετο, καὶ σὺ 

ερρώος Παῦλος ἐ ἐκοπία, καὶ σὺ τρυφάν βούλει: : ᾿᾽Αλλ᾽ οὐκ 

θἂν “τρυφῶν τοσούτων ἐπέτυχεν ἀγαθῶν. Εἰ γὰρ τὰ βιωτικὰ 

πράγματα ἔχὰ ἐ ἐπίκηρα καὶ φθαρτὰ πόνων χωρὶς καὶ ἱδρώτων 

Β οὐδέποτε παραγίνεται τοῖς ἀνθρώποις, πολλῷ μάλλον τὰ πνευ- 

ματικά. Ναὶ, φησὶν, ἀλλ᾽ ἀπὸ κληρονομίας πολλοῖς πολ- 

λάκις παρεγένετο. ᾿Αλλὰ κἄν αὐτὰ δ παραγίνηται, ἡ φυλακὴ 

"τούτων καὶ ἰὴ ὐκν κα πόνων οὐκ ἔστι χωρὶς, ἀλλὰ δεῖ πονεῖν 

καὶ ἸΠΝασΗ ἀν τὸν ἰοϑδόυμονω οὐχ ἧττον. Καὶ οὔπω 

λέγω, ὅτι Ἰπολλοὶ πονήσαντες, ἢ πολλοὶ ταλαιπωρηθέντες, 

ἐψεύσθησαν πρὸς αὐτὰ τοῦ λιμένος τὰ στόματα, πνεύματός 

Ὦ τι] τινα ἴ,. ο πλὴν---ὡς] ἀλλὰ μᾶλλον βλάβη εἴωθε γίνεσθαι, οὐχ ὡς Τ,. 
Ρ οἰόμεθα οτη. Β.1. Κ. Ροβὺ βλάβην ἰγδη8ρ. (. Ροβί γίνεσθαι 844. συμβαίνει 
ΒΑ. ᾳ αὐτοὺς] ἐκείνους σαν. σθῦ, ἴῃ ν 1018 ΠΡΥΊΒ. Τ εὐσέβεια δέ ἐστι] δὶς 
Ο.1. εὐσέβειά ἐστιν ἀγὼν Β.ΙΚ. ἤτοι ἴ,. τουτέστι Βα ὰ. 5. δὲ οτῃ. Κ΄. 
ὑ ἀγῶνος [". Υ τίνος] καὶ τίνος ΒΚ. ὅαν. οοεἴ. ϑδίαίϊμη ἐμν. ταύτης, ᾧ. Ῥ͵ΤῸ 
φ. ἐμν. ταύτης Ο. 1; ταύτης οἵ. [. Οαί. Υ κἂν π. ἔχῃ Τὰ Ε ὥσπερ 
ὅταν λ.] ὃ ὅτι καὶ ἐνταῦθα οὕτω προάγει τὸν λόγον, ὥσπερ ὅταν περὶ γυναικῶν Δ. 
ΒΙΚ. γὴ οι. Ο.1.1..  οτοη. ϑιαίϊπη χρυσοῦ 1. 5 δ]) ᾧἴ,.. ἃ πιστὸς] ἣν 
φησὶν 1,. Ὁ ἀγωνιζόμεθα 1. ΟΉΘΙΚΟΝ. Ὅτι πόνων δεῖται ἡ ἀρετὴ, καὶ 
ὅτι κατὰ ἀλήθειαν ἀγαθὸν ἀρετὴ, οὐχ ὁ πλοῦτος. Ν ετοῃ. ἃ ἀσχάλλεις] ἐπαι- 
νεῖσθαι βούλει Β.Κα. Μοχ ἀνέχῃ ῬΙῸ βούλει Παριη. ς ἂν] τ ἐκεῖνος Β.Κ. 
δᾶν. σϑῦ. ἔ τὰ] δὶς Β. καὶ μὰ τὰ οτη. Γσ.1. Ι. ΒΘ δΌ τη δρύαιρα ἰδ 
γογοη. 5 ; παραγένηται Τὴ Ὦ ἢ τούτων Βα. ἡ ΟΤΏ. Ι,. ἴῃ οτὴ. Ο.1. 
κ τὸν κ. (τ τοῦ καταλιπόντος Β.1Κ.) οπηθϑ. τῶν κεκτημένων α΄. πολλὰ ΚΒ. 
πὶ ἢ πολλοὶ] καὶ (ὐ. ἢ καὶ πολλοὶ Ιζ. ὅν. οοὖ. Θ΄ αἰίτη ταλαυπωρήσαντες (.1.. 
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ἢ » ’ Α ν ᾿] - -" , ’ “ ᾿ -“ Α 

ποθεν ἐμπεσόντος, καὶ ἐν αὐταῖς ταῖς ελπίσι τῶν ἀγαθῶν το 

ναυάγιον ἐργασαμένου. Παρὰ δὲ ἡμῖν οὐδὲν τοιοῦτόν ἐστι" θεὸς σ 

γάρ ἐστιν ὁ “ἐπαγγελλόμενος, καὶ 1 “ ἡ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει." 
Ἢ οὐκ ἴστε καὶ ὑμεῖς, ἅτε ἐν τοῖς βιωτικοῖς στρεφόμενοι πρά- 

γμασι, πόσοι μετὰ μυρίους πόνους οὐκ ἀπώναντο τῶν καρπῶν, 

ἢ θανάτου πολλάκις προαπενεγκόντος αὐτοὺς, ἢ πραγμάτων 

μεταβολῆς γενομένης, ἢ νόσου προσπεσούσης, ἢ συκοφαντῶν 
Β , “᾿ ι ») ᾿ ἘΘΟΨΝΝ κ᾿ ι . ΄, ἕ 
ἐπιτεθέντων, ἢ καὶ ἄλλης τινὸς αἰτίας πολλὰ δὲ τὰ ἀνθρώπινα 

κεναῖς αὐτοὺς Ἰἀπαγαγούσης χερσί: “ονδ ἀξ, φησὶ, τοὺς ἐπιτυγ- 

χάνοντας οὐχ ὁρᾷς, τοὺς δι ὀλίγων πόνων μεγάλα κτησαμένους 

ἀγαθά; Ἰ]οῖα ἀγαθά: χρήματα, καὶ οἰκίας, καὶ πλέθρα γῆς Ὁ 
’, μ᾽ ο 

τόσα καὶ τόσα, καὶ ἀνδραπόδων ἀγέλας, καὶ σταθμὸν ἀργυρίου 
καὶ χρυσίου : ταῦτα λέγεις, ἀγαθὰ, καὶ οὐκ ἐγκαλύπτη οὐδὲ 
πὰ ὁ ἄνθρωπος περὶ οὐρανοῦ "φιλοσοφῶν, καὶ πρὸς τὰ 

τῆς γῆς κεχηνὼς πράγματα, καὶ ἀγαθὰ καλῶν ἃ μηδενός ἐστιν 

ἄξια λόγου; Εἰ ταῦτα ἀγαθὰ, ' πάντως καὶ τοὺς κεκτημένους 

(297) αὐτὰ ἀγαθοὺς δεῖ καλεῖν. ὁ γὰρ ἀγαθόν τι ἔχων, πῶς οὐκ ἀγα- Τὶ 
5 Ἁ ΄“ 

θός ; ΓῚ οὗν, εἰπέ μοι ; ὅταν " οἱ κεκτημένοι αὐτὰ πλεονεκτῶσιν, 
ε ἢ ᾽ Ὑ λς ὐὐλαν5. «ἃ , Ὰ Ἢ; ᾿ ᾽ ν ς 
ἁρπάζωσιν, ἀγαθοὺς “αὐτοὺς καλέσομεν ; ἰὐ γὰρ ἀγαθὸν ὁ 
ὰ “ ο Ἁ δὲ , Χ [2 “ «ἃ ΕΝ 

πλοῦτος, ἀπὸ ὃὲε πλεονεξίας συνάγεται, ὅσῳ ἂν αὔξηται, το- 
, “- Ἁ 2 ς Ν ,ὔ Γ 3 

σούτῳ μάλλον τὸν ἔχοντα ἀγαθὸν ποιήσει νομίζεσθαι. Αρα 
΄᾿» ᾿ ς “- . ὝΨΕ. - 5 ᾿ εν Α 

οὖν ἀγαθὸς ὁ πλεονεκτῶν. Εἰ δὲ ὁ πλοῦτος ἀγαθὸς, ὑπὸ δὲ 
ΕΝ “ “Δ “ 3 ᾽ δ, 

πλεονεξίας αὔξεται, ὅσῳ ἄν πλεονεκτῆ, ἀγαθώτερος ἔσται. 
ἘΠὸ ᾿ 3 , Σ Υ᾽Δ' ᾿. τ Α Ἀ - ’ ΚὯ Α 

ἰδὸες τὴν εναντιωσιν ; λλὰα ἂν μὴ πλεονεκτῆ, φησί. αἱ 
“ "᾿ ’ 0 Ζ “ ἃ 9 ,ὕ Ν ΄ς , ἃ "Ἢ 

πῶς ἔνι γενέσθαι τοῦτο: ὀλεθριον γὰρ τὸ πάθος. γί. 
, ἘΡ.. 9. Κ“ " ΣΦ 

φησίν. ὑκ ἔστιν, οὐκ ἔστι θκαὶ τοῦτο ὁ ριστὸς ἀπεφή- [ἢ 

νατοὸ λέγων, Ἀ (ς Ποιήσατε ὑμῖν φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾷ τῆς 

ἀδικίας." 'ί οὗν, φησὶν, ἂν παρὰ πατρὸς δέξηται τὸν κλῆρον: 
κ .Ν . 

"Γὰ ἐξ ἀδικίας συλλεγέντα ἐδέξατο. Οὐ γὰρ δὴ ἀπὸ τοῦ ᾿Αδὰμ δτ5 
ε 7; 9... εἢ ΄ ΡΝ . ᾿ ᾿ Ἐπ» “Ὁ 
ὁ πρόγονος εκείνου πλούσιος ἦν, ἀλλὰ πολλοὺς ετέρους εἰκὸς 

Ἁ “ οὺ ᾽ - - ΄. 

προ ἐκείνου γεγενῆσθαι, εἶτα ἐν τοῖς πολλοῖς εὑρεθῆναί τινα 

ἀδίκως τὰ τῶν ἄλλων εἰληφότα καὶ καρπούμενον. ΓΙ δ; 

᾿Αβραὰμ, φησὶν, ἄδικον πλοῦτον εἶχε: τί δέ: “ὁ ὁ ᾿Ιὼβ, " 

ἄμεμπτος, ὁ δίκαιος, ὁ ἀληθινὸς, ὁ θεοσεβὴς, ὁ ἀπεχόμενος 

10 Βοιι. ν. 5. 11 ἐλίο. χ τ]: 9. 12 200. 1. 9. 

Ὠ ἐμπ. .7: ἀθρόον Β, Κ. Βιαθίπη ταύταις ΡΓῸ αὐταῖς 1.1. ο ἐπαγγειλάμενος 1... 
Ρ δὲ] γὰρ 1... 4 ἀπαγούσης (0.1.1..  ὁτοη. Γ περὶ] ὑ ὑπὲρ 1. 5. φιλοσο- 
φῶν φιλοσοφεῖν προστεταγμένος Β. Κ. 5αν. σοί. ἴ πάντως οτη. Κ. Υ̓͂ οἱ] 
οὐ Β. Μοχ πλ. καὶ ἁρπ. 1. ὼ τούτους Ο. Βιαΐμη καλέσωμεν 1. Χ ἐγά- 
γεται , 1. Υ ἀλλὰ] τί δὲ Β, τί δαὶ Κ, 2 τοῦτο δορςοβδβὶύ εχ Β.0.1.1,. 
8 ἔ ἔνι---οὐκ ἔστι] καὶ οὐκ ἔστιν, οὐκ ἔστι μὴ ἀδικοῦντα πλουτεῖν. Β.Κ, ϑαν. οθί. 
Ὁ καὶ τοῦτο ὁ Χρ.} ὁ Χρ. τοῦτο (ὐ. τοῦτο καὶ ὁ Χρ. Β.Κα. ὅ8αν. οοί, ς ὁ οἸη. 

Ο2 
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" Ἁ ἈΝ ΄σ΄ ᾿ ΨΦΌ “ ρ νυ , ᾿] “ 

ἅπὸ παντὸς πονηροῦ πράγματος: πλοῦτος εἐκείνοιφ οὐκ ἐν 

χρυσῷ ἦν, οὐδὲ ἐν ἀργύρῳ, οὐδὲ ἐν οἰκοδομήμασιν, ἀλλ᾽ ἐν θρέμ- 

μασιν" ἔοῦτος δὲ καὶ θεόπλουτος ἢ ἢν. Ὅτι γὰρ ἐν θρέμμασιν 

Β ἦν, εὔδηλον ἐκεῖθεν" καταλέγων γὰρ ὁ τὸ βιβλίον γράψας τὰ ᾿ 

συμβεβηκότα τῷ μακαρίῳ ἐκείνῳ, καὶ λέγων, ὅτι ἀπέθανον 
΄σ ’ “" 

αὐτῷ κάμηλοι καὶ ἵπποι θήλειαι καὶ ὄνοι, οὐκ εἶπε, καὶ χρυ- 

σίου θησαυροὺς ἐλθόντες ἀφήρπασαν. ΒΑλλως δὲ, καὶ ὁ 
ΑΙ Ν ’ ζυ ἢ ὦ ὍΝ 1 4} ςΣ 5 Ε] ’, ’ 

βραὰμ πλούσιος ἣν Ἰὲν οἰκέταις. ι οὖν ; οὐκ ήγορασε τοῦ- 

τους; Οὐδαμῶς: διὰ τοῦτο εἶπεν ἡ γραφὴ, ὅτι οἰκογενεῖς ἦσαν 
Ι.-ἰ ’ δέ 1.» Ζ Κ ; ,ὔ ᾿ , “ 

οἱ τριακόσιοι ὄέκα καὶ ᾿οὀκτώ. αἱ πρόβατα καὶ βόες ἦσαν 

αὐτῷ. [1όθεν οὖν χρυσίον Ὦξηεμψε τῇ Ρεβέκκᾳ ; ̓Απὸ τῆς 
“" κ 

Αἰγύπτου δῶρα λαβῶν, οὐ βιασάμενος οὐδὲ ἀδικήσας. Εἰπὲ 

Ο γάρ μοι, πόθεν σὺ πλουτεῖς: παρὰ τίνος λαβών: τί δὲ 5 ἕτερος; 

Παρὰ τοῦ πάππου, φησί. οί δὲ ἄλλος, πόθεν: Παρὰ α τοῦ 
’ ’ , “ “κ- ’ " 4, “ “- 

πατρός. ῬΔυνήση μέχρι πολλοῦ τοῦ γένους ἀνιῶν, οὕτω ̓  δεῖξαι 
Ἁ 4 “ χ - ᾿ἋἊ ᾿ 5 “ἃ ᾿᾿ ς ἂᾧ ’ 

τὴν κτῆσιν οὖσαν δικαίαν ; λλ᾽ οὐκ ἂν ἔχοις, αλλ΄ ἀνάγκη 
Α 3 Ἁ ᾿] “ Α Α ε} Φ Ἁ λὃ 7 3 , Γ]Π] ’ Σ 

τὴν ἀρχῆν αὑτῆς καὶ τὴν ῥίζαν ἄπο ἀοικίας εἶναι τινος. ὁθεν: 
“Ὃ ε ᾿ 9 ἢ γε ὁπ Ν 4 ’, ᾽ ’ ᾿ ᾿ ’ 

τι ὁ θεὸς ἐξ ἀρχῆς οὐ τὸν μὲν πλούσιον ἐποίησε, τὸν δὲ πέ- 
Α 

νητα, οὐδὲ παραγαγὼν, τούτῳ μὲν ἔδειξε χρυσίου θησαυροὺς 
«- “᾿ Ἁ 

πολλοὺς, ἐκεῖνον δὲ ἀπεστέρησε τῆς ἐρεύνης, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν 
[ ΄. ϑ᾽. καὶ ““ Π 60 3 “ι 39᾽ Α Α 5 λι Ω 

πᾶσιν ἀνῆκε γῆν. ἰ1οόθεν οὖν κοινῆς οὔσης, σὺ μεν ἔχεις πλεθρα 
’ Α ’ὔ ς δὲ ἢ δὲ ) θ Κῶν ἐς ὍὉὍ Γφ ΠῚ 

τόσα καὶ τόσα, ὁ ὁὲ πλησίον οὐδε κύαθον γῆς: πατήρ ὅμοι, 
“- Ἀ 

φησὶ, παρέδωκεν. ᾿Εκεῖνος δὲ παρὰ τίνος ἱπαρέλαβε:; Παρὰ 

τῶν προγόνων. ᾿Αλλὰ ἀνάγκη πάντως ἀνιόντα εὑρεῖν τὴν ἀρ- 
’ 2 ’ ’ ΠῚ Α ᾿] Ν “ ,ὔ Α 

χῆν. Ἐγένετο πλούσιος ὁ Ἰακὼβ, ἀλλὰ τῶν πόνων λαβὼν 

τὸν μισθόν. Ἰλὴν ἀλλ᾽ οὐδὲ ὑπὲρ τούτων ἀκριβολογοῦμαι" 

ἔστω δίκαιος ὁ πλοῦτος, καὶ πάσης ἁρπαγῆς ἀπηλλάχθω' οὐ 

γὰρ δὴ σὺ ὑπεύθυνος περὶ ὧν ὃ πατὴρ ἐπλεονέκτησεν᾽ ἔχεις 

Ἐνμὲν γὰρ τὰ ἐκ τῆς ἁρπαγῆς, ἀλλ᾽ οὐχ ἥρπασας σύ. Πλὴν 
δ Ἂ ΩΣ ΑΓ δ οὕς « ,ὔ . , Ὡ ἕᾳ 
ἀλλα συγκεχωρήσθω μηδὲ ἐκεῖνον ἡρπακέναι, ' ἀλλὰ ποθεν ἀπὸ 

γῆς ἀναβλυσθέντα τὸν χρυσὸν ἔχειν" τί τοῦτο ; παρὰ τοῦτο 
΄ ΄ τ Α 

ἀγαθὸς ὁ πλοῦτος ; Οὐδαμῶς" ἀλλ᾽ οὐδὲ πονηρὸς, φησίν. γ᾽ Εἰὰν 
΄ “- Ὶ 

μὴ πλεονεκτῆ, οὐ πονηρὸς, 2 εἴγε μεταδίδωσι τοῖς δεομένοις" ἐὰν 

ἃ δ] ἀλλ᾽ ὁ ΒΑΚ. ὃ ἐκείνοις] τούτῳ Β.ὉΟ. ἔ οὗτος---ἦν]} ἄλλως δὲ καὶ θ. 
ὐπὸ ἦν Β.Κ. ὅαν. σοῦ. ΟἸδιβ]α ἀθαϑῦ 'ῃ 1... 8 εἶπεν ὅτι καὶ Β.Κ. ὅν. οσδί. 
" ἄλλως δὲ καὶ ὁ ᾽Αβ.] καὶ ὁ ̓Αβ. δὲ ΒΑΚ. ἱ ἐν) ἀλλ᾽ ἐν Β. Κ. ϑαν. οεί. 
κ ᾿ οἱ---ὐκτὼ] αὐτῷ τριακ. ἀάδεῖν, Ι,. 1 ὀκτὼ] Ἐ ἵνα ταῦτα μὴ ἀπορῇς Β.Κ. 
τὰ ἔπεμπε Ο.1.1,. Ὦ ἕτερος] πόθεν Β.Κ. ϑαν. 61: ο τί δὲ οτη. [. τί δὲ 
ἄλλος, πόθεν οτη. ΒΚ. ὅαν. σοί. Ροϑύ πατρὸς 844, φησὶ 1... Ρ δυνήση (δύ- 
νασαι Β.}] Ὁ οὖν ΒΚ, ὅαν. οο. 4 κτίσιν 1. οὖσαν δ. Ῥτο ὃ. ΔΝ, ΚΤ, 
᾿ "Πόθεν" ἀρῤΧχΟΡῚ πῶς; ἐξ ἀρχῆς ὁ θεὸς ΒΚ. 5. μου ],. ἢ ἔλαβε Κ. 

μὲν ογη. ἴ;. γ᾽ ἀλλά ποθεν] ἀλλ᾽ [,. Χ τί τοῦτο ;] ὥϑϊο οἱῆπββ. τί οὖν ; 
144. ϑίαίιη παρὰ τοῦτο οἴῃ. [.1.. ροβῇ πλοῦτος ἴγ8Π8ρΡ. Ὁ. γΥ ἂν ΒΚ. 
2 εἴγε] ὅϊο Β.1.1, ἐὰν δὲ 1,.. ἐὰν Ο, Εαά. 

." “4 ΣΡ 
»" »κν᾽ «{ ἐν “τὸ δ έν} ς τς 
νι, γῇ 
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δὲ μὴ “μεταδιδῷ, πονηρὸς καὶ ἐπίβουλος. ἽὝἝως ἄν μὴ ποιῆ, 

φησὶ, κακὸν, οὐ κακὸς, κἂν ἀγαθὸν μὴ ἐργάζηται. "Καλῶς" 

τοῦτο δὲ οὐ κακὸν, τὸ “μόνον ἈΚ ΩνΥν τὰ δεσποτικὰ, τὸ μόνον 

ἀπολαύειν τῶν κοινῶν ; ἢ οὐχὶ ὃ τοῦ θεοῦ ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα 

αὐτῆς: Εἰ τοίνυν τοῦ δεσπότου τοῦ κοινοῦ τὰ ἡμέτερα, ἄρα 

καὶ τῶν συνδούλων τῶν ἡμετέρων" τὰ γὰρ τοῦ δεσπότου πάντα 

κοιά. Ἢ ἀοὐχ ὁρῶμεν καὶ ἐν ταῖς “μεγάλαις οἰκίαις οὕτω 

ταῦτα διατεταγμένα : οἷον, πᾶσιν ἐξ ἴσου τὸ σιτομέτριον δί- 

δοται ἀπὸ τῶν δεσποτικῶν γὰρ ἔξεισι θησαυρῶν" ἡ οἰκία ἡ 

δεσποτικὴ πᾶσιν ἀνεῖται. “ἸΚοινὰ καὶ τὰ βασιλικὰ πάντα, αἱ 

πόλεις, αἱ ἀγοραὶ, οἱ περίπατοι πᾶσίν εἰσι κοινοὶ, πάντες ἱτὸ 

ἴσον μετέχομεν. Θέα γάρ μοι θεοῦ οἰκονομίαν᾽ ἐποίησεν εἶναί 

τινα κοινὰ, ἵνα κἂν ἀπ᾽ ἐκείνων Βκαταιδέση τὸ ἀνθρώπινον γένος" 
οἷον τὸν ἀέρα, τὸν ἥλιον, τὸ ὕδωρ, τὴν γῆν, τὸν οὐρανὸν, δὴν 

θάλατταν, τὸ φῶς, τοὺς ἀστέρας, καθάπερ ἀδελφοῖς πάντα ἐξ 

ἴσης διανέμει' ὀφθαλμοὺς πᾶσι τοὺς αὐτοὺς ἐδημιούργησε, σῶμα 

(298) τὸ αὐτὸ, ψυχὴν τὴν αὐτὴν, ὁμοίαν τὴν κατασκευὴν ἐν πᾶσιν, 
Ἁ 

ἀπὸ γῆς τὰ πᾶντα, καὶ ἀπὸ ἑνὸς ἀνδρὸς πάντας, ἰὲν τῇ αὐτῇ 

οἰκίᾳ πάντας. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν τούτων ἡμᾶς ἐνέτρεψεν. λνς 

καὶ ἄλλα κοινὰ, οἷον λουτρὰ, πόλεις, ἀγορὰς, περιπάτους. 

Καὶ θέα Ἐδτι ἐν τοῖς κοινοῖς οὐδεμία μάχη, ἀλλὰ πάντα εἰρη- 

νικα᾽ ὅταν ἰδέ τις παρασπάσαι ἐπιχειρήσῃ, καὶ ἴδιόν τι ποι- 

σαι, τότε ἡ ἔρις ἐπεισέρχεται, ὥσπερ αὐτῆς τῆς φύσεως 

ἀγανακτούσης, ὅτι δὴ, πάντοθεν ἡμᾶς συνάγοντος τοῦ θεοῦ, 

ἡμεῖς φιλονεικοῦμεν διαιρεῖν ἑαυτοὺς, καὶ ἀποσπᾶν ἐν τῷ ἰδιοποι- 

εἶσθαι, καὶ λέγειν τὸ σὸν καὶ τὸ "ἐμόν τότε γὰρ μάχη, τότε 

ἀηδία: ἔνθα δὲ τοῦτο οὐκ ἔστιν, οὐδὲ μάχη οὐδὲ φιλονεικία 
τίκτεται. Ὥστε τοῦτο μᾶλλον ἐκείνου ́ συγκεκλήρωται ἡμῖν, καὶ 

κατὰ φύσιν ἐ ἐστί. Διὰ τί μηδεὶς ὑ ὑπὲρ ἀγορᾶς ποτε δικάζεται; : 

Ρὅτι κοινὴ πάντων ἐστίν" ὑπὲρ δὲ οἰκίας, πάντας ὁρῶμεν δικαζο- 

μένους, “ὑπὲρ χρημάτων. Καὶ τὰ μὲν ἀναγκαῖα κοινὰ ἡμῖν 

πρόκειται ἡμεῖς δὲ οὐδὲ ἐν τοῖς ἐλαχίστοις τὸ κοινὸν φυλάτ- 

τομεν. Καὶ μὴν διὰ τοῦτο ἡμῖν ἐκεῖνα ἀνῆκεν, ἵνα παιδευθῶμεν 

ἀπ᾽ Τέἐκείνων καὶ ταῦτα ἔχειν κοινῶς" ἡμεῖς δὲ οὐδὲ οὕτω παι- 

ἃ μεταδιδῷ Β. ἙαοΡαδίυγ μεταδίδωσι. Ὁ καλὸς Β.Ο.1.Κ. ς τοῦ οτη. ἴ,. 
κυρίου Ρῖὸ ϑεοῦ ΒΚ. ἃ οὐχὶ Β. ο. 1. 5 κοινὰ] τὰ κοινὰ (.1.1.. τοη. 
Η τοῦ ἴσου Β.Κ. οὖ οχ δου. ο. τῶν ἴσων Ι.. Ε καταδείσῃ 1. καταδήση ἴ,. 
᾿ τὴν θ. τὸ φ. οτη. Κ. Ἶ ἐν τῇ---πάντας οτη. ΒΚ. οι, Κ ὅτι] πῶς ΒΚ. 
Αγ. οοῦ. Ἰ δὲ] γὰρ 1. Ἢ τὶ δηΐθ ἐπιχειρήσῃ ᾿γΆη8ρ. Βα. γϑοϊαπη ΠΕ] 018 
ΠἸθτῖ8. ϑἰαξίπη ποιῆσαι ῬγῸ ποιήσῃ Β.1.Κ.1),. Ὦ ἐμὸν] Ὁ τὸ ψυχρὸν τοῦτο 
ῥῆμα Β.Κ. γθοθρίτιπι ἃ Βδη. ἰηνϊίο οί. ο ποτε οἵη. (Ὁ. Ρ ὅτι] ἄρα οὐχ 
(οὐκ ὅν. Ἵεί.) ὅτι ΒΚ, ὅν. οϑί. 4 ὑπὲρ] καὶ ὑπὲρ 1. ΓΤ ἐκείνου Ἰ,. 

6τό 

Β 

9} 
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δευόμεθα. ᾿Αλλ᾽, ὅπερ ἔφην, πῶς "ἀγαθὸς ὁ τὸν πλοῦτον 
27 Ξ α.Σ Ε᾽ “ “ ᾳ ἢ Ἀ ὙΝ ξ 7ὔ ἐ κι “ 

ἔχων ; (ὐὐκ ἔνι τοῦτο, ἀλλ᾽ ἀγαθὸς, ἐὰν ἑτέροις ἵμεταδῷ᾽ ὅταν 

μὴ ἔχη, τότε ἀγαθός" ὅταν ἑτέροις αὐτὸν δῷ, τότε ἀγα- 
δος Ὁ" “Δ ΚΕ ΕΣ “ἃ " Ψ᾿ ’ὔ “- 3 ᾿] ᾿ 

θός" ἕως δ᾽ ἂν ἔχη, οὐκ ἂν εἴη ἀγαθός. ᾿Γοῦτο οὖν ἀγαθὸν, 
ὃ κατεχόμενον μὲν Υ͂ πονηροὺς δείκνυσιν, Χ ἡ ἀπόκτησις δὲ 
5 ᾽ὔ ᾿] Ε ἥ, ὧν , φ Ἁ “ Ν Ἁ " 

ἀγαθούς ; Οὐκ ἄρα τὸ ἔχειν χρήματα άγαθον, ἀλλὰ τὸ μὴ 
Ε ᾿] Α “ ’ 0 " ᾽, ς ΄“ Ζζ 4 ’ Σ “Δ 

ἔχειν ἀγαθὸν ποιεῖ φαίνεσθαι. (Λύκ ἀρα ὁ πλοῦτος ἀγαθόν" ἂν 
“- , “, 

Ἐ δὲ καὶ παρὸν λαβεῖν, μὴ λάβης, πάλιν ἀγαθός. Εἰ τοίνυν καὶ 
ἔχοντες τοῦτον, δᾷν τοῖς ἄλλοις μεταδοίημεν, καὶ διδόμενον οὐ 

’ ’ " Α τὶ θ Α ς “ὁ δὲ λ ’ « ἊΝ. θ 

λαμβάνοντες, τότε ἐσμὲν ἀγαθοὶ, “ἄν δὲ λαβωμεν ἢ κτησώμεθα, 
3 5 Α ω ς Ἀ « , ς ΄σ ᾿ ᾿ ’ , 

οὐκ ἀγαθοὶ, πῶς ἀγαθὸν ἂν γενηται ὁ πλοῦτος; Μὴ τοίνυν κάλει 
-“ ᾿] ὔ Ἂς “. ᾿] ᾿, 4 2΄ ς ᾿,, 9 Α " κ 

τοῦτο ἀγαθόν. Διὰ τοῦτο αὐτὸν οὐκ ἔχεις, ἐπειδὴ ἀγαθὸν αὐτὸν 
Ἷ 93 ᾿ Σ ’ ᾿ Ε ς ’ Ψ ν ’ 

νομίζεις, ἐπειδὴ ἐπτόησαι περὶ αὐτόν. ἸΚαθαρόν σου τὴν δια- 
Α Α »᾿ ὃ ,ὔ Ἁ ’ 2 59 ’ Η ἃ ’ 

νοιαν, τὴν κρίσιν ἔχε διηκριβωμένην, καὶ τότε ἔσῃ ἀγαθός" μαθε 

Ῥ' τὰ ὄντως ἀγαθα. “᾽να δὲ ταῦτα ἐστιν ; ̓Αρετὴ, φιλανθρωπία" 
“""-Ἄ. ὦν, σι Υ “Ὁ 

ταῦτα ἀγαθὰ, οὐκ ἐκεῖνος. Κατὰ τοῦτον τὸν κανόνα ἐὰν ἧς 
3 3 ἡ ν 6τῇ ἐλεήμων, ὅσῳ ἂν ἧς πλέον, τοσούτῳ ἀγαθὸς καὶ εἶ καὶ νομίζη ἂν 

δὲ ’ {5 ᾿ 3. ἢ 5ο ΄ ς ᾿ Ε 
ε πλούσιος ᾿ἧς, οὐκέτι. ὕτω “γενώμεθα ἀγαθοὶ, ἵνα καὶ ὦμεν 

ἀγαθοὶ, καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν, ἐν Χριστῷ 

᾿]ησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι 
“ “᾿ ΄ 

δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
᾿Αμήν. 

ΔΌΙΘΣ. ἢ: 
ΠΑ “ 

ἸΔ]]Παράγγελλε ταῦτα καὶ δ μιν Μηδείς σου τῆς νεότητος 

Β καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος "γενοῦ τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν 

ἀναστροφῆῇ, ἐ ἐν ἀγάπῃ, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. Ἕως ἔ ἔρχομαι, 

πρόσεχε τῆ ἀναγνώσει, τῆ παρακλήσει, τῆ διδασκαλίᾳ. Μὴ 

ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ “χαρίσματος, ὁ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας, 

μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. 

ΤΩΝ πραγμάτων τὰ μὲν διδασκαλίας ὁ δεῖται. τὰ δὲ ἐπι- 

Ο ταγῆς. ἊΔν τοίνυν ἐπιτάττῃς ὑπὲρ ὧν διδάσκειν χρὴ, καταγέ- 

λαστος ἔση᾽ πάλιν, ἂν διδάσκης ὑπὲρ ών ἐπιτάττειν χρὴ, τὸ 

αὐτὸ ἀν πκρινει ἃ ὁμοίως. Οἷών τι λέγω" τὸ μὴ εἶναι πονηρὸν, 

1 ΘΟΑΡ Ε ον. εἰ-- 1: 

5. δῖος ΟΟ1.Κ.}., ἀγαθὸς ροβϑὺ ἔχων ἰγᾶηδρ. Εἰ 4. ἐμεταδῷ] δῷ Ι,.. Υ αὐτὸν 
οἵη. ,.. Μοχ ἐως---ἀγαθὸς οτη. Ἰά61η. γ πονηρὸν τ χ ἡ ἀπ.] ἀποκτώ- 
μενον ΒΚ. Υ ἀγαθὸν οτη. Β.Κ. 2 ἀγαθὸς 1,. ὃ ἂν οτη. (.1.}..  όγοη. 
Ὀ »ἱκὰξ ἢ Β.Κ. αν. ςο. Μοχ λαμβάνομεν (Ὁ. ο ἂν δὲ---οὐκ ἀγαθοὶ οτα. Ὁ. 
4 μάθε] Ἐτίνα ἐστὶ Β. Κ. ὅν. ςοί. 8 τίνα] ποῖα Ιζ. οὖν γτο δὲ Β.Κ. 
[ἧςο] εἶ 1,. ξ' οὕτω οτη. ΒΚ, Ῥοβί πανώρεδα ααά, οὖν Β.Κ. ὅδν. εοί. 
Ηον. ΧΙΠΠ). ἃ παρ. τ. καὶ ὃ. οι. Κ. Ὁ γίνου Β.Κ. 9 δεῖται] χρήζει 1. 
ἃ ὑπομενεῖς ΒΙ,, 
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ὑπὲρ τούτου “οὐ διδάσκειν χρὴ, ἀλλ᾽ ἐπιτάττειν καὶ ἀπαγορεύειν 

μετὰ πλείονος [αὐθεντίας τὸ μὴ ̓Ιουδαΐζειν, ἐ ἐπιταγῆς δεῖται. 

ἊΑν μέντοι λέγης, ὅτι δεῖ τὰ. ὑπάρχοντα κενοῦν, ὅτι δεῖ παρθε- 
’ Ἃ Χ 7 , 3 “ , , 

νεύειν, ἂν περὶ πίστεως διαλέγη, ἐνταῦθα διδασκαλίας χρεία. 

Διὰ τοῦτο ἀμφότερα τίθησιν ὁ [Παῦλος Η Παράγγελλε καὶ 
δίδασκε," φησίν. Οἷον, εἴ τις ἔχει περίαπτα, ἢ 8 εἴ τι ἕτερον 

τοιοῦτον, "ὅταν εἰδότες αὐτὰ πονηρὰ ὄντα πράττωσι, ϑναμαγ- 

γελίας δεῖ μόνης" ὅταν δὲ μὴ εἰδότες, διδασκαλίας. “Μηδείς 

σου τῆς νεότητος καταφρονείτω," φησίν. Ὁρᾷς ὅτι καὶ ἐπι- 

τάττειν χρὴ τὸν ἱερέα καὶ αὐθεντικώτερον διαλέγεσθαι, μὴ 

πάντα διδάσκειν ; Εὐὐκαταφρόνητον γὰρ πως πρᾶγμα ἡ νεότης 
ς Ν ΄“- σ- Ἴ ᾽ὔ τ ὃ Ν “ ᾽ ς Μ ὃ ’ 

πὸ τῆς κοινῆς προλήψεως γέγονε᾽ διὰ τοῦτο φησι, ηδείς 

σου τῆς νεότητος καταφρονείτω." Δεῖ γὰρ, καὶ τὰν εἰ ον α 

εἶναι τὸν διδάσκαλον. ἰ'1]οῦ οὖν τὸ ἐπιεικὲς, φησί: ποῦ "οὖν 

τὸ πρᾶον, ἂν μὴ καταφρονῆται ; ̓Ϊὰν μὲν τοῖς πρὸς " ἑαυτὸν 
, ᾿ “ ο᾽ ᾿Ν ᾿" κ᾿ 

καταφρονείσθω καὶ φερέτω" οὕτω γὰρ διδασκαλία κατορθοῦται 

τῇ μακροθυμίᾳ" ἐν δὲ τοῖς πρὸς ἑτέρους, μηκέτι' τοῦτο γὰρ οὐκ 
»» ᾽ , 4 ν , ἼἌᾺΑ, ᾿ “ 5 ᾿ “ Ν 
ἔστιν ἐπιείκεια, ἀλλὰ ψυχρότης. ν μὲν ὕβρεις “ἐκοθικῆ τὰς 

Ε] ς Α “Δ ’ « ᾽ Ν “΄ ψ ᾽ ἜΝ «ἃ ᾿ 

εἰς ἑαυτὸν, ἂν λοιδορίας, ἂν ἐπιβουλὰς, εἰκότως ἐγκαλεῖς" ἂν δὲ 

ὑπὲρ τῆς Ῥτῶν ἄλλων σωτηρίας, “ἐπίταττε καὶ μετὰ αὐθεντίας 
’ " 9 ΄- ΤΥ ι. 9 ’ ΄ς " 9 9 ’ [χ 

προνοει ἐνταῦθα οὐκέτι ἐπιεικείας Χρεία, ἀλλ αὐθεντίας, ἵνα 

μὴ "τὸ κοινὸν λυμαίνηται. ἢ Ἢ τοῦτό φησιν, ἢ ἤ ἐκεῖνο" μηδεὶς 1’ 

διὰ τὴν νεότητα καταφρονήση σου ἕως γὰρ ἂν ἀντίρροπον 

ἐπιδεικνύῃ βίον, οὐκέτι διὰ τὴν ἡλικίαν τις καταφρονήσει, ἀλλὰ 

καὶ θαυμάσει μάλλον. οἱ ᾿Αλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν 

ἈΝ ἐν ἀναστροφῇ, ἐ εν ἀγάπη, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ" ὌΝ περὶ 

"πάντα σεαυτὸν ἡ παρεχόμενος τύπον καλῶν ἐ ἔργων." Τουτέστι, 

τὸ ἀρχέτυπον τοῦ βίου αὐτὸς ἔσο, ὥσπερ εἰκὼν προκείμενος, 

ὥσπερ νόμος ἔμψυχος, ὥσπερ κανὼν καὶ ὅρος τῆς ετρμηρὶ τὸν 

γὰρ διδάσκαλον τοιοῦτον εἶναι χρή. “ἂν λόγῳ, Τὼὡς καὶ 

φθέγγεσθαι μετ᾽ εὐκολίας" “ἐν ἀναστροφῆ.᾽ ἃ τῇ τῆς ἐκκλησίας" 
2 ἥνε, ἅ. 7. 

5 οὐ δ.] δ. οὐ Β.Κ. " αὐθεντείας [6Υ Κύ. 5616] δηΐβθ σουῦσ. Β. δ εἶ εἱ 
ἕτερον οτὰ. Ὁ. " ὅταν] Ὁ γὰρ (Οὐαί. - μὲν γὰρ ΒΚ. ἱ φησὶν οτα. Β.Ο.Κ. 
Κ μὴ] ἀλλ᾽ οὐ ΒΚ. ϑἴατ] πὶ πάντας ὃ. φησί; 1,. 1 ποῦ---φησὶ οτη. Ὁ. 
τῇ οὖν οἴη. Κι. (αἴ. Ὦ αὐτὸν Κὶ. 9 ἐκδικῆς Τ.. Μοχ αὐτὸν [. σαυτὸν ἴ,. 
Ρ τῶν οἴη. ὦ. 4 ἐπιτάττῃ. -- προνοῇ Β.ΟΙΚ. τ οὐκέτι] οὐκ ἔστι Κ. 5 τὸ 
κοινὸν Β. ΟἿΚ. αὐ. τῷ κοινῷ Βα. τἢ τοῦτο---καταῴρ. σου) τοῦτο οὖν 
ἐστιν ὅ φησι μηδείς σου τ΄ ν. καταφρονείτω" ἢ εἰ μὴ τοῦτο, ἐκεῖνό ἐστιν εἰπεῖν, 
ὅτι ὁ διδάσκαλος πολλὴν τὴν ἀκρίβειαν ἔχειν ὀφείλει περὶ τὸν βίον, ὥστε παρὰ 
τῶν μαθητῶν μὴ μνόφρανδεδαι Βζ. ᾿ ἕως] Ἐ μὲν 1,.. Μοχ ἂν ἀΒΒαΙΩΓΠΓη 
εχ Β.Κ. (δι. ἡ μᾶλλον] Ὁ διὰ τοῦτο καὶ ἐπάγει λέγων Β.Κα.1,. ὅν. οοἴ. 
Χ μπρ.- τόρ ἑαυτὸν (Ὁ. Υ παρεχόμενος] πάρεχε, φησὶ 5.Κ. 2 ὡς οπη. 'Ά. 
τῇ τῆς ἐκ. ὅϊῖο ΒΚ. (δῦ. τῇ οἵ. (.1.1.. Ἦδεο ἀθϑαηΐ ἴῃ Εα4. Μοίαβ νεῖ- 
κῃ μὲ Θοοίοδίαθ 51} ργοροϑίίι5 αὐ ἐηυϊἑαπάτιη. 

ότ8 
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’ ΄σ΄ ΄σ 

“ἐν Ὀἀάγάπη, ἐν πίστει," “ τῇ ὀρθῆ" “ἐν ἁγνείᾳ, «ἐν σωφρο- 

σύνη. “ως ἔρχομαι, πρόσεχε τῆ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, 
ἔέᾳῳ , Ἀν 99 , γι: , ῬΟΒΟν. ΄, 

τῆ διδασκαλίᾳ. "Γιμοθέῳ κελεύει προσέχειν τῇ ἀναγνώσει. 
Ἁ “- ΄:- ΄ 

ο᾽Ακούωμεν ἅπαντες, καὶ παιδευώμεθα μὴ ἀμελεῖν τῆς τῶν 
Α ’ »" 

[θείων μελέτης. ᾿Ιδοὺ πάλιν, “ Ἕως ἔ ἔρχομαι; ̓ φησίν. δ΄ Ὅρα 
΄-. Ἁ - 

πῶς αὐτὸν παραμυθεῖται' εἰκὸς γὰρ αὐτὸν ἀπορφανισθέντα 
΄“ ἃ 

ζητεῖν αὐτόν. “τως ἔρχομαι, φησὶ, πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει," 
΄σ ΄“ , σα δ. ὐν, κοῖς “ ν , 39 δὶ ,. “ Γ - 

τή τῶν θείων γραφῶν τὴ παρακλήσει,΄ τὴ προς αλλήλους 

“ς τῇ Ἰδιδασκαλίᾳ. Μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη 
ἈΝ σ΄ ΄σ 

σοι διὰ προφητείας." Γὴν διδασκαλίαν ΚΕ φησὶν ἐνταῦθα. 
ςς Μ ΙΝ γ ’ “ “ “ , ,.'Ψ 9 Α 

ετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. Οὐ περὶ 
, ] ν Φ ἴω “ Ν Α 9 ’ὔ Ά 9 Ἁ 

πρεσβυτέρων ' φησὶν ἐνταῦθα, ἀλλὰ περὶ ἐπισκόπων" οὐ γὰρ 
Ἁ 

δὴ πρεσβύτεροι τὸν ἐπίσκοπον ἐχειροτόνουν. 
“ , ΄ι ’ 

5“ εῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι." Ὅρα πῶς πολλάκις περὶ 
΄-- ΄- “- ΄΄ ΄ε Υ͂ 

τῶν αὐτῶν αὐτῷ παρεγγυᾳ, δεῖξαι βουλόμενος, ὅτι μάλιστα 
Ι 3 ’ ὃ ’ Ν ὃ ὃ ’ ’ 4, «(" ἘῚ 

πάντων εν τούτοις σπου ἀζειν τὸν διδάσκαλον χρή. πεχε 
-“- 3 δ Ξ 

σεαυτῳ, "φησι, καὶ τῆ διδασκαλίᾳ, ἐπίμενε "αὐτοῖς. 'Γου- 
’ ’ “ Α δί ΠῚ ν Α ’, (ςς ἦν ζω 

τέστι, πρόσεχε σεαυτῳ, και ἰδασκε ϑκαὶ τοὺς λοιπούς. οὔτο 
κ Ὗ κ κ ᾿ ᾿ 5 , 

γὰρ ποιῶν, καὶ σεαυτὸν σώσεις, καὶ τοὺς ἀκούοντας Ῥσου. ὋὉ 
Ἁ “ σι ’ ’ 

γὰρ τοῖς τῆς διδασκαλίας ἐντρεφόμενος λόγοις, πρότερον αὐ- 
Ἁ “΄ ΄“ - Ψ Α 

τὸς καρποῦται τὴν ὠφέλειαν᾽ ἐν τῷ γὰρ παραινεῖν ἑτέροις, καὶ 
Ἁ Ἁ Ἁ ΩΝ 

ἑαυτὸν κατανύσσει. Οὐ "γὰρ δὴ πρὸς Τιμόθεον ταῦτα εἴρηται, 
τὰ Ἁ Ἁ Γ 

αλλα πρὸς πάντας. Εἰ δὲ τῷ νεκροὺς ἀνιστῶντι δταῦτα φησι, 

τί ἐροῦμεν ἡμεῖς : Καὶ ὁ Χριστὸς δέ φησιν" ὅσ «Ὃςς ἐκβάλλει 

ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιὰ, “ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ 
’ ’ ΄' 

οἰκοδεσπότῃ." Καὶ παλιν Υὶ ὁ μακάριος Παῦλός φησιν" ὠκαν τὶ 

διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα 

ἔχωμεν." ΧΙΚαὶ μάλιστα πάντων αὐτὸς τοῦτο ἔπραττε, παρὰ 

τοὺς πόδας Ἰ᾽᾿αμαλιήλου ᾿ παιδευόμενος τὸν πατρῷον νόμον, 
, . κ ν ᾿ κι 5 τς 
ὦστε καὶ μετὰ ταῦτα αὐτὸν εἰκὸς προσέχειν τῇ ἀναγνώσει" ὁ 

ΣΝ “ ΄-. ΄“- ἌΆ 5, 

γὰρ ἑτέροις ταῦτα παραινῶν, ἑαυτῷ προτέρῳ παρήνεσεν ἄν. 
Θύν. ΤῈ: ἅν πὸ: 5. ΜΙ αύ: ΧΗ. 52: 6 Ἤοχ. ΧΥ. 4. 

Ὁ ἀγάπῃ Ὁ τῇ πρὸς τοὺς διδασκομένους Β.Κ. ς τῇ ὀρθῇ Ῥοϑῖ ἁγνείᾳ νυ]ρὸ 
Ἰθριαγ, Ἰην 118 Β.1Κ.1,. (δῦ. ἃ ἐν] τῇ ἐν Β.Κ. 8 ἀκούσωμεν 1. ϑίδϊτη 
πάντες Ὁ. Γ θείων] - γραφῶν Β.ΚΚ. ὅν. σοί. δ ὁρᾷς 1. Β αὐτὸν 80- 
σαβϑιύ οχ Β.1.1{.1.. (δῦ. ἱ διδασκαλίᾳ - τῇ πρὸς πάντας Β.Κ. Νοῦ. ὅν. (οί. 
Ἰηνιία (δῦ. Κ φησὶν ἐνταῦθα) ἐνταῦθα προφητείαν εἶπεν ὑλέγει ὅν. εἴ.) 
Β.Κ. ὅν. οθΐ. Ι φησὶν] λέγει Καὶ. τὰ φὴ σὶ ΟΤΗ. ΒΑΚ. Ὦ ἐν αὐτοῖς Ο. 
9 καὶ οἴη. ἴ,.. (α΄. Ρ σου] Ἐ καλῶς εἶπε, καὶ σεαυτὸν ΒΚ. ὅαν. οεΐ. 4 πρό- 
τερος ἴ,. (ἰαί. Τ γὰρ δὴ οἵη. Β.Κ. 5 ταῦτά φ.] τοιαῦτα παραινεῖ Β. Κι. 
δάᾶν. σοί. Ὁ φησιν] τὸ περὶ τῶν διδασκάλων αἰνίττεται λέγων" ὁμοία ἐστὶν ἡ 
βασ. τῶν οὐρ. ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ΒΚ. ὅν. οοΐ. ᾿ ὅμοιος---οἰκοδεσπότῃ 
ΟΠΉ. Ο. Θαν. οοί. Ῥοϑί ἀνθρώπῳ δΔαἃ. φησὶν ΒΑ. Ὑ ὁ μακ. Π. φησιν] αὐ- 
τὸς οὗτος ὁ ἀπόστολος τὸ αὐτὸ παραινῶν ἀλλαχοῦ λέγει ΒΚ. ὁ μακ. ΤΙ. τὸ αὐτὸ 
παραινῶν φησιν αν. σού. Χ καὶ] τ γὰρ ΒΚ. Υ̓ πεπαιδευμένος Β.Κ. 



..; 2. 

(300) 

ΙΝ ἘΡΙΚ5Τ. 1. ΑὮ ΤΙΜΟΤΗ. ΗΟΜ. ΧΗ]. 00 

Ὁρᾷς γοῦν αὐτὸν συνεχῶς ταῖς τῶν προφητῶν κεχρημένον μαρ- 

τυρίαις, καὶ “θεωροῦντα τὰ ἐν αὐταῖς: Εἴτα Παῦλος μὲν προσ- 

ἔχει τῆ ἀναγνώσει" οὐ γάρ ἐστι μικρὰν ἀπὸ τῶν γραφῶν ὠφέ- 
λείαν καρπώσασθαι" ἡμεῖς δὲ ἃ ῥᾳθυμοῦμεν ; “Ἵνα σου ᾿ γὰρ ἡ 

προκοπὴ, “φησὶ, ,Φανερὰ Ἶ ἐν πᾶσιν. ὋὉρᾷς ὅτι “ἐβούλετο 

αὐτὸν καὶ ἐν τούτῳ ἐπεήμην γενέσθαι καὶ θαυμαστὸν, δ καὶ ὅτι 
ΩΣ 

ἐδεῖτο αὐτοῦ, φησὶν, ἔτι: ἽἾνα σου ὴ προκοπὴ φανερὰ ἣ ἢ ἐν 

πᾶσι" μὴ ἐν τῷ ἰβίῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ λόγῳ τῷ διδα- 
σκαλικῷ. 

Ἀμε ἘΠ ρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξης.᾽" ἾΑρα τὸ "ἀξίωμά φη- 

σιν: Οὐκ ἐ ἔγωγε οἶμαι, ἀλλὰ περὶ παντὸς γεγηρακότος. ὁ 

οὖν, ἂν δέηται ϑαηρθώσεως . ἴτῶς ἄν εἰ πρὸς πατέρα, φησὶ, 

προσενεχθείης " ἁμαρτόντα, οὕτω καὶ πρὸς ἐκεῖνον διαλέγου. 

8. “Πρεσβυτέρας ἁ ως μητέρας, νεωτέρους ὡς ἀδελφοὺς, νεωτέρας 

ὡς ἀδελφὰς, ἐ εν πάση ἁγνείᾳ." ο Αὐτὴ τοῦ πράγματος ἡ φύσις 

φορτικόν " τι. φησὶ, τὸ ναροί ἀρ ννα λέγω, καὶ μάλιστα ὅταν 

καὶ εἰς γέροντα γένηται, ϑκαὶ παρὰ νέου, τριπλοῦν γίνεται τὸ 

τῆς προπετείας. Παραμυθεῖται οὖν Ραὐτὸ τῷ τρόπῳ καὶ τῆ 

προσηνείᾳ. "ξνεστι ᾿γὰρ ἀνεπαχθῶς, ἐλέγχειν, εἴ τις θέλοι 

τοῦτο ἀσκεῖν" ἱπολλῆς μὲν γὰρ συνέσεώς ἐστιν, ἔνεστι δέ. 

᾿ Νεωτέ ου Ἰδελ Διὰ υθ ρους ὡς ἀδὲε φοὺς," φησί. ιὰ τί καὶ ἐνταῦθα τοῦτο 
Πὰὼ θ0 ὃ Ν ῷ ᾿ - , 3 ’ Δ “ 

παρήνεσε: "Τὸ ρασὺ πάλιν διὰ τὴν ἡλικίαν αἰνιττόμενος. Δεῖ 

τοίνυν καὶ ἐνταῦθα παραμυθεῖσθαι τὸ πρᾶγμα τῇ ἐπιεικείᾳ. 
“ἘΝ εωτέρας, φησὶν, ὡς ἀδελφάς" καὶ προσέθηκεν, “ἐν πάση 

ἁγνείᾳ." Μή μοι, φησὶ, τὴν τῆς μίξεως μόνον εἴπης ἁμαρτίαν, 
ἀλλὰ δὲ ν " ’ δώ Ἢ δὴ Α ε Ἀ “ ΙΝ ’ 

ἀλλὰ μηδὲ ὑποψίαν δῷς. πειδή γὰρ αἱ πρὸς τὰς νεωτέρας 

Υ Ὑινό ὁμιλίαι δυσκόλως ὃ ͵ ᾽ 'αν, δεῖ δὲ γινόμεναι ὁμιλίαι δυσκόλως διαφεύγουσιν ὑποψίαν, δεῖ δὲ γε- 

ΟΕ. ὙΟΌΤΟΥ: δϑᾶν. 21 

Ζ "θεωροῦν Τὴ τὰ οὁτὰ. Ὁ. ὃ ῥᾳθυμῶμεν 1,. Ῥοβϑῦ ἢ. ν. 8δαά. καὶ παρέργως 
ἀκούομεν ; καὶ πόσης οὐκ ἂν εἴημεν κολάσεως ἄξιοι; Β. ΕΝ δαν. σοί. Ὀ γὰ 
σα: Β. 1 οἰζησὶ ἴῃ: Β. Κ΄. ροϑβὺ 7 ἴσδηβρ. Ἐαα. ἃ ἠβούλετο Β. Ι. γεοίοῃ. 
8 καὶ ὅτι---ἔτι] διὰ τοῦτο οὕτως εἶπε, δεικνὺς ὅτι ἐδ. αὐτοῦ ἔτι. τί ἐστιν Β.Κ. 
ὅν. σοῦ. ἴ βίῳ] -- φησὶ ᾿Ἰάθπι. Ε πρεσβ.] τ φησὶ 1. " ἀξίωμα] τ νῦν 
ΒΚ. ὅν. οί. ἱ ὡς] μὴ (οὐκ ὅαν. (θῦ.}) ἐπιπλήξης, φησὶν, ἀλλ᾽ ὡς Β.Κ. 
ὅ8ν. οοί. Μοχ φησὶ οτχ. Β.Κ. Κ᾿ ἁμαρτάνοντα Κ. (αΐ. 1 διαλέγου] Ὁ 
διὸ καὶ ἐπάγει, ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα (Ὁ. Τάδ6πι ἴπνοῦβο οὔ. Ἰερὶξ, νεωτέ- 
ρους ὡς ἀδ. πρεσβ. ὡς μητέρας. Ξο πρεσβυτέρας.--αὐτὴ] καλῶς εἶπε, μὴ ἐπι- 
πλήξῃς" οἶδε γὰρ ὅτι αὐτὴ Β. Κ. Ἀ τι οτὴ. Β.Κ. ἐστι ΡῬΙῸ φησὶ Β.1ζ. (ὑδί. 
αν. σοί. Ὁ καὶ] ἂν δὲ καὶ ΒΚ. ὅν. σεῦ. Ρ αὐτῷ 1... 4 γὰρ ὁ. ὋΣ 
Μοχ θέλοι ῥτοὸ θέλει Β.1.Κ.1,. Σ πολλῆς---παρήνεσε 3} ἀλλ᾽ ὥστε τοῦτο 
κατορθοῦν πολλῆς σ. δεῖ. πρεσβυτέρας ὡς μ. ( Ἑ νεωτέρους ὡς ἀ. ἴζ.) νεωτέρας ὡς 
ἀδελφάς. τί διδάξαι βουλόμενος ἐνταῦθα τοῦτο εἶπε: . 8.1, 8 τὴν ἡλικίαν---- 
ἐνταῦθα] τῆς ἡλικίας αἰνίττεται, καὶ διδάσκει τίνα τρόπον προσῆκε τὸν ἔλεγχον 
ποιεῖσθαι, καὶ ὅτι δεῖ ΒΚ. ὃ νεωτέρας---μή μοι, φ φησὶ] εἰπὼν δὲ, νεωτέρας ὡς 
ἀδ. οὐκ ἀρκεῖται τούτῳ, ἀλλὰ τρῶν, τὸ ἐν π. ἃ. δηλῶν διὰ τούτου ὅτι μή μοι 
ΒΑ. Υ ὑποψίαν] - φησὶ ΒΚ ν᾽ γενόμεναι (Ὁ. Μοχ γίνεσθαι 1,. 

ἘΘΜ. ΥἹ. Ρ 

ότο 
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’ὔ κ ΓΟ " 7 Χ - ὃ κ ΓΟ ,ὕ Υ ς( ε 

νέσθαι παρὰ τοῦ ἐπισκόπου “τοῦτο, δια τοῦτο Υ φησι, “μετὰ 
’ ξ Ι͂ ΕΣ] ἌΡΗ ’ 15 ᾽ὔ "᾿ ἐν, 7 ΄ ᾽ 

σ πάσης ἁγνείας. ί λέγεις, εἰπὲ μοι; ἱμοθεῳ ταῦτα επι- 

τάττεις : Ναὶ, φησί" ἃ διὰ γὰρ αὐτοῦ τῇ οἰκουμένῃ διαλέγομαι. 

ΗΕ δὲ Τιμοθέῳ ταῦτα ἐπιτάττει, ἐννοείτω ἕκαστος τῶν ἄλλων 

ὁποῖος εἶναι υ ̓ὀφείλει, μήτε ἡμδν παρέχων, μήτε σκιὰν προ- 

φάσεως τοῖς διαβάλλειν “ βουλομένοις. 
9 ἐς Χ , , ν Ψ ’ 5} Δ ) δὲ 5 

ἤρας τίμα, τὰς ὄντως χήρας. ιὰ τί μηὸεν περι 
, ὰ ὃ , Ἀ. ἢ ’ , . Ὅ 

παρθενίας “διαλέγεται, μηδὲ λέγει, παρθένους τίμα: τι 
ΠῚ “σ᾿ ἣν» 4" ’ὔ ἂἋ 6 κι 9 ,ὔ ς ἬΠδ 

μοι δοκοῦσι μηὸε εἶναι τότε, ἢ “και ἐκπεπτωκέναι. η 

ΕΗ φησὶ, τινὲς ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ Σατανᾶ. “ ΧΙ 

Ὁ ρας τίμα, τὰς ὄντως χήρας," Γφησίν. "Ἄρα ἔστι μὴ ἔχειν 

μὲν ἀνδρα, δ μὴ εἶναι δὲ χήραν. Ὥσπερ γὰρ τὴν παρθένον 

οὐ τοῦτο ποιεῖ "παρθένον, τὸ μὴ ὡμιληκέναι γάμῳ, ἀλλὰ πολ- 
λῶν καὶ ἱἑτέρων δεῖ, τοῦ ἀμέμπτου,. τοῦ εὐπροσέδρου" οὕτω καὶ 

Κἐπὶ τῆς χηρείας" πολλῆς δέονται τῆς τιμῆς, εἰκότως" διότι 
ἄνδρας οὐκ ἔχουσι" τὸ πρᾶγμα ἐπονείδιστον εἶναι δοκεῖ καὶ 
] ’,ὔ ν “- « ες ΄' “- 5 κ 

δυσοιώνιστον παρα τοῖς πολλοῖς. Διὰ τοῦτο πολλῆς αὐτὴν 

Β βούλεται παρὰ τοῦ ἱερέως ἀπολαύειν τιμῆς" οὐ διὰ τοῦτο δὲ 

ἀρ ἀλλ᾽ ἐπειδὴ καὶ ἀξία ἐ ἐστίν. 19 “ Εὶ δέ τις χήρα τέκνα ἢ 

Ὦ ἔκγονα ἔχει, μανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν, 
χ  Ὁ) ᾿ τὰ διδό κι ἤ "Ὁ "Ὅ “ 71 ᾽ὔ 

καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις. ρα τοῦ ἰϊαύλου 

τὸ συνετὸν, πῶς πολλαχοῦ ἀπὸ ἀνθρωπίνων προτρέπει λογι- 
“᾿ " Α ΕΥ ΟῚ ΄ ’ τ δ᾽. Ἁ “ 4 ὦ" 

σμῶν. Οὐ γὰρ ἔθηκεν ἐνταῦθα μέγα τι καὶ ὑψηλὸν, ἀλλ᾽ ὅπερ 
᾽ Α 3 "ἢ Ἐν ἥξ δ. ᾿ ι 9 ἃ ΕΥ̓͂. κ᾿ 
ἐστὶν εὐσυνείόητον καὶ ἀμοιβας, φησὶν, “ ἀποδιδόναι τοῖς 

’ 49 “ “" ἊΣ ΄“- ΄- 9 ,ὔ 9 ’ 

προγονοις. Πῶς; Τῆς ανατροφῆς, τῆς αὐξήσεως Ῥάἀπέλαυσας. 
“΄" ΄-΄“ “κι . “» .} “ 9 ΕῚ ’ εῚ - ς 

Ἐ πολλῆς τῆς τιμῆς ἀπῆλθον ἐκεῖνοι οὐκ ἠδυνήθης αὐτοῖς ἀπο- 

δοῦναι τὴν ἀμοιβήν οὐ γὰρ δὴ “καὶ αὐτὴ ἐγέννησας αὐτοὺς, 

ον: 10 ν. 4. 

Χ τοῦτο] καὶ τοῦτο Β.Κ. δαν. οοί. 7 φησι, μετὰ π. ἃ. ] τὸ (τὸ Ομ. ὅν. σβί.) 
ἐν π. ἃ. προστίθησι, δηλῶν ὅ ὅτι μετὰ π. ἁ. προσήκει. τὰς πρὸς αὐτὰς ὁμιλίας ποιεῖν 
Β.Κ. ὅϑαν. οδσί. 2 εἰπέ μοι οἵη. ὰ Κ. διὰ γὰρ αὐτοῦ] ὅτο (.1.1.. διὰ γὰρ 
τούτου Ἰζ. δι’ αὐτοῦ γὰρ ΒΔ. ὃ ὀφείλει] καὶ πῶς διακεῖσθαι Β.Κ. ὃ πει- 
ρωμένοις 1,. Ἁ διατάττεται Β.Ο.1.1|. ᾿ηνι5 Οὐαί. Ν ει. 8 καὶ] οὔσας Β.Κ. 
[ φησὶν οἵη. Β.Κ. δηΐβ τίμα ἰγδη8ρ. 1... ΕἸ μὴ---χήραν] χήραν δὲ μὴ εἶναι. καὶ 
μὴ θαυμάσῃς Β. ΚΞ. ἢ. παρθένον] - μόνον Β. Κ. ἱ ἑτέρων] Ὁ πρὸς τοῦτο Β.Κ. 
" ἐπὶ τῆς χηρείας (χήρας 1,. Οδ..) πολλῆς (τ οὖν Ι. ) δέονται ( - αἱ ὄντως χήραι 1,.) 
τῆς τιμῆς (: τ καὶ 1...) εἰκότως---ἔχουσι] χήραν οὐχ ἡ τοῦ ἀνδρὸς ἐ ἐρημία ποιεῖ ἴ ἁπλῶς, 
ἀλλ᾽ ἡ μετὰ σωφροσύνης ὑπομονὴ, ἡ ἐκ πάντων μόνωσις. τὰς τοιαύτας χήρας τιμᾶν 
παραινεῖ, εἰκότως" πολλῆς γὰρ δέονται τιμῆς μεμονωμέναι" ἄνδρας οὐκ ἔχουσι τοὺς 
προστησομένους Β.ἸΚ, ὅαν. οθί. ] δυσώνιστον Ἰ, δυσοίνιστον ἴ; δυσαγώ- 
νιστον (δῖ. ΝΣ Ι,. ἸοοΒ 8ὶς ΒΒΊΗ͂Ν τὸ πρ. ἐπον. δοκεῖ τοῖς πολλοῖς καὶ δυσή- 
νυστον. τὰ ἔγγονα Β.Κ.1,. ἢ ὅρα---προγόνοις Θῖπν. τἴο, 9 διδόναι Κὶ. 
Ρ ἀπήλαυσας Β.6Ὁ.1. ἀπέλαυσας---τιμῆς] οἷον, ἀπ. πολλῆς τῆς ἐπιμελείας ΒΑ. 
ϑαν. οθί. Ροϑύ αὐξήσεως ΡΊΙεπθ ᾿πίογραηραηί Βα. ᾳ καὶ οἵη. Β. Μοχ 
αὐτοὺς οἵη. Κα. 
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τ οὐδὲ ἀνέθρεψας" ἐν τοῖς ὃ ἐκγόνοις ἐκείνου ἀμείβου, ἀποδίδου 
Α . - 

τὸ ὀφείλημα διὰ τῶν παίδων. ““ Μανθανέτωσαν, φησὶ, πρῶτον 
Ν ΓΝ κε ς αὐ ὁ 5Ὁ Ἢ “ Ν Φ ω ν 

τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν. νταῦθα τὸ εὖ ποιεῖν ἡ φησιν 
ς ,ὔ ςς νΓ ΄ Ἁ Ἁ » “ ὃ ς ’ὔ 

ἁπλούστερον. οὔτο γαρ, φησίν, ἔστιν ἀποόόεκτον ἐνώπιον 

Χθεοῦ. ᾿Επειδὴ δὲ εἶπε, “ τὰς ὄ ρας, λέ ς ἐ : εἰθη ὃὲ εἶπε, “τὰς ὄντως χήρας, λέγει τίς ἐστιν 
Φ ἂὉ , Ἅ7 2 ὲ ἫἭ δὲ Ε ͵ Ἀ Ν ’ὔ 

ἡ ὄντως χήρα. ε ὄντως χήρα, Υ φησὶ, καὶ μεμονωμένη 
Ἁ Ἁ - “- 

ἤλπικεν ἐπὶ τὸν θεὸν, καὶ προσμένει ταῖς δεήσεσι καὶ ταῖς 
- Ἁ Α ΄- σι 

προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας" ἡ δὲ σπαταλῶσα, ζῶσα τέθνη- 
4Ὁ ΖΕ 7 Ἁ Α Α 9 ;ὔ ’ ΝΠ. , 

κεν. ἴ τις, φησὶ, μὴ κοσμικὸν ἐπανήρηται βίον, καὶ ἐν χηρείᾳ 
᾿ “ Α Ἁ ᾿ 

οὖσα, αὕτη ὄντως χήρα ἐστίν ἡ ἐπὶ τὸν θεὸν ἐλπίζουσα ὡς 
Α 3 

ΧΡΉ, ἢ ἡ ὃ δεήσει προσανέχουσα καὶ προσκαρτεροῦσα νυκτὸς καὶ 

ἡμέρας, αὕτη χήρα ἐστίν" οὐχ ὡς καὶ τῆς τέκνα ἐχούσης οὐχὶ 

χήρας οὔσης" καὶ γὰρ καὶ ἐκείνην θαυμάζει “ "τὴν παιδοτρο- 

φοῦσαν ὡς χρή" 4ἀλλ᾽ εἴ τις τέκνα μὴ ἔχει, τουτέστιν, ἡ μεμο- 
: δ᾿ "ἃ 

νωμένη οὖσα. Τΐτα παραμυθεῖται αὐτὴν, ὡς οὐκ ἔχουσαν τέκνα, 
- ’ " Ρ “ι 

εἰπὼν, ὅτι τοῦτό ἐστι χήραν μάλιστα εἶναι, ὅταν μὴ τῆς παρὰ 
΄- Ἁ “ ᾿ Α - Ν “ 

τοῦ ἀνδρὸς παραμυθίας, ἀλλὰ καὶ τῆς παρὰ τῶν τέκνων ἀπε- 
᾿ κ Ἁ ᾿ , 

στερημένη οὖσα τύχη" ἔχει γὰρ τὸν θεὸν ἀντὶ πάντων. Οὐ 
Χ ᾽ Ἀ 5 , " Α τὶ δ. Α “- 8. γεν 

γὰρ μὴ ἔχουσα τέκνα ἐλάττων ἐστίν, ἀλλὰ τὸ ϑδλεῖπον αὐτῇ 
ὃ Ν Ἁ “ ὃ ἢ 4 Π “ “ 1Μ)} 

ιὰ τὴν τῶν παιόων "ἀπουσίαν πληροῖ τή παραμυθίᾳ. ῆ 
5 Α ΕΝ ο ’ Φ“ - : “-“ κ ς 9. “ 

ἄλγει, φησὶν, ἐὰν ἀκούσης, ὅτι δεῖ παιδοτροφεῖν, ὡς οὐκ ἔχουσα 
ὅς “ Φ᾿ 

τέκνα, ὡς ἐκ τούτου ἐλαττουμένου σοι τοῦ ἀξιώματος" ὄντως εἶ 
᾿ “ “ μ᾽ Α 

χήρα. “Ἢ δὲ Ἰσπαταλῶσα, ζῶσα τέθνηκεν. ᾿Επειδὴ “γὰρ 
πολλαὶ τέκνα ἔχουσαι τὴν χηρείαν " αἱροῦνται, οὐχ ἵνα τοῦ 

βίου τὰς ἀφορμὰς περικόψωσιν, ἀλλ᾽ ἵνα μᾶλλον αὐτὰς ἐξά- 

ψῶωσιν, ἵνα μετὰ πλείονος “αὐθεντίας ἅπαντα πράττωσι, καὶ 
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σ 

κοσμικαῖς μᾶλλον ἐκδοῖεν ἑαυτὰς ἐπιθυμίαις, 9τί φησιν; “ Ἣ 
δὲ “ “ ’ὔ ΕΧ] ’ ’ Α ’ Α 9 

εσπαταλῶσα, ζῶσα τέθνηκε." Τὶ λέγεις ; καὶ χήρα γυνή οὐκ 
; ΄- Δ ΄-ι 

ὀφείλει σπαταλᾶν ; Οὐ, φησίν. Εἰ τοίνυν καὶ τῆς ἡλικίας καὶ 
΄- ’, ς 7 8. Φ 5 ’ ς ’ ς Ἀ 

τῆς φύσεως ἀσθενούσης οὐδὲ οὕτως ἀναγκαία ἡ σπατάλη, ἀλλὰ 
’ ,' Υ δ ΄σ ΑΥ , 

θανάτου Ῥπρόξενος, θανάτου τοῦ αἰωνίου, τί ὧν εἴποιεν ἄνδρες 
ΤΊνυνι 8:6. 

Τ᾿ οὐδὲ] καὶ 1.. Ῥοβὲ ἀνέθρεψας δαά. μόνη 1. 5 ἐγγόνοις ΒΚ. διαιῖπι 
ἐκείνου Β.Ο.1.1Κ. αὐτὴ [,. αὐτοῦ ΕΠά. τ ἵἴς οἶκον Ο.1.Κ.1. οἶκον ἴ. ἘΔα. 
ν φησιν) λέγει ΒΕΚ. Ν᾽ τοῦτο γὰρ, φ.] εἶτα ἵνα μᾶλλον ἐπάρῃ, ἐπήγαγε" τοῦτο 
γὰρ Β.Κ.. 8αν. οε΄. Χ τοῦ θεοῦ Β.Ο.Κ΄. ὅ8κν. οδί. Υ φησὶ οτη. Β.Κ. ὅαν. 
σεῦ. 2 εἴ τις} ἥτις Β..1,. 8 ἐν τὸ τὰ (δί. " οὔσης - τοῦτο οὕτως εἶπεν 
Β. Κ. ὃ τὴν ΟΤη. ᾿ 1:8) (ϑ ἀ ἀλλ᾽ ἥτις Β.Κ.],.. ἀλλά τις Δῃΐ6 ΟΟΥΤ. σ. 
ε τύχοι ΒΚ. [οὐ γὰρ---ἀλλὰ] ταύτην βουλόμενος τιμᾶσθαι καὶ οὐχὶ ἐλάττονα 
ἡγεῖσθαι τῷ μὴ πὰ: τέκνα, οὕτως εἶπεν διὰ Β.Κ, 5 ἐλλεῖπον 1. ᾿ ἀπο- 
στέρησιν ΒΚ. ἱ μὴ ἄλγει, Φ .] ὃ οὖν λέγει τοιοῦτό (τοῦτό Β.) ἐστι μὴ ἄλγει 
ΒΚ. βὰν. ορῦ. δὰ ἄλγει τοίνυν ΩΣ Κ ὼς οἵη. ΒΑΚ. Ι σπαταλῶσα 
-Ἐ φησὶ [,. τι ἐροῦνται ἴ. ἀρνοῦνται ΚΚ. ἢ αὐθεντείας Κα. (ὑδί. γί 
διὰ τοῦτο Β.ΚΚ. ὅαν. σε. Ρ πρόξενος] πρ. γίνεται [ζ. γίνεται πρ. ΒΒ. ὅν. 
σε. ίδξίτη θανάτου οτη. 1). 

Ρ 
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- Ἢ Α -- -- 

σπαταλῶντες; Εἰκότως δέ “φησιν, “'Ἢ δὲ σπαταλῶσα, ζῶσα 
39 "ὃ ἐ “ ΄ ἐγ Ἵ δι σὰ ᾿ “ 

τέθνηκεν. μεν τι τῶν ζώντων ἔργον ἐστὶ, "καὶ τῶν τεθνη- 
΄ ’ ’ὔ ΄- Ἀν ΄' ΄ 

κότων, ἱκαὶ ποῦ τάξομεν ταύτην. Οἱ ζῶντες τὰ τῆς ζωῆς ἐνερ- 
“- ΄ ’ “ “ ’ α. « ΄ 

Ἐ; γοῦσι τῆς μελλούσης, τῆς ὄντως ζωῆς. Γίνα δέ ἐστι τῆς μελ- 
΄ ΑῚ ΄ὸ -“ κ Υ͂ 

λούσης ζωῆς, περὶ ἣν ἡμᾶς ἠσχολῆσθαι προσήκει τὸν ἅπαντα 
, “ “ ’ὔ ΄σ 

χρόνον, ἄκουε τοῦ Χριστοῦ λέγοντος" 1" “Δεῦτε, κληρονομήσατε 
“- 9 Ἁ ΄ ’ 

τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 
Ἢ, ’ - Α Α δ  ς ’ὔ μα ἐδί ξς φ 

πείνασα γὰρ, καὶ ἐδώκατε μοι φαγεῖν" ε ἔψησα, καὶ ἐποτί- 
“- Α ΄': ΄ 

σατέ με. γΥΟὲ ζῶντες οὐχὶ “τούτῳ διεστήκασι τῶν νεκρῶν 
’ “ εἶ 6 ᾿ς -. Χ Α Ἁ 35. Ξ ᾽ 4 ᾿ 

μόνον, τῷ τὸν ἥλιον ὁρᾶν, και τὸν ἀερα΄ οὐ Υὕτούτῳ, ᾧαμεν, 
Ν ΚΑ δ; ’ “- 4 κ ΄σ ᾿ ἴω “ 

ἀλλὰ τῷ ἀγαθόν τι ποιεῖν" ἐπεὶ εἰ μὴ τοῦτο ἥπροση, τῶν τεθνε- 
Α “- 

ὦτων οὐδὲν “κρεῖττον ἔσονται. 
(4 Α δ᾽ “ ΒΩ “ Ε Ἁ ς ’ ΄ 

ὴ αἱ ἵνα μάθης, ἄκουε πῶς ἔστι καὶ ἀποθανόντα ζῆν. 
ἣ ἴω “» κ Ἀ 

19. (ὁ (λλβερρ, φησὶν, οὐκ ἔστι “νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων. ᾿Αλλὰ 
“ ᾽ “ 9 ’ 

ό2τ τοῦτο, φησὶν, αἴνιγμα παλιν. Οὐκοῦν ἀμφότερα ὁ ξπιλυσώμεθα. 
ἦ δ {4 ; “-“ ὩΨ Ε ; ᾿ ’ 11. ᾿ ὦ ἡγ Α 

ἐθνηκὲε τις ζῶν, ὅταν ἐν σπαταάλη ὀιαγη. ὡς; 1η γαστρι 
“Ἤ. ὔ - δὲ Ε ᾿] ’ ᾿] σαν νὰ “" ΡΝ ΕῚ 

ζῆ μόνη, ταῖς δὲ ἄλλαις αἰσθήσεσιν οὐδαμῶς" “οἷον πῶς; οὐχ 
ἫΝ “ « Α ς ἴον ᾿] 5 ’ « Α Ψ ’ὔ 9 ; εἴ ὃ - 

ὁρᾷ ἃ χρὴ ὁρᾶν, οὐκ ἀκούει ἃ χρὴ ἀκούειν, οὐ φθέγγεται ἃ ὁεῖ 
Α κ “. } ῇ ΕἸ ὡς 

φθέγγεσθαι, ἰοὐδὲ τὰ τῶν ζώντων" ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐκεῖνος ὁ τετα- 
’ὔ ᾿) 3 σι ’ὔ Α  Ὶ Α ’ὔ Α Ἁ ΕΣ 

μένος ἐπὶ τῆς κλίνης τοὺς οφθαλμοὺς μύσας, και ὅτα ὄμματα 
 “ ,ὔ ““ 

συνειλημμενος, τῶν ὑπηθδι οὐδενὸς ἐπαισθάνεται, οὕτω καὶ οὗ- 

τος μᾶλλον δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ πολλῷ ἢ χεῖρον. ᾿Ὠχκεῖνος μὲν 

γὰρ καὶ "τῶν ἀγαθῶν ὁμοίως, καὶ τῶν κακῶν ἀνεπαισθήτως 

ἔχει᾽ οὗτος δὲ ἐκείνων αἰσθάνεται ἸἹμόνων, τῶν 'πκακῶν, πρὸς δὲ 

Β τὰ ἀγαθὰ "τῷ κειμένῳ ὁμοίως ἐστὶν ἀκίνητος. “Οὐδὲν αὐτὸν 

κινεῖ τῶν τῆς μελλούσης ζωῆς" οὕτω καὶ τέθνηκε" καθάπερ εἰς 

καταδυσίν τινα σκοτεινὴν καὶ Ρζόφον, καὶ ἄντρον πολλῆς ἀκα- 

θαρσίας γέμον, λαβοῦσα εἰς τοὺς οἰκείους αὐτὸν κόλπους ἡ 
Ἱτρυφὴ. διαπαντὸς ἐν σκότῳ ποιεῖ διατρίβειν, καθάπερ τοὺς 

12. ἹΜδ}. αν: 54. 28. 18 ΤΌΙΑ, χχὶϊ. 22. 

ᾳ φησιν] εἶπεν ΒΕΚ. τ ἴδωμεν] ἀλλ᾽ ἵνα μάθῃς, φέρε ἴδωμεν Β.Κ. ὅν. σοῦ. 
5. καὶ] Ἐτί ΒΟ... ὅαν. σοί. ὕ καὶ] τ τότε ἐροῦμεν ΒΙΚ. Μοχ τάξωμεν Ἰ. 
Υ͂ οἵ τ οἦ 1.  τοῦτο...τὸ ΤΣ. Χ καὶ] Ὁ πνεῖν ΒΑΚ. ὅαν. οοἴ. ΥΓ τοῦτο 
11, εῦοῦ. Μοχ τὸ ἀγ. 1. 2 προσήει (Ρ1Ὸ προσείη) (δ. ἃ κρείττων 
δηΐθ ΘΟΥΤ. (ὐ. χεῖρον (αΓ. κρείττονες Β.Ἰζ. ὅν. σθῦ. Ὁ καὶ---ζ(ῆν] καὶ ὅτε 
ἀληθὲς, ἄκουε τῆς γραφῆς πῶς ἐστι καὶ ἀπ. ζῆν μαρτυρούσης Β.Ιζ. ἄκουε ροβί 
ζῆν {ΓΔ 8. [.. 5 νεκρῶν] - θεὸς Β.Κ. 4 ἐπιλυσόμεθα 1. 8 οἷον πῶς 3} 
πῶς; οἷον Β.ΙΚ, οἷόν πως μαά. ἔ οὐδὲ] οὐ ΒΟΙΚΚ. Ῥοϑὲ ζώντων δαά. ἐνεργεῖ 
Β.Κ. ὅδν, οδσ. ἔ τὸ ὄμμα . τὸ σῶμα Ϊ,. ϑ[αϊϊτα “συνειλημένος Ι. ΒΒ ὄντων] 
1. αν, δεν ὄντων (σοΥΎ. 6 μελλόντων) Κὶ. παράντααι Ι. μελλόντων Β.0.1.. 
ψεοη. χείρων Β.Κ. Κ τῶν οἵη. Ὁ. μόνον Β. ΤᾺ ᾿ κακῶν Ἔ λέγω 
Β.ΙΚ. ὅν. οϑί. " τῶν κειμένων 1. Ο οὐδὲν ---καθάπερ] οὕτω μὲν οὖν καὶ 
τέθνηκεν. οὐδὲν γὰρ αὐτὸν κ. τ. τ. μ. ᾧ. ἀλλὰ καθάπερ Β.ἸΚ. αν. οοἵ. Ρ ζο- 
φώδη Β.ΚΚ.1,. ὅαν. οοἵ. διαί ἢ ῥὑτὸ καὶ Β.Κ. ᾳ τρυφὴ] ἥἕϊςο 1.1,.. ψυχὴ 
Ο. γεγοθ. μέθη Β.ΚΚ. 8αν. σοί. ᾿ καθάπερ] ὥσπερ Β.1Κ. ὅαν. σοί, 
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.-. Γ Ἁ Ἁ ’ ’ 5 Α ᾿Ὶ " “-“ 

τεθνεῶτας. Ὅταν γὰρ τὸν παντὰα χρόνον ὅτον μὲν ἀρίστων, 
οὖς ,ὔ κ , " 

τὸν δὲ μεθύων διατελῆ, οὐχὶ ἐν σκότῳ ἐστίν; οὐχὶ νεκρός ἵέστι: 
πὰ ΚΝ δὲ ᾿ “΄« ΠῚ ὃ  “- , " "᾽ “ θ Ν 

Καὶ "αὐτὴν δὲ τὴν ἕω, ἣν δοκεῖ νήφειν, οὐκ ἔχει νῆψιν κα αρᾶν, 
Ἰᾶς " “- ἊΝ Α --Ο 

τῷ μηδὲ τὸν ἑσπερινὸν ἤδη κεκενῶσθαι οἶνον καὶ ἀπηντλῆσθαι, 

Ἐν: Χτοῦ “μέλλοντος σφοδρᾷ τῆ ἐπιθυμίᾳ κατέχεσθαι, ἡ Υ καὶ κεί-: 

μενον ὁρᾶν, καὶ δείλης καὶ μεσημβρίας ὃ ἐν κώμοις διάγειν, καὶ 

πᾶσαν τὴν νύκτα ἐν ὕπνῳ βαθεῖ," καὶ τοῦ ὄρθρου τὸ πλέον. 
"Γοῦτον οὖν, εἰπέ μοι, μετὰ τῶν ζώντων ἀριθμήσομεν ; ἰ ἂν 

“- Α Ἁ ΄- ΄- Ἁ Α 

τις εἴποι τὸν πολὺν χειμῶνα τὸν ἀπὸ τῆς τρυφῆς, τὸν εἰς τὴν 

ψυχὴν, τὸν εἰς “τὰ σώματα εἰσρεόμενον ; - Καθάπερ γὰρ ἡ συν- 

εχὴς “συννέφεια καὶ διηνεκὴς οὐκ ἀφίησι τὴν ἀκτῖνα διαλάμψαι 

ποτέ" οὕτως οἱ τῆς τρυφῆς καὶ τοῦ οἴνου ἀτμοὶ, καθάπερ τινὰ 

σκόπελον τὸν ἐγκέφαλον ἀπολαβόντες, καὶ πυκνὸν ἐκεῖ στή- 
Ἁ Ὺὰ ΄- 

σαντες νέφος, τὸ λογικὸν οὐκ ἀφιᾶσιν ἐἐξκταθῆναί ποτε, ἐν 

πολλῆ σκοτομήνη κατέχοντες. δτὸν ταῦτα παθόντα. Πόσος 

λοιπὸν ἔνδον ὁ χειμών : Καθάπερ, γὰρ πλημμύρας γενομένης, 

καὶ τοῦ ὕδατος τῶν ἐργαστηρίων τὰ πρόθυρα "ὑπερπηδήσαντος, 

τοὺς ἐνοικοῦντας ὁρῶμεν ἀεὶ θορυβουμένους, καὶ ἰδίσκους καὶ 
Ἁ - ΄- 

ἀμφορέας καὶ σπόγγους, καὶ ἕτερα πολλὰ ἐπινοοῦντας, ὥστε 
"5 ΄ [7 ᾿ Α Α ͵ κ δ ’ὔ Α Ἀ ] ,ὔ 

ἀπαντλῆσαι, ἵνα μὴ καὶ τοὺς θεμελίους ιασήψη, καὶ τα 'σκεύυη 
, Ἷ ’ 

ἅπαντα ἄχρηστα Ἢ ἐργάσηται" οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ ὅταν ὑπέραν- 

τλος γένηται τῆ πολλῇ τρυφῇ, θεμναι μὲν ἔνδον οἱ λογι- 

σμοὶ, τὸ δὲ ἤδη συναχθὲν οὐκέτι κενῶσαι "ἰσχύοντες τῷ πάλιν 

ἕτερον ἐπεισελθεῖν, καὶ πολὺς ὁ χειμών. Μὴ γάρ μοι τὸ 
’ "» Ἁ ᾿ Ἁ ν Ἀ Ἔ, 'ὼν τ ’ 

πρόσωπον ἴδης φαιδρὸν καὶ σεσηρὸς, ἀλλα τὰ ἔνδον ἐξέτασον, 
Α “ 35 ᾽’ ΄σ , ᾿ Α "2 39 κε: Α 

καὶ πολλῆς ὄψει γέμοντα τῆς κατηφείας" καὶ εἴγε ἐνῆν τὴν ψυ- 

χὴν ἐκβαλόντα τοῖς τοῦ σώματος ὀφθαλμοῖς ὑποβαλεῖν, εἶδες 
« “ “ π΄. 

ἂν τὴν τοῦ σπαταλῶντος κατηφῆ, στυγνὴν, Ῥκαὶ ὀδυνηρὰν, ακαὶ 
ἡ Ἁ “ἃ Ἁ “ 

κατισχνωμένην. Ὅσῳ γὰρ ἂν τὸ σῶμα Γλιπαίνηται καὶ παχύ- 

νηται, τοσούτῳ μᾶλλον ἐκείνη κατισχνοῦται καὶ ἀσθενεστέρα 

5 τὸν μὲν---τὸν δὲ] ἀριστοποιούμενος καὶ Β.Ἰζ. ἐστι οἵα. (ὐ. Ῥοϑβί ἐστι 
Δα α. τί τοῦτο λέγω: Β. ἕω “οὖ αὐτὴν πρὸς αὐτὴν Β.1Κ. ὅαν. οοἰ. δὲ οἴῃ. Β.Κ. 
ν τῷ μηδὲ] διὰ τὸ μήτε Ι.. τῷ μήπω Β.Ο.Κ. ὅν. οεἱ. Χ τῷ μέλλοντι (.1.1,. 
γετοη. Υ καὶ κ. ὁρᾶν οτη. Β.Κ. ὅν. σε. 2 καὶ] τῷ Κα. καὶ τῷ Β. ὅν. 
αοῖ.. 8 ἐν] καὶ ἐν 1. καὶ Δηΐα πᾶσαν οτη. (.1. δ εοη. Ὁ καὶ----πλέον οἵη. 
ΤῸΝ ἸΠΟ] Βα πὴ ἃ ϑαν. ς τὸ σῶμα Ὁ. 4 συννεφία ΒΟ. ὃ λογι- 
στικὸν ἘΒ. ἴ ἐκτ. ποτε) που ἐκτ. ΒΚ. ὃ τὸν ταῦτα---χειμών :] τὸν μεθύ- 
οντα. πόσον οἴει λοιπὸν ἔνδον εἶναι τὸν χειμῶνα τοῦ ταῦτα παθόντος ; πόσον τὸν 
θόρυβον; Β.ΙΚ. ὅν. σοί. δ ὑπεργεμίσαντος Β.ΙΚ. ἱ καδίσκους Β.Ι.. ὅαν. 
σοί, αἀΐβοοϑβ Νοῖ. Κ᾿ διασῆψαν Ο.1.1,. Νεγοη. 1 σκεύη] ἐντὸς Β.Ιί. 
τὰ ἀπεργ. 1,. Ὦ ἰσχύουσι (ὐ. Βαϊ! διὰ τὸ πάλιν 1,. ο καὶ] διὰ τοῦτο 1. 
καὶ οτη. Β.Ἰζ. ὅν. οδεῖ. Ῥοβί χειμὼν Δα. τίκτεται τῶν παθῶν Β.1Κ. ἀπάδ τίκτε- 
ται ἈΒΒΌΤΩΒΟΓΙΠΐ ὅν. σοί, Ρ καὶ δορσοββὶί οχ Β.60.1.1,. 4 καὶ Ἀ5Β1ΠΊΓΠῚ 
6χ 1.|.. οἵ σον. Κ. Τ᾿ λιπαίνεται καὶ παχύνεται ],. 
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γίνεται, τοσούτῳ ἵμᾶλλον θάπτεται. [Καὶ καθάπερ ἐπὶ τῆς 
κόρης τῶν ὀφθαλμῶν, ἂν μὲν τοὺς ἔξωθεν ἐπικειμένους χιτωνί- 

σκους “ἐργάση παχεῖς, οὐκ ἰσχύει τὸ διορατικὸν ἀφεῖναι κ καὶ 
ὑἀϑν ἘΣ ΕΘ." , "πιο ἃ 
ἀτενίσαι, τῆς ἀκτῖνος ἐκκρουομένης ὑπὸ τῆς παχύτητος, καὶ σκό- 

τος γίνεται πολλάκις" οὕτω καὶ τὸ σῶμα, "ἐπειδὰν λιπαίνηται, 

πολλὴν Υ εἰκὸς τὴν παχύτητα περικεῖσθαι. ᾿Αλλ᾽ οἱ “τεθνεῶτες 

σήπονται καὶ διαφθείρονται, καὶ πολὺς ἀπ᾽ αὐτῶν "ἰχὼρ διαρρεῖ. 

Οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς σπαταλώσης ἔστιν ἰδεῖν, ἐπὸ ῥεῦμα, τὸ 
φλέγμα, κόρυζα, λὺγξ, ἔμετοι. ὑνεε τὰ γὰρ ἄλλα, ἃ καὶ 

αἰσχρὸν εἰπεῖν, παρίημι. Τοσαύτη “γὰρ τῆς τρυφῆς ἡ τυραννίς: 

εὕσα μηδὲ εἰπεῖν “ἀνεχόμεθα, [ταῦτα ποιεῖ αὐτὰς ὑπομένειν. 
δ]]ῶς; διαρρεῖ τὸ σῶμα πάντοθεν. ᾿Αλλ᾽ ἐσθίει καὶ πίνει ; 
ἜΝ 3 3᾽ “- ἘΣ “ θ ’ ’ὔ " Α Α Ῥ 

Οὐκ εστι Τοῦυτο (ὡης αν βῶπινῆς τεκμήριον, ἘΖΠΕΙ Καί “Τα 
ΚΙ 5) , Α , σ΄ 7 ΄- ΄ ’ ’ 

ἄλογα εσθίει καὶ πίνει. Νεκρᾶς τοίνυν τῆς ψυχῆς κειμένης, τί 
Ἀ 7 ΄“-“ ’ὔ Α ΄ι ’ Ἑ "Οὐδὲ ἈΝ ΄“-“ ’ 

τὸ ὄφελος τῆς βρώσεως καὶ τῆς πόσεως: ὕὑϑε γὰρ τοῦ σω- 
ἴω ’ Η 

ματος κειμένου νεκροῦ, εὐανθὲς ἱμάτιον ἱπεριβεβλημένον Κονί- 

νησί τι οὕτω καὶ σῶμα περικείμενον εὐανθὲς ἱνεκρᾷ ψυχῆ οὐδὲν 
ς “- Ὅὥ ΠῚ Ν 4 ’ ΠῚ Α σ΄ 

ὠφελεῖ, ταν "' γὰρ ἀεὶ περὶ μαγείρων, "περὶ τραπεζοποιῶν, 
Α “ ς ’ τ ΄σ [2 οὗ κ 9 Α ᾽ 

περὶ σιτοποιῶν ὁ λόγος αὐτῆ γίνηται, καὶ μηδὲν εὐσεβὲς φθέγ- 
ς ο ’ὔ δ ΟΤΓΙ , 5 ΕΣ ὃ Ρ « 

γηται, οὐχὶ τέθνηκε: ἰ γὰρ ἐστιν ἄνθρωπος, ἴδωμεν. ΡΟ 
Α 2 ’ “ Ἂ Ἁ ΄- Α Ε] ,ὔ 

μὲν ἔξωθέν φασι ζῶον λογικὸν, θνητὸν, νοῦ καὶ ἐπιστήμης 
’ ς - Α 9 9. (5 Υ Ν Μ“ ’ὔ τ Ν ᾽ὔ Ἂ 

δεκτικόν" ἡμεῖς δὲ μὴ ἀπ᾽ ἐκείνων τὸν ὅρον θώμεθα, ἀλλὰ πόθεν; 
9. σι , - “- ἢ “ 5.“.) 2 , ᾿ 
ἀπὸ τῆς θείας γραφῆς. 41] οὔ τοίνυν ὅρον ἐξέθετο ἀνθρώπου; 

1. «Ἣν ἄνθρωπος," ὃ 
ο »ἶ Α “ ’ .-} Ά { Α “ ᾽ 

ἀληθινὸς, θεοσεβὴς, ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς πονηροῦ πραγμα- 
“- ,} 

τος. Τοῦτο ἄνθρωπος. Καὶ παλιν ἕτερός φησι “ Μέγα 
9᾿ Α Ἷ 9 Α 9 ᾽ὔ 9, Α νι Ἁ ’ 

ἄνθρωπος, καὶ τίμιον ἀνὴρ ἐλεήμων. "Γοὺς δὲ μὴ τοιούτους, 
- : 

κἂν νοῦ μετέχωσι, κἂν μυριάκις ἐπιστήμης ὦσι δεκτικοὶ, οὐκ 
Ων ς Ἁ ’ Ψ ’ὔ 9 Ν ’ὔ δ, Ν Α 

οἶδεν ἡ γραφὴ λέγειν ἀνθρώπους, ἀλλα κύνας, καὶ ἵππους, καί 
2, Α 4 Α 2 » ᾿ ’ Ἁ 9, ’ 

ἔχεις, καὶ ὄφεις, καὶ ἀλώπεκας, καὶ λύκους, καὶ εἴ τι τούτων 

κ᾿ , 
πῶς: “δίκαιος, 

14 70. 1. 2. Ῥχον. χχ. 6. 

ε γίνεπον τ καὶ ὅσῳ ἂν ἐκεῖνο θάλπηται Β.Κ. ὅν. (οί. Ὁ μᾶλλον] Ἐ αὕτη 
Ἰάθη. "ν' ἐργάσῃ] ἔχῃ Ἰἰάθπη. εἰδοογὶ5 Νεῖ. Μ᾽ καὶ οἴη. Ι. Κὶ ἐπὰν ΒΑΚ. 
Ῥοβί λιπαίνηται Δα. συνεχῶς Β.1Κ.1.. ὅδν. σοί. Υ εἰκὸς] τ αὐτῷ Β.Κ. 
Ζ τεθνεῶτες: τ φησὶ Β.ἵΚ. ὅ8κν. οοί. ἃ ὁ ἰχὼρ ὦ» ἔοςς ἀλλὰ τοῦτο Β.Κ. 
5 τὸ ῥ. τὸ φλ.] ἐντεῦθεν πολὺ τὸ φλ. ὁ χυμὸς Β.Ι. ἃ γὰρ ΟΠ. Β. 8 ὅσα] 
ὅτι ἃ Β.1Κ. ὅαν. σοί. Γ ταῦτα οτη. ἴ,. ΒΕ πῶς :] ἔτι οὖν ἐρωτᾷς πῶς ΒΒ. 
ϑδαν. οδσ. ἢ οὐδὲ] ὥσπερ Β.Κ. ὅαν. οο. ἰ περιβεβχημέψουες. Κ ὀν. τι] 
οὐδὲν ὁν. τι ΒΚ, οὐδὲν ὁν. ὅδν. οο. 1 νεκρὰ ψυχὴ 1.. τὰ γὰρ] οὖν Β.Κ. 
ἢ ΡΓῸ ἀεὶ Ι,. ἢ περὶ ΟΠῚ. Ι.. Μοχ περὶ σιτ. ΟΠ]. Β.Κ. ο τί---ἰδωμεν] 
ἀλλ᾽ εἰ βούλει, μάθωμεν τί ἐστιν ἄ. Β. Κκ, Ρ οἱ] καὶ οἱ ΒΚ. μὲν ΔΒΒΌΆΙΗ [ΠῚ 
εχ ΒΙ.Κ... α« ποῦ τοίνυν] καὶ ποῦ ἡ γραφὴ Β.ΙΚ. ποῦ τοίνυν ἡ γρ. αν. σοί. 
τ λεγ. αὐτῆς] τῆς θείας γραφῆς λεγ. 1[.. 5 πῶς ; οϑύ ἴῃ (1.1... ποη ἴῃ Καα. 
ἴ παντὸς ] -- κακοῦ καὶ 

ν.ό 
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" ΄ - ’ ει ’ “ δ 4 ς “ 

ἀτιμότερον τῶν θηρίων. Εἰ τοίνυν τοῦτο ἄνθρωπος, ὁ σπαταλῶν 
“-“ .. ᾿) 

οὐκ ἄνθρωπος" πῶς γὰρ, ὁ μηδὲν τούτων φροντίζων : Οὐ γὰρ 
» ι ς “-“ Α ΄“ - “- 1] Ἷ 5 Α 

ἔνι σπαταάλὴην ομοῦ καὶ νῆψιν συνελθεῖν: ταῦτα ἀλλήλων ἐστὶν 
Ε ’ Π “-“ Α ᾿" ἮΝ ’ ΜΨΜ ςς Π “- " 

ἀναιρετικα. 1 οὔτο καὶ οἱ ἔξωθέν Φασιν, ὃτι αχεῖα γαστὴρ 

λεπτὸν οὐ τίκτει νόον." Οἵδε καὶ ἰὼ ας μι ἀνθρώπους ἡ γραφὴ 

καλεῖν 15 “Διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἡ σάρκας. ̓ ΚΚαίτοιγε καὶ 

ψυχὴν εἶχον, ἀλλὰ ἡνεκρᾶάν. Ὥσπερ γὰρ περὶ τῶν ἐναρέτων, 
΄“ ΄' ’ 

κἂν ἔχωσι σῶμα, φαμὲν, ὅλος ψυχή ἐστιν, ὅλος πνεῦμα ἐστιν, 
“ Α Α ων ὺν , Οὔ Α 1 Ὁλ ἔλ Η 

οὕτω καὶ περὶ τῶν ἃ ἐναντίων. ὕτω καὶ [ἰἰαῦλος ἔλεγεν 
1θ ες ἦν “- "5 Α 9 5. δὲ Α Ν σι Ἁ ᾽ 

μεῖς οὐκ ἐστε ἐν σαρκί"" ἐπειδὴ μὴ τὰ τῆς σαρκὸς ἐπε- 
’ “ «ε »“" " “ Ἁ ι, ΄ ς Α 3 

τέλουν. Οὕτως οἱ σπαταλῶντες οὐκ εἰσὶν ἐν ψυχῆ, οὐδὲ ἐν 

πνεύματι. 

“Ἢ δὲ σπαταλῶσα, ζῶσα τέθνηκε," φησίν. δ’ Ἀκούσατε, αἱ : ς 
πάντα τὸν χρόνον ἐν κώμοις διατρίβουσαι καὶ μέθαις, αἱ τοὺς 
μὲν πένητας περιορῶσαι “ὑπὸ λιμοῦ τηκομένους καὶ ἀποθνήσκον- 

τας, διηνεκῶς δὲ ὑμεῖς ὑπὸ τῆς τρυφῆς ἀποθνήσκουσαι. Δύο 
ἃ Ἁ ’ 93 ’ Ν “ ’͵ Ἁ Θ Ἁ ς “ 

γὰρ θανατους ἐργάζεσθε, τὸν τῶν γι κἡαμάνων: καὶ ὅτὸν ὑμῶν 

αὐτῶν, ἀμφοτέρους ἐξ ὁ ἀμετρίας. Εἰ γὰρ τὰκ τρήρι τὴν ὑμετέ- 

ραν πλησμονὴν δ ἐκείνῃ τῇ ἐνδείᾳ, δύο ζωὰς "εἰργάζεσθε. {Ὶ 

διασπᾷς τὴν γαστέρα τὴν σὴν τῆ πλησμονῇ ; τί κατατήκεις 
Ἁ “ , ΗΝ “ ’ ζ 

τὴν τοῦ πένητος ἱἐνδείᾳ; "Γαύτην πλέον τοῦ μέτρου Ἑκατασή- 
Α Α Α 

πεις, ἐκείνην ὑπὲρ τὸ μέτρον ξηραίνεις. ᾿Εἰννόησον τίνα ἐστὶ τὰ 
Ἁ ΄ “ ’ “ 

ἀπὸ τῶν ἰσιτίων, ποῦ μεταβάλλεται, καὶ τί γίνεται. ΚΑρα οὐ 
Ἁ 

δυσχεραίνεις πικαὶ πρὸς τὴν ἀκοήν; τί τοίνυν, ὥστε "πλείονα 

623 

- ’ Ἀ ΄- 

ἐκεῖνα ἀποθέσθαι, σπουδάζεις : Οὐδὲν ἄλλο ἐστὶ τὸ πλέον τῆς Β 

“τροφῆς, ἢ κόπρου πλεονασμός. Ἔχει γὰρ ἡ φύσις μέτρα, καὶ 
Ρτὰ πλέον ἐκείνων ἐπιβαλλόμενα οὐκέτι γίνεται τροφὴ, ἀλλὰ 

λύμη καὶ κόπρος πλείων. Θρέψον τὸ σῶμα, μὴ ἀποκτείνης. 
Διὰ τοῦτο τροφὴ “κέκληται, οὐχ ἵνα ἀπολλύωμεν αὐτὸ, ἀλλ᾽ 

ἵνα τρέφωμεν. Διὰ τοῦτο οἶμαι καὶ τὴν τροφὴν εἰς τοῦτο 
ἐκκρίνεσθαι, ἵνα μὴ τῆς τρυφῆς ὦμεν ἐρασταί" ὡς εἰ μὴ τοῦτο 

15 (θη. νγἱ. 3. 16 Ἔοχη. νἹ]]]. 9. 

Υ͂ νοῦν Ο.1.1.. Ὑ καλεῖν] οὐ μὴ μείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις 
τούτοις Β.ΙΚ. ὅαν. οσοΐ. Χ σαρκικοὺς (ὐ.1..  δτοπ. δ᾽ εἴ. Υ νεκρὰν] ἐπειδὴ 
νεκρὰν αὐτὴν περιέφερον, σάρκας αὐτοὺς εἶπεν ΒΚ. ὅν. σοῦ. 2 φαμὲν] ὅμως 
φ. Πάοτη. ἃ ἐναντίων οὐ τοιούτων τὰ ἐναντία ἸΙ6 ΘΓ. ὉΉΘΙΚΟΝ. Κατὰ 
τρυφῆς καὶ σπατάλης διὰ πλειόνων. γεγομ. ο ἀπὸ Ο. 4 γὰρ οπι. Β. δία- 
πὰ θαν. ἐντεῦθεν ἐργ. Β.Κ. 8 τὸν ΟἸη. [.. { γὰρ] δὲ Β.1.1Κ. ὅν. σοῦ. 
8 ἐκείνων ἴ,. Ὠ εἰρ.] ἂν εἰρ. ΒΚ. ἷ ἐν ἐνδείᾳ Βαα. ἐν οἵα. Β.Ο.Κ.1,. 
Κ καταπιαίνεις Β.ΙΚ. ὅν, οεἴ. Μοχ πιέζεις ὑῬΙῸ ξηραίνεις ΒΚ. Ι σιτίων]-Ἐ 
συμβαίνοντα Β.Κ. ΤᾺ καὶ οἵη. (Ὁ. Ὦ πλεῖον Κα. ο τροφῆς] 10. 1., 
Ἑαοραίυν τρυφῆς. Ρ τὰ (τὸ Κι.) πλέον (πλεῖον Β.1ζ.) ἐκείνων ἐπιβ. (καταβ. 
ΤΕ .Κ}1 ὅ:1ὸ οηπθβ. τὸ πλέον ἐκείνων ἘΝᾺ. 4 κέκληται] τ διὰ τοῦτο δέδοται 
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ἣν, μηδὲ εἰς ἄχρηστον ἦγε, μηδὲ ἐλυμαίνετο τῷ σώματι, οὐκ αν 

ἐπαυσάμεθα ἀλλήλους καταπίνοντες. γὰρ ὅσον ἐβουλόμεθα 

τ δεχομένη ὴ γαστὴρ τὸ πᾶν "εἰργάζετο, καὶ τῷ σώματι παρέ- 

πεμπε, μυρίους ἂν εἶδες πολέμους καὶ μάχας. 1 γὰρ καὶ νῦν 

τῶν μὲν εἰς κόπρον ἐκκρινομένων, τῶν δὲ εἰς αἷμα καὶ φλέγμα 

ἄχρηστον καὶ νόθον, ὅμως ἰἐπικείμεθα τρυφῶντες, καὶ πολ- 

λάκις οὐσίας ὁλοκλήρους ἐν τραπέζι) μιᾷ καταναλίσκοντες" εἰ 

μὴ τοιοῦτον ἣν τὸ τέλος τῆς τρυφῆς; τί οὐκ ἂν ἐπράξαμεν: 

ΠΠλείονος δυσωδίας πληροῦμεν ἑαυτοὺς, ὅταν μᾶλλον τρυφήσω- 

μεν, καθάπερ ἀσκοῦ τινος, τοῦ σώματος πάντοθεν Χ διαρρέον- 

τος. ᾿Εβρεύγεταί τις τοιοῦτον, ὡς καὶ τὸν ἐγκέφαλον λυμήνα- 

σθαι ὑτῶν ἔξωθεν" ἀτμοὶ πάντοθεν ἀπὸ τοῦ σώματος “ζοφώδεις, 

καθάπερ ἀπὸ καμίνου τῆς θερμότητος ἃσαπείσης ἔνδον. Τϊ δὲ οἱ 

ἔξωθεν θοὕτω δυσχεραίνουσι, τί οἴει παθεῖν τὸν “ἐγκέφαλον ἔν- 

δον, πληττόμενον συνεχῶς ὑπὸ τῶν ἀτμῶν; τί δὲ τοὺς ὀχετοὺς τοῦ 

αἵματος ζέοντος καὶ ἐμφραττομένου; τί δὲ τὰς δεξαμενὰς ἐκεί- 

νας, τὸ ἧπαρ, ἀ γὸν σπλῆνα; τί δὲ αὐτὰς τὰς ἀμάρας τῆς κόπρου; 

Καὶ ὁτὸ χαλεπὸν, ὅτι ταύτας μὲν τὰς ἰἀμάρας προνοούμεθα, ὅπως 

μὴ ἐμφραγῶσι, καὶ τὴν κόπρον εἰς τὰ ἄνω πέμψωσι, καὶ πάντα 

ὑπὲρ τούτου πράττομεν, κοντοῖς ὠθοῦντες, μακέλλαις σύροντες" 

τὰς δὲ ὁ ἀμάρας τῆς ἡμετέρας γαστρὸς οὐ διακαθαίρομεν, ἀλλ᾽ 

ἐμφράττομεν. καὶ πιλοῦμεν" καὶ τῆς κόπρου ἀνιούσης βάνω, ἔνθα 

ὁ βασιλεὺς αὐτὸς κάθηται, τὸν ἐγκέφαλον λέγω, οὐδεμίαν ποι- 

ούμεθα πρόνοιαν. Διά τοι τοῦτο οὐχ ὡς βασιλέα ἔ ἔχοντες κό- 

σμιον, οὕτω πάντα πράττομεν, ἀλλ᾽ ὡς κύνα τινὰ ἀκάθαρτον. 

Διὰ τοῦτο ὁ θεὸς πόρρω ἀπῴκισεν ἐκεῖνα τὰ μέλη, στε μηδε- 

μίαν ἐξ αὐτῶν δέχεσθαι λύμην. ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἐῶμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ 

πάντα διαφθείρομεν τῇ ἀμετρίᾳ. Τί δ᾽ ἄν τις εἴποι τὰ ἄλλα 

κακά: ᾿Απόφραξον τοὺς ὀχετοὺς τῶν ἀμαρῶν, καὶ ὄψει λοιμὸν 

εὐθέως τικτόμενον. Εἶτα ἡ Ἂ μὲν ἔξωθεν προσπεσοῦσα δυσωδία 

624 λοιμὸν τίκτει, ἡ δὲ Βένδοθεν οὖσα, καὶ πάντοθεν ἐμπεφραγμένη τῷ 
ἱ ΄σ΄ ΄- ’ Α Ἧ, ’ ὃ θη , 

στεγανῷ τοὺ σωματος, καὶ μὴ ἔχουσα ποθεν ιαφορὴη ἥ, μυρίας 

Τ᾿ δεχομένη ἡ οτη. 1.1.. ἡ οἵη. Β.ΙΚ. ἡ γ. δεχόμενη Ὠοο οτά. (Ο. 5. κατειρ- 
γάσετο (816 ὃ) 6χ οουσ. (Ὁ. Ὁ ἐπικ. τρυφῶντες) ἐγκείμεθα τρυφῇ ϑαν. Μοτ. 
ἐγκ. τῇ τρυφῇ Β.Κ. Βεη. Μοχ καταναλίσκομεν Β. Κι. ὅν. σεῦ. Υ χὸ τ. τῆς 
τρ. οἵη. ὦ. '΄ καθάπερ]-ἰ γὰρ ΒΕΚ. ΦΧ διαπνέοντος ΒΚ. ΟΥ̓ τῶν] τὸν Ἰ. 
τῶν ἔξωθεν οτη. Ν ΘΙΌΗ. 2 φλογώδεις Β.ΚΚ. Ῥοβϑί ἢ. ν. Δα. προΐενται ΒΑ. 
αν. Οσί. ἃ σαπείσης) ἁπάσης ἴ,. Ὁἰαίίτη τῆς ἔνδον Β.Κ. Ὁ οὕτω δυσχ. ] 
ἀπ᾽ ἐκείνων τῶν ἀτμῶν οὕτω πάσχουσι Β.ἸΚ, ς ἐγκέφαλον -Ἐ αὐτοῦ τοῦ τρυ- 
φῶντος ΒΟΙΚ, Μοχ πληττομένου Κι΄ αἀγὴν σπλὺ. Ὁ τὸ 1- δὴ Β.Κ. Βία- 
{1πΔ χαλεπώτερον ἴζ. Γ ἀμάρας] «Ἐπολλάκις ΒΚ. -Ετῆς κόπρου 44. την 115 
110 118. 8 ἄνωθεν ἴ,.., Μοχ αὐτὸς οἵη. 1(6η1. ἢ ἔνδοθεν] ὅϊς Ο1.Κ,1.. 
ἔνδον Δα, ἰαί!πη καὶ οἵα. ΒΚ, ἱ στενῷ Β.Ιζ. αηρφιδίλι5 Ν οἵ, 
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οὐκ "ἐργάζεται νόσους καὶ τῷ σώματι καὶ τῆ ψυχῆ ; Καὶ τὸ 

δεινὸν, ὅτι πρὸς μὲν τὸν δυδὲ πολλοὶ δυσχεραίνουσι, Ιτί ποτε 

τοῦτό ἐστι; λέγοντες" κόπρον βαστάζειν ἡμᾶς ἐνομοθέτησ εγ᾽ 

αὐτοὶ δὲ τὴν κόπρον αὔξουσι. Διὰ τοῦτο ὁ θεὸς ἐνομοθέτησεν, 

ἵνα κἂν οὕτω τῆς τρυφῆς ἀπαλλάξῃ, ἵνα κἂν οὕτω πείση μὴ 

προσηλῶσθαι τοῖς βιωτικοῖς. Σὺ δὲ οὐδὲ οὕτως ἀνέχῃ. παύσα- 

σθαι τῆς τρυφῆς, ἀλλὰ μέχρι '" τοῦ φάρυγγος, μέχρι τοῦ καιροῦ Β 

τῆς τραπέζης, μᾶλλον δὲ οὐδὲ ΡΝ τότε τῆς ἡδονῆς παραμε- 

νούσης, ἐπιμένεις τῆ τρυφῇ. Ἣν" οὐχὶ ἅμα μὲν παρέδραμε “ τὴν 

γλῶτταν καὶ τὸν αὐχένα, καὶ ἔσβεσται τὰ τῆς ἡδονῆς : Ἣ 

γὰρ αἴσθησις ἐν τῆ γεύσει, μετὰ δὲ ταῦτα οὐκέτι, ἀλλὰ πολλὴ 

Ρὴ ἀηδία, ἢ μὴ κατεργαζομένου τοῦ στομάχου, ἢ μετὰ πολλῆς 

τῆς “δυσκολίας. Εἰκότως ὦ ἄρα ρα ὙΠ ΕΣ σπαταλῶσα, "ζῶσα 

τέθνηκεν. Οὐδὲν γὰρ οὐκ ἔστιν 5οὔτε εἰπεῖν, οὔτε ἀκοῦσαι τὴν 

σπαταλῶσαν ὑψυχήν' μαλακὴ γίνεται, ἀγεννὴς, ἄνανδρος. ἀνε-- 

λευθέρα, δειλὴ, θρασύτητος, κολακείας, ἀμαθίας πλήρης, θυμοῦ, Ο 

ἀκροχολίας, πάντων τῶν κακῶν μεστὴ, ᾽ τῶν δὲ ἐναντίων ἀγαθῶν 

ἔρημος. “ Ἢ σπαταλῶσα, φησὶ, ζῶσα τέθνηκε. ΠΙΚαὶ ταῦτα 

παράγγελλε, ἵνα ἀνεπίληπτοι ὦσιν." ᾿Ορᾷς ὅτι ζΣνομοθεσίας τὸ 

πρᾶγμά ἐστιν; Οὐ τῆ προαιρέσει ἐπιτρέπει. αὐτό" ὑπαράγ- 

γελλε, φησὶ, μὴ τρυφᾶν, ὡς ὡμολογημένου ὄντος κακοῦ, ὡς 

οὐκ ἐνὸν οὐδὲ ἐγχωροῦν τὸν τρυφῶντα μυστηρίων μετέχειν. 

“ς Καὶ ταῦτα παράγγελλε, ἵνα ἀνεπίληπτοι ὦσι." “φησίν. 

Ὁρᾷς ὅ ὅτι ἐν τοῖς ἁμαρτήμασι κεῖται τὸ πρᾶγμα ; Τὸ γὰρ ἐν 

τῆ προαιρέσει ὃν, κἂν μὴ πραχθῇ, οὐδὲν κωλύει ἀνεπίληπτον Ὁ 

(394) εἶναι. Οὐκοῦν τῷ [Παύλῳ πειθόμενοι καὶ ἡμεῖς ἃ παραγγέλλομεν 

τὰς σπαταλώσας τῶν χηρῶν ἐκτὸς εἶναι τοῦ καταλόγου τῶν 

χηρῶν. Εἱ γὰρ στρατιώτης λουτροῖς καὶ θεάτροις προσανέχων 

καὶ πραγματείαις, ἐφ οο τις "λειποτάκτης κρίνεται, πολλῷ 

β μᾶλλον αἱ χῆραι. Μὴ ζητῶμεν ἐνταῦθα τὴν ἄνεσιν, ἵνα ἐκεῖ αὖὐ- 

τὴν εὕρωμεν' μὴ σπαταλῶμεν ἐνταῦθα. ἵνα ἐκεῖ σπαταλήσωμεν 

τὴν ὄντως σπατάλην, τὴν ὄντως τρυφὴν, τὴν οὐδὲν τίκτουσαν 

κακὸν τὶ ν υ ία ἁ αθὰ ἔ ενουσαν" ὧν ἔένοιτο πανΊ ας ᾶς ἐπι- ἢ 3 
ἐον ἢ, 

Κ ἐργάσεται Β.Ϊ,.  τί---ἐστι; οτη. [". τὴ τοῦ] τῆς τοῦ 1...  ετοπ. 
ϑιαιῖπὶ φάρυγος Κ. ἢ οὐχὶ ΡΓῸ οὐχ ΟἸΏΠ68Β. 9 τὴν γλ.] τὴν φάρυγγα ΒΒ. 
τὸν φάρυγα Ἰζ. καὶ τὸν αὐχένα οτη. Β.Κ. Ρὴήοιη. 1. 4 δυσκολίας 1-Ἐ τοῦτο 
ποιοῦντος Β.ΚΚ. ὅν. σοί. Γ ζῶσα οτὴ. Β.Κ. 5 οὔτε εἰπεῖν, οὔτε ἀκοῦσαι] 
δῖιο Ο.1. Κ. Ι.. οὔτε ἀκοῦσαι οὔτε εἰπεῖν αά. ῖ πῸΎΜΕΡΩΝν τι ποτὲ ],. 
Υ͂ τῶν δὲ ἐν.Ἷ τῶν δὲ παντοίων Ϊ,. τῶν τοῖς κακοῖς ἐν. Β.Κ. ὟΝ ἡ σπ.--τέθνηκε! 
διὰ τοῦτό φησι Ἐ. Κ. ὅαν. (εΐ. Χ νομοθεσία Β.1.Κ. Υ̓ παράγγελλε---ὡς 
ἀλλὰ παρ. φησί. τί τοῦτο; μὴ τρυφᾶν" οὕτως εἰπὼν ὡς Β.Ιζ. διαίτῃ ὁμολογου- 
μένου ἴ,. 2 φησὶν οἵη. Β.ἵὕψ.. ἃ παραγγέλλομεν 1. καταγγέλλομεν (. 
ῬτΤαθροϊρίημις Ν εῖ. παραγγέλλωμεν ἢ. Ὁ λιποτ. δηΐθ οοῦν. Ο. 

ΤΟΝ. ΥἹ, Ω 



114 5. ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΒΥΒΟΞΤΟΜΙ 

"- , Χ ΄' Ἴ ΄σ' ΄ , ε ΄“- .] » ἰφὰ , 

τυχεῖν, εν Ἄριστῳ ἴησον τῳ κυρίῳ ἡμῶν, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρι 
“ ’ ΄ ’ὔ ’ Α ΄ 4 ὁ. Ὁ, ᾿ " 

ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος, τιμη, νυν καὶ ἀει καί εἰς 
Α "αὶ “ » ΓΚ ᾽ , 

τοὺυς αιἰὠνὰς τῶν αιῶνῶωῶν. Αμήν. 
Ψ" 

ΔΟΤΟΣ. 
1 " ,ὔ “ ᾽δί ἃ 4 ἃ “ " , ᾿] “- κ 

᾿ηὴ δέ τις τῶν ιοιῶν., “Καί μαλιστα τῶν οικειὧῶν ουὅ πρόονοει, Την 

’ Ἀ ᾿ἢ " ’ , 

πιστιν ἤρνηται, και ἐστιν αἀπιστου χείρων. 

Ε ΠΟΛΛΟῚ νομίζουσιν «ἀρκεῖν ἑαυτοῖς πρὸς σωτηρίαν τὴν 

οἰκείαν ἀρετήν" κἂν τὰ κατὰ τὸν ἑαυτῶν βίον καλῶς διάθωνται, 

Ρμηδὲν αὐτοῖς ἔτι λείπειν πρὸς ὁσωτηρίαν. Οὐ μὴν ὀρθῶς οἴονται. 

625 “Καὶ τοῦτο δείκνυσι, μὲν ὁ τὸ τάλαντον κατορύξας τὸ ἕν' οὐ 

γὰρ δὴ μειώσας αὐτὸ προσήνεγκεν, ἀλλ᾽ ὁλόκληρον, καὶ τοιοῦ- 

τον οἷον ὁ παρακαταθέμενος ἔδωκεν. Δείκνυσι δὲ καὶ ἐνταῦθα ὁ ὃ 

μακάριος Παῦλος οὕτω λέγων" « Ἠϊ δέ τις τῶν ἰδίων οὐ προνοεῖ." 

Πρόνοιαν “πᾶσαν λέγει, τ τὴν κατὰ ψυχὴν, ἐπὴν κατὰ σῶμα, 

ἐπεὶ καὶ αὕτη πρόνοιά ἐστιν. ““Ὁ ξδὲ τῶν ἰδίων, καὶ μάλιστα 
Ὧ « μὴ 

προνοῶν, ἀπίστου, φησὶν, ἐστὶ χείρων. Ὃ λέγει καὶ Ησαΐας 

Β ἰὸ τῶν προφητῶν κορυφαῖος. ἥ “Τοὺς οἰκείους τοῦ σπέρματός 

σου οὐχ ὑπερόψε Ῥωλλδ, ἢ γάρ τις τοὺς γένει προσήκοντας καὶ 

ἡνωμένους ξὑπὸ ἀγχιστείας ἱπεριΐδοι, πῶς ἔσται περὶ τοὺς ἀλ- 

λους φιλόστοργος ; Οὐχὶ κενοδοξίαν τὸ πρᾶγμα πάντες ἐροῦ- 
σιν, ὅταν τοὺς ἀλλοτρίους εὖ ποιῶν, τῶν αὐτοῦ καταφρονῆ καὶ 

μὴ φείδηται ; Τί δὲ, ὅταν ἄλλους κατηχῶν, τούτους ἐν πλάνη 

"" περιορᾷ, καίτοι πλείονα ἔχων εὐκολίαν καὶ μεῖζον δικαίωμα ἐν 

τῷ εὖ ποιεῖν :; ; "Σφόδρα 9» οὐ γάρ; ρθσ φιλόστοργοι οἱ 

Χριστιανοὶ οἱ τοὺς ἑαυτῶν περιορῶντες. ὡ Ἰζαἱ ἔστι, φησὶν, 

ἀπίστου χείρων. " Διατὶ: Ὅτι ἐ ἐκεῖνος, εἰ καὶ μὴ τοὺς ἀλλο- 
σ τρίους, τοὺς γοῦν ἐγγὺς οὐ ὁπεριορᾷ. ῬΤουτέστι, καὶ τὸν τοῦ 

θεοῦ νόμον, καὶ τὸν τῆς φύσεως ἀδικεῖ ὁ τῶν ον καταμελῶν. 

Εἰ δὲ ὁ μὴ προνοῶν τῶν οἰκείων τὴν πίστιν ἤρνηται, καὶ ἀπί- 

στου χείρων ἐστὶν, ὁ καὶ ἀδικῶν τοὺς οἰκείους, ποῦ τετάξεται:; 

᾿ 4. ν 29 , - χ ’ , 
τῶν Οἰιἰκειῶν, “πτοῦύτεστι,. Τῶν προς γένος διαφερόντων, 

ΠΡ κε 2. Ἑρμαῖ, Ἰνήπβ. η. 
Ηον. ΧΙΝ. ἃ καὶ οτη. ἴ,. Ὁ οὐδὲν Β.Κ. Μοχ λείπει ἀδῃηΐα οοτῖ. Κι. 

ς σωτηρίαν] -- ἡγοῦνται Β.Κ. Τοοθρίαπι ἃ Βεη. 4 καὶ οἵη. Β.Κ. καὶ ροβί μὲν 
Δα 4. πΠάριη. 6 πᾶσαν] ποίαν Β.Κ. ΐ τὴν] καὶ τὴν Κι. Β δὲ] γὰρ Β.Κ. 
᾿ τῶν οἵη. Κα... ἱ ὁ τῶν πρ. κ- οτῃ. Β,ΙΚ. Μοχ ὑπερόψῃ 1. Κ ἀπὸ ἀπίθ 
ἙοΟΥ̓. Ο. Ἰ περιορᾷ Β.Κ. τὰ περιορᾷ] ἀφίησι Β.Κ. Θιαῦπι καίτοιγε πλ. 
σφόδρα “ἔχων Ι, Ὦ σφόδρα γε οτη. ἴ,. σφόδρα γε--ὅτι ἐκεῖνος}. εὐθὺς γὰρ 
ἐροῦσιν Ἕλληνες" καλά γε᾿ σφόδρα φιλ. οἱ Χρ. τοὺς ἑαυτῶν ὑπερορῶντες. καὶ 
(καὶ οἴῃ. Κἰ. ) καλῶς εἶπεν ὅτι ἐστὶν ἀπ. χ. πῶς; ἐκεῖνος γὰρ Β.Κ. οὑπερορᾷ Κα. 
Ρ τουτέστι] ὃ δὲ λέγει τοῦτό ἐστι ΒΚ. ὅαν. σϑί. 



᾿πϑπαδδοδδδδοδοι, 

Ἢ ΨΡ Ὡσὦν 
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μετὰ τίνος στήσεται ; “Πῶς δὲ τὴν πίστιν ἤρνηται ἐπβ Θρὸν; 

φησὶν, ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔ ἐργοις ἀρνοῦνται. “ΡΒ δὲ 

ἐπέταξεν ὁ πιστευθεὶς θεός : : 'Ῥοὺς οἰκείους τοῦ “σπέρματος μὴ 

ὑπερορῶν. Πῶς δὲ πιστεύει ἀρνησίθεος ὁ τοιοῦτος γεγονώς : 

᾿Εννοήσωμεν ὅ ὅσοι χρημάτων φειδόμενοι τῶν Τοἰκείων καταφρο- 

νοῦμεν. Ὃ θεὸς διὰ τοῦτο καὶ τὴν ἀπὸ τῆς συγγενείας ἐπενό- 

σεν ἕνωσιν, ἵνα πολλὰς ἔχωμεν ὑποθέσεις τοῦ ἀλλήλους εὖ 

ποιεῖν. Ὅταν τοίνυν, ὅπερ ὁ ἄπιστος ποιεῖ, σὺ μὴ ποιῆς, οὐχὶ 

ἤρνησαι τὴν πίστιν ; ΓΑρα οὐ ἱ τοῦτο πίστεως, ᾿ ὁμολογίᾳ μό- 

νον τὸ πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ἔργα ἐπιδείκνυσθαι ἄξια. Υ᾽ Καὶ 

καθ᾽ ἕκαστον ἔστι πιστεύειν, καὶ μὴ πιστεύειν. ᾿Επειδὴ γὰρ 

περὶ τρυφῆς διελέχθη καὶ σπατάλης, Χοὺ κατὰ τοῦτο μόνον, 

φησὶν, ἀπόλωλε, καθὸ τ ρυφᾷ, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τοὺς οἰκείους ἀναγ- 

κάζεται περιορᾶν᾽ ἡ εἰκότως, τῇ γαστρὶ ζῶσα: καὶ κατὰ τοῦτο 

ἀπόλωλε, τὴν πίστιν ἀρνουμένη. “ς ΣἸΚαὶ ἔ ἐν ἀπίστου χείρων." 

“Οὐ γὰρ ἴσον “τὸν οἰκεῖον “περιορᾶν, καὶ τὸν οὐευμν πῶς 

γάρ; - ἀλλὰ μεῖζον πον τὸ ἔγκλημα, τὸν γνώριμον ἀν τὸν 

ἀγνῶτα, τὸν φίλον “ἢ τὸν [οὐ φίλον περιορᾶν. 

ϑ..ε ̓Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα, γεγο- 

νυῖα ἑνὸς ἀνδρὸς γυνὴ, ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη.". ἜΞ Ηπε, 

“ Μανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν, καὶ ἀμοιβὰς 

ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις" " βεῖπεν, “ Ἢ σπαταλῶσα, ζῶσα 

τέθνηκεν" εἶπεν, ὅτι ““Πῶν οἰκείων εἰ μὴ προνοεῖ, ἀπίστου 

(395) χείρων ἐστίν"" εἶπεν ἅπερ μὴ ἔχουσα ἀναξιός ἐστι τοῦ τὐμδμ μὴν 

λόγου τῶν χηρῶν" λέγει ἐνταῦθα τί δεῖ " ἔχειν. Γ οὖν; ἀπὸ 

τῶν χρόνων αὐτὴν ἰ ἐγκρινοῦμεν ; καὶ ποῖον τοῦτο κατόρθωμα: 
Ἁ ΄ “ “" 

οὐ γὰρ αὐτῆς ἐστι τὸ ἑξήκοντα γεγονέναι ἐτῶν. Οὐκ ἀπὸ τῆς 
ε ’ ν ’ κ ς “ ς ἣ...κ5 ᾽ὔ κι ΝΥ ; 

ἡλικίας, φησὶ, χρῷ ως ἂν εἰ και ἘῊΝ παρέλθοι τὴν ἡλικίαν, 

φησὶ, μὴ ἔχουσα τὰ ἔργα, μηδὲ τότε καταλεγέσθω. Γι δήποτε 

δὲ ὑ ὑπὲρ τῆς ἡλικίας ἀκριβολογεῖται, τὴν αἰτίαν ὕστερον τίθησιν, 

οὐ παρ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ παρ᾽ αὐτῶν εἰσενηνεγμένην τῶν χηρῶν" 

8 ΤΊ, 1. τ6. Ἔν Οὐ ΤΌ. 

4 πῶς δὲ--- φησὶν] εἶτα εἰπὼν ὅτι τὴν πίστιν ἤρνηται, ἑρμηνεύει λοιπὸν πῶς 
τοῦτο γίνεται, καί φησι θεὸν Β-Κ. Μοχ τί δὲ--- γεγονώς ; οἵη. 114 6Π1. Τ' οἰ- 
κείων] ἰδίων ( 5 τοῦ] τοὺς Ἰ;. ἴ τοῦτο οἵη. Ὁ. Υ͂ ὁμολογίᾳ (--γία (αἱ. 
ΨΜεγοη.) μ. τὸ δ ἢ 1. Ο.1. (αἴ.  εγοη. ὁμολογία μ- τοῦ π. Ι.. τὸ ὁμολογίᾳ μ. 
π. ΒΚ. ὁμολογίᾳ μ. π. ἔδαν. σοί. ν᾽ καὶ---μὴ πιστεύειν οτη. ΒΚ. Χ οὐ] 
δεικνὺς ὅτι οὐ (οτη. φησὶν) Β.Κ. Υ̓͂ εἰκότως] Ἐ τοῦτό μά ἡ γὰρ ΒΑΚ. 8κδν. 
ςοῖ, 2 καὶ] πῶς δὲ ἸἸ46πι. 8 οὐ γὰρ] ὅτι οὐκ ά6η}. " τὸν] τὸ 1. Νεγοη. 
5 τὸν γνώριμον---περιορᾶν] ὁ ὁ μὲν γὰρ φίλος, ὁ δὲ καί μὰ πλέον. ὁ μὲν ἁπλῶς γνώ- 
ριμος, ὁ δὲ ἀπὸ γένους σοι πρεαν; τ ττς ΒΑ. 4 ἢ] καὶ ο. Ι. εγοη. ἀγνό- 
τατον (510) ΡΙῸ ἀγνῶτα τὸν ἴ,. 6 ἢ] καὶ Ο.1.1.. γεγοη. ἢ αἰτοῦδΙαιια Παθθηΐ 
ει. ὅν. σεῦ. [ οὐ] τοῦ θεοῦ 1.1,. Ε εἶπε! τ καὶ 1. ἢ ἔχειν] Ὁ λοιπὸν 
ΒΚ. ὅαν. οεἱ. ἰ ἐκκρ. ἴ.. (αἱ. Κὶ ὡς ἂν] ἀλλ᾽ ΒΟΙΚ. Μοχ φησὶ οτη. ᾿Ιάοτη. 

9 2 



110 ᾿, ΨΟΑΝΝΙΚ ΟΗΕΥΒΟΘΤΟΜΙ Ν, 9, 1ο. 

,ὔ δὲ “ ἐσσ πα 9 ,ὔ " ἐς 31 “᾽ Α - 
τέως δὲ τῶν ἑξῆς ἀκούσωμεν ν ἔργοις, φησι, καλοῖς μαρτυ- 

, ν} 11 ’ ", εὐ ς Π; 3 ’ 57 Οὐ ν 

ρουμένη. οίοις ἔργοις ; ἱ ἐτεκνοτροφησεν. υ μικρὸν 
Ε Ἀν τἂν ΄- Ἀ - ἡ δ᾿ ὃ - δὲ 

ὄντως τὸ ἔργον τοῦτο, τὸ παιδοτροφεῖν. ὁ παιδοτροφεῖν ὃὲ 
93 “΄“- ] " Ἁ ὔ ’ὔ Α “- φ . ὦ ΠῚ Ἀ 3 

Β οὐ τοῦτο 'εστι, τὸ τρέφειν μόνον τοὺς παῖδας, ἀλλὰ καὶ τὸ 
’ ᾿ ὃ “- ᾿ » ἔς δὰ 4 ἢ Ω , φν ἐ 

τρέφειν ὡς θεῖ, καθάπερ ἄνω φησίν ἀν ἐπιμείνωσι τὴ πίστει 

καὶ τῆ ἀγάπη καὶ τῷ ἁγιασμῷ. Ὁρᾷς πῶς πανταχοῦ τῶν οἰ- 

κείων τὰς εὐεργεσίας τῶν ἀλλοτρίων προτίθησι; ἱ]ρῶτον "' γαρ 
ςς ΕΗ ᾽ ΄ ν᾽ ᾿ , ςς ". δά “ 

φησιν, ἰ ετεκνοτροφησε, καὶ τότε, Εἰ ἐξενο ὄχησεν, εἰ 

ἁγίων πόδας ἔνιψεν, εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν; εἰ παντὶ ἔργῳ 

ἀγαθῷ ἐπηκολούθησε." "Γ οὖν, ἂν πένης ἢ: Οὐδὲ οὕτω τοῦ 

παιδοτροφεῖν, οὐδὲ τοῦ ξενοδοχεῖν, οὐδὲ τοῦ θλιβομένοις ἐπαρ- 

κεῖν ἀπεστέρηται. Οὐκ ἔστι τῆς τοὺς δύο ὀβολοὺς καταβαλού- 

σης ἀπορωτέρα" κἂν πένης ἣ, οἰκίαν ἔχει" οὐ γὰρ δὴ αἴθριος 
ςς Τὶ δὼς ὦν ’ ὶ Ν 2 ν᾽ 0 ᾽ ὕ, κι 

μένει. ἱ ἁγίων πόδας, φησὶν, ἔνεψεν. υὑκ ἐστι τοῦτο 
ἣ ’ (ςς ΠΝ ἅν μὧἂἔἅ, ο ἈΦ τα 5 ΄ 3) ΟΣ απανης. ἱ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν. ἷον 
9 ’ ’ 9 “ Α Α «ς ᾿ ᾿ 

ἐπίταγμα λέγει; ᾿Ενταῦθα τὴν σωματικὴν ὑπηρεσίαν Ῥείσφέ- 

ρειν προτρέπεται" πρὸς γὰρ θεραπείαν μάλιστα ἐπιτηδείως 

ἔχουσιν αἱ γυναῖκες, κλίνην στρῶσαι, ἀναπαῦσαι. Βαβαὶ, πό- 

σην ἀκρίβειαν ἀπαιτεῖ παρὰ τῆς χήρας, ὅσην σχεδὸν καὶ παρ᾽ 
3. ὃ. ΖΑ ἌΜΑ ἡ ψ5 δ ὩΣ Ὁ» τ Τὶ κ ες ἨΠ) ν ἁ 

αὐτοῦ τοῦ τὴν ἐπισκοπὴν ἔχοντος. Ο γάρ, ἱ παντί ἐργῷ 
ἃ θῷ ἐ λούθ δὴν 5 Ἂ ον θα, Φρσδν Ἄ  ον , θ "ὃ 

ἀγαθῷ επηκολουθησε,᾽ δεὶ καὶ μὴ αὐτὴ ἴαυτο εργάσασθαι ηου- 
’ Α “ 9᾽ οἷν ς ’ ε Ἕ Ἴ) , 

νήθη, φησὶν, ἀλλ΄ ὅμως ἐκοινώνησεν, ὑπούργησε. 1ην σπαταλην 

ναὐτῆς ἐκκόπτων, προνοητικὴν εἶναι βούλεται, οἰκονομικὴν, εὐχαῖς 

διαπαντὸς “προσκαρτερεῖν. “Τοιαύτη ἢ ἣν ἡ Αννα. Ὅρα πόσην 

ἀπαιτεῖ τὴν ἀκρίβειαν παρὰ τῆς χήρας, ὅσην οὐδὲ παρὰ τῶν 

παρθένων" καὶ μὴν δ καὶ ἐκείνας πολλὴν ἀπήτησε τὴν ἀκρίβειαν, 

καὶ ἄκραν τὴν ἀρετήν. ΧΤΓῷ “γὰρ εἰπεῖν, δ «ς ὔσχημον καὶ 

εὐπρόσεδρον τῷ κυρίῳ ἀπερισπάστως," ἐν κεφαλαίῳ. πως περι- 

Ἑ λαμβάνει τὴν ἀρετὴν ἅ ἅπασαν. ὋὉρᾷς ὅτι οὐ τὸ μὴ δευτέροις 
ς ΄. ’ 9 “- “- Α " ο , ὦ ’ ΠῚ - 

ομιλῆσαι γάμοις ἀρκεῖ δεῖξαι τὴν χήραν, αλλ᾽ ετέρων Σ δεῖ πολ- 
΄“. ’ 

λῶν ; Διὰ τί γὰρ, εἰπέ μοι, δευτέροις οὐχ ὡμίλησε γάμοις ; 
αρα “κατέγνω τοῦ πράγματος; Οὐδαμῶς" τοῦτο γὰρ αἱρετι- 

ΡΑΡ ς ᾿] ᾿ 9 “-“. Ό 2 Ἁ 5 - 

κῶν αλλ᾽ ἀπησχολῆσθαι βουλομένη λοιπὸν ἐν τοῖς πνευματι- 

ὅ τ ΟΟΥ, νἱῖ. 35. 

ἱ ἐστιν) τ ἁπλῶς ΒΚ. ὅαν. σοί. πὶ καὶ τὸ οτῃ. Κὶ. Ἂ γάρ φ.} εἶπεν ΒΚ. 
στοῦ! τοῖς Ι. προσφέρειν ἴ,.. 4 καὶ ἀναπ. Β. κλίνην σ. ἀναπαῦσαι ὁπὶ. Κι. 
Τ τῷ γὰρ Β.Κ, τὸ γὰρ εἰπεῖν 1.., 5 εἰ] τοῦτο δηλοῦντός ἐστιν ὅτι εἰ ΒΚ. ὅδαν. 
οοῖ. Μοχ φησὶν ΟΙΏ. Ἰάθπ. ὖ αὐτὸ] τὸ [.. Υ αὐτῆς οἵη. Β.Κ.. ὅν. σοί. 
Ῥοβί προνοητικὴν 864. αὐτὴν Β.1.1Κζ. ὅν, σοί. Ὑ καὶ οτη. Κα. Χ τῷ Ρ͵ΙῸ 
τὸ ΒΙΟ.Κ.... Μὸοχ εὐπάρεδρον 1.1.1. Υ δεῖ] τ πρὸς τοῦτο Β.ἵΙ. 2 ὡμί- 
λησε γ.] ὁμιλῆσαι γ. προτρέπει Β.ἸΚ. ὅν. δορί. ἃ καταγινώσκων Β.Κ. 
Ὁ βούλεται Β.ΚΚ. βουλόμενος ὅν. οοἴ. ἰην]5. 0118. Ῥοβί λοιπὸν Δ44. αὐτὴν 
Β,ΙΚ, ὅν. οοῦ. 



Ὑ- το: ΙΝ ἘΡΙΞΤ. 1. ΑὮ ΤΙΜΟΤΗ. ΗΟΜ. ΧΙΨΝ. ν 

- Ο κ Ν Α " Α ’ Ο Ε] Ν 9 θ ᾽ὔ 
κοῖς, “καὶ πρὸς τὴν ἀρετὴν μετατάξασθαι. Οὐ γὰρ ἀκα αρσίας, 
᾽ ᾿ς ον ’ .- ἃ 4 πὰ Ὁ Ν Ν Ἢ ’ θ ἐς ρύ΄ 
ἄλλα ἀσχολίας ὁ “γαμος" επεὶ καὶ ὅταν λέγη, 

σωσιν,᾽ οὐ λέγει, ἵνα καθαρθῶσι. []ολλῆς γὰρ ἀσχολίας ὄντως 
’ Α ΄ - ’ 

ὁ γάμος αἴτιος. Ἐπὶ τοίνυν διὰ τοῦτο μὴ ' γαμεῖς, ἵνα σχολάζης [ἢ 
[ “ ’ ΄- θ -' Α ἢ Ὰ ’ δὲ δέ “ [ ἦ 

τῷ φόβῳ τοῦ εοὔ, μὴ ἄσχο ἀζεις ἐ, οὐδὲν σοι τοῦ πράγμα- 

τος ὄφελος, ἵνα τὴν θεραπείαν πᾶσαν περὶ ξένους, περὶ ἁγίους 
ἰἐπιδείκνυσαι. Ὅταν οὖν ταῦτα μὴ ποιῆς, ὡς τοῦ πράγματος 627 

Ϊ καταγνοῦσα μᾶλλον ἃ ἀπέσχου τοῦ γάμου. Οὕτω καὶ ἡ παρθένος 
Α ἴω - ’ 

ἡ μὴ μετὰ ἀκριβείας ἐσταυρωμένη, τῷ τοῦ γάμου κατεγνωκέναι 

ὡς μιαροῦ καὶ ἀκαθάρτου, τοῦτον παρητήσατο. 'Ορᾷς ὅτι ἕενο- 

Ι 

ἵνα σχολά- 

δοχίαν λέγει, οὐ τὴν ἁπλῶς φιλοφροσύνην, ἀλλὰ τὴν μετὰ σπου- 

δῆς, τὴν μετὰ προαιρέσεως ἱλαρᾶς, τὴν μετὰ προθυμίας, τὴν οὕτω 

τὸ πρᾶγμα μετιοῦσαν, ὡς αὐτὸν "δεχομένην τὸν Χριστόν: ἐν (ὐ 

γὰρ δὴ ταῖς θεραπαινίσι βούλεται τὴν εἰς τούτους θεραπείαν 
3 ’ ᾿] Ε] ΕῚ Ν ὃ νι. “ “ “- τ 7 τὶ 

ἐπιτάττεσθαι, ἀλλ αὐτὰς δι ἑαυτῶν ταῦτα ποιεῖν. ἰ γὰρ 

ἐγὼ, φησὶν, ἔνεψα τοὺς πόδας ἱτῶν μαθητῶν, πολλῴ μᾶλλον 

ὑμεῖς ὀφείλετε τοῦτο ποιεῖν ἀλλήλοις." Κἂν γὰρ μυριάκις Β 

τις πλουτοῦσα, πὰ κἂν ἐν περιφανείᾳ τινὶ μεγίστη τυγχάνῃ οὖσα, 

Πκαὶ ἐπὶ μρλιον προγόνων μέγα φρονῆ, οὐκ ἔστι τοσοῦτον τὸ 

μέσον, ὅσον ὁτοῦ θεοῦ καὶ τῶν μαθητῶν. Εἰ ὡς τὸν Χριστὸν 
’ Α 9 “- “ Α Α ’  ἀβδι,. “ ’ 

Ρ δέχη, μηδὲν ἐπαισχυνθῆς, μᾶλλον δὲ καὶ σεμνύνου ἐπὶ τῷ πρα- 

γματι εἰ δὲ μὴ ὡς τὸν Χριστὸν δέχη, μηδὲ δέξη. 8 Ὁ) δεχό- 
Ἁ ςε »- 9 Α ’ 39) ᾽ Ἁ Α ῳ Ι δ κ 

μενος, φησίν, ὑμᾶς, ἐμε δέχεται. ᾿ϊὰν μὴ οὕτω δέχη, οὐδὲ 

μισθὸν ἔχεις. ᾿Ανθρώπους παριόντας ὁδίτας, ὡς ἐμακήζαὶ» ὁ 

(3ο6) ᾿Αβραὰμ “ὑπεδέχετο, καὶ οὐ πάντα τοῖς οἰκέταις "ἐπέτρεπεν, 6 

ἀλλὰ καὶ τῆ γυναικὶ τὰ ἄλευρα φυρᾶν ἐ ἐπέταττε, καΐτοι τριακο- 

σίους δεκαοκτὼ ἔχων οἰκογενεῖς, ὧν εἰκὸς καὶ θεραπαινίδας εἶναι" 

ϑἀλλ᾽ αὐτὸς ἐβούλετο τὸν μισθὸν ἔχειν μετὰ τῆς γαμετῆς, οὐ 

τῆς δαπάνης ἵμόνης, ἀλλὰ καὶ τῆς διακονίας. Οὕτω δεῖ Ὑφιλο- 

ξενίαν ἐπιδείκνυσθαι, δι᾿ ἑαυτῶν πάντα πράττοντας, Τρ ἡμεῖς 

ἁγιαζώμεθα, ἵ ἵν᾽ αἱ χεῖρες αἱ ἡμέτεραι εὐλογῶνται. Κἂν πένησι 

Χδιδῴς, μὴ ἀπαξιώσης διὰ σεαυτοῦ δοῦναι" οὐ γὰρ τῷ πένητι 

α δε; γΗν Ἐ. 7 Ψοδῃ. ΧΙ]: 14. 8 Μαζί. χ. 40. 

“ὁ καὶ οτὴ. Ὁ. γέ τοη. ἃ γάμος] τ ἐστὶν Β.Κ., 6 ἕ ἵνα σχ. -,ἴα] ἐκ συμ- 
φώνου ἀλλήλους ἀποστερεῖν, ἵνα σχ. λέγει (λέγῃ Κ.) οὐχ ἵνα Β.Κ. ἴ γαμῇ 
Βοις͵ δ τῷ φ. τοῦ θ.) τῷ λόγῳ τοῦ θ. καὶ τῷ φ. 1.1.,. Ἰηνο δε. ᾿ σχο- 
λάζῃς ες, ,.1 ἐπιδείκνυσαι Ἐσχολάζεις (-ῃς Κ΄) ΒΚ. Κ δεχομένη Ο.Κ. 
; τῶν μαθ.]} ὑμῶν ὁ διδάσκαλος Β.Κ. ὅαν. οοΐ. Μοχ ὠφείλετε 1. τ κἂν] 
καὶ Ο. Ὦ καὶ] κἂν Β.Κ. ο ἮΝ ΟΙΏ. Ι,. Ρ δέχῃ---δέχῃ] μὴ δέχῃ Ο. 
« ὑπεδέχετο τον. ἐδέχετο Βαα. ᾿ ἐπέτρεπεν οἴη. (. ἐπέτρ. ἀλλὰ] ἐπέτρ. 

ἐξευτρεπίζειν τὰ πρὸς ὑποδοχὴν, ἀλλὰ τὸ πλέον τῆς διακονίας καὶ αὐτὸς δι᾽ ἑαυτοῦ 
ἔπραττε Β.ΚΚ. ὅν. σοί. 5. ἀλλ᾽ αὐηβαπ ἔχεν, τοῦτο δὲ ἐ ἐσοία βουλόμενος τὸν 
μισθὸν ὅλον ἔχειν Β5ΙΚ. ἵμόνον 1... γ᾽ τὴν φ ΒΚ. Ν᾽ ἵνα Ὀ15 Ο. γετοη. 
Χ δῷς ΒΟΙΚ., Μοχ σαυτοῦ Ρτο σεαυτοῦ Β.Ο,1.Κ 
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δίδως, ἀλλὰ τῷ Χριστῷ. Τὶς δὲ οὕτως ἄθλιος, ὡς Υ ἀπαξιοῦν 

αὐτὸν τὴν χεῖρα ὀρέγειν τῷ » Χριστῷ: : Τοῦτο φιλοξενία, τοῦτο 

ὄντως διὰ τὸν θεόν ἐστι ποιῆσαι. Αν δὲ μετὰ τύφου ἐπι- 

τάττης, κἂν τῶν πρωτείων ὑμλνεομὴ ἀπολαύειν, οὐκ ἔστι φιλο- 

ξενία τὸ "τοιοῦτον. Πολλῆς " γὰρ ὁ ξένος δεῖται τῆς θερα- 

πείας" ἀγαπητὸν γὰρ καὶ μετὰ τοσαῦτα τὸ μὴ ἐρυθριῶν. 

᾿Επειδὴ τὸ πρᾶγμα φύσιν ἔχει τοιαύτην, ὁπὸν εὖ παθόντα 

αἰσχύνεσθαι, τῇ ὑπερβολῇ τῆς θεραπείας τὰ τῆς αἰσχύνης, χρὴ 

περιαιρεῖν, καὶ δεικνύναι καὶ ῥήμασι καὶ πράγμασιν, ὅτι οὐκ εὖ 

ποιεῖ ὁ εὖ ποιῶν, ἀλλ᾽ εὖ πάσχει ἃ αὐτὸς, καὶ εὐεργετεῖται μάλλον 

ἢ εὐεργετεῖ. Οὕτω μδννκῶν ἐμὸν τὸ γινόμενον ὑπὸ τῆς προαι- 

ρέσεως. Ὥσπερ γὰρ ὁ ἡγούμενος ζημιοῦσθαι, πάντα ἀπώλεσεν, 

καὶ ὁ ἡγούμενος εὖ ποιεῖν πάντα ἀπώλεσεν, οὕτω ἢ καὶ ὁ ἡγούς- 

μενος εὖ πάσχειν, πλέον ἔλαβεν" ὃ“ ἹἹλαρὸν γὰρ δότην ἢ ἀγαπᾷ 

ὁ θεός." 
βεῖν. Ἐπὶ τὸ μὴ πένητες ἦσαν, οὐκ ἂν τὸ πολὺ τῶν ἁμαρτημάτων 

ὑπετέμου" ἰατροὶ τῶν τραυμάτων εἰσὶ τῶν σῶν: φάρμακά σοι 
παρέχουσι τὰς "αὐτῶν χεῖρας. Οὐχ οὕτως ἰατρὸς χεῖρας ἐκτεί- 

νων, καὶ οφάρμακον ἐπιτιθεὶς τὴν ἰατρείαν παρέχει, ὡς πένης 

χεῖρα ἐκτείνων καὶ τὰ παρὰ σοῦ λαμβάνων, ἐκμαγεῖον τῶν σῶν 

ἐστι κακῶν. "Εδωκας τὸ ἀργύριον, συνεξῆλθε καὶ τὰ ἁμαρ- 

τήματα. ΡῬ΄᾽Γοιοῦτοι καὶ οἱ ἱερεῖς" εν ““Αμαρτέαφ λαοῦ μου 

φάγονται." “Ὥστε μείζονα λαμβάνεις ἢ δίδως, εὐεργετῆ μάλλον 

ἢ εὐεργετεῖς. Θεῷ δανείζεις, οὐκ ἀνθρώποις" αὔξεις τὸν πλοῦτον, 

Κ Χάριν ὀφείλεις μᾶλλον τῷ πένητι ᾿ἰἔχειν τοῦ λα- 

οὐ μειοῖς" μειοῖς δὲ, ἐὰν μὴ ἐλαττώσης, ἐὰν μὴ δῷς. “Εἰ ἐξε- 
’ Ἁ 9 ς ’ “," 39 ’ Ἁ ’ 

νοδόχησε, φησὶν, εἰ ἁγίων πόδας ἔνε ψε." [Ποίων δὴ τούτων ; 

Τῶν θλιβομένων, οὐχ ἁπλῶς ἁγίων" ἔνεστι γὰρ ἁγίους εἶναι, καὶ 
πολλῆς ἀπολαύειν θεραπείας παρὰ πάντων. Μὴ τούτους δίωκε 

Ἁ 3 " ’ τ " ᾿ Α 9 ’ Α 5" .“. 

τοὺς ἐν ἀφθονίᾳ ὄντας, ἀλλὰ τοὺς ἐν θλίψει, τοὺς ἀγνῶτας, 
ν ᾽ ν - , ΤΥ ὙΎΝ, εν 

τοὺς οὐ παρὰ πολλῶν γνωριζομένους. ς ἐποίησεν ἐνὶ, 
" , “ ἢ , 3 ἂν 9 , Ε] ᾿ κ - 

φησὶ, τούτων τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποίησε." «Μὴ δῷς τοῖς 
9. 2Θου; ἱκχν 7. 10. 0566 ἶν. 8. 11 Μαίύίῃ. χχν. 40. 

Υ ἀπαξιῶν αὐτὸς (..1,. Ὑσ5Ε. 2 κἂν] καὶ Κἰ. ἃ τοιοῦτον] τ οὐδὲ διὰ τὸν 
θεόν ἐστι Β.1Κ. 8αν. οοἴ, Ὁ γὰρ ΟΠ. ̓ 146πὶ, δὲ ροβί θεραπείας Δα. πολλῆς τῆς 
παρακλήσεως. Ρεγρυπί ΒΚ. καὶ ἀγαπ. μετὰ τοσαύτης ὑποδεχόμενον ἱλαρότητος 
αὐτὸν μὴ ἐ ἐρ. ὃ τὸν] ὥ τα, τὸν Β.ΚΚ. ὅαν. σοί. ά αὐτὸς οπῆ. Ἧς 6 ὑπὸ 
Β.1. Κ. Ι.. ἀπὸ Βα. ἐδ] τε ΒΚ. δ8π. ἀπώλεσεν] ὁμοίως Β. 9668 ἰὴ Κὶ. 
καὶ ὁ ἡγ.---ἀπώλεσεν οτη. 1.1.. Ἰηνιΐο Μοῦ. ἢ καὶ ἀΒΒιιτηΓΠη ΟΧ ΟΥ̓ ΠἾΌ1Ι85. 
ἱ ἀγαπᾷ] -- φησὶν Β. οἷ 6δχ τθ6. οοὐΥ. Καὶ. Κ χάριν] ὥστε χ. .1Κ. 58ν. σού. 
Θ ας τα κως Ο.1.1.. νεδγοη. δ οῦ. Ἰ ἔχειν οτῃ. ἰζ. ὅαν. σεῦ. κι ῤειρα μὰ 
ἴῃ 1. τὰ μὴ] τ γὰρ ΒΚ. αν. οοί. ἢ ἑαυτῶν Β. Ο. Κ. ϑᾶν. (οί. ο φάρ- 
μακα ]. Ρ τοιοῦτοι] - εἰσι ΒΚ. Μοχ φησὶ ροβί ἁμαρτίας τα α. Β.Κ. ὅ8αν. 
εθῦ. Ροϑί λ. μου Ι,. Ῥοϑί φάγονται (φάγωνται (Ὁ.  ογοη.) 1. 4ΗΘΙ͂ΚΟΝ. Περὶ 
τοῦ τὰς εὐποιΐας δι’ ἑαυτῶν καὶ λανθανόντως ποιεῖσθαι" καὶ περὶ βίου μοναχῶν. 
ψέγοη. 

τὸ; 



10. 

Ἢ ΜῊ ΒΡ ΣΝ 

ΙΝ ΕΡΙΞΤ, 1. ΑΔ. ΤΙΜΟΤΗ. ΗΟΜ. ΧΙΝ. 119 

προεστῶσι τῆς ἐκκλησίας διανεῖμαι" σὺ διακόνησον αὐτὴ, ἵνα 
»-" Ν ἴω ς΄. , ἈἉ 

μὴ τοῦ "ἀναλίσκειν, ἀλλὰ καὶ τοῦ ὑπηρετῆσαι ἔχης τὸν μισθόν" 
- 7 

οἰκείαις χερσὶ δός: σὺ σπεῖρον τὴν αὔλακα. Οὐκ ἔνι ἄροτρον 
ς ΄- ’ ΕΔ “ ΄ ΕΔ, Ἁ ᾿ - 

ἐνταῦθα πήξασθαι, οὐδὲ βοῦν ζεῦξαι, οὐδὲ καιρὸν ἀναμεῖναι, 

οὐδὲ γῆν ἀνατεμεῖν, οὐδὲ κρυμῷ παλαῖσαι πάσης ταύτης τῆς 
ν Ἅ 

“περιεργασίας ἀπήλλακται οὗτος ὁ σπόρος. Εἰς γάρ τὸν οὐ-- 

ρανὸν σπείρεις, ἔνθα οὐ κρυμὸς, οὐδὲ χειμὼν, "οὐκ ἄλλο οὐδέν" 

εἰς ψυχὰς σπείρεις, ἔνθα οὐδεὶς τὸ βαλλόμενον αἴρει, ἀλλὰ κατέ- 

χεται σφοδρῶς, καὶ μετὰ πολλῆς τῆς ἀκριβείας, καὶ μετὰ πολ- 

λῆς τῆς σπουδῆς. Σὺ σπεῖρον. Διὰ τί σαυτὸν ἀποστερεῖς τοῦ 
δον Μ ’ Ἁ ᾿ δύ «- κ ν ΕΣ ᾿) - 

μισθοῦ ; Νίεγας μισθὸς τὸ δύνασθαι καὶ τὰ άλλων οἰκονομεῖν. 

Οὐ τοῦ δοῦναι μόνον μισθός ἐστιν, ἀλλὰ καὶ τοῦ καλῶς οἰκο- 
“- Ἁ ’ Ν ’ Α Ἁ ᾽ Ἁ Ἕ 

νομῆσαι τὰ διδόμενα. Διὰ τί μὴ σὺ λαμβάνεις τὸν μισθόν ; 
Ὅ Α Α ’ ΕῚ ,Ἶ θ0 Ἁ Χ ΕΣ 12 ΚὯ Ἑ 

Ὲ Ψ»» καὶ τουτου »Ὲ ἐν" ος, “ακούυσον. πὐήνα μονα, 

φησὶν, οἱ ἀπόστολοι τοὺς περὶ “Στέφανον εἰς τὴν τῶν χηρῶν 

διακονίαν. Γενοῦ σὺ οἰκονόμος τῶν σαυτοῦ" αὐτή σε χειροτονεῖ 

ἡ φιλανθρωπία, ὁ τοῦ θεοῦ φόβος. 'Γοῦτο καὶ κενοδοξίας 
 πμνς τοῦτο καὶ ψυχὰς ἀναπαύει, τοῦτο καὶ χεῖρας ἁγι- 

ἀζει, τοῦτο καὶ γφρόνημα κατασπᾷ, τοῦτο καὶ φιλοσοφίαν 

διδάσκει, τοῦτο προθυμότερον ἐργάζεται, τοῦτό σε τὰς εὐλο- 

γίας ποιεῖ λαβεῖν" ἄπεισιν ἡ κεφαλή σου δεχομένη πάσας τὰς 

παρὰ τῶν χηρῶν εὐλογίας. Προθυμότερος γενοῦ ἐν ταῖς εὐχαῖς 

περιεργά ου καὶ ἁγίους ἄνδρας, τ τοὺς ὄντως ἁγίους, τοὺς ἐν ταῖς 
(307) ἐ ἐρημίαις καθημένους, τοὺς οὐ δυναμένους ἐπαιτεῖν, τοὺς προσανέ- 

χοντας τῷ θεῷ" βάδιζε μακρὰν ὁδὸν, δίδου διὰ σαυτοῦ πολλὰ 
ἃ γὰρ ἔστι δι ἑαυτοῦ ὠφελῆσαι, ἐὰν δῷς. Ὁρᾷς σκηνὴν καὶ 

καταγώγιον ; ὁρᾷς ἐρημίαν ; ὁρᾷς μόνωσιν; Π]ολλάκις ἀπελθὼν 
δοῦναι χρήματα, ἔδωκας τὴν ψυχὴν ὁλόκληρον, καὶ κατεσχέθης, 

καὶ γέγονας συναιχμάλωτος ἐκείνου, συνεξενίτευσας τῷ κόσμῳ. 
Μέγα πρᾶγμα “καὶ πένητας ὁρᾶν. ὁ “᾿Αγαθὸν, φησὶν, εἰσελ- 

θεῖν εἰς οἰκίαν πένθους, ἢ εἰς οἰκίαν γέλωτος." ᾿Εἔἶντεῦθεν ἡ 

ψυχὴ φλεγμαίνει. ἾΑν μὲν γὰρ ἔχῃς ὁμοίως ὃ γελᾶν, προτροπὴν 

ἔλαβες εἰς σπαταλην᾽ ἂν δὲ μὴ ἔχης, λύπην ἐδέξω. Ηἱϊἱς δὲ τὴν 

οἰκίαν τοῦ πένθους οὐδὲν τοιοῦτον, ἀλλὰ κἄν μὴ ἔχης τρυφᾶν, 

οὐκ ἤλγησας, [κἄν ἔ ἔχῆς, καταστέλλη. 

12 Αοὐὔ. νἱ. 5. 18. Ἤ00165. νἱ]. 2. 

τ ἀναλίσκειν] Ἑ μόνον ἴ,. 5 ἐργασίας Β.Κ. ἴ οὐκ] οὐδ᾽ Β. Υ͂ τῶν 
μισθῶν Τ,. Υ τῶν ἄλλων Β.Κ. ὅν. οοΐ. Χ ἄκουσον.---διακονίαν] ἐκ τοῦ 
καταστῆσαι τοὺς π. Σ. εἰς τὴν τ. χ. ὃ. μάνθανε, οὐκ ἂν κακοσράστες, εἰ μὴ κύτῦρα 
πολὺν εἶχε τὸ πρᾶγμα μισθὸν ΒΙΚ. Ἃ φρονήματα ᾿Ξ 2 μικρὰν Κ. ἃ γὰρ 
οὔχ. Β.Κ, Μοχ ἐάν τις δῷ ᾿Ιάδτη. Ὁ καὶ κατ. κρὶ] κατ. τῷ ἔρωτι ἢ.Κ. 
ς καὶ] τὸ καὶ 1). Μοχ ὁ ὁρᾷς Ο. ἃ οἶκον Καὶ.1,. ε΄ γελᾶν] τρυφᾶν Β.Κ. 
ϑαν. σοί. ἔ κἂν] ἐὰν δὲ 1. 

9) 

0 
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Ὄντως οἰκία πένθους τὰ μοναστήρια, ἔνθα σάκκος καὶ σπο- 

δὸς, ἔνθα μόνωσις., ἔνθα “γέλως οὐδεὶς, οὐδὲ βιωτικῶν πραγμά- 

των δὄχλος, ἔνθα νηστεία, ἔνθα χαμευνία, πάντα καθαρὰ ἢ κνί- 

σης, αἱμάτων, θορύβου, ταραχῆς, πολυοχλίας. Λιμήν ἐστιν 

εὔδιος" ὥσπερ λαμπτῆρές εἶσιν ἀφ᾽ ὑψηλοῦ τοῖς πόρρωθεν 

αὐ ωφα φαίνοντες, ἐ ἐπὶ λιμένος καθήμενοι, καὶ πρὸς γαλήνην 

τὴν Ἰαὐτῶν ἅπαντας ἕλκοντες, οὐκ ἐῶντες γενέσθαι ναυάγια τοῖς 

εἰς αὐτοὺς ὁρῶσιν, οὐκ ἐῶντες ἐν σκότῳ διάγειν τοὺς ἐκεῖ βλέ- 

ΚΡΑσπιθ Ι ξενοδό θ ποντας. πιθι πρὸς αὐτοὺς, ενοδόχησον, πρόσι ι, ἅψαι 

ποδῶν ἁγίων' πολλῷ γὰρ ἐντιμότερον τῶν ἐκείνων ἀμτένθαι 

ποδῶν, ἢ τῆς ἑτέρων κεφαλῆς. Εἰπὲ γάρ μοι, εἰ ἀνδριάντων 
, , ’ 3  ψΨ ,ὔ Ε Ν 

πόδας κατέχουσι τινες, ἐπειδὴ ὅλως τύπον ἔχουσι βασιλικὸν, 
δὴ [0 Ἁ 5 Ἁ Ξ9᾽ Ἁ ΝΟ. Ἁ Φ « ἴω ἢ 9 ’ 

συ τον αὐτὸν ἔχοντα τὸν Ἄριστον ἐν εαυὐτῷ, "οὐ καθέξεις 
ς Ἁ “ δῶ Ο Α , ὶ Ὰ, 7 Ι] «ς ὃ “Δ 5 

ἀπὸ τῶν ποῤῶν, ὁκαὶ σωθήση ; γιοί εἰσιν οἱ πόδες, κἀν εὐτε- 

λεῖς ὦσι τῶν δὲ βεβήλων οὐδὲ ἡ κεφαλὴ τιμία. [[όδες " γὰρ 
’ ᾿ ’ ΄-- 

ἁγίων μεγάλα ἴσχυσαν" διόπερ καὶ κολάζουσιν, ὅταν “τῶν 
“ἢ. ΑἉ ’ “ ΄- 

ποδῶν τὸν κονιορτὸν ἐκτινάξωσιν. Ὅταν Τἅγιος ἣ παρ᾽ ἡμῖν, 
Α 9 ι ΄σ “ ’ 

Ο μηδὲν ἐπαισχυνώμεθα τῶν ϑαὐτῶν. Λγιοι δέ εἰσι πάντες, ὅσοι 

πίστιν ὀρθὴν μετὰ βίου ἐ ἔχουσι κἂν σημεῖα μὴ ἐργάζωνται, 

κἂν δαίμονας μὴ ἐκβάλλωσιν, ἅγιοί εἰσιν. “ὙΠ ἁγίων πόδας, 
8 ᾿Ὶ “ 

φησὶν, ἔνιψεν." “ὥσπερ γὰρ ἀπὸ γῆς εἰς τὸν οὐρανὸν, οὕτως 
Α Ἁ ΄- ῶν 

ἐστὶν εἰς μοναστήριον ἀνδρὸς ἁγίου καταφυγεῖν. ν Οὐχ ὁρᾷς 
κα ΄“- , ἦ ᾿ -“- “- 

ἐκεῖ ταῦτα ἅπερ ἐν τῆ οἰκίᾳ πάντων καθαρὸς ὁ “χῶρος ἐκεῖνος" 
Α Μοὶ ’ὔ - ᾿Ξ Ἂ. .4 Ἁ Ε 27 Α Ἁ ᾿᾿ 5 - “ἃ 

σιγή καὶ ἡσυχία πολλή" τὸ ἐμὸν οὐκ ἔνι καὶ τὸ σον εκεῖ. Αν 
Α Ἃ ς ’, ͵ ’ «ἣ ’ ς ’ 

δὲ Υκαὶ Ἵμεραν μίαν μείνῃς, ἤ δευτέραν, ὙΟΥΕ πλέον αἰσθήση 

Ὁ τῆς ἡδονῆς. ἜΡΩΣ γίνεται, μᾶλλον δὲ πρὸ ἡμέρας ἀλεκτρυὼν 

ἐφώνησε: καὶ Σοὐκ ἔστιν ὥσπερ ἐπὶ τῆς οἰκίας, ῥέγχουσιν οἱ 

οἰκέται, αἱ θύραι κεκλεισμέναι, πάντες νεκροῖς ἐοίκασι καθεύ- 
’; Α Α “ Ε] - 

δοντες, ὁ δὀρεωκόμος τοὺς κώδωνας σείει. Οὐδὲν τοιοῦτον ἐκεῖ, 
τ 5 "27 Ρ“ Ν 5 , τὴ “ ο ’, 

ἀλλ᾽ εὐθέως ὕάπαντες μετὰ εὐλαβείας τον ὕπνον ἀποθέμενοι 

διανίστανται, τοῦ προεστῶτος αὐτοὺς διεγείροντος, καὶ ἑστή- 

κασι τὸν ἅγιον στησάμενοι χορὸν, καὶ τὰς χεῖρας εὐθέως ἀνα- 

τείναντες, τοὺς ἱεροὺς ἄδουσιν ὕ ὕμνους. Οὐ γὰρ δὴ, ὥσπερ ἡμεῖς, 

8 ὄχλος] τύρβη καὶ ὄχλος ΒΚ. ἢ κνίσης ΚΚ.1,.. κνήσεις (510) 1. ἙαοΡαίαΓ 
κνίσσης. ἱ ἑαυτῶν 1... Κὶ ἄπελθε Β. Κ. Ι ξενοδ. Ἰ “φιλοφρόνησον Β. Κκ. Ι,. 
αν. οθῇ, λοβρίμιο ϑιιδοῖρε Νεῖ. τὰ τὸν Χρ. ἔχοντα ἐ ἐν ἑαυτῷ 1. ποὴ] εἰ Κ. 
ο καὶ} οὐ ΒΑΚ. Ρ γὰρ οτλ. ΒΚ. ᾳ τῶν π. τὸν κι} τὸν κ. τῶν π. 1. τὸν 
κ. ἐξ ἑαυτῶν ζ. ἐξ ἑαυτῶν τὸν κ. ΒΒ. ὅν. σοί, τ ἅγιος ἢ] ἅγιοί εἰσι Ι,. 
5 αὐτοῦ 1. ΐ πίστιν---ἔχουσι] βίον καλὸν μετὰ πίστεως ὀρθῆς ἔχωσιν ἂν ἴἸ,. 
Υ εἰ---ὥσπερ γὰρ] ἄπιθι πρὸς τὰς τῶν ἁγίων σκηνάς" ὥσπερ Β.Κ, ϑαν. σοί, 
μω οὐχ ὁρᾷς] οὐκ ἔστιν ἰδεῖν Β. Κι. Χ χῶρος] Κὶς Β.ΙΚ, Ἰοοι Κεῖ. χορὸς Κα 4. 
Υ καὶ οἵη. Β., Κ, Μοχ ἢ καὶ δ. Β. Κ, 8αν. σοῦ. μίαν Ἰ ἫΝ ἴΏΨΘΓΒΟ οτὰ. Κὶ. 
2 οὐκ ἔστιν] οὐχ ὁρᾷς (εἴ ροϑβὶ οἰκίας 8614, βλέπειν ἐστι) ΒΚ ἃ ὀρεοκόμος Ἐ. 
Ὁ ἅπαντες} ὁ παρ᾽ αὐτοῖς Β.Κ. 



᾿ς τα. 

(3ο8) 

ΙΝ ΕΡΙΒΤ. 1. ΑὮὉ ΤΙΜΟΊΗ, ΗΟΜ. ΧΙΝ. 1Ω] 

πολλῶν ὡρῶν δέονται πρὸς τὸ τὸν ὕπνον ἀποτινάξασθαι καὶ 

τὴν καρηβαρίαν. κμεϊς μὲν γὰρ ἅμα διαναστάντες, καθήμεθα 

ἐπὶ πολὺ διατεινόμενοι, πρὸς χρείαν ἀπερχόμεθα, εἶτα νιπτό- 

μεθα τὴν ὄψιν, τὰς χεῖρας" μετὰ τοῦτο ὑποδήματα οκαὶ ἐνδύ- 

ματα λαμβάνομεν, καὶ πολὺς ἀναλίσκεται καιρός. ᾿κεῖ δὲ 

τοιοῦτον οὐδέν" οὐδεὶς οἰκέτην καλεῖ" ἕκαστος γὰρ ἀρκεῖ ἑαυτῷ" 

οὐ δεῖται ἱ ἱματίων πολλῶν, οὐ δεῖται τοῦ τὸν ὕπνον ἀποτινάξα- 

σθαι, ἀλλ᾽ ἅμα τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀνέῳξε, καὶ τῷ πολὺν ἐγρηγο- 
ρότι χρόνον προσέοικε τῆς νήψγεως ἕνεκεν. Ὅταν γὰρ ἡ καρδία 

μὴ ̓ βαρηθεῖσα τοῖς σιτίοις βαπτίζηται κάτω, οὐ δεῖται πολλοῦ 

τοῦ καιροῦ πρὸς τὸ ἀνενεγκεῖν, ἀλλ᾽ εὐθέως ἐστὶν ἐν νήψει" 
ἀ κεῖρες καθαραί' καὶ γὰρ ὁ ὕπνος εὔτακτος" οὐδεὶς ἀκούει ῥεγ- 

ὄντων ἐκεῖ, “οὐδὲ ἀσθμαινόντων, [οὐδὲ ῥιπταζόμενον ὁρᾷ κατὰ 

τὸν ὕπνον, οὐδὲ γυμνούμενον, ἀλλὰ καθεύδουσι τῶν ἐγρηγορό- 
τῶν εὐσχημονέστερον κείμενοι. 'Ποῦτο δὲ ὅλον ἀπὸ τῆς εὐταξίας 

γίνεται τῆς ἐν τῇ ψυχῆ. Ὄντως ἅγιοι οὗτοι, καὶ ἐν ἀνθρώποις 
Βἄγγελοι. Ὁ γὰρ πολὺς φόβος ὁ τοῦ θεοῦ οὐκ ἀφίησι πρὸς 
τὰ βάθη τοῦ ὕπνου κατελθεῖν, καὶ " βαπτίσαι τὴν διάνοιαν, 

ἀλλ᾽ ἰἐξ ἐπιπολῆς ἐπίκειται διαναπαύων αὐτοὺς μόνον. ἔ'͵Γοι- 

αῦτα αὐτῶν καὶ τὰ ὀνείρατα, οὐ φαντασιώδη, οὐδὲ τερατώδη. 

᾿Αλλ᾽ , ὅπερ ἔφην, ϑπρνρον ἐφώνησε, καὶ εὐθέως ἐλθὼν ὁ προ- 

εστὼς, καὶ τῷ ποδὶ! τὸν κείμενον ἁπλῶς ὑπονύξας, πάντας ἀνέ- 

στησεν" ἜΤΗ γὰρ γυμνοὺς ἐκεῖ καθεύδειν θέμι. Εἶτα διανα- 

στάντες, εὐθέως ἑστήκασιν, ὕμνους ἄδοντες προφητικοὺς μετὰ 

πολλῆς τῆς συμφωνίας, μετ᾽ εὐρύθμων μελῶν. πΟὔτε κιθάρα, 

οὔτε σύριγγες, οὔτε ἄλλο οὐδὲν ὄργανον μουσικὸν τοιαύτην 

ἀφίησι φωνὴν, οἵαν ἐστὶν "ἀκοῦσαι ἐν ἡσυχίᾳ βαθείᾳ καὶ ἐν 
ἐρημίᾳ τῶν ἁγίων ἀδόντων ἐκείνων. Καὶ αὐτὰ δὲ τὰ ἄσματα 
πρόσφορα, καὶ φιλίας γέμοντα τῆς ἊΝ θεόν. ἘΝ 

νυξὶ, “φησὶν, ἐ ἐπάρατε τὰς χεῖρας ὑμῶν πρὸς τὸν θεόν" καὶ 

πάλιν. “Ἔκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμα μου πρὸς σὲ, ὁ θεὸς, 

14 Ῥβδ]. Οχχχ!η[,| 2. Ἐβαὶ. χχνΐ. 9. 

ὃ καὶ ἐνδ. οτῃ. ἴ.. ἃ χεῖρες] - ἀεὶ ΒΚ. ὅαν. οεἴ. Μοχ καὶ γὰρ οπῃ. Β.Κ. 
Ε οὐδὲ Β.1.Κ.1.. οὐδεὶς Εαα. Ἢ οὐδὲ} οὐ Β. διαίτῃ ῥιπταζομένων, οὐδὲ γυμν. 
ὁρᾷ κατὰ τ. ὕ. ἴ.. Ε ἄγγελοι] - καὶ μὴ θαυμάσῃς ἀ ἀκούων ταῦτα Β.ΙΚ. ὅν. οσοΐ. 
" καταβαπτίσαι (. Ῥοιι διάνοιαν Δαά. αὐτῶν Β. Κ. ἷ ἐξ ἐ ἐπ.] ἐπιπολέως (5:0) Ι.. 
Κ τοιαῦτα αὐτῶν (αὐτῷ ().}] τοιούτου δὲ αὐτοῖς ὄντος τοῦ ὕπνου, τοιαῦτα εἶναι αὐ- 
τῶν ἀνάγκη ΒΚ. ὅαν. οἷ, Ἰ τὸν κ.}]} τῶν κειμένων ἕκαστον .1Κ. Βίδιπη 
ἀπονύξας Κ. τὰ οὔτε κιθάρας, οὔτε σύριγγος, οὔτε ἄλλου οὐδενὸς ὀργάνου 
μουσικοῦ τ. ἀφιέντος φ. Β. Κ. ἄλλο οὐδὲν ῬΙῸ οὐδὲν ἄλλο (.1.. ὦ ἀκοῦσαι) 
Ἢ ἐκεῖ Ι. Μοχ καὶ ἐρημίᾳ Κι. καὶ ἠρεμίᾳ ἴ,. ο πρόσφορα--ἄδῃ λέγων] οὐ 
μόνον πρόσφορα καὶ τῆς πρὸς 6. φιλίας παραστατικὰ, ἀλλὰ καὶ πηγὰς κ. δ. ὅταν 
γὰρ ἄδη Δ. ἔνθεν μὲν τοῦ Ἡσαΐου, ἐκ νυκτὺς---ἐπὶ τῆς γῆς" ἔνθεν δὲ τὰ Δαυϊτικὰ 
Ἐπ...» πρὸς τὸν θ. Βα. Ἰην118 1 τ]8. 4 φησὶν οπχ. ὦ. Τ πρὸς τὸν θ.] 
εἰς τὰ ἅγια" πρὸς τὸν θ. δηλαδὴ [.. 

ΤΌΜΟΥ. κ 

ἢν ταῖς 

Ε 

63ο 



122 5. ΦΟΑΝΝΙΒΚ ΟΗΒΥΒΟΒΤΟΜΙ 

ὃ ’ “-Ῥ .. ’ ’ ᾽ Α σ΄ ΄ 47 Α κ ΕΣ 

ιἰότι φῶς τὰ προστάγματά σου ἐπὶ τῆς γῆς." Καὶ τὰ ᾷάσματα 
Α οο Α εὖ Ν ΄ι 

τὰ Δαυΐϊτικα πολλὰς πηγὰς κινοῦντα δακρύων. Ὅταν γὰρ ἀδη 
’ Ἢ ΄ ΄ 7 

Ο λέγων" 1 “᾿Εκοπίασα ἐν τῷ στεναγμῷ μου, λούσω καθ᾽ ἑκάστην 
᾽ 

νύκτα τὴν κλίνην μου, ἐν δακρυσί μου τὴν στρωμνήν μου βρέξω" 
ὰ ἡ 

καὶ πάλιν, “Ὅτι σποδὸν ὡσεὶ ἄρτον ἔφαγον" καὶ πάλιν, “ΓΙ 
᾽ , “4 “- 7 

ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι μιμνήσκη αὐτοῦ; Ανθρωπος ματαιότητι 
’ “- , ͵ 

ὡμοιώθη, καὶ αἱ ἡμέραι ἡμῶν ὡσεὶ σκιὰ παραγουσι" καὶ, “ Μ᾿ ᾽ 4 
“ , 95, ΄ 

φοβοῦ ὅταν πλουτήση ἄνθρωπος, "καὶ ὅταν πληθυνθῆ ἡ δόξα 
“- , ΄. 

τοῦ οἴκου αὐτοῦ" καὶ πάλιν, “οἴ κατοικίζων μονοτρόπους ἐν 
κεν 155 

οἴκῳ καὶ, “ Ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἤνεσά σε ἐπὶ τὰ κρίματα τῆς 

δικαιοσύνης σου καὶ πάλιν, ἪΡ Ε "ἐξηγειρόμην τοῦ 

ἐξομολογεῖσθαί σοι ἐπὶ τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου" καὶ, 

“Ὁ θεὸς, Χ λύτρωσαι τὴν ψυχήν μου ἐκ χειρὸς ἅδου"" καὶ, 
ςς ἜΝ θῶ 5 ’ ΄“ θ ; ᾿] θή Ἁ 

αν πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθήσομαι κακα, 
, Α ΄ Ων Ἁ ἤ 

ὅτι σὺ μετ᾽ ἐμοῦ ὑεῖ" καὶ πάλιν, “Οὐ φοβηθήσομαι ἀπὸ φόβου 
“. ς Ἁ Ἁ ’ 

νυκτερινοῦ, ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας, ἀπὸ πράγματος ἐν 
Ἁ 

σκότει διοεορεμαῤξνδβ, ἀπὸ συμπτώματος καὶ δαιμονίου μεσημ- 

βρινοῦ"" Ἄκαὶ, “ ᾿Ελογίσθημεν ὡς πρόβατα "σφαγῆς" ὅταν 

μετὰ τῶν ἀγγέλων ἀδωσι" καὶ γὰρ καὶ ἄγγελοι τότε δουσιν' 

“Αἰνεῖτε τὸν κύριον ἐκ τῶν δοὐρανῶν,᾽ ἡμῶν χασμωμένων, κνω- 

ἔνων, ῥεγχόντων, ἣ καὶ ὑπτίων ἁπλῶς κειμένων, καὶ μυρίας μ ῥεγχ , μένων, μυρ 
’ ς ; ΓΤ. . ᾽ ᾿ ΡΥ “ξι 

λογιζομένων ἀπατας" οἷόν ἐστιν ἐκείνους ἐν τούτῳ τὸ πᾶν τῆς 
δῚ 

νυκτὸς ἀναλίσκειν 
᾿] Ἁ δὴ [ὦ 

Ἐπειδὰν δὲ ἡμέρα μέλλη ἀ γίνεσθαι, διαναπαύονται λοιπόν" 
“- ᾿] “- “- Ά ΄- 

καὶ ὅταν ἡμεῖς ἀρξώμεθα τῶν ἔργων, ἐκεῖνοι Θκαιρὸν ἔχουσι τῆς 
Α -“ ᾿ 

ἀναπαύσεως. ᾿ Ἡμέρας δὲ γενομένης, ἡμῶν ἕκαστος δὅτὸν ἕτερον 
κ Ἁ ’ κ᾿ “- 9 Ὃ ’ὔ ἢ ς τ μὴ 9 , 

καλεῖ, τὸν λόγον ποιεῖ τῶν ἐξο ιαζομένων, εἰς ἀγοραν ἐμβαλ- 
» ἢ , , Ν᾽ 27 ὙΔΕ 

λει, ἄρχοντι παρίσταται, τρέμει, δέδοικε τὰς εὐθύνας" ἕτερος 

ἐπὶ τῆς σκηνῆς, ἄλλος πρὸς τὸ ἐπιτήδευμα τὸ ἑαυτοῦ. ᾿Εὐκεῖνοι 
Α ’ Ά Υ Α “- 

δὲ πάλιν εὐχὰς ἑωθινὰς ἐπιτελέσαντες καὶ ὕμνους, πρὸς τὴν τῶν 

αφῶν ἀνάγνωσιν τρέπονται" εἰσὶ δὲ οἱ καὶ βιβλία γράφειν ρ 
μεμαθηκότες. “Ἕκαστος οἴκημα μού τῶν. ἐμ δα," ἱὲν λαβὼν, 

Κκ ἡσυχίαν διαπαντὸς "ἀσκεῖ, οὐδενὸς φλυαροῦντος, Ι οὐδενὸς οὐδὲν 

1ὅ ῬΒαι. νἱ. 7. οἱ. το. ΟΧΙ). 2, 4. 601]. ν11}. 5. ΧΙΝῚ11. 17. ΙΧΥΤ], 7. ΘΟΧΥΊΠ. τ64, 62. 
ΧΙ, τό. ππῖι. 4. Σὸ δ. ὃ. ΧΗ. 75: ααίνι Ἱ 

85 τὰ οτη. 1[.1.. Δαβιτικὰ Ὁ. (Ὁ) δαν. Μον. ϑἰαϊπῃ καὶ πολλὰς ἴ,. ἴ καὶ, 
ἄνθρ. Β.Κ. ν καὶ] ἢ ΒΕΙΚ. Μοχ πληθυνθείη 1. ν ἐξεγ. Ο.Κ. καὶ πάλιν 
--δικαιοσ. σου οἵη. ΝΘ ΓΟΗ. Χ λυτρώσεται Β.Ο.Κ. ὅαν. οθῦ. δὲ εἴ) Ὁ 
κύριε Ἰ,. 2 καὶ] - πάλιν Β.Κ. ὅν. σοι. ἃ σφαγῆς τ τὴν εἰς θεὸν αὐτῶν 
διάπυρον ἀγάπην ἐνδείκνυνται (-νυται Β.) Β. Ὡς δαν. οδΐ, Ὁ ὅταν] ὁ δὲ πάλιν 
Ἰάθιη. ὁ οὐρανῶν] ὁ λέγοντες ᾿Ἰά ΘΠ, ἃ γενέσθαι 1. Π 8 καιρὸν---ἀνα- 
παύσεως λοιπὸν διαναπαύωνται (81.)7,. ἡμῶν] - μὲν Β.ΞΚΚ. δ τὸν ἑταῖρον 
καλεῖ Β.1Κ.1}.. καλεῖ τὸν ἕτερον Δα. αἴ νοοαί Νεῖ. ἢ εἰ εἰς Βα 4. εἰ οἴῃ. 
ΒΚ, νεῖ. ἢ εἰς 1. 1 ἐν οτὴ. ἴ,. Κκ ἀσκῶν ἴ,. 1 οὐδενὸς οτη. [,. 
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λέ πῃ ἢ" Ἷ Φ 9 ’ ;, Α Ἀ ς ᾿Ξ 39 ἈΝ 6 

ἐγοντος. ρίτην, ἕκτην, ενατὴν, καὶ τὰς ἐσπερινὰς εὐχὰς 31 

ἐπιτελοῦσι" καὶ εἰς τέσσαρα μέρη τὴν ἡμέραν διανείμαντες, καθ᾽ 
“ 

ἕκαστον μέρος δ σούδονω; ψαλμῳδίαις, ὕμνοις γεραίρουσι 
Ἁ ; Α 

τὸν θεόν. Πάντων δὲ πὰριστώντων, “γελώντων, παιζόντων, 

διαρρηγνυμένων ὑπὸ τῆς γαστριμαργίας, οὗτοι τοῖς ὕμνοις 

προσανέχουσιν. Οὐδαμοῦ τραπέζης οκαιρὸς, οὐδὲ τῶν αἰσθητῶν 
’ Ἁ Ἁ , “ ΄“ , 

Ῥτούτων. []άᾶλιν μετὰ τὸ ἄριστον τῶν αὐτῶν ἔχονται, “ὕπνῳ 
’ Α Ἁ Ω Α Α 

πρότερον ἑαυτοὺς ἐκδεδωκότες. Οδὲἑ μὲν οὖν κοσμικοὶ καὶ τὴν 
- Ἁ ’ 

ἡμέραν καθεύδουσιν: ἐκεῖνοι δὲ καὶ τὴν νύκτα "ἐγρηγόρασιν. Β 
Ὄ  ΚᾺ, ;ὔ φ 5. μ᾿ “ Ἁ ’ Ἧ ’΄ 

ντῶως υἱοί φωτὸς εἰσιν. ἶτα εκεῖνοι τὸ πλέον ἀναλώσαντες 
» ΄“΄ τ .“᾿Ἅ β β ’ ᾿ ν Ἔ δὲ » 

ἐν τῷ ἴὕπνῳ προῖασι βεβαρημένοι" δούτοι ὃὲ ἔτι νήφουσιν, 
»᾿,᾿ , Ἁ - , ἤ Ἢ ’ὔ 

ἄσιτοι δ᾽ μένοντες, καὶ τοῖς ὕμνοις προσανέχοντες, χ' σπέρας 
’ Ν 

πάλιν καταλαβούσης, οἱ μὲν εἰς λουτρὰ καὶ ἀνέσεις σπεύδουσιν" 
- Α -“ “- 

ἐκεῖνοι δὲ τῶν πόνων ἀπολύσαντες ἑαυτοὺς, τότε τῇ τραπέζῃ 

ἡ προσανέχουσιν, οὐκ οἰκετῶν πλῆθος ἐγείροντες, οὐδὲ περιτρέ- 

χοντες τὴν οἰκίαν, οὐδὲ θορυβοῦντες, οὐδὲ ὄψα "πολυτελῆ πα- 

ρατιθέμενοι, αρὐδὲ κνίσης γέμοντα, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἄρτον μόνον καὶ 
Ν « δὲ ἔλ Ὀ ’ Φ δὲ [2 ἣ ΄ ΄ 

ἅλας, οἱ θεὲ ἔλαιον ὕπροστιθεντες, ἕτεροι ὃε, ὅσοι ἀσθενέστεροὶ 
Ἁ ι ν ὯΝ 

εἰσι, καὶ λαχάνων “ἔχονται καὶ ὀσπρίων. Εἶτα μικρὸν καθίσαν- 
[οἱ Δ Φ Ν "- " 

τες, μᾶλλον δὲ ὕμνοις τὸ παν κατακλείσαντες, διαναπαύονται ἐπὶ 

“μόνον πεποιημένης, οὐ τρυφήν. 
ἔ 

- 

στιβάδος ἕ εκαστος πρὸς ἀνάπαυσιν 

(399) Οὐκ ἔστι φόβος ἁ ἀρχόντων" ἐκεῖ, οὐκ ἔστι δεσποτῶν ἀπόνοια, οὐκ 

ἔστι δούλων φόβος, οὐκ ἔστι γυναικῶν θόρυβος, οὐκ ἔστι παί- 
Ἁ 2 »᾽ ΄ “Ὧν « ’ κ᾿] ᾽ 

δων ταραχῇ, οὐκ ἔστι κιβωτίων πλῆθος, οὐδὲ ἱματίων ἀπόθεσις 
Α 

περιττή, οὐ χρυσίον, οὐκ ἀργύριον" οὐκ ξεἰσὶ φυλακαὶ καὶ προ- Ὃ 
᾿Ξ ᾿] ΕῚ ΄- 3 » ἢ “ ν] ’ Ξ ες Ν 

φυλακαί" οὐκ ἔστι ταμεῖον, οὐκ ἄλλο "τοιοῦτον οὐδέν: ἀλλὰ 
’ ΄“ [ὦ ’ ΄- 

παντα εὐχῆς γέμει, πάντα ὕμνων, πάντα εὐωδίας πνευματικῆς, 
8.4 3 - ,ὔ “ 5 ᾽ὔ ᾿ , 5 Ν 

οὐδὲν ἐκεῖ σαρκικὸν. Ληστῶν ἐφόδους οὐ δεδοίκασιν" οὐ γὰρ 

ἔχουσιν ὅτου ζημιωθῶσι" χρήματα οὐκ ἔστι, σῶμα ἐστι καὶ 

ψυχή" ἂν ταύτην ἀφέλωνται, οὐκ ἱἐζημίωσαν, ἀλλ᾽ ὠὦνησαν" 

τ τρίτην] εἶτα τρ. Β.ΚΚ.1.. ὅν. οεἰ. Μοχ ἐνάτην Ῥ͵ΤῸ ἐννάτην τ. Ὡ ἀρι- 
στώντων - τῶν ἄλλων Β.Ο Κ. ϑαν. οοῦ. ο καιρὸς] ἐ ἐκεῖ σχολὴ πολυτελοῦς 
Ὁ τς Ρ τούτων. πάλιν μετὰ τ. ἄ.} τούτων ἁπλῶς τρυφῶν, ἀλλὰ τράπεζαν 
προτιθέμενοι ἐσχεδιασμένην, οὐδὲν περιττὸν ἔχουσαν οὐδὲ κεκαρυκευμένον, ὑπ᾽ 
ἀκρόασει θείων λογίων σιτοῦνται. εἶτα μετὰ τ. ἄ. πάλιν ΒΚ, ᾳ ὕπνῳ] οὐχ 
ὕπνῳ ἴ,. τ ἐγρηγορῶσιν (. Βύδέτη οὕτως 1. 5 εἶτα ἐκ. καὶ ἐκ. μὲν ΒΚ. 
ν ὕπνῳ] -Ἐ τῆς ἡ ἡμέρας Β.Κ'. ὅν. οοἰ. Ῥοβὲ προΐασιν Δα. ἔτι (τηοχ οἴῃ. ἔτι) Β.Κ. 
Υ οὗτοι] ἐκεῖνοι (.1.1. Κ μένοντες }- ἕως ὀψὲ Β.Κ. ὅν. σοί. Χ ἑσπέρας 
-ἐδὲ 1. ὅαν. σοί. οἵ οχ σουσ. τθοβ. Κ. ᾧἹἵὺὶ προσίασιν ΒΚ. 2 πολυτελῆ ΟἸΏΠΕΒ. 
πολλὰ Εαα. ἃ οὐδὲ οτη. Κ. δὐαῦπη κνίσης Κα. “" κνήσης Ι. κνίσσης ΕΔά. 
Ὁ προτιθέντες [,. ο ἔχονται) μετέχουσι Β.Κ. ἃ μόνον οτη. ἴ,. 8 ἔστι 
οτῃ. Κ. Γ οὐκ ἔστι] οὐ (εν Β.Κ. Β εἰσὶν) - ἐκεῖ ΒΚ. ὅν. οϑῖ. καὶ προ- 
φυλακαὶ οτη. Β.Ο. Μοχ ταμιεῖον Β.(.1.,. ἢ τοιοῦτον] τῶν τοιούτων ἴ,. 
ἱ ἐζημιώθησαν 1,. 

Β 2 



ι24 5, ΦΘΌΑΝΝΙΚ ΟΗΒΥΒΟΒΤΟΜΙ 

ἈΝ σ-: - 

16 ὁ ἐὺ μοὶ γὰρ τὸ ζῆν, Κφησὶ, Χριστὸς, καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρ- 
΄σ ΄- . ’ 

δος" ἀπέλυσαν τῶν ᾿δεσμῶν. "Ὄντως 7“ φωνὴ ἀγαλλιάσεως ἐν 
“ ’ ΡῈ] ᾽ ", 9 “΄΄᾽ 9 ΄ " “΄“ Δ] 

σκηναῖς δικαίων. Οὐκ ἔστιν ἐκεῖ ὁλολυγῆς ἀκοῦσαί ποτε οὐδὲ 
"-"» Ἁ ᾽ὔ “ 

κωκυτοῦ" καθαρὸς τούτων τῶν "" ἀηδῶν ὁ ὁ ὄροφος, καθαρὸς τῆς 

κραυγῆς ταύτης. ᾿Αποθνήσκουσι μὲν γὰρ καὶ ἐν αὐτοῖς" οὐ γάρ 

εἰσιν ἀθάνατοι τὸ σῶμα ἀλλ᾽ οὐκ ἴσασι θάνατον τὸν θάνατον. 
ω Α Ἀ 

Μεθ’ ὕμνων προπέμπουσι τοὺς ἀπελθόντας" προπομπὴν τὸ τοι- 
“ “κ“- 2 Ε ’ «ἦ “ ΄σ Ψ ς » 

οὔτον καλοῦσιν, οὐκ ἐκφοράν. ἱἀάν ἀπαγγελθῆ, ὅτι ὁ δεῖνα 
΄σ΄ , 

τετελεύτηκε, πολλὴ " ἡ εὐφροσύνη, πολλὴ ἡ ἡδονή; μάλλον δὲ 
“δ λ σ΄ . α “ ε τε ’ - Ὁ ς ἊἜ 

οὐδὲ τολμᾷ τις εἰπεῖν, ὅτι ὁ δεῖνα τετελεύτηκεν, ἀλλ᾽, ὁ δεῖνα 

Ἐ τετελείωται. Εἶτα εὐχαριστία, δόξα πολλὴ, εὐφροσύνη, ἑκά- 
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’ “ “-“ ὰ ᾿Ὶ ΄' ΄σ 

στου εὐχομένου τέλος τοιοῦτον λαβεῖν, οὕτω τὸν ἀγῶνα τοῦτον 
- -ὶ Α “ ΄ ᾿Ὶ 

ἐξελθεῖν, ἀναπαύσασθαι τῶν πόνων καὶ τῶν ἀγώνων, ἰδεῖν τὸν 
Υ ’ὔ «ἃ μὴ ὔ “ο 4 9 σ΄. “ “ 9 Ἁ 

Χριστόν. ἹΚᾶν Ῥἀρρωστήση, οὐ δάκρυα, οὐ θρῆνος, ἀλλ᾽ εὐχαὶ 
’ 3) ς “ κ ἀπ Ἁ ’ »» ’ ᾿ ΄ 

παλιν᾽ οὐκ ἰατρῶν χεῖρες, ἀλλὰ πίστις μόνη πολλάκις ἀπηλ- 
Ἁ , κ ΩΝ κ ΄ 

λαξε τὸν ἀρρωστον. Ευἱ 4 δὲ ἰατρῶν δεηθείη, πολλὴ καὶ ἐνταῦθα 

ἡ φιλοσοφία, πολλὴ ἡ καρτερία. Οὐ παρέστηκε γυνὴ λύουσα 
Τ᾽ ’ ᾽δὲ δί Ἁ "ΕΣ 7 Ἂν ’ ᾿ ὃ ’ὔ 

τρίχας, οὐδὲ παιδία τὴν οὐδέπω γενομένην ὀρφανίαν ἀποϑυρο- 
Α “ Ἁ Α 

μενα, οὐδὲ οἰκέται παρακαλοῦντες τὸν ἀποπνέοντα μετὰ ἀσφα- 
πα ι 4 

λείας αὐτούς τινι παρακαταθέσθαι: ἀλλὰ πάντων τούτων ἀπηλ- 
“- ’ Α 

λαγμένη ἡ ψυχὴ, ἕν σκοπεῖ μόνον εἰς τὴν ἐσχάτην ἀναπνοὴν, 
Ψ Ξ ’ “ “ ΚκΚ ’ δὲ μ 4 ὅπως παρέλθῃ τῷ θεῷ φίλη. αν γένηται ὃε νόσος, οὐ γίνεται 
ς ἦ ᾿ ’ { ἡδὲ τ Ἁ τ ͵ ς Α Α Ν Ἁ ς 

ἀπὸ γαστριμαργίας, ἴουὸδε ἀπὸ καρηβαρίας, ἀλλα καὶ αὑται αἱ 

τῶν νόσων ὑποθέσεις ἐγκωμίων "' γέμουσαι, οὐχὶ κατηγορίας, ὡς 
" Α ι 

ναὗται: ἢ γὰρ ἀγρυπνίας, ἢ νηστείας ἐπίτασις, ἤ τι τῶν τοι- 
Α ’ [ὦ 

οὕτων τὰς νόσους ἐργάζεται" ὅθεν καὶ εὐαπάλλακτοι γίνονται" 
- Ν ’ “ “ 

ἀρκεῖ γὰρ μηκέτι “καμόντα ὁμοίως πάντων ἀπηλλάχθαι τῶν 

εινῶν. 

“«Χεὶ ἁγίων πόδας ἔνι ψεν." ἤΞἙνεστι 
Α " 5 ’ ’ ς “ κ ϑ - Α 3 ’ 

καὶ ἐν ἐκκλησίαις τοιούτους εὑρεῖν. Μὴ γὰρ ἐπειδὴ γ᾽ ἐκείνων 
οἷ ’ ΄ “- “-“ 

τὸν βίον διηγησάμεθα, τῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις καταφρονῶμεν. 
’ ““ - 

Πολλοὶ πολλάκις τοιοῦτοι καὶ ἐν μέσαις ταῖς ἐκκλησίαις εἰσὶν. 
9 4548 ΄“ θ ; Μ) Ζ ν Ι δὲ) Φ “ 

αλλ᾽ εν τῷ λανθανοντι. ἡ ἔγαρ ἐπειδὴ οἰκίας περινοστούσι, 

ΓΝ Α ον Α 

πε οὖν μοι, φησίν, 

16. ῬΈΠΙΡ, 1 1: 17 Ῥϑβ8]. οχυἹ. 18. 

Κ φησὶ δΔηΐθ τὸ ζὴν ἔτδᾶπ8ρ. [,. ροϑβΐ Κι ριακὸς ἔπ Ἢ δεσμῶς ἡ δϑυτοὺς πάντων 
Β.Κ. ὅν. οοδί. τῇ ἀηδιῶν 114 Θῃη. Ὠ ἡ οἵη. (.1. νϑίοῃ. Ο ἡ οἵη. Ϊ. 
Ψεγοη. Ρ ἀρρωστῇ Β. ᾳ δὲ] -Ἐ καὶ Β.1Κ. ὅν. σοί. ΤΙ τὰς τρίχας Βα. 
ΑΥ̓ΠΟΌ] 5 αἰσοδύ Ὁ οἸηη! 8. 5. ἀπέλθη Ἰζ. ὅαν. οοἵ. Μοχ νόσος δὲ κἂν γ. 
Βοος οἵα. [. ἴ οὐδὲ ἀπὸ] ἢ ἴ,. οὐδὲ ἀπὸ κ- οἴη. Β. -“ ἃ γέμουσιν Β.Κ.1,. 
αν. οο. Υ͂ αὗται ΡΓῸ αὐταὶ ΟἸΏΠΘΒ. Υ καμόντα (. καμῶντα Ι. κάμνοντα 11. 
καμόντας 44. Χ εἰ ἁγίων---μὴ γὰρ] εἰ ἁγίων τις πόδας ἕνιψεν ἐ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, 
εἰ ἔνεστι καὶ ἐνταῦθα τοιούτους εὐ ρεύξεὶ ἔνεστι, καὶ πάνυ ἔνεστι" μόνον μὴ Κα, 
ὅδάὰν. σοί, Υ ἐκείνων ἴῃ τηᾶγρ. 1. 2 γὰρ] οὖν Β.Ι͂. 
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μηδὲ ἐπειδὴ εἰς ἀγορὰν ἐμβάλλουσι, μηδὲ ἐπειδὴ προΐστανται, 
“ ᾿] “ Κ ᾿ ΄“ ε Ἀ Ε ’ὔ δαν ν 18. εἰ Κα ’ 

καταφρονῶμεν αὐτῶν. ἴλαὶ τοῦτο ὁ θεος ἐπέταξε ς φαῤῃμ 

γὰρ, φησὶν, ὀρφανῷ, " καὶ δικαιώσατε χήραν. Πολλαὶ τῆς ἁ 

τῆς αἱ "ὁδοὶ, ὥσπερ οὖν καὶ τῶν μαργαριτῶν πολλὴ ἡ διοφορὰ, 

καίτοι πάντες μαργαρῖται "λέγονται, ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἔστι λαμπρὸς 

καὶ στρογγύλος πάντοθεν, ἕτερος δὲ τοῦτο μὲν οὐκ ἔχει τὸ 
’ Φ ’ “- ᾿ “ “ Ἄ νὰ , 

κάλλος, ἕτερον δέ. Τ]οῖον δὴ τοῦτο; ὥσπερ ἀπὸ τινος τέχνης 

τὸ “κοράλλιον ἐπιμήκη ἔχει τὴν γραμμὴν, 4 

τορνευμένας, Γκαὶ τοῦ λευκοῦ ̓ χρώματος ἕτερον ἐπιτερπέστερον, 

τὸ δὲ πράσινον ὅπάλιν πάσης χλωρότητος ᾿ἐπιτερπέστερον᾽ 

ἄλλος τοῦ αἵματος τὸ ἀνθηρὸν παρέχεται τῷ δ εὐανθεῖ, ἄλλος 

ἊΝ θαλάττης κνανώτερος, ἄλλος τῆς ἁλουργίδος στιλβότερος" 

Κἄλλα πολλὰ ἄνθη, καὶ ἡλίου δὲ χρώματα εὕροι τις ἄν" τοι- 

᾿ ἢ 6) 
και γωνιας ΕΑ ΤΕ" 

οὔτοι καὶ οἱ ἅγιοι" οἱ μὲν ἑαυτοὺς ἀσκοῦσιν, οἱ δὲ καὶ τὰς ἐκ- 
κλησίας. “Εν ἁγίων, φησὶ, πόδας ἔνεψεν, εἰ θλιβομένοις 
Ὃ ἐπήρκεσεν.᾽" ᾿Επιδράμωμεν τῷ πράγματι, ἵνα ἔχωμεν καυ- 

χᾶσθαι ἐκεῖ, ὅτι ἐνίψαμεν ΒΥ ΤῊΝ ἁγίων. "ΕΠ πόδας αὐτῶν 

νίπτειν δεῖ, πολλῷ μάλλον καὶ 9 ἐκ χειρὸς ἐπιδιδόναι αὐτοῖς τὰ 

χρήματα. 28 ει Μὴ “γνώτω, Ρ φησὶν, ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ 

δεξιά σου. Τί μυρίους παραλαμβάνεις μάρτυρας: : μηδὲ οἰκέτης Ἐ' 

(310) 4ἰδέτω, εἰ δυνατὸν, μηδὲ γυνή. ΓΙ] ολλὰ τὰ σκάνδαλα τοῦ δολίου" 
, ς ’ 3 , , Ω , ἐν ᾿ 

πολλάκις ἡ μηδέποτε ἐμποδίσασα, τότε δἐμποδίζει, ἢ ὕπο κε- 
’ «ἡ ς Ἁ ς ’ "ἢ τὶ φ Ἁ 5 ᾿. ’ 

νοδοξίας, ἢ ὕπο ετέρου τινος. Ἐπεὶ και ὁ Αβραὰμ, καιτοι 

θαυμαστὴν ἔχων γυναῖκα, τὸν υἱὸν μέλλων ἀναφέρειν, ἔκρυπτε, 

καίτοιγε οὐκ εἰδὼς τὸ ἐκβησόμενον, ἀλλὰ πεπεισμένος ὅτι πάν- 
3 ; ΠῚ Φ-. Οἷ ἌΝ λέ ΓΑΕ, ἡ “' 3 θ “ 

τως αναιρήσει. ἐ Οουὐν εμε ε εγειν, εἰ Τιφὴν αν βῶπος των 

πολλῶν; ὕτίς ἐστιν οὗτος ὁ ταῦτα διαπραττόμενος; οὐκ ἂν ἐπὶ 

ἀπηνείᾳ αὐτὸν Υ' διέβαλε καὶ ἀγροικίᾳ; “Οὐδὲ ἐδεῖν κατηξιώθη 
18 Ἐϊ8δὶ. 1, 17. 19 Μαί(ῃ. νἱ. 3. 

ἃ ὁδοὶ} -Ἐ καὶ διάφοροι Β.Κ. Μοχ καὶ ἐπὶ τῶν μ. ἸἸάθτη. Ὁ λέγονται] -- 
ἀλλ᾽ οὐκ εἰσὶ πάντες ἴσοι Β, Κκ' ο κορύλλιον (.1. ἡετοη. κοράλιον Β.Κ. 
ἃ καὶ ΟΤ,. Ὁ ϑιδάτη τὰς γωνίας Β.Ο. Κ. δαν. οϑί. 5 ἐκτετορνευμένας] 516 
ΘῈ ὦ ᾿ἐκτετορευμένας ἘΔά. ἔ καὶ τοῦ---χλ. ἐπιτερπέστερον] καὶ ἄλλος τοῦ 
λ. χρ. ἐστιν εὐανθέστερος. ἄλλος τὸ πρ. ἔχων πολὺ πάσης χλ. μένει ἐπιτερπέ- 
στερος ΒΚ. ἔ πάλιν] πολὺ Β.Κ. ὅ'αν. εοῖ. ἢ εὐανθεῖν 1. ἰ θαλάττης] 
-Ἐ ἐστὶ Β.Κ, ὅν. οσεΐ. Κ ἄλλα--τοιοῦτοι] καὶ ἄλλα δὲ μυρία ἄν τις εὕροι τοῖς 
ἄνθεσιν ἁμιλλώμενα κατὰ τὸ ποικίλον, ἢ ἢ τοῖς τοῦ ἡλίου χρώμασιν. ἐξισούμενα" 
μηραρήμ δὴ Β.Κ. 8αν. (οῦ. ᾿ εἰ ἁγίων, φ. ] καλῶς ἄ ἄρα ἔλεγεν, εἰ ἁγίων 146 π1. 
τὰ ἐπήρκεσεν] “Εὥστε γὰρ πάντας ἐπᾶραι πρὸς μίμησιν, διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν 
(εἴρηκεν Β.). οὐκοῦν καὶ ἡμεῖς Ἰάθτη. ἢ εἰ} Ἐδὲ ἸΙάθη. χρὴ ΡΙῸ δεῖ ἴ,. 
9 ἐκ χειρὸς εἰς χεῖρας ΒΟΙΚΚ. Ῥοβύ χρήματα 844. καὶ σπουδάζειν λανθάνειν Β.Ὁ. 
Κ, ὅ8αν. οἴ. Ρ φησὶν] ἤκουσας Β.Κ. ᾳ εἰδέτω 'ζ. εἴ 6χ οοΥΥ. Οὐ. 
τ πολλὰ] τι γὰρ] Ἐὰ 85 ἐμποδίσει Τ,. ἴ εἴ τις] εἴπερ Β. Υ͂ τίς (τί απιίθ 
σου. Κι,}]} οὐκ ἂν εἶπε, τίς Β.1Κ.1,. ὅν. οεΐ. Υ διέβαλλε Τ,. Χ οὐδὲ] 
ονγῶ οὐδὲν---ἐργάσαιτο᾽ διὰ τοῦτο οὐδὲ Β.Κ. Μοχ ἀλλ᾽ οὐδὲν---ἐργάσαιτο οτη. 
ΠΟΘΙ. 
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120 ς, ΦΟΑΝΝΙΒ ΟΠΗΒΥΒΟΘΤΟΜΙ Υ. τ{τττῖρ 
Ἁ Ἁ { “- ς Α ς40.Α ς ,ὔ " σ - 58» 

τὸ παιδίον τὸ ἑαυτῆς ἡ γυνὴ, οὐδὲ ὕστερας ἀκοῦσαι φωνῆς, οὐδὲ 
“ , Υ 

Υσπαῖρον θεάσασθαι, ἀλλ᾽ ὥσπερ αἰχμάλωτον λαβὼν, οὕτως 
" , ᾽ ᾽ ὃ. , “ ΄ « , ΟΥ̓ 
απήγαγεν. Αλλ᾽ οὐδὲν τούτων ἐνενόησεν ο δίκαιος ἐκεῖνος. Με- 

θύων τῷ πόθῳ. Οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἑώρα, ἀλλὰ τὸ προσταττό- 

Β μενον ὅπως ἐργάσαιτο, οὐδὲ παῖς ἣν ἐκεῖ, οὐδὲ γυνή" μάλλον 

δὲ οὐδὲ αὐτὸς ἤδει τὸ ἐκβησόμενον' οὕτω πάντοθεν ἐσπούδαζε 

καθαρὸν τὸ ἱερεῖον "ἀναγαγεῖν, μὴ δάκρυσιν αὐτὸ. μὴ ἀντιλογίᾳ 

μολῦναι. υ]Κ αἱ φησι πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿Ισαάκ' 30.4ἐ ΜΩ͂Ν τὰ ξύλα 

καὶ τὸ πῦρ, ποῦ τὸ πρόβατον; “ΓΙ οὖν ὁ πατήρ; «Ὁ θεὸς 

ὄψεται ἑαυτῷ πρόβατον εἰς ὁλοκάρπωσιν, τέκνον. λΔέγεται 

ἐδὴ τοῦτο ἘΝ προφητείᾳ, ὃ ὅτι τὸν υἱὸν ὄψεται ὀξαυτῷ, φησὶν, 
4 ς ’ Α͂ Α. ἐγ [ Νὴ ’, 5 ,ὔ ΠῚ . δὰ: ον 

εἰς ὁλοκαρπωσιν᾽ καὶ ἅμα 'καὶ τότε ἐκβέβηκε. 511 καὶ αὐτὸν 
ὔ τὶ Α Ἁ ’ Ξ Α Α ὔ , 

Ο κρύπτεις, εἶπε, τὸν σφαγιασθησομενον Ναὶ, φησὶ, δέδοικα μὴ 
’ “ ΄. Ἀ σ΄: 

ναρκήση, δέδοικα μὴ ἀνάξιος ὀφθῇ. Εἶδες πῶς μετὰ πολλῆς 
- δὲν ἡ 8 ; “ » ἱ ἢ τ“ 3 ς ΟΡΨΟ Μ) τῆς ἀκριβείας ἅπαντα ἔπραττεν, “ὡς εἶπεν ἡ γραφη, η 

“ ἘΞ 
γνώτω ἡ ἀριστερὰ σου, φησὶ, τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου; τουτέστι, 

ἣ “- Η ’ ΄ 

κἂν ὡς οἰκεῖον μέλος ἔχωμέν τινα, ἱμὴ σπουδάζωμεν αὐτῷ δει- 
,, Α ο κ ς [ὦ "ὦ ὌΝ Ἁ ϑ Ἁ ’ὔ ; 

κγύναι, πλὴν εἰ μὴ ἀνάγκη εἴη. [Ἰολλὰ γὰρ ἄπο τούτου γίνεται 
Ν , 9 ; " ΄, , , 

τὰ δεινά. Εϊς κενοδοξίαν τις αἴρεται, κώλυμα γίνεται πολλακις. 
κ ἥδ Ὁ , , ς ὃ Ἁ δ΄ ’ὔ 

καὶ εαυτοὺς λανθανωμεν. εἰ ὀυνατον,. ἵνα τύχωμεν Διὰ δὴ τοῦτο 

Ὁ τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, 

μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, 
“- Ἄς, ΘΝ Α 5 Α φ“ “ ΨΩ 3 “. 

νυν και ἀεί και εἰς Τοὺυς αἰῶνας Τῶν αιῶώνῶν- Α μήν. 

ΛΟΓΟΣ [ΙΕ 

᾿ Νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ" ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσι τοῦ 

10 Χριστοῦ, γαμεῖν θέλουσιν, ἔχουσαι κρίμα, ὅτι τὴν πρώτην 

πίστιν ἠθέτησαν. Ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσι περιερχό- 

ἡττὶ τὰς οἰκίας" οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ, ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ 

περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα. Βούλομαι οὖν νεωτέρας 

20 θη. χχὶ!. 7, 8. 1. Δ», Υ. ν. 11---1ἰ 5. 

Υ σπαίροντα 1.. σπέροντα Ἰ᾿ Ζ οὐδὲ--- γυνὴ] καίτοι οὐδὲ ὁ παῖς Β.Κ. 
ἃ ἀνενεγκεῖν ἴ,. Ὀ καί σι----Ἰσαὰκ] ὅρα δὲ (- καὶ Β.1Κ.) μεθ᾽ ὅσης ἡμερό- γΎ φη ὅρα δὲ ( })μ ης ἧμερ 
τήτος ὁ ᾿Ισαὰκ ἐρωτᾷ, καὶ τί φησι πρὸς αὐτὸν Β.Ιζ. ὅαν. σε. ῥαϊ!πη πάτερ, 
τ ΒΑ. ς δὴ ργο δὲ Β.1.Κ.1,. ἃ καὶ οἴη. 1. καὶ ὡς πρ. Β.Κί. ὅν. σοΐ. 
6 ἑαυτῷ, φ.} δῖς Ο.1.1,. φ. ἑαυτῷ Ν εγοῃ. ἑαυτῷ θεὸς Β. Κ. 54ν. φαΐ. ΐ καὶ 
οτη. Κὶ. καὶ ἅμα---ἐκβέβηκε οτη. Ν -: τί--ὀφθῇ. 1 τί ποιεῖς, ὦ μακάριε; τί 
καὶ ἀπὸ τοῦ παιδὸς κρύπτεις ὃ μέλλεις ποιεῖν ; εἰπὲ τὸν σφαγιασθησόμενον. οὗ, 
᾿μβ δέδοικα μή τι παρεμποδίσῃ, καὶ ἀράξευς τοῦ ἐπιτάττοντος εὑρεθῶ. Β.Κ. 
ἢ ὡς] ἄρα καλῶς Β.ΚΚ. ὅν. οοἱ. Μοχ φησὶ οι. 146 πὶ. ἷ μὴ Ῥοϑί αὐτῷ 
ἴΓΔΏΒΡ. ΒΑΚ. κ καὶ---ἀγαθῶν) “παρακαλῶ, καὶ ἡμεῖς ὅταν τι ποιῶμεν πνευμα- 
τικὸν, σπουδάζωμεν λανθάνειν καὶ ἑαυτοὺς, ἵνα κατὰ τὸ δοκοῦν τῷ θεῷ ἐνταῦθα 
πολιτευσάμενοι, τύχωμεν τῶν ἐπ. ἐν οὐρανοῖς ἀγαθῶν ΒΚ. 
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χήρας γαμεῖν, τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν, μηδεμίαν ἀφορμὴν 

διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ λοιδορίας χάριν. Ἤδη γάρ τινες 

ἐξετράπησαν ὁ ὀπίσω τοῦ Σιατανά. 

ΠΟΛΥΝ ὑπὲρ τῶν χηρῶν. ὁ Παῦλος ποιησάμενος λόγον, ἢ 

καὶ χρόνον αὐτῶν "διορίζων, καὶ εἰπὼν, ““ Μὴ ἔλαττον ἐτῶν ὙᾺ 

ἥκοντα γεγονυΐα," καὶ τὴν ποιότητα διδάξας τῆς χηρείας, “ καὶ 

εἰπὼν, “Εἰ ἐτεκνοτρόφησεν, εἰ ἐξενοδόχησεν, εἰ ἁγίων πόδας 
»᾿ 4} ’ Ε “΄“ ; ὁ, “6 Ν ’ δὲ Γ᾿ “κ᾿ ν») 6 

ἔνεψε," πάλιν ἐνταῦθά φησι εὠωτέρας ὃὲ χήρας παραιτοῦ. 634 

Περὶ δὲ τῶν παρθένων, καίτοιγε “πολὺ φορτικωτέρου τοῦ 

πράγματος ὄντος, οὐδὲν τοιοῦτον ἴ 
δι. Ὅ 3... «Γ “ ; φι 5 δ 8. “ ὃ 

τι; ᾿Οτι ἐπι μείζοσιν ἀπεγράψατο, καὶ ἀπὸ μείζονος τῆς οια- 

δ ἐκεῖ προέβη τὸ ἔργον τοῦτο. 'Γὸ μὲν οὖν, “Ε) ἐξενοδό- 

χήσεν, εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψε, " καὶ πάντα ἱτὰ τοιαῦτα, διὰ τοῦ 

εὐπροσέδρου παρέστησε, καὶ τοῦ λέγειν, 2.(Ἢ δὲ ἄγαμος με- 

ριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου." Εὐ δὲ χρόνων ἕνεκεν οὐδὲν ἀκριβολο- 

γεῖται, μὴ θαυμάσης" μάλιστα μὲν γὰρ ἀπὸ τούτου κἀκεῖνο 

δῆλον. ΓΑλλως δὲ Κεῖπον, ὅτι ἀπὸ μείζονος διανοίας ἐκεῖναι τὴν Β 
, ε Π ᾿ δὲ , Ὶ: 

παρθενίαν εἵλοντο. ρὸς ὃὲ τούτοις, 

9. ἃ ν ’ Δ ν 

αἰνίττεται, εἰκοτως. διὰ 

ἢ 
νοίιας 

ἐνταῦθα ἤδη πτώματα 
γέγονε, καὶ αὗται παρεῖχον τὴν ἀφορμὴν τῆς τοιαύτης νομοθε- 

, ἀπο 1... Ἀἃ δὲ “ 5 Ων 6 Ν Πρ ας “ χὃ 
σίας" ἐκεῖ δὲ τοιοῦτον οὐδὲν ἣν. ὍὍτι γὰρ "ἐξέπεσόν τινες ἤδη, 
ΕῚ Ἁ ’, δῃ “Ἵ Ἁ ΄' ’ὔ ςς ο΄ ο Ι, 

. ἀπὸ τούτου δῆλον, ἀπὸ τοῦ λέγειν, “Ὅταν γὰρ καταστρηνια- 

σωσι τοῦ Χριστοῦ, γαμεῖν θέλουσι" καὶ πάλιν, ““Ἢδὴ γὰρ 
’, ; ΡΞ ΄“ 

ἐξετράπησάν τινες "Ὴνν τοῦ Σατανᾶ." Ἕ Νεωτέρας οδὲ χήρας 

(311) παραιτοῦ." Διὰ Τί} “ “Ὅταν γὰρ Ῥκαταστρηνιάσωσι, γαμεῖν 

θέλουσι. 'Γ ἐστιν, “ ὅταν καταστρηνιάσωσιν . Ὅσταν ἀκκι- 

᾿σθῶσιν, ὅταν «θρύπτωνται᾽ καθάπερ ὃ ὅταν ἐπὶ ἀνδρός τις ἐπιει- 

κοῦς λέγη, ὅτι ἀφεῖσα αὐτὸν, ἑτέρου γέγονε. Δείκνυσι τοίνυν 

ὅτι καὶ τὴν χηρείαν ἁπλῶς εἵλοντο, οὐ κρίνασαι. υ» ρα καὶ ἡ 
Ἐς αγτ᾿ χήρα τῷ Χριστῴ ἁρμόζεται ἐ ἐν τῇ Χηρείᾳ Ἐγὼ γὰρ, φησὶ, 

προστάτης τῶν χηρῶν, καὶ πατὴρ τῶν ὀρφανῶν. νΔείκνυσιν 

Οὐδὲ, ψἡ],.54. 9. ῬΗΛΒΙ. Ἰχνῖῖ, 5. 

Ηον. ΧΥ. ἃ χήρας οα,. ΟΣ... Μὸχ τεκνογονεῖν Δοσθϑδιῦ οχ Β.1.Κ,}.. 
γ δι. οὗ διορ. καὶ εἰπὼν] διορίσας τῷ λέγειν, χήρα καταλεγέσθω Β.Κα. ὅν. οοἴ. 
Μοχ Ἔν χιο ̓ ο΄ δείξας Κ. ϑιαίπι τῆς χήρας Ο.Κ. ὅν. σοῦ. ἃ καὶ 
εἰπὼν τῷ εἰπεῖν Ὁ.1Κ. ὅϑαν. οο. δἜ πολλοῦ Κ. ΐ αἰνίττεται] ἐ ἐπιτάττει ῬΒῖς, 
εἴρηκεν οὐδὲ ἡνίξατο 1,. Ε διὰ---μείζοσιν] ἐ ἐπὶ μ. γὰρ ΒΟΙΚ. ϑΒιαίτη ἀ ἀπεγρά- 
Ψψαντο Β.1Κ.1,. ὅν. σδί. μ ἐκεῖ! } ἐκείναις ΒΚ. πρ. τὸ ἔργον ΡΤῸ τὸ ἔργον 
ακρο. {}.}ς 1.. ἱ τὰ οτι. ἴ,. Κ εἶπεν ἴ,. εἴ δηΐθ οοὺγ. Ὁ. Μοχ εἵλαντο ἴ,. 
ἱ ἐνταῦθα] καὶ ἐντ. μὲν Β.Κ. τ πτῶμα Κα. Μοχ παρέσχον Ἐ. Ὠ ἐξέ- 
πεσαν ἴ. ο δὲ) -Ἐφησὶ "ἢ Ρ καταστρ.] -Ετοῦ Χρ. Β.Ο.Κ. δαν. οοί. 
4 θρύπτωνται]-" οὕτως εἰπὼν ΒΚ... λέγοι Β. Οὐ ς. (δι. 85 ὅτι ομῃ. Β.Κ. 
ϑαν. οοἴ. ϑιδίτη ἀφεῖσα αὐτὸν Οαΐ. ἄφες αὐτὸν 111] ΟἸΏΠ68 οἰπὶ δ γΟη. ἄφες 
αὐτὴν εἰ. ὅαν. οο. Ποϊπάςθ ὅτι ἑτέρου γ. Β.Κ. ὅν. οο. Ὁ εἴλαντο 1. 
ἃ δος δ τ φανῶν Ἰηἴτα ροβί παραστῆσαι τῷ Χριστῷ (τάηβ8ρ. ΒΕΙΚ. Υ δεί- 
κνυσιν) καὶ ΒΚ 
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Φ δὲ Α ΕἸ “- ε “- “ δϑυὴν - ᾿ς 

ὅτι οὐὸε τὴν χηρείαν ὀρθῶς αἱροῦνται, ἀλλὰ “καταστρηνιῶσιν 
΄- Γ 

ἀλλ᾽ ὅμως φέρει. ΚΚαὶ μὴν ἀλλαχοῦ φησιν" 1 Ἡρμοσαμην 
« ΄σ-΄ ἘΝ " Ἁ ’ ς )) “ ἴφὶ σφ“ 

ὑμᾶς ἐνι ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ. 
δ “ “ ΝᾺ “ 2 

ΧὍταν Υὀνομασθῶσιν αὐτῷ, φησὶ, “ γαμεῖν θέλουσιν, ἔχουσαι 
’ χ4 Α ’ ’ 9 ,ὔ 7 Ἔ ΪΞ ᾿ ’ 

Ὁ κρίμα, ὅτι τήν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν. Πίστιν τὴν συνθήκην 

Ζλέγει: τὴν ἀλήθειαν, ᾿ φησὶν, ἐψεύσαντο, αὐτὸν ἠθέτησαν, 
; Α ὔ ς( "ΓΑ, δ δὲ Α " Α ’ 37 

παρέβησαν τὰς συνθήκας. μα ὅδε καὶ ἀργαὶ μανθανουσιν. 

Οὐκ ἄρα ἀνδράσι μόνον ἐπιτάττει τὸ ἐργάζεσθαι, ἀλλὰ καὶ 
ρ΄. Α 

υναιξί' πᾶσαν γὰρ τὴν κακίαν ἐδίδαξεν ἡ ἀργία. Οὐ τούτῳ Ρ ΡΎΝΣ ᾿» 
ἈΝ “- [2 , Ὧ ς ’ὔ 4 9 Α ς΄ 

φησὶ, τῷ κρίματί “εἰσιν ὑπεύθυνοι μόνον, ἀλλα καὶ ἑτέροις 

ἁμαρτήμασιν. ἄς ἄρα ἀνάρμοστον γυναικὶ τὸ περιϊέναι τὰς 

οἰκίας, “πολλῷ μᾶλλον παρθένῳ. “ Οὐ μόνον δὲ, [φησὶν, ἀργαὶ 
ς ἣ Α ’ Ἁ “ . κ 

Ἐ μανθανουσιν, ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ 

δέοντα. Βούλομαι 8 οὖν νεωτέρας χήρας γαμεῖν, τεκνογονεῖν, 
“- ζχυ -»" 

οἰκοδεσποτεῖν. ΤΙ ποῦν, ὅταν καὶ ἡ τοῦ ἀνδρὸς μέριμνα ἀπο- 
[ΩΣ ἊΣ ΧΟ “-“ σ ε ’ ᾿Ξ ἘΠ ᾽ὔ ς Α ’ ἤ 

στή, καὶ ἡ τοῦ θεοῦ μή κατέχῃ ἱκότως ἀργαι, λαάλοι, περι- 
ἢ 

εργοι γίνονται. Ὁ γὰρ τὰ "αὐτοῦ μὴ μεριμνῶν, τὰ Ἰτοῦ ἑ ἑτέρου 

μεριμνήσει πάντως" ὥσπερ ὁ τ τὰ ἑαυτοῦ φροντίζων, τῶν ἑτέρων 

ἢ οὐδένα ποιήσεται λόγον, οὐδεμίαν ἕξει φροντίδα. “ Λαλοῦσαι 
Ν Α ’ 49 Οὐ ᾿ “ ς , Ἁ ς Α ο Ἁ 

. πὰ μὴ δέοντα. ὑδὲν οὕτως ἀμαρβθαπηθν γυναικί, ὡς τὸ ὅτα 

ἑτέρων περιεργάζεσθαι μάλιστα, οὐ μόνον δὲ γυναικὶ, ἀλλὰ καὶ 

ἀνδρί (" ἀναισχυντίας γὰρ καὶ ἰταμότητος τεκμήριον τοῦτο μέ- 

Β' γιστον. “ Βούλομαι οὖν." Ρ᾽ ̓ πειδὴ αὐταὶ βούλονται, βούλομαι 

«κἀγὼ “ νεωτέρας γαμεῖν, τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν," Τοἰκουρεῖν" 
6 ΄- Α 5 “- Ὺ 3 - “ ,ὔ "δ Α Φ ν 

35 πολλῷ γαρ ὅτοῦ ποιεῖν ἐκεῖνα τοῦτο βέλτιον. ει μεν οὖν τὰ 
΄σ θ “- » τ δ Α ’ ’ τς " δὲ ὩΣ 5 - 

τοῦ θεοῦ μεριμνᾶν, ἔδει τὴν πίστιν φυλαττειν᾽ ἐπειθὴ ὃε ἐκεῖνα 
2 ᾿ “- Υ ’ δ ἡ κ ᾿ » Ν ε Ἁ 

οὐ γίνεται, βέλτιον ταῦτα γ᾽ γενέσθαι, ἢ ἐκεῖνα" οὔτε γὰρ ὃ θεος 

4 2 ΟΥΟΥ, χὶ. 2. 

Ὗ καταστρηνιῶσαι τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὅμως φ. Β. Κ. Σ ὅταν] τί ἐστι κατα- 
στρηνιᾶν τοῦ Χριστοῦ ; ὅταν Β.Ιζ. Υ ὁν. αὐτῷ, φ.] ὀνομασθεῖσαί φ. τῷ Χρ. 

’, » ΄σ καταστρηνιάσωσιν αὐτῷ 1. Ζ λέγει] δηλοῖ Β΄. 8 φησὶν] ἁ ὡσεὶ ἔλεγεν 
Β.Κ. ὅδν. οθί. Μοχ αὐτῷ Ῥ͵ΤῸ αὐτὸν (.1.1. φησὶν Ροϑύ αὐτῷ ἰγᾶΠ8ρ. Τ'. 
Ὁ δὲ]7-Ἐ φησὶ Τ,. Ροϑί μανθάνουσιν 466. περιερχόμεναι τὰς οἰκίας Βιἷζ. « εἰσιν 
ὑπ. μ.] δῖς 0.1.1, ὑπ. εἰσι μ. Κα. μ. εἰσὶν ὑπ. (δῖ. Ἐαα. ἃἀ εἰ οτη. Β.Κ. 
ἄρα εἰ ὑΓῸ εἰ ἄρα ᾿ ὃ π΄ μ. παρθένῳ] εἰ δὲ ταύτῃ, π. μ. παρθένῳ, πλείονα 
τὴν ἀσφάλειαν ἀπαιτουμένῃ Β.Κ. ἔφησὶν εἴ μανθάνουσιν οι. Β.-Κα. δ οὖν] 
- φησὶ 1,.., Μοχ χήρας οτὴ. Β.(.1.Κ. - οὖν 1- συμβαίνει Β.1. δαν. σοί. 
Ἶ εἰκότως ρΡοϑβί γίνονται ἴταη8ρ. ΒΟ. Κι αὐτοῦ Β.(.1.1. ἑαυτοῦ {ΠΠ|1. 0 χοῦ 
οἴῃ. Β.Κ.. ὅν. σοί. ἸῺ τὰ] τῶν Β.Κ.1,. ἢ οὐδένα] οὐ 1,. οὔτε οὐδένα εἱ 
οὔτε οὐδεμίαν Β. Κα. ϑδξιτη ποιήσει Κζ. ο τὰ οη!. Κα. Μοχ μάλιστα δὲ οὐ 
μ- γυναικὶ 1,. Ρ ἐπειδὴ 1-Ἐ φησὶν Ι.. φησὶ Ροϑί βούλονται δα (. 1. αὐταὶ ΡΙῸ 
αὗται ἀεαϊι σαί. 4 κἀγὼ ]-Ἐτί βούλει, εἰπὲ Β.Κ. δίαϊτη ν. χήρας Εαα. 
Ηἰς χήρας ἀθδοβῦ 1 ΟΠ] 8. τ ΡΙῸ οἰκουρεῖν Παροηΐ εἰκότως ταῦτα προ- 
τρέπει .1Κ. 8 τοῦ --βέλτιον]) τοῦ π. ἐκεῖνα ταῦτα βελτίω (Οὐ. τοῦ π. τοῦτο 
βελτίων ἢ ἐκεῖνα 1. τὸ π. καὶ ἐκεῖνα τούτου βελτίω ἴ.. Μυϊσαίμππη {ποίαν (ὑαΐ. 
τ ἔδει οτὰ. (Ὁ. Υ͂ γίνεσθαι (Ὁ. 
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᾿] - ΕΥΣ φ ΄“- ᾽ὔ " Ἀ Α ᾿ ι 

ἀθετεῖται, οὔτε αὗται ταῦτα μανθάνουσι. ᾿Απὸ μὲν γὰρ τῆς 
Α Ἁ κ ΄ ’ 

χηρείας ἐκείνης οὐδὲν χρηστὸν ἔσται" ἀπὸ δὲ τοῦ γάμου τούτου 
π᾿ 8 ἐν ν᾽ Ἀ Ἁ , ἮΝ σ΄“ ὃ , 8. κα 1] 

πολλα ἀγαθα" το κεχηνὸς καὶ ῥᾷθυμον τῆς διανοίας αὐτῆς ἐπι- 
’ὔ ὃ ’ κ ᾿ “ ,» 4. Φ Ω ᾽ δὲ “ 

στρέψαι υνήσεται. αἱ τίνος “ἕνεκεν οὐκ εἶπεν, ἐπειδή χῆραι 
9 ’ - 9 κι, " , ἄς, 9 ’ 6) Α 

ἐξέπεσον, πολλῆς αὐτὰς ἐπιμελείας δεῖ ἀπολαύειν, ὦστε μὴ πα- 
α “ 3 πάν Μὰ “Ὁ ἢ , ἱ «ἢ ᾿ , 

θεῖν Υπερ εἶπον, ἀλλ ἐπέταξε γάμον ; Ὅτι οὐ κεκώλυται. 
Α - 

“2, ῇηδεμίαν γαρ, φησὶ, διδόντας ἀφορμὴν τῳ ἀντικειμένῳ λοι- 
Ὁ , 
δορίας χάριν, ὃ μηδὲ λαβήν τινα. ““ Ἤδη γάρ ΨῸΜ ἐξετρά- 

πησαν ὀπίσω τοῦ Σατανά." ΚΚωλύει τοίνυν τὰς "χήρας τὰς 

τοιαύτας, οὐ βουλόμενος μὴ εἶναι χήρας νεωτέρας, ἀλλὰ “μὴ 
ἂ ὃ 3 Ἁ ἐ ᾿ νὴ ὦ ἣ'  ο 

βουλόμενος μοιχαλίδας εἶναι, μὴ βουλόμενος ἀργὰς “ εἶναι, λαλού- 
Ν β 

σας τὰ μὴ δέοντα, καὶ περιέργους, μὴ βουλόμενος τὸν διάβολον 
5" ᾿ ’ Ξ ς ϑρ Ὁ “ ΕΝ " “ἃ Φν ὦ 
αφορμὴν λαμβανειν᾽ ὡς εἰ ἐμὴ τοιοῦτον ἐγίνετο, οὐκ ἄν ἐκώλυ- 

ἢ ςς Ἐὶ δέ Ἢ κ ἘΠ) ἃ ΝΟ Ψ ΄ ᾽ ’ 
σεν. ἐ θὲ τις, φησὶ, πιστὸς ἢ πιστή ἔχει χήρας, Ἑπαρκείτω 

Β 

[ 
αὐταῖς, καὶ μὴ βαρείσθω ἡ ἐκκλησία, {να ταῖς ὄντως χήραις Ο 

ἐπαρκῆ.; δ᾽] άλιν ὅ ὄντῶς χήρας λέγει ἐκείνας τὰς μεμονωμένας, 

τὰς οὐδαμόθεν ἐχούσας παραμυθίαν: "οὕτω γὰρ βέλτιον ἣν. 
Δύο γχὰρ ἐγίνετο τὰ μέγιστα, καὶ ἐκεῖναι ἀφορμὴν ἐλάμβανον γὰρ ἐγίνετο τὰ μέγιστα, ρμὴν ἐλάμ 

»“ “ - Ὅ “ ς , 9 

τοῦ εὖ ποιεῖν, καὶ αὗται διετρέφοντο καλῶς, καὶ ἡ ἐκκλησία οὐκ 
᾿] - Κ -- ἥ ςς ᾿ ’ὔ; .3) ἷ Ν κ ΄-ι 

ἐβαρεῖτο. Καλῶς προσέθηκεν, ἰ τις πιστος" 'τας γὰρ τῶν 
ος ’ ᾿] ᾿ς ψ᾿ Ὁ ’ ,ὔ δ Α ᾿ “- 

ἀπίστων οὐκ ἔδει παρ᾽ ἐκείνων τρέφεσθαι, ἵνα μή δόξωσι δεῖσθαι 
δι Ἃς Ἂς κα “ “ ς ο ,ὔὕ Ι 

αὐτῶν. ΙΚαὶ ὃρα πῶς παραμυθητικῶς. Οὐκ εἶπε πολυτέλειάν 
Κ ] 

’ 93 3.35 Ε Α ’ὔ ᾿ ΑἹ “, 2 “ 

χήραις ἐπαρκῆ. Αρα καὶ ταύτης τὸν μισθὸν αὕτη ἔχει τῆς 
ἀν “Ὁ τ ϑν σ , ᾽ , ἕῳ. .γἢ ᾽ κ 

βοηθείας" ἡ γὰρ βοηθοῦσα ταύτη, οὐ ταύτη βοηθεῖ μόνον, ἀλλὰ 

καὶ ἐκείναις, μετ᾽ εὐρυχωρίας ἀφεῖσα αὐτὰς τρέφεσθαι. “ὉΠ οὔ-. 

λομαι ὃ νεωτέρας, τί: τρυφαν; θἀλλὰ σπαταλᾶν ; οὐδὲν τοι- 

οὔῦτον, ἀλλὰ “γαμεῖν, τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν. ΡΙ]Πῶς 
οἰκοδεσποτεῖν ; Ἵνα μὴ νομίσης αὐτὸν εἰς τρυφὴν αὐτὰς προ- 

τρέπειν, ἐπήγαγε" “ Μηδεμίαν “διδόντας ἀφορμὴν τῴ ἀντικει- 3 { 

ὃν. τό. 
Ὗ τὸ] τὸ γὰρ Ι,.. ἐντεῦθεν τὸ Β.Κ. ϑᾶν. σοί. Χ ἐμένεν Ὲ Φησὶν ἸΙάΘτη. 

ϑἰαττη οὐκ εἶπες εἱ ἐξέπεσαν 1. Υ ὅπερ ἴ,., Μοχ ἐπέταξας 1. 2 μηδεμίαν 
γὰρ, φ.] ὅτι ἐν ἀσφαλείᾳ καθίστησι" διὸ καὶ ἐπάγει" μηδεμίαν Β.Κ. ἕσ. οθί. 
έτη διδόντας ἀφ. (.1.1.. Ν ει, διδόναι ἈΝ Βα. ἀφ. διδόναι ἸΚ. ὃ μη τὴ 
λ. τινα οτὴ. Β.Κ. ,ἤδη---Σατανᾶ οἵη. [.. " χηρείας (αΐ. απο Β.} 8: ΠΣ 
ἁ εἶναι] -Ἐ καὶ περιέργους Κζ. ὅαν. οεἴ. Μοχ καὶ π. οτἸη. Πάπα. 8 μὴ] μηδὲν σ. 
διαί τοῦτο Κα. φησὶ οτη. Β.ΙΚ. ὅν. (οί. Ροϑί πιστὸς ΓΆΠΒΡ. Ἐς Ε χά: 
λιν] ὁρᾷς πῶς πάλιν ΒΚ. ὅν. οϑί. Β οὕτω γὰρ] καὶ τίνος ἕνεκεν τοῦτο 
παραινεῖ ; ὅτι οὕτω ἘΠΕῚ“ γὰς “γὰρ---τρέφεσθαι] δ. Ο.1.1,. (οί. Κεῖ. Νετγοη. 
παρὰ γὰρ τῶν ἀπίστων οὐκ ἔδει τὰς πιστὰς τρέφεσθαι ΒΚ. ὅαν. οδσί. Κ τινα] 
-Ἐχορηγείτω Β.Κ.Ι,. αν. οοΐ. διδῦτῃ ἐ ἐπ. φησὶν, αὐταῖς Ἰ,. 1 αὐταῖς ]-Ἐ καὶ 
τὴν αἰτίαν προστίθησι. τίς οὖν αὕτη ; Β.Κ. τὰ ἐκκλησία] - φησὶ Β.Κὶ. ὅαν. 
ορΐ, Ὦ νεωτέρας [-ἰχήρας ἴ,. ο ἀλλὰ οτη. Β.Κ. Ρ Ήδθο πῶς οἰκοδ. 
Δοσοββοσιηΐ οχ 1. φιοηαηι πιοάο ὅ ει. Ῥϑ αϊϊτη ἵνα γὰρ μὴ Β.ΟΚ. ὅαν. οεε. 
4 διδόντας ὕτοὸ διδόναι (7.1.1. ει. 

ΤΌΜΟΥΙΣ, 5 

ο 9 ’ 9 “-“ ῇ 2 ’ “ ’ 

τινα, ἀλλ᾽, “ ἐπαρκείτω 'αὐταῖς, ἵνα ἡ “Φεκκλησία ταῖς ὄντως Ὁ 



ι 90 5, ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΒΥΒΟΝΤΟΜΙ 

4 ’ ’ 9. ἬΣ πον φ 4 , ,ὔ ρ ΄ 

μένῳ λοιδορίας χάριν. δει μὲν αὑτὰς ἀνωτερβᾶς ειἰνᾶὰεὲ τῶν 
σι Ε] Α Α ’ ’ “Δ " ᾿] - 

Ἐ βιωτικῶν ἐπειδὴ δὲ κατώτεραι γεγόνασι, κἄν εν αὐτοῖς στη- 

6536 

κέτωσαν. 

δ ( Οἱ καλῶς προεστῶτες, "φησὶ, πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς 

ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ. 

Λέγει γὰρ ἡ γραφὴ, Βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις" καὶ, "Αξιος ὁ 

ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ." Τιμὴν ἐνταῦθα τὴν θεραπείαν 

λέγει, τὴν τῶν ἀναγκαίων χορηγίαν. τΓὸ γὰρ ἐπαγαγεῖν, “(Οὐ 
φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα,᾽ καὶ, ““ ̓ Αξίος ὁ ο ἐργάτης τοῦ μισθοῦ 

αὐτοῦ, τοῦτο δηλοῖ. ἄῤυσα καὶ ὅταν λέγη, “Χήρας τίμα, 

ταὐτὸν λέψει; περὶ τῆς τῶν ἀναγκαίων προφίμ: “Ἴνα ταῖς 

ὄντως χήραις " "ἐπαρκέση, ̓ φησί: καὶ πάλιν, “ Γίμα τὰς ὄντως 

χήρας," τουτέστι, τὰς ἐν πενίᾳ ὅσῳ γὰρ ἄν τις ἐν πενίᾳ ἢ, 

τοσούτῳ μᾶλλόν ἐστι χήρα. ἤγθησι τὸ τοῦ νόμου, πἴϑῆσι τὸ 

τοῦ Χριστοῦ, ἀμφότερα συμφωνοῦντα. Ὁ μὲν γὰρ νόμος 

φησὶν, {ς Οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα.᾽" Ὁρᾷς πῶς βούλεται 

κάμνειν τὸν διδάσκαλον; Οὐ γάρ ἐστιν, οὐκ ἔστιν ἄλλος πόνος 

τοιοῦτος, ὡς Τὸ ἐκείνου. ἸΙῶς δὲ καὶ τὸ τοῦ Χριστοῦ τίθησιν : 

“ΓΑ ξιος ᾿ γὰρ, φησὶν, ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. Μὴ τῷ 

μισθῷ τοίνυν προσέχωμεν “μόνον, ἀλλὰ καὶ δπῶς προσέταξε" 

φησὶ γὰρ, “ἍἼΑξιος ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ ἐστιν. 

“ὥστε εἴ τις τρυφᾷ καὶ ἀνίεται, οὐκ ἔστιν ἄξιος" εἰ μή τις ἐστὶ 

Β βοῦς ἀλοῶν, καὶ πρὸς πνῖγος καὶ πρὸς ἀκάνθας τὸ ζεῦγος 

Ο βιωτικῶν, 

ΓΝ δ΄, Α ΟῚ ΄ 2 ἢ ἢ] ΟῚ 5 37 

ἀνέχων ἕλκει, καὶ οὐ πρότερον ἀφίσταται, οὐκ εστιεν ἄξιος. 

ἼΑρα δεῖ μετὰ ἀφθονίας ἐπιρρέειν τοῖς “διδασκάλοις τὴν τῶν 
’ κ 

ἀναγκαίων χορηγίαν, ἵνα μὴ καμνωσι μήτε ἐκλύωνται, μηδὲ περὶ 

τὰ μικρὰ σχολάζοντες τῶν μεγάλων ἀποστερῶσιν ἑαυτούς" ἵνα 
Ν 

τὰ πνευματικὰ ἐργάζωνται, μηδένα τῶν βιωτικῶν ποιούμενοι 

λόγον. "Γοιοῦτοι ἦσαν οἱ Λευῖται: οὐδὲν αὐτοῖς ἔμελε τῶν 
͵ Φ - “- “- ΄ὄ . 

[ὥσπερ οὖν καὶ τοῖς λαϊκοῖς ἔμελε τῆς αὐτῶν προ- 
Ι Ἁ 4 ’ Ἁ - ’ « “ Ἁ ᾿) ν] 

νοίιας, Καὶ νομῷ ϑ'᾽ ΤέΤαΚ ΤΟ τὰ τῶν προσόδων, αι δεκαται, τὰ αἼἸΟ 

δ γῆς 18 

τ μὲν -᾿- γὰρ Β.ζ. ὅν. οοἱ. Μοχ ἀν. εἶναι ρΡιῸ εἶναι ἀν. (.1.1Κ.1.. 5 φησὶ 
οἵη. Β.ΚΚ, ὅν. σοί. τῷ ΒΚ. δ ταὐτὸν] τοῦτο {͵ ϑαν. οσθῇ. 
Ὗ ἐπαρκῇ Οὐ. ποτὲ φΥο φησὶ 1. ΣΧ ὁ οἵῃ. Κα, Ῥοϑί ἐκείνου δα 4, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο 
μὲν τοῦ νόμου Β.Ἰζ. αν. οοἴ. Υ γὰρ φησὶ] λέγον ΒΙΚ. μόνον Β.1.Κ.1,. 
μόνῳ Βα. ἃ πῶς] τῷ πῶς τοῦτον ΒΚ. ν φησὶ γὰρ---ἐστιν]) ἄξιος, φησὶν, 
ὁ ἐ. τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ, τουτέστι, τῆς τρ. ΒΙΚ. ἀξ. γὰρ, φησὶν, ὁ ἐ. τοῦ μ. αὐτοῦ 
καὶ τῆς τρ. αὐτοῦ ἐστιν ἴ,. ὁ ἀφίσταται 1-Ἐ ἕως ταῖς ἀποθήκαις τοὺς καρποὺς 
εἰσκομίσει Β.ΙΚ. ὅν. σρύ. οὐκ ἔστιν ἄ.] ὁ δὲ τοῖς πόνοις ἀπειρηκὼς (οἸ1ΠῈ 
51058. ἀπειπὼς [ζ,) οὐδὲ τῆς τρ. ἐστιν ἅ. Β.Κ. 8 διδασκάλοις ]-- τὴν τῶν 
ἀγαθῶν ἀφθονίαν καὶ 1,. ἔ ὥσπερ οὖν καὶ] ὅτε ΒΚ, ὅᾶν. οεἴ. Μοχ ἔμελλε 
Τ. υὖὐ θὈ15 δεγοῃ. ΒΕ τέτακτο Β.(.1.1Κ. τέτακται ἵ,.. ἐτέτακτο αα. Μοχ 
οἷον αἱ δ, ΒΚ, ὅν. τε. 

ΡΣ ὩΣ 

(312 



Μ᾿ 17. 18. ΙΝ ΕΡΙΞΤ. 1. ΔΑ ΤΙΜΟΤΗ. ΗΟΜ. ΧΥ. 13] 

. Ἁ 

δ τῶν χρυσίων, αἱ ἀπαρχαὶ, αἱ εὐχαὶ, καὶ πολλὰ ἕτερα. ᾿Αλλ’ 
ἢ κ "“- , Ν “ ᾿ 

ἐκείνοις μὲν εἰκότως ταῦτα ἐνομοθέτει, ἅτε τὰ παρόντα ζητοῦσιν 
93 Α δὲ ’ ᾽δὲ ’ ἱ ὃ ́ - , “ » “ 

ἐγὼ ὃὲ πλέον οὐδὲν λέγω 'δεῖν τοὺς προεστῶτας ἔχειν τροφῆς 
Α ’ ΄ ’ 

καὶ σκεπασμάτων, ἵνα μὴ περιέλκωνται εἰς ταῦτα. "1 δέ ἐστι, 
΄- - ΄“ ΄- Ἁ Ἁ Α ΄΄“ Ἁ ᾿ 

“ διπλῆς τιμῆς : Διπλῆς τῆς πρὸς τὰς χήρας, ἢ τῆς προς τοὺς 
’ὔ "ὦ κ“ ΄ ΄“ σ᾿ ᾿Ὶ “ 

διακόνους, ἢ ἁπλῶς διπλῆς τιμῆς πολλῆς φησι. Μὴ ἱ τοῦτο 
’ ’ ΄ ι ΄ι Α , ς ᾽ 

τοίνυν μόνον σκοπῶμεν, ὅτι διπλῆς τιμῆς αὐτοὺς ἠξίωσεν, ἀλλ 
-Ψ ’ ςς Ἁ “ “ 45 ᾿ ΓΓῚ δέ 3 

ὅτι προσέθηκε, “ τοὺς καλῶς προεστῶτας. ἰ ὃὲ εστι, 
κ“Ἵ “- Ρ}) “ ΄σ ’ 

“ καλῶς προεστῶτας, ἀκούσωμεν τοῦ Χριστοῦ λέγοντος" 
᾽ ἐς Ὅ Α ς Ἁ κ Α Ε] “ ’ «ς εἶ “- 

} ποιμὴν ὁ καλὸς τῆν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπερ τῶν 
’ ΄ - ; Ἁ 

προβατων." Αρα τοῦτό ἐστι καλῶς προεστάναι, μηδενὸς 
; -“ , 

φείδεσθαι τῆς ἐκείνων κηδεμονίας ἕνεκεν. ““ Μάλιστα, φησὶν, οἱ 
΄“ 8 ’ Α ὃ ὃ ; 4" 1 “ ΠῚ ΄“ 5» «ς ’ 

κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ ὀιδθασκαλιᾳ. οὔ ᾿νῦν εἰσιν οἱ λέγοντες 

ἡ δεῖν λό δὲ διὸ λίας, ὅ ὶ Τιμοθέ ἢ μη “θεῖν λόγου, μηθε ὀιδασκαλίας, ὅπου γε καὶ ἱτμοθέῳ τοσαῦτα 
κ ’, ς« Ἴ' “ , 3 ,ὔ 37 .» ο “4 

παραινεῖ λέγων, αῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι" καὶ παλιν, 
΄σ΄ ὮΝ - ΄ " “ ο 

Κ᾽ Πρόσεχε τῆ ἀναγνώσει, τὴ παρακλήσει" τοῦτο γὰρ ποιῶν και 
4 ’ Ζ 

σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντας Ῥσου; Καὶ τούτους μα- 
’ ΄“ 37 σ΄ ,ὔ ὃ Α Α “ , 

λιστα πάντων τῶν ἄλλων τιμᾶσθαι βούλεται" καὶ τὴν αἰτίαν 
ἢ ῳ ᾿ , - , εἷὰ Ων “ 

τίθησιν, ὅτι πολὺν πόνον ὑπομένουσι, φησιν" εἰκότως. Ὅταν 
Ν «ς Ἁ “Ψ ,ὔ τὶ - ,ὔ τ Ν ς “ 

γὰρ ὁ μεν ἐτερὸς μήτε ἀγρυπνη, μήτε φροντίζῃη, ἀλλὰ ἀπλῶς 
- ’ 

συνεδρεύη ἐν ἀδείᾳ καὶ ἀμεριμνίᾳ, ἐκεῖνος δὲ “κόπτηται φροντί- 
“ ’ , “" “ν» 

ζων, μελετῶν, καὶ μάλιστα ὅταν ἄπειρος ἣ καὶ λόγων τῶν 
32, θ Τ “ ΕῚ , ὃ “- “ ς ἐν τ Ἁ “Ἂ 

ἔξωθεν, "πῶς οὐ μάλιστα δεῖ τιμῆς ἀπολαύειν καὶ πρὸ τῶν 
, «ς ’ Ἁ ᾿ ’ 

ἄλλων ἁπάντων αὐτὸν, εἰς τοσούτους πόνους ἑαυτὸν ἀφιέντα : 
Μ , ᾿ ΄ ᾽ κ ς- , Ἄσκε 5ὃ κ᾿ διὰ 

υρίαις γαρ γλώσσαις ἐστὶν ὑπεύθυνος" ὁ δεῖνα ἐμέμψατο, 
Ἷ ; 

ἕτερος ἐπήνεσεν, ἄλλος ἔσκωψεν, ἄλλος διέβαλε τὴν μνήμην καὶ 
Α - ΄σ ΄-': - 

τὴν σύνθεσιν" καὶ δεῖ αὐτῷ πολλῆς ἰσχύος, ὥστε ταῦτα φέρειν. 
’ὔ Ἀ ΄“ Ἁ Α 

Μέγα γὰρ τοῦτο, μέγα πρὸς ἐκκλησίας οἰκοδομὴν, καὶ πολὺ 
“- Ἁ ων ΄ Ν ας 

συντελεῖ τὸ διδακτικοὺς εἶναι τοὺς προεστῶτας" κἂν τοῦτο μὴ 
΄ Α ΄-. “ Ἀ ΄΄ Ἁ 

παρῆ, πολλὰ τῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις οἴχεται. Διὰ τοῦτο μετὰ 
΄“ » Ὶ - “ι “ Ἀ ΄ 

τῶν ἄλλων, μετὰ τοῦ φιλοξένου καὶ ἱτοῦ ἐπιεικοῦς, μετὰ τοῦ 
ς ΄ - 3 ἈΝ 

ἀλήπτου καὶ τοῦτο ἀριθμεῖ λέγων, ὃ “ διδακτικόν ᾿Επεὶ διὰ 
, ’ Α ΄- Υ 

τί διδάσκαλος λέγεται; Ναὶ, φησὶν, ἵνα τῷ βίῳ διδάσκη φι- 

7 Φοδῃ. Χ. 11. Θὰ Τὸ 11 2: 

ἢ τῶν Ομ. 1. τὰ ἀπὸ τ. χ. οτη. Β.Ο.ΚΚ. ᾿Ἰπο]πβατη ἃ ὅαν. ἱ δεῖν] τοῦ δεῖν 
ΒΚ. ὅαν. οεί. Μοχ τροφῆς καὶ σκεπασμάτων οτηῃεβΒ. Εἰ ἀοθδίτ τροφὰς καὶ 
σκεπάσματα. Κ τιμῆς π. φ.] εἶπεν ἀντὶ τοῦ πολλῆς ΒΚ. 1 τοῦτο τοίνυν] 
τοίνυν τοῦτο Β.Ο.Κ, (αὐ. Μοχ τιμῆς αὐτοὺς ῥΙῸ αὐτοὺς τιμῆς Β.Ο.Κ.1,. δῦ. 
τ τί---προεστῶτας οτη. Ὁ. Ἢ νῦν] τοίνυν Β.Κα. ". ο δεῖν] -Ἑ αὐτοῖς Β.-Ἐ 
αὐτοὺς Κ. Ρ σου ἀϑϑιπηΐίατη οχ (..1.1.}., διαί καὶ οι. ΒΚ. Μοχ τῶν 
ἄλλων οτη. ἵετο. 4 κόπτεται (.1. Τ᾿ πῶς οὐ] πόσης (Ὁ.1.},, Ῥύαν!πι 
μ. δεῖ Ο.1.Κ.1.. δεῖ μ. Εαά. 5 δεῖνα] -Ἐμε (.1,. Νεγοη.- μὲν 1. δ τοῦ 
οἷ. 1.. Υ ἵνα] ἀλλ᾽ ἵνα ΒΚ. 

5 2 
“- 

" 

Η 

637 



132 5, ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΕΥΒΘΟΘΤΟΜΙ Ὗ. το, 2ο 

λοσοφίαν. Ὑ ]αῦτα περιττά" δεῖ γὰρ καὶ τῆς ἀπὸ τῶν λόγων 

Χ διδασκαλίας. Διὰ τοῦτο ὁ [[αῦλός φησι, “ Μάλιστα οἱ κοπι- 
“. δ ῇ ζυ 

ὥντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ" ὅταν γὰρ περὶ δογμάτων ἢ 
᾽ “- ἷ Ὁ “- 5 " ᾿, , Ψ ΄ Ξ 

λόγος, ποῖος βίος ἐνταῦθα ἰσχὺν ἔχει ; Τίνα λόγον δέ φησιν ; (313) 

Οὐ τὸν κομπώδη, οὐδὲ τὸν τὴν ὕκομψ εἰαν ἔ ἔχοντα τὴν ἔξωθεν, 

Β ἀλλὰ τὸν ἰσχὺν πολλὴν 7 κεκτημένον, τὸν συνέσεως γέμοντα καὶ 

φρονήσεως. Οὐ κατασκευῆς οὖν αὐτῷ καὶ φράσεως δεῖ, ἀλλὰ 
Υ ΜΨ “ἃ ΄ ΑΝ Ψ . ς “ 

νοήματων, ὅπως ἂν λέγηται, οὐδὲ συνθήκης, ἀλλὰ φρενῶν. 

9 ς Κατὰ ὁ πρεσβυτέρου, φησὶ, κατηγορίαν μὴ παραϑέχου, 

ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν “μαρτύρων. Κατὰ γὰρ κκωϊέρου 

δεῖ ἐκτὸς μαρτύρων κατηγορίαν δέχεσθαι: : κατὰ δὲ ὅλως τινός : 

" οὐχὶ μετὰ ἀκριβείας πάντοτε δεῖ τὰς “ἀκροάσεις ἡϑυίσόαι: 

( οὖν ἐστιν ὃ λέγει; Οὐδὲ ἐπὶ ἄλλων, φησὶ, μάλιστα δὲ “ἐπὶ 
’ὔ ΤΠ ’ὔ Ἁ ΕῚ ΄“- ’ Θ 9 Α Ἀ 

πρεσβυτέρου. ρεσβύτερον γὰρ ἐνταῦθα φησιν, οὐχὶ τὸ 
9 ’ 9 Ἁ Ἁ ς ’ 5 ’ . ’ ΄ ’ 

ἀξίωμα, ἀλλα τῆν ἡλικιαν, ἐπειδήπερ εὐκολώτερον ἁμαρτανου- 

σιν οἱ νέοι τῶν πρεσβυτέρων. ᾿Δῆλόν ἐστιν ἐντεῦθεν, ὅτι 
3 Ν ζ 9 , Ε Δ .» 
εκκλησίαν λοιπὸν ἣν ἐμπεπιστευμένος ὁ Τιμόθεος, δῃ και ἔθνος 

ὁλόκληρον τὸ τῆς ᾿Ασίας" διὸ καὶ περὶ πρεσβυτέρων αὐτῷ 

διαλέγεται. Ὁ Τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε, 
"φησὶν, ἵ ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔ ἔχωσι." Γουτέστι, μὴ ταχέως 
“᾿ ς Α μι “σι “σι 9 ’ [υ} ’ ΡΑ 

ΕἸΠΙΕΘυΓ ΤῈ, ἄλλα μετὰ πολλῆς τῆς ἀκριβείας ἅπαντα αιράργάζον 

ὅταν μέντοι μάθης σαφῶς, σφοδρῶς ἐπέξιθι, ἵνα Ἰκαὶ οἱ ἄλλοι 

σω Φρονισθῶσιν. “Ὥσπερ γὰρ τὸ ἁπλῶς κατακρίνειν βλαβερὸν, 

Ὦ Κοὕὔτω τὸ μὴ ἐπεξιέναι τοῖς φανεροῖς ἁμαρτήμασιν, ὁδόν ἐστι 

δοῦναι τοῖς ἄλλοις τοῦ τὰ αὐτὰ ποιεῖν καὶ τολμᾶν. ᾿ ἔλεγχε δὲ 

οὐχ ἁπλῶς, φησὶν, ἀλλὰ μετὰ ἀποτομίας" οὕτω γὰρ καὶ οἱ 

λοιποὶ φόβον ἕξουσι. Πῶς οὖν ῥηξῶι ὁ Χριστὸς, Ε ΡΣ Ὕπαγε, 

ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου, ἐὰν εἰς σὲ ἁμάρτῃ 

Πλὴν τὰ κἀκεῖνον συγχωρεῖ ἐν τῆ ἐκκλησίᾳ ἐλέγχεσθαι. ΓΦ οὗν: 
᾿ς ᾿ “ Ν᾿, Ὁ Ἢ Ὡ ὅ-ς Ψ ΑΗ ΟΨΡΕ 

οὐχι σκανδαλίζει μάλλον τὸ ἐνώπιον πάντων ἐλέγχεσθαι: Πῶς: 

ον ἸΏ. 10 ν. 2ο. 11 Μαύη. χν . 185. 
»» 

Ἢ ταῦτα (καὶ ταῦτα (.) π. δεῖ γὰρ καὶ] ὥστε ταῦτα π. καὶ οὐ δεῖ Β.Κ. ὅν. 
σοί. Χ διδασκαλίας 1-Ἐ εἰς προκοπὴν Β.Ο. (90) ὅν. σφ. -Ἐ εἰς προτροπὴν Κἰ. 
Βιαῦπα καὶ πῶς ὁ ΠΙ. Β. Κι, ὅν. οϑί. Υ κομψίαν Καὶ. Βεη. 2 κεκτημένον] 
- τοῦ πνεύματος Β.1Κ. ὅν. σοῦ. 8 πρεσβυτέρων Ἰζ. φησὶ οπι. Β.ΚΚ. ὅν. 
οθί. Ὁ οὐχὶ] καὶ οὐχὶ ᾿ϊά 611. ὃ ἀκροάσεις] δῖος Ο.1.}., Βαοραίυγ κρίσεις, 
ΘΟΠΒΘΗΠΘηΐΘ Οαΐ. ἃ ἐπὶ] 81. ποϑίι! οσπηθβ οἵ (αἱ. κατὰ ἘΔά. 8 φησιν, 
οὐχὶ τὸ ἀ.] οὐχὶ τὸ ἀ. λέγει Β.Κ. " δῆλον] -Ἐ δὲ Επά. δὲ οτχ. (.1.1. δῆλον 
---ῆν ἐμπ.] καὶ ὅτι περὶ τούτων τοῦτο ἐπήγαγε, δῆλον ἐντεῦθεν" ἐκκλησίαν ἢν ἐμπ:. 
Β.Κ. 8 ἢ καὶ] μᾶλλον δὲ Β.Κ. ἱ φησὶν οἴῃ. Β.Κ. αν. οθί. Ἰ καὶ 
ἀβϑατηύατη οχ Β.Ο.1ΚΚ.1.. (αι. Κ οὕτω]- καὶ ,.. Μοχ ἐστιν ἄλλοις δοῦναι 
τοῖς τὰ αὐτὰ Ἰάθτη, Ἰ οὐχ ἁπλῶς, φ.} εἶπε, δηλῶν ὅτι οὐχ (μὴ Β.Κ.) ἅπλως 
ΒΟ, δαν. σοί. Μοχ ἔχωσι 8.1], τ κἀκεῖνο (Ὁ. 
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μ᾿ " ἣ. ὦ ; (Ὶ ὃ Ἷ νι δὲ ,ὔ ΓῚ ’ὔ 
ταν γὰρ τὸ ἁμάρτημα ὦσιν εἰόότες, τὴν ὁε κόλασιν ἢ μηκετι;, 

" ᾿Υ 

μάλλον σκανδαλίζονται. Ὥσπερ γὰρ ἀτιμωρήτων μενόντων 
“-- ΄ ο᾽ 

τῶν ἁμαρτανόντων, πολλοὶ οἱ πλημμελοῦντες, οὕτω κολαζο- 
’ ν ς “- ’ ᾿ δ“) 6 " ᾽ ᾿ ἐ 

μένων, πολλοὶ οἱ κατορθοῦντες εἰσιν. Οὑτω καὶ ὁ θεὸς ἐποίησε 
Ἁ Ἁ ο ’ 9 Ἀ " ’ Α ᾿; ’ 

τον Φαραὼ εἰς μέσον ἀγαγὼν ἐκόλασε, καὶ τὸν Ναβουχοδονόσορ, 

καὶ πολλοὺς ἑτέρους, καὶ κατὰ πόλιν καὶ κατὰ ἄνθρωπον, ὁρῶ- 
’ Ἁ 

μεν δίκην δεδωκότας. ἔΑρα βούλεται πάντας φόβον ἔχειν παρὰ 
΄“ “-“ Ἀ ἈΝ κ᾿ 

τοῦ ἐπισκόπου, καὶ πᾶσιν αὐτὸν ἐφίστησιν. Ἔπειδὴ γὰρ πολλὰ 
Ἁ - Ἂ' ΄“. 

Ράπὸ ὑπονοίας κρίνεται, δεῖ, φησὶν, εἶναι τοὺς μαρτυροῦντας, καὶ 
’ Ν Ν ᾿ Ἁ Α Ν 

διελέγχοντας αὐτὸν κατὰ τὸν παλαιὸν νόμον" ᾿" “᾿Επὶ γὰρ Τ' 
ΕΥ ΕΝ κα , , γᾶν τ οὐός 35) -Κ κ 
ὕο ἢ τριῶν μαρτύρων σταθήσεται πᾶν ῥῆμα. ατὰ πρε- 

, κ Α ’ 39 ε 3 Α 
σβυτέρου, φησὶ, κατηγορίαν μὴ παραδέχου. Οὐκ εἶπε, μὴ 

’ 3 Ν Τ δὲ δέ ’ δὲ Μ“ ᾿] ’ 

κατακρίνης, ἀλλα, ἴμηθε ἕξη κατηγορίαν, μηὸε ὅλως εἰς κρίσιν 
΄σ Φ' Ἁ ΄“ 

δκαθῆς. Τὺ οὖν, ἂν καὶ οἱ δύο ψεύδωνται; ᾿Ποῦτο σπανιάκις 

συμβαίνει" ἕνει δὲ ἀπὸ τῆς κρίδεως ἐξεταζόμενον ἱκαὶ τοῦτο 
’ . Α Ἀ Ὁ 7 ς Α ᾿Ὶ 4 

γενέσθαι δῆλον. Τὰ γὰρ ὡμαρτήματα ἀγαπητὸν καὶ δύο 
’ κ Α , , μάρτυρας ἔχειν, διὰ τὸ λάθρα γίνεσθαι καὶ κεκρυμμένως ὥστε 

λῆ ὃ ’ Υ “ “- ΑἹ δ κω ΓΝ “Δ Α ς Ἂ 

πολλῆς δοκιμασίας σημεῖον τοῦτο. 1ιτ οὖν, αν μεν ὡμολογη- 
Ω Α ΓΙ ᾿Ὶ .. 

μένα ἣ τὰ ἁμαρτήματα, μάρτυρας δὲ μὴ ἔχη, ἀλλὰ πονηρὰν 
Ἐν ὦ ὡ δ ἃ δας ον ἃ “1: Ὁ Α , 
ὑπόνοιαν ; [πον ἄνω, φησὶ, εἴ ὃε αὐτὸν καὶ μαρτυριαν 

Α » ει Ἁ “ » 939 

καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν. 
Ν ’ ’ ς “ ἣ ’ ’ Α ἈΝ 

Μετὰ φόβου τοίνυν ἀγαπῶμεν τὸν θεόν. Δικαίῳ μὲν γὰρ 
; " ’ 

νόμος οὐ κεῖται" οἱ δὲ πολλοὶ καὶ τὴν ἀρετὴν ἀναγκὴ μετερχό- 
, ’ ΄ “- 

μενοι, καὶ οὐ προθέσει, μεγάλα ἀπὸ τοῦ φόβου καρποῦνται, 
; Ἁ ΄ "“ 

πολλάκις τὰς ἐπιθυμίας ἐκκόπτοντες τὰς ἑαυτῶν. Διὰ τοῦτο 
᾿ σ΄ 

περὶ γεέννης "ἀκούωμεν, ἵνα πολύ τι καρπωσώμεθα ἀπὸ τῆς 
τ: ΄. 3 

ἀπειλῆς καὶ τοῦ φόβου τούτου. Εἰ γὰρ μέλλων ἐμβάλλειν εἰς 
Α ’ “- 

αὐτὴν τοὺς ἁμαρτάνοντας, μὴ προεῖπε ταύτης τὴν ἀπειλὴν, 
Α ,ὙΦΕ, “ ΕῚ ΕῚ ,ὔ ΕῚ Ἀ ΄“΄- -- ’ 

πολλοὶ ἐνέπεσον ἂν εἰς αὐτήν. Εἰ γὰρ νῦν τοῦ φόβου κατα- 
΄ - Α Ἀ ’ 

σείοντος ἡμῶν τὰς ψυχὰς, εἰσί τινες Υ οἱ οὕτω ῥᾳδίως ἁμαρτά- 
Α ΄ 

νοντες, ὡς οὐδὲ οὔσης αὐτῆς" εἰ μηδὲν τούτων εἴρητο, ὅ μήτε 
’ , " “ἡ 9 ’ ὃ ᾽ Ὅ 84 “ ΓΝ, 

ἡπείλητο, τί οὐκ ἄν εἰργασαμεθα ὁεινόὸν ; “στε, δ ὅπερ ἀει 

φημι, τῆς βασιλείας οὐχ θῆττον ἡ γέεννα τοῦ θεοῦ τὴν κηδεμο- 

638 

’ ΄ 

νίαν δείκνυσιν. ᾿Ἢ γέεννα γὰρ “τῆ βασιλείᾳ συμπράττει, τοὺς ( 

ἀνθρώπους τῷ φόβῳ ὠθοῦσα πρὸς αὐτήν. Μὴ δὴ ἀπηνείας 
12 ρουΐ. ΧΙΣ. 15. 

Ὦ μηκέτι ῬγῸ οὐκέτι (.1.1,., Βίαίπη τότε μᾶλλον 1. τότε ῬΙῸ μᾶλλον (ΟΟ. 
ο οὕτω ]-Ἐ καὶ 1. Ρ ἀπὸ] ὑπὸ 1. ᾳ νόμον] - οὕτω διαγορεύοντα Β. Κα. Μοχ 
γὰρ οἵη. Πρ. Γ μὴ (μηδὲ ΚΚ.) παραδέξη Β.ΚΚ. 5. για. Απποί. ἴ καὶ 
οἴη. (.1.1.. Υ͂ σημ. τοῦτο] πρὸς τοῦτο δεῖ Β.Κ. Ὑ ἐὰν ὧμ. μὲν ἢ Ὁ.1.. 
ὅϊο, 5684 μὲν ΒΕΡΟΥΒΟΙΡίο, [. Χ ἀκούομεν 6Χ ΟΟΥΥ. Ὁ. Υ͂ οἱ οἴῃ. Β. 
2 μηδὲ 1. 8. ἅπερ Β. ()) Μοτ. Βεη. Ὁ ἥττων 1,. εοῃ. ἧττων (516) 1. 
ὃ τὴν βασιλείαν Ἰ,. ἃ μὴ δὴ] ὅϊῖο Οὐ. μὴ οὖν Β.Ιζ. μηδὲ Εάα. 



ι94 ,, ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΒΥΒΟΚΤΟΜΙ 

᾿ Ἧς Ε 3 ν “ , . κ᾿ 5. 7 κ 
μηδὲ ὠμότητος εἶναι τὸ πράγμα νομίσωμεν, ἀλλα ελέου και 

΄ ΄σ κ 

φιλανθρωπίας ἐ πολλῆς καὶ κηδεμονίας καὶ φίλτρου τοῦ περί 
ς “ Ἐπ Α ᾽ 7 φ΄΄ 4“, Δ. ΄σ Ε -“ ᾽ λύθ 
ἡμάς. ἱ μὴ ἠπειλήθη καταστροφὴ ἐπὶ ᾿ἴΙωνᾶ, οὐκ ἀν ἐκωλύθη 

“" Ἁ, 

ἡ καταστροφή" εἰ μὴ εἶπεν, ὅτι καταστραφήσεται ΕΝ: ινευΐ, οὐκ 
“Δ “ Ν “ΝΘ, ς 4 δὰ ΄ ,ὔ 4“ Ἁ ᾿ , 

Ὁ ἀν ἔστη Νιινευϊ εἰ μὴ ἠπειλήθη γέεννα, ἅπαντες ἄν εἰς γέενναν 
΄-΄“ Ἵ Ἁ “ 

δ ἐνεπέσομεν" εἰ μὴ ἠπειλήθη πῦρ, οὐδεὶς ἂν "διέφυγε τὸ πῦρ. 

᾿᾿ναντία ὧν βούλεται πράττειν λέγει, ἵνα πράττῃ ἃ βούλεται. 

Οὐ βούλεται τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, καὶ λέγει τὸν θάνα- 

τον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ἵνα μὴ ἐμβάλη εἰς θάνατον. Οὐκ εἶπε 
ον 7 ᾿ Ν Ν Δ “Ὁ ὃ γ [4 ψ Ἵ 

ρήματι μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐργον δείκνυσιν, ἵνα φεύγωμεν. να 
χυ ἴω ν 

δὲ μή τις νομίση ἀπειλὴν εἶναι τὸ πράγμα μόνον, ἀλλὰ καὶ 
“ ᾿ “ ΄“- ΄'. 

Κὄντως εἶναι, ἀπὸ τῶν ἐνταῦθα, φησὶ, γεγονότων δῆλόν ἐστιν. 
ἪἫ ς ὃ “- ΄΄ ’ ον ’ ἸῺ ς Ἁ ς 

οὐ ὁοκεῖ σοι τῆς γεεέννῆς εἶναι σύμβολον ἢ κατακλυσμὸς ὁ 
ΡΞ « σ΄ “- ΄ Υ 

Ἑ τῆς παντελοῦς πανωλεθρίας τοῦ ὑετοῦ, τοῦ πυρός: 5 ἐξ π’ζ ϑηρερ 
»ἡ - “ "- 

γάρ, φησὶν, ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε ἦσαν γαμοῦντες καὶ ἢ γαμί- 
- κ 

ζοντες, οὕτω καὶ “τότε. Προεῖπε πρὸ πλείονος χρόνου, καὶ 
νῦν προλέγει πρὸ ἐτῶν τετρακοσίων, ᾿ ἢ καὶ πλειόνων, ἀλλ᾽ οὐδεὶς 

5ὃ προσέχων" πάντες μύθους τὸ πρᾶγμα εἶναι νομίζουσι, παν- 

τες γέλωτα, οὐδένα φόβος ἔ ἔχει; οὐδεὶς ἰπρίτος οὐδεὶς πατάσσει 

τὸ στῆθος. Ὃ ποταμὸς τοῦ πυρὸς ᾿ἀναβράσσεται, ἡ φλὸξ 

ἐκκαίεται. καὶ ἡμεῖς γελῶμεν καὶ τρυφώμεν καὶ ἁμαρτάνομεν 

Ἐ ἀδεῶς. Οὐδεὶς εἰς νοῦν τὴν ἡμέραν ἐκείνην λαμβάνει “ποτὲ, 

οὐδεὶς ἐ ἐννοεῖ, ὅτι παρέρχεται τὰ παρόντα, ὅτι πρόσκαιρα ταῦτα, 

καίτοι τῶν πραγμάτων καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν βοώντων, καὶ 

φωνὴν ἀφιέντων. Οἱὰ ἄωροι θάνατοι, αἱ τῶν πραγμάτων μετα- 

βολαὶ καὶ ζώντων ἡμῶν γινόμεναι, οὐ παιδεύουσιν ἡμᾶς, αἱ 
Α 

65 ὁ ἀρρωστίαι καὶ τὰ λοιπὰ νοσήματα. Οὐκ ἐν τοῖς ἡμετέροις δὲ 
κ Ἀ εἶ 

σώμασι τὰς μεταβολὰς μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν ' αὐτοῖς τοῖς στοι- 
’ Τὸ Θ᾽ το Χ ψῈ- κ“ ς , Ἁ 3. ᾿ ς , 

χείοις ἴδοι τις ἄν “καὶ ἐν ταῖς ἡλικίαις δὲ καθ᾽ ἑκαστην ἡμέραν 
Ἂ ’ “ ΄-“ “ κ᾿ 

τὸν θάνατον μελετῶμεν, καὶ ἐν πᾶσι τὸ ἄστατον Υ͂ πανταχοὺυ διὰ 
κι ’ 3 

τῶν πραγματων χαρακτηρίζεται. Οὐδέποτε χειμὼν ἔμεινεν, οὐδέ- 
18 Μαεί. χχῖν. 38. 

6 πίλλῆς καὶ κ. οἴῃ. Κ. ἔ Νινευὴ 1. οὐ Ὀ15 Κὶ. ΒΕ ἐνεπέσαμεν 1... 
ἢ ἔφυγε Κ'. Ϊ ἐμβάλλῃ Ι,. Κ ὄντως Ι-Ἐ πρᾶγμα ἴ.. Ϊ φησὶ οἴῃ. Β.Κ. 
αν. οοἴ, Μοχ τοῦτο ἐποίησεν ΡΙῸ ἐστιν 146 Π. τὰ ὁ κ, ὁ] τὸν κατακλυσμὸν 
τὸν 1. Ὦ ἩΘΙΚΟΝ. Περὶ τῆς τῶν παρόντων ματαιότητος, καὶ τῆς τῶν μελ- 
λόντων ἀπολαύσεως" καὶ πῶς δυνάμεθα μιμεῖσθαι τὸν θεόν' καὶ περὶ τῆς ἀγάπης 
τοῦ Χριστοῦ τῆς εἰς ἡμᾶς, ἥτις δείκνυται μάλιστα ἐκ τῆς θείας μεταλήψεως. εγΟΠ. 
ο τοῦ Νῶε Β.Κ. Ῥ ἐγγαμ. 6Χ τϑοθηΐ. ΘΟΥΥ. Κ. ἐκγαμ. ὅϑν. οδῦ, ΤΘΟΪ]ΑΤηΔΉ11- 
ὈὺΒ Ὀτ]8. 4 τότε] νῦν Β.Ιζ. ὅαν. οθύ. ᾿ χρόνου [-Ἐτότε ΒΙΟΙΚ, ὅϑαν. οθί. 
πρὸ π. χ. οἴ. ἴ,.. δίαϊτη προλέγει καὶ νῦν ἕος ογτ. Β. 5 ὁπρ.] προσέχει Ι.. 
ἰαῦ!πη μύθον (510) 1. ῖ ἀναβράζεται Ι,. Υ͂ ποτὲ οἵη. ΒΙΚ.  . Υ͂Υ αὐτοῖς 
σὔλυἶ. Α καὶ---μελετῶμεν]) καὶ ἐν ταῖς ἐναλλαγαῖς δὲ (δὲ οτη. 1Κ.}) τῶν ἡλικιῶν 
ἡμῶν καὶ ταῖς ἑκάστης ἔα αν παραδρομαῖς τὸν θάνατον ἐκμανθάνομεν ἢ. Κα, 
Υ πανταχοῦ] καὶ π. Β. 

ΥὟ, 2ι 

(3τ4) 



Ν:20ο. ΙΝ ΕΡΙΞΤ. 1. ΑὉὮ ΤΙΜΟΤΗ. ΗΟΜ. ΧΥ. [90 

ποτε θέρος, “οὐδὲ ἔ ἔαρ, οὐδὲ μανόπωβου, ἀλλὰ πάντα τρέχει καὶ 

ἀφίπταται καὶ ῥεῖ. ᾿Αλλὰ ἃτί εἴπω: τὰ "ἄνθη: ὃ ἀλλὰ τί βού- 

λει; τὰ ἀξιώματα, τοὺς βασιλεῖς τοὺς νῦν ὄντας, καὶ αὔριον οὐκ 

σὄντας : ἀλλὰ τοὺς πλουτοῦντας ; ἀλλὰ τὰ οἰκοδομήματα τὰ 

λαμπρά: : ἀλλὰ νύκτα καὶ ἡμέραν; : ἀλλὰ τὸν ἥλιον ; ἀλλὰ τὴν 

σελήνην ; “οὐ φθίνει καὶ αὐτή: “αὐτὸς δὲ ὁ ἥλιος οὐκ ἐκλείπει Β 

πολλάκις, οὐ σκοτίζεται, οὐ νέφος αὐτὸν κρύπτει: Ρ Μή τι τῶν 

ὁρωμένων παραμένει διαπαντός : Οὐδὲν, ἀλλ᾽ ἡ ψυχὴ μόνη 

τῶν ἐν ἡμῖν, Ξκαὶ ταύτης ἀμελοῦμεν᾽ τῶν μὲν ἀλλοιουμένων, ὡς 

μενόντων πολλὴν "ποιούμενοι φροντίδα, τῆς δὲ μενούσης ἀεὶ, ὡς 

παρερχομένης οὐδένα ἔχοντες λόγον. Ὃ δεῖνα μεγάλα δύναται; 

᾿Αλλ᾽ ἕως αὔριον, μετὰ δὲ ταῦτα ἀπολεῖται" καὶ δῆλον ἐκ τῶν 

μείζονα δυνηθέντων, καὶ νῦν οὐδαμοῦ φαινομένων. Σικηνή τις 

ἐστὶν ὁ βίος, καὶ ὄναρ. Καθάπερ γὰρ ἐπὶ τῆς σκηνῆς τοῦ 
ἱσκήνους ἀρθέντος αἱ ποικιλίαι διαλύονται, καὶ τὰ ὀνείρατα τῆς ( 

ἀκτῖνος φανείσης πάντα Κἀφίπταται" οὕτω καὶ νῦν τῆς συντε- 

λείας ἱ γινομένης, καὶ τῆς κοινῆς καὶ τῆς ἑνὸς ἑκάστου, πάντα 

λύεται καὶ ἀφανίζεται. Καὶ ξύλον μὲν, ὃ ἐφύτευσας, μένει, 

καὶ ἡ οἰκία, ἣν Ὁ οἰκοδομεῖς, καὶ αὐτὴ μένει ὁ δὲ τεχνίτης “καὶ 

γεωργὸς ἀπάγονται καὶ διαφθείρονται. Καὶ τούτων γινομένων, 

οὐδὲ οὕτως ἐντρεπόμεθα, ἀλλ᾽ ὡς ἀθάνατοι "ταῦτα πάντα κατα- 

σκευάζομεν, τ τρυφῶντες καὶ σπαταλῶντες. 

Ακουσον τί φησιν ὁ Σολομῶν, ὁ ἔργῳ πεῖραν λαβὼν τῶν 

παρόντων πραγμάτων. 18 ἐς ῷικοδόμησα ἅμοι οἰκίας, φησὶν, . 

ἐφύτευσα κήπους καὶ παραδείσους, ἀμπελῶνας, "κολυμβήθρας 

ὑδάτων, ἀ ἀργύριον καὶ Χρυσίον ἐγένετό μοι, ἐποίησά μοι ἄδοντας 

καὶ ᾳδούσας, ποίμνια καὶ βουκόλια." Οὐδεὶς γὰρ οὕτως ἐγένετο 

τρυφηλὸς, οὐδεὶς οὕτως ἔνδοξος, οὐδεὶς οὕτω σοφὸς, οὐδεὶς οὕτως 

ἄρχων, οὐδεὶς οὕτω κατὰ νοῦν πάντα εἶδεν αὐτῷ προκεχωρηκότα. 

“Τὶ οὖν ; Οὐδὲν τούτων ἀπώνατο" ἀλλὰ τί φησι μετὰ ταῦτα 

πάντα: ταῖς, “Ματαιότης ' γὰρ, φησὶ, ματαιοτήτων, τὰ πάντα 

ματαιότης" οὐχ ἁπλῶς ματαιότης, ἀλλὰ καθ᾽ ὑπερβολήν. 10 

18 Ἐο0165. 11. 4--8. 14 ΤρΡΙιά. 1. 2. 

2 οὐδὲ] οὐδέποτε ἴ,. ϑϑ ταί τὴ μεθόπωρον ΘΟ. ἃ τί) -᾿ βούλει Β.Κ. ὅν. (οί. 
Ὁ ἄνθη] ἔθη Β.Κ. ΔΤ Πα ἀλλὰ τί β. οτη. Β.Κ. ὅν. οϑί. ὃ ὄντας] ἐσομέ- 
νους ἴ,. ἃ οὐ] εἰπὲ οὖν μοι, οὐ ΒΚ. Θ αὐτὸς] καὶ αὐτὸς Β. Κ. αν. οοί. 
ΐ οὐδὲν] οὐδαμῶς 1. ὥΛ΄τΆαὔτὰ ἀλλὰ Ψ. Β.Κ. Ε καὶ---τῶν μὲν] ἡμεῖς δὲ ταύτης 
μὲν (μὲν οἴη. 1ζ.}) ἀμελοῦμεν, τῶν δὲ (μὲν ργῸ δὲ Κα.) Β.Κ, ποιούμενοι] 
ϑὲς Β.Ο.1.1,. σοιυρέδε, Εαα. αὔτη φροντίδα Β.Ι.Κ.Π.. Ἑάερθδίαν πρόνοιαν. 
ἱ σκηνοῦντος ΒΚ. Κ ἀφίσταται 1. ᾿ γιν. ῬΙῸ γεν. Β.1.Κ.1.. τὰ δια- 
λύεται Β.Κ. Ὦ ὠκοδόμησας Ἐ.1,. ο καὶ ὃ γ. Β, Κ. ὅν. οοί. Ῥ ταῦτα 
π.] π. ταῦτα (.1. 4 μου ἴ,. [άοπη ΤΏΟΧ ἐφ. μου κήπους. Τ καὶ κολ. Εδᾶα. 
καὶ ἀδαβί ἴῃ οἸηὨΪθ 118. 8 ν οὖν ;---πάντα] τί οὖν τούτων ἀπώνατο ; οὐδέν. διὸ 
καὶ μετὰ τ. π. φησὶ Β.Κ. γὰρ οπι. ἴ,.. γὰρ, φησὶ οἵη. Β.Ο.Κ. 



150 5. ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΒΥΒΟΞΤΟΜΙ 

1 θῶ ν ᾿ ΄σ΄ ι΄ " ὃ ᾿ , “, ᾿ ΄ 

εισθῶμεν “αὐτῷ, παρακαλῶ, τῷ. διὰ πείρας ἥκοντι πεισθῶμεν 
" “ Ἂ. ν ’ 

αὐτῷ, καὶ ἐπιλαβώμεθα πραγμάτων, ἔνθα οὐκ ἔστι ματαιότης, 
᾽ὔ ι ’ 

ἔνθα ἀλήθεια, ἔνθα πάντα πάγια καὶ βέβαια, ἔνθα πάντα ἐπὶ 

τῆς πέτρας φκοδόμηται, ἔνθα γῆρας οὐκ ἔνι, οὐδὲ πάροδος, ἔνθα 

πάντα ἀνθεῖ, ἔνθα πάντα ἀκμάζει, ἔνθα παλαιούμενον οὐδὲν. οὐδὲ 

ἡ γηράσκον, οὐδὲ ἐγγὺς ἀφανισμοῦ. ΠΠοθήσωμεν, παρακαλῶ, 

γνησίως τὸν θεὸν, μὴ φόβῳ γεέννης, ἀλλ᾽ ἐπιθυμίᾳ βασιλείας. 

“νυ γὰρ, εἰπέ μοι, τοῦ τὸν Χριστὸν ἰδεῖν ἴσον ; "Οὐδὲν οὐκ ἔστι. 

Ἐ Τί τοῦ ἀπολαῦσαι τῶν ἀγαθῶν ἐκείνων ἡ ἴσον ; Οὐκ ἔστιν 5 οὐδέν. 
ε Α “5 “- 

ΟΝ Α μήτε ὀφθαλμὸς εἶδε, μήτε οὖς ἤκουσε, μήτε ἐπὶ καρδίαν 
ς Ἁ “ ΄σ 

ἀνθρώπου ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν δὸ θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. 

᾿Εκείνων ἐπιτυχεῖν σπουδάσωμεν, καταφρονήσωμεν τούτων. 
’ σι ΄- 

640 Οὐχὶ μυριάκις αὐτῶν κατηγοροῦμεν, ὅτι οὐδὲν ὁ βίος ὁ ἀνθρώ- 
’ 

πινος : Τὶ σπουδάζεις περὶ τὸ μηδέν; “τί πόνους ὑφίστασαι 
᾿ Ν γῶν δ ς δ, οἷν τ Ν μὴ Α Ψ 

περὶ τὸ μηδέν ; ᾿Αλλ ὁρᾷς οἰκοδομὰς λαμπρας, καὶ τούτων 

ἀπατᾷ σε ἡ θέα ; “ Εὐθέως ἴδε εἰς τὸν οὐρανὸν, ἀνάβλεψον ἀπὸ 
κι 7 κ “ ,ὔ Ά 9 κ᾿ Ἁ , ἃ ἢ “ 

τῶν λίθων καὶ τῶν κιόνων πρὸς ἐκεῖνο τὸ κάλλος, καὶ ὄψει εὐπὶ 
τ ; 4 ’ Ε} Ἀν θῇ δ , 

ταῦτα μυρμήκων καὶ κωνώπων ἱἐστὶν ἔργα. ᾿᾿μφιλοσόφησον 
΄ 7 Α ἊΝ “΄ ΄- “ 

τῇ θέᾳ δάνιθι πρὸς τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ" ἐκεῖθεν κατάμαθε τὰς 
Ἁ ᾿ . 

λαμπρὰς οἰκοδομὰς, καὶ "ὄψει οὐδὲν οὔσας, ἀλλὰ παίδων ͵ ἀθύρ- 

Β ματα μικρῶν. ΚΉζδες πῶς λεπτότερος, πῶς κουφότερος, πῶς 

καθαρώτερος καὶ διαυγέστερος ὁ ἀὴρ, ὅσῳ ἂν ἀναβαίνης Ἱπρὸς 

ὕψος: : ᾿Βκεῖ οἱ τὴν ἐλεημοσύνην ἐργαζόμενοι τὰς οἰκίας ἔχουσι, 

τὰ σκηνάς. 'Γαῦτα ἐ ἐν τῆ ἀναστάσει καταλύεται, μᾶλλον δὲ 

ἢ καὶ πρὸ τῆς ἀναστάσεως χρόνος " ςξπελθὼν διέφθειρε καὶ ἠφά- 

νισε καὶ διέλυσε" καὶ πρὸ τοῦ χρόνου δὲ ἐν αὐτῇ πολλάκις τῆ 
“ ΄ι Ἁ 

ἀκμῆ καὶ τῆ ὥρᾳ ἢ σεισμὸς κατήνεγκεν, ἢ καὶ ἐμπρησμὸς τὸ 
΄“- Ν ν᾿ ’ ορ ὐ᾽ Ν δ) 5 - ς ’ ΄“- 9 ᾽ὔὕ 

πᾶν ἐλυμήνατο. ὑ γὰρ δή ἐν ταῖς ἡλικίαις τῶν ἀνθρώπων, 
᾿} Α ἜΝ. “ 2 α ω Ψ ’ Α Ε 
ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς οἰκοδομαῖς εἰσιν ἄωροι θανατοι καὶ πολλάκις 

᾿ ο “» “" »ὰς 

α τὰ μὲν σαθρὰ τῷ χρόνῳ γενόμενα, τῆς γῆς τιναχθείσης, ἔμεινεν 

1 σί ον, πἰ|: Ὁ. 

Υ αὐτῷ, παρακαλῶ] τοίνυν Β.Κ, Ὑ γηρασκόμενον ἡ σ. Χ οὐδὲν οὐκ ἔστιν 
οτῃ. Β.Κ. βιλίμ τί δὲ τοῦ Β.Κ. ὅν. σοί, οὐδέν. οὐκ ἔστι τι τοῦ Ἰπ!εΤΡΌΏρΙΣ 1. 
᾿ ἴσον] μεῖζον Β.Κ, 2 οὐδὲν] Ὁ εἰκότως Β.Κ. ὅν. οοῦ. 1Ἰάρτη ρεγραηΐ, οὔτε 
γὰρ ὀφθ. εἶδεν, οὔτε... οὔτε. Ῥτο ἃ μήτε ὁ. εἶδε μια εΐ ἃ ἃ ὁ. οὐκ εἶδε 1.. 58 ὁ θ.] 
ὁ θ. φησὶ Β.Κ. ὅν. οοἴ, φησὶν ὁ θ. 1. Ὁ αὐτὸν 1. ο τί---μηδὲν θπι: 1. 
ἃ εὐθέως] ἀλλ᾽ εὐθέως Β.Κα, ὅαν. οοί, ὃ ὅτι ταῦτα οἸηη68. ταῦτα ὅτι Ἐ4ὰ, 
[ εἰσὶν 1,. Ε ἐνάβηθι, ΒΑ. ἃ ὄψει] ταύτας Β.ἵΙ. ἄθυρμα 1. 
μικρῶν οτη. Β.Ά. Κ εἶδες---ὕψος] ὅ ὅσῳ ἂν ἀναβαίης (-βαίνῃς οΧ οοττ. Καὶ.) 
πρὸς ὕψος, νοήσεις πῶς λεπτότερος, πῶς καθ. κ. δ. ὁ ἀὴρ Β.ἕΚ. Ϊ πρὸς] 516 
Β.1.Κ.1,. εἰς Βαα. τὰ καὶ δοΟΘΒϑὶΐ εχ Β.1.Κ.1.. Ὦ ἐπελθὼν] ὁ μακρὸς 
Β.Κ, ϑιαίίπη διέλυσε καὶ ἦφ. καὶ διέφθειρε τς οτά. Ο, καὶ διέλυσε οπι. ΒΚ. 
ο οὐ γὰρ---Θάνατοι] καὶ μὴ θαυμάσῃς ἀκμὴν καὶ ὥραν ἀκούων ἐπὶ ἀψύχων" εἰσὶ 
γὰρ ταῦτα καὶ ἐπὶ τούτοις. καὶ ὥσπερ ἐν ταῖς ἡ. τῶν ἀ. ἄωροι συμβαίνουσι θ. 
οὕτω συμβαίνει καὶ ἐν ταῖς οἰκοδομαῖς ΒΚ. 
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-. ; 

ἀκλινῆ: τὰ δὲ ἀπαστράπτοντα, καὶ πεπηγότα, καὶ νεοκατα- 

σκεύαστα. ὑπὸ βροντῆς μόνης κατεσείσθη καὶ ἀπώλετο καὶ 

τοῦτο ὕτοῦ θεοῦ οἰκονομοῦντος. “οἶμαι, ἵνα μὴ μέγα Φρονῶμεν 

τὲν ταῖς οἰκοδομαῖς. Βούλει καὶ ἑτέρως μὴ ἀθυμεῖν; ἐπὶ τὰ 

κοινὰ ἐλθὲ οἰκοδομήματα, ὧν ἴσον μετέχεις καὶ σύ. Οὐ γὰρ 
Δ χ ΙΝ ΄- 

ἔστιν, οὐκ ἔστιν οἰκία, κἂν σφόδρα ἢ λαμπρα, τῶν δημοσίων 

οἰκοδομημάτων λαμπροτέρα. ᾿Ενδιάτριψον ὅ ὅσον θέλεις χρόνον 

ἐκεῖ" σά ἐστιν ἐκεῖνα, σὰ ἐστι μετὰ τῶν ἄλλων" κοινὰ ἐστι, καὶ 

οὐκ ἴδια. ᾿Αλλ᾽ οὐ τέρπει ταῦτα, φησίν. Οὐ τέρπει, πρῶτον 
κ [ιν ’ ὃ ,ὔ δὲ “ Ρ ἼΑΔ, Ν ν ΧΝ 

μὲν τῇ συνηθείᾳ, δεύτερον ὃε τῆ πλεονεξίᾳ. ρα τὸ τερπνον 
ε , , 3 Α Φ“ νῇ Ν , - ω 3 ς , ς 

ἡ πλεονεξία ἐστίν, οὐχί τὸ καλλος" ἄρα ἡ τέρψις ἡ πλεονεξία 
5 ᾿ Α Ἁ τ᾽ Ν , ὌΝ θ δ - θ Μέ 

ἐστὶ, καὶ τὸ τα πάντων βούλεσθαι ἰοιοποιεῖσθαι. ἔχρι 
΄- ΄“ , Υ͂ 

τίνος τούτοις “προσηλώμεθα, ὑτῆ γῆ προσπεπήγαμεν, ὅκαθα- 
«ς ’ Α . ; ἣν ’ὔ; Ἀ “" 

περ οἱ σκώληκες, περί τον βόρβορον ἐγκαλινδούμεθα ; Γὸ σῶμα 
- σι ; 

ἡμῖν ἔδωκεν ὁ θεὸς ἀπὸ γῆς, ἵνα καὶ αὐτὸ εἰς οὐρανὸν δἀναγα- 
΄“ : ΄ι ; 

γωμεν, οὐχ ἵνα δι᾽ αὐτοῦ καὶ τὴν ψυχὴν υ εἰς γῆν κατασπάσωμεν᾽" 
“λ,; " 9 9. ὍΝ ΠῚ ᾽ ᾽ , ’ Φ λ 

γεῶδές ἐστιν, ἀλλ᾽, ἐὰν “θέλω, οὐρανιον γίνεται. θρα ποση 

τετίμηκεν ἡμᾶς τιμῆ, τοιοῦτον ἔργον ἐπιτρέψας ἡμῖν. ᾿αὰ πποίησα, 

φησὶν, ἐγὼ γῆν καὶ οὐρανόν' δίδωμι καὶ σοὶ δημιουργίαν, ποίη- 
ἴων ’ 

σον τὴν γῆν οὐρανόν" δύνασαι γάρ. 16 «Ὁ ποιῶν πάντα, καὶ 

μετασκευάζων αὐτὰ, τ περὶ τοῦ θεοῦ εἴρηται. ε'Γαύτην καὶ τοῖς 

ἀνθρώποις ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν" [καθάπερ τις πατὴρ φιλόστορ- 
΄“ ς Φ Ἁ ’ Ψ Ἀ ΙΝ » ΄, ᾽ 

γος ζωγραφῶν οὐκ αὐτὸς μόνος, ἀλλὰ καὶ τὸ παιδίον ὃ βούλεται 
», " τ ΜΡ ’ 2 ’ - ᾽ Ν “- ΞΕ 
ἄγειν εἰς τὴν ἰσὴν μαθησιν. ᾿Εποίησα, φησιν, ἔγω σῶμα καλὸν 

ὀίδωρν σοι τοῦ κρείττονος τὴν δημιουργίαν" ποίησον σὺ ψυχὴν 

"καλήν. Εὐπον ἐγὼ, ἘΦ κ᾿ δ αγογέτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου, 

καὶ πᾶν ξύλον κάρπιμον"" εἰπὲ Ἰκαὶ σὺ, ἐξαγαγέτω "αὕτη ἡ ἡ γῆ 

καρπὸν ἱτὸν ἴδιον, καὶ ἐξελεύσεται ὁ ἐὰν θέλης ἐνεργῆσαι. 

18 Ε]οιῷ θέρος καὶ ὁμίχλην, στερεῶ βροντὴν, καὶ κτίζω πνεῦμα, 

ἔπλασα δράκοντα ἐμπαίζειν αὐτῷ, τουτέστι, τὸν διάβολον. 

Οὐδὲ σοὶ ταύτης ἐφθόνησα τῆς ἐξουσίας" ἔμπαιξον καὶ σὺ, εἰ 

θέλεις" δύνασαι γὰρ ὡς στρουθίον δῆσαι αὐτόν. ᾿Ανατέλλω τὸν 

Ι6 Ατηοϑ5. ν. 8. ΘΗ Υ, ΤῊ. 18 ΑΤηοβ. 1, 12. ῬΒΆ]. οἱ}, 26. 

Ρ τοῦ οἵη. 1. 4 οἶμαι] ἅμα (.1.1.. Γ ἐπὶ τοῖς οἰκοδομήμασι Ἐ.ἰΚ. 
5 θέλεις (θέλῃς 1..} Χρ- ῬΓῸ χρ. θέλεις ᾿' Κ. Ι,. ὕ ταῦτα---τέρπει οτη. (7.1.1. 
ψ ει. ογοη. Υ τέρπον 1. Υ τὰ πάντα (ὑ.1,.. πάντα Β.Κ. Χ προσηλού- 
μεθα Ὶ],. Υ͂ τῇ] μέχρι τίνος τῇ Β.Κα. ὅαν. οοΐ. 2 καθ.] καὶ καθ. ᾿ἰά 611. 
δίαιτα οἱ οἵη. Β.Κ. Ἴυπι ἐν τῷ βορβόρῳ προσκαλινδ. 1. ἃ ἀγάγωμεν 1.],. 
Ὁ εἰς τὴν γῆν (. ϑιαϊίπ κατασπάσωμεν ἴ5.0.Κ.1.. διασπάσωμεν 1. Ἐἀοθαίον 
διασπῶμεν. ς θέλωμεν Β.1Κ.1. ἁ πάντα] ταῦτα 1, “ταύτην ἀλλὰ 
ταύτην Β.Κ. ὅν. οοί. ; καθάπερ--- φιλόστοργος] ὅ ὅμοιόν τι ποιῶν, οἷον ἂν εἰ 
πατὴρ φ. τις (τις οτη. Κ. ) Βοῖς, .-δ βούλεται ἀρ, βούλοιτο ΒΙΚ. ἃ. καλὸν (Ὁ. 
ἱ καὶ οτη. (Ὁ. Κ αὕτη ἡ γῆ ΡΓῸ ἡ γῆ αὕτη ΟἸΩΠ6Β. ἱ τὸν οῃη. Β.ἵΙΚ, 

ΤΟΝ. ΥἹ, ἐ 

Η 

ἐν 

ό4τ 
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Ὁ“ 93 Α Α Α Φ “ ἃ , Α κ ’ ῪῚ 

ἥλιον ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς" μίμησαι καὶ σύ, μετάδος τῶν 

σῶν καὶ ἀγαθοῖς καὶ πονηροῖς. Ὑβριζόμενος "" φέρω, καὶ εὐερ- 

γετῶ τοὺς μων μίμησαι καὶ σύ δύνασαι γάρ. Εὖ ποιῶ, 

οὐκ ἐπὶ ἀντιδόσει ἢ μίμησαι καὶ σὺ, καὶ μὴ ϑοὕτως εὖ ποιήσης 
» Α 9 ’ Α 9 Α “ ΄- , σ΄ ΄σ΄ . ἃ 

ἐπὶ ἀντιδόσει, μηδὲ ἐπὶ ἀμοιβη. ᾿Ανῆψα φωστῆρας εἰς τὸν 

οὐρανόν" ἄναψον καὶ σὺ τούτων λαμπροτέρους" δύνασαι γάρ᾽ 
’ σ΄ 

τοὺς ἐν πλάνῃ φώτισον' μείζων ἡ εὐεργεσία "ἐκείνη τοῦ τὸν 
Ἷ ΄. Ἀ Α Ἵ ΄-- 

ἥλιον ὁρᾶν, τὸ ἐμὲ ἐπιγινώσκειν. Ανθρωπον οὐ δύνασαι ποιῆ- 
ς Ν ἢ Ψ» σι Α .". Κὶ σ΄ ΄σ " Α 

σαι; αλλα δίκαιον δύνασαι ποιήσαι και εὐάρεστον τῷ θεῷ. ᾿᾿ γὼ 

τὴν οὐσίαν εἰργασάμην" σὺ καλλώπισον τὴν προαίρεσιν. Ὅρα 

πῶς σε φιλῶ, καὶ ἐν τοῖς μείζοσί σοι ἔδωκα τὴν ἰσχύν. ᾿Ορᾶτε, 

ἀγαπητοὶ, πῶς τετιμήμεθα" καί τινες τῶν ἀλογίστων καὶ ἀγνω- 
Ἁ “-ι ΄ 

μόνων λέγουσι, διὰ τί τῆς προαιρέσεώς ἐσμεν κύριοι : "Γαῦτα 
ἥ Φ Γὰδ ; 3 ΝΗΡ: ἢ " ν ᾿ " 

παντα ὅσα Τοιήλθομεν, ἐν οἷς δυνάμεθα μιμεῖσθαι τὸν θεον, εἰ 
Φ' λ “ ᾿ 

μὴ προαίρεσις ἦν, οὐκ ἂν ἣν ἡμῖν δυνατὸν μιμήσασθαι. ἔΑρχω, 
Α “ ’; ς » Α Α ὃ Ν σι 9 “ ς Α ν᾽ 

φησίν, ἀγγέλων ἐγώ" καὶ σὺ διὰ τῆς ἀπαρχῆς. 8 Ἐπὶ θρόνου 
’ ΄ Α [4 ΄. ΄. 

κάθημαι βασιλικοῦ: καὶ σὺ συγκάθησαι διὰ τῆς ἀπαρχῆς" 
Υ ἴω ζω »“" " 

19 (ς Συνήγειρε, φησὶ, καὶ συνεκάθισεν ἡμᾶς ἐν δεξιᾷ τοῦ Υ θεοῦ. 
1 “- τ Α Χ'. Α Ἁ ἿΣ ΕῚ ΄σ΄' φ “ο κ 

ροσκυνεῖ σε τα Χερουβὶμ, τὰ Σεραφὶμ, πᾶσα ἡ ἀγγελικὴ 
Ἁ ΄ι ΄. 

δύναμις, ἀρχαὶ, ἐξουσίαι, Χθρόνοι, κυριότητες διὰ τῆς ἀπαρχῆς. 

Μὴ κατηγόρει τοῦ σώματος, ὃ τοσαύτης ἀπολαύει τιμῆς, ὃ 
, Υ δ: ἐ9 ,ὕ ὃ ’ ΤῊΝ ᾽ν “ Ξ 9 

τρέμουσιν “αι ἀσώματοι ουνάμεις. λλα τι εἴπω: οὐ τούτοις 
ἣν κ Ἂν Α 

τὸ φίλτρον 2 ἐπιδείκνυμαι μόνον, ἀλλὰ καὶ οἷς ἔπαθον. Διὰ σὲ 
Α 

ἐνεπτύσθην, ἐρραπίσθην, τὴν δόξαν ἐκένωσα, τὸν πατέρα εἴασα, 
Α χυ " ἴω 

καὶ πρὸς σὲ ἦλθον τὸν μισοῦντα με καὶ ἀποστρεφόμενον, καὶ 
ΦΝΝ- Ὁ ΄ ’ τὰ “ , ἣν 5 ’ 

οὐδὲ ἀκοῦσαι βουλόμενον τὸ ὄνομα μου" κατεδίωξα καὶ ἐπέδρα- 
Ἷ ΄ - “ ’ 

μον, ἵνα σε κατάσχω" ἥνωσα σε καὶ συνῆψια ἐμαυτῷ" ᾧῴφαγε ἅμε, 
Ω ͵ ’ εἶπον, πίε με᾿ καὶ ἄνω σε ἔχω, καὶ κάτω συμπλέκομαί σοι. Οὐκ 

ῃ Α τ᾿ Α ᾿᾿ “ ὡ 9 “- 

σου τῆν αἀπαρβχῆν εχω ανῷῶ 4 Οου παραμυθεῖται 

ἃ 

ο “- “4 

ἀρκεῖ σοι, ὅτι 
δῶν Τὰ ᾿ ΄ Ε κ , , , Β 3 ς - 
τοῦτο τὸν πόθον; καὶ κατω πάλιν “κατέβην οὐχ ἁπλῶς 

ἷ 8 Ν ’ ᾽ὔ ὔ Ἄ 

μίγνυμαι σοι, ἀλλὰ συμπλέκομαι, τρώγομαι, λεπτύνομαι κατὰ 
νι Ἷ Α 9 Ι͂ ’ ἘΝ: ’ Δ , 

μικρον, ἵνα πολλή ἡ ἀναάκρασις γενήται καὶ ἢ μίξις καὶ ἡ ἐνωσις. 
Α « ς ᾽ὔ 9 5 ῇ , ἥ " Α Α Ρ 

Γὰ γὰρ ἑνούμενα ἐν οἰκείοις ἕσπτηκεν ὅροις" ἐγὼ δὲ συνυφαίνομαι 
ἢ , να ἊὮ ἢ νοι 3 ’ κ 

σοι. Οὐ βούλομαι λοιπὸν εἶναί τι μέσον" ἕν εἶναι βούλομαι τὰ 

19 ἜῬΠ6Β. 11, 6, 

τὰ φέρω] χαίρω ΚΑ. ἢ μίμησαι---ἀντιδόσει οτη. 1.1. σ οὕτως οτη. ΒΚ. 
αν. σοῦ. Μοχ οὐδὲ ρῖῸ μηδὲ 1,.. Ρ ἐκείνη] αὕτη, κρεῖττον Β.Κ, « φιλῶν Κα. 
τ ἤλθαμεν 1. Μοχ ἡμῖν ἴῃ ἴοχῦ. οτη. Ιἄθπη. 5 ἐπὶ---ἀπαρχῆς οτὴ. 1,. ἡ δτοῃ. 
ἴ φησὶ οτη. ἴ,. Υ θεοῦ οτῆῆεβ. αθθαίαν πατρός. ν᾽ τὰ οἵη. Κα. Μοχ 
καὶ τὰ Σ. ἘΔ. καὶ οτη. Β.Ο.1. δοξάζει τὰ Σ. 1. Ἃ θρόνοι οτη. Β.Κ. Υ αἱ 
ἀσ.Ἷ ὅϊς Β.1.1Κ.1.. Βεθη. αἱ οἵη. (Ὁ. καὶ ἀσ. δ γοη. ὅαν. Μογ. 2 ἐπιδεί- 
κνυμι ἴ,. αςττη μόνον ΡΓῸ μόνοις ΟἸΠΉΘΒ. ἃ με ΟΠΊ. δΔηἴδα ΟΟΥΥ. ἴζ. Ὁ σου 
οἴη. ἢ.. Ῥιαϊπι ἀρχὴν (. 5 τοῦτον ἴ. ΘΥΙΟΠ. ἃ κατέβην οτη. 1.. 

( 

Υ. 2. 

5316 
᾿ 

, 
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ἀμφότερα. Ταῦτα οὖν "εἰδότες, καὶ τὴν πολλὴν αὐτοῦ κηδε- 

μονίαν, ἅπαντα πράττωμεν, ἅπερ ὧν ἡμᾶς μὴ ἀγαξίους βδύναται 

δεικνύναι τῶν μεγάλων αὐτοῦ δωρεῶν" ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς Ἐ 

ἐπιτυχεῖν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ 

ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Α μήν. 

ΛΟΓῸΣ ΙΒ. ὯΝ “ 
᾿Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ 

καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ὃ ἵνα ταῦτα φυλάξης χωρὶς "προ- 
ἈΝ 

κρίματος, μηδὲν ποιῶν κατὰ " πρόσκλισιν. Χεῖῦρας ταχέως 

δενὶ ἐπιτί δὲ ὄνει “ὰ Ἵ Ἰλλοτρί Ὥ, μηδενὶ ἐπίτίθει, μηδὲ κοινώνει “ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις. ΦΖεαυ- 
Ἀ [ν 3 ’ ’ «ς ’; δι 3 Ε) 2 5 ! ΄᾿ 

τὸν ἁγνὸν τήρει. Μηκέτι ὑδροπότει, ἀλλ᾽ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ 

διὰ τὸν στόμαχόν σου καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας. Β 

πες περὶ. ἐπισκόπων, περὶ διακόνων, ἀνδρῶν, 

γυναικῶν, περὶ ἰχηρῶν, περὶ “πρεσβυτέρων, περὶ τῶν ἄλλων 

ἁπάντων, καὶ δείξας ὅσων ἐστὶν ὁ ἐπίσκοπος κύριος, “ὅτε περὶ 

κρίσεως ἔλεγεν, ἐπήγαγε" “ 'Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ 

καὶ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, 

ἵνα ταῦτα φυλάξης χωρὶς προκρίματος, μ μηδὲν ποιῶν κατὰ 
4 

δπρόσκλισιν.᾽ Καὶ φρικτῶς παραγγέλλει λοιπόν" οὐ γὰρ 
᾿ ; , ᾿" ἣ ’ὔ ἊΝ οἷ 58, ᾿ Ἂ 
ἐπειδὴ Τιμόθεος ἣν τὸ τέκνον τὸ ἀγαπητὸν, ἠδέσθη. Ὃ γὰρ 

“ὰ 6 “- ν 5 οι " “- 4 ἐξ Φ “ Γ. » 
περὶ ἑαυτοῦ μὴ αἰσχυνθεὶς εἰπεῖν, οβοῦμαι μή πως ἀλλοις 

,ὔ ᾿] ᾿ ᾿ ’ ’ὔ; 43" ΄Ὸ »“ Ἀ 

κηρύξας, αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι," πολλῴ μᾶλλον περι Τιμο- 

θέου οὐκ ἂν ἠδέσθη οὐδὲ ἡσχύνθη. ᾿Αλλὰ τὸν μὲν πατέρα καὶ 
Ἁ ΄- Ψ Η 

τὸν υἱὸν καλῶς " παραλαμβάνει εἰς μαρτυρίαν" τοὺς ἱμέντοι 
- κ " , , Φῳ " ᾿ σι ᾽ ͵ ᾽ κ 
ἐκλεκτοὺς ἀγγέλους τίνος ἕνεκεν; ᾿Απὸ πολλῆς ἐπιεικείας" ἐπεὶ 

Ἁ Μ “. ΄σ΄' “ ΄᾿ Δ ’ ς - .. ᾿] Ν 

καὶ Νωῦσῆς οὕτω φησι ιαμαρτύρομαι ὑμῖν τὸν οὐρανὸν 
. “ Ἀ ΄ 

καὶ τὴν γῆν, διὰ τὴν πολλὴν ἐπιείκειαν τοῦ δεσπότου" καὶ 
; 3 ’ ΄' ΄- ΄- 

πάλιν, “᾿Ακούσατε, φαραῦγες, θεμέλια τῆς γῆς. ΚΚαλεῖ δὲ 
; Ἁ ΄. 

Κιμάρτυρα τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν τῶν λεχθέντων, εἰς τὴν μέλ- Ὁ 

λουσαν ἡμέραν ἀπολογούμενος αὐτοῖς, εἴ τι ἱ γένοιτο παρὰ τὸ 

1 ΟΑΡ, Υ͂. ν. 21---23. 2 ΧΟ. ζκ. 7 8. Ῥροαΐ. ἱν. ζό. ΜΊΟΗ. νἱ. 2. 

Θ εἰδότες] τ ἀγαπητοὶ Β.Κ. ΐ πολλὴν] πολλὴν περὶ ἡμᾶς Β. ὅαν. σοί, 
περὶ ἡμᾶς πολλὴν Κ. Ε δύναται δεικνύναι δείξῃ ΒΚ Ηον. ΧΥΙ. 
ἃ ὑποκρίματος ἴον Κα. Ὁ πρόσκλισιν) δὶς Π. Οαῦ. Μον. Βεῃπ. πρόσκλησιν 
Β.Ο.1. νεγοη. ὅαν. πρόκλησιν Κ. ἐν ἁμαρτίαις δ ογοη. ὅαν. Μοῦ, ἐν 
αἀδθϑῦ ἴῃ οὐπηηΐθιιβ. ἄχ ηρῶν] τ ὁμοίως Β. Κ. 9 ὅτε τότε (ὁπ. ἔλεγεν) 
ΟΠ 1. την!5 (αἱ. ει. ΡΩΝ ἐπήγαγε 844. καί φησιν ,.. ἴ διαμ.] τ ὑμῖν 1... Ἔ 
λέγων Β.Κ. Μοχ ἡμῶν οἴῃ. ἴ;. δ᾽ πρόσκλησιν (.1.1Κ. γείοη. ὅαν. πρό- 
κλησιν Ἐ. ᾿ Ξυραλαῤβάνειᾳ σ. ἱ μέντοι] δὲ [,. Κ μάρτυρας 1. Μοχ 
τῶν λεγομένων ἸᾶθΠ|. Ἰ γένηται Β.ὕΚ. 

Σ Ὁ 
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δέον, ὡς τὸ πῶν ἀποδυσάμενος. ““ἽἿνα ταῦτα, "ἢ φησὶ, φυλάξης (317) 

χωρὶς προκρίματος, μ μηδὲν ποιῶν κατὰ "πρόσκλισιν.᾽" Γου- 

τέστιν, ἵνα κοινὸς ἧς καὶ ἴσος τοῖς δικαζομένοις “ τοῖς ἐπὶ σοῦ 

κρινομένοις, ἵνα σε μηδεὶς προκαταλάβῃ, μηδὲ ἐρωρν νῆρῥηρα 

«Ὑ ἵνες δέ εἰσιν οἱ ἐκλεκτοὶ ἄγγελοι: - ἼΑρα ὡς ὄντων τινῶν Γού 

τοιούτων. ᾿Επεὶ καὶ ὁ Ἰακὼβ τὸν θεὸν λαμβάνει ἰδίᾳ μάρτυρα, 

καὶ τὸν βουνόν. Οὕτω καὶ ἡμεῖς πολλάκις 5 καὶ ὑπερέχοντα καὶ 

ἐλάττονα πρόσωπα εἰς μαρτυρίαν λαμβάνομεν' οὕτω μέγα 

ἐστὶν ἡ μαρτυρία. ὑ(ἧ)ς ἄν εἰ ἔλεγε; μάρτυρα καλῶ τὸν θεὸν 

καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ τοὺς ᾿δούλους αὐτοῦ, ὅτι παρήγγειλά 

σοι" ἐπ᾽ αὐτῶν σοι παραγγέλλω. Φοβεῖ τὸν 'Γιμόθεον. Εἶτα 
τοῦτο εἰπὼν, ὃ πάντων μάλιστα Ὑ καιριώτατον ἣν, ἐπήγαγε. 

καὶ ὃ μάλιστα συνέχει τὴν ἐκκλησίαν, τὸ τῶν 5 χειροτονιῶν. 

εν Χεῖρας γὰρ, φησὶ, ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει 

ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις. 'ΓῚ ἐστι, “ ̓ ταχέως . ΥΜὴ ἐκ πρώτης 

δοκιμασίας, μηδὲ δευτέρας, μηδὲ τρίτης, ἀλλὰ πολλάκις περι- 

σκεψάμενος καὶ ἀκριβῶς ἐξετάσας" οὐ γὰρ ἀκίνδυνον τὸ πρᾶγμα. 

"Γῶν γὰρ ἡμαρτημένων ἐκείνῳ καὶ σὺ δίκην μι κύ; οὐνη ὁ τὴν ἀρχὴν 

παρασχῶν, καὶ τῶν παρελθουσῶν ἁμαρτιῶν 2 καὶ τῶν γενησομέ- 

νων. Ὁ γὰρ ἀφεὶς τὰς πρώτας ἀκαίρως, ὑπεύθυνος ἔση καὶ 
Ὀ ς Χ 5 “ἃ “ “ ς ΕῚ 

ως σὺ αἴτιος ὧν, τῶν τε παρελθουσῶν, ως οὐκ τῶν ἐσομένων, 

ἀφεὶς αὐτὰς “πενθῆσαι, οὔτε ἐν κατανύξει. γενέσθαι. Ὥσπερ 

γὰρ τῶν κατορθωμάτων. κοινωνεῖς, οὕτω καὶ τῶν ἁμαρτημάτων. 

“ς Σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει." Περὶ σωφροσύνης “φησὶν ἐνταῦθα. 

δέ Μηκέτι ὑδροπότει, ἀλλ᾽ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόμαχόν 

σου καὶ τὰς πυκνάς σου ἀπ θονείβα᾽ Εὐ δὲ ἀνδρὶ μέχρι τοσούτου 

νηστείαις προσεσχηκότι, καὶ ἐπὶ τοσοῦτον ὕδατι ὁχρησαμένῳ, 

ὡς καὶ ἀσθενεῖν, καὶ πυκνῶς ἀσθενεῖν, παραγγέλλει σωφρονεῖν, 
ἔοὐκ ἀναίνεται ἐκεῖνος" πολλῷ μᾶλλον ἡμεῖς, ὅταν δ ἀκού- 

σωμεν παρά τινος, οὐκ θἰβαθαρνε, δυσχεραίνειν. ὉΣ “δήποτε " δὲ 

οὐκ ἔρρωσεν αὐτοῦ τὸν ἱστόμαχον ; οὗ “γὰρ τὰ ἱμάτια νεκροὺς 

κ 
και 

ἸῺ φησὶ οἵα. ὦ’ Ὦ πρόσκλησιν (.1.1.. Ψήοπ. ὅαν. πρόκλησιν ΒΚ, 
9 τοῖς ἐπὶ σοῦ κρ. οἵη. Β.1. διιαίίτη σε οἴη. Κα. Ρ οἰκειώσηται (-εται (.) 
ΟΠΊΏΘ8. προοικ. Βα. 4 τίνες---ἐπεὶ] τῷ δὲ εἰπεῖν ἐκλεκτῶν ἀγγ. δείκνυσιν 
ἄρα καὶ ὡς οὐ τινῶν ὄντων τοιούτων. οὕτω Β. Κ. Τ᾿ οὐ οτη. 1. (ὑδί. 5 καὶ 
οὔ. ὦ. εἰς μαρτ. Ῥοβϑύ πολλάκις {Υ8η8ρ. ἴ.. ὕ δούλους] ἀγγέλαυς ΒΑ. 
Υ αὐτῶν] - ἰδοὺ Β.1ζ, ὅν. σοί. Υ, τὰ τον ΒΟ. αν, Μογ. Χ χειρ.] 
Ἔ ΑΝ Β.Κ. Μοχ γὰρ, φησὶ οτη. ἰάθη. μηδὲ Ο...Ψ 2 καὶ τῶν εν. 
«Ὁ. ΔΝ Θγοη. νοῦ. 8. ὁ γὰρ ἀφ. .} ἀφ. “γὰρ ρ Β, Κι δεν Ἐδς: Ὁ ὡς--- 

ὦν] τούτων μὲν ὡς αἴτιος ὧν σὺ τοῦτον ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἀγαγὼν Ἰϊάοτη. Ῥδῥαί!τη τῶν 
δὲπ. ΒΚ, (ὐαῖ. τε οτη. 1. ὃ πενθῆσαι] ὅιςο Β. : Κ. ὅν. σοί. πενθεῖν Ι, 
πενθηθῆναι (ὐ. δγοη. (αΐ. 4 φησὶν οτη. (Ὁ. 8 χρησαμένου ἴ,. Γ οὐκ 
ἀπανένεται (816) 1. οὐ δυσχεραίνει Β.Κ, 8 ἀκούσωμεν] νουθεσίαν ἢ).Κ. 
αν, οί. " δὲ οπι. (.1.1.. (ὑεἱ. ἱ στόμαχον] Ὁ οὐχ ὡς ἀδυνατῶν, ἀλλὰ 
μέγα τι καὶ ἐντεῦθεν οἰκονομῶν Β.1Κ. ὅν. σε, 



« 
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4: αὶ ὅδ ΜΨ κ “ δύ ΠΝ 4. ὦ " ΚΥ 
ἀνίστη, εὔδηλον ὃτι καὶ τοῦτο εὐύνατο. ἰΐνος οὖν ἕνεκεν: να, 

- ’ “ 

κἂν νῦν ἴδωμεν ἄνδρας μεγάλους καὶ ἐναρέτους ἀσθενοῦντας, μὴ 
ὃ ’ Ἐ Ἁ μι Ἀ ] 3 “- ’ 9 ’ π “ 

σκαν αλιζώμεθα καὶ γὰρ καὶ "εκεῖνο συμφερόντως ἐγένετο. [ω 

γὰρ αὐτῷ “ἐδόθη ἄγγελος “Σατᾶν, ἵ ἵνα μὴ ὑπεραίρηται, πολλῴ ϑ 

μᾶλλον Τιμοθέφ' ἱκανὰ γὰρ ἣν τὰ σημεῖα εἰς ἀπόνοιαν ὧραι. 

Διὰ τοῦτο νόμῳ ἰατρείας ἀφίησιν αὐτὸν δουλεῦσαι, ἵνα καὶ αὐ- 
Ἁ ’ Α Βὲ Ὁ Ὠ ’ ὃ Α ἢ ’ 

τος μετριάζῃη, καὶ οἱ ἄλλοι μητε σκαν αλίζωνται, καὶ "μαθω- 

σιν, ὅτι τῆς φύσεως ὄντες τῆς ἡμετέρας, οὕτω κατώρθουν ἅπερ 
κατώρθουν. Δοκεῖ γάρ μοι καὶ ἄλλως ἐπίνοσος εἶναι, καὶ 

“ ὃ , ’ (ς Ἁ Ἁ ’ ὦ ’ ἘᾺΝ] 9 ’ 

τοῦτο δείκνυσι λέγων, “διὰ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας, ἀπό 
΄“ ’ “ι ΄“΄ “κ᾿ 

Ρτε τοῦ στομάχου, ἀπό τε τῶν ἄλλων μερῶν. Οὐ μὴν ἀνῆκεν Ὁ 
ϑ᾿ Ἁ φ ’ 9 - ΄ ὔ ᾿] 3 κἂΚ ᾿ ε ’ 

αὐτὸν “ἀνέδην ἐμφορεῖσθαι τοῦ οἴνου, ἀλλ᾽ ὅσον πρὸς ὑγείαν, 

οὐ πρὸς τρυφήν. 
5 ςς ἐν “ " ’ «ε ΠῚ φ ’; ὃ , 9 ’ 

ινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι τρῦ ἡλοὶι εἰσι, προάγουσαι 

εἰς ΨΥ τισὶ δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν.᾽" Ἐπειδὴ περὶ Χειροτο- 

νιῶν ἰἔλεγε;, “ς Μὴ κοινώνει. Υ φησὶν, ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις," Ὑτί 
ΩΣ Ἃ 3 τι ΄ς (ΠῚ “δ , οὖν, ἂν ἀγνοῶ, φησί; ινῶν ΣΧ ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί 

εἰσι, προάγουσαι αὐτοὺς εἰς κρίσιν, τισὶ δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσι." 
κ“ “᾿ιο , ἰνρ Α Ἁ 

“Γινῶν μὲν, Υ φησὶ, δῆλοί εἰσιν, ὅτι προλαμβανουσι" τινῶν δὲ οὔ, Τὶ 
᾽ “  ς 

ἀλλ᾽ ἐπακολουθοῦσιν. 5. ““'Ωσαύτως καὶ τὰ καλὰ ἔργα πρόδηλα 

ἐστι, καὶ τὰ ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ “δύναται. ἀςς 51} 
Ξ οϑ δ ἐν Ν - Ὦ ΚΑ ’ 5 τῶν ’ 

εἰσὶν ὑπο ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπότας ἀξίους πάσης τι- 

μῆς ἡγείσθωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία 
“ ’ . Α 

βλασφημῆται." [[ἄσης τιμῆς ἀξίους, Ὁ φησὶν, ἡγείσθωσαν. Μὴ 
ἈΝ ἊΝ ΧῚ ΄' 

γὰρ, ἐπειδὴ πιστὸς εἶ, νομίσης ἐλεύθερος εἶναι τοῦτό ἐστιν 
σ΄ “Δ 

“ἐλευθερίας, τὸ μᾶλλον δουλεύειν. Ὁ γὰρ ἄπιστος, ἂν τως ἴδη 

διὰ τὴν πίστιν αὐθαδῶς προσφερομένους, βλασφημήσει ἃ πολλὰ Ἐ 

ὡς στάσιν ἐμποιοῦν τὸ δόγμα" ὅταν δὲ ἴδη πειθομένους, μᾶλλον 

ἐπεισθήσεται, μᾶλλον προσέξει τοῖς λεγομένοις. [Καὶ γὰρ καὶ 644 

4 οον. “ἴϊ..7. ὅ. ψ84. δ.ν 28. ΘΑ Τ . τ. 

Κ ἵνα---σκανδαλιζώμεθα]) οὐκ ἔρρωσε: δι’ ἡμᾶς" ἵνα ι μὴ σκ. ὅταν ἴδωμεν ἄ, μ. 
κι᾿ , ἀσθενοῦντας Β.Κ. ἱ ἐκείνῳ Β.Κ.Ι.. μήτε] μὴ Β.ΙΚ. ὅαν. σοΐ. 
π μάθωσιν] ἵνα δειχθῇ Β,Κ. Ῥοβί ὄντες Δα. κἀκεῖνοι .Β, Κ. ὅαν. εδεῖ. 0 γὰρ] 
δὲ ΠΠ΄ο. Ρ τε} Ἐ γὰρ Β.Κ. Πάριη ροβί μερῶν Δα 4. ἠσθένει. «4 ὁκαέλην σα. 
᾿ τρυφὴν] Ὁ συγχωρεῖ χρῆσθαι Β.Κ. 5. ἁμαρτίαι] - φησὶ 1... ὑ ἔλεγε] 
λέγων προσέθηκε τὸ ΒΚ, ᾿ ̓ φησὶν ΟΠΊ. Β. Κ. ἵ.. ἀλλοτρίαις οτη. (. Υ τί 
οὖν---δῆλοί εἰσιν ὅτι] ἵνα μὴ εἴπῃ, τί οὖν ἂν ἀγνοῶ, ἐπήγαγε ( -- τὸ Κ.Ρ.) τινῶν αἱ 
ἅ. π. εἰσι; τουτέστι, τινῶν μέν εἰσι δῆλοι ὅτι ΒΚ. Χ ἀνθρώπων δοσρΒδβὶΐ 6Χ 
ΟΙ1.. Μὸχ αὐτοὺς οτη. (Ο. Υ φησὶν] Ἑ αἱ ἁμαρτίαι Ι,, - 2 δύνανται 1. 
Ῥοβί δύναται ᾿ᾶθο Παθηΐ Β.Κ. τί ἐστι, προάγουσαι εἰς κρίσιν ; τουτέστι, τῶν 
πονηρῶν ας αβϑωκο κατορθοῦσιν. Μιὰ. ἰηἴνα, Ρ. ό4φᾳᾳ Β. ἃ ὅσοι] τ φησὶν Τ,. 
Ὁ φησὶν οῃη. . « ἐλευθερίας Β.Ο.1.1Κ. αι. Κεῖ. ἐλευθερία ἘΔἃ. ἀ« πολλὰ] 
516. ΠΟΤῚ ΟἸΊΏ6Β οἵ δι. Ἑἀορθδίαν πολλάκις. ὃ πεισθήσεται] ἐπαινέσεται 
ΒΚ. ἴ καὶ γὰρ καὶ] εἰ δὲ ΒΚ. καὶ γὰρ [.. 
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Α Α » 

ὁ θεὸς καὶ τὸ κήρυγμα μέλλει ὁβλασφημεῖσθαι. 1 οὖν, ἢ φη- 

σὶν, ὧν πιστοὶ ὦσιν οἱ δεσπόται: : Καὶ οὕτως ὑπείκειν χρὴ διὰ 

τὸ τοῦ θεοῦ ὄνομα. δ“ΟἱΪ γὰρ πιστοὺς ἔχοντες, φησὶ, δεσπό- 
Α “ . 

τας, μή καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν, ἀλλὰ μαλλὸν 

δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί εἰσι καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας 

ἀντιλαμβανόμενοι." ΚΕὶ γὰρ τοσαύτης ἠξιώθητε τιμῆς, φησὶν, 

ὡς τὸς μον ἢ ἔχειν τοὺς δεσπότας, διὰ τοῦτο μάλιστα ὀφείλετε 
ῇ 

εἴκειν. “ἸΠροάγουσαι; φησὶν, εἰς κρίσιν" ᾿ τουτέστιν, τ ὅὕσι 

τῶν πονηρῶν πράξεων αἱ μὲν Ὁλανθάνουσιν, αἱ δὲ οὔ" ἐκεῖ δὲ 

οὐδὲ τὰ κακὰ, οὐδὲ τὰ καλὰ ὁλαθεῖν δύναται. "ΓῚ ἐστι, “ ΠΠρο- 
’ 9 ’ 155 “' Δ ς δ ἂν βὰς, 
ἄγουσαι εἰς κρίσιν : ῬΟΐον ὅταν τις ἁμαρτάνη τὰ ἤδη αὐτὸν 

! , ς 3 , 

κατακρίνοντα, ὅταν τις ἀδιόρθωτος ἢ, ὅταν τις ἐλπίζηται διορ- 
᾽ὔ Α Α “ ’ ὃ ’ὔ ᾿' Ἀ ’ ΄-: 

θώσασθαι, μηδὲν δὲ τοιοῦτον πράξη. ΤΊ οὖν : προς τι τοῦτο 
7 “ ν “ , ’ 3 με 

εἴρηται; Ὅτι κἀν ἐνταῦθα τινες λάθωσιν, ἀλλ᾽ ἐκεῖ οὐ Τλή- 
" “- 'Α ω Ἁ 

σονται ἐκεῖ πάντα γυμνὰ ἐστιν. Αὕτη δὲ μεγίστη παραμυθία 
- “ 5} δ) Φ ξὲ Μ δὲ Ἁ { Ψ' “9 

τοῖς κατορθοῦσιν. πειθὴ εἶπε, ηδεν κατὰ ἵπρόσκλισιν, 
δ Ἁ Ἀ “" κυ ΄ Ἀ 

“Ὅσοι εἰσὶ, φησὶν, ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι." ΥἹΤΊ οὖν τοῦτο πρὸς 
᾿ τ ϑς ἢ ᾿ ᾿ 4 κ᾿ ἮΝ “ κ Κ 3 τῶν 5. Δ 

τὸν ἐπίσκοπον: ἴλαὶ πανυ, ἵνα ἡ παραινῆ. αἱ ὁρῶμεν αὐτὸν 
“ ΄΄ ἴα “ . ’ 

πανταχοῦ τοῖς δούλοις μᾶλλον ἢ τοῖς δεσπόταις Χἐπιτάττοντα" 
Α Ἁ ΄- “ν᾿ Α 

ἐκείνοις μὲν μετὰ πολλῆς τῆς ἐπιεικείας, καὶ πολὺν τούτου 
’ - Α Ψ Α Α 

ποιούμενον λόγον" τοῖς δὲ δεσπόταις, ὃ. ““᾿Ανιέντες, φησι, τὴν 
τ » "Ν᾽ ΠΣ ἂν : πὶ ΞΖ κὰ ὥς 0 Ὰ -. ἢ 5. Δ}. 

ἀπειλήν. ἰ ὀήποτε; ἄὔἄπι ἔμεν τῶν ἀπίστων, εἰκότως" ἄου 

19) γὰρ εἶχε διαλέγεσθαι τοῖς μὴ προσέχουσιν" ἐπὶ δὲ τῶν πιστῶν, 

Ὀγχοῦ δεσπότου εἰσφέρεται 

τοῖς δούλοις, ἢ παρὰ τῶν οἰκετῶν τοῖς δεσπόταις. “᾿Εἰκεῖνοί 
8. ν. 2. 9 ἘΡΉ68. Υἱ. 9. 

τίνος ἕνεκεν: Ὅτι μείζονα παρὰ 

Β βλασφημεῖσθαι] Ἡ εἰ μὴ πείθονται ἴ,. - μὴ “πειθομένων ὅν. οοὗ τ μὴ πειθο- 
μένων, πάντως δοξασθήσεται, πειθαρχούντων τοῖς δεσπόταις καὶ ὑποτασσομένων 
ΒΙΚ. ἃ φησὶν οτῃ. Κ. δα τη πιστοὶ ῬΤῸ ἄπιστοι 6Χ 8014 (ὑδῦ. ΤϑβοΟυ ΡΒ: ΠΊῈ8. 
1 γὰρ] δὲ ΒΑΚ. Κ εἰ γὰρ] ὡσεὶ ἔλεγεν, εἰ Β.ΙΚΚ. ὅν. σε. Μοχ φησὶν οτη. 
Β.Κ. 1 προάγουσαι---τοῖς κατορθοῦσιν πο οἵα. ΒΚ. ἴῃ ὅτι οἵη. Β.Κ, 
αν. σα, Ῥοϑβί πονηρῶν 864. φησὶ 1.1,. ὅν. σεῦ. ἢ λανθάνουσιν] -- ὧδε 
Β, Κι, ὅν. οδί. ο λαθεῖν] μαθεῖν Ἰζ. ϑιαίϊπη δύνανται ἴ,. Ρ ΕΝ] του- 
τέστιν [.. “ πρὸς] καὶ πρὸς ΒΚ. ὅν. σοί. Τ λαθήσονται Ι,. " ἐπειδὴ] 
εἶτα ἐπειδὴ Β. Κ. αν. σοῦ, Πάθμι ροβϑί πρόσκλισιν 44. ἀναγκαίως ἑρμηνεύων 
αὐτὸ ἐπήγαγε τὸ, ΟΥΏ1880 ΠΊΟΧ “φησίν. Ὁ πρόσκλισιν ἴ. πρόκλησιν Β.Ι.. 
πρόσκλησιν Ἰ" 64. Υ τί οὖν] καὶ τί ΒΚ. ὅν. οθῦ. Ροϑβὶ ἐ ἐπίσκοπον 84. 
φησὶ Β.Ο.Κ΄. ὅν. σοί. Ὑ παραινῇ ] Ὁ φησὶ 1. -- ἵνα καὶ τούτους διδάσκῃ. 
καλῶς δὲ καὶ ἐνταῦθα περὶ τούτων διατάττεται ΒΚ. αν. Οθί. διδθτα καὶ γὰρ 
ὁρῶμεν Ἰάρη. Χὶ ἐπιτάττοντα---τί δήποτε: 7 ἐ ἐπιτάττοντα, καὶ τρόπους ὑποταγῆς 
ὑποδεικνύντα, καὶ πολὺν αὐτῶν ποιούμενον λόγον. ἐκείνοις μὲν οὖν μετὰ πολλῆς 
τῆς ἐπ. ὑποτάττεσθαι παραινεῖ" τοῖς δὲ δ. ἀνεῖναι τὸν φόβον παρακαλεῖ, ἀν. λέ- 
γων, τὴν ἀπ. καὶ τί δήποτε ταῦτα διατάττεται : : ΒΑΚ. ὅν. σοί. Υ ποιούμενον 
ΤΌ νεύοη. ποιούμενος Ἰ. ποιουμένοις ὦ μὲν] Ἐ γὰρ Β. Ιζ. ὅαν. οϑύ, ἃ οὐ 
γὰρ---προσέχουσιν] οὐδὲ γὰρ εἶχε λόγον τοῖς μὴ πρ. διαλ. ὡς προσέχουσιν Β.Κ. 
λόγον ρμοϑί εἶχε Δ4α. ὅαν. οο. Ὁ τῶν δεσποτῶν Β Ϊζ, ὅαν. σθί. ο ἐκεῖνοι] 
Ἔ γὰρ 1146]. 

ΥἹ, 
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2 ε κ , ᾿ ’ ἂν όνο ὧν - δὲ, 0 ὅκα 
εἰσιν οἱ καὶ Χρυσίον καταβάλλοντες, καὶ ὑπερ τῆς τῶν ἀναγ- 

καίων εὐπορίας, καὶ ὑπὲρ ἐνδυμάτων, καὶ τῶν ἄλλων μεριμνῶντες 

ἁπάντων. “ὥστε μείζονα αὐτοῖς δουλείαν εἰσάγουσιν οἱ δεσπό- 

ται" ὅπερ καὶ ἐνταῦθα ἠνίξατο, “ὃ καί φησιν, ““ Ὅτι πιστοί εἰσι 

καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι." ΓΙΚόπτον- 

ται καὶ ταλαιπωροῦνται ὑπὲρ τῆς ἡ τ ἀμοὶ ἀναπαύσεως, δ 

οὐκ ὀφείλουσι πολλῆς ἀπολαύειν τιμῆς 'παρὰ τῶν οἰκετῶν: Τὶ 

ΚΙ δὲ τοῖς δούλοις οὕτως ἐπέταττε τοσαύτη κεχρῆσθαι τῇ 

ὑπακοῇ, ἐννοήσατε πῶς ἡμᾶς πρὸς τὸν δεσπότην διακεῖσθαι 

χρὴ, τὸν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς παραγαγόντα, τὸν 

τρέφοντα, τὸν ἐνδιδύσκοντα. Εὰ καὶ μηδαμῶς οὖν ἑτέρως, κἂν 

ὡς οἱ οἰκέται οἱ ἡμέτεροι, δουλεύσωμεν αὐτῷ. Οὐχὶ πᾶσαν τὴν 

καὶ 

᾿ ΄ Ε “- ΕῚ Ἁ ᾿] 7 Ἁ 

ζωὴν εἰς τοῦτο κατεστήσαντο ἐκεῖνοι, εἰς τὸ ἀναπαύεσθαι τοὺς 
’ . -. 

δεσπότας αὐτῶν 9 Ι καὶ τοῦτο ἔργον αὐτοῖς" ἐστι, καὶ οὗτος 
»“" Ἀ ΄- ἴω 

π βίος, τὰ δεσποτικὰ μεριμνᾶν. Οὐχὶ τὰ τοῦ δεσπότου πᾶσαν 
“- Ν ι ω ’ Ἀ 

τὴν ἡμέραν μεριμνωσι, τὰ δὲ Βαὐτῶν πολλάκις μικρον ἑσπέρας Τ' 
“- Ἀ ῃ Α Ἁ 

μέρος: Ἡμεῖς δὲ τοὐναντίον, τὰ μὲν ἡμέτερα διαπαντὸς, τὰ δὲ 
΄- Ἁ ΄- ΄“- 

τοῦ δεσπότου οὐδὲ μικρὸν μέρος, καὶ ταῦτα οὐ δεομένου τῶν 
ς ; Ρ ς ’ “ ’ 5 ᾿ Ἁ Α 

ἤμετερων, καθάπερ οἱ δεσπόται τῶν δούλων, ἀλλὰ καὶ τούτων 
“ ’ “ ᾿ι’ κ 

αὐτῶν πάλιν εἰς ἡμέτερον προχωρούντων κέρδος. ᾿κεῖ μὲν γὰρ 645 
ς ’ "“ 4“ Ἀ ᾽ς . - 5 ΄΄ Α ξ 

ἡ διακονία τοῦ οἰκέτου τὸν δεσπότην ὠφελεῖ: ἐνταῦθα δὲ ἡ δια- 
’ - ὃ ᾽; Ἀ Ἁ ὃ ’, δὲ ’ δὲ ο 5 ΑΝ, Ἁ 

κονία τοῦ ὀούλου τὸν μεν ὀεσπότην οὐδεν, παλιν ὁε θϑαύτον τον 
ἴω ΓΝ ’ 

οἰκέτην ὀνίνησι. 19.““'Γῶν , ἀγαθῶν γὰρ μου, φησὶν, οὐ ον 

ἔχεις. Εἰπὲ γάρ μοι, τί τῷ θεῷ κέρδος, Ρἕνα ἐγὼ δίκαιος ὦ ὥ ; 
Α 

ποία δὲ βλάβη, ἐὰν ἄδικος: οὐχὶ ἀκήρατος ἡ φύσις ἐκείνη: οὐχὶ 
9 μ τῈ “ς ᾿ ες ’ ’ ᾿ ε 2.» 

ἀβλαβής: οὔχι παντὸς ἀνωτέρα παθους : οὶ οἰκεται οὐδὲν 

αἴδιον ἔ ἔχουσιν, ἀλλὰ πάντα δεσποτικὰ, κἂν μυριάκις πλουτῶ- 

σιν ἡμεῖς δὲ πολλὰ ἴδια ἔ ὀϑανοι Οὐχ ἁπλῶς τοσαύτης τιμῆς 

ἀπολαύομεν παρὰ τοῦ τῶν ὅλων βιὰ ὅμοι [Ποῖος δεσπότης Β 

ὑπὲρ οἰκέτου τὸν υἱὸν ἔδωκε τὸν ἑαυτοῦ ; Οὐδείς" ἀλλὰ πάντες 

ἂν "ἕλοιντο τοὺς οἰκέτας ὑπὲρ τῶν παίδων δοῦναι. ᾿Εἰνταῦθα δὲ 

τοὐναντίον" τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν παν- 

των παρέδωκεν αὐτὸν, ὑπὲρ ϑπάντων τῶν “ἐχθρῶν, τῶν μισούν- 

τῶν αὐτόν. Οὐ οἰκέται, κἂν βαρέα τινὰ ἐπιτάττωνται, οὐδὲ 
10. ΒΑ. τ. 2, 

4 καὶ οἵ. ἴ. 8 καί φ. εἰπὼν ΒΟ. ὅν. σεῦ. ἴ κόπτονται] ὁ γοῦν Β. 
κοπτόμενοι γοῦν καὶ ταλαιπωροῦντες ἸΚ.. υὐνδιύμετν.] ἡμετ. Ο. τῶν οἰκετῶν Β. 
ἢ καὶ οτῃ. Β. ἀεὶ ΡΓῸ καὶ Κα. ἱ παρὰ τῶν οἰκ.] παρ᾽ αὐτῶν ΒΒ ΚΉΘΙ- 
ΚΟΝ. Ἔλεγχος πρὸς τοὺς μὴ δουλεύοντας τῷ θεῷ, ὅ ὅσον ἀπαιτοῦσιν οὗτοι δου- 
λεύεσθαι ὑ ὑπὸ τῶν ἰδίων οἰκετῶν. Δ ΘΥΟΗ. Ἰ καὶ] Ἑοὐ],. ἢ ὁ βίος Βαὰ. 
ὁ ΟΤΏ. Β.Κ.Ὶ,, ἔογϑ ΘΓΆΒΌΤΩ ἴῃ 1. βίος οὗτος Πος οἕγ. ,.. διαίτῃ τὸ τὰ ὌΝ ὅν 
Ἢ ἑαυτῶν 1. 9 αὐτὸν οη1. ἴ,.. δοῦλον ΡΓῸ οἰκέτην Ἰ. Ρ ἵνα] ἐὰν Β. Κ. 
5ν. οοί. ᾳ ἴδιον οτῃ. ἴ,. Τ᾿ ἕλοιντο] Ἐ μᾶλλον Β.Ιζ. ὅαν. οςοί. 5 πάν- 
των] ἡμῶν ΒΚ. πάντων οἵη. ὅν. οεἴ, Μοχ αὐτὸν οπῃ. ἴ,. 



144 5, ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΒΥΒΝΟΒΊΟΜΙ 

φ ᾿ Α “' ᾿ Ε ΄, ΄ ΄ φλ 

οὕτω δυσχεραίνουσι, καὶ μάλιστα ἄν ὥσιν εὐγνώμονες" ἡμεῖς δὲ 
ἀποδυσπετοῦμεν μυρία. "])οῖς οἰκέταις οὐδὲν ἐπαγγέλλεται τοι- 

΄“ 1 ’ χ 4 ΄σ ς ’ Ξ Ψ ᾿ ΑΞ 9. ’ Ἄ Α 

οὔτον ὁ δεσπότης, οἷον ἡμῖν ὁ θεός: ἀλλὰ τί; ἐλευθερίαν, φησι, 
ἴω ’ὔ “" ᾿ 

Ο τὴν ἐνταῦθα, τὴν πολλάκις τῆς δουλείας χαλεπωτέραν. 11ολ- 
Ἁ Ἁ 

λάκις γὰρ κατέλαβε λιμὸς, καὶ πικροτέρα δουλείας αὕτη ἡ ἐλευ- 
Ἁ “ ΄σ Ἁ ΄σ' 

θερία γέγονε, καὶ τὸ δῶρον τοῦτο τὸ “μέγιστον. Παρὰ δὲ τῷ 
΄- Α Ἁ Α 

θεῷ οὐδὲν Ὑ ἐπίκηρον, οὐδὲν φθαρτὸν, ἀλλὰ τί; " “ΥΧρὺύ λέγω 

ὑμᾶς δούλους, φησίν" ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε. Αἰσχυνθῶμεν, 
ο Α “ νι «ἃ ε ε 5... οἵ Εν , 

ἀγαπητοὶ, φοβηθῶμεν κἂν ὡς οἱ οἰκέται ἡμῖν δουλεύουσι, δου- 

λεύσωμεν ἡμεῖς τῷ δεσπότη" μάλλον δὲ ἡ οὐδὲ πρὸς τὸ πολλο- 
Ἁ ’ὔ Α , « ἅ “- ᾽ Ψ ᾿Ὶ - Α Α 

στον μέρος τὴν δουλείαν ἡμεῖς ἐπιδεικνύμεθα. ᾿ἘὨὔκεῖνοι διὰ τὴν 
’ ΄“- Υ ᾿ 

ἀνάγκην φιλοσοφοῦσι, σκεπάσματα μόνον ἔχουσι καὶ τροφάς" 
»-ῬΟ Α 

Ὁ ἡμεῖς δὲ Ζὑβρίζομεν εἰς τὴν τρυφήν. Εἰ μηδαμόθεν ἄλλοθεν, 
“ἃ “Ὁ ’ , “-“ ὔ ᾿ ’ 3 

κἀν παρ εκείνων δεχώμεθα τῆς φιλοσοφίας τοὺς κανόνας. Οἷε 
Ν᾿ ε ᾿ Ἄν Ἂ Ν 5. γὕ 3.5 ι ν ᾿ Ε , 

γὰρ ἢ γραφή οὐχί πρὸς οἰκετας, ἀλλα καὶ πρὸς ἄλογα πέμπειν 
- ι 

τοὺς ἀνθρώπους" οἷον ὅταν “τὴν ἁμέλισσαν, ὅταν τοὺς μύρμηκας 

κελεύη μιμεῖσθαι. ᾿Εγὼ δὲ κἂν τοὺς οἰκέτας μιμήσασθαι παρ- 
““- - Α ’ 

αινῷ" ὅσα ἐκεῖνοι διὰ τὸν φόβον τὸν ἡμέτερον πράττουσι, κἂν 
΄ι ἃ Ἁ “" “ - ’ Ἀ 

τοσαῦτα διὰ τὸν τοῦ θεοῦ φόβον ἡμεῖς πράττωμεν" Ῥού γὰρ 
ε , , ς ΄-“ ἜΣ - Ὁ Ν Ἀ ς ὔ Ἀ 

εὑρίσκομεν πραττοντὰς ὑμᾶς. κεῖνοι διὰ τὸν “φόβον τὸν 

ἡμέτερον ὑβρίζονται μυριάκις, καὶ παντὸς φιλοσόφου μᾶλλον 

ἑστήκασι σιγῶντες" ὑβρίζονται καὶ δικαίως καὶ ἀδίκως, καὶ οὐκ 

ἀντιλέγουσιν, ἀλλὰ παρακαλοῦσιν, ἀδικοῦντες οὐδὲν πολλάκις. 

ἀρὐδὲν πλέον τῆς χρείας λαμβάνοντες, πολλάκις δὲ καὶ ἔλαττον, 
’ ,, 

στέργουσι" “καὶ ἐπὶ στιβάδος καθεύδοντες, καὶ ἀρτου ἔμόνον 
’ Α Α 5, ἴω ’ Μ χι ΄“΄-Ο ᾿] 

πληρούμενοι, καὶ τήν ἄλλην πᾶσαν δίαιταν ἔχοντες εὐτελῆ, οὐκ 
ὌΝ “- Ἀ Ἀ “ι 

ἐγκαλοῦσιν, οὐδὲ δυσχεραίνουσιν ἐκεῖνοι διὰ τὸν παρ᾽ ἡμῶν φό- 
ἤ Α ’ 

βον. ᾿᾿ϊμπιστευόμενοι χρήματα, πάντα ἀποδιδόασι" μὴ γὰρ μοι 
᾿ ἴω Ν 

τοὺς μοχθηροὺς δεΐπης τῶν οἰκετῶν, ἀλλὰ τοὺς μὴ λίαν κακούς" 
λ 

ἀν ἀπειλήσωμεν, εὐθέως συστέλλονται. μ "Ἄρα οὐ φιλοσοφίας 
ταῦτα; Μὴ] γὰρ ὅτι ἀνάγκη γίνεται εἴπης, ὅτι καὶ ἐπὶ σοὶ 

11 Φοδῃ. χν. 15. 12 Ῥγχον. υἱ. 6---δ, ἰὴ ατᾶθοο. 

ἴ φησὶ οτη. Β.Κύ. ὅαν, σοῦ. Υ͂ μέγιστον] Ἑ τὴν ἐσχάτην αὐτῷ ἤνεγκε βλά- 
βην ΒΚ. Ὑ ἐπίκηρον) ὅϊο (.1., ἐπίκαιρον Ἐ4. Χ οὐ] βούλει μαθεῖν : 
ἄκουε. οὐκέτι Β.1ζ. ὅδαν. σού. Υ οὐδὲ, αυοά ἃθεγαῦ, εϑύ ἴῃ (.1.}., οὐδὲ τὸ π. 
μέρος πρὸς τὴν ὃ. Β.Κ. 2 ὑβρ. εἰς τὴν τρ.] μυρία, τὰ μὲν ἔχθστεοι τὰ δὲ ἐλ- 
πίζοντες, ὗβρ. τῇ τρυφῇ εἰς τὸν εὐεργέτην Β.ΚΚ. ὅν. οδί. ἃ μέλιτταν. Ο.κΚ. 
Μοχ τὸν μύρμηκα Κ. " οὐ γὰρ---ὑμᾶς οτη. ἴ.. οὐ γὰρ---ἐκεῖνοι] οὐ γὰρ εὑρι- 
σκόμεθα πράττοντες ἡμεῖς διὰ τὸν φόβον τοῦ θεοῦ, ὅσα ἐκεῖνοι 1. καὶ μὴ κατα- 
γνῷς βαρύτητα τοῦ λόγου ἡμῶν, διὰ τοῦτο λέγομεν (λέγουσιν Β.) ὅτι οὐχ εὑρ. 
πράττοντάς τι ὑμᾶς. ἐκεῖνοι Β.Κα, « φ. τὸν ἡμ. ῬΓῸ ἡμ. φΦ. οἴῆπθθ. ἃ οὐδὲν] 
Ἔ ἐκεῖνοι Β.Κα.1,. ὅν. σδί. 9 καὶ οτὰ (Ὁ. ἔ μόνου 1. Ε εἴπῃς ΟΠΊΏΘΒ. 
εἴποις Ἐαα. ἂ ἄρα) Ἢ οὖν Ο. ἱ γὰρ] Ἑ μοι ἴ,. μὴ γὰρ---εἴπῃς } καὶ μή μοι 
εἴπῃς ὡς ἀνάγκῃ γίνεται 5. 

ΔΉ 

919 
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» ’ ΡΥ , ὡ . 4 ΙΝ ᾿ δὲ ο᾽ - δὲ 

αναΎκῃη τῆς γεέννης επικείτζαί, “καὶ οὔὐοξε οὐτΤωὼ σωφρονεῖς, ουὸε 

’ ’ Α ΄“- [δὰ “ “ο - Ἀ ΓΥ 

τοσαύτην παρέχεις τιμὴν τῷ θεῷ, Ιὅσης απολᾶνυεις παρὰ τῶν 
" ΄“ Υ̓ “ “ " “-“ Ε ᾿ ᾽ὔ 

ΟἰΚεέΤῶων. ἔχει εκαστος τῶν οἰκετῶν οἰκημα Τὸ νενομοθετημένον, 

646 

Α . 9 ’ ΄σ “ ; ΕΔ, ’ .",.5 ’ 

καὶ οὐκ ἐπεμβαίνει τῴ τοῦ πλησίον, οὐδὲ λυμαίνεται τῇ ἐπιθυμίᾳ. 
“ Ἂ ’ ῃ ᾿ζ Α “- ὃ “ἉΑ Ἀ δ δ Ν ᾿ “ 

τοῦ πλείονος. αἱ ταῦτα ἴοι τις ἂν ἐν οἰκέταις διὰ τὸν τῶν 
᾿ δ 

δεσποτῶν φόβον "παραφυλαττόμενα' καὶ σπανίως “ἄν ἴδοις 
[ Ἀ ᾿Ὶ 

οἰκέτην τὰ τοῦ οἰκέτου ἁρπάζοντα, ἢ ἢ λυμαινόμενον. Παρὰ δὲ 
’ 

ἀνθρώποις ἐλευθέροις τὰ ἐναντία τούτων γίνεται. ἀλλήλους 
’ Ν ἈΝ ΄-“ 

δάκνομεν, κατεσθίομεν, Ροὐὺ δεδοίκαμεν τὸν δεσπότην, τὰ τῶν 
Ἷ -“. "-“ 

συνδούλων ἁρπαζομεν, κλέπτομεν, τύπτομεν, ὁρῶντος αὐτοῦ" 
΄“ Ά “ἃ ’ὔ 5" Ν “ἃ ἃ “ 

τοῦτο δὲ οὐκ ἂν ποιήσειεν οἰκέτης, ἀλλὰ κἂν τύπτη, μὴ ὁρῶντος 
φ. ΝῚ ’ - ᾿ ““ ΄ 

τοῦ δεσπότου, κἂν ὑβρίζη. μὴ ἀκούοντος: ἡμεῖς δὲ τοῦ θεοῦ 
’ ΄ι “- ΄- 

πάντα καὶ ὁρῶντος καὶ ἀκούοντος, τολμῶμεν. Φόβος ὁ τοῦ 
’, κΑ ΄" 4 “ Ω ’ ζει ς ς “ Α “Ὁ 

δεσπότου πρὸ τῶν οφθαλμῶν εκείνων διαπαντός" ἡμῶν δὲ “οὗ- 
Ἁ “ , “4 Α , ’ 

τος οὐδέποτε. Διὰ τοῦτο πάντα ἄνω καὶ κάτω γέγονε, πάντα 
’ Ἁ ; Ἐ Α 9 Α Α “Ὁ .Ν ο ἴω ; 

γμὰ ἄκ » ρα καὶ διέφθαρται καὶ αὐτοὶ μὲν οὐδὲ εἰς νοῦν λαμβα- 
νομεν τὰ "ἡμαρτημένα, τοὺς δὲ οἰκέτας τοὺς ἡμετέρους ἁμαρτά- 

νοντας μετὰ ἀκριβείας ἁ ἅπαντα ἐξετάζομεν, καὶ τὰ μικρότατα. 

"Γαῦτα ψυνν οὐχὶ τοὺς οἰκέτας ὑπτίους ποιῆσαι βουλόμενος, 

ἀλλὰ τὸ “ἡμέτερον ὕπτιον ἐπιστρέψαι, τὸ ῥάθυμον διεγεῖραι, 

ἵνα κἂν οὕτω δουλεύωμεν τῷ θεῷ, ὡς ἡμῖν οἱ οἰκέται, οὕτω τῷ 

πεποιηκότι ἡμᾶς, ὡς ἡμῖν οἱ ὁμοούσιοι, καὶ μηδὲν τοιοῦτον 
» 9 « “ Ἢ ’ὔ “ ’ὔ Ἁ - ’ Υ͂ μ Ἀ 

ἔχοντες παρ᾽ ἡμῶν. λεύθεροι τῇ φύσει καὶ οὗτοί δ εἰσιν 
13 ςς ω-" , “ 9 ὔ 39 Α ’, »᾿ Ο 4 ΕΣ 

ρχέτωσαν τῶν ἰχθύων, καὶ τούτοις εἴρηται. ὑκ ἐστιν 
“ ,ὔ ε ὃ , ᾽ 9. ὧν 5 ’ 9 Ἁ ε ν ᾿ς 

αὕτη Φύσεως ἡ ὁουλεία, ἀλλ ἀξίας εστὶ καὶ περιστάσεως 
« “ Α ’, 

ἀλλ᾽ ὅμως πολλὴν ἡμῖν παρέχουσι τὴν τιμήν. Ἡμεῖς δὲ τού- 

τοις μὲν μετὰ πάσης ἀκριβείας ἐπιτιθέμεθα τῆς ἡμετέρας Χἔγνε- 

κεν διακονίας" τῷ δὲ θεῷ οὐδὲ τὸ πολλοστὸν παρέχομεν μέρος, 

καὶ ταῦτα πάλιν εἰς ἡμᾶς στρεφομένης τῆς ὠφελείας. Ὅσῳ 

γὰρ ἂν σπουδαιότερον. δουλεύσωμεν τῷ θεῷ, τοσούτῳ μάλλον 

ἡ ἑαυτοὺς ὀνήσομεν, καὶ αὐτοὶ μᾶλλον ἘΣ ῬύρΗν; Μὴ δὴ 

τοσαύτης ,ἀποστερήσωμεν ὠφελείας ἡμᾶς Ταὐτούς" ὃ μὲν “γὰρ 

θεὸς αὐτάρκης ἐστὶ καὶ ἀνενδεὴς, ἡ δὲ ἀμοιβὴ καὶ τὸ κέ ρδὸς 

πάλιν εἰς ἡμᾶς ἀνατρέχει. Ὡς οὖν οὐ τὸν θεὸν ἜΎΡΊΆΩ, 

18 ὅϑη. ἰ. 26. 

Κ καὶ] ἀλλ᾽ Β. 1 ὅσην Ὁ. τὰ καὶ οτῃ. Κ. ἢ παραφυλ. ΟΥ̓ΏΠΒ6Β. 
φυλ. Ἐαὰ. ο ἂν ἴδοις] ὄψεταί τις ΒΚ, Ρ οὐ δ. τὸν ὃ. ΟΠΏ. ΒΚ. Παδηι 
Ροβὶ κλέχτομεν μϑν: καὶ οὐ δ. τὸν δ. οἴ ΤηοΧ ροϑβί αὐτοῦ, καὶ οὐ συστελλόμεθα. 
4 οὕτως [,. Γ ἡμαρτ.} τ ̓ ἡμῖν ΒΑΚ. ϑαν. σοῦ, ίδίτη τῶν δὲ οἰκετῶν τῶν ἡμ. 
ἁμαρτανόντων Πα ΘΠη. ᾿ μετὰ] Ἐπάσης Ὁ. Μοχ διεξετάζομεν καὶ τὰ σμ. Ἶ,. 
ὺ ᾿ ὑμέτερον Ο. Υ εἰσι τὸ ἀρχ. Β.Κ. ν᾽ ἀξίας] αἰτίας Β.ΙΚ. ὅδαν. σοῦ. 
ἐστὶ οῃ. ΒΚ. ΚΧὶ ἕνεκα (.1.. ΥΥ ἑαυτοὺς---μᾶλλον οτῃ. 1. Ζ ἑαυτοὺς ἴ,. 

ὡς ἘΘΒΕΎΥΙ. υ 



140 ζῃ , ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΒΥΒΟΞΤΟΜΙ ΥΙ. 2-- 

ἀλλ᾽ ἡμᾶς αὐτοὺς, οὕτω "διακείμεθα, καὶ δουλεύσωμεν αὐτῷ (329 

μετὰ φόβου καὶ τρόμου, ᾿ ἵνα τύχωμεν τῶν ἐπηγγελμένων ἀγα- 

θῶν, ἑ ἐν “Χριστῷ ᾿]Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, "μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα 

Ἐ τῷ ἁγίῳ. πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Α μήν. 

᾿ς ΔΟΤΌΣ ὙΣ. 
“" ὁ “- 

᾿αῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει. ΕΠ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ, καὶ μὴ 

δροσέρχεται ὑγιαίνουσι λόγοις τοῖς τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ι]ησοῦ 
΄ ἴω . 

ἰστοῦ, καὶ τῆ κατ᾽ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ, τετύφωται, μη- 
’; Ν “ς 

δὲν ἐπιστάμενος, ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας, 
9 Ξ ’ , " ἢ ὁ ἂὧὗ κι 
ἐξ ὧν γίνεται φθόνος, ἔρις, βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραὶ, 

᾿ ’ . ’ὔ] Ἁ ΄σ Α ο 

Β διαπαρατριβαὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν, καὶ ἀπε- 
στερημένων τῆς ἀληθείας, νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν 

9 ,ὔ ς , “5 Ἁ “ Λ " ᾿] 

εὐσέβειαν. ᾿Αφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων. "Εστι δὲ πορι- 
Ἁ ,ὔ ς 3 ’ Ν ᾿ 4 δ Ἂ ς 

σμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας. Οὐδὲν γὰρ εἰση- 
Ἁ ΄ “ Α «- 

νέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον" δῆλον ὅτι ὃ οὐδὲ ἐξενεγκεῖν 
Ε 

τι δυνάμεθα. 

- ΄ Υ͂ 

Ο ΟΥ̓Κ οαὐθεντίας δεῖ τῷ διδασκάλῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ προσ- 
’ ΄σ [2 9 [ ’ Ψ Ἁ ᾿Ὶ “ 4 

ἡνείας πολλῆς, ὥσπερ οὐ προσηνειας μόνον, ἀλλα και αὐθεντίας. 
΄“ ἤ 4 ΄σ 

Καὶ ταῦτα πᾶντα διδάσκει ὁ μακάριος Παῦλος, ποτὲ μὲν λέγων, 
’ “ ΄“΄“ 

“ ἃ ΠΠὰράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε," ποτὲ δὲ, ““ Ταῦτα δίδασκε 
ἕ 4 ’ ΄- 

καὶ παρακάλει." Εἰ γὰρ ἰατροὶ τοὺς κάμνοντας παρακαλοῦσιν, 
᾽ ο᾽ " ἣν “- ς 93 ’ ᾿ 5 Ὁ 3 ’ 5 ’ 

οὐχ ἵνα αὐτοι τῆς ὑγείας ἐπιτύχωσιν, αλλ᾽ ἵνα ἐκείνους ἁπαλλα- 

ἕωσι τῆς ἀσθενείας καὶ κειμένους ἀναστήσωσι᾽ πολλῴ μάλλον 
΄“ Ἁ “ι ΄ Α 

Ὁ ἡμᾶς τούτῳ πρὸς τοὺς διδασκομένους κεχρῆσθαι τῷ ἤθει χρὴ 
παρακαλοῦντας. Οὐδὲ γὰρ δοῦλος αὐτῶν εἶναι παραιτεῖται ὁ 

ἢ Η: Ἐπ 7 Ἀπ Ἰσν, τ! Οὐ ᾿ ς ι , 
μακαριος αὔλος, 'λεγων ὕὑ γὰρ εαυτοὺς κηρύσσομεν, 

Α Ἁ ΄ - Ἁ 

φησὶν, ἀλλὰ Χριστὸν ᾿Ιησοῦν, ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ 
ὠ ψ Ν Α ἐ “17 ἢ ς α 3 97 Π κ“ » 

ησοῦν᾽ καὶ παλιν, αντὰα ὑμῶν εστιν, εἴτε ᾿ἰαῦλος, εἴτε 
Α 

᾿Απολλώς.᾽ ἹΚαὶ δουλεύει τὴν δουλείαν ταύτην μετὰ προθυμίας" 
»" ’ 

οὐ γάρ ἐστι δουλεία, ἀλλ᾽ ἐλευθερίας βελτίων. ὅ.“᾿Εἰκεῖνος γάρ 
3 Α ὃ “ [ “ Α «ς ’ ΧΙ ςς ἘΗΪ εἰν ς 

ἐστι, φησὶ, δοῦλος, ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν. ι τις ϑετερο- 

διδασκαλεῖ, καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσι λόγοις τοῖς τοῦ 

1 ΟΔΡ. ΥἹ. ν. 2---". 2.2 ΟΟΥ. ἰν. 5. 1 Ὅὐον. 11]. 21, 22. ὃ Φοδῃ. νἹἱ1. 34. 

8, . διακείμεθα) διακεώμεθα, παρακαλῶ Β.Κ. ὅαν. οοί. "μεθ᾽ οὗ---τιμὴ] 
ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν τῷ ἀνάρχῳ πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ πνεύματι ΡῈ 
ον. ΧΥΊΙ͂Ι. ἃ προσέρχεται τῇ κατ᾽ εὐσ. διδ. καὶ τοῖς ὑγ. Δ. τοῖς τ. κ- ἡ. Ἶ. Χ, 
Πος οτά. 1. Ὁ οὔτε Β.1,. ἢ αὐθεντείας ὈΪ 1.1. (ὐὑδῦ. ἃ παράγγελε Ο. 
8 κεχ. τῷ ἤθει (ἔθει (᾽αἱ.}] ὅϊς Ο.1.Κ, Οὐαί. τῷ ἤ. κεχ. Ἐα4α. ΐ λέγων] οὕτω 
λ. Ὁ. Μοχ φησὶν οπι. ἴ.. Ε' ἑτεροδ.] Ὁ φησὶ 1,. Μοχ τοῖς ὑγιαίν. Καὶ; 
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κυρίου ἡμῶν μας Χριστοῦ, καὶ τῇ κατ᾽ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ, 

τετύφωται, μηδὲν Ῥέπιστάμενος.᾽᾿ Οὐκ ἄρα ἐκ τοῦ εἰδέναι τὸ 
; " ς. } “- κ “87 ς 

εἰς ἀπόνοιαν αἴρεσθαι συμβαίνει, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ μὴ εἰδέναι. Ὁ 

γὰρ εἰδὼς τοὺς κατ᾽ εὐσέβειαν λόγους, οὗτος μάλιστα καὶ με- 

τ τ οἶδεν' ὁ τοὺς ὑγιαίνοντας ἐπιστάμενος λόγους, οὐ νοσεῖ. 

πσο αν γὰρ ἐπὶ σωμάτων φλεγμονὴ, τοῦτο ἐν ταῖς ψυχαῖς 

ἀπόνοια" ὥσπερ ἐκεῖ τὸ φλεγμαῖνον οὔ φαμεν ὑγιαίνειν, οὕτως 

οὐδὲ ἐνταῦθα τοὺς ἀλαζόνας. ἴἼΑρα ἔστιν εἰδότα τι "μηδὲν 
“Ὁ « Ἁ Α ᾿ Ἁ “ ὍΔ Α “Λι ω Ἦν μῇ 

εἰδέναι" ὁ γὰρ μὴ εἰδὼς ἅπερ εἰδέναι χρὴ; οὐδὲν οἶδε. αἱ ὅτι 
9 -“ Α " ’ὔ; « ΓΝ ’ “ 3 “- ς 

ἐκ τοῦ μηδὲν εἰδέναι ὑπερηφανία γίνεται, δῆλον ἐκεῖθεν. Ὁ 

Χριστὸς ἐκένωσεν ἑαυτόν ὁ ἱτοῦτο τοίνυν εἰδὼς οὐ "' μέγα 

φρονήσει ποτέ" οὐδὲν γὰρ ἔχει ἄνθρωπος, εἰ μὴ παρὰ τοῦ θεοῦ" 
᾿ οὐκοῦν οὐ μέγα φρονήσει" 4.““Γί γὰρ ἔγεις ὃ οὐκ ἔλαβες: Δυτὸς μ βονη γὰρ ἐχ ᾽ 

(32:1) 

Α ’ »ἤ “ δε Ὡ « “ 9 ᾿ ΄“᾿ ω ’ 

τοὺς πόδας ἔνε ψε τῶν μαθητῶν ὃ τοῦτο εἰδὼς, πως ἡπαρθήσε- 

ται; Διὰ τοῦτό φησιν, 5 Ὅταν πάντα ποιήσητε, λέγετε ὅτι 

ἀχρεῖοι δοῦλοί ἐσμεν. Ὁ τελώνης ἀπὸ μόνης ταπεινοφροσύνης 

εὐδοκίμησεν, ὁ Φαρισαῖος ἐξ ἀλαζονείας ἀπώλετο. Ὁ) τοίνυν 
’ “ Α ; ᾿] ’ ᾿ Ἁ » ς ’ 

τετυφωμένος οὐδὲν τούτων ἐπίσταται. Αὐτὸς παλιν ὁ Χριστός 
ἴω ’ ΄σ ΄ 

φησιν ὅ΄“ Εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ" εἰ 
δὲ Χῶ ’ ἢ δέ 435) δὲ ἌἍΦ Ἁ σι ᾿Ὶ Ἁ ’ὔ 4) 

εκαλῶως,τί με ἤσέρεις ; λλα νοσῶν, φησὶ, περὶ ζητήσεις. 

ἴἼΑρα νοσεῖν ἐστι τὸ ζητεῖν. “Καὶ ὁλογομαχίας"" εἰκότως. 
Ὅ ᾿; « Ἁ “ “- ς Α Υ̓ Ὁ) 4 ’ 

ταν γὰρ ὑπὸ τῶν λογισμῶν Ρὴ ψυχὴ πυρέττῃη, ὅταν “χειμά- 

ζηται, τότε ζητεῖ: ὅταν δὲ ἐν ὑγείᾳ ἢ, Τοῦ ζητεῖ, ἀλλὰ τὴν 

πίστιν δέχεται. ᾿Απὸ δὲ ζητήσεως καὶ λογομαχίας οὐδὲν ἔστιν 

εὑρεῖν. ἽΑ γὰρ ἡ πίστις βτυκχημλλστνε μόνη, ἡ ζήτησις ἐπειδὰν 

ἀναδέξηται, οὔτε δείκνυσιν, οὔτε δ συνεῖναι ἀφίησιν. Οὐδὲ γὰρ 

εἴ τις μύσας τοὺς ὀφθαλμοὺς, ᾿Βούλοιτο εὑρεῖν τι τῶν ζητου- 

μένων, δυνήσεται, ἢ αὖ πάλιν, " εἰ τούτων ἀνεῳγμένων, κατορύ- 

ἕξας ἑ ἑαυτὸν, καὶ τὴν ἀκτῖνα ἀποστραφεὶς, ἐ εκεῖ ζητοίη, δυνήσεταί 

τι εὑρεῖν. Οὕτω οἰστούς χαῤὶε οὐδὲν εὑρίσκεται, ἀλλὰ μάχας 

ἀνάγκη, τίκτεσθαι. “Ἐξ ὦ ὧν Ὑ γίνονται βλασφημίαι, ὑ ὑπόνοιαι 

πονηραί" Γ τουτέστι; δόξαι καὶ δόγματα πονηρὰ ἀπὸ τῶν ζητή- 

σεων. ὅτε περὶ θεοῦ ἃ μὴ δεῖ ὑποπτεύομεν, ὅταν εἰς ζητήσεις 

4 τ Οὐ... ἰν. 7. δ ἴμιο. χνυ]]. 10, 6 Φοδῃ. ΧυἹ. 23. 

ε ἐπιστάμενος] Ἐ ἀλλὰ νοσῶν Β. ̓-- ἱ γὰρ] τ ἐστιν ΒΑΚ. γὰρ ὅτι, 1.1. 
Μοχ τοῦτο ἐπὶ ψυχῆς ἀπ. Ἰ,. ΠΡΟ μὴ ὈΪ ὁ. [τοῦτον ΟΟ. τὰ μέγα 
φρ.} “μεγάλα φρ. 1.. μεγαλοφρ. Β ἢ δαίρεις Ὁ. 9 λογομαχίας] λογο- 
μαχεῖν 6Χ ΠΟΥ. τες. Κι. οὐ λολδρηοι ἀγείρειν (ὐαΐ. λογομαχίαι ὅαν. οοἴ. γεραρ- 
ὨΔΏΓθ115 ΠΟΥ]. Ρ ἡ οτη. 1... 4 χειμάζηται] - τότε νοσεῖ 1,. Τ τότε 
οὐ ᾧ. Βα. τότε ἀδεϑῦ ἴῃ ΠΟβΙΤΙΒ ΟΠΊΠΙθτι5 εὐ Οαί. Μοχ τῇ πίστει Β.Κ. 
5 συνιέναι αν. οὕ. ἸΏν 18 ΠὈτ]8. ν “βούλοιτο ΡΓῸ βούλεται ΟΠΠΠ68. Υ̓͂ εἰ 
οπῃ. 1. Υ γίνονται] γίνεται φθόνος, ἔρις Β.Κ. 

ἂν Ὁ 

ΗΕ 

648 
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ἐμπέσωμεν. “Σ Διαπαρατριβαί" τουτέστι, σχολὴ, ἢ διατριβή. 
“ ’ “»" 

ἭΙ,-: διαπαρατριβαὶ, τοῦτό φησι" καθάπερ τὰ ψωραλέα τῶν 
’ ᾿ 

προβατων δπαρατριβόμενα νόσου καὶ τὰ ὑγιαίνοντα ἐμπίπλη- 
χ 7ὔ 

σιν, οὕτω καὶ οὗτοι οἱ πονηροὶ ἄνδρες. “ς Ὀ]ζ αἱ ἀπεστερημένων, 

φησὶ, τῆς ἀληθείας, νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν." 

Ὁρᾷς πόσα τίκτειν φησὶ τὰς λογομαχίας : ἔ αἰσχροκέρδειαν, 

ἄγνοιαν, ἀπόνοιαν" τὴν γὰρ ἀπόνοιαν ἡ ἄγνοια τίκτει. “““ Καὶ 

Ὁ ἀπὸ τούτων, φησὶν, ἀφίστασο.᾽ " Οὐἠἰκ εἶπεν, ὁμόσε 4 χώρει. 
ἤ ςς ἊΣ ᾿ Ν ᾿ ᾿ κ᾿ , “ ὃ 

ἱρετικὸν γὰρ, φησιν, ἄνθρωπον μετὰ μίαν ἢ δευτέραν 

νουθεσίαν παραιτοῦ." Δείκνυσιν αὐτοὺς οὐκ ἀπὸ ἀγνοίας τοσοῦ- 
Ἁ 

τον, ὅσον ἀπὸ ῥᾳθυμίας καὶ αὐτὴν τὴν ἄγνοιαν ἔχοντας. ᾿Αν- 

θρώπους γὰρ χρημάτων ἕνεκεν ̓ μαχομένους πότε δυνήση πεῖσαι; 

Ἄλλως οὐ πείσεις τοὺς τοιούτους, ὧν μὴ ὁφε πάλιν, “καὶ οὐδὲ 

οὕτως αὐτῶν τὴν ἐπιθυμίαν ἐμπλήσεις" ὃ.“ ΤΠ] λεονέκτου γὰρ 

Γὀφθαλμὸς οὐκ ἐμπίπλαται μερίδι Δεῖ τοίνυν δ τοὺς ἀδιορ- 
’; ἣν, 3 ζΖζ ᾿] ᾿ ΄" “ 2 κα 

θώτως ἔχοντας ἐκτρέπεσθαι. Εἰ δὲ τῷ τοῦ μάχεσθαι πολλὴν 
’ ΄ς“΄ ΄ος"͵ 

Ε ἔχοντι τὴν ἀνάγκην παραινεῖ μὴ ὁμόσε χωρεῖν μηδὲ συμπλέκε- 

σθαι, πολλῷ μᾶλλον τοῖς μαθητευομένοις ἡμῖν, τοῖς ἐν τάξει 
-᾿ 3 ι 3 ἢ 

μαθητῶν οὖσιν. Εἰπὼν δὲ ὅτι νομίζουσι πορισμὸν εἰναι τῆν 
2 , μὰ ’ Ξ “«""Ἐ} δὲ Ἁ ’ὔ ε " ’ὔ 

εὐσέβειαν, ἘΈΒγα εν στι ὁὲ πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια 

μετὰ αὐταρκείας" οὐχ ὅταν χρήματα ἔχῃ, ἀλλ᾽ ὅταν μὴ ἔχη. 

Ἵνα γὰρ μὴ καταπέση εἰς ἀθυμίαν διὰ τὴν πενίαν, ἀνίστησιν 

αὐτὸν καὶ ἀνορθοῖ. τ Νομίζουσι, φησὶν, ὃ ὅτι πορισμός ἐστιν.) 
ΕΣ Α εἶ 9 3 " Ὁ τὶ Ν ’ὔ 3 ’, 

ἔστι μὲν γάρ, ἀλλ᾽ οὐχ οὑτως, ἀλλα μειζόνως. Εἶτα πρότε- 
κ ΠΡ ’ ᾿ " ; “ κ 407 

Β' ρον καταβαλὼν ἐκείνην, τότε ταύτην ἐπαίρει. οτι γὰρ οὐδέν 

ἐστιν ὁ πορισμὸς οὗτος, δῆλον ἐκ τοῦ μένειν ἐνταῦθα, ἱκαὶ μὴ 
συμμεθίστασθαι ἡμῖν, μηδὲ συναποδημεῖν. "Ί]όθεν τοῦτο δῆλον ; 
“ ΣΧ 2 “᾿ ς Ἁ , Ἔ 9 ΄σ 519 ’ 

ὁ τι οὐδὲν ἔχοντες ἤλθομεν εἰς τὸν βίον" οὐκοῦν οὐδὲ ἀπελευσό- 
νι 

ὅ49 μεθα ἔχοντες" γυμνὴ γαρ παρεγένετο ἡ φύσις, γυμνὴ καὶ 
-“ “ “ ΄“- Α 

ἄπεισιν. Οὐ τοίνυν ἡμῖν δεῖ τῶν περιττῶν" εἰ μηδὲν εἰσηνέγκαμεν, 
3, 7 

μηδὲ ἔχοντες, φησὶν, ἀπελευσόμεθα. “Βχοντες, ' φησὶ, δια- 
Ἀ ’ ᾿] ΄- 

τροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα. ᾿ὝἬοσαῦτα 

7 πο προς 8 ὄῖτδο. σῖν. 9. 

Χ δι’ ἃ παρατριβαὶ Ὀ15 (ὑδΐ. δε ἡ ἡ ὐἶν ἢ ΟΙΏ. Οαῦ. 2 διαπ. τ. φ.} 
δῖος Ο.1.1.. αι. τ. φ. διαπ. ἘΝ]. ἢ διαπ. τ. φ.] ἡ γὰρ παρατριβὴ, διατριβή 
ἐστιν. ὃ δὲ λέγει τοῦτό ἐστι Β.Ἰζ. ἃ ̓ διαπαρατρ. Ι,.. ϑιαῖϊϊπη νόσους 1, 
Ὁ καὶ] διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ Β.Κα, Μοχ φησὶ οπι. 1146Πη1. 
ς καὶ οτῃ. Β.1.Κ, δαν. οοῖ. φησὶν οτη. Β.Κ. ἃ χώρει] τ εν ἀφίστασο, 
τουτέστιν, ἐκτρέπου Β.Ἰζ. ὃν. οϑί. 6 καὶ] ἀλλ᾽ ΒΚ. Γ ὀφθαλμὸς] τ 
φησὶν Β.ἸΚ. ὅδαν. οθΐ. 5. τοὺς ΡΙῸ αὐτοὺς Ἰ1ὈΤῚ ΟἸΠΠ65 οἱ (ὐδί. ᾿ οὗτος] ὁ 
τοιοῦτος Β.ΚΚ. ἱ καὶ μὴ ΟΥγποθ5. μηδὲ (αἴ. Εαά. Κ πόθεν] - δὲ ΒΚ. 
ἰ μηδὲ] οὐδὲν δὲ Β.Κ. Μοχ φησὶν οἴῃ. Β.ΙΚ, ὅν. οδέ. τὰ φησὶ] δὲ 1146Π|. 
φησὶ οτῃ. Ο. 
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9 Υ Α ἢ Ἁ ΄“- «' ’ὔ 9 ΩΝ “ » ’; 

ἐσθίειν χρὴ "καὶ τοιαῦτα, ἃ θρέψαι ἀρκεῖ" τοιαῦτα ἀμφιεέννυ- 
Ν, ’ ΄σ - 

σθαι, ἃ σκεπάσαι μόνον ἡμᾶς ὀφείλει, καὶ περιστεῖλαι τὴν γύ- 
“ Ἁ Ἀ ΄΄ ’ 

μνωσιν, μηδὲν περιττόν" τοῦτο δὲ καὶ τὸ τυχὸν “ποιῆσαι δύναται 

ἱμάτιον. 
“- “--Ἠ “κ-". Α ’ 

Εἶτα ἀπὸ τῶν ἐνταῦθα προτρέπει" 9. Οὐ δὲ βουλόμενοι, 

Ρφησὶ, πλουτεῖν." Οὐχ “ἁπλῶς οἱ πλουτοῦντες, λον οἱ ΕΒ 

βουλόμενοι." "ἔστι γάρ τινα καὶ χρήματα ἔχοντα καλῶς οἰκο- 

νομεῖν, καταφρονοῦντα αὐτῶν, καὶ εἰς πένητας διανέμοντα. Οὐκ 

ἄρα τοὺς τοιούτους, ἀλλὰ τοὺς ἐπιθυμοῦντας διαβάλλει. (λὲ 
ἈΝ Α 

δὲ βουλόμενοι, φησὶ, πλουτεῖν, ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ 
ὃ Υ̓ “ ὃ ’ δ ἢ Ψ' Ἁ 5 2 Ἷ ε 

παγίδα τοῦ διαβόλου, καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς δανονήτους και 
“ Ω 

βλαβερὰς, αἵτινες βυθίζουσι τοὺς ἀνθρώπους." Καλῶς εἰπε, 
4} 

Ψφ ᾿βυθίζουσιν, ὡς μηδὲ ὁ ἀνενεγκεῖν, δύνασθαι. “Εἰς ὄλεθρον καὶ 

ἡ ἀπώλειαν," καὶ τὴν ἐνταῦθα καὶ τὴν μέλλουσαν. ἐβηέΒίζα 

γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία, ἢ ἧς τινες ὀρεγόμενοι 

ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως, καὶ περιέπειραν ἑαυτοὺς σ 

ὀδύναις πολλαῖς. ᾿Ιδοὺ δύο τίθησιν, ἀλλ᾽ ὃ μᾶλλον αὐτοῖς 
ΓῚ Ὧν Ξὲὶ ͵ ᾿ 

ἰσχυρότερον εἶναι δοκεῖ, “τὸ ἐνταῦθα ὕστερον ἔτεθεικε, τὸ, 
ς δύ ἐὺ “Ὁ ΚκΚ Ν “ δ,» 4 ὧν - “ α 
οὐύναις πολλαῖς. αἱ ταῦτα ἐτέρως οὐκ ἔστι μαθεῖν, ἢ τοῖς 

πλουσίοις παροικοῦντα, πόσα ἀποδύρονται, πόσα ᾿ θρηνοῦσι. 

11 ἐς Σὺ δὲ, ὦ ) ἄνθρωπε τοῦ θεοῦ." Μέγα ἀξίωμα" πάντες μὲν 

(322) γὰρ δθμωνρωι τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ κυρίως οἱ δίκαιοι, οὐ κατὰ τὸν 
“ τ Ἀ Ἀ Ἁ ΄ τὶ 

τῆς δημιουργίας λόγον μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν τῆς οἰκειώ- 
Α ΄ ΄ “- , “Φ 

σεως καὶ τῆς κτίσεως. Εἰ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος, φησὶν, εἶ, μὴ 
, Ν Ν Ν " 3 , ἣν 4. ἃ διὰ) “- 

ζήτει τὰ περιττὰ, καὶ οὐκ ἄγοντα πρὸς τὸν θεόν" ἀλλα, “ταῦτα Ὁ 
“ δὶ δὲ ὃ ᾽ὔ 45 ΠΥ ’ 8 ς ᾿ ’ 

φεῦγε, δίωκε ὃὲ δικαιοσύνην. μῴφοότερα ὅμετ επιτάσεως. 
Οὐ 5 5 , κ ’ 5 δ Ἢ κ ᾿ ᾿ δι Υ 

ὑκ εἶπεν, αφίστασο, καὶ πρόσιθι, ἀλλα "καὶ φεῦγε, καὶ δίωκε 
3 - ι 

“ς δικαιοσύνην, ὥστε μὴ πλεονεκτεῖν. ““ εὐσέβειαν," τὴν τῶν 
’ σ΄. 

δογμάτων" ““ πίστιν," ἥπερ ἐστὶν ἐναντία τῆ ζητήσει" ὦ ἀγάπην, 
ς ᾿ ᾿ 33}. ἸἼΣ ξε ΨΥ , ᾿ Χ ᾽ 
ὑπομονήν, πραότητα. γωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς 

πίστεως, ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς" ἰδοὺ καὶ ὁ μισθός “εἰς 
9.9. 9 Α 9 ’ 

ἣν ἐκλήθης, καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν' ἐπὶ ἐλπίδι, 

Ὁ γ,90. 10 ν. το. ἐόν χε. 1. τ τα, 

Ὦ καὶ τ. ἃ] ὅσα Β. Κ. 9 π. δύναται] δύναται π. (... Ρ φησὶ] εἰπὼν 
ΒΚ. ἃ ἁπλῶς] Ἑ εἶπεν ϑαν. οσεἴ. [1ΐὰ 6χ ΘοΥΎ. τθο. Κ. οὐχ ἁπλῶς---πλουτεῖν 
οτη. ἴ,. - Τ τοῦ δ. οὐ. (Ὁ. δΥἰα(!πι καὶ εἰς ἐπ. 1.1). 5 καὶ ἀνοήτους 46. 
καὶ οἵη. Β. Ο. 1, αἱ. ἀνονήτους (1. οἵ σουτ. δ δαάδιῃ τηδη. Κ. { βυθί- 
ζουσιν] - τοὺς ἀνθρώπους Ι. Ἐ οὕτω γὰρ τοῦτο ποιοῦσιν Β.Κ, Υ͂ ἀπώλειαν] Ἐ 
φησὶ 1.. ϑεασαθητίία καὶ τὴν ἐνταῦθα καὶ τὴν μέλλουσαν (--Ἥ φησὶ Β.ΚΚ.) δοοα886- 
ταηΐ 6Χ ΠΟΒίσῚΒ ΟἹ εὐ (ὑαΐ. οὐ ἀμγιιδ ἐθηιροτδ δὲ ἐμέμτι Ν᾽ οἵ. Υ τὸ] 
τοῦτο Β.Κ. ὅν. σοί. Χ ἔθηκε Β.1.1Κ. Ῥοϑβί ὀδύναις ἀαα. λέγω ΒΙΚ. Μοχ 
καὶ ΟΤΩ. Πάοπη. Υ ἄνθρωπε] τ φησὶ 1. 5 τὸν] τ τῆς εὐαρεστήσεως καὶ ΒΞ, 
Μοχ καὶ τῆς κτίσεως οἵη. Β.Κ.. (αἰ. εῖ. ὅν. οοἵ. πίστεως ΡὑΙῸ κτίσεως ἴ,. 
8 μετὰ ἐπ. (1. Ὁ καὶ ἀβδυιχηΐατη οχ Β.1.1{.1.. 
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. [4 ΄ ΄': 

ἐφησὶ, ζωῆς αἰωνίου “ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων." '"Γουτέστι ᾿ ρτύρ ᾿ 
ν , 4 ’ ᾽ , 4 ’ὔ ’ 

μη καταισχυνήῆς τὴν παρρησιαν εκειίνην" ἀν ανονήτα καμνεις 
“- Α Ἁ 

Ποῖον δὲ πειρασμὸν καὶ παγίδα φησὶν ὑπομένειν τοὺς βουλο- 
“- σ΄ Ν ’ ᾿] Α ΄σ 

μένους πλουτεῖν ; “Τῆς γὰρ πίστεως αὐτοὺς ἀποπλανᾷ, κινδύ- 
5 Α , Α 9 ’ὔ " ΄ ςς κ 

νοις αὐτοὺς περιβάλλει, καὶ ἀτολμοτέρους ἐργάζεται. Καὶ 
ἢ θ , [.} 37 , ΓΕ ᾿ “. ἣν " θ ἢ 
ἐπιθυμίας “ἀνονήτους,᾽ φησι. ὡς γὰρ οὐκ ἀνόνητος επιθυμία, 
Ὁ Α " “ ’ Ε] , Φ 

ὅταν μωροὺς ἔχωσιν, ὅταν ὄνανους, οὐ φιλανθρωπίας ἕνεκεν, 
“ Ἁ ’ “ 9 “ ς ’ ᾿ ΄“ ς σ “ 

ἀλλὰ τέρψεως; ᾿Εν ἰχθῦς ἀποκλείωσιν ἐν ταῖς αὐλαῖς, ὅταν 
Ἁ ’ Ἃ,) 4 

θηρία τρέφωσιν, ὃ ὅταν περί κύνας ἠσχόληνται, ὅταν ἵππους 

κοσμῶσι, καὶ τῶν παίδων οὐχ ἧττον περὶ αὐτοὺς διακέωνται ; 

Πάντα ταῦτα ἰἀάνόνητα καὶ περιττὰ, οὐδὲν ἀναγκαῖον, οὐδὲν 

Ἐ χρήσιμον. ὍΝ ᾿ὰπιθυμίας. φησὶν, ἀνονήτους καὶ βλαβεράς." 

όηο 

ΠῚ}οῖαι βλαβεραί ; Ὅταν ἐρῶσιν ἔρωτας ἀτόπους, ὅταν τῶν 

ἱ τοῦ πλησίον ἐφίενται, ὃ ὅταν τῆ τρυφή προσπαλαίωσιν, ὃ ὅταν 

μέθης ὀρέγωνται, ὅταν σφαγῆς καὶ τῆς ἑτέρων ἀπωλείας. 

' [Πολλοὶ δὲ καὶ τυραννίδι μανίας ἐπέθεντο, καὶ ἀπώλοντο" "ὅτι 

κάμνει εἰς ἀνόνητα, μᾶλλον δὲ καὶ βλαβερά. Καὶ καλῶς εἶπεν, 

ςἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως" οὐ γὰρ ἀφίησιν αὐτοὺς 

οτὴν ὁδὸν ἰδεῖν ἀνθέλκουσα τοὺς ὀφθαλμοὺς πρὸς ἑαυτὴν ἡ φι- 

λαργυρία, καὶ κατὰ μικρὸν ὑποκλέπτουσα. Καθάπερ γάρ τις 

Ρόδὸν εὐθεῖαν βαδίζων, καὶ πρὸς ἕτερόν τι τὸν νοῦν ἐσχηκῶς, βε- 

δίζει μὲν, οὐκ εἰδὼς δὲ παρέρχεται τὴν πόλιν πολλάκις ἐκείνην, 

εἰς ἣν ἔσπευδεν, ἑλκομένων αὐτῷ τῶν ποδῶν ἁπλῶς καὶ μάτην' 

τοιοῦτόν τι καὶ ἡ φιλαργυρία ἐστί. “ ἸΚαὶ περιέπειραν ἑαυτοὺς 

ὀδύναις πολλαῖς," Ἱφησίν. Ὁρᾷς, ἔσιῷ περιέπειραν" τί ἡνίξατο; 

"Καθάπερ γὰρ ὄντως ἀκανθαί εἰσιν ὅθεν ἂν ἅψωνται, ἥμαξαν 

τὰς χεῖρας, τραύματα ἐργαζόμεναι. ΠΠόσας ἔχουσι φροντίδας, 

ὃ φησὶ δορσοδδιύ οχ (.1.1.. σοί. ἃ τί ἀ, κάμνεις] μὴ ἀνόνητα (ἀνόητα Β.) 
κάμῃς Ὁ.ΚΚα. 9 τῆς γὰρ π.} τὴν ἀπὸ τῆς π. ἔκπτωσιν" ταύτης γὰρ Β. Κ. Ῥοβῖ 
ἀποπλανᾷ 8Δ44. τὴν φιλαργυρίαν λέγει 1,. Γ ἀνονήτους Β.Ο.1.1Κ. ἀνοήτους 
Βαά. Μοχ ἀνόνητος ῬτῸ ἀνόητος ΟἸΏΠΘ68. 8 ὥνους Δ ἄνους Ἰποογίαπη ἰ,. 
ἄνους ΝΘΙΌΗ. ᾿ ὅταν---ἠσχόληνται οτη. ΙΚ. ἱ ἀνόνητα "».1.1Κ.1.. ἀνόητα 
ΕἘΠα, Μοχ ἀνονήτους ΡΙῸ ἀνοήτους ΟἸΏΏΘΒ. Κ᾿ ἐπιθυμίας---βλαβεραί :] εἰπὼν 
δὲ ἐπιθυμίας ἀν. προστίθησι καὶ βλαβεράς. πῶς γὰρ οὐ βλαβεραί; Β.1ζ. Ροϑβί 
βλαβεραὶ «4. φησὶν 1.1. ἱ τοῦ οἵη. Καὶ. διαίτῃ ἐφίωνται 6Χ οοΥΥ. Κα. Μοχ 
διαθρύπτωνται ΡΥὉ προσπαλαίωσιν Β.Κ. τὰ πολλοὶ---ἐπέθεντο] πολλοὶ δὲ 
(γὰρ Β.1Κ.) ἀπὸ τῶν τοιούτων ἐρώτων καὶ (καὶ οἴη. Β. ΚΙ τυραννίδι: ( - βασι- 
λείας Β.1Κ.) ἐπέθεντο Β.ΚΚ. ὅν. οοί. Ὦ ὅτι] ὦ τί 1,. ὄντως ὁ τοιοῦτος Β.Κ. 
ϑαν, οοἵ, διαίτῃ εἰς (ὡς Κι.) ἀν. κάμνει ἢοο ογα. ΒΞΙΚ. ο τὴν] Ὁ εὐθεῖαν ἈΚ. 
Ρ ὁδὸν εὐθ. Ρτο εὖθ. ὁδὸν ΟἸΏΠ658. 4 φησὶν ΔΒΒΙΜΠΊ ΠῚ ΘΧ οἰ Ἶθ 18. Τ τῷ] 
τὸ (.1.1,. νϑόγοῃ. τῷ π. τί] πῶς τῷ π. τὰ εἰρημένα Ἐ. Κ. "8 καθάπερ---ἐργα- 
ζόμεναι] ὃ ὃ δὲ βούλεται δηλοῦν διὰ τῆς ἐμφάσεως, τοῦτό ἐστιν᾽ ἄκανθαί εἶσιν αἱ 
ἐπιθυμίαι, καὶ καθάπερ ἐ ἐν (ἐπὶ Β.) ἀκάνθαις, ὅθεν ἄ ἄν τις ἅψηται (ἅψ. τις Κ. ) αὐ- 
τῶν, ἥμαξε τὰς χ. καὶ τρ. ἐργάζεται" οὕτω καὶ ἀπὸ τῶν ἐπιθυμιῶν τὸ αὐτὸ πεί- 
σεται ὁ ταύταις ἐμπεσὼν, καὶ τὴν ψυχὴν ἀλγηδόσι περιβαλεῖ ΒΚ. ὅν. σοῦ. 

ΝΙ1: 



(323) ἕεται, ἐκλυθεὶς πρὸς 

ΕΝ ΠΤ ΑΡΟΤΗ. ΠΟΜ.-ΧΥΙΪ. 1Ὁ1 

πόσας ᾿ὀδύνας ; Διὰ τοῦτό φησι, «Ταῦτα φεῦγε, δίωκε "δὲ 

δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, Ψψύσπ) ἀγάπην, ὑπομονὴν, πραότητα.᾽" 

᾿Απὸ γὰρ τῆς ἀγάπης ἡ “πραότης. ᾿Βνταῦθα αὐτοῦ τὴν παρ- 

ρησίαν καὶ τὴν ἀνδρείαν ἐπαινεῖ; ὅτι μετὰ παρρησίας, φησὶν, 

ἐπὶ πάντων ὡμολόγησας. δ ᾿Δναμιμνήσκει τῆς κατηχήσεως 

γαὐτόν. “ ᾿Ἐπιλαβοῦ, φησὶ, τῆς αἰωνίου ἡζωῆς." Οὐκ ἄρα 

ὁμολογίας χρεία μόνον, ἀλλὰ καὶ "ὑπομονῆς, ὥστε διαπαντὸς 

ἐμμένειν τῇ ὁμολογίᾳ, καὶ ἀγῶνος σφοδροῦ καὶ μυρίων ἱδρώτων, 

"εἰκότως, ὥστε μὴ περιτραπῆναι" πολλὰ γὰρ τὰ σκάνδαλα, 

πολλὰ τὰ κωλύματα. Διὰ τοῦτο στενὴ καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδός. 

ΠΠάντοθεν οὖν χρὴ συνεστράφθαι, πάντοθεν “χρὴ εὔζωνον εἶναι" 

μυρίαι πανταχόθεν φαίνονται ἡδοναὶ ἕλκουσαι τῆς ψυχῆς τοὺς 

ὀφθαλμοὺς, αἱ τῶν σωμάτων, αἱ τῶν χρημάτων, αἱ τῆς τρυφῆς, αἱ 

τῆς ῥᾳθυμίας, αἱ τῆς δόξης, αἱ τῆς ὀργῆς, αἱ τῆς δυναστείας, αἱ τῆς 
φιλαρχίας" καὶ φαίνονται λαμπρὰς ὄψεις ἐ ἔχουσαι καὶ ἐπερά- 

στους, ἱκανὰς ἐπισπάσασθαι τοὺς προ οῦν αν, τοὺς μὴ σφόδρα 

τῆς ἀληθείας ἐρῶντας. Αὕτη μὲν γὰρ ἀπεσκληκυῖϊά ἐστι, καὶ 

οὐδὲν ἐπιτερπὲς ἔχουσα. Τὶ δήποτε; Ὅτι πᾶσαν τὴν ἡδονὴν 

ἐν τῷ μέλλοντι εἐὑπισχνεῖται" ἐκεῖναι δὲ προτείνουσιν ἤδη τιμὰς, 

ἡδονὰς, ἀναπαύσεις, οὐκ ἀληθεῖς, ἀλλ᾽ ἐπικεχρωσμένας. Ἔν 

τοίνυν βάναυσος ἣ τις καὶ μαλακὸς καὶ ἄνανδρος, ἐκείνων ἀνθέ- 

ἱτοὺς πόνους. Οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν ἀγώνων 
τῶν Βἔξωθεν τῷ μὲν μὴ σφόδρα ἐρῶντι τῶν στεφάνων, ἔξεστιν 

ἐκ πρώτης συμποσίοις, "μέθαις προσανέχειν᾽ ἰοὕτω γοῦν οἱ 

δειλοὶ καὶ ἄνανδροι τῶν πυκτευόντων ποιοῦσιν" οἱ δὲ πρὸς τὸν 

στέφανον ὁρῶντες, μυρίας Καἴρουσι πληγάς" τῆ γὰρ ἐλπίδι 

τῶν μελλόντων τρέφονται καὶ διανίστανται. 

ἰφύγωμεν τοίνυν τὴν ῥίζαν τῶν κακῶν, καὶ πάντα φευξόμεθα. 

“Ἢ φιλαργυρία, φησὶν, "ἐστὶν ἡ ῥίζα. Ἰ]αῦλος ἐφθέγξατο, 
μᾶλλον δὲ ὁ Χριστός. Ἴδωμεν δὲ τοῦτο πῶς καὶ αὐτὴ τῶν 

ἴ ὀδύνας Ὁ οἱ περιπαρέντες, εἰπέ μοι: οὐκ ἔστιν εἰπεῖν άρτη. Κ᾽ δὲ οπῃ. Β.Κ. 
Υ πραότης] Ἑ ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα Β.Κ. ὅν. σοί. Χ ἀναμιμνήσκει. Ἡ δὲ 
καὶ ᾿Ι΄6Πη. Υ αὐτὸν] -- λέγων (0Π|. φησὶ) Β'Κ. Ζ ζωῆς] Ἑ εἰς ἣν ἐκλήθης 
καὶ ὡμολόγησας Ἐ. γν- ἃ ὑπομονῆς] τ κάρα Β. Κ. υ καὶ εἰκότως Ι1,.. εἰκό- 
τῶς ΟΓΉ. Β. Κ. ὃ χρὴ ΟΤΊ. ΒΚ. ἃ γὰρ] τὴ πα βερο Ι.. αὕτη μὲν γὰρ] 
ἀλλ᾽ ἡ μὲν τῆς κακίας τοιαύτη" ἡ δὲ τῆς ἀρετῆς Ἐ. κι 5 ὑπισχνεῖται] Ὁ αἰῶνι 
Β. Κ. Μοχ προτείνουσιν ἤδη οτη. 1. ἔ τοὺς} Ὁ ἐσὺ ἀρετῆς Β.Κ. τ ὑπὲρ τῆς 
ἀρετῆς ϑᾶν. οθΐ. Ξ ἔξωθεν] Ἔ γίνεται Β.Κ. ᾿ μέθαις καὶ μέθαις Βεῖς. 
ϑαν. σοί, μέθαις τε [,. ἱ οὕτω γ. οἱ] ἀλλ᾽ οἱ μὲν ΒΚ. Μοχ πυκ. οὕτω ποι- 
οὔσιν Ἰϊάθῃη. Κ αἴρουσι] ὥϊε ὅν. σοί. αἰροῦσι (5819) δ εγοῃ. ἐκλέγονται 
1. ἀναδέχονται Β.Κ, ΙΉΘΙΚΟΝ. Κατὰ φιλαργυρίας" καὶ ὅτι ἀληθὴς 
ἐλευθερία ἐστὶ τὸ κρατεῖν παθῶν. Ν ετοη. τὰ ἐστὶ ῥίζα ϑαν. οεἰ. φησὶν--- 
ἐφθέγξατο) ῥίζα ἐστὶ τῶν κακῶν, ΤΙ. ἀπεφήνατο ΒΙΚ. Ροβί Χριστὸς 44. διὰ 
Παύλου Ἰϊάδτη. Ἀ τούτῳ (.1, Μοχ αὐτὴν (810) 1. 

δ 
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πραγμάτων μαρτυρεῖ ἡ πεῖρα. Τί γὰρ κακὸν οὐ διὰ τὰ χρή- 

51 ματα, “μᾶλλον δὲ οὐ διὰ τὰ χρήματα, ἀλλὰ διὰ τὴν κακὴν 

προαίρεσιν τῶν οὐκ εἰδότων αὐτοῖς κεχρῆσθαι ; ̓̓ ὐπεὶ Ρ ἐξῆν τοῖς 

χρήμασιν εἰς δέον κεχρῆσθαι, ἐξῆν καὶ βασιλείαν δ αὐτῶν 

κληρονομεῖν" νυνὶ δὲ “ἅπερ ἐδόθη εἰς ἐπικουρίαν τῶν πενήτων, 

εἰς παραμυθίαν τῶν ἡμαρτημένων ἡμῖν, εἰς εὐδοκίμησιν καὶ ἀρέ- 

σκειαν θεοῦ, τούτοις κεχρήμεθα κατὰ τῶν ἀθλίων πενήτων, 

μᾶλλον δὲ κατὰ τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς, καὶ εἰς προσκρουσμὸν τοῦ 

θεοῦ. ᾿Ρὸν μὲν γὰρ χρήματα ἀφείλετό τις, καὶ πενίᾳ περιέ- 

βαλεν, ἑαυτὸν δὲ θανάτῳ" καὶ τοῦτον μὲν ἐνταῦθα τῆ .πενίᾳ 

Β κατατήκει, ἑαυτὸν δὲ τῇ ὀνλρνουμα τιμωρίᾳ. ἾΑρα μὴ ἴσον ἐστί; 

ΓΙ τοίνυν κακὸν οὐ διὰ ταῦτα: ; οὐχὶ πλεονεξίαι : οὐχ ἁρπαγαί : 

οὐκ ὀλοφυρμοί: : οὐκ ἔχθραι : Στοῦ μάχαι; "οϑῦ φιλονεικίαι ; , οὐχὶ 

μέχρι τῶν νεκρῶν τὰς χεῖρας ἐξέτειναν ; ἔ οὐχὶ καὶ μέχρι πατέ- 

ρων καὶ ἀδελφῶν; οὐχὶ φύσεως νόμους, καὶ θεοῦ προστάγματα, 

καὶ πάντα ἁπλῶς δἀνέτρεψαν, ὑ ὑπὸ τῆς ἐπιθυμίας ἐκείνης κατε- 

χόμενοι ; τὰ δικαστήρια οὐ τούτων ἕνεκεν : Δνελε τοίνυν τὴν 
͵ εν ᾿ Ἵ , 

ἐψην. ἐρρψυοῶαν: και τον πόλεμος, Ἰῤιμόν νιν: μάχη, πέπαυ- 

ται ἐχθρα, πέπαυται ἐρις καὶ φιλονεικία. ὥσπερ λυμεῶνας 

Ο "καὶ λύκους ἐλαύνεσθαι τοὺς τοιούτους ἐκ τῆς οἰκουμένης ἐχρῆν. 

Καθάπερ γὰρ ἀνεμοί τινες ἐναντίοι καὶ σφοδροὶ εἰς γαληνὸν 

ἐμπεσόντες πέλαγος ἐκ βάθρων αὐτὸ ἀναστρέφουσιν, ν ὡς καὶ 

τὴν βύθιον ἄμμον τοῖς ἄνω μίγνυσθαι κύμασιν' οὕτως οἱ φιλο- 

χρήματοι πάντα ἄνω καὶ κάτω ποιοῦσιν. Οὐδένα οἶδεν ᾿᾽ ὁ 

φιλοχρήματος φίλον᾽ τί δὲ λέγω φίλον ; οὐδὲ αὐτὸν τὸν θεὸν 

ἐπίσταται" ὑπὸ τῆς ἐπιθυμίας ἐκείνης κατεχόμενος, μέμηνεν. 

Οὐχ ὁρᾶτε τοὺς  ιτᾶνας ξιφήρεις προϊόντας: ᾿Ἐκεῖνα μανίας 

ἐστὶν ὑπόκρισις" οὗτοι δὲ ὑπτοιοῦτοί εἰσιν ἀληθῶς, μαινόμενοι καὶ 

Ὁ ἐξεστηκότες" κἂν ἀποδύσῃς αὐτῶν τὴν ψυχὴν, οὕτως εὑρήσεις 

ἐσκευασμένην, οὐχ ἐν ξίφος οὐδὲ δύο, ἀλλὰ μυρία κατέχουσαν, 

οὐδένα ἐπιγινώσκουσαν, ἀλλὰ κατὰ πάντων λυττῶσαν, πᾶσιν 

μᾶλλον δὲ οὐ] ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς ΒΚ. Ρ ἐξὴν---κεχρῆσθαι ΟἸΏ. Ο. 
ᾳ “ἅπερ Εαά. ὅπερ Οοαα. Τ τὸν} τῷ ἵ, “χὰ ἴω καὶ εἰς πρ. "--“ περιέβαλεν] καὶ 
εἰς τὸ προσκροῦσαι θεῷ. χρήματα ἂν ἀφέληταί τις, πενίᾳ μὲν περιέβαλεν ὃν ἀφεί- 
λετο αὐτὰ Β.ΚΚ. 8 ἀνέτρεψαν) δῖε Β.0.1.}. ἀνέστρεψαν ἘΠ4. Ῥἰαΐ!πι οἱ 
ὑπὸ [,. Ὁ πέπανται (516)  Θ΄ΙΌΠ. ῥαϊπη ἔ ἔρεις Ό, αἱρέσεις 1.:1,. γεζοη. δ οῦ. 
Μοχ φιλονεικίαι ΟἸ, ψόγοη. δ οί. Υ͂ καὶ λύκους] κοινοὺς Β. ὙΘΕ:- 
κύμασιν ἐπὶ τοσοῦτον ὡς καὶ τὴν ἐν βάθει ἃ ἄμμον τῇ ἄνω ἐπιφανείᾳ ποιεῖν ἊΝ 
σθαι .Κ'. Χ καὶ ογη. 1. Υ ὁ οτη. (ὐ. οἶδε φίλον ὁ φιλ. μος ογά. Β.Κ. 
διαίτῃ δὲ οἵη. Β.Κ. 2 ὑπὸ] Ἐ γὰρ Β.ΚΚ. ὅαν. οθί, ἃ Τιτᾶνας μαινομένους 
πολλάκις 1. Τὶ ἔξ. προϊόντας] μαινομένους πῶς προΐασι, διὰ τῆς ἀγορᾶς πολλάκις 
ξιφήρεις Β. Κ. Ῥιδίιηῃ ἀλλ᾽ ἐκεῖνα Β.1.Κ. Ὀ τοιοῦτοί εἰσιν ἀληθῶς] ὅ1ς 1). 
ψεοη. εἰσιν οἵὰ. (Ὁ. οὐ τοιοῦτοι, ἀλλ᾽ ἀληθῶς ( εἰσὶ Β,1Κ.) ΒΚ, Βαν. σοῦ, 
ἐστὶν ὑπ.--- ἀληθῶς ἐστὶ, φησίν" οὕτω καὶ οὗτοί εἶσιν, ἀληθῶς 1... 



ΝῚ..12: ΙΝ ΕΡΙΒΤ: Τὸ. Ὁ.) ΠΜΟΨΗ͂. ΒΟΜ. ΧΥῚΙΙ. Ι δῦ 

, δῶ Α ε - Ἁ ’ 9 ,ὔ Π , 

ἐπιπηδῶσαν καὶ ὑλακτοῦσαν κατὰ πάντων, οὐ κύνας “σφάζου- 
, ν Ν 9 ’ Ἁ ς ᾿ 3 Ἁ πὸ" ἃ ΄ 

σαν, ἀλλὰ ψυχὰς ἀνθρώπων, καὶ εἰς τὸν οὐρανὸν αὐτὸν μεγάλα 
“ Ἁ ’ 

βλασφημοῦσαν. δοθδὸ τούτων πάντα ἀνατέτραπται "καὶ διό- 
Ν - - 

λωλεν, ἀπὸ τῆς τῶν 'χρημάτων μανίας. Γίνας Βγὰρ, τίνας 

αἰτιάσομαι, οὐκ οἶδα" οὕτως οὗτος ὁ λοιμὸς "πάντας κατέχει, 

τοὺς μὲν ἐκ πλείονος, τοὺς δὲ ἐξ ἐλάττονος μοίρας, πάντας δὲ 

'ὅμως. Καθάπερ πυρά τις εἰς ὕλην ἐμπεσοῦσα πρναδαμθήνι 

πάντα καὶ ἐρημοῖ, οὕτω καὶ αὕτη τὴν οἰκουμένην μπρονη τηρριὰ 

βωνδννια ἄρχοντες, ἰδιῶται, πένητες, γυναῖκες, ἄνδρες, παῖδες ἐ ἐξ 

ἴσης Ἰπάντες κατέχονται τῷ κακῷ. Καθάπερ ζόφου τινὸς τὴν 
οἰκουμένην "Ὁ" ἐπιπνέοντος, οὐδεὶς ἀνανήφει" ἀλλὰ κατηγορίαι μὲν 

, κ , . γὉὴ κ᾿ , , ’ 
μυρίαι κατὰ πλεονεξίας καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ γίνονται, διόρθωσις 

Ἁ ᾿] “ ΠΣ κὺ “δ ’ “-- ῃ ’ Α ᾿ τ 

δὲ οὐδαμοῦ. ἰ οὖν ἂν γένοιτο; πῶς "σβέσομεν τὴν φλόγα; 
"Ἑνεστι γὰρ, κἂν ο πρὸς αὐτὸν ἀρθῆ τὸν οὐρανὸν, Ρ θελῆσαι 

μόνον, καὶ περιγενέσθαι τῆς πυρᾶς. “ὥσπερ γὰρ ἀπὸ τοῦ 
θέλειν ηὐξήθη, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ θέλειν Ἰκαθαιρεθήσεται. “Οὐχὶ 

ἡ προαίρεσις ἡ ἡμετέρα αὐτὴν ἐποίησεν: ὑδυνήσεται καὶ " ἡ 

προαίρεσις σβέσαι: μόνον βουληθῶμεν. Πῶς δὲ τὸ θέλειν 
"ἐγγενήσεται: : ἊΑν ἴδωμεν αὐτῆς τὸ μάταιον καὶ περιττόν" ὅτι 
ἐκεῖ ἡμῖν συναπελθεῖν οὐ δυνήσεται, ὅτι καὶ ἐνταῦθα ἡμᾶς ἀφί- 
ἡσιν᾽ ὅτι αὐτὴ μὲν ὧδε μένει, τὰ δὲ ἐξ αὐτῆς ἡμῖν τραύματα 

συναπέρχεται" ἂν ἴδωμεν, ὅτι πολὺς ἐκεῖ πλοῦτός ἐστιν' “πρὸς 

ἐκεῖνον τοῦτον παραβάλωμεν, ὃ καὶ βορβόρου εὐτελέστερος φα- 

νεῖται" ἂν ἴδωμεν, ὅτι μυρίους ἔχει κινδύνους, ὅτι ἡδονὴν πρόσ- 
καιρον, ὅτι ἡδονὴν ἀναμεμιγμένην ἀθυμίαις: ἂν ἐκεῖνον τὸν 

(324) πλοῦτον καλῶς περισκεψώμεθα τὸν τῆς αἰωνίου ζωῆς, οὕτω 

65 

’ ’ ΠΝ “Ὁ " Μ “4 .Ν ΜΒ. σὰ 

δυνησόμεθα τουτου καταφρονεῖν αν ἴδωμεν, ὅτι οὐδὲν ημας. 
Φ Ψ ᾿] Ἁ ’ "5 Α ΩΣ ’ τ Ἁ ΕΒ. ΕΝ, 

ονίνησιν, οὐ προς δόξαν, οὐ προς ὑγείαν, οὐ πρὸς ἄλλο οὐδὲν, 
Ἁ 

ἀλλὰ τοὐναντίον καὶ βυθίζει εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν. “᾿Ἐν- 
ζω - Α Ἁ »᾿ « Α Ἁ 9 “- Α " Α 

ταῦθα πλουτεῖς καὶ πολλοὺς ἔχεις ὑπὸ σαυτὸν, ἐκεῖ δὲ ἀπελθὼν, 
ΕΣ ο Ἁ -» ’ - 

ἔρημος ἐἀπελεύση καὶ γυμνός. ἮΑν ταῦτα ἐπᾷδωμεν συνεχῶς, 

ς σφάττουσαν ΪΙἸ,. ἃ ὑπὸ] ὑπὲρ ΒΟ. -. 9 ἀξ πάντα Β.1ζ. ὅν. οθύ. 
᾿ χρημάτων] π ἐπιθυμίας, μᾶλλον δὲ (. δ γὰρ] οὖν ΒΚ. ἢ πάντας κ.] 
πάντων κ. (.].. πάντας (πάντων ἴΚ.) κρατεῖ καὶ κ. Β.Κ. [ἰ ὁμοίως (.1.1.. εγοῃ. 
ϑιαύτη καὶ καθάπερ αν. σοί, καὶ οἵη. Β.Ο.1.1,. οἱ δηΐθ οουν. Κὶ. Κ ἀνέ- 
τρεψε ΡΓῸ ἀνέστρεψε Β.Ὁ.1. Κ. 1 ἅπαντες Β.1.Κ. τὰ ἀναπνέοντος ἴ,. 
ῃ σβέσωμεν ΟΙ. οπρὸς] εἰς ,.. Ρ θελῆσαι] τ δεῖ ΒΚ. ὅαν. οοεἴ. 4 περι- 
γενέσθαι] πάντως περιεσόμεθα ἸἸά θη. Γ καθαιρεθ.] ὅιϊιο (Ο.1. Κ. Ι,. καθαιρηθ. 
Ἑαά. 5 οὐχ [.. ΐ δυν.} οὐκοῦν δυν. [5.Κ. ὅαν. σοί. ἡ πρ.} αὐτὴ Ἰ,. 
ν᾽ γενήσεται ΒΑ. Χ δύναται Β. Υ ὅτι] - καὶ 1. διατπι αὕτη ΒΑ. 
2 πρὸς] ἃ ἂν πρὸς Β.Ι.. ὅαν. σε. ἃ καὶ β.7 ἂν τοῦτο ποιήσωμεν, β. παντὸς Ὸ, 
Ῥ οὕτω οἵη. ΒΚ. Μοχ καταφρονῆσαι 1. ς ἐνταῦθα] ἂν μάθης ὅτι ἐνταῦθα 
(μὲν Β.Κ.) ΒΚ. αν. ὁοοῖ. ἃ ἀπελεύση] ἔσῃ 1... 

ἘΌΒΕΟΥΣ, Χ 

Β 

2 



154 5. ΦΟΑΝΝΙΚΝ ΟΗΚΥΒΟΜΤΟΜΙ ΥΙ1α: 

Α Ἁ ἴω ΕΣ 9 ’ ΕΣ ο»" ς , », 

καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ἀκούωμεν, ίσως ἕεσται τις ὑγεία, ἐσται 
" Α ὁ ΄- 4 ’ ΄' ΄': Ἀ ς 

τις ἀπαλλαγὴ 'τῆς κολάσεως ταύτης τῆς χαλεπῆς. Καλὸν ὁ 

μαργαρίτης ; Βἐννόησον ὅτι ὕδωρ ἐστὶ θαλάττιον, ὅτι ἐν τοῖς 
τς ᾿ : 

Ο κόλποις αὐτῆς τὸ πρότερον ἣν ἐρριμμένος. Καλὸν τὸ χρυσίον 

καὶ τὸ ἀργύριον; ἀλλ᾽ ἐννόησον ὅτι γῆ καὶ σποδὸς καὶ ἣν 
4 ἢ" ΚκΚὯ ΟΥ̓ Ἁ Ἁ ς ’ Ξ “ ἈΝ ἶ 9 Α 

και ἥεστι. αλὰ τὰ σηρικα ἱματια; ἀλλὰ σκωλήκων 'εστιν 

ὕφασμα: ὑπόληψις ἐστι καὶ πρόληψις Ἐἀνθρωπίνη, οὐκ ἐν τῇ 
’ὔ Ἁ “7 Ν Ν Ε] ἴω 7 Ἁ , " Ἶ 

ὕσει τὸ καλλος ἔχει. Τὰ γὰρ ἐν τή φύσει τὸ καλλος ἔχοντα, 
3 ὃ - “εμΟ ὃ ὃ , ὌΝ δὲ 1 ἃ ἐδ ’ ΄ 

οὐ δεῖται τῶν διδασκόντων. υ ὃε “ἂν Ἰὸης νόμισμα χαλκοῦν 

ἁπλῶς ἀνακεχρωσμένον χρυσῷ, πρῶτον μὲν θαυμάζεις, χ χρυσὸν 

αὐτὸν ὀνομάζων᾽ ὅταν δὲ οἱ περὶ ταῦτα δεινοὶ τὴν ἀπάτην σε 
Ὁ διδαάξωσι, ""συνεξῆλθε τὸ θαῦμα μετὰ τῆς ἀπάτης. Ὁρᾷς ὅ ὅτι 

οὐκ ἐν τή φύσει ἔχει τὸ καλόν: “᾽᾿Δλλ᾽ οὐδὲ ὁ ἄργυρος" καὶ 

γὰρ ἂν ἴδης κασσίτερον, θαυμάζεις ὡς ἄργυρον, οκἄν χαλκὸς ἢ, 

ὡς Χρυσόν" Ρκαὶ χρεία τῶν διδασκόντων “εἰ χρὴ θαυμάζειν. 

Οὕτως οὐκ ἀρκοῦσιν ὑδὰν οἱ ὀφθαλμοὶ πρὸς "τὴν διάγνωσιν. 

Τὰ δὲ ἄνθη οὐ τοιαῦτα, "ἐκείνων βελτίω. ὩὡΡόδον ἂν ἴδης, οὐ 
ο ᾿ ἸΝ 3. ἐδ υτῷ Ἔ κ “ , 

χρεία τῶν διϑοι Σανεναν ἀλλ᾽ οἶδας ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὴν ἀνεμώνην 
Ε διαιρεῖν" “καὶ ἴα οὕτω, καὶ κρίνα, καὶ ἕκαστον ἄνθος. Οὐδὲν 

“᾿ χά ’; τ «ἷ ’ ἈΝ ’ ΚκΚ δ, ἂΨ ’ 

οὖν ἕτερόν έστιν ἢ πρόληψις τὸ γινόμενον. αἱ ὅτι προλή- 
’ 3 Χ Ἅ 5 4 “- Υ͂ , ᾿] ᾽ τ ἔδ “ 

ψεώς ἐστι Στὸ ὀλέ ριον τοῦτο ὕπάθος, εἰπέ μοι, εἰ ἔδοξε τῷ 

βασιλεῖ τιμιώτερον νομοθετῆσαι τοῦ χρυσοῦ τὸ ἀργύριον, οὐ 

μετεθήκατε ἂν τὸ θαῦμα καὶ τὸ φίλτρον ; Οὕτω πανταχοῦ τῆς 
κι ᾿ 

πλεονεξίας ἐσμὲν καὶ τῆς ὑπονοίας. ἹΚαὶ “ὅτι οὕτως ἐστὶ, καὶ 

τῷ σπανίῳ τιμᾶται, ἀλλ᾽ οὐ τῆ φύσει" εἰσὶ καρποὶ παρ᾽ ἡμῖν 
εὐτελεῖς, δὲν δὲ τῇ Καππαδοκῶν χώρᾳ τίμιοι, καὶ τῶν παρ᾽ ἡμῖν 

Ῥ τιμίων ́ “πολυτελέστεροι" πάλιν ἐν τῆ Σηρῶν χώρᾳ ἕτεροι; ὅθεν 

τὰ ἱμάτια ταῦτα" Ῥὲν τῆ ἀρωματοφόρῳ ᾿Δραβίᾳ καὶ Ἰνδίᾳ, 

ἔνθα εἰσὶν οἱ λίθοι, πολλὰ τοιαῦτα ἔστιν εὐρεῖα, “Οὕτω πρό- 

ληψίς ἐστιν, οὕτως ὑπόνοιά ἐστιν ἀνθρωπίνη ἃ ταῦτα καὶ οὐδὲν 

5 ἔσται τις ὑ. οτη. Β.ΟΙΚ. ἔ τῆς οἴ ταύτης οτη. ἴ᾿. ξ ἐννοήσωμεν Ὁ. 
ἀλλ᾽ ἐννόησον ἘΒ.Ἰζ. ὅ4ν. σοί. ' ἔσται 1. ἷ εἰσὶν Ι.. ζογερς ὑφάσματα 
ΚΙ. Κ ἀνθρωπίνη] ἀνθρώπων Ι,. ' ἂν] Ἐ μὲν ΒΑΚ. τὰ ἐξῆλθε Τ,. 
Ἁ ἀλλ᾽ οὐδὲ] ὁμοίως δὲ καὶ Β. ἵπο ὅ6 κἂν Χ: ἢ) ὥσπερ τὸν χαλκὸν ΒΚ. ϑαν. σοί. 
Ρ καὶ χρεία---τὰ δὲ ἄνθη] οὕτως οὐκ ἀ. ἡ. οἱ ὁ. πρὸς τ. ὃ. τοῦ ποῖα χρὴ θ. ἀλλὰ 
χρεία τ. ὃ. ἀλλ᾽ οὐ τὰ ἄνθη Β.Κ. 4 εἶ! ποῖα ὅν. σοὺ. Μοχ οὕτως" οὐ γὰρ 
ἀρκ. 1,.. τ τὴν οἵη... 8 ἐκείνων] ἀλλ᾽ ἡο τ ν Β.Κ. ὅν. οϑὺ. καὶ ἐκείνων 1. 
Ῥοβι βελτίω ααα, πολλῷ Β.ΙΚ. ὅδν. οοῦ. τ ῥόδον] ὁ γὰρ Β.Κ. Υ καὶ ἴα] 
οὕτω καὶ ἴα 1.1ζ. καὶ ἴα οτη. Β. Ὑ ἐστιν οἵη. Β.Κὶ. ὅαν. σε. Μοχ ἐστι μοϑβί 
πρόληψις δα 4. Β. Κ. Χ τὸ ὀλέθριον οτη. Β. Ιζ, Υ̓ πάθος] - φέρε ΒΚ. 
αν, σού, 5 ὅτι Βα ρθυβουιρί. ἴῃ 1. ἃ ἐν δὲ] οὐδὲ 1. Ὁ ἐν] - δὲ ΒΚ. 
ταν θυ τ οὕτω---ἔτυχεν] οὕτω προλήψει, οὕτως ὑπονοίᾳ ἀνθρωπίνῃ κρίνομεν 
ταῦτα. οὕτως οὐδὲν κρίσει, ἀλλ᾽ ἁ. κ. ὡς ἔ, ἀποφαινόμεθα Β.Κ. ἃ ταῦτα 

ΟΙΏΠ65. τὰ τοιαῦτα Ἰ᾿ Πα, 



ΥΊ. 13---τό. ΙΝ ΕΡΙΒΤ. 1. ΔΑ. ΤΙΜΟΤΗ. ΗΟΜ. ΧΥΠΙΙ. Ι 

(325) 

κρίσει πράττομεν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν. ᾿Ανανήψωμεν τοί- 
νυν ποτὲ ἐκ τῆς μέθης ταύτης" ἴδωμεν τὸ ὄντως καλὸν, τὸ φύσει 

καλὸν, τὴν εὐσέβειαν, τὴν δικαιοσύνην, “ἵνα ἐπιτύχωμεν τῶν 

ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν, ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἀξιωθῆναι, 

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. 

ΔΟΡΟΣ 11. 

μεν Ἢ δ μριρνὰ σοι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ 

πάντα, καὶ "κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ 
Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν, τηρῆσαί σε τὴν 

ἐντολὴν ἄσπιλον, ἀνεπίληπτον μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ 

κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ" ἣν καιροῖς ἰδίοις ἢ δείξει ὁ μα- 

κάριος καὶ μόνος δυνάστης, ὁ ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων, 

καὶ κύριος τῶν κυριευόντων, ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς 

οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων, οὐδὲ ἰδεῖν “ δύνα- 
ται ᾧ τιμὴ “καὶ κράτος αἰώνιον. ᾿Α μήν. 

ΠΑΛΙΝ τὸν θεὸν μαρτύρεται, πρὸ μικροῦ τοῦτο ποιήσας, 
ς »“ Ἁ Ἂ ’ ΕΠ εἶ Φ , Θ Ν Ἁ 

ὁμοῦ καὶ τὸν φόβον αὔξων, καὶ ἀσφαλέστερον “καθιστὰς τὸν 

μαθητὴν, καὶ δεικνὺς ὡς οὐκ ἀνθρώπινα τὰ παραγγέλματα, ἔνα 

ὡς παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ δεσπότου λαμβάνων τὴν παραγγελίαν, ἵνα 

ἀεὶ τὸν μάρτυρα δέν διανοίᾳ ἔχων, "ἐφ᾽ οὗ ἤκουσε, κατασείηται 

τὴν διάνοιαν τῆ μνήμη. “ Παραγγέλλω σοι. φησὶν, ἐνώπιον Ὁ 

τοῦ θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα. ᾿Εἰνταῦθα καὶ παρά- 

κλησίς ἐστι πρὸς τοὺς κινδύνους, καὶ τῆς ἀναστάσεως ὑπόμνησις. 
“Καὶ ἱΧ 5 ἢ “ ᾿ κ , ἌΣ τ τ: , 

αἱ ' ριστοῦ ᾿Ιησοῦ, φησὶ, τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ [ἰοντίου 
Π ’ 5) ΗΠ ἷ 3 Ἁ “- ὃ ὃ ’ ςε κ Ἐ- “ 

ιλατου. λιν ἀπὸ τοῦ ὀιδασκάλου ἡ “προτροπή ὥσπερ 

Ἰ ἐκεῖνος ἐμαρτύρησε, φησὶν, ἵνα κατ᾽ ἴχνος αὐτοῦ βαίνωμεν. 
Α , ΄“- Ἁ 

“Γὴν καλὴν τὸ ὁμολογίαν. Ὅπερ καὶ ἐν τῆ πρὸς ᾿ Εἰβραίους 
ΕΝ ’ ὼ 2 ΓΤ.  Ἂΐ -“ 9 .Ἶ ΄“- ’ 7 ες Ἀ Α 

ποιεῖ λέγων φορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ 
“" εἴ »" ΄ ΄» 

τελειωτὴν ᾿Ιησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινε 

1 Οδλ». ΥἹ. ν. 13---τό. 2 ἬθΡΥ. ΣΙ͂Ϊ. 2, 3. 

8 ἵνα---ἀγαθῶν] καὶ παυσώμεθα κεχηνέναι πρὸς τὰ παρόντα' ἵνα καὶ τῶν ἐπ. 
ἀγαθῶν δυνηθῶμεν ἐ ἐπιτυχεῖν ΒΑΙΚ. Ηδεος ΠΡ ἀβϑατηΐα δχ [1.1.. ΨΚ οί. 
Ηομ. ΧΥΠΙῚ. «4 κυρίου ΟΠΠ. νυ, δείξη Τ,ὐ τ ὃ δυνήσεται ᾿ς, λα καὶ οτ. [,,. 
θ καθιστῶν Ι. ἕνα ὡς] ἵν ὥσπερ, Κ. ϑδιδΐμι παρὰ τοῦ ὃ. Β. Ε ἐν τῇ ὃ. Ο, 
᾿ ἐφ᾽ οὗ ογηπθβ. δι ψφιὸ εῖ, ἀφ᾽ οὗ ἘΔ4ά. 1 Χρ.Ὶ. .] κυρίου Ἵ. Χρ. ΒΚ, 
φησὶ οἴη. Β.1.Κ. κ προτροπὴ Ἰ- ὃ δὲ λέγεις τοῦτό ἐστιν Β.Ἰζ. ὅν. οθῦ. 
ἐκεῖνος - ἐποίησεν, οὕτω, φησὶ, καὶ ὑμᾶς (ἡμᾶς Β.) χρὴ ποιεῖν. διὰ τοῦτο γὰρ 

(ποχ ομῃ. φησὶν) ᾿ἰάοτη. τι ὁμολ.]-Ἐ φησὶν 11. 

᾿ » 



180 5, ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΕΥΒΟΘΤΟΜΙ Υ͂ῪΙ, 13-.:ἢ 

λ “ο ’ 7 ᾽ ἴω .- ’ ΄ 

σταυρὸν, αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ 

θεοῦ ᾿κεκάθικεν. ᾿Αναλογίσασθε γὰρ τὸν τοιαύτην ὑπομεμενη- 
, “ σ΄. 

κότα ὑπὸ τῶν “ἁμαρτωλῶν εἰς αὐτὸν ἀντιλογίαν, ἵνα μὴ ὁκαμητε 
“ ἴω σ΄ - Ἀ 

ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἐκλυόμενοι" ̓  ΡῬπχτοῦτο καὶ νῦν ποιεῖ τον μα- 

θητήν. Ὥς ἃ ἂν εἰ ἔλεγε, μὴ δείσης τὸν θάνατον θεοῦ γὰρ εἶ 

δοῦλος τοῦ τὰ πάντα δυναμένου ζωογονεῖν. 8.44} ᾿Εγὼ ἦλθον, 
Α “- Ψ᾿, ὧν ’ ᾿}) Π ’ δὲ ’ὔ Α ς 

φησι, μαρτυρῆσαι τῇ ἀληθείᾳ. οίαν ὃε λέγει καλὴν ομολο- 
“᾿ ’ χὺ κ 

Ἐ γίαν; Εἰπόντος τοῦ [Πλάτου, ““ Εἰ βασιλεὺς ἴ εἶ :" φησὶν, 
“"». « 

“γὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι." ““Ἴ1δὲ οὗτοί μου ἤκουσαν." "Οὲ 
, Φ «" αι ψἹ , “- “ ΚὯ Α λΔφΦ 

δέ φασιν, ὅτι υἱὸν ποιεῖς "' σεαυτὸν τοῦ θεοῦ. Καὶ πολλὰ ἕτερα 
- ’ Φ ἃ [4 ςς ΠΣ “". ͵ Α " Α ΕΒ 

654 ἐμαρχώρηθε και ὡμολόγησε. ηρῆσαι σε τὴν «ντολήν ἀσπιλον, 

"ἀνεπίληπτον μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 

Χρ ιστοῦ" τουτέστι, μέχρι τῆς αἤρ τελευτῆς, μέχρι τῆς ἐξόδου. 

᾿ΑΧλ᾽ οὐκ εἶπεν οὕτως, ἀλλὰ, “ μέχρι τῆς ἐπιφανείας," Υ εἶπεν, 

ἵνα μᾶλλον αὐτὸν διεγείρη. Τὶ ἐστι, “ Τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν 

ἄσπιλον : Μήτε αὐο μασνομῃα ἕνεκεν, μήτε βίου, κηλῖδά τινα 

ὑπροστριψάμενον. “Ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει, φησὶν, ὁ μακά- 
ἃ ΝΩ Α 

ριος καὶ μόνος δυνάστης, ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων, καὶ 
Β κύριος ξένω “κυριευόντων, ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν 

“ ζν ᾿ ΄ ὔ β'᾿ 

ἀπρόσιτον. ̓ Περὶ τίνος ταῦτα εἴρηται; ἄρα περὶ τοῦ πατρος: 

ἄρα περὶ τοῦ υἱοῦ: Περὶ τοῦ υἱοῦ πάντως. ΔῊν καιροῖς ἰδίοις 

δείξει, “φησὶν, ὁ μακάριος καὶ μόνος δυνάστης. Καὶ ταῦτα 
; “Ἶ Ι δ Α ’ εἰ δὲ ὃ ὃ , Α 9 

πάλιν εἰς παραμυθίαν, ἵνα μὴ θαυμάζῃ, μηδὲ δεδοικὴ τοὺς εν- 
“- - Α «- - 

ταῦθα βασιλεῖς. “Ἢν καιροῖς ἔἰδίοις"" τουτέστι. τοῖς προσή- 
“ 3 ’ ᾿ Φ’ ε .]} ’ Δ δέ 

κουσι, τοῖς ὀφειλομένοις" δῶστε μὴ ἀσχάλλειν, ὅτι μηδέπω 
, ῃὍ δὲ ὃ ’ ᾽ κ ’ Σ ΟῚ - ὃ 

γέγονε. τι δὲ δείξει, μόνος ἐστὶ δυνάστης" οὐκοῦν εἰξει. 

8. οι. ΧΥ ]. 37, 21. 

Ὦ κεκάθηκε 1.1. Ῥοϑί ἢ. ν. 844. καὶ πάλιν ΒΚ. ὅν. οϑί. ο κάμητε Β.Ο. 
1.Κ. κάμνητε αα. Μοχ ὑμῶν οτη. Β.Κ. Ρ τοῦτο]-! οὖν Τ,. ᾳ τὸν μ.} 
δῖς Ο.1. τὸν μ. διεγειμανι Β. πρὸς τὸν μ. δ. Κ. ἐν τῇ πρὸς τὸν μ-.].. ἙάοθαΐΓγ 
πρὸς τὸν μ. Τ ἔλεγε] λέγων 1. 8 ἐγὼ -τοῦ θεοῦ] ποίαν δὲ λ. κ. ὁμολο- 
γίαν ; ἣν ἀνερωτῶντος Πιλάτου, οὐκοῦν β. εἶ σύ; ἐγὼ εἰς τ. γεγέννημαι, ἔφη. καὶ 
πάλιν, ἐγὼ ἦλθον μὲ τῇ ἀλ. ἴδε οὗτοί μ. ἤκουσαν. ἢ οὖν διὰ τοῦτό φησιν, ἢ ὅτι 
εἶπεν, ἐρωτώμενος εἰ υἱὸς θεοῦ ἐστι, σὺ λέγεις ὅτι υἱὸς θεοῦ εἶμι ἐγὼ ΒΒ. ΚΟ δὲν. " 
ὉΕΙ- εἶ] Ἐσὺ 1,.. Μοχ ἴδε---ἤκουσαν οἴ. Ἰάθπι. Υ οἱ δὲ] Ὁ Ιουδαῖοι [᾿,. 
Υ ἑαυτὸν 1. τοῦ οἵη. ἃ 118ᾶ τῃ, (Ὁ, Χ καὶ ἀν. Δα. καὶ οτχ. Β.(.1.1. 
Υ͂ εἶπεν] τοῦ κυρίου Β.Κ. 2 ἄσπιλον ΟΠΊ. Ο. 8 δογμάτων]. Ἐ φησὶν ΒΑ. 
Ὁ προστρ. .71- τοῦτο γὰρ ἐμφαίνει διὰ τῆς ἐπαγωγῆς" οὐ μόνον εἰπὼν ἄσπιλον, 
ἀλλὰ καὶ ἀκεηπλόμη τον; ε ἐπαγαγὼν Β.Κ, Μοχ φησὶν ΟΠ. ἸΙάθτη. ο φησὶν οἵη. 
ΒΚ. 8δν. σοί. μηδὲ δεδοίκῃ (.1. (αι. ἔρμο δέδοικε ἴ,.. μηδὲ φοβῆται Β. Κ. 
μὴ δέδοικε Ν εἴοῃ. μὴ δεδοίκῃ βρδ οοῦ, δὴν αδϑαπηίαμῃ εχ (.1. (ὑεῖ. ἣν κ. ἐ. 
τουτέστι] τί ἐστι κ. ἰ. Β.1Κ, Γ ἰδίοις} Ὁ δείξῃ 1.-Ὁ δείξει, φησὶν, ὁ μακ. κ. μ. 
δυνάστης" καιροῖς ἰδίοις [,. ΒΕ ὥστε] τοῦτό φησιν ὥ ὥστε Β.Κ. Μὸοχ μηδέπω 
ΟἸΏΠ68. οὐδέπω αα, ᾿ ὅτι---μόνος] ὅ ὅτε δεῖ δήξη" μόνος γὰρ 1. καὶ πόθεν 
δῆλον ὅτι δείξει; ἐκ τοῦ εἶναι δυνάστην" μόνος γὰρ 9.1. ὅαν. οοί. 
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449 μακάριος, ἡ αὐτομακαριότης' οὐδὲν ἐκεῖ λυπηρὸν, κοὐδὲν Ο 

ἀηδές. Ἰ᾿ Ενταῦθα, “Ὁ μακάριος, φησὶν, ὁ μόνος δυνάστης," 
Ἁ 

πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰ τὸ τι ἀγέννητον" ὃ καὶ 
« - ’ ἢ , Α ς ;᾽ ςς ὉὍ ’ ΕΝ 9 

ἡμεῖς λέγομεν ἤπαλιν περὶ ἀνθρώπων. μόνος ἔχων ἀθα- 
’ 3) 0 ; ἡ Νὴ δ δι. ε «ν" ᾽ ΕΣ Ε' Ε ᾿ θ , 

νασίαν, φησί. ἰ οὖν ; ὃ υἱος οὐκ ἔχει ; οὐκ αὐτοαθανασία 
ι κι Ἁ ΄. 

Ρέστί; “Φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον," “φησίν. ἔἤΑλλο τὸ φῶς, 

ἄλλο ὃ οἰκεῖ ; οὐκοῦν ϑκαὶ τόπῳ ἱἐμπεριείληπται. Ὁρᾷς καὶ Ὁ 

ὅταν μέγα τι φθέγξασθαι βουληθῆ ἡ γλῶττα, πῶς ἐξασθενεῖ ; 
Χ »" 

“Ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων, “φησὶν, οὐδὲ ἰδεῖν δύναται" ὥσπερ 
χ 9 κι εχ " δέ " δεῖ δὲ «φΩ ᾿ ᾿ 
οὖν τὸν υἱὸν οὔτε εἰδὲ τις, οὔτε ιδεῖν ὀύναται. ι τιμὴ καὶ 

΄-. ΄“ Ἁ 

κράτος αἰώνιον. ᾿Αμήν." Καλῶς ἐθεολόγησεν ἐνταῦθα, καὶ 
ἀναγκαίως. ᾿᾿ὑϑπειδὴ γὰρ μάρτυρα αὐτὸν ἤγαγε, πολλὰ περὶ 

τοῦ μάρτυρος διαλέγεται, ὥστε μᾶλλον τὸν μαθητὴν ἡ ἐντρέ- 
΄- ΄“ ’ 

ψαι. 'Ῥουτέστι, δόξα αὐτῷ" τοῦτο μόνον δυνάμεθα λέγειν, 

τοῦτο μόνον ποιεῖν, οὐ περιεργάζεσθαι τίς ἐστιν. Εἰ τοίνυν Ἐ' 

τὸ κράτος αὐτοῦ αἰώνιον, μὴ δείσης" κἀν νῦν μὴ γένηται, ἀεὶ 

᾿ τιμὴ αὐτῷ, ἀεὶ κράτος αὐτῷ. 
- ΄“΄“᾽ “ ΄“- [4 

(3826) 4““Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ ξύὕψηλο- 
“ι΄. Κ “ ἊΝ Ῥε, “ ΄σ ἔχω μ᾿“ 3. ΚΝ Ν 8 ΄., 

φρονεῖν. αλῶς εἶπεν, “εν τῷ νῦν αἰῶνι" εἰσὶ γὰρ ἵκαι ἄλλοι 
’ ω “ , "Ο δὲ Ν 6 ’ “ ιν 

πλούσιοι ἐν τῷ μέλλοντι. ὕδεν γαρ οὕτω τίκτει τῦφον, ὡς 
’ σ Αι, τ Ξ ᾿ " ’ ᾿ , 3 ,ὔ 3 Ἁ 

χρήματα, “καὶ ἀπόνοιαν καὶ ἀλαζονείαν. τα εὐθέως αὐτοὺς 
ἃ ’ ς ἈΝ «ΜΠ δὲ ᾽ ’ οὗν ’ ᾿ δ ’, ΕΣ] 
κατέσπασεν, εἰπὼν ηὸε ἡλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀθηλοτητι. 

" Ἁ Ἁ ’ ς ο ᾽ν ᾿Ξ ς “ 9 ἂ 9 , . 

Απὸ γὰρ τούτου ἡ ἀπόνοια᾽ ὡς ὃ γε εἰς θεον ἐλπίζων, οὐκ 

ἐπαίρεται. ἐγ] ἐλπίζεις ἐπὶ τὸ ἀθρόον μεθιστάμενον : τοῦτο Τὶ 

ἐϑελᾷ ὃ πλοῦτος" καὶ πῶς εἰς ἐκεῖνον ἐλπίζεις ὑ ὑπὲρ οὗ θαρρῆσαι 

οὐκ ἔστι; ἸΙῶς δὲ δυνήσονται μὴ ὑψηλοφρονεῖν : ἮΑν ἴδωσιν 
[ν Ω » ξ. , Ψο ὃ ἰ , “- , 
ὅτι οὗτος ἄστατος, ἀβέβαιος: ἂν ἴδωσιν ὅτι μείζων τοῦ πλου- 655 

ΦΡΎΎ: 

ἱ ἡ αὐτομ.} τουτέστιν ἡ αὐτομ. Β. τουτέστιν ἡ μ. ὦ. Ῥοϑί αὐτομ. 864. τοῦτο 
δὲ λέγει δηλῶν ὅτι Β.ΚΚ. ὅ'αν. σοι. Κ οὐδὲ Β. 1 ἐνταῦθα--πρὸς] τὸ δὲ, 
μόνος, ἢ πρὸς Β.1ζ. ὅαν. οδΐ. μ- ἀγένητον 1. ΡῬοϑβί ἢ. ν. 844. εἴρηκεν Β.Ο.Κ. 
ὅν. οοῦ. ἢ πάλιν περὶ (-Ἐ τῶν 1.,.}) ἀ.] πόλλακις περὶ ἀ. οὗς ἐξαιρεῖν εν αι μ 
μεθα (-Ἐ τοῦτο καὶ αὐτὸς εἰπὼν περὶ τοῦ θεοῦ Β. "Φ ) ΒΙΚ Κ. 8κν. σοί. ο φησὶ 
οἵη. ΒΚ. Ρ ἐστι]- καὶ πῶς, τῆς αὐτῆς ὧν οὐσίας τῷ πατρὶ ΒΚ. ϑαν, οοῦ. 
4 φησὶν] καὶ τί φ. ΒΚ, ᾿ τὸ φῶς] φῶς αὐτὸς, καὶ ΒΚ. τὸ Φ. αὐτὸς καὶ 
αν. (οί, δ καὶ οηι. ΒΚ. ᾿ ἐμπ.)- ἄπαγε. οὐχ ἵνα τοῦτο νοήσωμεν, ἀλλ᾽ 
ἵνα τὸ ἀκατάληπτον τῆς θείας φύσεως παραστήσῃ, φῶς οἰκεῖν αὐτὸν εἶπεν τ 
τον, οὕτω θεολογήσας ὡς ἦν αὐτῷ δυνατόν. ΒΚ. ὅν. οοΐ. Υ ὁρᾷς -Εδτι 1 
Μοχ βουληθῇ Ῥτο βουληθείη Οαΐοπαο ἀερείατ. Ὑ φησὶν οτη. Β.Κ. ΣΧ οὖν] 
-Εοὐδὲ Β.ΚΚ, ; ἐντρέψαι }- ᾧ τιμὴ, κρ. αἰώνιον, φησὶ ἴ,. 2 ὑψηλ. 1-Ἐμηδὲ 
ἤλπ. ἐπὶ πλ. ἀδ. 1. ἃ καὶ οἴη. [,.. ἄλλοι οἵη. Β.Κ. ιν οὐδὲν γὰρ] ταῦτα 
δὲ παραινεῖ, εἰδὼς ὅτι οὐδὲν Β. Κ. βὰν. Οοῦ, ὃ καὶ ἀπ. καὶ ἀλ. Ροβί τῦφον 
ἴγᾶῃβρ. [..  θγοη. ὅν. οοῦ. καὶ ἀπ. καὶ ἀλ.] οὐ μόνον δὲ τῦφον, ἀλλ᾽ ἀπ. καὶ 
ἀλ. ΒΚ. ἃ κατέσπασεν ΡΓο κατέσπακεν. τ α οΣ Ι. 1. (αἱ. εἶτα---ἀδηλότητι; 
μηδὲ ἢλπ. ἐπὶ π. ἀ. ὅρα πῶς εὖθ. αὐτοὺς κατ. οὕτως εἰπὼν Β.Κ. 9 ἔνι 1,. 
ϑιλπι καὶ “πῶς δυν. ΒΟ... Ῥοβί ὑψηλοφρονεῖν Δα. φησὶν Β.Κ. ὅν. ορί. 
[ ἀβ.] ὅτι οὗτος ἀβ. 1. 
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δυ." Α ε Ν ΄“- ΄σ ΕΙ [ἢ “ ᾿ ’ὔ ᾿] “- 

του ἡ ἐλπὶς δὴ παρὰ τοῦ θεοῦ" ἀν ἴδωσιν ὅτι καὶ τούτου αὐτοῦ 

αἴτιος ὁ θεός. “᾿Αλλ᾽ ἐπὶ τῷ θεῴ, Ῥφησὶ, τῷ ζῶντι, τῷ 
Ἂ .2 

παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς ἀπόλαυσιν. μΆ Καλῶς εἰπε, 

, πάντα πλουσίως," τὰς ἐτησίους ἡτροπὰς αἰνιττόμενος, τὸν 

ἀέρα, τὸ φῶς, τὸ ὕδωρ, τὰ ἄλλα πάντα. Ὁρᾷς πῶς πλουσίως 
’ ΙΝ ν" λῷ σι ᾿] θ0 Ἷ 5 Εὶ λ - - ᾽ ΄ 

παρέχει μετα πολλῆς τῆς ἀφθονίας; [δἰ πλοῦτον ζητεῖς, ἐκεῖ- 
Α Ἁ Ἁ Ἀ ΄ ’ 

γον ζήτει τὸν μένοντα, τὸν βέβαιον, τὸν ἀπὸ τῶν ἔργων γινό- 
θῶ 1Π0ἱ δὶ οὔδὔέες ΔΙ θ “ ᾿ μενον τῶν ἀγα ὥν. "Ποίων δὴ τούτων ; γαθοεργεῖν, φησι, 

“- Α 

πλουτεῖν ἐν ἔργοις πὶ καλοῖς, Ἰκπρμὸς Ἴθι εἶναι. κοινωνικούς" τὸ 
ἥ; ΠῚ “-“ ’ Ἁ δὲ “ι ε ’ ςς ᾿| 4 Α 38» 6 

μὲν "τῶν χρημάτων, τὸ δὲ τῆς ἀγάπης. οινωνικοὺς, ὁμιλη- 

τικούς φησι, προσηνεῖς. ὅ“ ᾿Αποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θεμέ- 
Ἁ Α “- ᾿Ὶ 

λιον καλὸν εἰς τὸ μέλλον." ᾽Εκεῖ οὐδὲν ἄδηλον, Ρένθα βέβαιος 
8 ’ 9 Α “᾿7 Ν] . ’ ’ 9 ’ ’ 

ὁ θεμέλιος, οὐδὲν ἄστατον, ἀλλὰ πάντα βέβαια, ἀκίνητα, πάγια, 
’ “«- ΧΩ 

μόνιμα. ““Ἵνα ἐπιλάβωνται, “φησὶ, τῆς αἰωνίου ζωῆς." δ 1! 
Ἂ “-- - ἴω - Ρ 

γὰρ τῶν ἀγαθῶν ἔργων πρᾶξις "τὴν ἐκείνης ἡμῖν ἀπόλαυσιν 

προξενῆσαι δύναται. Τ““Ὦ Τιμόθεε, τὴν δπαρακαταθήκην φύ- 
ν Α 

λαξον." ὑ Μὴ μειώσης" οὐκ ἔστι σὰ, τὰ ἀλλότρια ἐνεπιστεύθης" 
Α 

μηδὲν ἐλαττώσης. “᾿Εἰκτρεπόμενος, Υ φησὶ, τὰς βεβήλους κενο- 

α φωνίας." ΥὔΑρα ἐστὶ καὶ οὐ βέβηλος κενοφωνία. “Καὶ ἀντι- 
“- σ΄“ ἣ' Ἁ 

θέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως. ΣἸΚαλῶς εἶπεν. Ὅταν γὰρ 

πίστις μὴ ἢ, γνῶσις οὐκ ἔστιν" ὅταν ἐκ τῶν οἰκείων λογισμῶν 
΄. ’ ε ἤ 

τίἰκτηταί τι, γνῶσις οὐκ ἔστιν. Οὕτω γαρ τινες ἑαυτοὺς ἐκά- 
’ ΄. 

λοὺυν τάχα τότε γνωστικοὺς, ὡς πλέον τι τῶν ἄλλων εἰδότες. 
5}1 ᾽ , Ζ . κ ᾿ , ᾽ , 

ν τινες ἐπαγγελλόμενοι, “φησὶ, περὶ τὴν πίστιν ἠστόχη- 
΄ “ ’ Α “- Ἁ 

σαν" Ὁρᾷς πῶς πάλιν κελεύει ᾿μηδὲ ὁμόσε χωρεῖν πρὸς τοὺς 
’ὔ ᾿» ἐξ Ἢ ", Ἁ 5) 3 ,ὔ “) ΤᾺΝ ἣν» 8 

τοιούτους; επριαπῤμόνδς, φησὶ, τὰς ἀντιθέσεις. ρα εἰσὶν 
. Α ΄ι΄ 

ἀντιθέσεις, πρὸς ἃς οὐδὲ ἢ ᾿ἀποκρίνεσθαι χρή. Διὰ τί; Ὅτι τῆς 
πίστεως ἐκβάλλουσιν, “ οὐκ ἀφιᾶσιν ἑ ἑστάναι βυῤνωων οὐδὲ πε- 

πηγέναι. 
δ “ κι ΄. 

ἀ Μὴ δὴ ταύτης ἐχώμεθα, ἀλλὰ τῆς πίστεως, τῆς πέτρας τῆς 
“΄- Α 7 

ἀρραγοῦς. Οὔτε γὰρ ποταμοὶ, οὔτε ἄνεμοι προσπεσόντες δυνή-: 
νυ. 16: οἵ τοι 7 Ὑ. 70. 

δ ἡ οτὰ. Ο.Κ. ἢ φησὶ οτη. Β.Κ. ἱ τροφὰς (αἴ. Κ μετὰ] καὶ μετὰ 
Β.Κ. 8δν. ςοί. Ἰ ποίων δὴ τ. ἦν τοῦτο καὶ αὐτὸς δηλῶν ἸΙάοτη. τὰ καλοῖς] 
ἀγαθοῖς 1,. Ὦ τῶν χρ. οἷ τῆς ἀγ. ἴγδ8ρ. [.. διίαϊτη κοινωνικοὺς ΟΠ. 146Π1. 
ο εἰς τὸ μ. καλὸν Ἰνογ80 οτα, Β.Κ', Ρ ἔνθα] -ἰ- δὲ Κ. ὅν. οθ. ᾳ φησὶ 
οἵη. Β.ψ., ᾿ τυθατδυαασαι, δύναται ἡ ἈΠῸ» προξ. ἐκείνης τῆς ζωῆς τὴν ἀπ. ἴἸ,. 
5 παραθήκην 1. ἴ μὴ μ.] μὴ μ. φησὶν 1,. ὅρα, φησὶ, μὴ μ' 8. τῷ Υ φησὶ 
οἴῃ. ΒΚ. Υ ἄρα---κενοφωνία (--ἰας ().}} δῖΆο Ο.1.1.. ἄρα ἐστὶ βέβηλος πᾶσα κ. 
ΒΚ. ΟἸαυβα]α ἀεαβϑί ἴῃ .αἀ. εὖ οί. Χ καλῶς -Ε οὕτως Β.1Κ. ὅν. σε, 
Υ οὕτω γὰρ] ἢ τάχα τοῦτό φησι, διότι (πονεῖν Β.Κ.Ρ}) Β.1ζ. ὅν. εδύ. Μοχ τάχα 
οἵη. Β.Ο.Κ. 8δν. οὐδοῦ. τηνι (ὐαῦ. 5 φησὶ οὔ. Β.Κ, Ἂ ΠΡεὶς τὸ 
αὐτὸ 1. ὺ ἀποκρίνασθαι Β, ὁ οὐκ] ὅτι οὐκ ΒΚ. βάν. οὔ. -ὅ ἨΘΙ͂ΚΟΝ. 
Ὅτι πέτρα ἀρραγὴς ἡ πίστις, καὶ ἀληθὴς ἐλευθερία ἐστὶ τὸ κρατεῖν παθῶν" καὶ 
κατὰ φιλαργυρίας. Ν εΥΟΗ. 
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»" , ΄“΄“. 

σονταί τι λυμήνασθαι ἡμῖν ἑστήκαμεν γὰρ ἐπὶ τῆς πέτρας 
Γ Ἀ - 

ἀπαρασάλευτοι. Οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ “ βίου τούτου, ἐὰν ἐκεῖνον 
’ 

ἑλώμεθα τὸν ὄντως θεμέλιον, ἑστήκαμεν πάλιν οὐδὲν πάσχοντες 

δεινόν. Ὃ τὸν πλοῦτον αἱρούμενος ἐκεῖνον, οὐδὲν πείσεται δει- 
Ἁ ε Α ὃ , ε κ ὃ ’ ε Α Α ςε ν ὃ δ... 

νὸν, ὁ τὴν εὐδοκίμησιν, ὁ τὴν δόξαν, ὁ τὴν τιμὴν, ὁ τὴν ἡδονήν" Ἐ 
; ΕῚ - ’ὔ Α ᾿] ’ Ε' ’ Ἀ 9 ΄. 

πάντα ἐκεῖνα βέβαια, μεταβολὴ οὐδεμία᾽ πάντα τὰ ἐνταῦθα 
" - “ ἔμ Ν κ “ ’ ’ εχ; ἢ [ς" 
αλλοιοῦται καὶ 'υπο τροπὴν κεῖται, παντα μεταβαλλεται. ί 

γὰρ βούλει; δόξαν, ὃ“ Οὐ συγκαταβήσεται, φησὶν, ἡ δόξα 
Ε “ι΄ ’ ᾿] “39 , δὲ δὲ “ ’ὔ ΦΠ Ὁ Ὁ 

αὐτοῦ ὀπίσω αὐτοῦ" πολλάκις δὲ οὐδὲ ζῶντι παραμένει. 
ΡΝ - - ’ ΄ 

οὐ τὰ τῆς ἀρετῆς τοιαῦτα, ἀλλὰ πάντα μένει. Ὃ ἐνταῦθα 

ἔνδοξος ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, ἑτέρου τὴν ἀρχὴν διαδεξαμένου, γέγονεν 

εὐτελὴς, καὶ τῶν ἀρχομένων εἷς" ὁ πλούσιος, ἢ ληστῶν ἐπιθεμέ- 

νων, ἢ συκοφαντῶν καὶ ἐπιβούλων, ἄφνω γέγονε πένης. ᾽Αλλ᾽ Ε 

Βοῦ παρ᾽ ἡμῖν οὕτως" ὁ σώφρων ἐὰν ἑαυτῷ προσέχη, οὐδεὶς αὐ- 
τοῦ τὴν σωφροσύνην ἀφελέσθαι. δυνήσεται" τὸν ἄρχοντα ἑαυτοῦ 

'κρατοῦντα οὐδεὶς ἰδιώτην, οὐδὲ ἀ ἀρχόμενον ἐργάσεται. Ὅτι γὰρ 656 

αὕτη μείζων ἐ ἐκείνης ἡ ἀρχὴ; ἀπὸ τῆς ἐξετάσεως μάνθανε. ν δ 

γὰρ ὄφελος, εἰπέ μοι, ἐθνῶν ὁλοκλήρων ἄρχειν, καὶ δοῦλον 

εἶναι τῶν παθῶν; ποία δὲ βλάβη μηδενὸς ἀνθρώπων ὁ ἄρχειν, καὶ 

τῆς τῶν παθῶν ἀρϑδέϊα ἀνώτερον εἶναι; ᾿Γοῦτο ἐλευθερία, 

τοῦτο ἀρχὴ, τοῦτο βασιλεία "καὶ δυναστεία" Ἰἐκεῖνο δουλεία, 
“ ’ ὃ δή ’ ων Ἁ »᾿ ὃ »᾿ 

(327) κἀν μυρία τις διαδήματα περίκειται. ταν γὰρ ἔνδοθεν ἀρχή 

αὐτοῦ τῶν δεσποτῶν τὸ πλῆθος, ᾿ τὴν φιλαργυρίαν λέγω, τὴν 

φιληδονίαν, τὴν ὀργὴν, τὰ ἄλλα πάθη, τί τοῦ διαδήματος ὄφε- Β 

λος: Μείζων ἡ τυραννὶς τῶν παθῶν, ὅταν μηδὲ ὁ στέφανος 
φὴς Ἢ ᾿] , ’ μι ἤ ΄σ ς “ 56) “ἃ ς 

αὐτὸν ἰσχύη ταύτης ἐξελέσθαι τῆς ὑποταγῆς. σπερ ἂν εἰ 
Χ , “ δ᾿ , 5 . κα 0 , 

παρὰ βαρβάροις γενόμενος ἐδούλευεν, εἶτα ἐκεῖνοι 5 βουλόμενοι 

μείζονα δεῖξαι τὴν ἀρχὴν, μήτε τὴν ἁλουργίδα, μήτε τὸ διάα- 
ἡμα ἀφέλοι το, ἀλλα μετ' ἐκείνων καὶ ὑδροφο εἶν, καὶ μαγει- ὃ δλοιψτο, ἀλλὰ ὑδροφορ μ 

ρεύειν, καὶ τὰ ἄλλα πάντα διακονεῖσθαι “προστάττοιεν, ὧστε 

αὐτοῖς μὲν μείζονα τὴν τιμὴν, ἐκείνῳ δὲ τὴν αἰσχύνην γενέσθαι" 

οὕτω Ῥκαὶ νῦν, παντὸς βαρβάρου βαρβαρικώτερον ταῦτα τὰ 

πάθη ἡμῖν προσφέρεται. 4) μὲν γὰρ τούτων καταφρονῶν, αὶ 

8 ῬῥῬβαᾳ]. χ νη. 18. 

6.β. τούτου] ὀρθοῦ β. Β-Κ. ϑιαῖπι ἐὰν ὑΥῸ ἂν ΟΠΊΠ65. ἔ ὑπὸ τρ. κεῖται} 
μετατρέπεται Ε. 8 βούλει ; δόξαν :] τῶν ἐνταῦθα βούλει εἰπεῖν ; δόξαν; ἀλλ᾽ 
οὐ συνακολουθεῖ τοῖς κεκτημένοις ΒΟΙΚ. ϑιδῆμτῃ οὐ σ. γὰρ, φ. Πάρετη. ᾿ οὐ] 
-Ἐτὰ Β.Κ. ὅν. σοί. ἱ καὶ κρ. Ἰάδτη. Κ καὶ δυν. οτη. Β.Ο.Κ.. ᾿Ἰπο]αδατη 
ἃ ϑαν. δυν. καὶ βασ. Ὠος ογά. 1. ϊ ἐκεῖνο ππ. ἐκεῖνα Βαά. Μοχ 
περικέηται ὅν. οεΐ. Ἰην 118 110 118. ἡ φὶ.. λέγω, ἡ φιλ. ἡ ὀργὴ Β.Κ. 
Ὁ ὥσπερ) καὶ ταὐτὸν γίνεται ὥσπερ Β.Κ. λα βαρβάροις δα. βασιλεύς τις 
Βικ. ὅν. οοί. 9 βουλόμενοι οτῃ. . Ρ καὶ νῦν οἵη. Β.Κ. ᾳ ὁ μὲν γὰρ] 
ἀλλ᾽ ὁ μὲν ΒΚ, 
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καὶ τῶν βαρβάρων καταγελάσεται" ὁ δὲ ᾿τούτοις ὑποκύπτων, 

πολλῴ δεινότερα πείσεται, ἢ παρὰ τῶν βάββανθνν Ὁ Ο βάρ- 

βαρος, ὃ ὅταν μεγάλα ἰσχύση, τὸ σῶμα αἰκίζεται, " αὗται δὲ τὴν 

ψυχὴν βασανίζουσι καταξαίνουσαι πάντοθεν᾽ ὁ βάρβαρος 
ὅταν μεγάλα ἰσχύσῃ, θανάτῳ τούτῳ πορέδεναννῷ αὗται δὲ τῷ 

μέλλοντι. “ὥστε μόνος ἐλεύθερος ἐ ἐκεῖνος ὃ τὴν ἐλευθερίαν οἴκο- 

θεν ἔχων, ὥσπερ καὶ δοῦλος ἐκεῖνος ὁ τοῖς ἀλόγοις πάθεσιν 

Ὁ ὑποκύπτων. Οὐδεὶς ἐπιτάττει δεσπότης, κἂν σφόδρα ἀπηνὴς 
Μ Ξ κ᾿ μὰ, ὅλο τὰν ὦ ᾿ ͵ , 
ἢ, τοιαῦτα ὠμὰ καὶ ἀπηνῆ προσταγματα᾽ καταϊσχυνὸν σου, 

φησὶ, τὴν ψυχὴν εἰκῆ καὶ μάτην, πρόσκρουσον τῷ θεῷ, τὴν 

φύσιν αὐτὴν ἀγνόησον, κἂν πατὴρ ἣ-. κἄν μήτηρ, Χ μηδεμίαν ἔχε 

αἰδὼ, στῆθι κατ᾽ αὐτῶν. πδιυένᾳ γὰρ τῆς φιλαργυρίας τὰ 

ἐπιτάγματα. Θῦσόν μοι, δ φησὶ, μὴ μόσχους, ἀλλὰ ἀνθρώπους. 

9 “ύσατε γὰρ, φησὶν ὁ προφήτης, ἀνθρώπους" μόσχοι γὰρ 

ἐκλελοίπασιν" αὕτη δὲ οὐ τοῦτό "φησιν, ἀλλὰ, μόσχων ὄντων, 

Ἐ θῦσον “τοὺς ἀνθρώπους, κατάθυσον τοὺς μηδὲν ἠδικηκότας" κἂν 

εὐηργετημένος ἧς, ἀπόκτεινον. “Ι]ᾶσιν ἔσο πολέμιος, κοινὸς 

ἐχθρὸς ἁ ἁπάντων περιέρχου, καὶ τῆς φύσεως αὐτῆς, καὶ τοῦ θεοῦ" 

σύναγε χρυσίον, οὐχ ἵνα ἀπολαύσης, ἀλλ᾽ ἵνα φυλάξῃς, Ἱ ἵνα μεί- 

ζονα ἐργάση τὴν βάσανον. Οὐ γὰρ ἔνι τὸν φιλάργυρον καὶ 

ἀπολαυστικὸν εἶναι" δέδοικε γὰρ μὴ ἐλαττωθῆ τὸ Χρυσίον, μὴ 

πενιχροὶ γένωνται οἱ θησαυροί. ᾿Αγρύπνει, φησὶ, πάντας ἔχε 

δι’ ὑποψίας, καὶ οἰκέτας καὶ φίλους" ἔσο φύλαξ τῶν ἀλλοτρίων. 
ἘΑν ἴδης πένητα λιμῷ ὁφθειρόμενον, μὴ μεταδῷῴς, ἀλλ᾽, εἰ δυνα- 

τὸν, καὶ τὸ δέρμα αὐτὸν ἀπόδυσον. ᾿Επιόρκει, ψεύδου, ὄμνυε, 

κατηγόρει, συκοφάντει, κἂν εἰς πῦρ ἐμβῆναι δέη, μὴ παραιτήση, 

κἂν μυρίους 'ὑποστῆναι θανάτους, κἂν λιμῷ διαφθαρῆναι, δ καὶ 

προσπαλαῖσαι νόσῳ. Ἢ οὐχὶ ταῦτα νομοθετεῖ ἡ φιλαργυρία: : 

65] ᾿Ιταμὸς ἔσο καὶ ἀναίσχυντος, ἀναιδὴς καὶ θρασὺς, μιαρὸς καὶ 

μοχθηρὸς, ἀγνώμων, ἀναίσθητος, ἄφιλος, ἄσπονδος, ὁ ἄστοργος, 

"πατραλοίας, θηρίον μᾶλλον ἣ ἄνθρωπος. Παρέλασον πάντα 

ὄφιν τῇ πικρίᾳ, πάντα λύκον τῇ ἁρπαγῇ, ὑπέρβηθι καὶ τῆς φύ- 

σεως ἐκείνης τὴν θηριωδίαν" κἂν εἰς δαίμονος ἐλθεῖν κακίαν δέη, 

9 ΟΕ66 ΧΙ]. 2. 

Τ᾿ τοιούτοις (Ὁ. 5 αὗται δὲ] τὰ δὲ πάθη 1,. Ὁ βασανίζονται Κα 4. τορυρ- 
Πδη 10 5 1118. ἰδίῃ καὶ καταξαίνουσι π. 1. Υ͂ τοῦτον (.1.. Μὸοχ ταῦτα 
ΡΓῸ αὗται ἴ,. Ὑ μὰ ἐδ ἀναίσχυντος καὶ ἀπότομος ἴ.. Χ μηδένα ᾿ 
Υ φησὶ] λέγει Β.ΙΚ. 2 γὰρ] -Ἐμοι Ὁ. θύσατε---προφήτης] καὶ ὁ μὲν πρ. θύ- 
σατε, φησὶν (φησὶν, θύσατε Ια.) Β.ΙΚ. ὅν. σοί. 8 οἱ μ. 4. ΤΘΡΌΡΏΔΗΙθα8 
110. 18. " φησιν οἴη. ΒΚ. Ῥοβί ἀνθρώπους αἀ 4. κελεύει ᾿Ιά6ηι. ς τοὺς 
ΔΒΒΆΓΠ ΤΩ ΘΧ ΟΠΊΏΙΌΏΒ. ἃ πᾶσιν] ὅϊς (1. Κεῖ. πάλιν ἴ..ὄ 4α. ΝαοαΐΓιιΠι 
Παθεπύ Β.Κ. 68 τηκόμενον ἴ,. Γ ὑποστῆναι οπι. ἴ,.. Ηἰς ἄεδδιηϊῦ Οοάοχ Β. 
δ καὶ] κἂν ἸΚ. ὅν. σοῦ. ἢ πατρολῴας ().1,1.. 
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μὴ τεροχήσῃ ἀγνόησον τὸν εὐεργέτην. ᾿Οὐχὲ ταῦτα λέγει, 

καὶ ἀκούεται - Ὁ δὲ 60 θεὸς τὰ ἐναντία᾽ ἔσο πᾶσι φίλος, ἔσο ἐπι- 

εἰκὴς, παρὰ πάντων ἀγαπώμενος, μ μηδενὶ πρόσκρουε εἰκῆ καὶ 

μάτην, τίμα τὸν πατέρα, Κτέμα τὴν μητέρα, δόξης ἀπόλανε 

χρηστῆς, ἔσο μὴ ἄνθρωπος, Ιὰλλὰ ἄγγελος" μηδὲν ἀναίσχυντον 

εἴπης, μηδὲν ψευδὲς, ἀλλὰ μηδὲ ἐννοήσῃς" ἐπικούρει τοῖς δεομέ- 

νοις, μὴ ἀναγκάζου πράγματα ἔχειν ἁρπάζων, μὴ ἔσο ὑβριστὴς 
μηδὲ θρασύς" καὶ οὐδεὶς ὁ ὁ ἀκούων. Ἶλρα οὐ δικαίως ἡ γέεννα : 

οὐκ εἰκότως τὸ πῦρ, ὁ σκώληξ ὁ ἀτελεύτητος: Μέχρι τίνος 

κατὰ κρημνῶν ὠθοῦμεν ἑ ἑαυτούς ; μέχρι τίνος ἐπὶ τῶν ἀκανθῶν 

βαδίζομεν : : μέχρι τίνος ἥλοις ἀφ αὐ αν, ἑαυτοὺς, καὶ Ἰἢ χάριν 

ἔχομεν ; ̓ΩὩμοῖς τυράννοις ὑποκείμεθα, "τὸν προσηνῆ δεσπότην 

παραιτούμεθα, τὸν οὐδὲν ἐπαχθὲς λέγοντα, οὐδὲ “φορτικὸν, 

οὐδὲ βάρβαρον, οὐδὲ ἁ ἀνόνητον, ἀλλὰ πάντα χρήσιμα καὶ ἐπι- 

κερδῆ καὶ ὠφέλειαν ἡμῖν μεγάλην παρέχοντα. Διαναστῶμέν 

ποτε, συστρέψωμεν ἑαυτοὺς, συγκροτήσωμεν, ἀγαπήσωμεν, ὡς 

δεῖ, τὸν θεὸν, Ρἵνα καταξιωθῶμεν τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν 

τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν 
ΝΕ “ » 4 “- θ᾽ ᾿ ΄“ . Ὡ ΄Ὄ ς ὰ , 

ησου βριστου, μεῦ οὐ τῷ πατρι ἀμὰα τῳ αγίῳ πνευματι 
δό ’ ᾿ “ Α ϑ.᾿ ᾿ 9 4 ε “ἀκ “ 4“. 

ὅξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς “τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ- 
᾿] 

νων. ᾿Αμήν. 

ἵ οὐχὶ] ἀλλ᾽ ἐκείνην (86) μὲν Κα. Ῥοϑέ θεὸς 44, κελεύων Ι΄ 61. Κ τίμα] 
καὶ Ἰ,. 1 ἀλλ᾽ ἄγγ. 1.1. Ῥειρὶξ μὴ μόνον μηδὲν ἀν. εἴπῃς, μηδὲ Ψ. ἀλλὰ μ. 
νοήσῃς Κ. τὰ χάριν ]-[- ἄχαριν ἴ,. Ὦ τὸν [-ἰ δὲ Κὶ. 9 φ. οὐδὲ β. ὑγο β. 
οὐδὲ ᾧφ. οἴπεβ. Μοχ ἀνόητον (Π.1. δγοῃ. οὖ δχ οουν. [,. Ρ ἵνα καὶ τῶν ἐπ. 
καταξ. ἀγ. Κα. 4 τοὺς ]-! ἀτελευτήτους ἴ,. 

ΤΟΝ. Υ͂Ἱ, δὴ 



ἘΠ. ΒΕΝ, ΤΟΥ ἘΝ ΑΤΓΊΟΙΣ ΠΑΤΡῸΣ ΗΜΩΝ 

Το. ΧΙ. 
Ρ. 658. 

ΙΏΑΝΝΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΤΟΥ ΧΡΥΞΟΣΤΟΜΟΥ 

ὙΠΟΜΝΗΜΑ ΕἸΣ ΤΗΝ ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΒΠΙΣΤΟΛΗῊΝ 

ΔΕΎΤΈΕΡΑΝ,. 

ΛΟΙΓῸΣ Α. 

Α 1ΠΠαῦλος ἀπόστολος ᾿]ησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, κατ᾽ 

ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 'Γιμοθέῳ ἀγαπητῷ 
τέκνῳ χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ 
᾿Ιησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 

ΤῚ δήποτε καὶ δευτέραν ἐπιστέλλει τῷ Τιμοθέῳ ἐπιστολήν: 

Β Εἶπεν, 2 “ Ἐλπίζω ἐλθεῖν πρὸς σὲ τάχιον" οὐκ "ἐξεγένετο 

τοῦτο" παραμυθεῖται. αὐτὸν διὰ γραμμάτων ἀντὶ τῆς παρουσίας, 

ἴσως τεθλιμμένον καὶ διὰ τοῦτο, καὶ διὰ τὸ ἀρχῆς ἤδη ἦφθαι 
’ Κὰἃ Ν ’ Α 3 ὃ χὺ Ὀ“ 9 ,ὔ 

τότε. ἄν γὰρ μεγάλοι τινες ἄνὸρες ὦσιν, “ὅταν ἀναδέξωνται 

τοὺς οἴακας καὶ τὴν κυβέρνησιν τῆς ἐκκλησίας. ξενοπαθοῦσι, 
-“ ἥ᾿ ’ ’ὔ Α ’ ’ 

πολλοῖς πολλαχόθεν βαπτιζόμενοι “ κύμασι, καὶ μαλίστα τότε, 

ὅτε ἡ ἀρχὴ τοῦ κηρύγματος ἣν, ὅτε πάντα “ἀνήροτα, ὅ ὅτε πάντα 

ἐχθρὰ, ὃ ὅτε πάντα προσίστατο. Καὶ οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ 

αἱρέσεις ἦσαν ἐξ ̓ Ιουδαϊκῶν “διδασκαλιῶν ἀ ἀρχόμεναι, ἅπερ καὶ 

ἐν τῆ προτέρᾳ ἐνέφηνεν θη σσολϑα Οὐ διὰ γραμμάτων δὲ αὐτὸν 

παραμυθεῖται μόνον, ἀλλὰ ἱκαὶ καλεῖ πρὸς ἑαυτόν" 3.“ Σπού- 

. ΚΡ, αν τι 2. Ἴπὰ, 111: 1. 8. 2 ὙΠ 1ν.:9, 13. 

ΟΟΡι 5 (.1.Κ. ἃ ἐγένετο (ὑαΐ. Ὁ ὅταν] ἀλλ᾽ ὅταν Κα. ο τὐτνοβᾳ 
δι Ο.1, πράγμασι Ν εΥΌΠ, πραγμάτων κύμασι ἸΚ. ὅαν. οοὕ. ἃ ἀνήροτα 
πολέμια Κ'. 8 διδασκαλιῶν] ὅ1ο (Ο, ΒΘΟ Δ Ὁ] σοπ͵θοίαγδιη 1 )υπαθὶ. οὗδον- 
να!οηίδιι Νεῖ. διδασκάλων Κα. Γ καὶ οτῃ. 1. 

ἘΡ. 54 
Τοιη. 1 

Ρ. (329 



ΕΣ, 2. 

(330) 5 

ἘΥ ΒΕΙΒΕ Δ ΤΊΜΘΙΉ, ΠΟΜ. 1. 102 

ὃ Α ᾽ - ’ ’ 3) δὶ , ςς Ἢ Α 

ασοὸν γὰρ ἐλθεῖν πρὸς με ταχέως, φησι" καὶ, ρχόμενος 
- Ἁ 

φέρε τὰ βιβλία, μάλιστα τὰς μεμβραάνας.᾽" Δοκεῖ δέ μοι πρὸς Ο 
“ ᾽ὔ κε “ ε ΕῚ ΑΒ 4 ςς δ᾿ Α Ν »Ὰ Ἁ 

τῷ τέλει εἶναι αὐτὴ ἡ ἐπιστολὴ γὼ γὰρ ἤδη, φησὶ, 
, ὃ .) " ’ ςς ὦ - ΄ ὐκᾷῳ Χχ , ᾽ὃ , 

σπένδομαι"" καὶ παλιν, ν τῇ πρώτη μου ἀπολογίᾳ οὐδείς 

μοι συμπαρεγένετο.᾽ αῦτα δ δὴ πάντα διορθούμενος, καὶ τὴν 

παράκλησιν ποιεῖται ἀπὸ τῶν οἰκείων πειρασμῶν, καί φησι" 

“ Π]αῦλος ἀπόστολος ᾿]ησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, κατ᾽ 
. ’ .-.- -"- ᾿] κσκ) σ"»" 9 ’ἅ . ’ 

ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. ἘΕἰὐθέως ἀνέστησεν 
΄ ΄“ Ἁ ζω 

αὐτοῦ τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ προοιμίου. Μή μοι τοὺς ἐνταῦθα 
᾿ “- Α 

κινδύνους εἴπης, φησίν οὗτοι τίκτουσιν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν, 
: Ἡοχ Ἃ “ὃ δύ ἢ Ἁ 2.2 4 

ἀπεὸρα οὐύνη “καὶ λύπη καὶ 
Ῥ 4. 3 Ν Ἁ ΄σ Ε ’ ς ΄-΄ 8 ; δ, 

στεναγμος. Οὐ γὰρ διὰ τοῦτο ἀποστόλους ἡμᾶς ἐποίησεν, ἵνα 

'κινδυνεύωμεν μόνον, φησὶν, αλλ ἵνα καὶ ἀποθνήσκωμεν, ἵ ἵνα τοι- 

αῦτα ϑλδξωωνι Ἐπειδὴ γὰρ Κηὸ τὰ οἰκεῖα διελθεῖν κακὰ οὐχὶ 65 

παράκλησις] μόνον ἣν, ἀλλὰ καὶ προσθήκη λύπης, εὐθέως ἀπὸ 

τῆς ἀρχῆς ποιεῖται τὴν παραμυθίαν" « ἹΚατ᾽ ἐπαγγελίαν, 
΄. “ σ΄. ““᾿ Ἁ 

"φησὶ, ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. Εὲ δὲ ἐπαγγελία ἐστὶ, 
Α ῃ ’ὔ 9 Α 9 “ 6 ςς ἪἜ Α Ν ’ 9 ΕΣ 

μη ζήτει αὐτὴν ἐνταῦθα. λπὶς γὰρ βλεπομένη, οὐκ ἔστιν 

ἐλπίς. “Τιμοθέῳ ἀγαπητῷ τέκνῳ. “Οὐχὶ ἁπλῶς, τέκνῳ, 
- τ τὰκ ὁ Ρ᾿᾿- “ἬΝ κ Ρ ΓῚ ’ Γι. ΄, " 
αλλα, “αγαπητῷ. στι γὰρ είναι τεκναὰ μὴ ἀγαπώμενα 

“ἀλλ᾽ οὐ σὺ τοιοῦτος, φησὶν, Τοὐδὲ ἁπλῶς τέκνον σε καλῶ, 
᾿Ὶ ’ “- 

ἀλλὰ τέκνον ἀγαπητόν. ᾿Εἰπειδὴ καὶ Ἰϊαλάτας τέκνα καλεῖ, 
9 “-- κ ΄- 

ἀλλ᾽ ὅμως καὶ ἀλγεῖ ὑπερ αὐτῶν, 7 ““'Τεκνία μου, ᾿λέγων, οὺς Β 
’ ’ ΄- “- Α 

πάλιν ὠδίνω.᾽ Μάλιστα δὲ πολλὴν αὐτῷ μαρτυρεῖ τὴν δ ἀρε- 
ΒΡ Φῳ“ Α ιν ’ὔ Ψ' Χο μὰ , 9 -“ Ζ τ Οὲ 

τήν ὅταν γὰρ μὴ ἐκ φύσεως ἡ “ἡ ἀγαπη, ἡ) ρετῆς ἕεστιν. ἢ 
ἃ Ν 3 δ δὰ , Ε ᾿ ἩΓΙΝ Α Ὀ ’ ΜΈΝ Ἢ τ ς 
γὰρ ἐξ ἡμῶν τεχθέντες, οὐ δι ἀρετὴν ὕμόνον ἡμῖν εἰσιν ἀγα- 

Α ο Ἀ Α Ἀ Α - ’ -" ’ « Α ἈΝ ’ 

πητοῖ, ἀλλὰ καὶ διὰ τῆν τῆς Φύσεως ἀνάγκην" οἱ δὲ κατὰ πιστιν 

ὅταν ὦσιν ἀγαπητοὶ, δι’ οὐδὲν ἕ ἕτερόν εἰσιν, ἀλλ᾽ ἢ δι᾽ ἀρετήν" 

ἐπεὶ πόθεν ἄλλοθεν ; καὶ μάλιστα παρὰ []αύλῳ τῷ οὐδὲν ποι- 
-" Α 

οὔντι κατὰ ἀπρόσκλισιν. ὀΔείκνυσι τοίνυν, ὅτι οὐκ ὀργιζόμενος σ 

»᾿ -. δέ ᾿ »᾿ 

ἔνθα τοιοῦτον οὐδὲν ἐστιν, ἔνθα 

4 χ Τίγη. ἵν. 6, τό. ὅ Ἐϊβαϊ. Χχχχνυ. 1ο. 6. Ἔοτη. νἹ]1]. 24. 7 Ὁ. ἱν. 19. 

Ε δὴ] Ὁ οὖν Ο. Β καὶ δΔοσαοββὶῦ οχ (1. Οδί. ἷ κινδυνεύωμεν τς. 
-ύσωμεν 44. φησὶν οἴῃ. Κὶ. Κ τὸ οτῃ. (. ἱ μόνον] Ὁ οὐκ Κ΄ ὅν. οί. 
τὰ φησὶ] λέγων ἸΙά ΘΠ. ζωῆς ΟΤΊ. 1. ἢ ζήτει - φησὶν Κ. ο οὐχ Κ. Μοχ 
ἀλλ᾽ ἀγ. Ο.Κ. Ρ εἶναι] τ καὶ Καὶ. ὅαν. σε, 4 ἀλλ᾽ οὐ σὺ] σὺ δὲ οὐ Ὁ. 
νον τρ οἵη. Κ. Τ᾿ οὐδὲ] τ ἐπειδὴ Ο.  ετοη.-Ἐ ἐγὼ 1. τ γὰρ Κ, Βιαίίμη ἁπλῶς 
τ. σε καλῶ δος οτῇ. 4, τ. ἁπλῶς σεκ. (. τ᾿ σεκ. ἁπλῶς Εαά. 5 ἀλλ᾽ 
ὅμως] ἀλλ᾽ οὐκ ἀγαπητὰ, ἀλλ᾽ Κὶ. ὕ λέγων] φησὶν ψεγοη. λέγων, τα, Ὁ. 
Σ δὲ) μὲν γὰρ '--. Ὁ ἀρετὴν] ἀγαπητὸν καλῶν. πῶς; Κ. αν. οί, Χ ἡ οτη.]. 
Υ͂ ἀπὸ ἀρετῆς Βα. ᾿ς οἴη. 1. (αἱ. ς ἐστιν} λείπεται μόνης εἶναι Κα. ἃ γὰρ] 
γοῦν Κι. ὅδν. οοΐ. Ὁ μόνην Κα. ς ἀλλ᾽ ἢ] ἀλλὰ 1. (εὐ. μ πρόσκλησιν 
Ὁ... νετοη. πρόκλησιν Κ. Θ᾽ δι ρων ἄλλως δὲ δείκνυσι διὰ τοῦ εἰπεῖν, 
τέκνῳ ἀγαπητῷ [ζ. ϑαν. οεἰ. Μοχ καὶ τοῦτο--- ἀγαπητῷ οἵη. ᾿ἰάοΠ,. 

ἘΦ 
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πρὸς αὐτὸν, [οὐχὶ καταφρονῶν αὐτοῦ, οὐχὶ κατεγνωκὼς αὐτοῦ, 

δ οὐ παρεγένετο. Καὶ τοῦτο ἐδήλωσεν ἐν τῷ εἰπεῖν, “ τέκνῳ 
ςς ὡς. 4 “ ς , .} Ἀ θ ΄σ Ἁ Α » 4 

ἀγαπητῷ. αρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Ἀρι- 

στοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν." ἽΑπερ καὶ πρότερον, ταῦτα 

᾿αὐτῷ καὶ νῦν ἐπεύχεται. ΪΚαὶ ὅρα πῶς εὐθέως ἐν τῷ προοιμίῳ 
αν δ,,Ξὲ . Δ Φ ς. 5 " “:. Ἃ δὼδν 2 

προς “εκεῖνο ἀπολογεῖται, ὅτι οὐκ ἦλθε προς αὕτον, οὐδὲ εἶδεν 
ν ’ Κ Ἁ , Ἁ 8 ςς “ ὔ 7 Α Ἀ ἐξ ’ 

αὐτον. αἱ γὰρ το, ως ἔρχομαι, καὶ τὸ, “ Σπουδαζω 

ἐλθεῖν πρὸς σὲ τάχιον, ταχεῖαν ἐποίει προσδοκᾶν τὴν παρου- 
΄ Α “ “Φ' ᾽ ’ ᾽ “- κ Ἁ . 9 ’ 

σίαν. Πρὸς τοῦτο οὖν εὐθέως ἀπολογεῖται. Καὶ τὴν μὲν αἰτίαν 

εὐθέως οὐ λέγει, δι’ ἣν οὐκ ἦλθεν, ἵνα μὴ σφόδρα λυπήση" αὕτη 

Ὁ δὲ ἣν τὸ κατέχεσθαι αὐτὸν Ἰπαρὰ τοῦ Καίσαρος" ὅτε δὲ αὐτὸν 
93 ;; Ά, ς Ἁ Ἂν ΄ ; ὔ ι᾿ Α ᾿ ,ὔ ς5 

ἐκάλεσε πρὸς ἑαυτὸν πρὸς τῷ τέλει, τότε αὐτὴν ἐνέφηνεν. [)ύ- 

θέως δὲ αὐτὸν ἐκ προοιμίων οὐκ ἐμβάλλει εἰς λύπην, ἀλλ᾽ ἐλπί- 

δας ὑποφαίνει τοῦ αὐτὸν ὄψεσθαι" 95 ““᾿Εὐ}πιποθῶ σε ἰδεῖν," καὶ, 
ςς ἊΣ ᾽ὃ ΕΣ «- Ψν ’ 4} 

πούδασον ἐλθεῖν πρὸς με ταχέως. 
ΠΤ ’ὔ κυ 3 ] “ ΠΣ Ὃν ΕῚ Α Τὴ , κε. α 

ὑθέως οὖν ἐκ 'τοῦ προοιμίου ἀνίστησιν αὐτὸν, Ἰϑ καὶ τὰ ἑξῆς 
λ ,ὔ , δ ἃ ’ 10 ςς Χ ’ ΕΣ σι θ ΄“΄᾽ ᾿ Ἀ ’ὔ 4. κ 

ἐγει μετ᾽ ἐγκωμίου. αριν ἔχω τῷ θεῷ, ᾧ λατρεύω ἀπὸ 
’ 9 “ ο ’ Α 

προγόνων ἐν καθαρᾷ συνειδήσει, ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ 
σοῦ μνείαν ἐν ταῖς δεήσεσί μου νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐπιποθῶν σε 

Ἐ ἰδεῖν, μεμνημένος σου τῶν δακρύων, ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ.᾽" Εὐ- 

χαριστῶ τῷ θεῷ, ὅτι μέμνημαί σου, φησίν" οὕτω σε φιλῶ. 
"“" 4 σ΄. ΄ 

αἰ οῦτο ὑπερβαλλούσης ἀγάπης, ὅταν “καὶ κοσμῆταί τις τῇ 

φιλίᾳ ἐκ τοῦ λας φιλεῖν. “Χάριν ἔ ἔχω, φησὶ, τῷ θεῷ, ᾧ 

λατρεύω" Ῥπῶς : “ἐν ἐρῶν οὶ συνειδήσει ἀπὸ προγόνων" “ὅτι 
δ 

τὸ συνειδὸς αὐτοῦ οὐκ τῆν βλαβέν. Ἄλλως δὲ ἐνταῦθα περὶ 
’ Α Α “ Α (ὃ ς Ν ’ ’ ἪἫἋἯ 

βίου φησὶ, καὶ πανταχοῦ τὴν συνείδησιν ὅτον βίον λέγει. 
Μ“ “δ .ν ψὰ 7 “Ἅ ΝΘ ’ ΦὉ» 8 3 

ὅτι οὐδὲν ὧν προεθυμούμην καλῶν δι ἀνθρωπίνην αἰτίαν προὕ- 

Ἐ δωκα, οὐδὲ τότε ὅτε ἐδίωκον. Διό φησιν, 1 “ ᾿Αλλ᾽ ἠλεήθην, ὅτι 

ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ." Μονονουχὶ λέγων, μὴ ὑποπτεύσης 
τὸ πράγμα ἵκολακείαν εἶναι. Καλῶς συνίστησιν αὐτοῦ τὸ ἦθος, 

6όο ἵνα ἀξιόπιστον δειχθῆ τὸ περὶ τὴν ἀγάπην᾽ ὅτι οὐδὲν ΨΚ εύ- 
8 « ΤΊτᾺη. ἽΓ. 17. {π|. 12: 9.2 Πῶς. 1: 4: ἦν. Ὁ. 10 ἐν. Ὁ..4 

:1 αὶ Τ τὴν; ἢ, 13. 

ἔ οὐχὶ] οὐδὲ Κὶ, οὐχὶ κατεγν. αὐτοῦ οτη. Ἰάθιη. ὃ οὐ Βαρεγβουρῦ. ἴῃ Κὶ, 
ἢ ἐκεῖνο] ὅϊο Κὶ. ἐκεῖνον μαα. ἱ παρὰ] ὑπὸ 1. κ ἰδεῖν} -Ἐ φησὶ ὦ ποῦ 
ΟΤη. Ο. ἢ καὶ] εἶτα Κα. λέγει οτη. 1άθπη. Ὦ τοῦτο ὑπ. ἀγ.] τουτέστι μεθ᾽ 
ὑπ. ἀγ. (. νότοι. τουτέστι μεθ᾽ ὑπερβολῆς ἁ ἁπάσης 1, ο καὶ κοσμῆται] κε- 
κοσμῆται σ. κεκόσμηται ΨοΙΌη. Ρ πῶς] εἰπὲ Κ. 4 ὅτι---προεθυμούμην 
τοῦτο λέγει, ὅ ὅτι τὸ συνειδὸς καθαρὸν εἶχεν ἀπὸ “πάσης κηλῖδος" ἢ οὖν διὰ τοῦτο 
οὕτως εἶπεν, ἢ ἐνταῦθα περὶ βίου αἰνίττεται, καὶ πανταχοῦ εὑρήσεις αὐτὸν βίον 
τὴν σ. λέγοντα. ἑαυτὸν δὲ ἐγμόμιβξει, δεικνὺς ὅτι οὐδὲν ὧν προεθυμεῖτο Κ. Μοχ 
προὔδωκεν οἱ ἐδίωκε Ἰ΄θτη. Υ ἦν βλ.] ἔβλαψεν ᾿ 5 τοῦ βίου (Ὁ. ἴ κολα- 
κείαν] κακίαν Ἰζ. ὅδαν. οοὔῦ. γιαϊαηι Ν᾿ εἴ, 5θ ἴῃ τηᾶγρ;. αὐιαϊίοποηι. ν ὅτι] 
ὃ δὲ λέγει, τοῦτό ἐστιν ἴζ. ὅὅαν. σοί. 



Ἷ, δι 
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δομαι, οὐδὲ ἄλλα ἔχω, καὶ ἄλλα λέγω. “ὥστε καὶ τότε ἀναγ- 
Ἁ ΄“- ’ , 

κασθεὶς ἑαυτὸν ν᾽ ἐνεκωμίασεν, ὥσπερ τὸ τῶν Πράξεων βιβλίον 

δηλοῖ. Χχ Ἐπειδὴ ὡς στασιαστὴν αὐτὸν διέβαλλον καὶ νεωτε- 

ροποιὸν, διὰ τοῦτο γἔλεγεν" ἀῶν}.", θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν 

προεχειρίσατό σε γνῶναι τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἰδεῖν τὸν δί- 

καιον, καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ στόματος αὐτοῦ, ὅτι ἔσῃ μάρτυς 

δαὐτοῦ πρὸς πάντας ἀνθρώπους, ὧν ἑώρακας καὶ ἤκουσας. 

Οὕτω καὶ ἐνταῦθα, ἵνα μὴ λάβη ἀφίλου καὶ ἀσυνειδήτου δόξαν 
ε . ’ " ’ « Ν ᾿] ; ;᾽ ς« “) κι ὃ , 

ὡς ἐπιλελησμένος, εἰκότως εαυτον ἐγκωμιάζει λέγων, ς ἀθια- 

λειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν" καὶ οὐχ ἁπλῶς, ἀλλ᾽, “ἐν 

ταῖς δεήσεσί μου. Τουτέστιν, εὐχῆς μοι ἔργον ἐστὶ. τὸν πάντα 

Ὀχρόνον διηνεκῶς, “νυκτὸς καὶ ἡμέρας," ὑπὲρ τούτου τὸν θεὸν 
ΤᾺ Ξ.: θῶ ᾿ὃ -. ΧὩ Ὁ “.ἅ ἰ , 60 Ξ δ ὧν 

παρεκάλουν, “επιποθὼν σε ιθεῖν. ρᾷς ζεοντα πόθον: ορᾷς 
4 ΄“ “ - ΄σ 

μανίαν ἀγαπης; ὁρᾷς ταπεινοφροσύνην; πῶς ἀπολογεῖται τῷ 
΄- ζῚ « “ ἴω ἢ 

μαθητῆ; Εἶτα ἀδείκνυσιν ὅτι οὐχ ἁπλῶς οὐδὲ εἰκῆ. "Ἐδειξε 
᾿ “-“ Α 

ἐμὲν καὶ ἤδη, δείκνυσι δὲ καὶ ἐνταῦθα" φησὶ γαρ, ““ Μεμνημένος 
ὁ μαι Ἁ ζχυ ον 

σου τῶν δακρύων." ΓΕ κὸς ἣν αὐτὸν ἀποσχιζόμενον κλαίειν καὶ 
“" ;; ΄“" «ὦ ’ ι΄ “΄ιο με ’ὔ ΕῚ ᾿ 

ὀδύρεσθαι μάλλον, ἢ παιδίον τοῦ μαστοῦ 6 τῆς τίτθης ἁἀποσπώ- 
“- ἤ 

μενον καὶ τοῦ γάλακτος. “ δ να χαρᾶς, φησὶ, πληρωθῶ," 

ἐπιποθῶ σε ἰδεῖν. Οὐκ ἂν οὖν ἐμαυτὸν τοσαύτης ἀπεστέρησα 

ἡδονῆς, 1 εἰ καὶ σφόδρα ἀναίσθητος ἤ ἤμην καὶ ὠμὸς καὶ θηριώδης" 

Κἱκανὰ ἣ ἣν τὰ : δάκρυα ἐ ἐόν εἰς μνήμην ἐλθόντα κάμψαι. Νυνὶ 

δὲ οὐχ εἷς τῶν τοιούτων ἰεἰμὶ, ἀλλὰ τῶν καθαρῶς λατρευόντων 
- ΄“- ο' , ΠῚ δι ἢ Ν ,ὕ » 5 

τῷ θεῷ. “ὥστε πολλαί με ἦγον ἀνάγκαι προς σε. Αρα οὖν 
ΠῚ ’ ῃΚ Ψ.' ’ὔ ’ “3 ’ “ ᾿, ’ὔ Ἃ 

κλαίει. αἱ ἑτέραν τίθησιν αἰτίαν ἅμα καὶ παρακλητικήν 
13 ἐς δ ὁ ’ Α ι ι ΕῚ Α ᾿] [2 ῇ 

πόμνησιν, φησὶ, λαμβανων τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πί- 

στεως.ἢ 

Εἶτα καὶ ἄλλο “ἐγκώμιον, ὅτι οὐκ ἐξ ἐθνῶν, Ροὐδὲ ἐξ ἀπί- 
᾿ ΕῚ ΕΣ ς Ν ἄν. χ ΄ ΄' ,ὔ 

στων, ἀλλ᾽ ἄνωθεν ἀπὸ οἰκίας ἣν τῷ Χριστῷ δουλευούσης. 
«Ἢ " ᾽. Α " ΄ ᾽ν Δ τὸ Ἀ Ε] ΄“- 

τις ενῴκησε, φησιν, ἐν τῇ μαμμῃ σου Δωῖοι, καὶ ἐν τῆ 

12 Αοὐ, ΧΧΊΙ]. 14, 15. 19. Ὑ. Ἔ. 

Υ που Ο. Βιαίπη ὡς ΡΙῸ ὥσπερ 1. ὥς που Κ. ὅαν. εε. Χ ἐπειδὴ] 
-Ἐγὰρ ΙΚ. ὅαν. σοί. Υ ἔλεγε]- καὶ (καὶ οπι. (.) εἶπεν τ ααλτ Κ. ) ̓Ανανίας 
(-Ἐ φησὶ σ) πρός με Ο.ΚΚ. νεῖ. ὅδν. οεῖ. 2 ἐκ]- τοῦ ἃ αὐτοῦ Οτη. 
Ὁ χρόνον ὃ.] χρόνον Ἀνδανα, τοῦτο ποιῶν διηνεκῶς. τοῦτο “ἰώ ἐρϑαίρα τῷ εἰπεῖν 
Κ. ὅν. σοί. ὃ μανίας ἀγάπην (ὐ. μανικὴν ἀγάπην Κ΄ ἃ δεικνὺς Ο. 
8 ς μὲν 1-Ὁ οὖν Κ, ὅαν. οεΐ. " εἰκὸς---κλαίειν] τί δήποτε τοῦτο λέγει : ὅτι εἰκὸς 
ἦν ἀποχωριζόμενον αὐτὸν οὕτως ἀλγεῖν ἁ ὡς καὶ κλαίειν Κἰ. Ε καὶ τῆς α΄. 
καὶ ἀδεβὲ ἴῃ οπηῃϊθιιβ. Μοχ καὶ τοῦ γ. οπῃ. Κὶ. ἢ ἵνα] - τοίνυν Κα. φησὶ 
οἵη. Ἰάθιη. ἷ εἰ καὶ] κἂν Ο. Κ ἱκανὰ)-Ἐ γὰρ Ἰζ. ὅν. οθΐ. ᾿ εἰμὶ] εἶἴ ἵ. 
Τὰ ἔκλαιε Κ. ὅαν. οοί. Ὠ καὶ “ἑτέραν---λαμβάνων] δῆλον τοῦτο ποιεῖ καὶ ἑτέραν 
αἰτίαν τιθεὶς ἐνδεικτικὴν ἅμα τούτου καὶ παρακλητικήν. ποίαν δὴ ταύτην; ἣν μετὰ 
τὸ εἰπεῖν, μεμ. σου τῶν ὃ. ἐπάγει καὶ λέγει, ὑπόμ. λαμβάνων Ἰζ. 9 ἐγκώμιον 
- ἐμφαῖνον Κα. Ρ οὐδὲ ἐξ ἀπίστων οἵη. (ὁ. Μοχ ἦν οτη. Ι. 4 φησὶν 
πρῶτον Κ. 
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3 Α 

Δ Εν ψαὴν φησὶν, υἱὸς " γυναικὸς ᾽Ιου- 

δαίας πιστῆς. "]Π]ῶς ᾿Ιουδαίας ; πῶς πιστῆς; "Εἰ δ ̓Ιουδαίων 

Η ΕΣ "7 
μητρι σου υνεικΚῆ. 

᾿ ΄ι. Ἀ Ἁ ΄ ἢ 

πιστῆς, οὐκ ἐξ ἐθνικῶν" διὰ δὲ τὸν πατέρα αὐτοῦ, ὅτι ἥλλην 
ς “ ᾿ ὃ Ν εν δ} ὃ ν "7᾽ " - ’ ᾿ Ἂς 

Τ᾿ υπὴῆρχϑε: και οὐ Τους Οὐυοαιοὺς τοὺυς οΟντας ἐν τοις ΤΟΊΤΟις ΕεκΚει- 

ΕΣ Α ’ μὴ ᾿ Φ “Ὁ “ ΕΥ « ’ 

νοις, ἔλαβε καὶ περιέτεμεν αὐτόν. “Ὁρᾷς πῶς ἤρχετο ὁ νόμος 

καταλύεσθαι, τῶν γ ἐπιμιξιῶν τούτων γινομένων ; δ Ὅρα πόσα 

ἔθηκεν. χ᾽ γὼ λατρεύω τῷ θεῷ, φησί: συνείδησιν ἔχω ἀληθῆ: 
Α Α Ἀ ’ ᾿] ἈΝ Ἁ , 7 “5 Α Α Ν Α 

σὺ δὲ τὰ δάκρυα. Οὐ διὰ τὰ δάκρυα μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν 
’ Ψ Ψ , ὃν") ’ δ᾽ ᾽δὲ ΕῚ Ἀ Α 

πίστιν, ὅτι ἀληθείας εἶ ᾿ ἐργάτης, ὅτι οὐδὲν δολερὸν παρὰ σοί. 
Ὃ 5 Α Ν ΚΝ ᾽Ὲ Ἄ, σι θ , οἵ ι 

ταν Οοὐν καὶ σαύυτον ἀξιον του φι εἰσσαι παρέχῃης: Οοὐτήτῶ μεν 

ὧν φιλόστοργος, οὕτω δὲ γνήσιος “τοῦ Χριστοῦ μαθητὴς, ὅταν 
Α Α ΄ 3 “ Α ἴω 

Ἐ' μηδὲ ἐγὼ τῶν ἀστόργων ὦ, ἀλλὰ τῶν ἀληθεύειν σπουδαζόντων, 

6ότ 

Ν Α -“ Ζ Α 

τί τὸ κωλύον ἣν ἐμὲ ἐλθεῖν ; “ [{Πέπεισμαι δὲ, "φησὶν, ὅτι καὶ 
εἢ » 5" " » ΄σ Ἁ Α " ’, ’ 

ἐν σοι. Ανωθεν ἔχεις τοῦτο τὸ καλον, εκ προγόνων διεδέξω 

τὴν πίστιν τὴν ἀνυπόκριτον. "Γὰ γὰρ τῶν προγόνων ἐγκώμια, 

ὅταν μὲν αὐτοῖς κοινωνῶμεν, καὶ ἡμῶν ἐστιν ὅταν δὲ μὴ, οὐδὲν 

ἰσχύει, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον κατακρίνει. ἀ Διὸ ἐπήγαγε, ς [14ὲ 
δ ΤδΛ ΑΝ ὦ 3» 5 ’ Α τὸ ᾿ ’ 

πεισμαι δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί. Οὐυ στοχάζομαι, φησὶν, ἀλλα πε- 
Α ’ὔ 5 5 , 9 ς Α 9 ’ὔὕ͵ 

πεισμαι καὶ πεπληροφορημαι. Ε τοίνυν δι᾽ οὐδὲν ανθρώπινον 

ἦλθες ἐ ἐπὶ ἀρ οὐδέν σε παρασαλεῦσαι δυνήσεται. ΘΈΑ ,᾽ ἣν 
“ 

αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ, ὃ 
τὰ " Α Ν ΄΄ι' 9 ’; “ “ ν ἡ “ 

ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου. Ὅρα πῶς 
[ 9 Ἁ 9 Ε] ’ ὔ “. ΩΝ 9 ’ Α 

Β δείκνυσιν αὐτὸν ἐν ἀθυμίᾳ ὄντα πολλῆ, πῶς ἐν κατηφείᾳ. “Διὰ 
“ Ά » Ν “ ’ , - 32 ᾿. Ὁ ἰδ ̓ 

τοῦτο, μή νομίσης, φησὶν, ὃτι κατεφρόνησα σον" ἀλλ᾽ ᾿'εἰόδως 
[ν Γ 9 ᾽ὔ : ᾽δὲ 3 λ ᾽ὔ θ Ἦ..9 ᾿ δέ Φ“ ᾿ 
ὅτι δού κατέγνων, οὐδε ἐπελήσθην, “εἰ καὶ μηδένα ἕτερον, τὴν 

ν Α Α ’ 93 ’᾽; ᾿ Ν᾿“ ὦ Α “5 Ψ 9. ’ 

μάμμην καὶ τὴν μητέρα ἐννόει. Διὸ ἐπειδὴ οἶδα, ὅτι ανυπόκρι- 
, ’ Ἷ - ’ Ἁ Α ᾿] ΄ Ἁ 

τον ἔχεις πίστιν, ἰδεῖ σοι προθυμίας πρὸς τὸ ἀναζωπυρῆσαι το 
’ “- 0 “- Κ θ ν᾿ ᾿ “ κὃ - ἿΧ, ΔΕΥ͂Ι Ἂ, 

χάρισμα τοῦ θεοῦ. αθαπερ τὸ πῦρ "ὁεῖται ξύ ων, οὕτω καὶ 

14 Αοὐ. χν]. 1. 16 νυν. 6. 

Γ γυναικὸς ᾿-Ἐ τινος Ο. 5 πῶς 1 -Ἐ εἰ αχ οοὐὟ. (ὐ.-Ἡ καὶ Ὀ18 Καὶ. ἴ ἐξ Ἰου- 
δαίων (Ἰουδαίας (.) πιστῆς] ὅδῖςο Ο.1. (δῦ. Ηδροςο ἀδβυηΐ τη πα. Μοχ ἐθνῶν Ὁ. 
» 2 ,ἷ Ἁ 5 ων ᾽ 3. Ε] ΄ “ἢ ΄ 7 » , - Ι) ἈΝ 3 
ἐξ ᾿Ιουδαίων---τὸν π. αὐτοῦ] οὐκ ἐξ ἐθνικῶν ἁπλῶς, ἐξ ᾿Ιουδαίας πιστῆς. ἐπεὶ οὖν 
ἀπὸ μητρὸς ἦν πιστευσάσης ᾿Ιουδαίας καὶ πατρὸς ἐθνικοῦ, διὰ τὸν π. αὐτοῦ Κὶ. 
 ἐπιμίξεων Κα. Μοχ γενομένων ο. Κ. γ᾽ ὅρα] καὶ ὅρα ϑαν. οοϑί. καὶ βλέπε Κὶ. 
Ροϑί ἔθηκε Δαα. πληροφορῶν ὃ ὅτι οὐ κατεφρόνησεν ( τὴν ἑαυτοῦ συνείδησιν Κ.) 
Κι. ὅαν. οοἵ. χ ἐγὼ--καὶ σαυτὸν] μάρτυς γάρ μου ὁ θεὸς, ᾧ λατρεύω ἐ ἐν καθαρᾷ 

, συνειδήσει, φησί τὰ ἐκείνου δάκρυα" οὐ τὰ ὃ. δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν π. ὅτι ἀλ. 
εἰ ἐργάτης, φησὶν, καὶ ὅτι οὐδὲν ὃ. παρὰ σοί. διὰ πάντων τοίνυν ἐνδείκνυται τού- 
τῶν, ὅτι οὔτε αὐτὸς πρὸς τὸ καταφρονεῖν, οὔτε ἐκεῖνος ἄξιος τοῦ καταφρονεῖσθαι. 
ὃ δὲ λέγει τοῦτό ἐστιν" ὅταν καὶ σαυτὸν Κα. Υ ἐραστὴς (αἴ. αγιαΐον οί. 
Ζ2 τοῦ Χρ. μ. ΡΙῸ μ. τοῦ Χρ. ΟΠΠΘ6Β. 8 ἢν] καὶ Κα. Ὁ φησὶν οἵη. Κα. ὅν. 
οοῦ, Ροϑύ τοῦτο Δ4. φησὶ 114 611. ὃ αὐτοῖς ]- κατ᾽ ἀρετὴν Κα. ἃ διὸ7-Ἐ 
καὶ ἘΠ 44. ᾿ην]15. ΠΙΌΥ]8. 8 διὰ τοῦτο] μονονουχὶ γὰρ τοῦτό φησι (τηοχ ΟΠ]. 
φησὶ) ΚΚ. ϑδαν. οοῖ. εἰδὼς [-Ἐξσο ἰάθη. 8 οὐ] οὔτε 1.1Κ. ὅαν. οο. Μοχ 
οὔτε ἐπιλέλησμαι Κ. ἢ εἰ καὶ] καὶ εἰ Τ1Κ. ὅ'αν. οοἰ. 5ἰαϊτη μηδὲν (ὑδί. 
ἱ δεῖ] ἀναμιμνήσκω" δεῖ γὰρ Ἰζ. ὅαν, σοί. κ δεῖται] δεῖ τῶν Κα. 

1 Ὁ, 
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ἡ χάρις τῆς προθυμίας τῆς ἡμετέρας, ἵνα ἀεὶ ἀναζέη. ΑἸ να- 

μιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν. τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ, ὅ ἐστιν "ὰ 

σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου" τουτέστι, τὴν χάριν 

τοῦ πνεύματος, ἣν ἔλαβες εἰς προστασίαν τῆς ἐκκλησίας, εἰς 

σημεῖα, εἰς τὴν λατρείαν ἅπασαν. ᾿Ιῶν ἡμῖν γάρ ἐστι καὶ σβέσαι 

καὶ ἀνάψαι τοῦτο" διὸ ἀλλαχοῦ λέγει, ᾿δ “Τὸ πνεῦμα μὴ σβέν- 

νυτε. Ὑπὸ μὲν γὰρ ἀκηδίας καὶ ῥᾳθυμίας σβέννυται, ὑπὸ δὲ 

νήψεως καὶ "προσοχῆς διεγείρεται. "νεστι μὲν γὰρ ἐν σοὶ, 

πλὴν ἀλλὰ σφοδρότερον ἐργάζου αὐτὸ. τουτέστι, παρρησίας 

ἔμπλησον ὃ αὐτὸ, “χαρᾶς, εὐφροσύνης" στῆθι γενναίως. 17“ Οὐ 

γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ θεὸς πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγά- 

πῆς καὶ σωφρονισμοῦ. 'Ἂουτέστιν, οὐ διὰ τοῦτο τὸ πνεῦμα 

ἐλάβομεν, ἵνα ὑποστελλώμεθα, ἀλλ᾽ ἵνα Ρ δυναμώμεθα, ἵνα παρ- 
ρησιαζώμεθα. ΠΟολλοῖς γὰρ δίδωσι πνεῦμα δειλίας, οἷον ἐπὶ 

τῶν πολέμων “ἐν ταῖς Βασιλείαις γέγονε. 18 ςς Ἰζαὶ Γἔπεσε, 

φησὶ, πνεῦμα δειλίας ἐπ᾽ αὐτούς" τουτέστι, φόβον αὐτοῖς ἐνέ- 
θηκεν. ᾿Αλλὰ σοὶ ἔδωκε "τοὐναντίον, ἀγάπης τῆς εἰς αὐτόν. 

εν 

Αν͵ Α “- 3 Ν ’ ᾿ 9 » " 3 ς “- 2 Ν ’ 
βα καὶ τοῦτο ἀπὸ χαριτὸς ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς απὸ χάρι- 

᾿] " {- Μὸν σι ὔ “ ὃ ᾽ὕ Ν ;Ψ: 

τος, αλλ ὅταν καὶ ἡμεῖς πρότεροι ἐπι εἰξώμεθα τὰ τμῖρ εαυ- 

τῶν. Γὸ γὰρ ποιοῦν ἡμᾶς κράζειν, ᾿Αββὰ ὁ ὃ πατὴρ, καὶ τὴν 

ἀγάπην νηγίθησι τὴν πρὸς αὐτὸν, καὶ τὴν πρὸς τὸν πλησίον, 

φησὶν, ἵ ἵνα ἀλλήλους ἀγαπῶμεν" ἀπὸ γὰρ τῆς δυνάμεως καὶ τοῦ 
Α ὃ “ Χ ΘΟ, Ὁ ’ Π ᾽δὲ μ ο᾽ ὃ 

μὴ ὁειλιαν καὶ ἡ ἀγαπη γίνεται. Οὐδὲν γαρ οὕτω φιλίαν ια- 

λύειν εἴωθεν, ἁ ὡς δειλία καὶ Σ " προδοσίας φύει «“ Οὐ γὰρ ἔδωκεν 

ἡμῖν ὁ θεὸς, φησὶ, πνεῦμα φῶ ἀλλὰ 2 ἀγάπης καὶ δυνάμεως 

καὶ Ὡσωφρονισμοῦ." Ἤτοι "σωφρονισμὸν “ τὴν ὑγείαν λέγει 

(332) τῆς διανοίας καὶ τῆς ψυχῆς. ἢ “ σωφρονισμοῦ," ὥστε σωφρονί- 

ζεσθαι ἡ ἡμᾶς, κἄν τι δεινὸν γένηται, ἵνα σωφρονίζη ἡ ἡμᾶς, καὶ τὰ 

περιττὰ ἃ περικόπτη. 

ἰ6 χ ΤΏΘ688. ν. 10. Ἰεν ν δον Ἐϊθο ἘΣΎ ἘΣ 

᾿ ἀναμ. σε] τί ἀναμιμνήσκεις, εἶπε (51) Κ, αι πα ἀναζ. φησὶ, τὸ ᾿άφιη. 
τὰ ἐν] ἐπὶ 1. Ἡ προσευχῆς 1. 9 αὐτὸ] σαυτὸν Ο. αὐτὸ οπῃ. Κ. Ρ δυνα- 
μώμεθα) δὶς 1. δυνώμεθα Οὐ. Οαῦ. Ψψεγοη. ἵνα δυν. ΟΊ. Κ. ϑαν. σοί. 4 ἐν 
Ομ. 1. γέγραπται ΡΙῸ γέγονε Κ. Τ ἐπέπεσε (ὐ. ἐποίησεν αἴ. 5 τοὺὐν.] 
τὸ ἐν. (. δι. πνεῦμα δυνάμεως καὶ ὦ. τοὐν. πν. δυνάμεως καὶ ϑαν. (οί. δία- 
{1π| ἀγάπη τῇ 1. (δῖ. ἴ ὅταν] ὅτι Ο. πρότεροι οτῃ. Κὶ. Υ καὶ τὴν---ἀγα- 
πῶμεν] τοῦτό ἐστιν ἡ ἀγάπη. διὰ τοῦτο ἐν κοινῷ "λέγειν αὐτὸ ἐδιδάχθημεν, ἵ ἵνα 
ἀγαπῶμεν ἀλλήλου»" ἀπὸ τούτων προτρέπει καὶ τὴν εἰς θεὸν ἀγάπην ἐπιδείκνυ- 
σθαι, καὶ τὴν εἰς τὸν πλησίον Κὶ. Υ ἐντίθησι (. (αι. Μοχ φησὶν ροϑί 
ἀλλήλους ἴγδη8ρ. ὅαν. σδΐ. Χ καὶ δοσοβϑὶ οχ (". 1. (δἱ. Υ̓ προδ. φήμη] 
προδοσία φιλίας Κ. 2 δυν. καὶ ἀγ. ο΄ οτὰ. Ο.Κ. ἃ σωφροσύνης ἃηΐθ 
ΟΟΥΤ. 0. Ὁ σωφροσύνην Ο. σωφρονισμὸν---περικόπτῃ ) σωφρονισμὸν λέγει 
τὴν τῆς ὃ. καὶ τῆς Ψ. εὐεξίαν, ἢ ἢ ὥστε σωφρονεῖν ἡ ἡμᾶς καὶ πρὸς τὰ περιστατικὰ τὰ 
συμβαίνοντα ΙΚ. ὃ τὴν ὑ. λ.7 λ. τὴν ὑ. Ο.1. ἀ περικόπτῃ) ὅϊο (.1. (αἴ. 
κόπτῃ ἘΒαά. 
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6Μ) ἢ Ἵ “ 4 4 “- { - - , 

Μὴ τοίνυν ἀλγῶμεν ἐπὶ τοῖς 'δεινοῖς τοῖς συμπίπτουσι' 
Ἁ "“" ’ ᾽ 19 ςς Μ Α ’ὔ κ ᾿ ΄ς 

σωφρονισμὸς τοῦτό ἐστι. ἡ σπεύσης, φησιν, ἐν καιρῷ 
" - «99 Ἁ Ν " εν "“ " κ κ ΄σ 

ἐπαγωγῆς. []ολλοὶ πολλὰ κατ᾽ οἶκον ἔχουσι λυπηρὰ, καὶ τῆ 
Α ΄-ς΄. σ' 

μὲν λύπη κοινωνοῦμεν ἀλλήλοις, τῇ δὲ ὑποθέσει οὐκέτι ὁἀλλ᾽ ὁ 
᾿ Ω ᾿ κ ε 9 κ ᾿ “ “ κ ἀν ᾽ 

μὲν ἀπὸ γυναικὸς, ὁ δὲ ἀπὸ παιδὸς, ἕτερος ἀπὸ οἰκέτου, ἄλλος 
Ἁ ὔ Ἁ “΄“΄ Ἁ 

ἀπὸ φίλου, ἄλλος ἀπὸ ἐχθροῦ, ἄλλος ἀπὸ γείτονος, ἄλλος ἀπὸ 
ἢ ᾿ ᾿ ᾿ ὩΣ ξ. κω - , “ ι 

ζημίας, καὶ πολλαῖΐι και διάφοροί εἰσιν αἱ αἰτίαι τῆς λύπης" και 
“ 3 “{ Ἔ κ᾿ ἢ ’ εἶ δι ἢ “ Κ᾽ 

ὅλως οὐκ ἔστιν εὑρεῖν τινα “λύπης καθαρὸν καὶ ἀθυμίας, ἀλλὰ ὁ 
᾿ εἶ Α ἈΝ ΄“- ’ 

μεν μικρὰ, ὁ δὲ μείζονα ἔχει τὰ λυποῦντα. Μὴ τοίνυν ἀσχαλ- 
, 53 ι 

λωμεν, μηδὲ αὐτοὶ μόνοι νομίζωμεν εἶναι ἐν λύπη. Οὐ γὰρ 
᾽ Α Ἀ ΄σ΄ σ΄ » 

ἔστιν ἄνθρωπον ὄντα καὶ τον ἐπίκηρον τοῦτον ζῶντα βίον, 

λύπης εἶναι χωρίς" ἀλλ᾽ ἂν μὴ σήμερον, αὔριον" ἂν μὴ αὔριον, 

μετὰ ταῦτα συμβαίνει ' τὸ λυπηρόν. Ὥσπερ γὰρ οὐκ ἔνι τινὰ 

πλέοντα μὴ εἶναι ἐν ἀγωνίᾳ, πλέοντα λέγω πέλαγος μέγα" οὕ- 
᾿ ᾿ κ᾿ ΡΥ - ΕῚ ς 

τως οὐδὲ "τὸν βίον τοῦτον ζῶντα οὐχ οἷόν τε μὴ εἶναι ἐν ἀθυ- 
Εις, ἍΪ, ΝΆ ’ ᾿ ᾽ δ) , ὔ ᾽ Ν 5 

μίᾳ᾽ 'κὰν πλούσιον εἴπης, ἐπειδὴ πλούσιός ἐστι, πολλὰς ἀφορ- 
Ἁ ΠῚ ς “ “.“᾽ ᾿ ἸᾺι- ᾿ Α Ἁ »ν ν , Α ς Ἁ 

μᾶς "πῃ ἀθυμιῶν ἔχει" κἂν αὐτὸν τὸν βασιλέα" καὶ γαρ καὶ αὐτὸς 
Ἁ “ “- , Ν Υ͂ 

ὑπο πολλῶν κρατεῖται, καὶ οὐ πάντα κατὰ γνώμην πράττει, 
[ 

ἀλλὰ πολλὰ παρὰ τὸ δοκοῦν αὐτῷ χαρίζεται, καὶ μάλιστα 
᾿ 

πάντων ἐκεῖνός ἐστιν ὁ πάντα πράττων. ἃ μὴ θέλει. ΤῚ δή- 

ποτε: Ὅτι πολλοὺς ἐ ἔχει τοὺς ἐκ τῶν ἐκείνου λαμβάνειν βουλο- 
’ ΟΣ Ρ δὲ 9 “ ᾽ ἥδ 4 Ι “ ’ 

μένους. ννόησον δὴ, ἐν ὅση ἐστὶν ἀθυμίᾳ, ὅταν βούληται 
’ ’ ἌΡ, ἂλ δὲ δια δὲ 5 δι ὁ Ἁ ἈΡΝΝΣ 

μὲν τι πράττειν, μή ὀύνηται ὁε, ἢ ὁια ὁεος, ἢ ὁι ὑποψίαν, ἢ ὁιὰ 
Α ἷ Ἁ ἷ 

πολεμίους, ἣ διὰ φίλους. Πολλάκις δὲ, ὅταν καὶ φιλονεικήση τι 
ἴω “-- »“» Ἁ ΄΄- “ ΄- ΄- ’ 

πρᾶξαι τῶν αὐτῷ δοκούντων, τὸ πᾶν Ῥαὐτῷ τῆς ἡδονῆς ἠφανισται 

α τῆς ἐκ τῆς πράξεως ὁ ἐκείνης, πολλῶν " ὄντων τῶν ἀπεχθανομέ- 

νων αὐτῷ. ᾿Αλλὰ τί; νομίζεις τοὺς ἀπράγμονα βίον ζῶντας 

εἶναι ἐν βίῳ λύπης δκαθαρῷ; Οὐκ ἔστιν. ᾿ΩὭσπερ οὐκ ἔστιν 
ν 3 Δ΄’ » » “ ὩΣ ’ , Π ’ 
εἶναι ἀθανατον ἄνθρωπον ὄντα, οὕτως οὐδὲ λύπης χωρις. ἰἰόσα 

εἰκὸς ὑπομένειν αὐτοὺς πράγματα, ἃ λόγῳ μὲν παραστῆσαι οὐκ 

ἔστιν, ἔργῳ δὲ ἐκείνους μόνους δυνατὸν εἰδέναι ; πόσοι μυριάκις 

19 5΄γσδαο. 1ὶ. 2. 

Θ ΉΘΙΚΟΝ. Ὅτι ὥσπερ οὐκ ἔστιν εὑρεῖν ἄνθρωπον ἀθάνατον, οὕτως οὐδὲ 
χωρὶς λύπης ζῶντα ἐν τῷ βίῳ" καὶ ὅτι μία λύπη ἐπωφελὴς, ἡ δι᾿ ἁμαρτίας" καὶ 
περὶ ἐλεημοσύνης. Ψ ΤΟΝ. ἴ δι τοῖς συμπίπτουσι] συμπίπτουσι ὃ. Ὁ. ὃ. τοῖς 
συμβαίνουσι 1. Β ἀλλ᾽ οἵη. Κα. ᾿ λ, καθαρὸν] ἐκτὸς Δ. ὦ. ἰ τὰ λυ- 
πηρὰ ΙΚ. Κ τὸν β. τοῦτον] ὅ᾽1ς ΟΠΊΠΘΒ. τὸν τοῦτον τὸν β. Βαα. Ι κἂν πλ. 
εἴπῃς] καὶ πλούσιος 1. ϑία(]πη ἐπειδὴ γὰρ πλ. Κα. ὅαν, σοί, τὰ ἀθυμιῶν (.1. 
μιοοϑίμηϊαο Νοῖ. ἘαοΡαίαν ἐπιθυμιῶν. Ὠ πάντα οι. Κὶ. Ο ἐννόησον δὴ] 
δ16. ΠΟΒΕΓῚ ΟΙΏΠ6Β. σοηδίάογω αοηΐψιο Ν ει. ἐν ὅσῃ δὲ αά. Ρ αὐτοῦ Κα. 
Μοχ ἠφάνισται (. αορδίυν ἠφάνισε. 4 τῆς] τῶν (Ὁ. τῆς οπι. Κ. τ ὄν- 
των] γενομένων Κ. 5 καθαρῷ ) δὶς Ο. Τ. πιὸ οοπ]θοογαΐ, [0 Π, καθαροὺς 8α. 
ῖ ὥσπερ ]-[- γὰρ Κ. ὅαν. οϑί. Υ εἶναι ἀθ. ἄνθ. ὄντα] εἶναι ἀθ. ὄντα ἄνθ. Ο. 
ἄνθ. ἀθ. ὄντα Ι. ἄνθ. ἀθ. εἶναι Κ. ΓΔΕ] πὴ οὕτως ΟΠΊ. ΨΜΕΙΌΏ. 
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ηὔξαντο ἀποθανεῖν τω ἐκείνῳ τῷ πλούτῳ καὶ τῇ τρυφῆ; Τὸ γὰρ 
τρυφᾶν οὐ πάντως “καὶ ἐκτὸς λύπης ποιεῖ εἶναι" μᾶλλον Χδὲ 

αὐτὸ τὸ τρυφᾶν μυρίας τίκτει λύπας, νόσους, ἀηδίας" καὶ Υχωρὶς 

τούτων, αἰτίας μὴ ὑποκειμένης. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ ἐν ἕξει τοι- 

αὐτη καταστῆ, καὶ ἁπλῶς οἶδεν ἀλγεῖν. « Καὶ γὰρ ἰατρῶν λέ- 
γουσι παῖδες ὅτι καὶ παρὰ στομάχου ἑκατασκευὴν ἄκαιροι γί- 

νονται λῦπαι. Ἢ οὐχὶ καὶ παρ᾽ ἡμῖν τοῦτο συμπίπτειν εἰκὸς, 

ὅταν ἀλγῶμεν, καὶ μὴ εἰδῶμεν τῆς λύπης τὴν ὑπόθεσιν ; Καὶ 

ὅλως οὐκ ἔστιν εὑρεῖν τινα λύπης χωρίς εἰ δὲ οὐ τοσαύτην 

ἔχουσι θλύπης ἀφορμὴν, ὅσην ἡμεῖς, “οὕτως ἕκαστος νομίζει" τὸ 

γὰρ οἰκεῖον μᾶλλον αὐτὸν λυπεῖ τοῦ ἀλλοτρίου. Ὥσπερ γὰρ 
ἀ πὰ μέρη τῶν σωμάτων ἀλγοῦντες, νομίζουσι “ τοὺς πλησίον 

πλεονεκτεῖν ταῖς ἀλγηδύσι, ἱκαὶ ὁ νοσῶν τὸν ὀφθαλμὸν, οὐδὲν 

ἰἠλεμεν δὴ ἡγεῖται πάθος, οἷον τὸ αὐτοῦ" πάλιν ὁ τὸν στόμαχον 

"ἀλγῶν, τοῦτο πάντων οονλλανο ιν εἶναί Φησι, καὶ ἕκαστος 
9 

ἐν ᾧ ἈΝΑ, τοῦτο πάντων εἶναι ᾿ἀνιαρότερόν φησιν' οὕτω 

καὶ ἐπὶ τῆς δἀθυμίας, ὑπὸ τῆς λύπης ἧς κατέχεται, ταύτην φη- 

σὶν εἶναι ἀλγεινοτέραν᾽ μετὰ γὰρ τῆς πείρας τῆς οἰκείας τοῦτο 
, Οἱ ε δ Ε “᾿ δὲ 4 ὃ Χ ] κ ς 

κρίνει. ἷον, ὁ παῖδας οὐκ ἔχων, οὐδὲν οὕτω δεινὸν, ᾿φησίν, ὡς 
ν δί .ν .ἢ Α 1 ὅ Ν , ᾽δὲ Φ ς 
αἀπαιθία᾽ ὃ πολλοὺς ""Πέχων μετὰ πενίας, οὐδεν οὕτως ὡς πολυ- 

παιδίαν αἰτιᾶται" ὁ ἕνα ἔχων, οὐδὲν χεῖρον τοῦ ἕνα ἔχειν "νομί- 
ἬἪ “ Ἁ Ἁ κ ς ’ Ἁ ᾿ ο ’ 

ζει. ντεῦθεν γαρ, φησὶ, καὶ ῥᾷᾳθυμος γίνεται, καὶ ἐν ϑλύπη 
κι ἕ 

τὸν πατέρα καθίστησιν, ἀεὶ περιπόθητος αὐτῷ τυγχάνων, καὶ 

οὐδεμίαν ἐπιστροφὴν δεχόμενος. Ὃ καλὴν ἔχων γυναῖκα, οὐδὲν, 
“- ΄ ἈΝ ᾿ -“ 

Ῥ φησὶ, χεῖρον τοῦ ἐν ψὶ “ ἔχειν" ὑποψίας γὰρ τὸ πρᾶγμα 

γέμει καὶ ἐπιβουλῆς" ὁ "ἄμορφον, οὐδὲν χεῖρον, φησι, τοῦ 

ἄμορφον ἔχειν γυναῖκα" ἀηδίας γὰρ τὸ πρᾶγμα ἐμπέπλησται. 

Ὁ ἰδιώτης, οὐδὲν, "φησὶν, ἀχρηστότερον τοῦ βίου τούτου, οὐδὲ 
Α 

εὐτελέστερον᾽ ὁ στρατιώτης, οὐδὲν ἱμοχθηρότερον, φησὶν, οὐδὲ 

οἱ 

Υ καὶ οἵη. Κα. λύπης π. εἶναι Ρτο εἶναι Δ. π. ΟἸΏΏΒΒ. Χ δὲ οηγ. Κι. 
Υ χωρὶς τούτων οἴῃ. Καὶ. Ροϑί αἰτίας δἀά. πολλάκις Κ. ὅν. σοί. Ζ κατασκ.] 
ΞΕ ἀσθενῆ ἸάρΙΏ. ἃ συμπίπτειν εἰκὸς] συμπίπτει Ἰϊάθηη. οοπίϊησίξ δ ει. Μοχ 
ἴδωμεν ι ἢ Δ, ἀφορμὴν ΡΙῸ ἀφορμὴν Δ. ΟΠΊΏ 68. ο οὕτως] ὅμως οὕτως 
ἔχειν Κ. ὅν. σοί. ἃ τὰ ΟἸΏ. ̓  8 τοὺς] τὸν 1. τῷ ΔΝ ε͵οη. Γ καὶ ὁ] ὅ 
τε γὰρ Κ. νοσῶν τ. ὁ. ΡΙῸ τ. ὁ. . νοσῶν ΟἸΏΠΘ6Β. ΕΞ ἡγεῖται ] -[ἰ τοιοῦτον εἶναι 
ΕἘπά. εἶναι οτὰ. Ο. πῖν εἶναι οτη. [1{. Μοχ οἷον τὸ αὐτοῦ (ἑαυτοῦ Κ. 
αν. σα.) οἵ. (. Ἀ ἀλγῶν ΟΥἸΏΠ68. ἘΔΘΡαῖυΣ νοσῶν. ἵἷ ἀνιαρώτερον (Ὁ. (9) 
Ἐδά4. εἶναι ἀν. Ῥτο ἀν. εἶναι ΟἸΠΠ68. διαῦτη ἡγεῖται ΡΥῸ φησιν Κα. ὅν. οθ. 
Κ ἐπιθυμίας Ἰζ. ϑιαθτη ἕκαστος ὑπὸ Κὶ. ὅαν. ςεΐ. ὙΨΟΡῚ νομίζει ἸΚ. 8δν. 
οοῖ. ϑέδίπη ἀπαιδίαν 11 611. τι ἔχων ] -Ἐ πάλιν 1146Π]. Ὦ νομίζει] ὑπολαμ- 
βάνει Κ. ο λύπῃ] συμφορᾷ 1.1. Ρ Φ. χεῖρον ῬΥῸ χεῖρόν ᾧ. ΟἸΏΠ68. 
4 ἔχειν γυναῖκα Ἐ44. γυναῖκα ἀθεοδῖ ἴῃ ογηηΐθι8. Τὐδτη ἔχειν οὐ. 1. τ ἄμορ- 
φον) δι. (1. δυσειδῆ Βαά. φησὶ οτι. Κα. Μοχ γταν ἸΡΕΘΦΘΕΝ ΟΤΉ. 
Ἰ46πη. 5 φησὶν ροϑβί τούτου γψα]ρο Ἰοστίι, ᾿ην 1118 ΠΌΥΊΒ. Ὁ μοχ. φ. .] ϑ1ς 
Βαά. φ. μοχ. τοῦ βίου τούτου (.1. μοχ. καλεῖ τοῦ β. τ. Κα. Μοχ στρατιᾶς 1. 

ΤΟΝ. ΥἹ. Ζ 
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170 ῷ, ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗ ΕΥΘΟΘΤΟΜΙ ᾿,. 

ἐπισφαλέστερον τῆς στρατείας" βέλτιον γὰρ ἄρτῳ "κεχρῆσθαι [5253] 

μόνῳ καὶ ὕδατι, ἢ ἢ τοσαύτας “φέρειν ἐπαχθείας. Ὁ ἐν ἀρχῇ 

ὧν, οὐδὲν ἐπιπονώτερον, Χφησὶ, τοῦ τῶν ἄλλων τὰς ἀνάγκας 
’ ς ω ’ ᾽ν" ’ὔ Α « ,ὔ 5 

θεραπεύειν" ὁ ἀρχόμενος. οὐδὲν δουλικώτερον, φησιν, ἑτέρων ἐξ- 

ουσίᾳ ὑποκεῖσθαι. Ὁ, γεγαμηκὼς, οὐδὲν χεῖρον, Υ φησὶ, γυναικὸς 
Ἀ ὃ . 7 ε Ἁ Ἁ ᾽δὲ “ ᾿- ΕῚ ν 

καὶ φροντίδος" 50 μή γεγαμηκὼς, οὐδεν ἀνελευθεριώτερον, “φησὶ, 

ἐμῷ μὴ γαμεῖν, καὶ οἰκίας ἀπεστερῆσθαι καὶ ἀναπαύσεως. ὋΟὋ 

σον ἔμπορος τὸν γεωργὸν μακαρίζει τῆς ἀσφαλείας" ὁ γεωργὺς 

τὸν ἔμπορον τοῦ πλούτου. Καὶ “ὅλως θυσάρμρευόν πως τὸ 

γένος τὸ ἀνθρώπινον, μεμνψίμοιρον καὶ βαρύθυμόν “ ἐστιν. Ὅτε 

πάντων τῶν ἀνθρώπων “καταγινώσκει, τότε φησὶν, οὐδὲν ἄν- 

θρωπος, τὴν πᾶσαν λέ οντες φύσιν, ἐπίμοχθον ζῶον καὶ ταλαί- ᾿ ὰ Χ 
πωρον. Πόσοι τὸ γῆρας θαυμάζουσι : : πόσοι τὴν νεότητα 

μακαρίζουσιν : : Οὕτω καὶ ἵταῖς ἡλικίαις πολλὴ ἡ ἀθυμία. 

8 Ὅταν ἴδωμεν κατηγορουμένους ἡμᾶς διὰ τὴν ἡλικίαν, φαμὲν, Ὑ0ρ 
κ ἊΝ ι ’ 

διὰ τί μὴ ἣμεν γέροντες ; ὅταν "λευκαίνηται ἡ κορυφή, παλιν, 
᾽ν ἰΕ “ τ Κ ε 1“ ’ , ς ᾿, “ “ 

Ὦ ποῦ ἡ νεότης; ἴλαιὶ ἰόὅλως μυρίας ἔχομεν ἀφορμὰς τοῦ λυπεῖ- 

σθαι. Μία μόνη ἐστὶν ὁδὸς ταύτης ἀπηλλαγμένη τῆς ἀνωμα- 
Δι ε ΝΝ ς ΠΑ͂ΝΕ: ΔᾺᾺ ᾿ς οΝ “ λυ ᾿ ἡλλὰ 

ἰαᾳς, ἢ κατὰ ἀρετήν" μᾶλλον ὁε καὶ αὐτὴ λύπην ἔχει, ἀλλα 
΄ 5 5 3 δ , Α 2 “ ἤ “ 

λύπην οὐκ ἀνόνητον, ἀλλὰ κέρδος καί ὠφελειαν ἔχουσαν. εἰ 

γὰρ ἥμαρτέ τις, καὶ διὰ τῆς λύπης κατανυγεὶς, ἀπενίψατο Καὸ 

ἁμάρτημα: ἢ πεπτωκότι ἀδελφῷ συνήλγησε, καὶ ἐνταῦθα πάλιν 

ἔχει τὸν μισθὸν οὐ μικρόν. "Πὸ γὰρ συναλγεῖν τοῖς ἐν συμφο- 

ραῖς οὖσι, πολλὴν ἡμῖν πρὸς ἱπὸν θεὸν δίδωσι τὴν παρρησίαν. 

Ε'Ακουσον ὅσα περὶ τοῦ ᾿Ιὼβ φιλοσοφεῖ ἡ θεία γραφή" ἄκουσον 

καὶ Παῦλος τί φησι δα Κλαίειν μετὰ πικλαιόντων" ““'Γοῖς 

ταπεινοῖς συναπαγόμενοι.᾽" ἫἩ γὰρ κοινωνία τῶν λυπουμένων τὸ 

σφόδρα φορτικὸν τῆς λύπης "ἀφαιρεῖν εἴωθεν. ἣ Ὥσπερ γὰρ ἐπὶ 

φορτίου, ἂν τοῦ βάρους τις κοινωνήση, ἐπελάφρυνε " τῷ μόνῳ τὸ 

ἄχθος φέροντι, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων. ν᾿ Ν ωὶ δὲ τῶν 

μὲν οἰκείων ἡμῖν τινος τετελευτηκότος, πολλοὶ οἱ παρακαθήμενοι, 
ε ε ’ εϑός κα Ψ ᾷ Υ 

Β' πολλοὶ οἱ παραμυθούμενοι" καὶ ὄνον πεσόντα πολλάκις διεγεί-: 
“ 4,9 “- ς “κι ᾿ Ά, ’ »» “ 

βομεν" τῶν δὲ ἀδελφῶν ἡμῶν τὰς ψυχὰς πιπτούσας ὄνου μαλλον 

20 Ἔοχη. χἹϊ. 15, τύ. 

Υ κεχ. μόνῳ] μόνῳ κεχ. 1.Κ. ν᾽ φέρειν] ἔ ἔχειν 1. Χ φησὶ] λέγει Κ. 
Σ φησὶ] ὀνομάζει Κ. Μοχ φροντίδων 1. 5 ὁ] ὥσπερ ὁ Κα. ἃ φησὶ οῃ;. Κι. 
Ιάδῃη ροϑῖ γαμεῖν 8414. λέγει. υ ἔμπορος] τ πάλιν Κα. ὁ ὅλον [. 4 ἐστι 
Ῥοβύ ἀνθρώπινον [8 ΠΒΡ. Κ. “ καταγνῷ τ ἴ ταῖς} ἐν ταῖς Ο.ΙΚ. Μοχ ἡ 
οἴη. 1. 8 ὅταν] - γὰρ ύ. Μοχ ἡμᾶς ΟΠΏ. ΤῸ ἢ λευκαίνηται] λευκὴ γένηται Ο. 
Μοχ κορυφὴ Ο.1. κεφαλὴ Εαά. ἱ ὅμως Ο.1.Κ. Κ τὸ ἀμ. ὅ16 ΟἸΏΠ68. 
τὰ ἁμαρτήματα ἃ. Μοχ πεπ. ἀδελφῷ ΡΓῸ ἀδελφῷ πεπ. ΟΥΏΠΕ6Β. Ι τὸν 
αβϑιιπηΐυση οχ Ο.Κ. τι κλαιόντων Ὁ καὶ πάλιν Ἰζ. ὅαν. οθί. Φ ἀφαιρεῖν] 
φέρειν Ι. ο τῷ---ἀφέροντι] ὅ8ϊς Ο. 1. αὐτῷ τούτῳ μόνῳ τὸ ἄ. τῷ φέροντι Κι. 
τὸν μόνον τὸ ἄ, φέροντα ΕΔ; Μοχ ἁπάντων οτῃ. (΄. Ῥ νυνὶ ῬΓῸ νῦν ΟἸΏΠ6Β. 



.ΝἮ ἘΒΙΝΤ. ΛΟ  ΤΙΜΟΤΗ. ἨΘΜ. 1. 17] 

’ Ἁ ’ ᾿ πι ΟΝ “ - ᾽ Ἁ 

παραβλέπομεν καὶ παρατρέχομεν. Καὶ ἐὰν εἰς καπηλεῖον “αὐτὸν 
» 9 ’ ΄΄ ς ’ Ν , . ᾿] 

ἴδωμεν ἀσέμνως εἰσιόντα, οὐκ ἀνακόπτομεν" κἂν μεθύοντα, ᾿οὐ 664 
.“ 4 ΄ “- " ’; ς Ἁ 

κωλύομεν, κἄν ὅτι δήποτε ἕτερον ποιοῦντα τῶν ἀτόπων᾽ ἀλλα 
’ ’ Ἁ “- ΄' 7 κ] 

ἥπαντα συμπράττομεν. Διὰ τοῦτο "Παῦλος ἔλεγεν, ᾿ι εἰ} 
Α ΄ι Α Α ι΄ “- Υ͂ ᾽ 

μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι τοῖς πράττουσι. 
Κκ Ἁ ’ ιν ’ Α ’ “ «ς ’ ΠΠ ᾿ 

αἱ συμμορίας μέθης καὶ πότου ποιοῦσιν οἱ πολλοι. [ἰοίησον, 
Ψ’᾽ ᾿ , ᾿ , “- ,ὔ 
ἄνθρωπε, συμμορίας, ὥὦὧστε ἀποθέσθαι τὴν μανίαν τῆς μέθης" 

- Ἀ -“"᾿ - Ἁ Ἁ - ,ὔ ' 

τοῖς δεδεμένοις καλὰ ταῦτα " τὰ φιλικὰ, “τοῖς ἐν θλίψει οὖσι. 
ΑΔ ὰ ᾿ , »- { ΝῚ ι 

'Γοιοῦτόν τι καὶ Κορινθίοις ἐπέταξεν ὁ [Ἰαῦλος" 22 “Ἵνα μὴ, 
“ , ᾿ 3 ’ ’ 3 “ Α ’ Α 

ὅταν ἔλθω, φησὶ, τότε λογίαι γίνωνται." Νῦν δὲ μέθης μὲν 
ἈΝ ΄- Α ἱ ’ ’ Α Π] 

καὶ τρυφῆς καὶ σπαταάλης “ἕνεκεν πάντα πράττομεν, καὶ κλίνην Β 
Α , ἢ ’ Ἁ Φ Ἁ ᾿ ᾿] ’ 

κοινὴν, καί τράπεζαν κοινὴν, καὶ οἶνον κοινὸν, καὶ ἀνάλωμα κοι- 
Ἁ .“-» Α - 

νὸν ποιοῦμεν" ἐλεημοσύνην δὲ οὐδεὶς ἐποιήσατο κοινήν. ᾿Ποιαῦτα 
Φ' -.. ᾿"] Α ’ ’ὔ 

ἣν ἐπὶ τῶν ἀποστόλων τὰ φιλικὰ, πάντα εἰς μέσον κατετί- 
θ ἥ ΟΝΦ ’ ὭἜ Α κ ΕῚ , Ο ’ὔ ᾿] κ ᾽ 

εντὸ τὰ ὑπάρχοντα. γὼ δὲ οὐ πάντα “κελεύω, ἀλλὰ μερος 
. “ὃ Ψ' ᾽ δῶ ᾿ ς ω Ψ ἃ κ ᾿ 

τι ἂν τις εὐοόῶται, φησίν, ὀριίσατω ἕκαστος κατα μίαν 
“ 5... .Β Ν ’, , εἰ ΟΥ̓ “ ς ἃν ἃ - 

σαββατων, ὥσπερ τινὰ φόρον φέρειν ὑπερ τῶν ἐπτὰ ἡμερῶν, 
Α ’ ᾿Ὶ ἱ 9. ’ ΝῚ Ἁ 

καὶ κατατίθεσθαι, καὶ οὕτω διδόναι ἐλεημοσύνην, κἂν μικρὸν, 
Ν] ’ :: ν ἈΝ 

“κὰν μέγα. 25 «« Οὐκ ὀφθήση ἱγὰρ. φησὶ, κενὸς ἐνώπιον κυρίου. 
᾽ , - ’ “ «“ Α “- 

5 Ἰουδαίοις ταῦτα ἐλέγετο" πόσῳ μάλλον ἡμῖν; Διὰ τοῦτο αὶ 
ἕ Α -' ΄- ΝῚ ’ Ν ᾿ 

ἑστήκασιν οἱ πένητες πρὸ τῶν θυρῶν, ἵνα μηδεὶς εἰσίη κενὸς, ἵνα 
Ἁ ᾽ ’ ΒΓ ᾿ ἢ" Ἷ 9 - Η ἂν Ἢ , 

μετὰ ἐλεημοσύνης "εἰσιη. ἰσερχῆ ἐλεηθῆναι: ἐλέησον πρό- 
19) δὲ “ ὴ 3 , ᾿ ᾽ὔ ς Υ εὐ ὦ ΙΝ " 

τερον. ε ὕστερος ἐρχόμενος, πλέον ὀφείλει" ὅταν “γὰρ 
’ ’ 

ἀρξώμεθα ἡμεῖς, ὁ ὁ δεύτερος, πλέον κατατίθησι. ΠΠοἰησόν σοι 

ὀφειλέτην τὸν θεὸν, καὶ τότε αὐτὸν 1 

τότε ἀπαίτει, ἵνα μετὰ τόκου λάβης" βούλεται τοῦτο ὁ θεὸς, 
᾽ . ’ “Δ ᾿ 3 τ 4“ τς “ 3, ᾿6 2 «ἢ 

οὐκ ἀποφεύγει. ᾽Αν μετὰ ἐλεημοσύνης αἰτῆς, χάριν ἔχει" ἂν 
Ν 9 ’ ΄ι ’ Ἁ ο 

μετὰ ἐλεημοσύνης ἀπαιτῆς, δανείζεις καὶ τόκους λαμβάνεις. 
Α “ ΄κ Υ̓ “ ΄ Ἁ 

Ναὶ, παρακαλῶ. Οὐκ ἐν τῇ ἐκτάσει τῶν χειρῶν τὸ ἀκούεσθαί 
ὴ , ’, Ἁ “- 

ἐστιν ἐκτεινόὸν σου ὕτας χεῖρας, μὴ εἰς τὸν οὐρανὸν, ἀλλ᾽ εἰς "9 
Ἀ »“" - 

τὰς τῶν πενήτων χεῖρας. ἮΑν εἰς τὰς τῶν πενήτων χεῖρας ἐκ- 

21 Ἔοτα. ἱ. 32. 22 τ Οὐον. χυΐ. 2. 28 Ῥραῦ. χνὶ. τό. 

αἴτησον" δάνεισον, καὶ 

4 αὐτὸν οτῃ. Ο. ΓΤ οὐ κωλύομεν Ροβί ἀτόπων (γ88ρΡ. Κ. 5 πάντα] μαλ- 
λον καὶ 8ν. σεΐ, ἐ μᾶλλον καὶ Κ. Ὁ ὁ Παῦλος Ο. Υ͂ αὐτὰ ΟἸηΠ68. αὐτοὶ 
Εαα. Ὑ μ. καὶ π. ῬΓῸ π. καὶ μ. ΟἸΠ65. Χ μωρίαν 1. Υ τὰ οἴῃ. Ο. 
ξ τοῖς] ἀλλὰ τοῖς Κα. Κιαίτα θλίψεσιν Ο. ἃ. ἕνεκα (Ο.1. Ὁ πάντα Βαα. 
πάντες Οοαά. εἰ εῖ. ς ἐκεξ εν αα φησὶ ἴ. Μοχ φησὶν ΟΠ]. ἰάθπι. ἃ κατὰ] 
μετὰ Κ. ϑιαίίτη τῶν σαβ. Εαα. τῶν οτη. (1. 8 κἂν] εἰ μὴ Ξς. Γ γὰρ 
οἴη. Κα. Μοχ ἐ ἐναντίον μου ῬΤῸ ἐνώπιον κυρίου ἰάθη. ΒΕ ᾿Ιουδ. .]} εἰ Ἰουδ. 1. 
Ὠ εἰσίῃ) εἰσέλθη Ἰζ. εἰσείη ὈΪϊ51. δἰδττη εἰ εἰσέρχῃ Κ. ἱ ὁ δὲ ὕστερος 
δὶς Βερ. 744. ὁ δεύτερος ().1. ὁ γὰρ ὕστερον Κ. ὁ δὲ ὕστερον Ἐπ, Βίδθτη 
ἀρχόμενος ζ. εἰσελθὼν 1. φιι ατέοτη ροδίογίον υοηϊέ Νεῖ. Κ γὰρ οπ. Κ. 
Μοχ πάλιν φτο πλέον . ᾿ ΠΝ ΟἸΏΠη68. αἴτησαι 44. τι μετὰ---δα- 
νείζεις] δι ἐλεημοσύνης δανείζης Καὶ Ὦ τὴν χεῖρα Κι. 
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172 5. ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΒΥΒΟΞΜΤΟΜΙ Ι.8---ἰο. 

-“ ΄-: , ΄: “- - ς᾽ Α 

τείνης τὴν χεῖρα, αὐτῆς ἥψω τῆς κορυφῆς τοῦ οὐρανοῦ" ὁ γὰρ 
" - , ’ Α ᾽ ,ὔ “ἡ Α4 9 " 

ἐκεῖ καθήμενος λαμβάνει τὴν ἐλεημοσύνην" ἂν δὲ ἀκάρπους αἀνα- (334) 
Α , ’ 

τείνης, οὐδὲν ὥνησας. Εἰπὲ ο γάρ μοι, εἴ σε ὁ βασιλεὺς προσ- 
Α , Ν “ ς ΄ ᾽ “Ἁ , “ 

ελθὼν ἤτησε μετὰ τῆς ἁλουργίδος, οὐκ ἀν προθύμως ἅπαντα 
Ν Ἁ “- ᾿ ΄ι “σ 

Ἑ τὰ ὄντα Ρἔδωκας; Οὐ γὰρ ἐν τῇ ἐκτάσει τῶν χειρῶν, οὐδὲ ἐν 
΄ 7 “" ς ᾿ " ἣ 9 “ "7 Ἀ Ε ’ 

τῷ πλήθει τῶν ῥημάτων, ἀλλ᾽ εν τοῖς ἔργοις τὸ “ἐπακούεσθαι 
Ἁ ΄“- , 

ἐστιν. ἔΑκουε γὰρ ἵτοῦ προφήτου λέγοντος" ““ “Ὅταν τὰς 
- ς “ 5» ’ κ) ’ Ἁ ᾿] ’ὔ " " 

χεῖρας ὑμῶν εκτείνητε, ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου αφ 
“ Ἁ ΄- 

ὑμῶν" καὶ ἐὰν πληθύνητε τὴν δέησιν, οὐκ εἰσακούσομαι ὑμῶν." 
Ἁ, “ Α Ἁ Ἁ 

Δέον γὰρ σιγᾶν, καὶ μηδὲ ἀνανεύειν εἰς τὸν οὐρανὸν τὸν ἐλέου 
ὃ ’ 9 « δὲ ς ’ Ε72 Ὶ Ν ’ 

εομενον, ὃ ὃὁὲ ὡς παρρησίαν ἔχων καὶ πολλὰ φθέγγεται. 
Ἁ ΄ ΄“ 

᾿Αλλὰ τί φησι; “Κρίνατε ὀρφανῷ ἵἱκαὶ ταπεινῷ, καὶ δικαιώ- 
Ἷ Α ν᾽ Ἁ ΠΣ Ὕ γ τ Ἷ 

Β' σατε χήραν, καὶ μάθετε καλὸν ποιεῖν." Οὕτω δυνησόμεθα ἀκού- 
Δ ’ ΝἉ “-“ Δ ; 

εσθαι, κἂν κατω τὰς χεῖρας ἔχωμεν, κἂν μὴ φθεγγώμεθα, μηδὲ 

ζητῶμεν. "Γαῦτα τοίνυν (Ἰλώσωμεν, ἵνα τύχωμεν τῶν ἐπηγ- 

γελμένων ἡμῖν ἀγαθῶν, ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, 
μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, 
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

665 ΛΟΓῸΣ Β. 
1Μ) κ 9 θη ἢ ’ὔ “-“ Α « ἴω δὲ ᾽ ᾿1 

ἡ οὖν ἐπαισχυνθῆς τὸ μαρτύριον τοῦ κυρίου ἡμῶν, μηδὲ ἐμε 
Ἁ “ ’ ΄σ- 

τὸν δέσμιον αὐτοῦ: ἀλλὰ συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ 
κατὰ δύναμιν θεοῦ τοῦ σώσαντος ἡμᾶς, καὶ καλέσαντος κλή- 

ς ’ " μὰ -Ψ, φ “ ᾿] Α Ἀ Ἂν ’ 

σει ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν, ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν, 

καὶ χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ ᾿Ἰησοῦ πρὸ χρόνων 

Β αἰωνίων, φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος 

ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ. 

ΟΥ̓ΔῈΝ χεῖρον, ἣ ὅταν τις ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς τὰ θεῖα 

κρίνη καὶ μετρῆ πράγματα’ οὕτω γὰρ ἀποπεσεῖται τῆς πέτρας 

ἐκείνης ἐκ πολλοῦ τοῦ μέτρου, καὶ τοῦ φωτὸς ἀποστερηθήσεται. 

Εἰ γὰρ ὁ ἃ τὰς ἀκτῖνας ἀνθρωπίνοις θέλων καταλαβεῖν ὀφθαλ- 
- . ’ὔ " ᾽ 4 ΛΝ ᾿] ’ “- 

Ο μοῖς, οὐ μόνον οὐ καταλήψεται οὐδὲ ἀνθέξεται τοῦ προκειμένου, 

24 Ἐϊθαϊ. 1.15, 17. 1 ΟΔΡ. 1. ν. 8---το. 

ο γὰρ] δὴ Καί Μοχ ὁ β. προσελθὼν (προελθὼν (Ὁ.) ὑγῸ προσ. ὁ β. οτηῃα8. 
Ρ ἔδωκας ΟΊΠ685. δέδωκας α]ἃ. Ῥοϑί ἢ. ν. 84. νῦν δὲ οὐχ ὑπὸ ἐπιγείου βασι- 

΄“ "-“-" ’ ΄σ λέως, ἀλλὰ τοῦ οὐρανίου διὰ τῶν πενήτων αἰτούμενος ἕστηκας παρορῶν καὶ τὴν 
δόσιν ἱ θέ ; καὶ πό ὑκ ἂν εἴ λά ἄξιος; Καὶ, 5 { σιν ὑπερτιθέμενος ; καὶ πόσης οὐκ ἂν εἴης κολάσεως ἄξιος ; Ια, ὅαν. σοί. 
ᾳ ὑπακ. 1. Τὼ τοῦ πρ.] Ἡσαΐου νεΕ] τοῦ Ἥσ. Κ'. 5 ὁ δὲ ὡς π. ἔχων] ὅϊο Ὁ. 
ὡς π. ἔχοντα [.ΚΚ, ὁ π. ἔχων Βα, Μοχ φθέγγεσθαι ἸΚ. ἴ καὶ ταπεινῷ οΟτη. 
ΟΟΙΚ, ᾿ποϊαϑατη ἃ ὅδν. Υ ἵνα τύχωμεν κ. τ. ἑ.] ταῦτα πράττειν διαναστῶμεν, 
“ Ν “ ᾽ ᾿ “-“ 5 ΄“- ᾽ Ὁ , εἶ ς ἵνα καὶ τῶν ἐπ. ἀγαθῶν ἀξιωθῶμεν ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλ. κι τ. ἑ. Κὶ, 
Ηονμ. 11. ἃ τὰς -{ ἡλιακὰς (Οὐ, Ἑ τοῦ ἡλίου Ια, ὅ'αν. σοί, 



᾿ 9...τ6 ΙΝ ἘΡΙΞΤ. 11. ΑὮὉ ΤΙΜΟΤῊ. ΗΟΜ. 1]. 179 

Ἅ, “- , ΄ 

ἀλλὰ καὶ ἀποπεσεῖται, καὶ μυρίαν ὑποστήσεται βλαβην᾽ πολλῷ 
φι «ε ’ Ἁ ᾿] - Ἁ ς“Π “ Α " -“ Ἁ ΄΄- 

μᾶλλον ὁ βουλόμενος πρὸς ἐκεῖνο τὸ φῶς ἀτενες ἰδεῖν διὰ τῶν 
-“- ΄σ Ἁ ΄σ 

οἰκείων λογισμῶν, ᾿ δεῦτὸ πείσεται, “καὶ ὑβρίζει εἰς τὴν τοῦ 

θεοῦ δωρεάν. Ὅ Μ Μά Οὐαλ εοῦ ὁωρεαν. ρα “γοῦν. ἀδμέμνῳ, καὶ ἄνην καὶ ὑαλεν-- 

τῖνον, καὶ παντας τοὺς τὰς λοιπὰς ἴ αἱρέσεις καὶ τὰ ὀλέθρια 

δόγματα ἐπεισαγαγόντας τῆ τοῦ θεοῦ ἐκκλησίᾳ, ὅπως ἀνθρω- 
’ “- Ν ΄- “ ᾿Ὶ ἴω 

πίνοις λογισμοῖς τὰ τοῦ θεοῦ μετρήσαντες ἠσχύνθησαν δἐπὶ τῇ 
4. “ 

οἰκονομίᾳ. Καίτοι οὐκ αἰσχύνης, ἀλλὰ πολλοῦ καυχήματος Τὴ) 
Π ᾿] ’ “ ΕΣ Ἁ Ἁ ’ - ἙΝ “- Ο δὲ Α 

ἀξία ἂν εἴη, τὸν σταυρὸν λέγω τοῦ Δριστοῦ. υδὲεν γὰρ 

οὕτω τῆς ἰφιλανθρωπίας αὐτοῦ τεκμήριον μέγα, οὐκ οὐρανὸς, 

οὐ θάλαττα, οὐ γῆ. οὐ τὸ ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι τὰ πάντα 

παραγαγεῖν, οὐ τὰ ἄλλα πάντα, ὡς ὁ σταυρός. Διὸ καὶ Παῦλος 
ων Φὰ τα - Ὁ, ἐξ Ἢ Ν δὲ ν , " “ 
ἐπ αὐτῷ καυχᾶται λέγων, μοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι, 

. Α 9 “-“ ἴω ΄“- ’ « ἴω 3 ΄ “35 » 7 

εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ι]ησοῦ Χριστοῦ. Αλλ 
Α ἴω “» 

οἱ ψυχικοὶ καὶ μηδὲν πλέον θεῷ νέμοντες τῶν ἀνθρώπων, κατα- 

πίπτουσι καὶ αἰσχύνονται. Διὰ τοῦτο ἄνωθεν τῷ μαθητῆ παρ- 
, Ξκ ’ὔ Στὸν 7 “ ᾿ ςς Μ) ω 5 κ΄ 39}}0 

ἥνει λέγων, καὶ δι᾿ ἐκείνου πᾶσι ἡ οὖν ̓ ἐπαισχυνθῆς, ὃτι Ἐὶ 
Ἁ 

τὸν ἐσταυρωμένον κηρύττεις" τοῦτο γάρ ἐστι τὸ μαρτύριον' 

τὸν θάνατον, φησὶ, τοῦ Χριστοῦ. Ἢ Αὐτὰ μὲν γὰρ καθ᾽ ἑαυτὰ, 

θάνατος καὶ δεσμωτήρια καὶ δεσμὰ, αἰσχύνης ἄξια καὶ ὀνειδι- 
΄- ο ’ ΄ Ἁ “ 

σμοῦ" ἀλλ᾽ ἐὰν τις τὴν αἰτίαν προσθῆ, καὶ τὸ μυστήριον ἢ εἰδῇ 
“- “- ΄“ , 

καλῶς, πολλοῦ καυχήματος, πολλῆς σεμνότητος ἑκάτερα ὄντα 
" ; - 

εὑρήσε. ὉὧὉ γὰρ θάνατος ἐκεῖνος τὴν οἰκουμένην ἀπολλυμένην 
» ; - »" »-»- -. Ἁ ’ 

ἔσωσεν" ὁ θάνατος ἐκεῖνος τῇ γῆ συνῆψε τὸν οὐρανόν" ὁ θάνατος 
“- Α “ 

ἐκεῖνος τὴν τυραννίδα τοῦ διαβόλου κατέλυσε, τοὺς ἀνθρώπους 
ο ’; ΄- ; -“ 

ἀγγέλους ἐποίησε οκαὶ θεοῦ υἱούς" ὁ θάνατος ἐκεῖνος τὴν ἡμετέ- Ἐ' 
Ἁ Α 

ραν φύσιν Ῥάἀνήγαγεν εἰς τὸν θρόνον τὸν βασιλικόν' τὰ δεσμὰ 
- Α χω -“ Ἁ 

ταῦτα πολλοὺς “ἐπέστρεψε. τ Μὴ οὖν ἐπαισχυνθῆς, φησὶ, το 

(335) μαρτύριον τοῦ κυρίου ἡμῶν, μηδὲ ἐ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ" ἀλλὰ 

συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ." "Γουτέστι, κἂν αὐτὸς ταῦτα 

πάθης, μὴ αἰσχυνθῆς. Ὅτι γὰρ τοῦτο ἠνίξατο, καὶ διὰ τῶν 
μὴ ’ ϑ “ἤ Ἁ “ - - Ἁ 

ἀνωτέρω εἰρημένων δῆλον, "διὰ τοῦ εἰπεῖν, “““Τύδωκεν ἡμῖν ὁ θεὸς 666 

2 (6Ἅἱ]. νἱ. 14. 

Ὁ τοῦτο π. ΡΓῸ π΄. τοῦτο ΟἸΊΠΕΒ. ο καὶ ὑβρ. 7 ὡς ὑβρίζων Καὶ 4 γοῦν] 
τοίνυν Ο.1. οὖν Ὁ αι. 8 Μάνεντα Κα. Μάνητα (αἴ. " αἱρέσεις} τεκόν: 
τας Ὁ. Μοχ ἐπεισάγοντας Οαΐ. εἰ ἀηΐε ΟΟΥ. 1. Ε ἄχη: ἐν 1. ᾿ ἀξία 
(ἄξια Εαα. ἴηνο νει. ) ἂν ̓ εἴ] ἄξια ἃ ἂν εἶεν Ὁ. ἄξιον εἶναι ἷ ., ἀξία---Χριστοῦ] 
ἄξια τὰ τῆς οἰκονομίας καὶ ὁ σταυρὸς τοῦ Χρ. Κ. ἱ φ. αὐτοῦ Ῥτο αὐτοῦ φ. 
ΟἸΏΠΕΒ. κ λέγων. Ροβί πᾶσι [πΆΠΒΡ. (εν. "Ὁ ὅτι---ἐστι οἵη. Ο. ὅτι---Χριστοῦ] 
τὸ μ. τοῦ κυρίου ἡμῶν. τουτέστι, "μὴ αἰσχύνου ὅτι τὸν ἐστ. κ. ἀλλὰ καὶ ἐναβρύνου 
Κ. ὅν. οδί. κηρύττεις ῬΙῸ κηρύσσεις ΟἸΠΠΕΒ. τὰ αὐτὰ] ταῦτα ΟΣ. (ὅδἱ. 
Μοχ καὶ δεσμὰ οἴη. Ο. ἢ εἰδῇ ΟΟΚ. (δι. ἴδη Εαάα. ο καὶ θ. υἱοὺς τί 
λέγω ἀγγέλους: υἱοὺς θ. Καὶ. Ρ ἤγαγεν (.1. ποῃ (δ(. ᾳ ἐπέστρεψαν 1. 
Τ᾿ διὰ γὰρ τοῦ ΚΚύ. Ῥοβί πάλιν Δα 4. τοῦτο ἐμφαίνει Ἰάοτη. 



174 5, ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΕΥΒΟΞΤΟΜΙ Ε.8».. τό, 

“ Υ͂ Α "» ’ Α ΟΣ Α Α ΠῚ 

πνεῦμα δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ" καὶ διὰ τῶν 
Ν “" 

μετὰ ταῦτα πάλιν. “᾿Αλλὰ συγκακοπάθησον, "φησί του- 
τέστι, μὴ ἁπλῶς μὴ ἐπαισχυνθῆς, ἀλλὰ τῇ πείρᾳ μὴ ἐπαισχυν- 

΄σ' ΧῸ “- Α ΄σ 

θῆς. Καὶ οὐκ εἶπε, μὴ φοβηθῆς, μηδὲ ᾿δείσης, ἀλλὰ μᾶλλον 
ἢ Ἁ ὔ Υ Α (ς " ᾽  ,.48...Ὁ ΕῚ τ " 

αὐτὸν θαρρύνων δ φησὶ, “μη ἐπαισχυνθῆς, ὡς οὐκ όντος κιν- 

δύνου, εἰ τῆς αἰσχύνης τις περιγένοιτο. ΧΙ  οῦτο μόνον ἡ ἔχει 
" Ἁ ΄ ΄σ 

φορτικὸν τὸ τῆς αἰσχύνης. Μὴ τοίνυν ἐπαισχυνθῆς, εἰ ἐγὼ ὁ 
"ἢ »“" 

Β νεκροὺς ἐγείρων, ὁ μυρία ἐργαζόμενος σημεῖα, ὁ τὴν οἰκουμένην 

περιδραμὼν, δέδεμαι νῦν" οὐ γὰρ ὡς κακοῦργός εἰμι δεσμώτης, 

ἀλλὰ τοῦ σταυρωθέντος ἕ ἕνεκεν. σταυρὸν οὐκ ἐπησχύνθη μου 

ὁ δεσπότης, οὐδὲ τὰ δεσμὰ ἐγώ. Ἰζαὶ καλῶς Ζπαρακαλῶν αὐτὸν 

Ξ ἐπαισχυνθῆναι, πρότερον δαὐτὸν τοῦ σταυροῦ ἀνέμνησεν. 
οὴ Ἁ , 

Εἰ τὸν σταυρὸν οὐκ ἐπαισχύνη, "φησὶ, μηδὲ δεσμά" εἰ ὁ δεσπό- 
ς ω Α 4 , ἢ ς ᾽ὔ ΄ ΄σ 

τῆς ἡμῶν καὶ διδάσκαλος σταυρὸν ὑπέμεινε, πολλῴ μάλλον 
- Α γ , κ Ν 

ἡμεῖς τὰ δεσμα. ΟΥΑπερ γὰρ αὐτὸς ὑπέμεινεν ὁ αἰσχυνόμενος, 
Α Ν Ἷ 2 ’ὔ Οὐ »Ν δι 2 Χ 

Οἰκαὶ τὸν σταυρωθέντα ἐπαισχύνεται. ὑ γὰρ οι’ ἐμαυτον, 
Α ’ Ξ ῃ ; ι Ὡ Ἢ ,ὕ ων 

φησὶ, φέρω ταῦτα τὰ δεσμά. Μηδὲν οὖν ἀνθρώπινον πάθης, 
Ἁ - “- Ας ’ 

ἀλλὰ τοῖς αὐτοῖς “κοινώνησον. “᾿Αλλὰ συγκακοπαθῆησον, 

ἱκακοπαθοῦντος. 
᾿ “ ᾿] ,ὔ 39 κ] Ρ “ 3 , 

φησὶ, τῷ εὐαγγελίῳ," οὐχ ὡς τοῦ εὐαγγελίου 
ςς Κα Ν δύ “- Α “ ᾽’ὔ ς σ΄ κ ἤ 

ατὰ ὀύναμιν θεοῦ, δ φησὶ, τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλεσαν- 

τος κλήσει ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν, ἀλλὰ ὕκατ᾽ ἰδίαν 
πρόθεσιν, καὶ χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ “πρὸ 

, ᾿] ΚΧ] Η Ἂν δὲ 

Ὁ χρόνων αἰωνίων. λλῶς ἑ, ἐπεὶ φορτικὸν ἣν τὸ εἰπεῖν, 

κακοπάθησον, πάλιν αὐτὸν “παραμυθεῖται. Μὴ γὰρ δυνάμει, 

Κῳφησὶ, τῇ σῆ ; δυνάμει τῇ τοῦ θεοῦ ταῦτα φέρε' σὸν τὸ 

ἑλέσθαι καὶ προθυμηθῆναι. 

Εἶτα καὶ Τῆν᾽ δυνάμεως αὐτοῦ δείκνυσι τὰ τεκμήρια" πῶς 

ἐσώθης, φησὶ, πῶς ἐκλήθης:: » ὥσπερ φησὶν ἀλλαχοῦ, 8 ἐς Ἱζατὰ 

τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν. Οὕτω τοῦ 

ποιῆσαι τὸν ἢ οὐρανὸν μείζων δύναμις αὕτη ἣν, τὸ πεῖσαι τὴν 

8. ἜΡΠ68. 111. 20. ᾿ 

5 φησὶ] τῷ εὐαγγ. ΘΕΌΝ. θεάν Ι, ν φησὶ οτι. Κα. Ῥοϑί ἐπαισχυνθῆς 
8. φησὶν, οὕτως εἰπὼν Ἰ΄61η. Υ ὄντος] -λοιπὸν Κ. ϑαν. οοῦ. Μοχ περι- 
γένηται 1. Χ τοῦτο] γὰρ Κ. ὅν. σοί. Υ ἔχει φ.] οὐχὶ τὸ φ. (.1. ἔχει--- 
αἰσχύνης] ἐ ἔχει φ. αἰσχύνη, τὸ ἡττᾶσθαι αὐτῆς ἴζ. ὅδν. σοί. 2 παρακαλεῖ Ι. 
8 αὐτὸν Οτη. Κ. Μοχ ἀ ἀναμνήσας Ἰά6Π1. Ὁ φησὶ οτη. 1]. ἢ ἅπερ] ἅμα 1. 
γεῖοπ. 4 οὐ γὰρ] ὥστε οὐ Κ. φησὶ οτῃ. ήδη. φέρω, φησὶ! ἴήνογβο οτα. (.1. 
- κοινώνησον -Ετοῦτο οὖν αἰνιττόμενος, συγκακοπάθησον, εἶπεν Ιζ. ἵ κακοπαθ.] 
-Ε ἀλλὰ τὸν μαθητὴν διεγείρων ὑπὲρ τοῦ εὐαγ. πη ψρ Κ. ὅ8αν. οσϑί. 8 φησὶ 
οἴη. Κὶ. δηΐθ θεοῦ ἴγΔη8ρ. 1. ᾿ κατὰ τὴν ἰ. Κ. ἱ ἄλλως δὲ οπι. Ο. Κ. νοι. 
Κ φησὶ ἀβδατηΐιπη οχ ().1. (αἵ. Κεῖ, μὴ γὰρ---φέρε] λέγων, οὐ κατὰ τὰ ἔργα 
ἡμῶν" τουτέστι, μὴ τῇ δυνάμει λογίζου τῇ σῇ, ἀλλὰ τῇ τοῦ 6. τὸ (τὸ οἵη. Κα.) 
ταῦτα φέρειν Κ. ὅν. σοῦ. Ἀαϊτη σὸν μὲν γὰρ τὸ, οἱ “Ροϑί προθυμηθῆναι 846. 
θεοῦ δὲ τὸ κουφίσαι καὶ παῦσαι 11416Π1. Ι φησὶ] ἐννόει Ἰζ. ϑᾶν. οεἴ, Μοχ 
ὥσπερ καὶ ἀλλαχοῦ φησὶν ΙΖ. τὰ οὐρανὸν] βο ύχμο 1; 



ΠΕ .12., 

(336) 

ΙΝ ΒΡΙΒΤ. 11. Δ ἙΓΜΟΊΗ. ΠΟΝ. 1]. 17 

οἰκουμένην. Ἰ]ῶς οὖν "ἐκλήθη; φησί. “ Κλήσει ἁγίᾳ. ου- 

τέστιν, ἁγίους εἰργάσατο ἁμαρτωλοὺς ὄντας καὶ ἐχθρούς" 

4“ καὶ ὁταῦτα οὐκ ἐξ ἡμῶν, θεοῦ τὸ δῶρον. Εἰ τοίνυν Ῥκαὶ 
δυνατός ἐστι “τῷ καλέσαι, καὶ ἀγαθὸς τῷ κατὰ χάριν, ἀλλὰ μὴ 
κατὰ ὀφειλὴν τοῦτο ποιῆσαι, οὐ δεῖ ᾿ δεδοικέναι. Ὃ γὰρ, ἡνίκα 

ἡμᾶς ἔδει "σωθῆναι, καὶ ἐχθροὺς ὄντας, χάριτι ἱ 
καὶ ἐργαζομένους ἴδη, οὐ πολλῷ μᾶλλον συμπράξει; “«Αὐ κατὰ 

τὰ ἔργα ἡμῶν, φησὶν, ἀλλὰ κατ᾽ ἰδίαν πρόθεσιν" οὐδενὸς 

ἀναγκάζοντος, οὐδενὸς συμβουλεύοντος, ἀλλ᾽ ἐξ ἰδίας προθέ- 
σεως, οἴκοθεν ἐκ τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ ὁρμώμενος Χἔσωσε. 

“ς Κατ᾽ ἰδίαν, Σ φησὶ, πρόθεσιν, καὶ χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡ ἡμῖν ἐν 

Χριστῷ Ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων. 'Γουτέστιν, ἀνάρχως 

ταῦτα ἐτετύπωτο ἐν τῷ Χριστῷ γενέσθαι. Οὐ ἁμικρὸν καὶ 

τοῦτο, τὸ ἄνωθεν "ΨΥ ΝΝ οὐκ ἐκ μετανοίας ἄρα. [ἰῶς οὖν 

οὐκ ἀΐδιος ὁ υἱός ; καὶ γὰρ καὶ αὐτὸς ταῦτα ἐβούλετο ἐξ ἀρχῆς. 
“Φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας, ᾿φησὶ, τοῦ σωτῆρος 
ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον, φωτί- 

’ “ 

σωσας. ὅταν 

σαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου." Εἶδες 

δύναμιν, εἶδες δωρεὰν, οὐχὶ δι ἔργων γενομένην, ἀλλὰ διὰ τοῦ 

εὐαγγελίου : : ἐλπίδος γὰρ ταῦτά ἐστιν. ᾿Ἐν μὲν γὰρ τῷ αὐτοῦ 

σώματι ἀμφότερα ταῦτα γεγένηται, ἐν δὲ τῴ ἡμετέρῳ ἔσται" 
΄- ΄“ “ Ν 

πῶς; “Διὰ τοῦ εὐαγγελίου." ὃ.“ Εἰς ὁ ἀέἐτέθην ἐγὼ κήρυξ καὶ 
. ’ ΝἾ ’ 93 »- 595 ’ “ “ 
ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος ἐθνῶν. Γι δήποτε τοῦτο συνεχῶς 

’ ΄ ΄“ - 

λέγει, διδάσκαλον ἐθνῶν ἑαυτὸν καλῶν ; [Πεῖσαι βουλόμενος, 
“ Ε “ Α Α Θ᾿» ’ Μ) ᾿ς 

ὅπερ ἔφην, ὅτι χρὴ καὶ “ἔθνεσι πλησιάζειν. ἡ καταπέσης, 
[ Α Ε] - Ε] - , , κ ’ Α 

φησίν, ἐν τοῖς ἐμοῖς παθήμασι' καταβέβληται τοῦ θανατου τὰ 
“- ᾿ ς “ “ ε , νι Ἁ Ν Α 

νεῦρα. Οὐχ ὡς κακοῦργος ταῦτα ὑπομένω, ἀλλα διὰ τὴν διδα- 
, ΄ 9 - “ ᾿ ἥ ’ὔ - Ἁ ’ 

σκαλίαν τῶν ἐθνῶν. ὝΔμα καὶ ἀξιόπιστον ποιεῖ τὸν λογον. 
«' ΄-. 

δ. Δι᾿ ἣν αἰτίαν Βκαὶ ταῦτα, φησὶ, πάσχω" ἀλλ᾽ οὐκ Βέπαισχύ- 

νομαι' οἶδα γὰρ ᾧ πεπίστευκα, καὶ πέπεισμαι, ὅτι δυνατός ἐστι 

τὴν 'παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην. τὴν ἡμέραν." «᾿Αλλ᾽ 

οὐκ ἐπαισχύνομαι;, ᾿ φησίν. Αἰσχύνης γὰρ, εἶπέ μοι, τὰ δεσμα: 

4 ἘΡΠ65. 11. 8. ΤΥ Ὁ Ὑ7: 

ῃ ἐκλήθης (οτη. φησὶ) ᾿ς. Ο τοῦτο (.Κ. Ρ καὶ οἵα 1.Κ. ᾳ τῷ... τῷ] 
τὸ... τοῦ δ οτοη. τὸ δ]8 1. Τ δεδοικέναι; δι. Εαα, οἱ Οαΐ. φοβηθῆναι Οοαα. 
8 αωθδνοι] ἀπολέσθαι Ο. τέ ἔσωσεν Ἧ Υ κατὰ τὴν ὶ. Κ. Υ πρόθεσιν] 
-Ἐ τουτέστιν Ἰζ. αν. οοἴ. Μοχ οἰκείας τγο ἰδίας [. Χ ἔσωσε]-Ἐ τοῦτο γάρ 
ἐστι τὸ ΙΚ. ὅαν. οοῦ. Υ φησὶ ἈΒΒΌΓΩΓΙΙΠΙ ΘΧ Ο. Οει. γε. 2 τετύπωτο 
ΟΙΚ. (αὐ. προτετ. Βαά. ἰαύπι ἐν τῷ Χρ. Ο.Κ. (αἱ. ἐν Χρ. Ἰησοῦ ηα. 
8 μικρὸν Ἰ-ἰ- δὲ Ο. Μοχ τὸ οπ|. 1. Ψετοη. Ὁ φησὶ δοοραδδιῦ οχ (1. ΚΝ ει. 
Ο' ζ, καὶ ἀφθ.} τὴν ἀφθ. καὶ ζ. 1. 4 ἐτέθην 1- φησὶν Κ. 8 ἔθνη 1. 
" μον τοίνυν 'ζ. ὅν. σοί. δ καὶ τ. ᾧ. πάσχω) ταῦτα πάσχει δεικνύων καὶ 
λέγων ι αἰσχ. ἃηΐθ (ΟΥΓ. 1. ἱ παραθήκην ὈΪβ 1. (δῇ. ἡ Ἔτοη. οἵ απίθ 
ΟΟΥΤ. Κα, παρακαταθήκην ὅν. σοί. 
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70 5. ΦΟΔΝΝΙΚ ΟΗΒΥΒΟΞΤΟΜΙ 

᾿] ᾿ Ν , Η Α Φ ᾿] ΄σ Γ ΄“ -“ " ΄. 

αἰσχύνης τὰ παθη; μὴ οὖν ἐπαισχυνθῆς. Ὁρᾷς πῶς διὰ τῶν 

ἔργων ἐνδείκνυται τὴν διδασκαλίαν ; ̓ΠΓαῦτα πάσχω, φησὶν, εἰς 

δεσμωτήριον ἐμβέβλημαι, ἐλαύνομαι. ““ Οἶδα γὰρ ᾧ πετπί- 

στευκα, καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός ἐστι τὴν παραθήκην μου 
ΕΣ) κε ς θή Ἢ Ἥ ἤ 

φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν. ίς ἡ παραθήκη; πίστις, 

τὸ κήρυγμα. "Γοῦτο αὐτὸς, φησὶν, ὁ παρακαταθέμενος ὁ ἀκέραιον 

φυλάξει. Πάντα πάσχω, ὥστε μὴ τὸν θησαυρὸν συληθῆναι" 
“ἉἋ 

οὐκ ἐπαισχύνομαι τούτοις, ἕως ὧν αὕτη ἀκέραιος σώζηται. Ἢ 

τοὺς πιστοὺς λέγει τὴν παρακαταθήκην, ἣν ὁ θεὸς αὐτῷ! 
θ Δ ἃ “ἃ 5 ϑεῷ 7 ἐς αἱ “- εἰ Α ᾿δοὺ 
ετο, ἢ ἣν αὐτὸς τῷ θεῷ. αἱ νῦν γαρ, φησὶν, ἰδοῦ παρα- 

ε ΜΝ “ ’ ὔ ᾿ ’ὔ “ , 

τίθεμαι ὑμᾶς τῷ κυρίῳ" τουτέστιν, τὰ οὐκ ἀνόνητα ταῦτα ἔσται" 
Α ῃΠ ’ὔ ΄ ’ὔ οὃ 7 Ἁ ’ Ὅ ων 

καὶ ιμόθεος τῆς παραθήκης “ δεικνύει τὸν καρπόν. ράς 
Α ΄ “΄- ΄-- 

αὐτὸν οὐδὲ αἰσθανόμενον τῶν κακῶν διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν μα- 

θητῶν ; 
“- ἥ' ’ “ 

Ρ'Γοιοῦτον εἶναι τὸν διδάσκαλον χρὴ, οὕτω κήδεσθαι τῶν 
“ ’ ’ ς - 8 ςς “ “ Α “4 

μαθητῶν, Ἱ τούτους παντα ἡγεῖσθαι. Νῦν ζῶμεν, φησὶν, ἐὰν 
« κ , 3 ᾽ ..55 ᾿ “ ςς ΠῚ ΝΣ ε 6 Ω » “ 
ὑμεῖς στήκητε ἐν κυρίῳ" καὶ παλιν, ἰς γὰρ ἡμῶν ἐλπίς, ἢ 

χαρὰ, ἢ στέφανος καυχήσεως :; ἢ οὐχὶ καὶ ὑμεῖς ἔμπροσθεν τοῦ 

κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ὟΝ "Ὁρᾷς αὐτὸν ταῦτα Μμεριμνῶντα, 

“ταῦτα φροντίζοντα, οὐχ ἧττον τῶν οἰκείων ἵἹτὰ τῶν μαθητῶν; 

Δεῖ γὰρ τοὺς φυσικοὺς πατέρας ὑπεραίρειν, δεῖ θερμοτέρους 

εἶναι. ᾿Αλλὰ καὶ τοὺς παῖδας φιλοστόργως πρὸς αὐτοὺς δια- 

κεῖσθαι προσήκει. ὃ“ ᾿]είθεσθε γὰρ, φησὶ, τοῖς ἡγουμένοις 

ὑμῶν, καὶ ὑπείκετε, εἰδότες ὅτι αὐτοὶ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν 
“ “ ’ 8 

ψυχῶν ὑμῶν, ὡς λόγον ἀποδώσοντες." Εἰπὲ γάρ μοι, αὐτὸς 
Α Ἢ ν δύ "5 Α « ’ὔ Ξ Α δὲ δὲ Ι 

μὲν τοσούτῳ δκινούνῳ ἐστὶν ὑπεύθυνος" σὺ ὃὲ οὐδὲ πείθεσθαι 
᾿] ΄- , Α “- 9 εὖ Ά ᾽ὔ ᾿ “ἃ Ν Ἁ ᾿ 

αὐτῷ βούλει, καὶ ταῦτα εἰς τὸ σοὶ συμφέρον; Κἂν γὰρ τὰ καθ 
ς Ἁ “ ἐν ᾿ ΦΨ ΟῚ Ἁ Ν Α τ 3 “ ὃ , 

ἑαυτὸν καλῶς διαθηται, ἕως ἂν τὰ σὰ μὴ ὴ καλῶς διακείμενα, 
9 ’ ’ τ ὃ “ διὸ Α “ἃ ἋἝ ’ Χ δὲ Φ 
ἐνα γώνιὸς ἐστι, ὀιπλὰς ὀίθωσι τὰς εὐθύνας. ᾿ώννοησον ὅθε ὅσον 
ἐστὶ καθ᾽ ἕκαστον τῶν ἀρχομένων ἐξετάζεσθαι καὶ ἀγωνιᾶν. 

παρέ- 

Ζ Αοὔ, ΧΟ ΞΖ 8 1 688: 111. 8. “Τἴ, Το. 9 ΘΌΣ. Σ111. 17. 

Κ τίς ἡ] ὅϊς Ο.1. τίς ἦν ἡ Κα. τί δὲ ἦν ἡ Οα. τί σὴ Νετοπ. ὅϑαν. τίς ἔστι 
6Χ ἸΠρΡΘΠΙΟ, αὖ νἸἀοίαν, ΜοΙ. Β6η. δίδθιη παρακαταθήκη (ὐ. οἴ σον. Κὶ. τεσορ- 
ἴὰπ| ἃ αν. σϑΐ. Ἰ παρακατέθετο ὅαν. οεΐ. ΤΟΡΌρΡ ΠΑΠΕ 5 ΠΠΟΓ]8. τὰ οὐκ 
οἵη. Κα. διαϊπ) ἀνόνητά μοι ἃ. μοι ἀδοδῦ 1ἴῃ ΠΟΒΙίΓΙ8. Ἀ Τιμοθέῳ (.1. 
Θιαίη παρακαταθ. (ὐ. Μογ. Βοη. ο δεικνύει μοι 44. μοι οἴῃ. (.1. δεῖ. 
καιρὸν ῬΥῸ καρπὸν ΘΟ. ΡΉΘΙΚΟΝ. Ὅτι δεῖ ὑπακούειν τοῖς διδασκάλοις καὶ 
ἱερεῦσι, καὶ μὴ κρίνειν αὐτοὺς, κἂν βίον ἔ ἔχωσι φαῦλον' ἐὰν μέντοι περὶ τὴν πίστιν 
πταίωσι, τότε οὐ δεῖ πείθεσθαι, ἀλλὰ καὶ ἀποφεύγειν, καὶ κρίνειν αὐτούς" καὶ ὅτι 
πάντας μὲν οὐ Δειροτονεῖ ὁ θεὸς, διὰ πάντων δὲ αὐτὸς ἐνεργεῖ διὰ τὸ σωθῆναι τὸν 
λαόν" καὶ ὅτι ἡ αὐτή ἐστι προσφορὰ, (- κἂν καθαρὸν. 1.) κἂν ἀκάθαρτον. βίον ἔ ἔχῃ 
ὁ προσφέρων. Νοτοη. 4 τούτους πάντα] οὕτω πάντας Κ. Τ καὶ ὁρᾷς Ο. 
5 ταῦτα φρ.] ὅϊ᾽ο οἴπηθ58. Ηδθο ἀοβαηῦ ἢ ἴῃ 44. Ὁ τὰ] ἢ τὰ Κ. τὰ οπΊ. δηΐθ 
οουτ. Ὁ. ΥΥ κινδύνων ὦ. Μοχ σοὶ οἴῃ. 1. Υ͂ ἢ κ. ΡὕΓῸ κ' ἢ οἴηπεβ. ἃ δὲ 
οἴη. Κὶ. 
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’ ’ “- Α ’ ἰέ ς ’ “ 

ΠΠόσην βούλει θεῖναι τιμὴν, πόσην θεραπείαν ἀντίρροπον τῶν 668 
ιν ’ νι “ἵ 3 “ ς , ᾿ ᾿ 

κινδύνων τούτων ; ̓Αλλ᾽ οὐδὲν ἴσον ἐρεῖς" δ εἰ γὰρ τήν ψυχὴν 
3 ὃ “ ες ; κ ε Α “- Κ “ 2 δ 59 00 

ἐπιδῷς, αὐτὸς τὴν ψυχὴν τίθησιν ὑπὲρ σοῦ. ἀν μη ἐνταῦθα 
“ “- " ᾽ὔ ἥ, Δ 3 “- Α ; Χ , 7 

καιροῦ καλοῦντος, ἀπολλύει αὐτὴν ἐκεῖ: σὺ δὲ οὐδὲ μέχρι λόγου 
Φ 

υ Οοτι ὑποτάσσεσθαι βούλει. '"Γοῦτο πάντων δαἴτιον τῶν κακῶν, 
Ἀν - φ ’ . ’ Ξ- ᾽ὃ ’ δ Ἁ 6 ὃ ’ ᾿ 

τὰ τῶν ἀρχόντων ἠφανίσθη οὐδεμία αἰόως, “οὐδεμία τιμή, 
’ ᾽ὃ ΄ ς( Η ᾽ Α “ « ’ « “- Α 

φόβος οὐδείς. εἰθεσθε, φησι, τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν, καὶ 
ὑπείκετε"" νυνὶ δὲ πάντα κατεστράφη καὶ συγκέχυται. Οὐχὶ 

τῶν ἡγουμένων ἕνεκεν ταῦτα λέγω" τί “γὰρ ἀπὸ τῆς τιμῆς 

ὠφεληθήσονται τῆς ἡμετέρας, ἢ τοσοῦτον ὅσον πειθηνίους Β 
“ ΡΨ κ κ δ ον ἡ , ᾿ ι κ ἢ 
ἕξουσιν ; ἀλλὰ διὰ τὸ ὑμῖν συμφέρον. Οὗτοι μὲν γάρ, κἀν 

τιμηθῶσιν, οὐδὲν ὠφελοῦνται πρὸς τὸ μέλλον, ἀλλὰ μεῖζον 

αὐτοῖς τὸ κατάκριμα" κἂν ὑβρισθῶσιν, οὐδὲν ἐβλάβησαν πρὸς 

τὸ μέλλον, ἀλλὰ καὶ πλείων αὐτοῖς ἡ ἀπολογία. ᾽Αλλ᾽ ὑμῶν 

αὐτῶν ἕνεκεν ἅπαντα βούλομαι “γενέσθαι. “Ὅταν γὰρ τιμῶνται 
παρὰ τῶν ἀρχομένων οἱ ἡγούμενοι, καὶ τοῦτο “αὐτοῖς προφέρε- 

ται, καθάπερ τῷ ᾿Ηλεὶ ἔλεγεν, “ἢ ““Ελαβόν σε ἐκ τοῦ οἴκου Ο 
τοῦ πατρός σου" ὅταν δὲ ὑβρίζωνται, καθάπερ ἐπὶ τοῦ Σα- 

μουὴλ, “ Οὐ σὲ, φησὶν, ἐξουθενήκασιν, ἀλλ᾽ ἢ ἐμέ. στε ἡ 
κ “ ’ Ε - 9 ς Α ἀ , Ε ΕῚ “. 

μεν ὕβρις κέρδος αὐτοῖς ἐστιν, ἡ δὲ τιμὴ βάρος. Οὐκ αὐτῶν 

τοίνυν ἕνεκεν ταῦτα λέγω, ἀλλ᾽ ὑμῶν αὐτῶν. ὋὉ τιμῶν τὸν 

ἱερέα, καὶ τὸν θεὸν τιμήσει" ὁ δὲ μαθὼν τοῦ ἱερέως καταφρονεῖν, 
δὸ ́“" ’ Ἀ " Ἁ Ἁ { "5 ’ ’ 1 ςςἢ ὃ ’ὔ 

ὁδῷ προβαίνων καὶ εἰς τὸν θεὸν 'ἐνυβρίσει ποτέ. Ο δεχό- 
«ε σε Ἁ 9 Α ὃ ’ Ξ- Α ςς ἦν ᾿ ε ’ Α͂ ΄ 

μενος ὑμᾶς, φησὶν, ἐμὲ δέχεται" ὅἕκαι, οὺς ἱερέας αὐτοῦ, 
Ν Ω , 5 3) ἜΣ “ ᾿, ΒΡ" ὃ “ ὅς “ 

φησὶν, ἐντίμους ἔχε. ντεῦθεν ἔμαθον ουδαῖοι τοῦ θεοῦ 
“- Ὁ“ “. ’᾽ ’ “ ΜΝ ᾿ 9 ’ 

καταφρονεῖν, ὅτι Μωσέως κατεφρόνησαν, ὅτι αὐτὸν ἐλίθαζον. Ὁ 

Ὅταν γάρ τις πρὸς τὸν ἱερέα εὐλαβῶς διατεθῆ, πολλῷ μᾶλλον 
Ἢ Ἁ ’ “Δ 5 ὦ ν “ " ᾿ " 4 τς “ τ " 

πρὸς τὸν θεόν. Κἀν ὁ ἱερεὺς φαῦλος ἢ, ὁ θεὸς ὁρῶν ὅτι διὰ τὴν 
Ἀ ΄- Α 

πρὸς αὐτὸν τιμὴν καὶ τὸν οὐκ ἄξιον τιμῆς θεραπεύεις, αὐτὸς ἀπο- 

δώσει σοι τὴν ἀμοιβήν. πὶ γὰρ, 12““ὋὉ δεχόμενος προφήτην, 

'φησὶν, εἰς ὄνομα προφήτου, μισθὸν λήψεται. προφήτου" Κκαὶ ὁ 

εἴκων καὶ ὑπακούων δηλονότι τῷ ἱερεῖ. Εἰ γὰρ, ἔνθα φιλοξενίας 

Ἰλόγος, ἔνθα οὐκ οἶδας τὸν καταγόμενον, τοσοῦτον λαμβάνεις ᾿᾿ 

(337) μισθόν: ᾧ πικαὶ κελεύει ὑποτάσσεσθαι, ἂν ὑποταγῆς, πολλῷ 
10 τ Βοσ. 11. 28. νἹ]. 7. 11 Μαίίῃ. χ. 40. ὅϑϊτδο. νἱῖ. 29 1 12 Μαίῃ. χ. 41. 

Υ εἶ γὰρ])- καὶ Ἐπ ΝΡ ὐονθε] οὔπω γὰρ τὴν Ψ. ἐπιδέδωκας, αὐτὸς δὲ 
(- καὶ τοῦτο ποιεῖ καὶ Κ. ) Κ. ὅν. οδί. 2 μὴ]-Εθῃῆ Εαα. θῇ οτὰ. (.1]. 
ἃ αἴτιον τ. κ- ῬτοΟ τ. κ. αἴτιον ΟἸΩΠ65. Ὁ ὅτι] ἐντεῦθεν Κα. Μοχ ἠφάνισται, 
ὅτι οὐδ. Ἰάδτη. 9 Ηδεο οὐδ. τιμὴ ἀβϑυτηία 6χ (Ὁ. Κεῖ. διδίτη φ. οὐδεὶς ὑγῸ 
οὐδεὶς φ. οπηπεΒ. Ἃ ὑμετέρας 1. ποδίτο Νεῖ. ὁ αὐτοῖς]- ὁ θεὸς 1. διαίτῃ 
προσῴφ. Ιάθβιη. ἔ ἐνυβρίσει ΟΟΚ. ὑβρίσει Ἐάα. δ καὶ]-Ἐ ἕτερος ἀλλαχοῦ Κ΄. 
Β οἱ Ἰουδ. 1. Μοχ Μωσέως (Ο.1. Νεἴοη. ᾿ φησὶν οτῃ. (Ὁ. Κ. νεῖ. Μοχ 
λήψεται πρ. ῬΙῸ πρ. λήψεται ΟΠΊΠΕΒ. Κ καὶ] καὶ ὁ τιμῶν καὶ Κα. ὅν. σοί. 
καὶ ὑπακούων οἴη. Κα. ἰ λόγον . ἃ καὶ οη. Κα. Μοχ οὐ πολλῷ μ. (Ὁ. εἰ. 

ἘΟΜΟΎΥΕ. Α 8 

ῳ 4 
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μᾶλλον. 15 “᾽πὶ τῆς " Μωῦσέως, φησὶ, καθέδρας ἐκάθισαν οἱ 
“- Ἀ ς “- Φ “ “Δ ’ὔ Μ δα 

γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι" πάντα οὖν, ὅσα ἂν λέγωσιν ὑμῖν 

ποιεῖν, ποιεῖτε κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ “ποιεῖτε. Οὐκ 
Ω ,- 5 ε ΑΡῊΝ Ψ ", , ᾽ , ᾿ » Ν 

οἶδας τί ἐστιν Ριερεὺς ; “ὅτι ἄγγελος κυρίου ἐστι; Μὴ γὰρ τα 
ς ΄“ ’ὔ ᾿ ΤΠ Υ̓ “- . “ ΄σ ΄- ᾿] κ 

εαυτοῦ λέγει; Πιὶ Γκαταφρονεῖς, οὐκ αὐτοῦ καταφρονεῖς, ἀλλα 
σ΄. ,ὔ ΠῚ “ Ἀ θ ΄“ κα Α 70 δηλ “ ς 

τοῦ χειροτονήσαντος δαυτον θεοῦ. αἱ ποθεν ὁὀῆλον ὅτι ὁ 
Ν ᾽ ’ ς Ἄ ὰ ’ Οὐ “" “ { ᾿ ’ὔ 

Ἐ θεὸς ἐχειροτόνησεν αὐτὸν ; φησίν. ὑκοῦν. εἰ ἵμη ταύτην 
᾿ ε ,ὔ - ς΄ δὼ ἃ ὖΚ , ς Ν ᾿ 

ἔχεις τῆν ὑπόληψιν, ἡ ἐλπίς σου κεκένωται. Ἐδ γαρ μηδὲν 

ἐνεργεῖ ὁ θεὸς δι᾽ αὐτοῦ, ν οὔτε λουτρὸν ἔχεις, οὔτε μυστηρίων 

μετέχεις, οὔτε εὐλογιῶν ἀπολαύεις" οὐκ ἄρα Χριστιανὸς εἶ. 

69 ΤΙ οὖν; φησί: πάντας ὁ θεὸς χειροτονεῖ, καὶ τοὺς ἀναξίους ; Ἶ 

Πάντας μὲν ὁ θεὸς οὐ χειροτονεῖ, διὰ πάντων δὲ αὐτὸς ἐνεργεῖ, 

εἰ καὶ αὐτοὶ εἶεν ἀνάξιοι, διὰ τὸ σωθῆναι τὸν λαόν. Εἰ γὰρ δι᾽ 
Ε Α ἃ κ Β Α τ κ ψω “ἃ ᾿ὕ “- νὼ ἂν 
ὄνου, καὶ διὰ Βαλαὰμ, ν' διὰ μιαροῦ ἀνθρώπου, τοῦ λαοῦ ἕνεκεν 

Ι ἀφ ἴων ἴω ΄- - 

ἐλάλησε, πολλῷ ΚΩ͂Ν διὰ τοῦ ἱερέως. ἐ γὰρ οὐ ποιεῖ ὁ 

θεὸς τῆς σωτηρίας ἕνεκεν τῆς ἡμετέρας : .γ11 γὰρ οὐ φθέγγεται: ὃ 

διὰ τίνος Χδὲ οὐκ ἐνεργεῖ ; : Εἰ διὰ τοῦ ᾿Ιούδα ἐ ἐνήργησε, καὶ διὰ 

τῶν προφητευόντων, οἷς φησιν, 14 ἐς Οὐκ οἶδα ὑμᾶς, ἀποχωρεῖτε 
ς5 ᾿ 9 “ ς 9 ’ Α ς5 ’ 49 ΑἉ Ε ’ 

Βαπ ἐμοῦ οι ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν, καὶ ἄλλοι δαίμονας 

κοβνναρτι πολλῷ μᾶλλον διὰ τῶν ἱερέων ἐνεργήσει. ᾿Επεὶ 
ἰ “μέλλοιμεν τοὺς βίους ἐ ἐρευνᾶν τῶν ἀρχόντων, αὐτοὶ μέλλομεν 

εἶναι χειροτονηταὶ τῶν διδασκάλων, καὶ τὰ ἄνω κάτω γίνεται, 

ἄνω οἱ πόδες, καὶ κάτω ἡ κεφαλή. ἤΑκουε Παύλου λέγοντος" 
15 ἐς ᾿Β μοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν, ἵνα ὑφ᾽ ὑμῶν ἀνακριθῶ, ἢ 

θ ὶ πὰ “« Σὺ τί κρί ὸν ἀ λ ὑπὸ ἀν ρωπίνης ἡμέρας" καὶ παλιν, υ τι κρίνεις τὸν αὐελ- 

φόν ὅου 3 ΟἿ τὸν ἀδελφὸν οὐ δεῖ κρίνειν, πολλῷ μᾶλλον τὸν 
, 

διδάσκαλον. Εἱ μὲν γὰρ τοῦτο ἐπέταξεν ὁ ο θεὸς, καλῶς ποιεῖς, 

Ο καὶ τὰν ἐρειι: μὴ ποιῶν" εἰ δὲ τοὐναντίον, μὴ τόλμα, μηδὲ 
“" Ἁ 

ὑπὲρ τὰ " ἐσκαμμένα ἐπιχείρει. Γῴ ᾿Ααρὼν μετὰ τὴν μοσχο- 

ποιΐαν ἐπανέστησαν οἱ περὶ Κορὲ καὶ Δαθὰν καὶ ᾿Αβειρών' τί 

οὖν : οὐκ ἀπώλοντο: : Ἕκαστος τὰ ἑαυτοῦ μεριμνάτω. Εἱ μὲν 

γὰρ δόγμα ἔχει διεστραμμένον, κἂν ἄγγελος ἢ, μὴ πείθου" εἰ 
Α 9 Ἁ [ ΠῚ ΄σ , ’ Ψ Ἂ - ΟΥ̓ 

δὲ ὀρθὰ διδάσκει, μὴ τῷ βίῳ πρόσεχε, ἀλλὰ τοῖς ῥήμασιν. 
ὙΠ Π “κ᾿ κ 5 ο» δὴ Ἂ ’ ε ᾿ , Ἁ 

χεὶς ᾿Δαύλον καὶ δι ἐργων καὶ διὰ λόγων ῥυθμίζοντα σε προς 

18 Μαύῃη. χα. 2, 3. 14 ΤΌΙΑ. νἱῖ. 23. 16 χ Οὐογ. ἰν. 3. Βοση. χὶν. 10. 

ἢ Μωσέως ΟΙΏΠΘ8. Ὁ ποιεῖτε] -Ενῦν δὲ οὐκ ἔστιν εἰπεῖν, ἐπὶ τῆς Μ. ἐκάθησαν 
οἵἱ ἱερεῖς, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ" τὴν γὰρ ἐκείνου διεδέξαντο διδασκαλίαν. διὸ 
καὶ Παῦλός φησιν, ὑπὲρ τοῦ Χρ. πρεσβεύομεν, ἁ ὡς τοῦ θεοῦ παρακαλοῦντος δι᾽ 
ἡμῶν. 1. Ῥ ὁ ἱερεὺς Βαά. ἴην 1015 ἢῦγ]ῖ5. 4 ὅτι οἵη. Κὶ. ὅαν. οοΐ. ἃ κατα- 
φρονεῖς ]- αὐτοῦ Ἐα4. αὐτοῦ οτι. (.1. Ν εί. τούτου ρῬτο αὐτοῦ Καὶ. 5 αὐτὸν 
οἵη. Καὶ. ὕ μὴ οτη. Κ. οί. Υ͂ οὐδὲ 1. Υ διὰ οἴη. Κ. Χ δὲ] γὰρ Ὁ. 
δὲ οπγ. δ δίοῃ. Υ ἐξέβαλλον 1.1Κ. ἐξέβαλον Ἐ4α. 5 μέλλομεν. Μοχ 
μέλλοιμεν (Ὁ. ἃ σκάμματα (ὐ.1. [ἠἡσκημένα Ἀορ. 744.} 
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Ἁ ΓΝ “- 

τὸ δέον. ὑΟὺύ δίδωσι πένησι, φησὶν, οὐδὲ καλῶς διοικεῖ. [Π6θεν 
- “-- ’ Α 

σοι τοῦτο δῆλον ; Πρὶν ἡ μάθης, μὴ μέμψη φοβήθητι τὰς 
᾿] ϑ ἈΝ ᾿] Ἁ ς ’ ᾿ ,ὔ ἣ , ’ Ἁ 

εὐθύνας. [Ι]ολλὰ ἀπὸ ὑπονοίας κρίνεται. Μίώμησαί σου τὸν 
δ ’ ὴ » .] “ ’; τ 16 ς( Κ εἶ ΕΝ ᾿] 

εσποότην᾽ ἄκουε αὐτοῦ λέγοντος αταβὰς ὄψομαι, εἰ 
Α “-“ ΄ “ 

κατὰ τὴν κραυγὴν αὐτῶν συντελοῦνται" εἰ δὲ μὴ, ἵνα γνῶ. Εὲ 

δὲ κατέμαθες καὶ ἐξήτασας καὶ εἶδες, ἀνάμενε τὸν κριτήν᾽ μὴ 
’ ΄-“ ΄“ - ’ 

προαρπάσης τοῦ Χριστοῦ τὴν τάξιν ἐκείνου ταῦτα “ἐστιν 
’ ΄ -. 

ἐξετάζειν, οὐ σοῦ" σὺ δοῦλος εἶ ἔσχατος, οὐ δεσπότης" σὺ πρό- 
βατον εἶ: “μὴ περιεργάζου τὸν ποιμένα, ἵνα μὴ καὶ ἐφ᾽ οἷς 
9 ; “- 5 ’ὔ ΄-“ Α “ ᾽ Α ’ Α 

εκείνου κατηγορεῖς, εὐθύνας δῷς. Καὶ πῶς ἐμοὶ λέγει, φησὶν, 

δαὐτὸς οὐ ποιῶν ; Οὐκ αὐτός σοι λέγει" εἰ αὐτῷ πείθη, μισθὸν 
δον ἐν τα ΓΧ ᾿ “ . Κ 4 , ’ 5 Δὰ 

οὐκ ἔχεις" ὁ ρίιστὸς ταῦτα παραινεῖ. αἱ τί λέγω; οὐδε 

Παύλῳ πείθεσθαι χρὴ: ἄν τι ἴδιον λέγη, ἄν τι ἀνθρώπινον" 
ς Ἁ ἀν . Ὁ ’ ΄σ ) Ν ." “᾿ 3 
ἀλλὰ τῷ ἀποστόλῳ τῷ τὸν Χριστὸν ἔχοντι λαλοῦντα ἐν 
ἑαυτῷ. 8. Μὴ κρίνωμεν τὰ ἀλλήλων, ἀλλὰ τὰ ἑαυτοῦ ἕκαστος" 

ἐξέτασόν σου τὸν βίον. ᾿Αλλ’ ἐκεῖνος ὀφείλει μου βελτίων 
Ω ’ Ἁ ’ 

εἶναι, φησί. Διὰ τί; Ὅτι ἡ ἱερεύς ἐστι. Καὶ τί σου πλέον οὐκ 

ἔχει ; οὐχὶ τοὺς ἀξχθωνν, οὐχὶ τοὺς κινδύνους ; οὐχὶ τὴν ἀγω- 
’ ὡ ἃ ὦ ᾿ ᾿ ᾿ ποὺ ᾽ , , 3 Υ 

νιαν ; οὐχὶ τὴν ταλαιπωρίαν ; ὑκ ὀφείλει σου βελτίων εἶναι ; 
“Ἢ ὮΞ ς. Ὁ Γ᾿ 4, )Αξ , ὃ δ ἀδλι οὰΝ 4 ἀκ Ὁ 

ἰ οὖν ; ἐπειδὴ οὐκ ἔστι σου βελτίων, διὰ τί σὺ σαυτὸν ἀπολ- 
λ ’ ΩΣ εΝν. ἢ ἣ “-  6δ'.ἢ Π ’ κ Ἂ “ 3 ΕΝ 
εις; ᾿Απονοίας ταῦτα τὰ ῥήματα. ἰἴόθεν "γὰρ ὅτι οὐκ ἔστι 

σου βελτίων: : ᾿Βὰν κλέπτῃ, φησὶ, καὶ ἱεροσυλῇ. ΠΠ6θεν οἶδας, 

ἄνθρωπε; τί κατὰ κρημνῶν ὠθεῖς, σαυτόν : 'λᾶν εἴπῃ τις, ὅτι ὁ 

δεῖνα πορφύραν ε ἔχει, κἂν εἰδὼς ἧς, ΑΝ τὰ ὦτα, κἂν 

ἐλέγξαι δυνάμενος ἧς, ἀποπηδᾷς εὐθέως 1" 

εἰδέναι, περιττὸν κίνδυνον "μὴ θέλων ἀναδέξασθαι: “ἐνταῦθα 

καὶ προσποιῇ μὴ 

, ... ’ Ν , “ Ν ἐς“ Ε] 

τοίνυν τί ἀναδέχη περιττὸν κίνδυνον; ᾿Γαῦτα τὰ ῥήματα οὐκ 

ἔστιν ἀνεύθυνα. ἔΑκουε Ργὰρ τοῦ Χριστοῦ λέγοντος, 17 “ Λέγω 
Α - [ων »"» 

δὲ ὑμῖν, ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν, ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, 

(338) δώσουσι περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως." α΄Ὅλως οἴει 
Ν ’ ΩΣ , 3 ; ᾿δὲ ΤΥ ’ Ἁ “΄᾿- 

τινὸς βελτίων εἶναι. καὶ οὐ στενάζεις, οὐδε ἵκόπτεις τὸ στῆθος, 
ΓᾺ , , 5 "Σ κ ν᾿ , : Ω» νὰ , 

οὐὸὲ κάτω κύπτεις, δουὸε μιμὴ τὸν τελώνην; (ἡγυκοῦν ἁαπώλεσας 
ν “Δ ͵ χ , Ὡς , , , , Ἂ 

σαυτον, κἄν βελτίων ἧς. Βελτίων ἵεἶ; σίγα, ἵνα μένης βελτίων 
16 δῇ, χυἹ. 21. - 17 Μαΐύίῃ. χὶϊ. 36. 

ιν οὐ ἀλλ᾽ οὐ ΟΟΚ. ὅν. εδὲ. Ἰηνιο Νεί. 5 ἐστιν ἐξ.] ἐξ. ἐστὶν 1.1Κ. Βέδίπη 
οὐ σὰ Ϊ. οὐ σὸν Κ. ἃ μὴ]-Ἐ τοίνυν Κ. αν. σοῦ. 8 αὐτὸς οὐ] οὗτος ὁ μὴ 1.Κ. 
ἴ Χριστὸς) -Ἐσοι ἘΔά. Ἰηντ8 ΠΡτῖ8. Ἔ μὴ ογά8. ἴπ Κ, τὰ ἀλλήλων (ἄλλων () 
ἀλλὰ ΟΤΏ. 461. Ὠ οὐκ ὀφείλει--ἀπολλύεις Ἢ ταῦτα τοίνυν ἔχων πῶς οὐ βελ- 
τίων ἐστί σου; εἰ δὲ οὐκ ἔστι βελτίων, ἄρα ὀφείλεις, εἶπέ μοι, (- διὰ τοῦτο Κα.) 
σὺ σαυτὸν ἀπολλύναι ; Ἰζ. ὅν. σοί. ἱ διὰ τί σὺ] διὰ τοῦτο 1. Κ γὰρ] Ἑ 
οἶδας (.1.- δῆλον Κα. 1 ἂν] καὶ σὺ μὲν, ἂν Κα. ὅαν. εοἴ. τὰ καὶ] εἰ δὲ μὴ Κ. 
Ἀ μὴ] οὐ Ο(Κ. ο ἐνταῦθα τοίνυν τί] ἐνταῦθα δὲ οὐ μόνον οὐκ ἀποπηδᾷς, ἀλλὰ 
καὶ ὦ. ὅαν. ορῖ. Ρ γὰρ εἴ λέγω δὲ ὑ ὑμῖν ὅτι. οτη. Καὶ. 4 ὅλως] - δὲ Καὶ. 
αν, οί. Τ κόπτῃ ΙΚ. 5 οὐδε] καὶ Κὶ. εἶ] ἧς 1. Μοχ μείνῃς Ἰά 611. 

Α΄ Ὁ 

. 

6ηο 



180 ι ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΒΥΒΝΟΞΝΤΟΜΙ 1.12. 

ἍἋ δὲ ᾽ Ἄ . ᾿ “ “. , ν,ν δι, δ " 
ἂν ὃὲ εἴπης, ἐκένωσας τὸ πᾶν. Αν νομίσης, οὐκ εἶ" ἀν μὴ 

Ι͂ ᾿ , ἘΠ Ν ς ἢ , Ω δ) 
νομίσης, πολὺ προσέθηκας. ως γὰρ ὁ ὧν ἁμαρτωλος, ἐπειδή 
ς γ᾽ ΄σ ,ὔ νι «ἢ 
ὡμολόγησε, κατῆλθε δεδικαιωμένος, ὁ μὴ ὧν ἡὶ σφόδρα ἁμαρτω- 

Ἁ ω “- 

Ο λὸς, καὶ οὕτω πεπεισμένος, τί οὐ κερδανεῖ ; ; ᾿Ἐξέτασόν σου τὸν 

βίον. Οὐ κλέπτεις ; ἀλλ᾽ ἁρπάζεις, ἀλλὰ βιάζῃ, ἀλλὰ “μυρία 

ἕτερα τοιαῦτα ποιεῖς. Οὐκ ἐ ἑπαινῶν "λέγω τὴν κλοπὴν, ἄπαγε, 

ἀλλὰ καὶ σφόδρα του ψιο εἴ τις ἄρα ἐστὶ τοιοῦτος" Υγοὺύ γὰρ 

πείθομαι: ὅσον γὰρ ᾿ἡ ἱεροσυλία κακὸν, οὐδὲ ἔ ἐστιν εἰπεῖν" ἀλλ᾽ 

ὑμῶν φείδομαι: οὐ γὰρ βούλομαι τὴν ἀρετὴν τὴν "ὑμετέραν 

κενοῦσθαι τῷ κατηγορεῖν ἑτέρων. ἀκ} τοῦ τελώνου χεῖρον, εἰπέ 

μοι ; ̓Αληθὲς ἢ ἦν, ὅτι καὶ τελώνης ἢ ἥν, καὶ μυρίων ἔνοχος κακῶν" 

Ὁ καὶ μόνον ἵνα εἴπη ὁ Φαρισαῖος, ὅ ὅτι οὐκ εἰμὶ ὡς οὗτος ὁ τελώ- 
’ “- Α ς 

νῆς, παντα ἀπώλεσε" σὺ περὶ τοῦ ἱερέως λέγεις, ὅτι οὐκ εἰμὶ ὡς 
ὋῸ ’ ΄-“ 

οὗτος ὁὸ ἱερόσυλος, καὶ οὐ πάντα κενοῖς; 
αΠῸῚ “ ’ ς ᾿" ψ ’ ’ “ Ι 

αὕτα λέγειν ἀναγκάζομαι καὶ ἐπεξιέναι τούτῳ τῷ λόγῳ, 
9 ἢ ν᾿ ’ , "αὶ . ς. Ὁ κι δου τον δὰ 

οὐκ ἐπειδὴ ἐκείνων μοι μέλει τοσοῦτον, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ περὶ ὑμῶν 
Ψ “ οἷ ΄ ’ 

δέδοικα, μὴ κενώσητε ὑμῶν τὴν ἀρετὴν διὰ τῆς καυχήσεως ταύ- 
.᾿ ΄ι -“- “ 

της, διὰ τῆς κατακρίσεως. Ακουε γὰρ ποῦ [Παύλου πειραινοὺν- 

᾿ Το καὶ λέγοντος" 18. ἘΠ δι δ δ ἘΡΎ ΘΝ ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕ κρόγάνι 

καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει, καὶ οὐκ εἰς τὸν 

ἕτερον." Εἰπέ μοι, ἂν εἰς ἰατρεῖον ἔλθης τραῦμα ἔχων, βἀφεὶς 

φάρμακον ἐπιθεῖναι καὶ θεραπεῦσαι τὸ ἕλκος, μὴ περιεργάζη τὸν 

ἰατρὸν, εἴτε ἕλκος ἔχει, εἴτε οὐκ ἔχει : κἄν ἔχη δὲ, φροντίζεις ; 5 
)] δ᾿ “ Ν ἴω 

μὴ ἐπειδὴ ἔχει ἐκεῖνος, τὸ σαυτοῦ οὐ θεραπεύεις, καὶ λέγεις" 
΄σι Ἁ Η Ἁ 

ἐχρῆν αὐτὸν ὑγιαίνειν Ἰἰἰατρὸν ὄντα: ἐπειδὴ δὲ οὐχ ὑγιαίνει 
ς Ἁ “Δ ς 5 κ νι δ ὐδνΝ ϑι ὧν . κ Ἅ “Ἃ 
ἰατρὸς ὧν, ἀφίημι κἀγὼ τὸ ἕλκος τὸ ἐμὸν ἀνίατον : Μὴ γάρ, ἂν 

Ἐ Ἕ ε Ἁ " ᾿ Ν θί »᾽ “-“ ᾿] ’ὔ ᾿ Οὐδ “ 

ὁ ἱερεὺς ἢ κακὸς, παραμυθία ἐσται τῷ ἀρχομένῳ; (ϑυόαμωῶς, 
ς Ν ὃ ΓΩ Α -} “- δί κ Α ς Ἕ ὃ ’ὕ; δὲ ΚΥ Α 

ἀλλα ὁώσει μεν ἐκεῖνος δίκην “τὴν ὡρισμένην, ὠσεις ὁε καὶ σὺ 

τὴν ὀφειλομένην καὶ πρέπουσαν. Καὶ γὰρ ὁ διδάσκαλος τάξιν 

λοιπὸν ΤΛΉΜΟΝ μόνον. 19 Οὔ σονται γὰρ, φησὶ, πάντες διδα- 
΄᾿ ᾿ 

κτοὶ θεοῦ: πικαὶ οὐ μὴ εἴπωσι, γνῶθι τὸν κύριον, ὅτι πάντες 
δή ς ἣ “- Φ ᾽ὔ ϑρρ σς 5) [ ᾿ 

εἰθήσουσι μὲ ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν. Γίνος οὖν 

18. (τὶ, ΥἹ. 2. 19 “οδῃ. νἱ. 45. Ἐϊεϊ. 1ἰν. 132. “61. χχχὶ. (Χχχ 11.) 34. 

Υ οὐκ εἶ] οὐχὶ ὅν. σοί. ΡΘΟΙΔΙΩΔΏ ΓΟ. ΕΌτ18. δ ϑοῃ. αοδῖϑἐϊ γει. 
ν σφόδρα οἵὴ. ΟὔΟΚ. Ῥοβί πεπεισμένος 846. σρτθε πὶ Κ' Χ λέγω τὴν κλ.] 
τὴν κλ. λέγω ταῦτα Κί. Υ͂ οὐ γὰρ] ἀλλ᾽ οὐ Κ΄. 2 ἡ οτὰ. Ο.ψΚ. ἃ ὑμετ. 
Ο. γεὶ. ἡμετ. Εαα. μ' ἵνα] ἵνα μ. ὦ. 5 ὁ ἀϑϑυμηΐαπη) εχ 1.Κ. ἃ ταῦτα] 
ἀλλὰ ταῦτα Κ. Μοχ τούτῳ οπη. Ἰά6π,. 8 μὴ] ποτε Κα. " ᾿"" οι. Ο. 
8 ἀφεὶς) μὴ ἀφεὶς Κ. ϑαν. ̓δεῖ. Μοχ μὴ ΟΤΏ. ΟΟἸΚ. ὅν. σϑί. ᾿ ἢ---καὶ 
(ἀλλὰ ΟῚ λέγεις] ἢ κἂν ἔχῃ ἐκεῖνος, σὺ τὸ σ. θεραπεύεις ; καὶ οὐ λέγεις Κ. 
ἷ ἰατρὸν ὄντα οτη. ἴ. Ῥδἰαί(ιτη ἐπειδὴ δὲ Ο. ἐπεὶ δὲ Κα. ἐπειδὴ Εαά. κ τὴν 
ὡρισμένην οτη. ἵζ. Μοχ καὶ πρέπουσαν οἵη. Ἰάθπη. [ἰ λοιτὸν οἴη. 1. πὶ καὶ 
οἵη. (Ὁ. ῬΡορῦ εἴπωσι 844. ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ 1. 



"12. 

’ 

᾿Ιωᾶννου λέγοντος, 

ΕΝ ΒΡΙΞΥ. Ἡ- ΔΡ ΤΙΜΘΤΗ͂. ΟΜ. Ἱ|. [8] 

Α 

ἕνεκεν, φησὶ, προκάθηται: τίνος π οὖν ἕνεκεν ἐφέστηκε: οΜὴ 

λέγωμεν, παρακαλῶ, κακῶς τοὺς διδασκάλους, ἵνα μὴ κακῶς 

ἑαυτοὺς διαθῶμεν᾽ τὰ ἡμέτερα Ρέξετάζωμεν, καὶ οὐδένα ἐ ἐροῦμεν 

κακῶς. Αἰδεσθῶμεν τὴν ἡμέραν ἐκείνην, καθ᾽ ἣν ἡμᾶς ἐφώτισεν. 

4 Πατέρα τις ἔχει: κἂν ϑ για ἔχῃ δεινὰ, πάντα συσκιάζει. 
90 ἐς Μ) ὃ ’ Ἀ 

ἡ δοξαζου γὰρ, φησὶν, ̓ ἐν ἀτιμίᾳ πατρός σου οὐ γάρ 
ς᾽ ’ ’ ς ΓΩ ὃ Κῷ 5 3 ,ὔ ’ 
ἐστι σοι δόξα ὡς ὀνειόος. ἀν δαπολείπη σύνεσιν, συγγνώμην 
."» 39 “ “ "4 “ “ ,ὔ ΄σ 

ἔχε. Πολλῷ μᾶλλον ἐπὶ τῶν πνευματικῶν πατέρων ταῦτα 
’ “᾽,, “ 5.6 ; ς ’ - 

λεκτέον. Αἰδέσθητι ὅτι καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν σοι διακονεῖται, 
᾿ κ᾿ κ ᾿ Ξ "Ξ κ 

ἀναγινώσκεσθαι ποιεῖ τὰς γραφὰς, διὰ σὲ τὸν οἶκον κοσμεῖ, διὰ 
- σξιο, Ἁ Ν 

σὲ ἀγρυπνεῖ, διὰ σὲ εὔχεται, ὑπὲρ σοῦ “ἕστηκε τὸν θεὸν παρα- 

καλῶν, διὰ σὲ λιτὰς ποιεῖ, ὑπὲρ σοῦ πᾶσα αὐτῷ ἡ θρησκεία. 

»"ΠῈαῦτα αἰδέσθητι, "ταῦτα ἐννόησον, μετὰ πάσης εὐλαβείας 

πρόσιθι. Εἰπέ μοι, φαῦλός ἐστι : Καὶ τί τοῦτο; γὸ γὰρ μὴ 

φαῦλος. αὐτός σοι χαρίζεται τὰ μεγάλα ἀγαθά; Οὐδαμῶς" 

πρὸς τὴν πίστιν τὴν σὴν τὸ πᾶν γα, ἐμόρον Οὔτε ὁ δίκαιος 

ὠφελήσει τι, μὴ ὄντος σου πιστοῦ, Ξοὔτε ὁ φαῦλος βλάψει Ὴ 
Ε κ“- κ ΌΝ : ε δον. πγῆν ον ῪΝ 
ὄντος σου πιστοῦ. Διὰ βοῶν ἐνήργησεν ὁ θεὸς 3ἐπὶ τῆς κιβω- 

“ “ 9 ’ “᾿ Ἁ ’ Α Α ς ’ ὥῳς Ὁ ’ 

τοῦ, ὅτε ἐβούλετο σῶσαι τὸν λαόν. Μὴ γὰρ ὁ βίος τοῦ ἱερεως, 
΄»- »- ΄ « 

μὴ γὰρ ἡ ἀρετὴ τοσοῦτόν ὕχι συντελεῖ; Οὐκ ἔστι τοιαῦτα ἃ 

χαρίζεται ὁ θεὸς, ὡς ὑπὸ “ἀρετῆς ἑερατικῆς ἀνύεσθαι: τὸ πᾶν 

τῆς χάριτός ἐστι τούτου ἐστὶν ἀνοῖξαι τὸ στόμα, τὸ δὲ πᾶν 

ὁ θεὸς ἐργάζεται" σύμβολον οὗτος πληροῖ μόνον. ᾿Εννόησον 
’ ΄ ΄ , 

ὅσον ἐστὶν ᾿Ιωάννου καὶ τοῦ Ἰησοῦ ἐτὸ μέσον: ἱκαὶ ἄκουε 

ϑδν τγω. χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι," 
καὶ, “Οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος." 

20 5ἴσδο. 111. 10, 13. 21 Μαΐίῃ. 111. 14. “οδ88. :. 26. 

᾿" οὖν οἵη. Κὶ. Ο μὴ λ. παρακαλῶ] μὴ. παρακαλῶ, μηδὲν ἀκριβολογώμεθα 
περὶ τούτων, μηδὲ λέγωμεν Κα. Ῥοϑῦ διδασκάλους Δ4 ἃ. μηδὲ ἀκρ. π. τ. ὅαν. σοῦ, 
Ρ ἐξετάζωμεν (-τάσομεν . )] αὐτῶν μᾶλλον σ.  π. τις ἔχει] 516 (.1. 
ἂν π. τις ἔχη Εαά. πατέρα---ὄνειδος] πατήρ σοι γέγονεν ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ φωτίσμα- 
τος" εἰ δὲ πατὴρ, τιμᾶσθαι δίκαιος ἂν εἴη, οὐ κατακρίνεσθαι καθὸ τοῦτο γεγένηται. 
καὶ πατέρα μὲν ἔχων τις θελήματος σαρκὸς, μυρία κεκτημένον ἐλαττώματα, πάντα 
καλύπτει καὶ συσκιάζει" σὺ δὲ τὰ τοῦτο γεγονότος τῷ πνεύματι ἐκπομπεύεις" καίτοι 
μὴ δοξάζου, σοφός τις φησὶν, ἐν ἀ. π. σου" οὐ “γάρ ἐ. σ. τοῦτο ὃ. ἀλλ᾽ ὄνειδος Κα. 
" ἐπ᾽ αν: 5 ἀπολείπῃ (.1. διαίτῃ σύνεσιν οἴληθ8. Εαθθδίαγν ἀπολίπῃ 
σύνεσις. εἰδὶ δοηϑιμηι απιϊδοτγὶξ οι. ἐχέτω ἴζ. Ῥοϑί ἢ. ν. δαᾶα. εἰ δὲ ἐπὶ 
τῶν σαρκικῶν 1. εἰ δὲ ἐπὶ τῶν σωματικῶν ( -Ἐπατέρων ὅϑδαν. οοἴ.) Κ. ὅν. σοί. 
ἴηνῖο δ᾽ οἱ. Υ ἕστηκε τὸν θ.} τὸν θ. ἔστηκε (Ὁ. πρὸς τὸν θ. εὔχεται 1. 
ω ταῦτα αἰδ. ] διὰ σὲ ταῦτα. αἰδ. (.1. Κεῖ. Χ ταῦτα] -Ἐ πάντα 1. Υ ὁ γὰρ 
μὴ] μὴ γὰρ ὁ Κ. 2 οὔτε---πιστοῦ οτη. Ϊ. ἃ ἐπὶ] διὰ 1. Ὁ τι οτὴ. Ο.β 
“ ἀρ. ἱερατ. ῬΙῸ ἱερατ. ἀρ. ΟΥΏΠ68. ἀ ἀνοῖξαι] - μόνον Κ. ὅαν. οοἱὕ. Μοχ 
χαρίζεται ὕΤῸ ἐργάζεται Κ. 9 τὸ οηϊ. (ὐ. τὸ μέσον δηΐθ ᾿Ιωάννου ἴδηβρ. Κ. 
[Υτει] Ἂ ΐ καὶ ἄ.] ἄ. γὰρ ΙΚ. ὅαν. οεἴ, Βίαίτη αὐτοῦ ρτο ᾿Ιωάννου Κ. 

όγι 

Ό 
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ι82 5, ΦΟΑΝΝΙΒ ΟΠΕΥΒΟΒΤΟΜΙ 

᾽ Φ ὦ Α ’ὔ Ε) ΄σ , Α ΄ 

δ᾿ Αλλ ὅμως καὶ τοσούτου ὄντος τοῦ μέσου, και πνεῦμα κατη- 

νέχθη, ὅπερ οὖς εἶχεν ᾿Ιωάννης. 33 “Ἐκ γὰρ πληρώματος 

αὐτοῦ, φησὶν, ἃ ̓ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν.᾽" ᾿Αλλ᾽ ὅμως πρὶν ἢ 

βαπτισθῆναι, οὐ κατηνέχθη: οὐ μὴν οὐδὲ 1 Ἰωάννης ἐποίησεν 
Ἄς ,θῆ ἢ ἢ οὐ ΄ ’ Ὁ: νὴ ἢ Ι “ 

αὐτὸ κατενεχθῆναι. ι οὖν τοῦτο γίνεται ; “Ἷνα μάθης, "ὅτι 

σύμβολον ὁ ἱερεὺς πληροῖ. Οὐδεὶς Ἢ ἀνθρώπων ἀνθρώπου 
΄ “ ’ Φ 3 ’ ΄- ΤᾺ ΄ ᾿] ᾿] “ἢ 

τοσοῦτον ἀφεστηκεν, ὅσον Ἰωάννης τοῦ "᾽Ϊησοῦ: ἀλλ᾽ ὅμως 
΄“ Ν ΄ ’ ΄σ ’ 

κατῆλθε τὸ πνεῦμα, ἵνα μάθης ὅτι τὸ πάν ὁ θεὸς ἐργάζεται, 
ο “' Ἁ »“" ς Ἁ “ Γ ’ὔ ’ ’ ᾿] -“" 

ὅτι τὸ πᾶν ὁ θεὸς ποιεῖ. Βούλομαί τι παράδοξον εἰπεῖν, 

ἀλλὰ μὴ θαυμάσητε μηδὲ θορυβηθῆτε. 4 ΝῚ δὴ τοῦτό ἐστιν; Ἣ 

προσφορὰ ἡ αὐτή ἐστι, κἂν ὁ τυχὼν προσενέγκῃ, κἂν [ἰαῦλος, 

κἂν Πέτρος" ἡ αὐτή ἐστιν, Ῥὴν ὁ Χριστὸς τοῖς μαθηταῖς ἔδωκε, 
ν ἃ ΄- Γ;- - Ε] “ Ρ "58.Χ [ 5 ’ 9 , ’ 

καὶ ἣν νῦν οι ἱερεῖς ἐπιτελοῦσιν" οὐδὲν αὕτη ἐλάττων ἐκείνης. ἐκ 

δήποτε : : ὅτι καὶ ταύτην οὐκ ἄνθρωποι. ἁγιάζουσιν, ἀλλ᾽ αὐτὸς 
ῖ 

ὁ καὶ ἐκείνην ἁγιάσας. Ὥσπερ γὰρ τὰ ῥήματα, ἅπερ ὁ τ θεὸς 

ἐφθέγξατο, τὰ αὐτά ἐστιν, ἅπερ ὁ ἱερεὺς φθέγγεται καὶ νῦν" 
οὕτω καὶ ἡ προσφορὰ ἡ αὐτή ἐστι, καὶ τὸ βάπτισμα ὅπερ 

ἔδωκεν. Οὕτω τὸ πᾶν τῆς πίστεώς ἐστιν. ᾿Επεπήδησεν εὐθέως 

τὸ πνεῦμα ἐπὶ Κορνήλιον, ἐπειδὴ προλαβὼν τὰ παρ᾽ ἑαυτοῦ 
“- ΄ ἃ 

ἐπεδείξατο, καὶ τὴν πίστιν εἰσήνεγκε. Καὶ τοῦτο τοίνυν σῶμα 
- ΄σ “ ᾿] 

ἐστι, κἀκεῖνο ὁ δὲ νομίζων τοῦτο ἔλαττον εἶναι ἐκείνου, οὐκ 
Τὰ {“ τ ᾺΣ ᾿ ΝῊ ἊΝ , ἥν, τῳ οὐ σι ὦ 

οἶδεν οτι ὁ Ἄριστος καὶ νῦν παρεστι, καὶ νῦν ενεργεῖ. αὖὗτα 
’ ς ᾽ νι “δι ᾽ν ς “ ΕΣ ς “- “ ’ ᾿] ᾽ 

τοίνυν εἰδότες" οὐδὲ γαρ ἁπλῶς εἴρηται ἡμῖν ταῦτα παντα, ἀλλ 
ν᾿ Α 

ἵνα διορθώσωμεν ὑμῶν τὴν γνώμην, καὶ ἀσφαλεστέρους εἰς το 
ς σ΄. ᾿, Ψ. Ὰ νν δεί 

ἑξῆς ἐργασώμεθα" πολλὴν τῶν εἰρημένων τὴν φυλακὴν ἐ ἐπιόει- 

ξασθε. ἊΑν δὲ ἀεὶ μὲν ἀκούωμεν, πράττωμεν δὲ μαθεπρῤαθ, οὐδὲν 

ἡμῖν ὄφελος ἐ ἔσται τῶν λεγομένων. ΠΡοσέχωμεν τοίνυν αὐτοῖς 
΄ “- “- Ψ 

ἀκριβῶς, προσέχωμεν τοῖς λεχθεῖσι μετ᾽ ἐπιμελείας, ἀπογρα- 
Ἂ, “΄“΄- “σ΄. 

μεν αὐτὰ ἐπὶ τῆς διανοίας τῆς ἡμετέρας, ἔχωμεν Υἐγκεκολαμ- 

μένα τῷ συνειδότι, καὶ διηνεκῶς δόξαν Ζἀναπέμπωμεν τῷ πατρὶ 

22 9 Ό ΔΙ. 1. ΤΌ: 

8 ἀλλ᾽ ὅμως ---κατενεχθῆναι καὶ πάλιν" ,ἡμεῖς ἐκ τοῦ πλ. αὐτοῦ πάντες ἐλάβο- 
μεν. ἀλλ᾽ ὅμως καὶ τοσούτου ὄντος τοῦ μέσου, ἐπ᾽ αὐτοῦ τὸ πν. κ. ὅπερ οὐκ εἶχεν 
ἐν οὐ μὴν πρὶν ἢ βαπτισθῇ » κατηνέχθη" ἀλλ᾽ οὔτε Ἴ. ἐποίησε κατενεχθῆναι αὐτὸ Κα. 

ἡμεῖς οἵ π. Ὁ. 1 δ᾽, ὦ Κ τί οὖν] τίνος οὖν ἕνεκεν Ιζ. 1 ὅτι] Ἡ τοῦ 
᾿ἸΙωάννου Κ. μ᾿ ἀνθρώπων] δὲ ἄνθρωπος Κα. ἢ Ἰησοῦ] Χριστοῦ Κ. Ῥοθβί 
ὅμως 864. ἐπ᾽ αὐτοῦ Ιῴ. ὅν. σοί. ο ὅτι] - δὲ Καὶ. Ρ ἣν] Ἐ τότε Κι. 
4 ἐπιτελοῦσιν] Ὥϊσ Οοἴηπ68. ποιοῦσιν αα. Μοχ Πᾶθο τί δήποτε: δοσοββουαηΐ 
ΘΧ ΟΙΠΠΙΌ 8. Τ ; θεὸς] Χριστὸς 1. νεῖ. Μοχ φθ. καὶ νῦν ΟἸη68. καὶ νῦν 
λέγει αα. 3 εἶναι ἐκείνου ῬΙῸ ἐκείνου εἶναι Ο.Κ. εἶναι οτη. 1. ἴ ὅτι} τ 
καὶ 1.Κ. Υ͂ ταῦτ᾽ οὖν εἰδ, 1. Μοχ ἀλλ᾽ ἢ ἵνα Ἰάδτη. Ὗ πολλὴν ] εἰ πολ- 
λὴν 1. Χ αὐτοῖς ἀϑϑιιηΐατη οχ (.1. ηοδὶϑ Ἰρ518 Ν οἵ. Υ̓ ἐγκεκ.] ὅις 6Ὁ.1. 
κεκ. ούοῃ. ἀεὶ κεκ. 'ζ. ὅν. οοἵ. 2 ἀναπέμπωμεν] ὅ1ϊο ερ. 744. Βαδθαΐαν 
ἀναπέμψωμεν. 

(33ς 
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Ἁ ΄ “σ Α »" φ ’ ’ ζω ἐγ τὸ 10. Α 9 Ἁ " κα 

και τῳ νεὼ καὶι τῷ αγίῳῷ πνευματίι, νὺυν και αει Και εἰς τοὺυς αἰῶνας Β 

“ 5». 3 ’ 

τῶν αἰώνων. Αμήν. 

ΠΣ Ζ. 
] Ὕ ’ » ε ’, Ὁ ’ ΠῚ ἃ ὁ “ιν ᾽ 

ποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ᾽ ἐμοῦ ἤκουσας ἐν 
’ ἴω ΄σ “ Α Α 

πίστει καὶ ἀγάπη τῆ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ" τὴν καλὴν ἡπαρα- 

θήκην φύλαξον διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ “ἐνοικοῦντος δὲ ἐν ἡμῖν. 
(δας τοῦτο, ὅτι ἀπεστράφησάν με πᾶντες οἱ ἐν τῇ ̓Ασίᾳ" 
ὧν ἐστι “Φύγελος καὶ Ἑρμογένης. Δῴη ἔλεος “ ὁ κύριος τῷ 
᾿Ονησιφόρου οἴκῳ, ὅτι πολλάκις με ἀνέψυξε, καὶ τὴν ἅλυσίν 

μου οὐκ “ἐπῃσχύνθη, ἀλλὰ γενόμενος ἐν Ῥώμῃ σπουδαιότερόν 
με ἐζήτησε, καὶ εὗρε. ΦΔώη αὐτῷ ὁ κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ 
κυρίου ἐν ἐκείνη τῆ ἡμέρᾳ" καὶ ὅσα ἐν ᾿᾿ φέσῳ διηκόνησε, 

βέλτιον σὺ γινώσκεις. 

ΟΥ̓ διὰ γραμμάτων μόνον τὰ πρακτέα ὑπετίθετο τῷ μαθητῇ, Ὁ 

ἀλλ᾽ ἤδη καὶ διὰ ῥημάτων. Καὶ τοῦτο πολλαχοῦ καὶ ἐν ἄλλοις 

ἐδήλωσε λέγων, ὅ “ Εἴτε διὰ λόγου, εἴτε δι ἐπιστολῆς, ὡς δι᾽ 

ἡμῶν" πολλῷ δὲ μᾶλλον καὶ ἐνταῦθα. Μὴ τοίνυν [ἐλλιπῶς 
εἰρῆσθαι τὰ κατὰ τὴν διδασκαλίαν νομίσωμεν" πολλὰ γὰρ αὐτῷ 

καὶ ἀγράφως παρέδωκεν" ἅπερ 5 οὖν ἀναμιμνήσκων αὐτὸν, ἔλεγεν' 

“«“Ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων δῶν παρ᾽ ἐμοῦ ἤκουσας." 

Τί δέ ἐστιν ὅ φησι: Καθάπερ! ἐπὶ τῶν ζωφράφων ἢ ἐνετυπω- 

σάμην, φησὶν, εἰκόνα σοι τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν τῷ θεῷ δοκούντων Ἐ; 

ἁπάντων, ὥσπερ κανόνα καὶ ἀρχέτυπον καὶ ὅρους ΠΕΣ ἊΝ εἰς 

τὴν ἱσὴν ψυχήν. Ταῦτα οὖν ἔχε κἂν περὶ πίστεως, κἂν περὶ 

ἀγάπης, κἂν περὶ " σωφρονισμοῦ δέη τι βουλεύσασθαι, ἐκεῖθεν 

λάμβανε τὰ παραδείγματα" οὐ “πν σοι παρ᾽ ἑ ἑτέρων εἰκόνα 

ζητεῖν, πάντων ἐκεῖ κατακειμένων. ᾿" Τὴν καλὴν παραθήκην 

φύλαξον" πῶς ; “ διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν 

ἡμῖν Οὐ γάρ ἐστιν ἀνθρωπίνης ψυχῆς οὐδὲ ᾿ φρονήσεως, 

τοσαῦτα ἐμπιστευθέντα ἀρκέσαι πρὸς τὴν φυλακήν. Διὰ τί: Ε 

Ὅτι πολλοὶ οἱ λῃσταὶ, σκότος βαθύ" ὁ διάβολος ἐφέστηκεν 

ἔτι καὶ “ἐφεδρεύει: οὐκ οἴδαμεν ποίᾳ ὥρᾳ, ποίῳ καιρῷ ἐπιτί- 
1 ΟΔΡ. 1. ν. 13---τ8. 2. 2 ΤΏΘ85. 11. 2. 

Ηον. Π1. ἃ παρακαταθ. Ὀϊ85 Ὁ. Ὁ ἐν οτὴ. 1. ς Φύγελος] τ Ἢ 
ψέγοη. αν. Φύγελλος ΟΟ. (αἴ. δόλον γεῦ. Μου. Ββῃ. ἃ ὁ οτη. Κ. 
6 ἐπαισχύνθη Ὀ15 (.1. (αἴ. ᾿ ἐλλιπῶς} ἐγγράφως Κ. 8 οὖν] Ὁ καὶ Κα. 
Ἀ ὧν] τε 1. ἰ ἐπὶ τῶν---καταβαλὼν] ἐπὶ μαθητῶν ζωγράφων φθέγγεται, οὐδὲν 
ἐνδεικνύμενος ἄλλο ἢ ἢ τοῦτο, εἰκόνα σοι ἀρχέτυπον. τῆς ἀρ. καὶ τῶν τ. θ. δ. ἀνετυ- 
πωσάμην, κανόνας καὶ ὅρους κατέβαλον ἰκ. Κ᾿ ἀνετυπ. (αἱ. Μοχ ὥσπερ τινὰ 
κανόνα Βα4. τινὰ οτχ. (.1. (αῦ. Ι σὴν οτη. 1. τὰ σωφροσύνης ὁ. Μοχ 
βουλεύεσθαι Ἰάδρτη. δ φρονήσεως] ὅϊο (.1. φρ. σαρκικῆς Κύ. δυνάμεως (ὑαἴ. 
Εαα. υἱὐγέιξς Ν ει. 9 ἐφοδεύει Κα. Μοχ ἀρκέσωμεν 1. 
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θεται. Ἰ]ῶς οὖν ἀρκέσομεν πρὸς τὴν φυλακὴν, φησί; “ Διὰ 

πνεύματος ἁγίου" τουτέστιν, ἐὰν τὸ πνεῦμα ἔχωμεν παρ᾽ ἡμῖν 

6173 Ῥμένον" ἐὰν μὴ τὴν χάριν φυγαδεύσωμεν, παρέσται. ὃ εὐ εν 

γὰρ μὴ κύριος οἶκον οἰκοδομήση, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ 4οἶκο- (340) 

δομοῦντες" ἐὰν μὴ κύριος φυλάξη πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησαν 

οἱ ἱ φυλάσσοντες αὐτήν. Τοῦτο τεῖχος ἡμῖν, τοῦτο φρούριον, 

τοῦτο καταφυγή. ΕΣ τοίνυν ἐνοικεῖ, καὶ αὐτὸ φυλάσσει, τίς 

χρεία παραγγελίας : Ἵνα αὐτὸ, φησὶ, κατέχωμεν, ἵνα αὐτὸ 

φυλάσσωμεν, "μὴ διώκωμεν διὰ τῶν φαύλων πράξεων. Εἶτα 

ἐξηγεῖται τοὺς πειρασμοὺς, οὐχὶ καταβαλεῖν τὸν μαθητὴν βου- 

λόμενον, ἀλλὰ διαναστῆσαι, ἵνα εἴ ποτε καὶ αὐτὸς περιπέσοι 

Β τούτοις, μὴ ξενοπαθῇ, πρὸς τὸν διδάσκαλον ἀφορῶν, καὶ μεμνη- 

μένος πάντων τῶν συμβάντων αὐτῷ. 5'Τί οὖν φησιν: ᾿Εξπειδὴ 

εἰκὸς ἣν αὐτὸν συλληφθέντα ἐγκαταλειφθῆναι, καὶ ᾿μηδεμιᾶς 

ἀπολαῦσαι φιλανθρωπίας, μηδὲ ῥοπῆς, μηδὲ βοηθείας, ἀλλὰ καὶ 

ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν πιστῶν καὶ φίλων προδεδόσθαι, ἄκουε τί φησιν' 

«Οἷδας τοῦτο. ὅτι ἀπεστράφησάν με πάντες οἱ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ. 

ν Εἱκὸς ἣν ἐν Ῥώμη εἶναι πολλοὺς τότε ἀπὸ τῶν δ τῆς "τς 

μερῶν" Σ ἀλλ᾽ οὐδείς μοι παρέστη, φησὶν, οὐδείς με ἐγνώρισε, 

πάντες ἀπηλλοτριώθησαν. Καὶ ὅρα τὴν φιλόσοφον αὐτοῦ 

ψυχήν. Εἶπε τὸ γενόμενον μόνον, οὐχὶ κατηράσατο Υ αὐτοῖς" 

Ο ἀλλὰ τὸν μὲν πράξαντα τοῦτο καὶ ἐπήνεσε, καὶ ἐπεύχεται Ζ αὐτῷ 

μυρία ἀγαθὰ, ἃ ἐκείνοις δὲ οὐ κατηράσατο, ἀλλὰ τί φησιν: “τῶν 

ἐστι υφύγελος καὶ ᾿Ἑρμογένης.᾽" 

“Δῴη ἔλεος ὁ κύριος, “ φησὶ, τῷ ᾿Ονησιφόρου οἴκῳ, ὅτι πολ- 
λάκις με ἀνέψυξε, καὶ τὴν ἅλυσίν μου οὐκ ἐπησχύνθη, ἀλλὰ 
γενόμενος ἐν “Ῥώμῃ σπουδαιότερον ἐζήτησέ με, καὶ εὗρε. Θέα 

πῶς πανταχοῦ τὴν αἰσχύνην λέγει, οὐ τὸν κίνδυνον, ὥὧστε μὴ 

“φοβηθῆναι τὸν Τιμόθεον, καΐτοι κινδύνων τὸ πρᾶγμα ἔγεμε" 

προσέκρουσε γὰρ τότε τῷ Νέρωνι; τινὰ τῶν ἀνακειμένων αὐτῷ 

19) οἰκειωσάμενος. «᾿Αλλὰ γενόμενος, φησὶν, ἐ ἐν “Ῥώμη, οὐ μόνον 

οὐκ ἔφυγέ μου τὴν συντυχίαν, ἀλλὰ καὶ “ ἐἐπεζήτησέ με, καὶ 

εὗρε. Δῴη αὐτῷ ἴὁ κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνη τῆ 
8 ῬΡΗΆΪ.. ΟΣ ΧΥΨ,Σ. 

Ρ μένον (μένων 1.) δοοθβϑὶῦ ὃχ Ο. 1. Κ. (αι. Μεοι. 4 οἰκοδ.] αὐτὸν 1. 
Υ μὴ] καὶ μὴ Ιζ. ὅαν. οθί. 5 τί οὖν Φ. Ομ. Κκ. ἴ μηδένος Ο. Υ͂ εἰκὸς 
ἦν] τοῦτο λέγει διὰ τὸ εἰκὸς Κὶ. Ὑ τῆς Δϑϑιιτηίιπῃ οχ [.ἰζ. (ὐαΐ. Χ ἀλλ᾽ 
οὐδεὶς---ἀπηλλοτριώθησαν ὑφ᾽ ὧν καὶ ἀπεστράφθαι δηλοῖ λέγων" πάντες με ἀπε- 
στράφησαν" τουτέστιν, ἠλλοτριώθησαν, ἀφῆκαν'" οὐδείς μοι πἀρέστη. Κ. Υ͂ αὐὖ- 
τοὺς Ο. 2 αὐτῷ] ὅϊςο 1.Κ. (αἱ. τούτῳ α ἃ. αὐτῷ οτῃ. (Ὁ. ἃ ἐκείνους (ὐ. 
ἐκεῖνον (ὑαί. Ὁ Φύγελλος Ὁ. 5 φησὶ οἵη. ζ. ροδβί οἴκῳ ἴΓΆ ΒΡ. ἵε 
ἃ πταιθῆναι (ἙσοΥΤΊρ. πτοηθῆναι » αὐ Βορ. 744.) αι. 5 ἐζήτησε Ὁ. ὁ οτῃ. Κ. 
οἵ δηΐθ οοῦσγ. (ἡ. Μοχ παρὰ κυρίῳ 
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Α Α ᾿ 

ἡμέρᾳ" καὶ ὅσα ἐν ᾿Εἰφέσῳ διηκόνησε, βέλτιον σὺ γινώσκεις. 
᾿] ΄ 

᾿Γοιούτους εἶναι χρὴ τοὺς πιστοὺς, μήτε φόβῳ, μήτε ἀπειλῇ, 
’ "» ’ ’ 9 Ν ; ᾿ , [ἢ Ἁ 

μήτε αἰσχύνη κωλύεσθαι, ἀλλὰ συμπράττειν ἀλλήλοις, ὅ και 
’ ’ “- ᾽ Ἁ - 

καθάπερ ἐν πολέμῳ παρεστάναι καὶ βοηθεῖν. Οὐ γὰρ τοῖς 
κ - Α « 

κινδυνεύουσι τοσοῦτον, ὅσον ἑαυτοῖς χαρίζονται, κοινωνοὺς εαυ- 
΄ .-. “ ’ 

τοὺς ποιοῦντες διὰ τῶν εὶς ἐκείνους γεγενημένων τῶν ἐκείνοις Τὶ 
’ χυ “ 

ὀφειλομένων στεφάνων. Οἷον, ἐν θλίψει καθέστηκέ τις τῶν 
΄σ΄ Ἁ ’ Ἁ Ἀ ι - 

ἀνακειμένων θεῷ, πολλὰ πάσχων δεινὰ, καὶ μετὰ πολλῆς τῆς 
- ᾿ Ἀ ἣ ΄“ ΄“- 

καρτερίας ἀθλῶν' ἰσὺ οὐδέπω πρὸς τὸν ἀγῶνα τοῦτον εἱλκύσθης" 
5 ’ ς ’ Α Α ῳ ’ ᾿] Ἁ ’ 

ἔξεστί σοι, εἰ βουληθείης, καὶ μὴ ἐμβάντι εἰς τὸ στάδιον, 
᾿ Α ΤΩ ΄ ’ ’ὔ 

Ἐμεριστὴν γενέσθαι τῶν ἀποκειμένων αὐτῷ στεφάνων, παρόντα, 
9 ’ ’ ὃ " Ι (4 ἍΝ Ι͂Ὼ “ “ 

ἀλείφοντα, προτρέποντα. ὀιεγείροντα. αἱ ὃτι Ὁ ποῦτο οὕτως 
» » , δι , ἐ 4Π ᾿ νι 
ἔχει, ἄκουσον τί φησιν ἑτέρωθι γράφων λὴν καλῶς εποιή- 

’ , »ῃ" ’ .5 ᾿ ιν «Ὁ 5.5 
σατε συγκοινωνήσαντές μου τῇ θλίψει" καὶ πάλιν, τι καὶ ἐν 
6 ’ ἥ {Μ{ Α δὶ ῃ Ψ Α ’ 93 ’ 5) 

εσσαλονίκη καὶ ἁπαξ καὶ δὶς " εἰς τὴν χρείαν μου ἐπέμψατε. 

Καὶ πῶς οἱ ἀπόντες τῷ “μὴ παρόντι ἐκοινώνησαν ἐν ταῖς θλί- Ἐ 
ὰ ΡΠ Ὁ δΑ Ὅ 3. οὖν ’ Ν Ν ο " [: 

ψεσι; ῶς: τι ἐπέμψατέ μοι, φησὶ, τὰ εἰς τὴν χρείαν 
π, “κε Α Α , ΄ 

καὶ ἅπαξ καὶ δίς." Καὶ πάλιν περὶ τοῦ ᾿Ὡπαφροδίτου “ λέγων 
ΕΣ «Ὁ ΕΣ ,ὔ ’ ΤΥ ’ “ 

φησιν τι ἤγγισε μέχρι θανάτου ἱπαραβουλευσάμενος τῇ 674 
΄ Ἀ -“- ΄“- 

ψυχῆ, ἵνα ἀναπληρώση τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς πρός με λειτουρ- 
’ Ει] 5Κι ’ ᾿] Ὗ »-“. ’ ᾿ ς “ ’ 

γίας. αθάπερ ἐπὶ τῶν βασιλέων οὐχ οἱ πολεμοῦντες μόνον, 
ν. Ἁ Α Ἁ , “ι Ν 

ἀλλὰ καὶ οἱ τὰ σκεύη φυλασσοντες τιμῆς μετέχουσι, καὶ οὐχ 
[2 “ ο " Α “.᾿ ΕΣ ’ ΐ ΕῚ ’ ᾽ὔ ὦ 

ἁπλῶς, ἀλλὰ καὶ τῶν ἴσων πολλάκις ᾿ἐπέτυχον δώρων, καίτοιγε 
Α Ν “- 

οὐδὲ τὰς χεῖρας αἱμάξαντες, οὐδὲ "ὅπλα θέμενοι, ἀλλ᾽ οὐδὲ ὅλως 
᾿ ᾿ ΓᾺ ὅὰν « ἐν ’ Ις ἮΝ σ ἣν ἐν 

τὴν παράταξιν θεασάμενοι τῶν “πολεμίων πολλῴ μάλλον ἐπὶ 
΄“ ἈΝ ΄ ΄“- ἴω ΄“ 

τούτων τῶν θλίψεων. Ὃ γὰρ βοηθῶν τῷ ἀθλητῆ λιμῷ τηκο- 
; «ε Α « ; “. « Α »᾽ ᾿ [ 

μένῳ, ὁ παρὼν, ὁ λόγοις παρακαλῶν, ὁ τὴν ἄλλην θεραπείαν Β 
[ Ἁ ΄σ ΄“΄ Α ’ 

ἅπασαν παρέχων, τὸ ἴσον ἔχει τῷ ἀθλοῦντι. Μὴ γάρ μοι 

Παῦλον ἐννοήσης τὸν ἀθλητὴν, τὸν ἄμαχον καὶ ἀκαταγώνιστον, 
Φφι, οἷ] ΝἉ ΄ “ “- 

ἀλλὰ ἄλλον τινὰ τῶν πολλῶν, ὃς εἰ μὴ ἔτυχε πολλῆς παραμυ- 
“ Ν “Δ 

θίας, πολλῆς παρακλήσεως, οὐκ ἂν ἴσως ἔστη, οὐκ ἂν ἠγωνίσατο. 
“ ΄- - ΄“΄“ “. 

ὥστε οἱ ἔξω τῶν ἀγώνων τῷ εἰς τοὺς ἀγῶνας ἐμβεβηκότι τῆς 

4 ῬΆΠΙΡρ. ἵν. τ4, 15. ἢ, 30. 

ξ καὶ, ἀεβ᾽ἀογαΐαπ ἃ Π ́ ΌΠ860, δοσοβϑὶ οχ Ο.1.Κ. ἃ εἰς οἴῃ. Κα. ἰἱσὺ] δὲ Κ'. 
δὲ ΘΥάβατη ἰῃ 1. Κ μεριστὴν] ὅϊο Ο. μερίτην 1.1Κ. μεριστῇ ΕΔ. Μοχ εἀεραίαν 
παρόντι, ἀλείφοντι κ. τ. ἑ. ΥΒρᾳρΠαηθθιι5 0118. 1 στεφάνων] Ὁ πῶς Κ. 
τὰ τοῦτο οτη. (Ὁ. ἢ εἰς οἵη. Ο.Κ. Μοχ μοι ρῸ μου 1.1. ο μὴ οτὰ. (Ὁ. 
Μοχ ἐν ταῖς θλίψεσι πΟΒ[1Ὶ ΟἸΠ65 εἱ εῖ. Εἀεθαίυγ τῆς θλίψεως. Ρ πῶς] 
τ ἄκουσον ὦ. Μοχ τὰ οἴῃ. ὦ. 4 λέγων] δηλῶν Κα. Τὸ παραβολευσάμενος Ο. 
Μοχ ἀποπληρώσῃ Κ. 5 καθάπερ] -- γὰρ Ο.Κ'.. ὅδν. (οί. ὕ ἐπέτυχον] ἀπο- 
λαύουσι Κζ. ϑϑίαιίτη δωρεῶν 1. Υ τὰ ὅπλα Ἐ 44. Ἰην1015 ΠΌΤ]. Υ σολε- 
μίων] -- οὕτω καὶ οἱ τῷ Παύλῳ κοινωνήσαντες τῶν θλίψεων, τῶν ἐκείνου στεφάνων 
ἐπίσης ἀξιωθήσονται. εἰ γὰρ ἐπ᾽ ἐκείνων τοῦτο συμβαίνει Κα. 

ΠΌΜ. ΥἹ, ΒΡ 
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Χ δὲ ’ ΄σ΄ ’ » Ν 

οἱ ὁε γενόμενοι τῆς νίκης αἴτιοι, και 
΄- ᾿( ω Υ ’ ’ “ 2 4 , - 

τῶν ἐπὶ τῇ νίκη ἡ κειμένων στεφάνων γένοιντ᾽ ἀν μέτοχοι. Καὶ 
Ἁ “ - , “ - ΄“- ΄ "“- 

τί θαυμαστὸν, εἰ τοῖς “ἑστῶσι κοινωνῶν τις τῶν αὐτῶν ἀξιοῦται 

Ο τοῖς ἀγωνιζομένοις: ἀκαὶ τοῖς ἀπελθοῦσι, τοῖς "ἤδη κειμένοις, 
- -“ Ἁ ἮΝ 

τοῖς ἐστεφανωμένοις, τοῖς οὐδενὸς δεομένοις ἢ ἔστι κοινωνεῖν. 
ΕἾ 

ΦΆκουε ἀν; Παύλου λέγοντος, ὃ“ ])αῖς μνείαις τῶν Ρν κοι- (341) 

νωνοῦντες. Καὶ πῶς; “φησίν. Ὅταν θαυμάσης τὸν ἄνδρα, 
’ “"" » 

ὅταν ἐργάση τι τούτων ἐφ᾽ οἷς ἐκεῖνος ἐστεφανώθη, κεκοινώνηκας 
- , Ἁ “ ’ 7 ας 

αὐτῷ τῶν ἄθλων καὶ τῶν στεφάνων δηλονότι. ““Δῴη αὐτῷ, 
Ν ε δ ς - Ε εἾ , 3 3 ἣ ΄σ ς , 27 

ρων ὁ κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρᾶ βκυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. 

Ηλέησέ με, φησίν" οὐκοῦν ἕξει τὴν ἀνταπόδοσιν ἐν ἐκείνη τῆ 
΄" " νῚ ΄σ΄ ὴ ΄ - 

Ὁ ἡμέρᾳ τῇ φοβερᾷ καὶ φρικτῆ, ἔνθα πολλοῦ ἐλέους χρεία ἡμῖν. 
ς Δώ ποι ἢ ν ε " ς “ ὄλ Ν ᾿ 29 1 Δύ 

ᾧη αὐτῷ, "φησιν, ὁ κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου. ὕο 
" “ ς “ Ὁ" ’ὔ ἴω Α “" 

κύριοι ; Οὐδαμῶς, ἀλλ᾽ ἡμῖν εἷς Κκύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς, καὶ εἷς 
΄ ᾿. ΄“- ΄“-“ ἴω 

θεός. ᾿Ενταῦθα οἱ τὰ Μαρκίωνος νοσοῦντες ἐπιπηδῶσι τῷ 
Ἄ ΄σ ΄ - 

εἰρημένῳ ἀλλὰ μανθανέτωσαν, ὡς ἔθος τῇ γραφή τοῦτο, καὶ 
“Ἂ 5 ε Ὡς ω Α ’ 

πολλαχοῦ ἔστιν εὑρεῖν ταύτη τῆ συνηθείᾳ τὴν γραφὴν κεχρημέε- 

Ἐ νην, ἱκαὶ λέγουσαν, ὅταν περί τινος διαλέγηται" “ Εἰἶἷπε, φησὶν, 
3 Ν Α ’ ᾿ “- 

Αβραὰμ, ὅτι οὐ μὴ εἰσέλθη ᾿Αβρααμ’" ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον. 
η Κζ Ἁ 3 ο ὃ 7 τ »"-" 8 Ἄ ΜΨ » Ψ 3 «Ὁ 

αἱ οὐκ εἶπε, ὁῴφη αὐτῷ ὁ κύριος ἐτερὸν τι; ἀλλ᾽ ἐλεος. 

ἃ δὲ ᾿Ονησιφόρος ὁ κινδύνοις “παραβαλὼν ἑαυτὸν ἀπὸ 
ε ΄σ - Ἁ ΄ 

ἐλέους σώζεται, πολλῷ μᾶλλον ἡμεῖς. Φοβεραὶ γὰρ αἱ εὐθῦναι, 
“. “ ἱέ 

ἢ φοβεραὶ, καὶ πολλῆς δεόμεναι τῆς φιλανθρωπίας, ὥστε μὴ 

δ. τα. ΣΠ: 12. 

’ " 

νικῆς γεγονασιν αἰτιοι" 

χ μδθοο οἱ δὲ---αἴτιοι ἀοοοβϑουαηΐ οχ ΟΟΚ, Δ οῦ. Υ κειμένων οτη. Κα: Μοχ 
αἴτιοι ῬΥο μέτοχοι (Ὁ. 2 ἑστῶσι] ὅϊο Ο.1. γϑγοῃ. ἑστῶσιν ἔτι Κ. ἔτι ζῶσι - 
ϑαν. σδῦ, οἱυορίιδι5 Ν᾽ οἵ. ἃ καὶ] ὠσθεο οὖν καὶ 4, ὥσπερ οὖν οτη. Ο. 
[εὐ Ἀρρ.. 744.] τοῖς ἀπελθοῦσι οτη. Κ. Ὁ ἤδη κ.] ἡδικημένοις ἃ τηδη. 248 (. 
(ρι1ὰ8 ογαῦ οὐδὲν ἠδικημένοις). δ δεπ τοῖς ἐστ. Ροδβί δεομένοις ὑγΔΏΒΡ. Ο. ροϑῖ 
κοινωνεῖν 1. ο ἔστι κ.] ἔξεστι κ. Ο. κοινωνεῖν ἔστι καὶ μετὰ θάνατον ἸΚ. 
ἔστι κ. καὶ μ. θ. ὅϑαν. σού. α ἄκουε] καὶ ἄκουε (Ὁ. ̓  ἄκουε γὰρ -᾿ ϑαν. σϑί. 
αὐτοῦ γτο τοῦ ΤΙ. Κὶ. 8 φησὶν] Ἐ ἔστι κοινωνεῖν Κι. αν. ορί. Γ ἄνδρα] τ 
ὅταν αὐτοῦ τὸ μνῆμα οἰκοδομήσῃς Ο.ἸΚ. ποι Κεῖ. 8 κυρίῳ 158 1, Β φησὶν 
ὁ κι] κ.- φησὶν 1.1(. Ἶ δύο] ἰδοὺ δύο Κ. Κ κύριος οἵη. ἴ. εγοη. βίαι! πη 
Ἴησ. Χρ. Ῥτὸ Χρ. Ἴησ. Ο.Κ. εὐ. Ῥοβί θεὸς 864. φησὶν Κ. Ι καὶ λέγουσαν 
τ- τοιοῦτον] 516 Βερ. 744. Οαῦ, νοῦ. καὶ λέγουσαν, ὃ ὅταν π. τ. ὃ. εἶπε, φ. ̓Αβ. 
ὅτι οὐ μὴ εἰσ. ᾽ΑΒ. καὶ πάλιν, ὡς ὅταν λέγῃ, εἶπεν ὁ κύριος τῷ κ. μου (Ὁ. ὡς ὅταν 
λ. εἶπεν ὁ κ' τῷ κι μ. 1. Ψογοη. ὡς ὅταν Δ. εἶπεν ὁ κ. τῷ κ. μου" καὶ πάλιν, εἶπα 
τῷ κυρίῳ, κύριός μου εἶ σύ: καὶ ἀλλαχοῦ, ἔβρεξε κύριος παρὰ κυρίου (τ πῦρ 
ποτὲ Κ. ; τοῦτο δὲ προσώπων ἐστὶ παραστατικὸν ὁμοουσίων, οὐ φύσεως διαιρετι- 
κόν" οὐ γὰρ ἵνα δύο οὐσίας διαφέρουσας ἀλλήλων, ἀλλ᾽ ἵνα δύο πρόσωπα νοήσω- 
μεν τῆς αὐτῆς ὄντα οὐσίας ἑκάτερα, τοῦτο λέγει ΚΚ. ὅαν. (οΐ. τὰ καὶ οὐκ (οὐ 
γὰρ 1. . γεγο.) εἶπε---ἔλεος] διο Ο.1. δι. νεγοη. γοϊ. ὅρα δὲ πῶς καὶ εἶπε, 
δῴη. αὐτῷ κύριος. τί τοῦτο : ῷ οὐχ ἕτερον, ἀλλ᾽ ἔλεος. ἐπεὶ γὰρ αὐτὸς ἐλέους ἔτυχε 
παρὰ ᾿᾽Ονησιφόρου, τούτου τυχεῖν ἐπεύχεται καὶ αὐτὸν παρὰ τοῦ θεοῦ ἸΚ. ὅαν. οοῖ. 
τ ΗΘΙΚΟΝ. Περὶ κρίσεως" καὶ ὅτι ἡ πλεονεξία οὐκ ἀπὸ τοῦ μεγέθους, ἀλλ᾽ ἀπὸ 
προαιρέσεως κρίνεται" καὶ περὶ τοῦ μὴ σκοπεῖν τὰ ἑτέρων ἁμαρτήματα, ἀλλὰ τὰ 
καθ᾽ ἑαυτούς. Ν ετοηῃ. ο περιβαλὼν 1. Ῥϑίαϊ!πη σεαυτὸν τηθπάοβα ΕΠα, 
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ἀκοῦσαι τὸ ῥῆμα. τὸ φρικτὸν Ῥέκεῖνο, ἐ Ὑπάγετε, οὐκ οἶδα ὑ ὑμᾶς, 

οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν" ὥστε μὴ ἀκοῦσαι πάλιν ἐκεῖνο τὸ 

φοβερὸν, “᾿Απέλθετε, οἱ κατηραμένοι, εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον, 
Ν ε ’ ΄-“ ’ὔ κ - » , ς 5 “39 Ὁ“ 

τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ" ὥστε 675 
ψ', 8 “ 4“ ς Ἂ ’ ᾽ εἶ 1. “ 06 Μ΄ 89 δὲ Ἁ 

μὴ ἀκοῦσαι, “ὅτι ἄος ἐστὶ μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν" ὥστε μὴ 
" κ ἊΜ» ᾿ , , «ΟἹ ἃ, ΓΙ Ὁ. . γ} 
ἀκοῦσαι ἐκεῖνο τὸ φρίκης γέμον, ρατε αὐτον, καὶ ᾿ἐμβαλετε 
εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον"" ὥστε μὴ ἀκοῦσαι ἐκεῖνο τὸ πολλοῦ 

’ 2 ςς Εἴ" κ ὃ - Α Ω 39 Φ Ν Ν 
φόβου “γέμον, ονηρε δοῦλε καὶ ὀκνηρέ. ρικτὸν γὰρ 

- Ἁ 

σφόδρα τὸ δικαστήριον ἐκεῖνο καὶ φοβερόν. Καίτοι ὁ θεὸς 
ἥμερός ἐστι, καίτοι προσηνής" θεὸς γὰρ οἰκτιρμῶν λέγεται, καὶ 

Ἁ Ὶ 

θεὸς παρακλήσεως, καὶ ἀγαθὸς ὡς οὐδεὶς ἀγαθὸς, καὶ χρηστὸς 
ἈΝ ’ “ 

καὶ ἐπιεικὴς καὶ πολυέλεος, καὶ οὐ βούλεται τὸν θάνατον τοῦ 
ς “ ς ἈΝΕ ΤῊΣ ’ ᾿ ω ο) ’; 1 ’ Φ 

ἁμαρτωλοῦ, ὡς τὸ ἐπιστρέψαι, καὶ ζὴν αὐτὸν. ὁθεν οὖν, Β 
6 ’ ς ’ ΓΦ. Ψ , γν , ἃ Π Χ ΩΝ 

πόθεν τοσαύτης ἀγωνίας ἡ ἡμέρα γέμει Ν᾽ ἐκείνη ; ἱἰυρος ἕλκεται 
΄-΄ -ς΄-ΟοΟ ’ “. 

ποταμὸς πρὸ προσώπου αὐτοῦ, βίβλοι τῶν πραξἕεων ἡμῶν ἀνοί- 

γονται, αὕτη ἡ ἡμέρα ὡς κλίβανός ἐστι καιομένη, ἄγγελοι 
’ Α Χ ’ ᾿ , 1 “. χω ’ Ξ 

περιτρέχουσι, καὶ ἔκαμινοι πολλαί. ὥς οὖν φιλάνθρωπος ; 
τι ; πὰ ἘΞ , ῃ Ξ᾿ ἃ ἡ κ᾿ 

πῶς ἐλεήμων ; πῶς ἀγαθός ; Φιλάνθρωπος μὲν οὖν καὶ οὕτω, καὶ 

ἐκ τούτων μάλιστα δείκνυται αὐτοῦ τῆς φιλανθρωπίας τὸ μέ- 
ΝῚ ΄σ΄ - “- 

γεθος. Διὰ γὰρ τοῦτο τοσοῦτον ἡμῖν ἐπισείει τὸν φόβον, ἵνα 
« “ . 

κἄν διὰ τούτων συνωθούμενοι πρὸς τὸν τῆς βασιλείας πόθον 

ποτὲ διεγερθῶμεν. Θέα δέ μοι, πῶς οὐχ ἁπλῶς τῷ ᾿Ονησιφόρῳ α 
- , , ’ 

μαρτυρεῖ, γάλλα φησι “ ΠῚῸολλάκις με ἀνέψυξε.᾽ Καθάπερ 
ΕῚ θ ’ὔ « Ἁ 9 “- ’; Ζ ε ἈΝ “ Ι ᾿] 

ὰ λητήν τινα ὑπο αὐχμοῦ πιεζόμενον ̓  ὑπὸ τῶν θλίψεων, ἀνε- 

κτήσατο, φησὶ, καὶ ἀνέρρωσε. “ Καὶ ὅσα ἐν ᾿Βφέσῳ διηκόνησε, 

βέλτιον σὺ γινώσκεις. Οὐ μόνον ἐν ᾿Εφέσφῳ, φησὶν, ἀλλὰ καὶ 
ἐνταῦθα. '"Ιοιοῦτον ἃ γὰρ δεῖ εἶναι. τὸν νήφοντα καὶ διεγηγερ- 

’ὔ 9 .« ᾿ ’ 5. κ ’ὔ “ιν ’ “ Ν " 

μένον, οὐχ ἅπαξ ἐργάζεσθαι οὐδὲ δεύτερον οὐδὲ τρίτον, ἀλλὰ δι 
“ ΄- “-“ “ Ὀ μι Ν “ ἌΝ ᾽ὔ " “" 

ὅλης τῆς ζωῆς. σπερ γὰρ τὸ σῶμα τὸ ἡμέτερον οὐχ ἁπαξἕ Ὁ 
᾿ς ἥτ ἐδ κ ῃ Ἔτι, ὦ ᾽ ᾿ (3 ἐποτ' τὶ 

τραφεν ἔχει τῆς ὁλης ζωῆς τὴν ὑπόστασιν, ἀλλὰ δεῖται καὶ τῆς 
΄- -“- δ“ Ἁ Φ ἙΝ - ἅς, Ἢ “ 4 7 . 

καθημερινῆς τροφῆς" οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα ἐπὶ τῆς εὐσεβείας καθ 
ς ; ε ’ὔ ’ ΄“- ᾿] νι “ Ε ’ ΄ 

ἑκάστην ἡμέραν δεόμεθα τῆς ἀπὸ τῶν ἔργων βοηθείας. Πολλοῦ 

γὰρ ἡμῖν ἐλέου χρεία" διὰ γὰρ τὰ ἁμαρτήματα ἡμῶν καὶ ὁ 

φιλάνθρωπος θεὸς ἐκεῖνα πάντα ποιεῖ, ἐρὐδὲν μὲν αὐτῶν δεόμενος, 

πάντα δὲ ποιῶν δι᾽ ἡμᾶς. Διὰ γὰρ τοῦτο πᾶντα ἡμῖν ἐξεῖπε 

θ᾽ Μοῦ; νἱῖ. 22. χσχῦ. 4:1. Το. χυΐϊ. οό. Ναί. χπὶϊ; 13. χσνυ. τό. 

Ρ ἐκεῖνο ἀῃΐίθ τὸ ῥῆμα ἴγᾶηδρ. (.1. ᾳ ὅτι ἀροθββὶῦ Θχ Ομ ἶ 18. ᾿ ἐμβά- 
λατε Ὁ. 5 γέμον] τὸ πολλὴν ἔχον τὴν ἀγανάκτησιν Κι. ὁ θεὸς 1. Μοχ 
θεὸς πάσης παρ. 1.Κ. Υ ἐπιτρέψαι Ο.ἸΚ, ὅν. σού. Ὑ ἐκείνη] - φησὶ Κα. 
Χ κάμινοι] Ὁ προτίθενται ἴζ. ϑαν. οεἴ. Υ᾽ ἀλλά φησι] ἀλλ᾽ ἐπάγει καὶ τὴν αἰτίαν 
δι’ ἣν μαρτυρεῖ, λέγων Κ΄, δ ὑπὸ] ἀπὸ Κ΄. ἃ γὰρ οἴη. Κ. ὃ γὰρ] καὶ Κ. 
“ οὐδενὸς 

ΒΌὈ 2 
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καὶ διηγήσατο, καὶ οὐ διηγήσατο μόνον, ἀλλὰ καὶ δὲ ἔργων 

Ἐ πιστοῦται. ᾿Αξιόπιστος μὲν γὰρ ἣν καὶ ἀπὸ ῥημάτων μόνον" 
ἀλλ᾽ ἵνα μή “τις ὑπερβολῆς, μηδὲ ἀπειλῆς “μόνης εἶναι νομίση 

τὰ ῥήματα, καὶ τὴν ἀπὸ τῶν ἔργων πληροφορίαν προστίθησι. 

Πῶς: Καὶ γὸ: καὶ κοινῇ τὰς τιμωρίας ἐ ἐπάγων. Καὶ ἵνα μάθης 
δι᾿ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, ποτὲ μὲν τὸν Φαραὼ ἐκόλασε, ποτὲ 

δ᾽ δὲ κατακλυσμὸν τῶν ὑδάτων ἐπήγαγε καὶ τὴν πανωλεθρίαν (3.42) 
ἐκείνην, ποτὲ δὲ τὸν τοῦ πυρός. Καὶ νῦν δὲ ὁρῶμεν πολλοὺς 

Ῥ' κολαζομένους τῶν πονηρῶν, καὶ δίκην τιννύντας" ἅπερ ὑποδεί- 

γματα τῆς γεέννης ἐστίν. ἽΪνα γὰρ μὴ καθεύδωμεν, μηδὲ ῥᾳθυ- 

μῶμεν, μηδὲ ἐπιλανθανώμεθα τῶν ῥημάτων, διὰ τῶν ἔργων ἡμᾶς 

ὑπομιμνήσκει καὶ διεγείρει, ἐνταῦθα δεικνὺς κριτήρια, δικαστήρια, 

εὐθύνας. ΒΕ τα παρὰ ἀνθρώποις μὲν τοσαύτη τοῦ δικαίου ἐπι- 

μέλεια, παρὰ δὲ θεῷ τῷ καὶ ταῦτα νομοθετήσαντι οὐδεὶς τούτων 

6η6 λόγος; καὶ πῶς ἄν ἔχοι ταῦτα πίστιν; Καὶ ἱγὰρ ἐν οἰκίᾳ καὶ ἐν 
ἀγορᾷ καὶ πανταχοῦ δικαστήρια ἔστιν ἰδεῖν. ᾿Εὴν οἰκίᾳ μὲν γὰρ 

ὁ δεσπότης δούλοις δικάζει καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν, καὶ τῶν ἁμαρ- 

τημάτων αὐτοὺς ἀπαιτεῖ "εὐθύνας, καὶ τὰ μὲν δεν, ὦ τὰ δὲ 

ἀφίησιν. Ἔν ἀἁ ἀγροῖς πάλιν ὁ γεωργὸς καὶ ἡ ἰ γυνὴ δικάζεται 

καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν' ἐν πλοίοις ὁ κυβερνήτης δικάζει, ἐ ἐν στρα- 

τοπέδοις ὁ στρατηγὸς τοὺς στρατιώτας" καὶ πολλὰ ἂν τις εὕροι 

δικαστήρια" ἐν τέχναις ὁ διδάσκαλος τῷ » μαθητῇ. ἸΚαἱ ἰδίᾳ τοίνυν 

καὶ κοινῇ πάντες ἀλλήλοις δικάζουσι, καὶ ὶ οὐδαμοῦ ἐκ πἰλωΐου τὸν 

λόγον παραμελούμενον ἴδοι τις ἂν, ἀλλὰ πάντας εὐθύνας διδόν- 

Β τας πανταχοῦ. Ὦυτα ἐνταῦθα μὲν οὕτω διέσπαρται " καὶ κατὰ 

πόλιν καὶ κατὰ οἰκίας καὶ καθ᾽ ἕνα ἕκαστον ἡ τοῦ δικαίου ζήτη- 
σις" “ἐκεῖ δὲ, ἔνθα 7 “ δικαιοσύνης πλήρης ἡ δεξιὰ τοῦ θεοῦ," καὶ 

“ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ὡς ὄρη θεοῦ," ἐκεῖ οὐδεὶς τοῦ δικαίου λόγος; 

Καὶ πῶς ὁ θεὸς Ρὸ κριτὴς ὁ δίκαιος καὶ ἰσχυρὸς καὶ μακρόθυμος 

ἀνέχεται, καὶ οὐκ ἀπαιτεῖ τὰς τιμωρίας; 4᾽ νταῦθα ἔ ἔχεις τὴν 

αἰτίαν" μακρόθυμος, φησὶν, ἐστὶ, μακροθυμεῖ δὲ εἰς μετάνοιάν 

σε ἕλκων: ἂν δὲ ἐπιμένης, 9 «κατὰ τὴν σκληρότητά σου καὶ 

ἀμετανόητον κἄρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργήν." ΕΗ δίκαιος 

( τοίνυν ἐστὶ, τὸ κατ᾽ ἀξίαν ἀποδίδωσι, καὶ οὐ περιορᾷ ἀτιμω- 

7 ῬδΑΙ, ἜΓΨ. αὐτὶ Ἔχ - 8'΄ ΤοΙϊᾶ. γι, 9 Ἔοτη. 1]. 5. 

α τις} τῆς Ὁ. Μοχ νομίσῃς Ἰά6Π1. ὃ μόνης εἶναι] μόνον Κι [ςἋ πραγμά- 
των] - ἄκουε Κ. 8 δὲ ὁπι. ΝΕΙΌΠ. ϑαν. ἸΏ 5 110 Υ15. ᾿ εἶτα] καὶ Ὁ. 
ἱ γὰρ] - καὶ ζ. ὅν. σοί. Κ᾿ τὰς εὖθ. Ο. 1 γυνὴ] γῆ 1. δ εἴοη. πὶ εἶτα 
ἐντ. μὲν) εἰ δὲ ἐντ. Κ. Ὦ καὶ οτη. 1. ο ἐκεῖ δὲ οἴῃ. Κὶ. Ρ ὁ οἵη. !. 
Θὐαίιπ ὁ δίκαιος (. καὶ δίκαιος Δα, καὶ πον οἴῃ. Κὶ. ᾳ ἐνταῦθα] 
Ἔ ζητεῖς Κ. Μοχ ἐστι, φησὶν ἴῆνεῖδο ογῇ. Ο.Κ. τ ἕλκων] ἄγων 1. ᾿ϑϊα(1 
ἐπιμείνης Ἰάοτη. 5 ἀποδίδωσι] " τοῦτο γὰρ καὶ ἰσχύος  εῖοη. ϑααμπθηίϊα καὶ 
οὐ---κακῶς οἴη. 1. 
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Α Α ἰἐ { “ ν ΗΠ " εὖ Α Ἁ , 

ρῆτι τοὺς πάσχοντας ἵκακως. ἰ ἰσχυρὸς, καὶ μετὰ θανατον 
΄σ Ἁ “ ’ 

ἀποδίδωσι: τοῦτο Υ γὰρ ἰσχύος ἐστί: “καὶ ἐν τῆ ἀναστάσει. 

“ Καὶ μακρόθυμος," φησίν. Εἰ μακρόθυμός Υ ἐστι, μὴ θορυβη- 

θῶμεν, μηδὲ λέγωμεν, διὰ τί ἐνταῦθα οὐκ “ἐπεξέρχεται: ΗΝ Ν γὰρ 

τοῦτο ἐγίνετο, προανήρπαστο ἂν τὸ γένος τὸ ἀνθρώπινον, εἰ 
’ ἴω “-“ 

καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν ἀπήτει δίκας ἡμᾶς τῶν πεπλημμελημένων. 
’ [2 Ἀ 

Οὐ γαρ ἐστιν, οὐκ ἔστιν ἡμέρα ἁμαρτημάτων καθαρὰ, ἀλλ᾽ ἢ 
’ «ἵ ; εἰ Ῥ᾽ δ᾽ “ἡ 5 θ “ 

μέγα ἢ μικρὸν τι “προσκρούομεν. στε οὐδ᾽ ἂν ἊΨ σαμεν 

οὐδὲ εἰς εἰκοστὸν ἔτος ἕκαστος ἐλθεῖν, εἰ μὴ πολλὴ " αὐτοῦ ἣν ἡ Ὁ 

μακροθυμία καὶ ἡ ἀγαθότης, πολλὴν ἡμῖν παρέχουσα τὴν προ- 
΄ δ᾽ ΙΝ 

θεσμίαν τῆς μετανοίας, ὥστε ἀποδύσασθαι τὰ πεπλημμελημένα. 
᾿ “ Ἀ Ν 

“Ἄκαστος τοίνυν μετὰ συνειδότος ὀρθοῦ “εἰσιων εἰς τὰ πεπρα- 
΄“ Α “ ’ Ἁ 

γμένα αὐτῷ, καὶ τὸν βίον αὐτοῦ πάντα εἰς μέσον ἃ ἀγαγὼν, ἐπι- 

σκοπείτω, εἰ μὴ μυρίων τιμωριῶν ἄξιος καὶ κολάσεών ἐστι" καὶ 

ὅταν ἀγανακτῇ, διὰ τί μὴ ὁ δεῖνα μυρία “πράττων φαῦλα, δίκην 

δίδωσιν ; ἐννοείτω τὰ ἑαυτοῦ, καὶ παύσει τὴν ἀγανάκτησιν. 

᾿Εκεῖνα γὰρ μεγάλα φαίνεται, ἐπειδὴ ἐπὶ μεγάλοις γίνεται καὶ 
-»" Α . ΄“ ’ 

φανεροῖς" εἰ δὲ τὰ ἑαυτοῦ “ἐξετάσειεν, ἴσως εὑρήσει πλείονα. 

"Γὸ γὰρ ἁρπάζειν καὶ πλεονεκτεῖν ὃ ὅμοιόν ἐστιν, ἄν τε ἐπὶ χρυ- Ἐ 
’ 

σίου, ἂν τε ἐπὶ ἀργυρίου “γένηται' ἀπὸ γὰρ τῆς αὐτῆς διανοίας 

ἀμφότερα τίκτεται, καὶ ὁ τὸ μικρὸν ὑφελόμενος οὐ παραιτήσε- 

ται αν μέγα ὑφελέσθαι" εἰ δὲ μὴ πάρεστιν, οὐ παρ᾽ ἐκεῖνον 

τοῦτο Γ γέγονεν, ἀλλὰ παρὰ τὴν τοῦ πράγματος συντυχίαν. Ὁ 
Ἁ “ Δ Α 

τον πενέστερον ἀδικῶν πένης, οὐκ ἄν, εἴγε ἕ ἐδύνατο, καὶ τὸν 
΄σ “- Ν ΄- ΄ 

πλουτοῦντα παρεῖδεν, ἀλλὰ τῆς ἀσθενείας. οὐ τῆς ἐκείνου πέρο- 

αἱρέσεως τὸ πρᾶγμα γίνεται λοιπόν. Ὃ δεῖνα ὁ ἄρχει, “Φησὶ, καὶ 

τὰ τῶν ἀρχομένων ἁρπαζει. Σὺ δὲ οὐχ ἁρπάζεις, εἶπέ μοι; Μὴ 

γάρ μοι εἴπῃς, ὅτι "ἐκεῖνος μὲν χρυσίου τάλαντα, σὺ δὲ ὀβολοὺς Τ' 

δέκα: ἐπεὶ καὶ ἐν τῇ ἐλεημοσύνη ἰοὶ μὲν ἔβαλον χρυσίον, ἡ δὲ 
ΓῪ Ὰ κ ᾿ λϑλ ὅᾺ ἄδι, ΕΗ, Δ Ἂ ΄ε ἭἫἭ ες ὕο λεπτα, καὶ οὐδεν ἔλαττον ἤνεγκεν ἐκείνων. Διὰ τι; γὰρ 

προαίρεσις κρίνεται, καὶ οὐχ ἡ δόσις. Εἶῖτα ἐπὶ μὲν τῆς ἐλεημο- 6:7 
’ ς - “ ’ Ἁ Ἁ Ἁ Α Ε) Ν Α 

σύνης ἀξιοῖς οὕτω δικάζειν τὸν θεὸν, καὶ μηδὲν ἔλαττον διὰ τὴν 
’ φ ’ 4 ’ Ἀ , “ ’ ; 

πενίαν ἀποφέρεσθαι, εἰ δύο λεπτὰ καταβάλοις, τῶν μύρια τα- 

λαντα καταθεμένων χρυσίου, ἐπὶ δὲ τῆς πλεονεξίας οὐχ οὕτω: 

καὶ πῶς ἄν ἔχοι λόγον ; Ὡσπερ ἐκείνη Κδύο λεπτὰ καταβαλοῦσα, 

ἴ κακῶς] ὁ τοῦτο γὰρ δικαίου 1.1. ὅαν. οοἴ, Ἰην]ῖο δ᾽ εἴ. ν εἰ] ὁ. Ὁ. εἰ οἵ. 
Μεγοη. Υ γὰρ] - καὶ (.1. τηνια ετοη. Ηδος τοῦτο γὰρ ἰσχ. ἐστὶ ἀοϑβαηῦ 
ἴῃ Κ. ὅν. οοἱ. τώ φιυΐρρε υἱγίι{5 65 Νεῖ. Χ καὶ οἴῃ. ὦ. Ροϑῦ ἀναστάσει 
δα. τοῦτο γὰρ ἰσχυροῦ Κ. ὅν. οδί. Υ ἐστι οτη. (ὐ. καὶ μακρόθυμος---ἐστι] 
εἰ δὲ μακρόθυμος ὧν ἀνέχεται Κ. ὅ8δν. οϑί. 2 ἡμῖν 1. Ῥοβί πεπλημ. 84. οὐκ 
ἂν λαμιν ἀπολλύμενοι τ: ἘΑΑΜΒΜΕΑΡΌΝΝΕΥ Ἐπ᾿ Ὁ αὐτοῦ ἦν] ἦν αὐτοῦ 
Ὰ οὐ ς εἰσίωμεν 1. ἃ ἄγων Κ. ὃ ἐξετάσοιεν τ Γ γίνεται Κ. 
ΕΞ ἠδύνατο ΟΙΚ. Μοχ πα; ριδεῖν Ο. ἢ ἐκεῖνος μὲν χρ. τ. 1. ΟἸΠΠ68. χρ. μὲν 
τ. ἐκεῖνος Ἐ4 4. ἱ ὁ μὲν ἔβαλε χρ. ὁ δὲ Κ'. Κ δύο] ἡ δύο Κὶ. 
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διηγήσατο, καὶ οὐ διηγήσατο μόνον, ἀλλὰ καὶ δὲ ἔργων 

πιστοῦται. ᾿Αξιόπιστος μὲν γὰρ ἣν καὶ ἀπὸ ῥημάτων μόνον" 
ἰλλ᾽ ο“ ἃ ς “ δὲ “ ΄σ- Θ ’ ω , 

α ἵνα μῆ τις ὑπερβολῆς, μη ε ἀπειλῆς “μόνης εἶναι νομιση 

τὰ ῥήματα, καὶ τὴν ἀπὸ τῶν ἔργων “πληροφορίαν προστίθησι. 

Πῶς; : Καὶ γι καὶ κοινῇ τὰς τιμωρίας ἐπάγων. Καὶ ἵνα μάθης 

3: 

δι᾿ αὐτῶν τῶν ἱπραγμάτων, ποτὲ μὲν τὸν Φαραὼ ἐκόλασε, ποτὲ 
Α Ἁ ΄΄ ’ 

δδὲ κατακλυσμὸν τῶν ὑδάτων ἐπήγαγε καὶ τὴν πανωλεθρίαν (342) 
3 , Α Α ᾿ “ “ ΄ 

ἐκείνην, ποτὲ δὲ τὸν τοῦ πυρός. Καὶ νῦν δὲ ὁρῶμεν πολλοὺς 
’; “ “κι Α 

Ῥ' κολαζομένους τῶν πονηρῶν, καί δίκην τιννύντας" ἅπερ ὑποδεί- 
“ ’ “ Α 

γματα τῆς γεέννης ἐστίν. “ἵνα γὰρ μὴ καθεύδωμεν, μηδὲ ῥᾳθυ- 
“ δ ΄“ ’ ἈΝ ΄“ ΄σ 

μῶμεν, μηδὲ ἐπιλανθανώμεθα τῶν ῥημάτων, διὰ τῶν ἔργων ἡμᾶς 
ε Α “ 

ὑπομιμνήσκει καὶ διεγείρει, ἐνταῦθα δεικνὺς κριτήρια, δικαστήρια, 
᾽ ’ οὺ Α 9 Α - 

εὐθύνας. ΒΕ τα παρὰ ἀνθρώποις μὲν τοσαύτη τοῦ δικαίου ἐπι- 
, Ν κ “ ΄σ “" 

μέλεια, παρὰ δὲ θεῷ τῷ καὶ ταῦτα νομοθετήσαντι οὐδεὶς τούτων 
λ ὔ Ξ Ν “ « Ε “ ’ ᾿ Κ δ}... ὧν ω 5. ὦ ἘΝ 

676 λογος: καὶ πῶς ἂν ἔχοι ταῦτα πίστιν: ἴδαι 'γαρ εν οἰκίᾳ καὶ ἐν 
9 ΄“ Α ἴω “- Ν 

ἀγορᾳ καὶ πανταχοῦ δικαστήρια ἔστιν ἰδεῖν. ᾽Εὰν οἰκίᾳ μὲν γὰρ 
ς 7 Ι 9 ’ ΄ι 

ὁ δεσπότης δούλοις δικαζει καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν, καὶ τῶν ἁμαρ- 
’ Α “Νκ Ἁ Α  ς Α Α 

τημάτων αὐτοὺς ἀπαιτεῖ "εὐθύνας, καὶ τὰ ΜῈν ζοντο, Ὁ τὰ δὲ 
4 

ἀφίησιν. Ἔν ἁ ἀγροῖς πάλιν ὃ γεωργὸς καὶ ἡ ἰ γυνὴ δικάζεται 

καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν᾽ ἐν πλοίοις ὁ κυβερνήτης δικάζει, ἐ εν στρα- 

τοπέδοις ὁ στρατηγὸς τοὺς στρατιώτας" καὶ πολλὰ ἂν τις εὕροι 

δικαστήρια" ἐν τέχναις ὁ διδάσκαλος τῷ Ρ μαθητῇ. Ἰζ αἱ ἰδίᾳ τοίνυν 

καὶ κοινῆ πάντες ἀλλήλοις δικάζουσι, και ὶ οὐδαμοῦ τοῦ δ λάδου τὸν 

λόγον παραμελούμενον ἴδοι τις ἂν, ἀλλὰ πάντας εὐθύνας διδόν- 

Β τας πανταχοῦ. ῃ) ΗΣτα ἐνταῦθα μὲν οὕτω διέσπαρται " καὶ κατὰ 

πόλιν καὶ κατὰ οἰκίας καὶ καθ᾽ ἕνα ἕκαστον ἡ τοῦ δικαίου ζήτη- 
“ Α Ἁ ΄“- ΄“- Α 

σις" “ἐκεῖ δὲ, ἔνθα 7 “ δικαιοσύνης πλήρης ἡ δεξιὰ τοῦ θεοῦ," καὶ 
Ὁ ὃ ’ ᾽ πο ἐδ » ὦ 39. 9 κ“ ὃ ο “-“ ὃ ἣ ’ ὃ 

ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ὡς ὄρη θεοῦ,᾽ εκεῖ οὐδεὶς τοῦ ὁὀικαίου λόγος ; 
Κ Α ἂν 5 ἢ θ ᾿ ΡΆ ᾿ ε δί Ἅ Ἁ Α ’ 

αἱ πῶς“ ὁ εος ὁ κριτῆς ὁ θικαιος καὶ ἰσχυρὸς καὶ μακρόθυμος 

ἀνέχεται, καὶ οὐκ ἀπαιτεῖ τὰς τιμωρίας; 4 ̓ νταῦθα ἔ ἔχεις τὴν 

αἰτίαν" μακρόθυμος, φησὶν, ἐστὶ, μακροθυμεῖ δὲ εἰς μετάνοιάν 

σε Τἕλκων: ὧν δὲ ἐπιμένης, 9 «« κατὰ τὴν σκληρότητά σου καὶ 
3 

ἀμετανόητον κἄρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργήν. ἌΣ ΟΝ δίκαιος 

αἰ τοίνυν ἐστὶ, τὸ κατ᾽ ἀξίαν βἀποδίδωσι, καὶ οὐ περιορᾷ ἀτιμω- 

7 ῬΕΒΙ ΣΙ αι, ἜΣ Σ ὴ: 8' Τριᾶ. νὴ δ: 9 Ἔτη. 1]. 5. 

ἁ τις} τῆς Ὁ. Μοχ νομίσης 146Π1. 9 μόνης εἶναι] μόνον Κ΄. [Ἃ[ πραγμά- 
τῶν] Ῥ ἄκουε Ἰζ, ΒΕ δὲ Ο0Π]. γε ιοη. ϑαν. ἸΏ ]Ε8 10 Υ18. Ἀ εἶτα] καὶ Ὁ. 
' γὰρ] Ἔ καὶ Κ. ὅν. ΘΕΐ, Κ τὰς εὖθ. Ο. 1 γυνὴ] γῆ 1. εἴη. πὶ εἶτα 
ἐντ. μὲν] εἰ δὲ ἐντ. Κι. Ὦ καὶ οτη. 1. 9 ἐκεῖ δὲ οἵη. Καὶ. Ρ ὁ οἵη. 1. 
ϑὐδίιπη ὁ δίκαιος Ο, καὶ δίκαιος Ἐ4α, καὶ ββέρο ον οἵη. Κὶ. 4 ἐνταῦθα] 
Ἔ ζητεῖς Κ. Μοχ ἐστι, φησὶν ἴῆνογδβο ογα. (.ΚΚ, τ ἕλκων] ἄγων 1. ἴα πὴ 
ἐπιμείνῃς ἰάθη. 5 ἀποδίδωσι] - τοῦτο γὰρ καὶ ἰσχύος ΝότΟΗ. ϑϑαπθηία καὶ 

οὐ---κ᾿ακῶς οτη. Ϊ. 
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Α κ ᾿ { ω γῈ} " ᾿ ᾿ Ν ’ 
ρητὶ τοὺς πάσχοντας ἵκακῶς. ἰ ἰσχυρὸς, καὶ μετὰ θανατον 

΄“ Ἁ “ ’ 

ἀποδίδωσι: τοῦτο Υ̓ γὰρ ἰσχύος ἐστί: “καὶ ἐν τῆ ἀναστάσει. 
“ Καὶ μακρόθυμος," φησίν. εἱ μακρόθυμός Υ ἐστι, μὴ θορυβη- 

θῶμεν, μηδὲ λέγωμεν, διὰ τί ἐνταῦθα οὐκ “ἐπεξέρχεται: "ΕΝ γὰρ 

τοῦτο ἐγίνετο, προανήρπαστο ἂν τὸ γένος τὸ ἀνθρώπινον, εἰ 

καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν ἀπήτει δίκας ἡμᾶς τῶν πεπλημμελημένων. 

Οὐ γάρ ἐστιν, οὐκ ἔστιν ἡμέρα ἁμαρτημάτων καθαρὰ, ἀλλ᾽ ἢ 
’ «ἵ ’ ἃ ’ Ὥ δ᾽ “ἃ Ἶ θ ’ 

μέγα ἢ μικρὸν τι ἙῬπροσκρούομεν. στε οὐδ᾽ ἀν ἐφθάσαμεν 
δὲ ς ᾿] Ν ΕΣ ΦΨ ε “- " κ Α Ὀ ᾽ ι ε 

οὐδε εἰς εἰκοστον ἔτος ἕκαστος ἐλθεῖν, εἰ μη πολλὴ ϑαυτοῦ ἣν ἡ Ὁ 

μακροθυμία καὶ ἡ ἀγαθότης, πολλὴν ἡμῖν παρέχουσα τὴν προ- 

θεσμίαν τῆς μετανοίας, ὥὦστε ἀποδύσασθαι τὰ πεπλημμελημένα. 

“Ἕκαστος τοίνυν μετὰ συνειδότος ὀρθοῦ εἰσιὼν εἰς τὰ πεπρα- 

γμένα, αὐτῷ, καὶ τὸν βίον αὐτοῦ πάντα εἰς μέσον “ἀγαγὼν, ἐ ἐπι- 

σκοπείτω, εἰ μὴ μυρίων τιμωριῶν ἄξιος καὶ κολάσεών ἐστι καὶ 

ὅταν ἀγανακτῇ, διὰ τί μὴ ὁ δεῖνα μυρία πράττων φαῦλα, δίκην 

δίδωσιν ; ἐννοείτω τὰ ἑαυτοῦ, καὶ παύσει τὴν ἀγανάκτησιν. 

᾿Εκεῖνα γὰρ μεγάλα φαίνεται, ἐπειδὴ ἐπὶ μεγάλοις γίνεται καὶ 
- “- Ά 

φανεροῖς" εἰ δὲ τὰ ἑαυτοῦ ᾿ἐξετάσειεν, ἴσως εὑρήσει πλείονα. 

Γὸ γὰρ ἁρπάζειν καὶ πλεονεκτεῖν ὃ ὅμοιόν ἐστιν, ἄν τε ἐπὶ χρυ- Ἐ 

σίου, ἄν τε ἐπὶ ἀργυρίου γένηται" ἀπὸ γὰρ τῆς αὐτῆς διανοίας 

ἀμφότερα τίκτεται, καὶ ὁ τὸ μικρὸν ὑφελόμενος οὐ παραιτήσε- 
’ »" 

ται καὶ μέγα ὑφελέσθαι: εἰ δὲ μὴ πάρεστιν, οὐ παρ᾽ ἐκεῖνον 
τοῦτο ' γέγονεν, ἀλλὰ παρὰ τὴν τοῦ πράγματος συντυχίαν. Ὃ 

Ἁ σι. Ἁ 

τὸν πενέστερον ἀδικῶν πένης, οὐκ ἄν, εἴγε ὃ ἐδύνατο, καὶ τὸν 

πλουτοῦντα παρεῖδεν, ἀλλὰ τῆς ἀσθενείας, οὐ τῆς ἐκείνου προ- 
Ἀ ΄“σ΄ - 

αἱρέσεως τὸ πρᾶγμα γίνεται λοιπόν. ὋΟ δεῖνα ἄρχει, φησὶ, καὶ 

τὰ τῶν ἀρχομένων ἁρπαζζει. Σὺ δὲ οὐχ ἁρπάζεις, εἶπέ μοι; Μὴ 

γάρ μοι εἴπῃς, ὅτι "ἐκεῖνος μὲν ρρμουνη τάλαντα, σὺ δὲ ὀβολοὺς Ἐ' 

δέκα᾽ ἐπεὶ καὶ ἐν τῆ ἐλεημοσύνη ἰοὺ μὲν ἔβαλον χρυσίον, ἡ δὲ 
δύ λ, . ᾿ δὴν "ἵ »»᾿ 8... οἵ ὰδ [. Ἢ ὕο λεπτα, καὶ οὔθεν ἔλαττον ἤνεγκεν εκείνων. Διὰ τι; γὰρ 

προαίρεσις κρίνεται, καὶ οὐχ ἡ δόσις. Εἶτα ἐπὶ μὲν τῆς ἐλεημο- 677 
,ὔ ς Ὡ [γέ “ Ν ἢ ν ᾿ 3», Ν κ 

σύνης ἀξιοῖς οὕτω δικάζειν τὸν θεὸν, καὶ μηδὲν ἔλαττον διὰ τὴν 
, . ’ ΕῚ ’ ν , “ ᾽ὔ ; 

πενίαν ἀποφέρεσθαι, εἰ δύο λεπτὰ καταβάλοις, τῶν μύρια. τα- 

λαντα καταθεμένων χρυσίου, ἐπὶ δὲ τῆς πλεονεξίας οὐχ οὕτω: 

καὶ πῶς ἂν ἔχοι λόγον ; “ὥσπερ ἐκείνη Κδύο λεπτὰ καταβαλοῦσα, 

ἴ κακῶς] τ τοῦτο γὰρ δικαίου 1.Κα. ὅν. οοἴ, Ἰηνῖῖο εἰ. δ. εἰ] ὁ Ο. εἰ οἵη. 
ΨΜεγοη. Υ γὰρ] τ καὶ Ο.1. ᾿ηγια  οτοη. Ηδος τοῦτο γὰρ ἰσχ. ἐστὶ ἀοϑαηΐ 
ἴῃ Κὶ. ὅαν. οοΐ. τά ψυΐρρο υἱγέιιίϊ5 ο5ΐ Ν εἴ. Χ καὶ οπη. Κα. Ροβῦ ἀναστάσει 
Δ44. τοῦτο γὰρ ἰσχυροῦ Κ. ὅν. οοὔ. Υ ἐστι οτη. (ὐ. καὶ μακρόθυμο----ἐστι] 
εἶ δὲ μακρόθυμος ὧν ἀ ἀνέχεται ΚΚ, ὅν. οσοΐ. 2 ἡμῖν 1. Ῥοϑβῖ πεπλημ. 864. οὐκ 
ἂν ἐφθάνομεν ἀπολλύμενοι Κκ. γξ νοις σον Κ., Ὁ αὐτοῦ ἦν] ἦν αὐτοῦ 
ΦᾺΣ ο εἰσίωμεν ἴ. ἃ ἄγων Κὶ. 5 ἐξετάσοιεν Η Γ γίνεται Κκ. 
Ε ἠδύνατο ΟΙΚ. Μοχ παριδεῖν '. ἢ ἐκεῖνος μὲν χρ. τ.] 51. ΟἸΠΠ68. χρ. μὲν 
τ. ἐκεῖνος ἘΞ 4. ἱ ὁ μὲν ἔβαλε χρ. ὁ δὲ Κ. Κ δύο] ἡ δύο Κα, 
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9 Ἁ “- δὲ ]."ἷ ᾽ “ Ν . , 

απὸ τῆς προαιρέσεως οὐδεν 'ἔλαττον ἤνεγκεν, οὕτω καὶ σὺ δύο 
ΟὟ: ’ “.κ 5» " ’ ’ “ 7 Ε] - 

λεπτὰ ὑφελόμενος, οὐδὲν ἄμεινον ἐκείνων διάκεισαι, ἀλλ᾽ εἰ δεῖ τι 
Ἁ “- ΄ σ᾿ ὦ 

καὶ θαυμαστὸν εἰπεῖν, μᾶλλον αὐτῶν πλεονεκτεῖς. Ὥσπερ γὰρ (343) 

κἂν τὴν τοῦ βασιλέως τις μοιχεύσῃ γυναῖκα, κἂν τὴν τοῦ πένη- 

τος, κἂν τὴν τοῦ δούλου, ὁμοίως ἐστὶ μοιχὸς, οὐ τῇ διαφορᾷ τῶν 
“ Ἁ - ΄ 

προσώπων τοῦ ἁμαρτήματος κρινομένου, ἀλλὰ τῆ μοχθηρίᾳ τῆς 

τοῦ τολμήσαντος προαιρέσεως" οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα. Καὶ μαλ- 

Νὰν ἐγὼ μοιχὸν ἄν εἴποιμι τὸν εἰς τὴν τυχοῦσαν μοιχευόμενον, 

ἢ τὸν εἰς τὴν βασιλίδα αὐτήν᾽ ἐκεῖ μὲν γὰρ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ὥρα 
Α 3 ῃ “ χν Ν μὴ ’ὔ ᾽ 00 δὲ δέ Ἂ “ 

καὶ πολλὰ ἵετερα ἦν τὰ ἐπισπώμενα, ἐνταῦθα ὃε οὐδέν᾽ ὠστε 
Ψῃ ο “ἃ 3 , ’ ’ δ τα Ω] " 

μᾶλλον οὗτος ἄν εἴη μοιχός. [1ἀλιν, μέθυσον ἐκεῖνον ἂν εἴποιμι 
΄σ΄ Ἁ “ ’ 

μᾶλλον τὸν τῷ φαύλῳ οἴνῳ προσκεχρημένον᾽ οὕτω καὶ πλεονέ- 
Α " Ἀ 

κτην τὸν δὲ ἃ τῶν μικρῶν καταφρονοῦντα. Ὁ μέν γάρ τὰ 

πολλὰ ἁ ρπάζων τῶν μικρῶν ἴσως καταφρονήσειεν ἄν" ὁ δὲ τὰ 

μικρὰ Ρὑφελόμενος, τῶν μεγάλων οὐδαμῶς" ὥστε μᾶλλον οὗτος 

κλέπτης ἐστίν. Ὁ γὰρ μὴ καταφρονῶν ὁ ἀργυρίου, πῶς ἂν χρυ- 

σίου καταφρονήσειεν : “ὥστε ὅταν τῶν ἀρχόντων κατηγορῶμεν, 
οὶ “-Ἄ ΄σ ΄' 

τὰ ἡμέτερα Ἰ αὐτῶν ἀναλογισώμεθα, καὶ εὑρήσομεν μᾶλλον ἡμᾶς 
Ά “-Ἵ 

αὐτοὺς καὶ κλέπτοντας καὶ πλεονεκτοῦντας πλέον ἐκείνων, εἰ μὴ 
΄ 2 Α ΄σ΄ ΄ “4 

τῷ πραγματι, ἀλλὰ τῇ προαιρέσει ταῦτα κρίνομεν, ὥσπερ οὖν 
’ Ἁ ΄' 

καὶ κρίνειν δίκαιον. Εἰπὲ γὰρ μοι, εἴ τις προσενεχθείη τὰ τοῦ 
’ Ά ΜΨ Α Χ “ ’ ς ς ͵ εὐ ’ 

πένητος λαβὼν, ἐτερος δὲ τὰ τοῦ πλουσίου, οὐχ ὁμοίαν ἀμφο- 
Τ' ’ δί Ξ ΠῚ δέ: «ς Α 9 « ’ 9 ΝῚ Α 

τεροι ᾿τιννύουσι δίκην; 1{ ὁὲ; ὃ φονεὺς οὐχ ὁμοίως ἐστὶ φονεὺς, 
» ’ Ρ κ 

ἄν τε ἀνάπηρον καὶ πένητα, ἄν τε πλούσιον καὶ καλὸν ἀποκτεί- 
3 Ξ ΄“-“ “- Α , 

νήῇ ; Ὅταν οὖν εἴπωμεν, ὅτι ὁ δεῖνα τοῦ δεῖνος τὸ χωρίον ἥρπα- 
ἈΝ “ ἢ , 

σεν, ἐννοήσωμεν τὰ ἑαυτῶν, καὶ οὕτως οὔτε τοὺς ἄλλους δκατα- 
κρινοῦμεν, καὶ τὸν θεὸν θαυμασόμεθα τῆς μακροθυμίας, καὶ: οὐκ 

ἀγανακτήσομεν, ὅτι ἡ κρίσις οὐκ ἔρχεται ἐπ᾽ αὐτοὺς, καὶ αὐτοὶ 

ὀκνηρότεροι ἐσόμεθα πρὸς τὴν τῶν κακῶν ἐργασίαν. Ὅταν γὰρ 
- “- ΄σ΄'' Α 

ἴδωμεν τοῖς αὐτοῖς ὑπευθύνους ὄντας καὶ ἡμᾶς αὐτοὺς, οὐκέτι 
΄-- “- ᾿ 

ὁμοίως δυσχερανοῦμεν. ἀλλ᾽ ἀποστησόμεθα τῶν ᾿ἁμαρτημάτων, 
Α " ’ “-- 772 . - ΕῚ σι" “- “σ᾿ 

καὶ ἐπιτευξόμεθα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν εν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ 

κυρίῳ ἡμῶν, δ μεθ᾽ οὗ τῷ “πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, 

κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

᾿Αμήν. 

! ἔλαττον] -- ἐκείνων ὁ. Μοχ σὺ οη. Κα, ἃ κἂν---πένητος οἵη. ὁ. 5 ἕτερα 
ΟΠ. Ο. ο τῶν οἴη. Κ. Ρ ὑφαιρούμενος Ο. ἀφαιρ. Κ'. 4 αὐτῶν οτη. (Ὁ. 
Μοχ ἡ ἡμᾶς ΒΡΘΓΒΟΙΙΡῦ. 1ἢ Ι, Τ᾿ τιννύουσι ΟἸΉΠ68. τίσουσι ἘΠά. 5. κατα- 
κρίνομεν 6Χ ΠΟΥ. (ὐ. κατακρίνωμεν... θαυμασώμεθα : . ἀγανακτήσωμεν ]. ΐ ἃ ἅμαρ- 
τιῶν (1. ἀλλ᾽ ἀποστησόμεθα---κυρίῳ ἡμῶν] οὐκοῦν ἀποστῶμεν τοῦ δυσχεραί- 
νειν, καὶ ἀποστησόμεθα τοῦ ἁμαρτάνειν, καὶ τῶν μ. ἐπιτευξόμεθα ἀγ. “χάριτι καὶ 
φ. τοῦ κ. ἡ. Ἵ. Χρ. Κα. ν μεθ᾽ οὗ---πνεύματι] ᾧ μετὰ πατρὸς καὶ ἁγίου πνεύ- 
ματος Μογ. Βε, ἰην 5 ΠΟτῖβ. 
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ΕΝ ΕΡΊΒΤ, 1 - ΑΒ ΤΙΝΟΤΗ. ΗΟΜ. ΙΝ. 191] 

ΔΌΤΟΣ Δ. 

1 Σὺ οὖν, τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἴη- 

σοῦ: καὶ ἃ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα 

παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους 

διδάξαι. ἃ Σὺ οὖν κακοπάθησον, ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ 

Χριστοῦ. Οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου 

πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. ᾿Εὰν δὲ καὶ 

ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται, ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήση. Τὸν 

κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν. 

Νόει ἃ λέγω" δῴη γάρ σοι ὁ κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσι. 

ΦΕΡΈΕΣΙ ὑμὲν ἐν θαλάσση πολὺ τὸ θάρσος τῷ μαθητῆ τὸ 

τὸν διδάσκαλον ἐν ναυαγίῳ γενέσθαι καὶ διασωθῆναι" οὐ γὰρ 

6η8 

ς ’ Ἁ “ Ἁ -“ 3 , ψ , ’ Ἁ 

ἡγήσεται λοιπὸν ἀπὸ τῆς οἰκείας ἀμαθίας συμπίπτειν τοὺς ( 
΄“ “2 οὗ; Ἁ “ “ ’ ’ Ἢ “ Α Ε] 

χειμῶνας, ἀλλα ἀπὸ τῆς τῶν πραγμάτων Φύσεως τοῦτο δὲ εἰς 

ἀρ κεθς οὐ μικρόν. Φέρει δὲ καὶ ἐν πολέμοις τῷ ταξιάρχῃ 

“προτροπὴν τὸ τὸν στρατηγὸν τρωθέντα ὁρᾶν, καὶ ἀνενεγκόντα 

πάλιν. Οὕτω δὴ καὶ “τοῖς πιστοῖς φέρει τινὰ παραμυθίαν. τὸ 

τὸν ἀπόστολον ὁ πολλὰ παθεῖν δεινά; οὐ γὰρ ἄν, εἰ μὴ τοῦτο 

ἣν, τὰ αὐτοῦ πάθη διηγεῖτο. ὋὉ γὰρ Τιμόθεος ἀκούων, ὅτι ὁ 
“ ’ “σι 

τοσαῦτα δυνάμενος καὶ πάσης τῆς οἰκουμένης κρατήσας, ἐν δε- 
- ϑ κ 9 ἢ Ν τι .] ᾿ς ΕΝ ’ 

σμοῖς ἐστι καὶ δὲν θλίψεσι, Βκαὶ οὐκ ἀσχάλλει οὐδὲ δυσχεραίνει 

ὑπὸ τῶν οἰκείων ἐγκαταλειφθεὶς, εἰ καὶ αὐτὸς τὰ αὐτὰ ἔπαθεν, 

οὐκ ἄν ἡγήσατο ἀνθρωπίνης τὸ πρᾶγμα εἶναι ἀσθενείας, οὐδὲ διὰ 

τὸ μαθητὴς εἶναι καὶ ἐλάττων ἱτοῦ [[αύλου, ὅπου γε καὶ ὁ 

κδιδάσκαλος ταῦτα ἔπαθεν, ἀλλὰ διὰ τὴν τοῦ πράγματος φύσιν 
΄ Υ ΄-' ἤ 

ταῦτα πάντα συμβεβηκέναι. Καὶ γὰρ καὶ αὐτὸς Ἰτοῦτο εἰργά- 

σατο, καὶ διὰ τοῦτο ταῦτα διηγεῖται, ἵνα αὐτὸν ῥώση καὶ ἀνα- 
- ΄-' ’ 

κτήσηται. Ὅτι γοῦν τούτου ἕνεκεν τοῦτο ἐποίει, διηγησάμενος 
᾿] "΄“ Ά ’ Α Ώ Α Α 5 Ἷ ᾧ ςς ἄν 4 

αὐτοῦ τὰς θλίψεις καὶ " τοὺς πειρασμοὺς, ἐπήγαγε ὑ οὖν, 

τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῆ χάριτι τῆ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. Τὶ 

λέγεις ; "καθαιρεῖς ἡμᾶς τῷ φόβῳ; εἶπες ὅτι δέδεσαι, ὅτι ἐν 
θλίψει ὁεἶῖ, ὅτι πάντες σε ἁ ί " καὶ ὦ ἰρηκὼ ς σε ἀπεστραφησαν᾽ καὶ ὥσπερ εἰρηκὼς 
“ἷ “8 .Α ’ Ἁ ΕΔ «ς ’ὔ “ , “ 

ὅτι οὐδὲν πέπονθας δεινὸν, οὐδὲ ὑπό τινων ἐγκατελείφθης, οὕτως 
1 ΟΑ». 11. ν. 1--. 

Ηομ. ΙΔ΄. ἃ σὺ οὖν οτη. Ι. Ὁ μὲν] - καὶ Κ. ς τροπὴν 1. ἀ τοῖς 
οτη. Κ. 9. πολλὰ παθεῖν] ἀκούειν πολλὰ παθόντα ζ. Ῥοϑβί δεῖνα 46. καὶ ὑπ’ 
οὐδενὸς τούτων ( -- μὴ Κ. ) καταμαλακισθῆναι. Κ. 8δν. οθί. Γ ἑαυτοῦ 1. τὰ αὐτοῦ 
---ὀἀκούων]) Τιμοθέῳ τὰ αὐτοῦ π. ὃ. ἀκούων γὰρ Κα. δ ἐν οἴη. Κ. ἃ καὶ ομ.]. 
Μοχ ἐγκαταληφθεὶς 1461. ' τοῦ οἵη. Κ. Κ “διδάσκαλος Ἑ αὐτοῦ 1]. ταῦτα 
οτη. Κα. 1 τοῦτο] ὅς 1. Κεῖ. ταῦτα ΕΔ4. τ. εἰργάσατο καὶ οἵη. Ο. Κα. 1ηο]ὰ- 
δ ἃ ὅν. ΜΟοχ τοῦτο ΡΓῸ ταῦτα Ο. πὶ τὸν πειρασμὸν 1.Κ. Ἢ καθαιρεῖς] 
κατέσεισας 'ζ. ὅν. οεί. ο εἶ οτη. [. 
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’ ' “ “΄“- 

ἐπάγεις, ““ Σὺ οὗν, τέκνον Ῥμου, ἐνδυναμοῦ ; Εἰκότως" ὅτι «ταῦτά 
ἴω Ε «ἢ ᾽ “ “ΕῚ Ἀ Γ Α ΄' - 

σε μᾶλλον ἐνεδυνάμωσεν, ἢ Τ ἐκεῖνα. δὶ γάρ εἐγω [Παῦλος ταῦτα 
’ ἴω ΄ “"᾿ 

ὅπάσχω, πολλῷ μάλλον σὺ ταῦτα φέρειν ὀφείλεις" εἰ ὁ διδά- 

σκαλος, πολλῴ μᾶλλον ὁ μαθητής. Καὶ μετὰ πολλῆς τῆς φιλο- 
Ι ' 

στοργίας τὴν παραίνεσιν προσάγει, τέκνον αὐτὸν καλῶν, ἵκαὶ 
" 4 λῷῶ ἡλλὰ “1 Ἴ ’ Ψ “ δ. ἨΗϊ ’ὔ Ω Α ᾿ 

οὐχ ἁπλῶς, ἀλλα, “τέκνον ἐμὸν. ἱ τέκνον εἶ, φησὶ, τον 

πατέρα μιμοῦ" εἰ τέκνον εἶ, ἐνδυναμοῦ οἷς εἶπον. μᾶλλον δὲ οὐκ 
“ , ΄- σ΄ 

ἀπὸ τῶν διηγημάτων -" μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς χάριτος τοὺ 

ἘΧρ ἰιστοῦ. “' ᾿Ενδυναμοῦ γὰρ, φησὶν, ἐ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ 
οἰ 

ἩΣ ΕΝ ̓ Χβδιὰ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ, φησί. 2} ουτέστι;, 
’ 

στῆθι γενναίως, οἶδας τὴν παράταξιν. ᾿Επεὶ καὶ ἀλλαχοῦ λέγων, 

2 «Οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ παλὴη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα," οὐχὶ κατα- 
’ σι 

βάλλων αὐτοὺς λέγει, ἀλλὰ διεγείρων. Νῆφε, φησὶ, γρηγόρει, 
’ “ “- 

ἔχε τὴν χάριν τοῦ Ὁ κυρίου συμμαχοῦσαν καὶ συναγωνιζομένην, 
“ ΄ ΄“ Ἁ Ἁ “- 

πολλὴ τῇ προθυμίᾳ καὶ τῇ προαιρέσει τὰ παρὰ “σεαυτοῦ εἴσ - 
φ “6 ΕΣ 3... 0 διὰ λΩ ’ σ΄ 

ερε. αἱ ἃ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα 
’ - “ - 

παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις." [Πιστοῖς, οὐ ζητητικοῖς, οὐ συλλο- 
-“ »“» - “ Α 

γιστικοίς" ἃ πιστοῖς, τοῖς μὴ προδιδοῦσι το κήρυγμα. ρὸν 
» .. .» ἃ .» ἀΣ ΣΣ Ἥ , ΑἹ ΟΘ΄ ς, ;ν : ἐν 
ἤκουσας, οὐχ ἃ συνεζήτησας πίστις γὰρ εξ ἀκοῆς, ἡ θεὲ 
2 ᾿ διὰ εν κι ἼΙ 3 οἱ διὰ - ’ .3) 
ἀκοή ὁια ῥήματος θεοῦ. ἰ ἐστι, “ὁιὰ πολλῶν μαρτύρων ; 

ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν, οὐ λάθρα ἤκουσας οὐδὲ κρυφῆ, ἀλλὰ πολλῶν 
Ἁ 

παρόντων, μετὰ παρρησίας. Οὐκ εἶπεν, εἰπὲ, ἀλλὰ, “παράθου,᾽" 
΄ “ 

ὁκαθαπερ ἐπὶ θησαυροῦ βασιλικοῦ τὸ παρατιθέμενον ἐν ἀσφα- 
“ Α 

λείᾳ παρακατατίθεται. ΠΠἅλιν φοβεῖ τὸν μαθητὴν καὶ ἀπὸ 
ζω 5’ Ἁ 9 Ἁ “ ; ΤΆ, " 9 “- ’ ’ 

τῶν ἄνω καὶ ἀπὸ τῶν κάτω. Β΄ Αλλ΄ οὐ πιστοῖς μονον λέγει, 
ςς (0 "55 ;ὔ Α 5᾽ Ψ Α Α 53 ᾿, ὃν ἿΣ 

παραθου"" τί γὰρ ὄφελος, ὅταν πιστὸς μεν "ἧ, μὴ ὀύνηται ὃὁε 
Ἁ Α 

καὶ εἰς ἑτέρους ἐξάγειν τὴν διδασκαλίαν ; ὅταν αὐτὸς μὲν μὴ 
΄“ ’ 

προδῷ τὴν πίστιν, ἑτέρους δὲ μὴ κατασκευάζη τοιούτους; Δύο 
’ τς “- 

τοίνυν ἔχειν χρὴ τὸν διδάσκαλον, καὶ πιστὸν εἶναι, καὶ διδα- 
ἰκ ἮΝ Ἁ “ ’ ςς ΟΣ ε ... ποι κα ’ 

κτικον. ια τοῦτο φησιν, ἵτινες ἱκανοί ἔσονται καὶ ετερους 

διδάξαι. 
2 ἜΡΠ65. Υἱ. 12. 8 Ἔοηη. Χ. Τῇ. 

Ρ μου ἐνδ.] ἐνδ. ἐν τῇ χάριτι Κα. ᾳ ταῦτα Ροβύ σε ἴγᾶηϑρ. Ὁ. ροϑβί ἐνεδυνά- 
μωσεν 1. Τ ἐκεῖνα] ὅϊς (.1. ἐκεῖνα ἂν εἶπον Κα. ἐκεῖνον Ἐαα. 5 πάσχω] 
πάσχων ὑποφέρω ἸΙΚ. ἴ καὶ οπη. 1.  εγοη. ᾿ μόνον] Ἑ τοῦτο βούλεται Ιζ. 

Χριστοῦ ΟἸηΠ65. αοθαίατγ θεοῦ. Χ διὰ] τουτέστι διὰ Κ. ὅν. σε. Μοχ 
φησὶ οἵη. ᾿Ἰ46η]. ν τοῦ] τῆς τοῦ ΙΚ. κυρίου Ῥγὸ Χριστοῦ Ι. 2 τουτέστι 
οὔ. Κα. ἃ νῆφε, φ.] οὐκοῦν ̓ νῆφε Κ΄, οὐκοῦν νῆφε, φ. ϑαν. σα, Ὁ κυρίου] Ὁ 
συνεργοῦσαν καὶ, σαυτοῦ 1.1. ἀπιστοῖς) Ἱ ποίοις; ἰζ. δαν. σοί, 5 καθά- 
περ] τ γὰρ Κα. Βίαϊτη βασιλικοῦ αβϑιατηΐαιη οχ Κὶ. Οαῦ. νεῖ. Μοχ τὸ παρα- 
κατατιῦ. (Ὁ. ᾿ παρακατατίθεται] Ἐ οὕτω ποιεῖ αὐτὸς λέγων, παράθου Κ. 
8 ἀλλ᾽ οὐ---παράθου] σὺ δὲ ἁ ἀκούων ταῦτα, μὴ ἁπλῶς πιστοῖς παρατίθεσθαι τὴν 
διδασκαλίαν νομίσῃς" ἐκείνους γὰρ πιστοὺς ἢ τὺ αἰνίττεται, τοὺς δὲ τοῖς πλησίον 
δυναμένους τῆς ὠφελείας μεταδιδόναι ἸΚ. δ 7), μὴ ὃ. δὲ] εἰμι, οὐ δυνατὸς δὲ 1. 
διαίτῃ καὶ ἀοςαβδι: οχ 1.1, (δῦ. 

Ϊ,1---7. 
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᾿ Σὺ οὗν κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ Χρι- 

στοῦ. ΒΒαβαὶ, πόσον τὸ ἀξίωμα, στρατιώτην. ᾿εἶναι τοῦ 

Χριστοῦ. ᾿Ἔὄννόησον τοὺς βασιλέας τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ἱκαὶ 
Ω “ ’ὔ; " 

πῶς μέγα τι εἶναι νομίζουσιν οἱ ὑπ᾽ αὐτῶν στρατευόμενοι. Ι Ὁ 

τοίνυν τὸ κακοπαθεῖν βασιλικοῦ στρατιώτου, τὸ μὴ κακοπαθεῖν 

οὐκ ἔστι στρατιώτου. “Ὥστε οὐ χρὴ "" δυσχεραίνειν" τοῦτο γάρ 

ἐστι στρατιώτου" ἀλλὰ δυσχεραίνειν, εἰ μὴ κακοπαθοίης. “Οὐ- 
“- “ , ἠ 

δεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα 
΄ ’ ΝΕ] ’ὔ η πὰ δὲ Ἂ 9 ΄σ "5 

τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. ὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, οὐ στεφα- 
΄ Α ΄ Α ἈΝ 

νοῦται, ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήση. Ταῦτα εἴρηται μὲν πρὸς 
νὰ ,ὔ ’ὔ ΠῚ Α Α ᾿ ὃ ὃ ’ οἃ Α ὃ "] 

ιμόθεον, λέγεται δὲ πρὸς πάντα ὁἱι ἀσκαλον καὶ μαθητὴν δι 
“ ’ 

ἐκείνου. Μηδεὶς τοίνυν ἀπαξιούτω τῶν τὴν ἐπισκοπὴν ἐχόντων 
“ 9 ’ ᾿ ἂν ὔ Α ΄σ , ςς ἫΝ Ν Ἰθλῆ 

ταῦτα ἀκούων, αλλ ἀπαξιούτω μή ταῦτα πραττων. αν ἀαθλῆ 
-"» Α " ’ ὙΝ 

Ρτις, οὐ στεφανοῦται, ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήση.᾽" Γι ἐστιν, “ ἐὰν 
Α ’ ν᾽ 9 ὌΝ 9. Ἁ Ἐς ς΄» 4 ἢ ᾽ “- ΄ 

μὴ νομίμως : Οὐκ, ἐὰν εἰς τὸν ἀγῶνα “εἰσέλθη, ἀρκεῖ τοῦτο, 
“Ὧν “5, 9 ’ “48. 8... “ 9 Ἀ “ἂ Α ’ Ἁ 

οὐδὲ ἐὰν ἀλείψηται, οὐδὲ ἐὰν συμπλακῆ. ἀλλὰ ἄν μὴ πάντα τὸν 
δῶ ὦ , ἢ , , ᾿ νὴ ᾧν, ὁ , κ δ ς4Γ ἃ 

τῆς ἀθλήσεως νόμον φυλαττη, καὶ τὸν ἐπὶ σιτίων, καὶ τὸν ἐπὶ 
Ἁ Ἁ Α ; 

σωφροσύνης καὶ σεμνότητος, καὶ τὸν ἐν παλαίστρᾳ, καὶ παντα 
Β “ τ , Ἀ “- τὶ - , δέ 

ἁπλῶς ιεξέλθη τὰ τοῖς ἀθληταῖς προσήκοντα, οὐδέποτε στε- 
- Α “ ΄ ὔ Α ’ Ἔ ει 7 Ἁ 

φανοῦται. ἸΚαὶ ὅρα τοῦ ἸΤ]αύλου τὴν σοφίαν" ἀθλήσεως και 
΄ι Ἁ Υ χω Ἀ 

στρατιωτῶν "ἐμνήσθη, τὸ μὲν, ᾿ὥστε ἑτοίμους. εἶναι προς 

σφαγὰς καὶ φόνους καὶ αἵματα, τὸ δὲ, καρτερικῶς ἵνα πάντα 
ον 

φέρη καὶ γενναίως, ἵνα διαπαντὸς ἐν ἀσκήσει ΝΟΣ "Γὸν κοπιῶντα 

γεωργὸν, Ὑ φησὶ, δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν." 

Εἶπεν ἀπὸ τῶν αὐτοῦ παραδειγμάτων, εἶπεν ἀπὸ τοῦ διδασκά- 

λου λέγει λοιπὸν Σἀπὸ τῶν κοινῆ συμβαινόντων, τῶν ἀθλητῶν, 
δ -- ἷ" Α Ἁ Α 

τῶν στρατιωτων" καὶ τίθησιν ἐκεῖ τὰ ἔπαθλα, Υτὸ μὲν, ἵνα 
ο ’ φο ’ Ἁ κ “΄ - νι ’ὔ 

ἀρέσῃ τῷ στρατολογήσαντι᾽ τὸ δὲ, ἵνα στεφανωθῆ. Καὶ λέγει 
κ , ’ ’ ΄σ΄ Ἁ Α ᾿ 

ζκαι τρίτον ὑπόδειγμα, ὃ μάλιστα αὐτῷ ἁρμόζει" τὸ μὲν γὰρ 
»-΄" »". --. -Ο ’ 

τοῦ στρατιώτου καὶ ὅτοῦ ἀθλητοῦ καὶ τοῖς ἀρχομένοις καταλ- 

ἱ εἶναι] - φησὶ Κ. Ῥοβί Χριστοῦ δά. τὸν κακοπαθοῦντα᾽ ὅσον δὲ τοῦτο ἰάθη. 
κ βασιλέας ΡΙῸ βασιλεῖς ΟΠΊΠ6Β. Ι καὶ ἀοοοββὶῦ οχ οὐηηϊθαβ. Μοχ ὑπ᾽ αὐτῶν 
ΕΚ. ὑπ᾽ αὐτὸν ΕΥΟΠ. ὑπ᾽ αὐτοὺς σ. ὅν. (οί. Ροϑί στρατευόμενοι δα 4. καὶ 
ἀπὸ τοῦ αἰσθητοῦ παραδείγματος εἴσῃ σαφῶς οἷον ἐκεῖνο ΙΚ. τὰ δυσχεραίνειν) 
- εἴ τις κακοπαθεῖ ἸΚ. -- εἰ κακοπαθεῖς (αὶ. ὅαν. οεοεἰ. Μοχ κακοπαθοίη Κ. 
Ὦ ἐὰν---τις ΟΠ. Ϊ. ο δὲ] τ καὶ ζ. (αι. Μοχ πάντα καὶ ὃ. Κ. ϑᾶν. σθῖ. 
Ρ τις] Ὁ φησὶν ὦ. ὅαν. οσϑί. 4ᾳ εἰσέλθῃ) μόνον Ο.Κ. Μοχ ἂν ρῖὸ ἐὰν 5 
θη. Ὦ διεξέλθῃ] δὶς Ο.1. δι. ἂν μὴ ἐξέλθη Κ΄. διέλθοι Ἐαἃ. 5 ἐμνημό- 
νευσε(ῦ. (αἱ. ἴ ὥστε] ὡς τὸ ὦ. δέαίτη ἑ ἑτοίμους ΟΙΚ. Οαΐ. Μεγοη Ὁ εἴ. ἕτοιμον 
ὅν. ςεῖ. Μοχ καὶ αἵματα οτη. Ὁ. Υ͂ τὸ δὲ καρτερικῶς ἵνα π. Φ. (φ. π. Οἱ.) 
καὶ γενναίως] δ᾽. αἱ. Ἐἀεθαίαν τὸ δὲ (- ὡς Κι.) καρτερικὸν (-κοὺς Ο.1.) 
{(Ἰ καὶ Ο.) ἵα π. γενναίως Φ. Υ̓ φησὶ οπι. Κι. Χ ἀπὸ] καὶ ἀπὸ ἸΚ. ὅαν. οοἴ. 
Υ τὸ μὲν---τὸ δὲ] τοῦτο μὲν λέγων, ἵ ἵνα τῷ στρ. ἀρέσῃ, τοῦτο δὲ Κ. 2 καὶ 
οἵη. Κὶ. ἃ τοῦ] τὸ τοῦ Εἀα. τὸ οπι. (.1. (Δί. 

ΤΌΜΎῈ, σο 

19) 

68ο 
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Ἀ ΄- ΄- ΄΄“ ’ Α [ 

ληλον, τὸ δὲ τοῦ γεωργοῦ λοιπὸν τῷ διδασκάλῳ. Μὴ ὡς 
,ὔὕ ἢ τ 9 ᾿ Ζ ς Ν δ, κα τὰ ’ Ὅ 

δ τ ἐηοὴ» ὐμῖδε ὡς ἀθλητῆς μόνον, ἀλλα καὶ ὡς ΨΑΉΡΥΨΟ, 

γεωργὸς οὐχ ἀ ξαυτοῦ ἐπιμελεῖται μόνον, ἀλλὰ “τῶν καρπῶν 

καὶ τῆς γῆς" ἱτουτέστιν, οὐ μικρὰν ἀμοιβὴν τῶν πόνων καρ- 
“ ΄σ ΄- ΄': ᾿ 

Β ποῦται δκαὶ ὁ γεωργός. ᾿Βνταῦθα καὶ τοῦ θεοῦ τὸ ἀνενδεὲς 

δείκνυσι. καὶ τὴν ἀντίδοσιν τῆς διδασκαλίας, ᾿ καὶ πρᾶγμα εἶπε 

κοινόν. ἷ- Ὥσπερ, φησὶν, ὁ γεωργὺς οὐκ ἀνόνητα πονεῖ, ἀλλὰ 

πρὸ τῶν ἄλλων αὐτὸς ἀπολαύει τῶν πόνων τῶν οἰκείων, οὕτω 

καὶ Κτὸν διδάσκαλον εἰκός. Ἢ τοῦτο, ἢ περὶ τοῦ τιμᾶσθαι τοὺς 
; . ’ 

διδασκάλους φησίν. ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἔχει λόγον᾽ πῶς ᾿ἰγάρ; οὐχ 
- Α ζω “-- ΄-' Ἁ 

ἁπλῶς γεωργὸν εἶπεν, ἀλλὰ τὸν κοπιῶντα᾽ οὐδὲ ἁπλῶς τὸν 
, ς κι κ ’ ΤᾺ" Ξ Α ᾿ ι 

καμνοντα, ἀλλὰ τὸν κοπτομενον. Ἐνταῦθα καὶ πρὸς τὴν 
’ , 

Ο μέλλησιν ἵνα μηδεὶς δυσχεραίνη, ἤδη, φησὶν, ἀπολαμβανεις" ἢ ὅτι 
“ ΄. Ω Α 

ἐν αὐτῷ τῷ κόπῳ ἡ ἀντίδοσις. ᾿Επεὶ οὖν τὰ παραδείγματα 
Ἁ “ “- “κ᾿ ΄ Α 

ἔθηκε, "τὸ τῶν στρατιωτῶν, ὁκαὶ ἀθλητῶν, καὶ γεωργῶν, καὶ 
Υ͂ ε “- ς δῶ ς( ΟῚ Α Α “ Ν 

πάντα ἁπλῶς αἰνιγματωδῶς, “ΡΟ ὐδεὶς, φησὶ, στεφανοῦται, εαν 
Α ’ “ Τὸ 325 Κ Ἁ 4 ο Α ςς Γὺ ΄“- Ἁ 

μὴ νομίμως ἀθλήση. αἱ εἰπὼν, ον κοπιῶντα γεωργὸν 
- ἴω “. “. ’ εἴ 

δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβανειν," ἐπήγαγε" « Νόει Τὸ 
’ Ἁ “ 

λέγω" δῴη γὰρ σοι ὁ θεὸς σύνεσιν ἐν πᾶσι." ᾿Πούτων ὅγε ἕνεκεν 

ταῦτα εἴρηται ἐν παροιμίᾳ καὶ παραβολῇ. 
"ὴ 4 ᾿ ’ "5 Σ { Α . ’ 

ἷτα πάλιν τὸ φιλόστοργον αὐτοῦ ἵδεικνὺς, οὐ παύεται 
΄-΄ , ’ 

Ὦ ἐπευχόμενος αὐτῷ, ἅτε ὡς ὑπὲρ γνησίου τέκνου δεδοικὼς, καί 
5 4, ςς Μ ’ ΥὮἿἾ “- ἝΝ Ἁ ᾿] ᾿ς 9 “ 

φησι νήημόνευε  ἰησοῦν Ἄριστον ἐγηγερμένον εκ νεκρῶν, 

ἐκ σπέρματος Δαυΐδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου, ἐν ᾧ κακοπαθῶ 

μέχρι δεσμῶν, ὡς κακοῦργος. Ἢ Τίνος ἕνεκεν ἐνταῦθα Μ πρύτου 

μέμνηται ; ; Μάλιστα μὲν ζοῦν καὶ πρὸς τοὺς αἱρετικοὺς ἀποτει- 

νόμενος, ἅμα δὲ καὶ ἀνακτώμενος αὐτὸν, καὶ δεικνὺς τῶν παθημα- 

των τὸ Υκέρδος, ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ δι θιίος ἡμῶν ὁ Χριστὸς 

ον. Ὁ, Ὁ. 

Ὁ τῷ δ.] τοῦ διδασκάλου. τοῦτο δὲ εἶπεν ἵνα Κα. ὃ γεωργὸς] τ ὑπὲρ τῶν 
διδασκομένων πονῆται Ἰζ. ϑαϊτη ὁ γὰρ γ. Ἰάθιῃ. ἃ ἑαυτῷ 1. μόνον οτη. 1. 
(αΐ. 8 τῶν κ. καὶ] ὅδῖς Ο.1.Κ. (ὐδῖ. καὶ τῶν κ. Εαά. ἐ τουτέστιν δηλῶν 
διὰ τούτου ὡς Ιζ. Ε καὶ οτῃ. 1. Ὠ καὶ π. εἶπε] π. εἰπὼν Κ. δαν. οοί. 
᾿ ὥσπερ, φ. ἢ, ὥστε, φ. 1. ὃ δὲ λέγει. τοιοῦτόν ἐστιν Κ. Κ τὸν ὃ.---φησὶν] 
περὶ τὸν ὃ. εἰκὸς γίνεσθαι. τοῦτο γοῦν αἰνιττόμενος, τὸ τοῦ γεωργοῦ παράδειγμα 
ἔλαβεν. οὐκ ἡ γναῦ; δὲ ὡς περὶ τοῦ τιμᾶσθαι τοὺς ὃ. τινὲς τὸ λεγόμενον ἐξείλη- 
φασιν Κ. ἱ γὰρ] Ἐ σκόπει δὲ Καὶ. ΤᾺ ἐνταῦθα---μηδεὶς] οὐκ ἂν δὲ οὕτως 
εἶπεν, εἰ περὶ τοῦ τιμᾶσθαι εἰπεῖν τι ἐβούλετο" μᾶλλον δὲ τοῦτο ἐνταῦθα καὶ πρὸς 
το μ. εἶπεν, ἵνα μηδεὶς τῆς ἀντιδόσεως ταμιευομένης Κ. Μοχ ἢ ὅτι οπι. ἰάθη. 
Ὦ τὸ οτη. ᾿ζ. ᾿ καὶ] τῶν 158 Κα. Ρ οὐδεὶς, Φ. 7 εἶπεν, οὐδεὶς Κι 4 εἰπὼν] 
πάλιν Κα. τ ὃ] ἃ Κ' οἱ 6Χ (ΟΥΓ. 1. Μοχ κύριος ΡΙῸ θεὸς 1.Κ. 5. γε] 51ς 
σ. Ἰς γὰρ Εαα. τούτων---εἶτα οτη. Κι. { δεικνὺς, οὐ π.] δείκνυσι διὰ τούτου" 
οὐ π. γὰρ Κα. Υ Ἶ. Χρ. ΡΓῸ Χρ. Ἵ. ΟΠΠΘ6Β. ν' τούτου] τοῦ Χριστοῦ Κ. 
Χ οὖν Βιιρογβουιρῦ. ἴῃ 1. Υ κέρδος -- μόνον ( -- οὐχὶ 6ΟΧ ΘΟΥΤ. Τ60.} γὰρ τοῦτο 
λέγει ΚΚ. 
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Α Ι Ἁ ’ ’ ΄-“ ’ Ἁ 

διὰ πάθους τὸν θάνατον κατηγωνίσατο. ᾿Ποῦτο μνημόνευε, φησὶ, 
Ἁ 

καὶ ἕξεις παράκλησιν ἱκανήν. ““Μνημόνευε, φησὶ, Σ Χριστὸν 
ἴω “. .᾿ ε 

᾿Ιησοῦν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυΐδ. Ἠδη 

γὰρ ἐξ ἐ ἐκείνου ἤρξαντο τινες τὴν οἰκονομίαν ἀνατρέπειν, ἔπαι- 

σχυνόμενοι τῷ μεγέθει τῆς τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίας. '"Ποιαῦτα 

γὰρ ἣν ἃ εὐηργέτησεν ἡμᾶς ὁ θεὸς, δὡς τοὺς ἀνθρώπους αἰσχύ- 

νεσθαι περιάπτειν αὐτὰ τῷ θεῷ, καὶ ἀπιστεῖν ὅτι τοσοῦτον κα- 
τέβη. “Κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου," φησί. Πανταχοῦ τοῦτο 

’ -“ " “ Ο ,ὔ ςς ᾿ Ἁ 3 ’ ’ 99 

τίθησι τῶν ἐπιστολῶν “λέγων, “κατὰ τὸ εὐαγγέλιον μου, 
ἀὰ δὲ ϑι. οὖν , 5 “- 6 κ ᾿ δὰ Ν ὦ Ων 
ἐπειδὴ αὐτῷ πείθεσθαι ἐχρῆν, “καὶ ἐπειδὴ καὶ ἕτεροι Ἦσαν 
᾿] ’ “ ςς ΕΠ ᾿ ω β, ’ ὃ 

εὐαγγελιζόμενοι ἕτερα. ν ᾧ κακοπαθῶ, φησὶ, μέχρι ὁε- 
ι. ΄ ΄-'΄ ’ 

σμῶν, ὡς κακοῦργος. Πάλιν παρ᾽ ἑαυτοῦ τὴν παραμυθίαν εἰσα- 

γει, πάλιν τὴν προτροπήν. δ Καὶ τί τὸ βλάβος δύο τούτοις 
- , 

παραμυθεῖται ; "ΤΙ γὰρ ὄφελος, ἐὰν δείξης τὸν διδάσκαλον 
΄-΄“ Ϊ .] ἄν, Ὦ ΟῚ ϑ φ ’ ᾿Ξ Ὁ οὐ Ν ’ 

κακοπαθοῦντα, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ οὐδενὶ χρησίμῳ: ἰ οὖν τὸ χρήσιμον 

καὶ τὸ θαυμαστόν: ΚΑ ὁ "λόγος τοῦ γό! οὐ δέδεται." 11 

μὲν γὰρ κοσμικοὶ ἦμεν στρατιῶται, φησὶν, ἢ τὴν . εἰ πόλεμον ἔπολε- 

μοῦμεν αἰσθητὸν, ἴσχυε ταῦτα τὰ δεσμὰ "τὰς χεῖρας κατέχοντα" 

νῦν δὲ τοιούτους ἡμᾶς ἐποίησεν ὁ θεὸς, ὡς μηδὲν καταγωνίζεσθαι. 

Δεσμοῦνται μὲν γὰρ αἱ χεῖρες, ἀλλ᾽ οὐχ ἡ γλῶττα" “γλῶτταν 

γὰρ οὐδεὶς δῆσαι δύναται, ἀλλ᾽ ἢ δειλία μόνον καὶ ἀπιστία" ὡς 

ἂν Ῥταύτην μὴ ἔχωμεν, κἂν περιβάλης δεσμὰ, τὸ κήρυγμα οὐ 

δέδεται. ἸΟὗον, γεωργόν τις ἐὰν δήση, τὸν σπόρον ἐνεπόδισε, 

τῇ χειρὶ γὰρ σπείρει". διδάσκαλον ἐὰν δήσης, τὸν λόγον οὐκ 

ἐγευσϑηρωφ, τῆ γλώττῃ γὰρ “σπείρει, οὐ τῇ χειρί. τΟὐχ ὑπο- 

βάλλεται δεσμῷ ὁ λόγος ὁ ἡμέτερος" ἡμῶν γὰρ δεδεμένων, 

ἐκεῖνος λέλυται καὶ τρέχει. Πῶς; φησίν. Ὅτι ἰδοὺ καὶ δεδε- 

μένοι κηρύττομεν. "Ἰοῦτο εἰς προτροπὴν τῶν λελυμένων" εἰ 

όδι 

ἡμεῖς δεδεμένοι κηρύττομεν, πολλῴ μάλλον ὑ ὑμᾶς τοὺς λελυμένους σ 

τοῦτο ποιεῖν Χρή. Ἤκουσας ὅ τὶ ὡς ἄνρὰν λιλίῳ ταῦτα πάσχω" 

μὴ κατηφὴς γένη. Πολὺ γὰρ τὸ θαῦμα, ὃ δεδεμένον τὰ τῶν 

Ὁ χα, ΨΊ ἘΠ ΡΟ. Κ. ἃ ὡς] τ καὶ Κα. Ὁ φησὶ οτη. Ιζ. ὁ λέγων] 
ὅλων ᾧ Ἁ ἐπειδὴ] ἢ ἐπειδὴ ΙΚ. ϑ'αν. οδί. 6 καὶ] ἢ ΚΚ. ὅαν. σε. Δ] πὶ 
καὶ οἴη. Κ. Γ ἐν δ] ἐ ἐγὼ 1. ξ καὶ τί---παραμυθεϊται) καὶ δύο τούτοις τὸν 
ἀκροατὴν ἀλείφει, τῷ τε εἰδέναι κακοπαθεῖν, καὶ τῷ μὴ (μὴ ΒΆΡΘΓΒΟΙΙΡί. ἃ ΘΟΥ̓Τ. 
τος. Κὶ. )ἐ ἐπ᾽ οὐδενὶ χρησίμῳ τοῦτο( -- προσέχειν κ- ) ἐρα οὕτω μὲν (-- γὰρ Κα.) 
κερδανεῖ, ἐ ἐκείνως. δὲ καὶ βλαβήσεται Κ. ὅν. σοί. ἢ τί] τ καὶ Κ. ἱ ἀλλ᾽ 
(- οὐκ Ψεγοη.) ἐπ᾽ οὐδενὶ) μὲν, ἐπ᾽ οὐδενὶ δὲ Κὶ, αν. οθῦ. κ τί---θαυμαστὸν] 
ἀλλ᾽ ἐκεῖνο θαυμαστὸν, εἰ ἐπί τινι χρησίμῳ (ἐπί τι χρήσιμον Κ. ), εἰ ἐπ᾿ ὠφελείᾳ 
τῶν διδασκομένων Κ. ὅν. ςοῖ. Ι εἰ μὲν γὰρ] τουτέστιν. εἰ μὲν Κα. ὅν. οοὖ. 
1 εἰ] εἰς (. εἰ οτῃ. Κ. ἢ τὰς] τὰ (δαί. Μοχ ; μηδὲν ΡΙῸ μηδενὶ οχ (ὑδΐ. οι. 
γϑοθρίμμη. ο γλῶτταν] καὶ γλ. 1. Μοχ ἀλλ᾽ ἡ δειλία Βά4. Ρ ταύτην μὴ] 
μὴ ταῦτα Κ. 4 οἷον] σκόπει δὲ Καὶ. Γ οὐχ ὑπ.] οὐ τοίνυν ὑπ. Κα. οὐχ ὑπ'. 
τοίνυν ϑαν. οοἴ. δεσμῷ οπι. 1. 5 δεδεμένον) τ ὄντα 44. ὄντα οπι. (Ὁ. 

Ὁ, να. 



190 ι΄. ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΚΥΒΞΟΞΤΟΜΙ Π, το. 

λελυμένων ποιεῖν, δεδεμένον πάντων περιγενέσθαι, δεδεμένον 
4 κ᾿ ’ὔ ΄- ’ ᾽ « ’ ᾿ 

καταγωνίζεσθαι τοὺς δεδεκότας. Θεοῦ γὰρ ἐστιν ὁ λόγος, οὐχ (346) 
ς ἥδονς ς ὃ Ν δὲ , ’ “- ,ὔ - ΩΣ ὃ , 

ἡμῶν" ὅέεσμα δὲ ἀνθρώπινα θεοῦ λόγον περιβαλεῖν οὐ δυνήσεται. 
“Ἱ ςς ἡ δ “ ῖ ’ ὃ Ἁ Α ᾿] 99 ν . ΄-' Ἁ Α 

: αῦτα ἵπασχω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς." "Διὰ τοῦτο γάρ, φησὶ, 
’ 

πάντα ὑπομένω, διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς, “ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας 

Ὁ τύχωσι τῆς ἐν Χριστῷ "Ἰησοῦ, μετὰ δόξης αἰωνίου." ᾿Ιδοὺ Υ͂ καὶ 
᾽» πὸ χω ἕν αἱ ᾽ κ Ἢ “ " ὉΠ. ὰ δ ν 
ἀλλη προτροπή" οὐχ ὑπερ εμαυτοῦ, φησιν, ἀλλ᾽ ὑπερ τῆς ετε- 

ρων σωτηρίας ταῦτα ὑπομένω. Ἐξὸν ἢ ἣν ἀκινδύνως ζῆν, ἐξὸν ἢ ἣν 
’ 

μηδὲν τούτων πάσχειν, εἴγε τὰ ἐμαυτοῦ ἐσκόπουν. ᾿Αλλὰ διὰ 
7 ΄σ 8 ἤ Σ Ἂ ᾷ “σι ᾿] ἢ .} θῶ ἸᾺᾺλ 

τίνα ταῦτα πασχω; “ὕπερ τῶν ἀλλοτρίων ἀγαθῶν, ἵνα ἄλλοι 
“ 3 ’ὔ (δ Φ' εἰ Ὀ 5 , Β 0 ̓] ς ΔΩ 

τύχωσι ζωῆς αἰωνίου. ι οὖν και ἐπαγγέλλῃ : Οὐχ ἀπλως 
Ἀ 

εἶπε, διὰ τούσδε, ἀλλὰ, “ διὰ τοὺς ἐκλεκτούς." οὐ ὁ θεὸς 
“ 4 

αὐτοὺς ἐξελέξατο, πάντα ἡμᾶς δεῖ πάσχειν ὑπὲρ αὐτῶν. ““ἽἽνα 
Α ς οὖ ’ ’ὔ 49 αἀΠ|Ὸ ἴω “ “ ςς Α τὰ δ᾽ 94. Θ ς ᾿ 

καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσι. ᾧ εἰπεῖν, “καὶ αὐτοι,᾿ ξωσανει 

Ἐ καὶ ἡμεῖς, φησί: καὶ γὰρ καὶ ἡμᾶς ὁ θεὸς ἐξελέξατο. Ἢ Ὥσπερ δ 

ἡμᾶς ὁ θεὸς ἔπαθεν, οὕτω καὶ ἡμεῖς δι᾿ ἐκείνους" ὥστε ἀνταπό- 

δοσίς ἐ ἐστι τὸ πρᾶγμα, δοὺύ χάρις. ἜπὶιΡ μὲν τοῦ θεοῦ χάρις 

ἣν, οὐ “γὰρ ἱπρὸ εὖ παθὼν εὐηργέτησεν" ἐπὶ δὲ ἡμῶν ἀντίδοσις" 

πρὸ εὖ παθόντες ἡμεῖς παρὰ τοῦ θεοῦ, πάσχομεν ὑπὲρ τούτων 

ὧν πάσχομεν. “7γα σωτηρίας Κ τύχωσι." ψ γ᾽ λέγεις ; ποίας 

σωτηρίας: Ιὸ ἑαυτῷ αἴτιος μὴ ὧν σωτηρίας, ἀλλὰ ἀπολλύμενος, 

ἑτέρῳ σωτηρίας αἴτιος γίνη; Διὰ τοῦτο προσέθηκεν, οὐ ταύ- 
Α 9. κ ςς ΄ι 9 ΥΣ. ΄“- ὉΠ “99 ΧΩ ᾽ , 

Ἐ της, φησιν, ἀλλα “τῆς ἐν Ἀριστῷ Ἰησοῦ, τῆς ὄντως σωτηρίας. 

“ Μετὰ δόξης αἰωνίου. ᾿Οδυνηρὰ τὰ παρόντα, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς 
“σι. “- Ἁ Ἁ 

γῆς κατηφῆ τὰ παρόντα, ἀλλὰ πρόσκαιρα" ἀηδίας μεστὰ καὶ 
" ’ ψ Ἁ ’ ’ὔ Ἁ κά , Γὰ ’ 

682 ὀδύνης, ἀλλὰ μέχρι σήμερον και αὔριον μόνον. α μεντοι χρη- 
Ν 5 “- 4 ᾿ ἈΝ 0 ὃ ἀν Ὁ Ε] ας ὍὌ 3 ᾿ 

στὰ ουὅ τοιαῦτα, ἀλλ᾽ αἰώνια, Φαλλ΄ εν οὐρανῳ. ντως εκεινῆ 

δόξα, αὕτη δὲ ἀτιμία. 
Ῥ “. “ ϑ ᾽ 

ΡΘέα γάρ μοι, ἀγαπητέ" οὐκ ἔστι δόξα “ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλ᾽ ἡ 

ὅ ν. το. 

ῖ πάσχω] πάσχει δὲ ΚΚ, ταύτα π. δ. τ. ἐκλεκτοὺς ὅς κυ διὰ--ἐκλεκτοὺς] 
ὃ καὶ δηλῶν ἐπάγει, διὰ τοῦτο ταῦτα ὑπομένω πάντα. διὰ τοῦτο, ποῖον ; διὰ τοὺς 
ἐ. φησὶν Ι΄. ν πάντα] ταῦτα 1. Θίδίτη ὑπομένω ΟἸΏΠ68. πάσχω 6α. 
Χ Ἰησοῦ οἴη. 1. Υ' καὶ οτη. 1. 5 οὐχ] ὡσεὶ ἔλεγεν, οὐχ (πτοχ οτ. φησὶν) Κ' 
ἃ πάσχω -ἰ θέλεις μαθεῖν Κα. Ὁ ἐπργγέλλῃ εἴν μᾶλλον προθυμότεροι γέ- 
νωνται Κ. ο εἰ] δηλῶν διὰ τούτου ὅτι εἰ Κα. ἃ τῷ] τὸ (1.6 ὡσανεὶ-- 
φησὶ] ὡσανεὶ (ὡσανεὶ οτη. αν, οδί.) δεικνύντος ἐ ἐστὶ καὶ λέγοντος, ἁ ὡς καὶ ̓ ἥμεῖς 
ἵ Ὁ. δ: ἔ ὥσπερ] καὶ ὥσπερ 46. δ8᾽ οὐ ῥὑτῸ οὐχὶ ΟἼΠ6θ8. ἔἅ μὲν] 
μόνου 1. μὲν γὰρ Κ. ἱ πρὸ εὖ παθὼν] εὖ παθὼν 1.Κ. προευπαθὼν αά. 
ΜῈὸοχ προευπαθόντες Βαὰ. προμαθόντες (-Ἐτοίνυν ΚΟ1Κ, Κ τύχωμεν 1. 
Ι ὁ ἑαυτῷ] δῖς ΨΘγΌΠ. ὃς σαυτῷ (). ὡς αὐτῷ 1. σεαυτῷ Ἰζ. ὁ σεαυτῷ 8Αν. οεἴ. 
τ ἑτέροις Ο.Κ. ει. αἴτιος οἵα. Κ. Ὦ τῆς οτη. 1. Κ, ο ἀλλ᾽ καὶ Καὶ 
ΡΉΘΙΚΟΝ. Ὅτι ἀληθινὴν δόξαν, καὶ ἐν τῷ παρόντι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι, οἱ 
ἅγιοι ἔχουσι" καὶ περὶ τῆς δόξης τοῦ ἀποστόλου καὶ Νέρωνος. θέα---ἀγαπητὲ] 
ἐντεῦθεν, ἀγαπητὲ, μανθάνει (516) ὅτι Κα, ᾳ ἐπὶ] ἡ ἐπὶ Καὶ. 
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- ’ 

ὄντως δόξα ἐν οὐρανοῖς ἐστιν. Εἰ τϑέ τις δοξάζεσθαι βούλεται, 
θ 5 »ἢ 9 Ἷ Ἂ ᾽ “-“ θΘλ ’ θ ει Μ 

ἀτιμαζέσ ω" δεῖ τις ἀνέσεως βούλεται ἐπιτυχεῖν, ιβέσθω" εἴ 

τις διαπαντὸς εὐδοκιμεῖν καὶ τρυφᾶν, τὰ πρόσκαιρα διαπτυέτω. 

Ὅτι δὲ ἡ ἀτιμία δόξα ἐ ἐστὶν, ἢ δὲ δόξα ἀτιμία, φέρε, κατὰ δύ- 

ναμιν τοῦτο παραστήσωμεν, ἵνα τὴν ὄντως δόξαν ἴδωμεν. Οὐκ 

ἔστιν ἐπὶ γῆς δοξάζεσθαι" εἰ Υ'ὶ δὲ βούλει δοξάζεσθαι, δι’ ἀτι- 
μίας. ν᾽ Καὶ φέρε ἐ ἐπὶ τῶν δύο προσώπων τοῦτο ἐξετάσωμεν, Β 
᾿] Α “ ,ὕ 

ἐπὶ τοῦ Νέρωνος καὶ τοῦ [Ἰαύλου. ᾿Εκκεῖνος τὴν δόξαν εἶχε τοῦ 

κόσμου, οὗτος τὴν ἀτιμίαν. Πῶς: Τ ύραννος ἣν ἐκεῖνος, πολλὰ 

κατωρθωκὼς, τρόπαια στήσας. πλοῦτον ἔχων ἐπιρρέοντα παντα- 

χόθεν, στρατόπεδα ἄπειρα, τὸ πλέον τῆς οἰκουμένης μέρος "ὑπο- 

τεταγμένον, τὴν βασιλίδα πόλιν ὑποτεταγμένην, τὴν σύγκλητον 
’ ’ ΄' ΄ι 

ἅπασαν ὑποκύπτουσαν, τὰ βασίλεια αὐτὰ. ᾿Εν λαμπρῷ τῷ 
Ἷ εν. Ψ ε ἔδ [ἂν ν 

σχήματι Υὕπροήει" εἴτε ὁπλίζεσθαι ἔδει, χρυσῷ καὶ λιθοις 
Γ, ’ ε ; 8.2 ἃ ΞΕ ΕΝ 5 Ρ φι ἐν ε (ὃ ’ 

τιμίοις ὁπλιζόμενος ἐξήει" εἴτε ἐν "εἰρήνη, ἁλουργίδα περικεί- 
Α Α δ ’ ἢ Α ᾿ ς Ἁ 

μενος. [Πολλοὺς τοὺς δορυφόρους, πολλοὺς τοὺς ὑπασπιστὰς (' 
. . ’ 

εἶχε γῆς καὶ θαλάττης δεσπότης ἤκουεν, αὐτοκράτωρ, Αὔγου- 
- Ἁ ΄ι 

στος; Καῖσαρ, βασιλεὺς, καὶ πολλὰ ἕτερα ὀνόματα τοιαῦτα, 
ον , , Ρ Ἁ θ , Η ἀ Α ΤῊΣ ἄρον 
ἅπερ κολακείαν ἐπενόει καὶ θεραπείαν “καὶ οὐδεν ενελιίπεν 

ΤΩ ’ “- 

ὅλως τῶν εἰς δόξαν, θἀλλὰ σοφοὶ καὶ δυνάσται καὶ βασιλεῖς 
᾿] Ἁ ΕῚ κ [ἐδ ὃ ’ Ἁ 3 ὃ ΚὯ Α 8 Α 

αὐτὸν ἔτρεμον, καὶ ᾿εδεθοίκεσαν τὸν ἄἀνόρα. αἱ γὰρ καὶ 
ΕΙΣ ᾿] ’ 4 9 ᾿ ο 3 ’ὔ Ξ Α »Ὶ ΩΝ 

ἄλλως ὠμός τις καὶ ἱταμὸς εἶναι ἐλέγετο. ὃ Ούὕτος καὶ θεὸς εἶναι 
9 ’ Α ’ ’ “ “5 ’ὔ Α ϑ “ “ 

ἐβούλετο, καὶ πάντων κατεφρόνει τῶν εἰδώλων, καὶ αὐτοῦ τοῦ 
ΝΣ ὟΝ ’ “- Ὁ 6 Ἁ ᾽ ’ ΓΝ ᾽ὔ - ’ 

ἐπὶ πάντων θεοῦ, καὶ ὡς θεὸς ἐθεραπεύετο. 'ΤῚ ταύτης τῆς δόξης Ὁ 

κρεῖττον; μᾶλλον δὲ "τί τῆς ἀτιμίας χεῖρον ; ̓Αλλ᾽ οὐκ ἰοῖδα 
΄ ΄ι Ἁ Α “- 

πῶς ὑπὸ τῆς ἀληθείας προὔδραμε τὸ στόμα, καὶ πρὸ τῆς κρί- 
’ Α Α Α ΄σ΄ ΄-“-“. «ς ᾽ 

σεως τὴν ψῆφον ᾿ ἤνεγκε. "Γέως δὲ κατὰ τὴν τῶν πολλῶν ὑπο- 

νοιαν τὸ πρᾶγμα ἐξετάσωμεν, κατὰ τὴν τῶν ἀνείοηκῶν; κατὰ τὴν 

κολακείαν. "Ἷ μεῖζον εἰς "δόξης λόγον τοῦ καὶ θεὸν Ἰνομισθῆναι 
9 ’; ᾿ Μ [ ΠῚ » ᾿ ’ Ἀ 5 5», ΄. 

αὐτὸν: εγάλη '"Πὄντως ἀτιμία, τὸ ἄνθρωπον ὄντα τοιαῦτα 

λυττᾶν᾽ ἀλλὰ τέως κατὰ τὴν τῶν πολλῶν ὑπόνοιαν "τὸ πρᾶγμα 
5 ’ Ο δὲ Π ο" 9 ν ς ὃ ’ Α ᾿ 

ἐξετάσωμεν. ὑδὲν τοίνυν ὁἔλιπεν αὐτῷ εἰς δόξαν τὴν ἀνθρω- 

Τ᾿ δέ τις] τις οὖν Καὶ. 5 εἰ]-δὲ Ο, Μοχ ἐπιτυχεῖν οἸηηθ8. τυχεῖν Ε4ά. 
ὕ οὐκ] εἰ οὐκ ΘΧ ΘΟΥΥΓ. 1. Υ δὲ οἴῃ. Κ. εἰ---δοξάζεσθαι οἵη. 1. Ὺ καὶ] -Ὁ 
ὅτι δόξα ἐστὶ δι ἀτιμίας Κι, καὶ ογαβαχη ἴῃ ]. Χ ὑποτεταγ.] ὑπὸ χεῖρα Κα. 
Υ προείη 1. 2 τιμίοις οτη. 1.Κ., ἃ ἐξήει] ὅὃιῖς Ο.Κ. Ἐδῖορ. (Τότα. ΧΙ]. 
Ρ. 684 1).) ἔξεισι 1Ψ44. Ὀ εἰρήνῃ -Ἐ καθῆσθαι Κ΄. ὅν. εδεῖ. Ροϑί περικεί- 
μενος Δἃ. ἐκάθητο Ἰάρτη. ἅπερ οἴη. Κα. 4 καὶ οπῃ. Κα. Μοχ ἐνέλειπεν Ο. 
8 ἀλλὰ]- καὶ Κα. ὅν. σοί. Γ ἐδεδοίκεσαν (.Ἰζ. -κεισαν Εαά. ΒΕ οὗτος 
οπι. (Ὁ. Ὠ τί οτη. Ϊ. ἱ οἶδ᾽ ὅπως Κα. Μοχ προέδραμε Ἰάετη. Κ δόξης 
λόγον ΡΙῸ λόγον δόξης ΟἸΏΉ 68. ] νομισθῆναι.) Ἐ μόνον Ψγοη. τ) ὄντως] 
-Ἐ τοῦτο Εαα, τοριρηδηῦ 8 ΠΟΥ]. Ὦ τὸ πρᾶγμα] τοῦτο (ἡ. ἀλλὰ---ἐξετά- 
σωμεν οτῇ. Καὶ, ο ἔλιπεν 1.Κ. ἔλειπεν (ὐ. ἐνέλιπεν ΕΔά. 
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᾽ Ἀ Ν , 4 

πίνην, ἀλλ᾽ ὡς θεὸς παρὰ πάντων ἐθεραπεύετο. ᾿Αλλὰ Ρἀντεπεξ- 
΄σ Ν ων “- 7 

Ἑ ἀγάγωμεν αὐτῷ καὶ τὸν []αὔῦλον, εἰ δοκεῖ, Κίλιξ ὁ ἄνθρωπος 
33΄., Ὁ δὲ ΚἉ ., Ν Ῥ ᾽ὔ Ἀ ,ὔ , ᾿ ὰ 

ἣν ὅσον ὃε Διλικίας καὶ Τ᾿ ὠώμης τὸ μέσον, πάντες ἴσασι" σκυ- 

τοτόμος, πένης, τῆς ἔξωθεν σοφίας ἄπειρος, 4 Ἕ βραϊστὶ μόνον (347) 

εἰδώς, γλῶτταν φημ οὐλν" παρὰ πάντων, καὶ μάλιστα " παρὰ 

τῶν ᾿Ιταλῶν. Οὐ "γὰρ οὕτω τοὺς τὴν βάρβαϊων., οὔτε τὴν 
’ 7 Ν ΄ 

'Ῥλλάαδα, οὔτε ἄλλην τινὰ ἔχοντας γλῶτταν διασύρουσιν, ὡς 
{ Α Σ Ξ ΡΒ δὲ ΝΣ ΕΣ Α ’ Ἀ Υ̓ ,ὔ 

τὴν Φύρων᾽ αὕτη ὃὁε πολλὴν ἔχει τὴν κοινωνίαν πρὸς “ταύτην. 
2 

ΕΒ Ἐπ γὰρ τὴν ιλλαδα τὴν θαυμαστὴν καὶ καλὴν διαπτύουσι, 
- ΄ ΄σ , “ ΄σ 

πολλῷ μάλλον Υ' τὴν “Εβραίων. ΧΓΆΑνθρωπος πολλάκις εν λιμῷ 
Ἁ “ , " 

ζήσας, καὶ κοιμηθεὶς πεινῶν, ἄνθρωπος Υ͂ γυμνὸς, οὔτε ὅτι περι- 
3 ΄σ 

683 βάλοιτο ἔχων" “ “᾿Εν δίψει καὶ γυμνότητι, φησίν" οὐ ταῦτα 
Ἁ “- Α “ Α 

δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν δεσμοῖς" μετὰ ληστῶν, μετὰ γοήτων, 
Ν “- 

μετὰ τυμβωρύχων, μετα ἀνδροφόνων. αὐτοῦ ἐκείνου “κελεύσαντος 

υέἐβέβλητο, καὶ , ἐμαστίζετο ὡς κακοῦργος, ὅπερ οὖν καὶ αὐτός 

εὐ “Τῴ οὖν λαμπρότερος; οὐχὶ ἐκείνου μὲν οὐδὲ ὄνομα 

ἴσασιν οἱ πολλοὶ, τοῦτον δὲ καὶ “Εϊλληνες καὶ βάρβαροι καὶ 
Ἁ εὴ ΄. Α 

Σκύθαι καὶ οἱ πρὸς αὐτὰ τῆς οἰκουμένης τὰ τέρματα 4 Καθ᾿ 
εν » κ᾿ ες» ξ Ἂ Ἀπ, ταν Ἂν" ᾿ὖν . κ ᾿ ,ὔ 

Β ἐκαστὴν ᾳδουσι τὴν ἡμεραν; Αλλα “μήπω τα νῦν, ἀλλα τὰ τότε 
ς ἢ ἜΑΡΙ χυ » Ξ 5 Α , ᾽ ὃ ᾽ὔ Ξ- ε 

ἐξετάσωμεν. ἰς ἦν λαμπρότερος : “ὅκαι τὶς ἔπι οξότερος ὦ 

τὴν ἅλυσιν περικείμενος, καὶ δεδεμένος ἑλκόμενος ἐκ τοῦ δεσμω- 

τηρίου, ἢ ὃ τὴν ἁλουργίδα περικείμενος, καὶ ἐκ τῶν βασιλείων 

προϊών: ὋὉ δεδεμένος πάντως. [Τῶς; Ὅτι ἐκεῖνος μὲν καὶ 

στρατόπεδα ἔχων, καὶ ἐν λαμπρῷ τῷ σχήματι προκαθήμενος, 

ἅπερ ἤθελεν οὐκ ὃ ἴσχυσεν ἀνύειν: ὁ δὲ δεσμώτης, καὶ ὡς κακοῦρ- 
᾿ « Ψ 

γος, καὶ ἐν εὐτελεῖ σχήματι, αὐθεντικώτερον πάντα ἔπραττε. 
“ Ὶ “- Ἁ 

ΠΠῶς καὶ τίνι τρόπῳ : ᾿Εκεῖνος ἔλεγε, μὴ διασπείρης τὸν λόγον 
“ 5 ᾿ 5, “ “ ᾽ ἌΣ Ξ 5 ΟΝ ,ὔ ε 

τῆς εὐσεβείας" οὗτος ἔλεγεν, οὐκ ἀνέχομαι σὰ γὰρ δέδεται ο 

Ο λόγος τοῦ θεοῦ. ΪΙΚαὶ διέπτυσεν ὁ ΚΑιξ, ὁ σκηνοποιὸὼς, ὃ 

δεσμώτης, ὁ πένης, ὁ ἐν λιμῷ ζῶν, τὸν ἀπὸ τῆς ἹΡώμης, τὸν 
Ἂ, Ἁ ’ ΄ Ἁ 

πλούσιον, τὸν βασιλεύοντα, τὸν ἱπάντων κρατοῦντα, τὸν μυρίοις 

δ ΟΟΓ ΧΙ. 20: 

Ρ ἀντεπεξαγάγωμεν) ὅ1᾽΄]ε Ὁ. --εξάγωμεν 1.Κ. ἀντεξετάσωμεν ἘμεἸορ'.. Τα 4. 
ᾳ Ἑβραϊστὶ )- λέγειν ἸΚΕΑΝ μ “παρὰ οτῃ. Κ. δ γὰρ] -Εοὐχ 6: ἴ τὴν] τῶν ΟΟ. 
Υ ταύτην -Ἐ καὶ μὴ θαυμάσῃς ὅ ὅτι ταύτην διέπτυον ἰζ. αν. σοί, Υ τὴν] τῶν Ο. 
Χ ἄνθρωπος] αὐτὸς οὖν οὗτος ὁ διὰ τὴν κακιζομένην γλῶσσαν διαπτυόμενος, ἐ ἄν- 
θρωπος ὧν [ζ. Υ γυμνὸς---μόνον]) τοσοῦτον γυμνὸς ὡς μηδὲ ὅτι π. ἔχειν, ὁ μὴ 
ταῦτα μόνον Κα. 2 δίψει) ὅ1ο Ὁ.1. ψύχει 4. 8 δεσμοῖς ]-Ε γεγονὼς Κ' 
ὅν. σοί. ῬταΠ1πὶ μετὰ γὰρ λ. Πάδῃη. Ὁ ἐβέβλητο] ἐμ. ὦ» Κ. ς τίς 
οὖν λ.7λ. ἦν ββαν δεσμοῦντος πολλῷ καὶ ἐπιδοξότερος Κὶ. ἃ ἅδουσι καθ᾽ ἑ. 
ἡμέραν (.. ὃ μήπου Ο. Μοχ ἀλλὰ οἴη. δΔηΐθ ΘΟΙΤ. ΚΟΥ τίς---ἐπιδοξότερος 
τίς τοίνυν Δ. ἦν; τίς περιδοξότερος Κ. δ καὶ οἵη. ὅδαν. οθΐ. δ ἰσχυεν ὶς. 
ἱ καὶ οἵη. Ια. ὅν. (οί. ἷς ὁ σκ. ὁ.δ. δῖ. ΟἹ νοῦ δ᾽. δ υκι 66. “ὁ σκ. 
οτῃ. Κ'. ἱ πάντα (ἡ. Μοχ ἴσχυε ἴ(6πΠ|. 
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, ὅν 

μυρία παρέχοντα" καὶ τοσούτων ὄντων στρατοπέδων, οὐδὲν 

ἴσχυσε. Τὶς ἄρα λαμπρὸς ἣ ἣν ς τίς σεμνός ; - ὁ ἐν δεσμοῖς νικῶν, 
ν ἢ ὁ ἐν ἁλουργίδι νικώμενος ; ὁ κάτω ἑστὼς καὶ βάλλων, ἢ ὁ ἄνω 

καθήμενος καὶ βαλλόμενος ; : ὁ ἐπιτάττων καὶ καταφρονούμενος. 

ἢ ὁ ἐπιταττόμενος καὶ "οὐδένα λόγον ἔ χω τῶν ἐπιταγμάτων: ὁ 

μόνος ὧν καὶ περιγινόμενος, ἢ ὁ μετὰ μυρίων στρατοπέδων ἡ ἡττώ- 

μενος : ἢ ̓ Απήρχετο ὁ Ο βασιλεὺς, τοῦ δεσμώτου κατ᾽ αὐτοῦ τρό- 

παιον στήσαντος. Εἰπὲ οὖν μοι, ποίας ἄν τις οἠβουλήθη 

μερίδος εἶναι: Μὴ γάρ μοι τὰ μετὰ ταῦτα εἴπης, ἀλλὰ τέως 

ἐκεῖνα ἐξέτασον' "τῆς ποίας μερίδος ὁ ἄν τις ἠθέλησεν. εἶναι, τῆς 

τοῦ Παύλου, ἢ τῆς τοῦ Νέρωνος; οὐ λέγω κατὰ τὸν τῆς πί- 

στεως λόγον, τοῦτο γὰρ δῆλον, ἀλλὰ κατὰ τὸν τῆς δόξης καὶ 

τῆς σεμνότητος καὶ τῆς λαμπρότητος. ΕΥ̓ τις εὐγνώμων, τοῦ 

Παύλου ἔφησεν ἄν. τ .ἘΠλὶ γὰρ τὸ νικᾶν τοῦ νικᾶσθαι λαμπρό- 

τερον, "ἐκεῖνος ἐπίδοξος. Καὶ οὔπω “τοῦτο μέγα, ὅτι ἐνίκησεν, 
᾿, ᾿ ᾿ 

ἀλλ᾽ ὅτι ἐν τοιούτῳ σχήματι τὸν ἐν τοιούτῳ ἐνίκησε. ΠἊλιν 
Ἁ ΄- ΗΕ Ἀ . ’ 

γὰρ ἐρῶ, καὶ οὐ παύσομαι τὰ αὐτὰ λέγων᾽ ἅλυσιν περιέκειτο, 
κ Ἁ Ἁ ’ ’ “ 

καὶ τὸν ἀναδεδεμένον τὸ διάδημα ᾿ἔβαλλε. '"Γοιαύτη τοῦ Χρι- 
δἰ φ ’ ας χ ΟΣ ᾿ ’ ἄν 8 Ἁ ἡ Α 

στοῦ ἡ δύναμις ἀλυσις τον στέφανον ἐνίκα τον βασιλικον, και 

λαμπρότερον τοῦτο ἐκείνου τὸ σχῆμα ἐδείκνυτο" ῥάκια περιέκειτο 

᾿αὐχμῶντα, ἅτε δεσμωτήριον οἰκῶν, καὶ μᾶλλον τῆς ἁλουργίδος 

πάντας ἐπέστρεφε εὐ. τὰ περικείμενα αὐτῷ δεσμά! ἐπὶ γῆς 

εἱστήκει “κατεχόμενος δ καὶ κάτω νεύων, καὶ τὸν ἐπ᾽ ὀχήματος 

χρυσοῦ ἅπαντες ἀφέντες ἐκείνῳ προσεΐχον" εἰκότως. "Τὸ μὲν 
᾿ ’ 3 , ἷ τι ΟΣ ΄, Ω7 Ἂ ἤξο γαρ συνηθείας ἦν, βασιλέα ἰδεῖν Χἐπὶ ζεύγους καθήμενον λευκοῦ 
΄ Α ’ ἴω Ἁ ν᾿. 

τοῦτο δὲ ξένον καὶ παράδοξον, δεσμώτην ὁρᾶν μετὰ τοσαύτης 
’ “- ’ 2 Ψ ς Α Ἁ 

παρρησίας βασιλεῖ διαλεγόμενον, μεθ᾽ ὅσης ὁ βασιλεὺς πρὸς 
’ Ν 

ἀνδράποδον οἰκτρὸν καὶ ταλαίπωρον. Ὄχλος περιειστήκει πο- 
Α Α ΄σ- ; ΄- “ : Α ᾿ Ἁ 

λὺς, καὶ δοῦλοι πάντες τοῦ βασιλέως ἧσαν" ἐθαύμαζον δὲ οὐ τὸν 
’ ᾿ κ κ᾿ κι ΡΥ . π ν 

δεσπότην “τὸν αὐτῶν, ἀλλὰ τὸν νικῶντα τὸν δεσπότην ἃτὸν 
“ εἰ Φ “ ’, ΝῚ 

αὐτῶν᾽ ὃν ἅπαντες ἐδεδοίκεσαν καὶ ἔτρεμον, τοῦτον μόνος ὧν 
’ »--" 

ὑκατεπάτει ἐκεῖνος. 
ο ὃ πὴ Ε - - ἊΝ κ ’ ε ’ 5 " Κ 

ἰδες καὶ εν αὐτοῖς τοῖς δεσμοῖς πόση ἡ λαμπρότης ; τι ἂν 
, Ἀ ἈΝ ἴω Α Α Ἁ σι. ““ 

τις εἴποι τὰ μετὰ ταῦτα; ᾿Εἰκείνου μὲν οὐδὲ τὸ μνῆμα δῆλον" 

τὰ μηδένα 1. Ἡ ἀπήρχετο] - οὖν Κι. ὅδν. τοί. 9 ἐβουλήθη ,.. Ρ τῆς 
ἈΒΒΌΠΗΓΙΠ) ΘΧ ΟΠΠΠΙΡῈΒ. 4 γὰρ] δὲ ὦ. τὸ ἐκεῖνος] ὁ δὲ Ἡδέσε Εἰ ἔσχεν ἐκείνου, 
ὥσπερ ἐδείξαμεν, οὗτος Ξ-. 8 τοῦτο] τὸ δηΐθ ΟΟΥΤ. Κ. τ ἔβαλε Κα. ὅαν. 
οοῦ. Αὐ δῦ πὴ τοιαύτη γὰρ τοῦ ᾿ Υ͂ ̓ αὐχμῶντα) αὐχμῶν ἣν ΙΚ. Υ καὶ ΟΠ]. 
Ο.Ι. ἐγάβαπ ἴῃ Κὶ. Χ ἐπὶ ζ.] ἐπ᾽ ὀχήματος ἘΒΡ ν ὅσης 1- ἂν Ὁ. ΕἸοΟΙΙ. 
Ὧν 528. {Τότῃ. χῇ. Ρ. 664 Π.} 2 τὸν οἴη. Κα. ΕἸοΥ. ἃ τὸν Δοοοϑϑὶῦ 6Χ 
ΟἿ. ΕἸου. διαίτῃ καὶ ὃν Κα. ὅν. οοΐ. Ὁ κατεπάτησεν Ϊ. ς εἶδες καὶ] 
δὶς Οὐ Κ. εἰδὲ (5]6}}1. ἴδε Βα, υἱαϊδέϊ ει. Μοχ πολλὴ ργὸῸ πόση Ἰ. 

[ἢ 

684 
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οὗτος δὲ πάντων βασιλέων “λαμπρότερον ἐν αὐτῇ κεῖται τῆ 

Β βασιλίδι, ἔνθα καὶ ἐνίκησεν, ἔνθα καὶ τὸ τρόπαιον ἔστησεν. 

᾿Εἰκείνου κἂν μνησθῇ τις, μετὰ ψόγου μέμνηται, καὶ τῶν "δε: 

κείων᾽ καὶ γὰρ ἀσελγὴς λέγεται γεγενῆσθαι" τούτου μετ᾽ 

εὐφημίας ἡ η μνήμη πανταχοῦ, οὐ ἱπαρ᾽ ἡμῖν μόνον, ἀλλὰ καὶ παρὰ (5.48) 

τοῖς ἐχθροῖς. Ε΄ Ὅταν γὰρ ἐκλάμπῃ ἡ ἀλήθεια, ᾿ οὐδὲ οἱ ἐχθροὶ 

ἀναισχυντεῖν ἔχουσιν" εἰ γὰρ καὶ μὴ τῆς πίστεως ἕνεκεν αὐτὸν 

θαυμάζουσιν, ἀλλὰ τῆς παρρησίας, ἀλλὰ τῆς ἀνδρείας. Οὗτος 

ἐν τοῖς ἁπάντων στόμασι πανταχοῦ καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν στε- 

Ο φανούμενος ἁ ἀνακηρύττεται" ΠΡΎΡΝ ἱ δὲ βαλλόμενος ψόγοις καὶ 

κατηγορίαις. Ποῖα τοίνυν "τὰ λαμπρά; ᾿Αλλὰ γὰρ ἔλαθον 

ἀπὸ 'τοῦ ὄνυχος τὸν λέοντα ἐπαινῶν, δέον τὰ ὄντως εἰπεῖν. 

Τίνα δὲ ταῦτά ἐστι: 'Γὰ ἐν τοῖς "οὐρανοῖς" πῶς ἥξει μετὰ τοῦ 

βασιλέως τῶν οὐρανῶν, μετὰ λαμπροῦ τοῦ σχήματος" πῶς ὁ 
Νέρων στήσεται τότε κατηφὴς, στυγνός. Εἰ δὲ δοκῷ σοι 

ἄπιστα λέγειν καὶ "καταγέλαστα, σὺ καταγέλαστος οεὗ, Κὲ 

γὰρ ἀπιστεῖς τοῖς μέλλουσιν, ἀπὸ τῶν φθασάντων πίστευσον. 
Οὔπω τῶν στεφάνων ὁ καιρὸς, καὶ τοσαύτης ἀπέλαυσε τιμῆς ὁ 

ἀθλητής" ὅταν ὁ ἀγωνοθέτης Ρέλθη, πόσης “ἀπολαύσεται τιμῆς : 

Ὁ Ἂν τοῖς ἀλλοτρίοις ἕένος γἦν καὶ παρεπίδημος, καὶ οὕτω θαυμαά- 

εται᾿ ὅταν ἐν τοῖς ἰδίοις ἢ, τίνος οὐκ ἀπολαύσεται ἀγαθοῦ: 

Νῦν 7“ ἡ ζωὴ ἡμῶν κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ θεῷ," καὶ 

ὅμως τῶν ζώντων "μᾶλλον ὁ τεθνηκὼς ἐνεργεῖ καὶ τιμᾶται" ὅταν 

ἔλθη αὐτὴ ἡ ζωὴ ἡ ἡμῶν, τίνος οὐ μεθέξει; τίνος ' οὐκ ἐπιτεύξεται: 

Διὰ τόῦπο ταύτης αὐτὸν τῆς τιμῆς “ἐποίησεν ἀπολαῦσαι ὁ θεὸς, 

οὐκ ἐπειδὴ ἐκεῖνος ἐδεῖπο. Εἰὶ γὰρ ἐν σώματι ὧν κατεφρόνει τῆς 

Ὑ παρὰ τῶν πολλῶν δόξης, πολλῷ μᾶλλον ἀπαλλαγεὶς τοῦ σώ- 
Ἐ ματος. Οὐ διὰ τοῦτο δὲ ἐποίησεν αὐτὸν ἀπολαῦσαι μόνον, ἀλλ᾽ 

ἵνα οἱ τοῖς μέλλουσιν ἀπιστοῦντες κἂν ἐκ τῶν παρόντων ἐνά- 

ὙΡΟΤΙΝΝ Λέγω ὅ ὅτι ἥξει Παῦλος μετὰ τοῦ βασιλέως τῶν οὐρα- 
νῶν, ὅτε ἀνάστασις ἔσται, ὅτι μυρίων ἀπολαύσει τῶν ἀγαθῶν. 

᾿Αλλ᾽ οὐ ὑπιστεύει ὁ ἄπιστος" οὐκοῦν ἀπὸ τῶν παρόντων πι- 

7. Οὐ. Μἰΐ, 3: 
ἃ λαμπρότερον (ὐ.]. -οος Ἐαά. ες οἰκείων [- ὧν Κ' Θ Δ Τα καὶ γὰρ καὶ ἀἁ. 

Κ. αν. οϑί. ἔ παρ᾽] ὅϊς ΟΙΚ. γὰρ Εα4. δ ὅταν γὰρ ἐκλ.] οὕτω λάμπει Καὶ. 
ἢ οὐδὲ οἱἽ ὅτι οὐδὲ Καὶ. ἱ δὲ οτη. 1. Κ τὰ οἵα. (.1. Ἰ τοῦ οτὰ. ΟΟΚ. τη- 
ΟἸαβαχη 8 ϑὰν. ΤΠ οὐρανοῖς 1-Ε ἀγαθὰ σ. Ὦ καταγελᾷς 1.Κ. ο εἴ -Ἡ 
γελῶν τὰ μὴ γέλωτος ἄξια ἸΚ. ὅ8αν. σοί. Ρ ἔλθῃ τ Κ. ΕἸογ. Ἑαεοραίαν ἔλθοι. 
4 ἀπ. τιμῆς] αὐτῆς ἀπ. Κα. τιμῆς ΕΥ85. 1η 1. τ ἦν καὶ] ὅϊῖς Ο.1. ἦν, ξένος 
καὶ Ἰζ. ὅαν. σού. ἦν, ξένος ἦν καὶ  ετοη. Μοχ ἐπιτεύξεται ΡΙῸ ἀπολαύσεται Κα. 
5 μᾶλλον ὃ τ. ῬΓΙῸ ὁ τ. μᾶλλον ΟἸΏΠΕΒ. ΐ οὐκ ἐπ.} οὐ κατατρυφήσει Κ. 
Υ ἐποίησεν ἀπ. ῬΥῸ ἀπ. ἐποίησεν ΟΥΩΠΘ6Β. ὰ ΟΊ. Κ. Μοὸοχ οὐ διὰ τοῦτο 
--μόνον οτη. Ἰάθηη. Χ ὅτε] ὅϊς Εαά. οὐμῖδ Ὁ ψεί. ὅτι (σα, Υ̓ πιστεύει] 
-Ἐ φησὶν ἵζ, Μοχ μελλόντων ΡΥῸ παρόντων Ἰά6Π1. 
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,ὔ 4Λ ’ “-“ Χ ’ὔ ε , » ’ 

στεύσει. ᾿Δαμπροτερος τοὺ βασιλέως ὁ σκηνοποιὸς, ἐντιμότερος 
΄ ,’ ᾿ ᾽ὃ Ἁ Χ Ἁ ΄-΄“. Ῥ ’ὕ ; ; 

τοῦ βασιλέως" οὐδεὶς βασιλεὺς τῆς ᾿ώμης γενόμενος, τοσαύτης 
- ’ὔ -ι 9 3.6 Α Α ᾿ ᾿ ΕΣ “- 

ἀπέλαυσε τιμῆς" ἀλλ᾽ ὁ μὲν βασιλεὺς ερριμμενος ἔξω που κεῖται, 
« ᾿ Ὗ ’ὔ ’ “ ἤ θ “ ἃ 7 " “ 

ὁ δὲ τὸ μέσον κατέχει τῆς πολέως, καθαπερ "βασιλεύων καὶ ζῶν. 
Ρ] Ὁ ’ὔ ’ ᾿ Α ω ; Ι ἪΝ Π - 

Απὸ τούτων πίστευσον καὶ περὶ τῶν μελλόντων. ἱ ενταῦθα, 
- ὅ 

Ὀὰπέλαυσε τιμῆς. ὅταν 
97 Ψ Ψ Ἔν ΠΝ “ Ν ᾿ Φ ἤλΣ ἢ ᾿» κ 
ἔλθη, τί ἔσται; υΐ ὅπου σκηνοποιὸς ἦν, οὕτως ἐγένετο λαμπρος, 
Φ ἶ, ᾿] , - « “- ἂ - ΓΙ Ἐ " Ἁ 

ὅταν ἔλθη αντιλαμπων ταῖς ἡλιακαῖς ἀκτῖσι, τί ἔσται; ἘΝ μετὰ 

τοσαύτης εὐτελείας, τοσαύτης μεγαλοπρεπείας περιεγένετο, 

ὅταν ἔλθῃ, “ τί ἔσται : . Μὴ ἔνι φυγεῖν τὰ πράγματα: : ένα 

οὐκ ἐντρέπει τὸ τὸν σκηνοποιὸν ἐντιμότερον γενέσθαι τοῦ παᾶν- 

των βασιλέων μάλλον θαυμασθέντος ; : Εἰ ἐνταῦθα τὰ ὑπὲρ 

φύσιν ἐγένετο, πολλῷ μᾶλλον ἐν τῷ μέλλοντι. [Π|στευσον, 
» - »-" Α ᾽ -" 

ἄνθρωπε, τοῖς παροῦσιν, ἃ μὴ θέλεις τοῖς μέλλουσι" πίστευσον, 

ἄνθρωπε, τοῖς ὁρωμένοις, εἰ μὴ βούλει τοίς ἀοράτοις" μάλλον δὲ 

πίστευσον τοῖς ὁρωμένοις" οὕτω γὰρ καὶ τοῖς ἀοράτοις πιστεύ- 

σεις. Εἰ δὲ οὐ θέλεις, εὔκαιρον τὸ τοῦ ἀποστόλου εἰπεῖν, 
Ι͂ Ἁ - 

5 «ΕἸΚαθαροὶ ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ αἵματος ὑμῶν" ̓ ἅπαντα γὰρ ὑμῖν 

διεμαρτυράμεθα, καὶ οὐδὲν ἴ ἐνελίπομεν τῶν ὀφειλόντων, λεχθῆ- 

ναι" ὑμεῖς Β ἑαυτοὺς αἰτιάσασθε, καὶ λογιεῖσθε τὴν ἐν τῆ ἥτε ἢ 

τιμωρίαν. Ἡμεῖς δὲ, ἁ ὡς τέκνα ἀγαπητὰ, Παύλου μιμηταὶ ἱμὴ 

κατὰ τὴν πίστιν μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν βίον γενώμεθα. Ἵἵνα 

τύχωμεν δόξης ἐ ἐπουρανίου, Κκαταπατήσωμεν τὴν ἐνταῦθα δόξαν" 
Α ς. .ς. ’ὔ ’ 

μηδὲν ἡμᾶς Ἰἐφελκέσθω τῶν παρόντων ἁπαντων᾽ καταφρονήσω- 

μεν τῶν ὁρωμένων, ἵνα τῶν οὐρανίων τύχωμεν" μᾶλλον δὲ καὶ 
τούτων ""ἐπιτευξόμεθα δι᾿ ἐκείνων, πλὴν προηγουμένως ἔστω ὁ 

σκοπὸς ἐκείνων ἐπιτυχεῖν ῶν “γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἀξιωθῆναι, ἐν 

Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ 
͵ “- κ . σ᾿ 

πνεύματι δόξα, κρατος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 

αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ἔνθα ἠλαύνετο, ἔνθα ἐδιώκετο, τοσαύτης 

ΘΕῸΣ ὃ 

᾿Πιστὸς ὁ λόγος" εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, καὶ συζήσομεν' εἰ 

ὑπομένομεν, καὶ συμβασιλεύσομεν' εἰ "ἀρνησόμεθα, κἀκεῖνος 

ἀρνήσεται ἡμᾶς" εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς μένει" ἀρνή-- 

8 Αοὐ. χχ, 26. 1 ΟΑΡ, 11. τ. 11---14. 

2 λαμπρ. ]- φανεῖται Κὶ. 8 βασιλεύων] δις Ο. Κ, ΕἸοΥ. βασιλεὺς 1. βασι- 
λεὺς ὧν 6α. Ὁ ἀπολαύει Ὁ. ὃ τί ἔσται] τίνος οὐ (οὐ ογα. Μογ. Βεη.) 
περιέσται Κα, ὅαν. οθί. ἃ εἰ μὴ---μέλλουσι οἴη. 1.  εῖοη. Μοχ ἀνθρώϊε 
οἵη. ΟΟΚ. δ καθαρὸς εἰμὶ ἀπὸ 1. ἵ ἐνέλειψε 0: ΒΕ ἑαυτοῖς ἵΚ. ἢ ἡμεῖς] 
ὑμεῖς ΟἸἾΠ65. Ῥδίαϊ!πη ὡς 1. ει. ὦ Εαά΄. ἱ μὴ] οὐ Ο. Μοχ γωόμεθα 1. 
Κ καταπτύσωμεν . ἱ ἐφελκέτω Κα. ἢ ἐπιτευξόμεθα Ο.Κ. --ξώμεθα Βάά. 
Ηομ. ἡ. 8 ἀρνησόμεθα] - αὐτὸν Κ. 

ΤΟΝ. ΥἹ. 4 

όδη 

:) 



202 5, ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΒΥΒΟΜΝΤΟΜΙ 11, 11---14 

ΠΑ τς ᾿ ᾽. δύ ς ΠΣ : , ὃ 
σασθαι ὃ γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται. ᾿αῦτα ὑπομίμνησκε, δια- 

μαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ κυρίου, μὴ λογομαχεῖν εἰς οὐδὲν 

χρήσιμον, ἐπὶ καταστροφή τῶν ἀκουόντων. 

ΠΟΛΛΟΙ τῶν ἀσθενεστέρων ἀνθρώπων πρὸς μὲν τὸν τῆς 

Ἑ πίστεως τόνον “οὐκ ἰσχύουσιν, οὐδὲ τὴν ἀναβολὴν τῆς ἐλπίδος 
φέρουσι" τὰ παρόντα δὲ ἐπιζητοῦσι, καὶ ἀπὸ τούτων τὰ μέλ- 

λοντα χαρακτηρίζουσιν. ᾿Εῇππεὶ οὖν τὰ “μὲν ἐνταῦθα θάνατος 

[αὐτὸς δέ φησιν, ὃ ὅτι εἰς ζωὴν αἰώνιον ἥξου- 

ΥΡῳ 
ἦν, βάσανοι, δεσμα: 

σιν οὐκ ἂν δέ τις δἐπίστευσεν, ἀλλ᾽ εἶπεν ἂν "ὅτι, ὅτε ζῶ, ὁ ἀπο- 
θ , α ὦ “ θά λυ σ ΄σ ΠΤ}: Ἔ- ἍΧ 
νήσκω, καὶ ὅταν ἀποθάνω, ζῶ; ἐν τή γῆ μοι οὐδεν 'ἐπαγγελλη, 

(ἶ ας “ ΡΣ δ δίδ ᾿ Ν Ν νὰ δίδ Α ᾿ Ἃ 

καὶ εν τῷ οὐρανῷ οιόως; τὰ μικρὰ οὐ ὁιόως, καὶ τὰ μεγάλα 
’ μιν “ 9 ΄σ΄ 9 ᾿, ΄“ , 

παρέχεις ; Κύνα μηδεὶς ταῦτα ἐννοή, ἀναμφίβολον ἱποιεῖται τὴν 
Α Τὴ , κ ᾿ Ἁ κὃ ῃ ’ ὃ 

Ε' κατασκευήν, προκαταβαλλων μὲν αὕτο ἤδη, καὶ ἘΕΈΜΗρια ι- 

δούς" τὸ γὰρ, “ Μνημόνευε Χριστὸν Ἰησοῦν ἐγηγερμένον ἐκ 

νεκρῶν, τοῦτό ἐστιν, ὅτι μετὰ θάνατον "ἀνέστη. “ ]Πιστὸς 
χ Α 

οοὖν ὁ λόγος, Ρφησὶν, ὃ ὅτι ὁ ζωῆς οὐρανίου τυχὼν, καὶ αἰωνίου 
᾿ ’ ν᾿ ἶ ’ 

686 τεύξεται. “[1[6θεν πιστός; “ Εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, " φησὶ, 
Α ὔ - - ΄ 

καὶ συζήσομεν.᾽" Εϊπὲ γάρ μοι, ἐν τοῖς σκυθρωποῖς κοινωνοῦμεν 
ῪΣ “ Ψ, -“" “- 

αὐτῷ "καὶ ἐν τοῖς κόπον ἔχουσι, καὶ ἐν τοῖς χρηστοῖς οὐκέτι: 
ἮΝ Ἁ “ Ε «ἉὯ ᾽δὲ 3 ) Ἐπ πε ς ’ 

λλα τοῦτο οὐκ ἂν οὐδε ἄνθρωπος ποιήσειε, τον ἑλόμενον 
΄' - 7 Α ω ἃ 

αὐτῷ συναποθανεῖν " καὶ συνθλιβῆναι, εἴ ποτε ἐν ἀνέσει γένηται, 
τν 9 ε ’ ὅ “ , θ ’ Π - δὲ θ “ 

οὐχ αἱρούμενος αὐτῷ γενέσθαι κοινωνὸν. οὔ ὁε συναπεθα- 
᾿ ΣῊ] ΄ Χ ’ ἃ θ ’ ’ ὃ Α ΄- λ ΄ 

γομεν ;: οὔτον λέγει τὸν θανατον, τὸν τε ὁια τοῦ λουτροῦ, 
ι ᾿ Α χὰ , ν᾿ Φ ὃ Ἃ 2. ες ἡ" ἢ μ᾿ 

καὶ τὸν διὰ τῶν παθημάτων φησι γάρ, ἤν νέκρωσιν τοῦ 

κυρίου ἐν τῷ σώματι ὁ Πἀοὸν Ὁ δᾶ: Ὁ Συνετάφημεν αὐτῷ 
Α “σι ἤ .7 Α 

Β διὰ τοῦ βαπτίσματος" Υκαὶ, “Ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος 

συνεσταυρώθη" καὶ. “ Σιύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ ρώθη ὲ μ μεν τῷ ὁμοιώμ 
2. Οὐγ, ἷν. το. Βομ. νἱ. 4---ὅ. 

Ὁ γὰρ οἵη. ΟΟ. ἐποαδαπι ἃ ϑδν. ὃ οὐκ ἰσχύουσιν] ἀπάχοθεύθωσιν Κ, δδν. 
οοί. ἃ οὐδὲ] οὐ (ἐπαίσιη 6 καί) Κὶ, Μοχ οὐ φέρουσι 1ά θη. 8 μὲν ΟΠ]. 
ἴη ἰθχί. 1. Μοχ β. καὶ δεσμὰ ΟΟ. ἔ αὐτὸς δέ φ.] ὁ δὲ Χριστὸς. ἔλεγεν Κ. 
Θϑύαίτη ὅτι ζωὴν αἰ, ἕξουσιν 1.Κ. 8 ἐπίστευσεν" Σ ἁπλῶς Κ. Β ὅτι ὅτε ζῶ] 
δῖ. 1.  ϑύοῃ. ὅτι ὥσπερ τὰ ζῶα (ὐ. νεῖ. τί λέγεις : ὅτε ζῶ Κ. ὅν. (οἴ. 
ἱ δίδως Ῥτὸ ἐπαγγέλλῃ οἷ Ὦος ΡΙῸ |ο Κα. Μοχ ὑπισχνῇ ΡΙῸ παρέχεις Κὶ. 
Κ ἵνα] τ δὲ 1. - τοίνυν ζ. ὅαν. σοί. 1 ποιεῖται) Ἑ τούτου 1, Κὶ. ὅαν. οί. 
Ὁ προκαταβαλὼν ΔΑ κα αὐτοὺς ΡΙῸ αὐτὸ 1. ιαίίπι καὶ ἤδη Κ.. δᾶν. οοἵ. 
Ρ ἀνέστη Ὁ νῦν δὲ τὸ αὐτὸ πάλιν “δηλῶν φησι Ἰζ. ὅν. οοΐ, 9 οὖν οτῃ. Κὶ. 
ϑαν. οοῖ, Ρ φησὶν] πιστὸς, πῶς ; Κα. φησὶν ΟΤΏ. δαν. οοὐ. ἃ πόθεν πιστὸς 
οτη. 'ζ. Υ φησὶ ἀβθδῖ ἴῃ ΠΟΒίΤΊΙ8. 5 καὶ---ἔχουσι οτη. 1[.Κ. ἴ τὸν] 
ὥστε τὸν Ἰζ. ὅαν. οοἴ. Υ͂ καὶ οχῃ. 1.  ἜΓΟΗ. Ὗ οὐχ αἱρούμενος] ὅ1ϊς (αἱ. 
οὐκ ἀρνούμενος 1.  δοῃ. οὐ (Βραί!ο ΤΕ]]οῖο) (: ἀρνήσασθαι ΚΚ. ὅν. οσϑί. Μοχ 
κοινωνὸς Ψ ΓΌΗ. Χ τοῦτον---(φησὶ γὰρ] ἐν τῷ βαπτίσματι. συνετάφημεν γὰρ 
αὐτῷ, φησὶ, διὰ τοῦ βαπτίσματος" τοῦτον γοῦν καὶ καλεῖ θάνατον. οὐ μόνον δὲ 
τὸν διὰ τοῦ λ. θάνατον, ἀλλὰ καὶ τὸν διὰ π. οὕτω προσαγορεύει. φησὶ γὰρ, πάν- 
τοτε 'ζ. Μοχ καὶ συνετάφημεν --- βαπτίσματος οτη. (611. Υ καὶ] Ὁ πάλιν Κί. 
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, 9 δι ἂν Ἢ ΄ δὲ Ζ Ν ω “ ἃ , 

θανάτου αὐτοῦ. νταῦθα δὲ τον τῶν πειρασμῶν "λέγει 
΄ Ἀ ’ Ἁ ’ὔ 

μᾶλλον. Εἰ δι᾿ αὐτὸν ἀπεθάνομεν, δι᾽ αὐτὸν Ῥού ζησόμεθα; 
-“" ’ Α 

“᾽᾿Αναμφισβήτητον τοῦτό ἐστιν. “ ἱ ὑπομένομεν, ἡ φησὶ, καὶ 
ΠῚ ͵ 39 Οὐ ᾿' - ἣ,. δ " μ᾿ ἢ ᾿) [: , 

συμβασιλεύσομεν. ὑκ ἀρκεῖ τὸ ἅπαξ ἀποθανεῖν" καθ᾽ 'εκα- 

στὴν ἡμέραν ἀπέθνησκεν ὁ μακάριος οὗτος" εν Β' δεῖ πολλῆς 

ὑπομονῆς, ἧς μάλιστα ἔδει Τιμοθέῳ. Μὴ γάρ "μοι τὰ πρῶτα 
᾽ν ς ᾽ " ὃ ’ὔ 1} ἀλλ 

εἴπῃς, αλλ᾽ εἰ ἰαπαντος. ἴτα ἀπὸ τοῦ ἄλλου μέρους προ- 

τρέπει, οὐκ ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν κακῶν. οἱ 

γὰρ μέλλοιεν τῶν αὐτῶν μετέχειν καὶ οἱ πονηροὶ. οὐκ ἔσται 
’ Α 

παρακλησις" καὶ εἰ μέλλοιεν ὑπομείναντες μὲν συμβασιλεύειν, 
“- 7 Ἁ 

μὴ ὑπομείναντες δὲ τοῦτο μόνον πάσχειν, τὸ μὴ συμβασιλεύειν, 
ὃ ἈΝ ] κ Ἶ ΄ Α ᾽ Α, Α ς ε Ἁ ὃ 

εἰνον μεν καὶ τοῦτο, πλὴν ἀλλὰ τοὺς πολλοὺς οὐχ ἱκανὸν θα- 
- ΝῚ 

κεῖν. Διὸ τὸ φοβερώτερον λέγει" “ Εἰ ἀρνησόμεθα αὐτὸν, 
“- ΄σ΄ - - Ἁ 

κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς." "Οὐκ ἐν τοῖς χρηστοῖς μόνον, ἀλλὰ 
Ἀ 5 -" ν᾿ ’ ε ῳ ’ Ἁ Α ᾿ Υ̓ ᾿ ΄σ΄ 

καὶ εν τοῖς εναντίοις αἱ οἀμοιβαί. "Γὸν δὲ ἀρνηθέντα εν τή. 
’ ΕῚ φ΄ι 5 ’ ’ - ΒΗ ’ 8 “0 Ρ “ ’ ἤ 

βασιλείᾳ αὐτοῦ ἐννοήσατε τί παθεῖν εἰκὸς. ς Ραρνήσεται 
ν " ’ " κ ἰαν ον Ὁ ΜΝ ΔῊ 5.“ κυ" ς φ Ἀ ὃ 

με, φησὶν, ἀρνήσομαι κάγω αὐτον. υκ ἐξ ἰσῆης ἡ Ἱαντιόοσις. 
, Α ΕΔ: ͵ 3 ; ἊΣ Ἰὸ “ ᾽ ἊΝ 

“ἴΛλλως δὲ οὐδὲ βλάπτομεν αὐτόν. “ Ἀ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος 
5) ’ 

πιστὸς μένει" ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται. "΄Τουτέστιν, 

εἰ ἀπιστοῦμεν ὅτι ἀνέστη, οὐδὲν ἀ ἀπὸ τούτου βλάπτεται ἐ αὐ 

ἀληθής ἴέστι, βέβαιδς ἐστιν, ἄν τε εἴπωμεν, ἄν τε μὴ εἴπωμεν. 

(350) Εὐ τοίνυν οὐδὲν παρ᾽ ἡμῶν βλάπτεται τῶν ἀρνουμένων, δι᾿ οὐδὲν 
Φ μι κ ᾿ ε , κι. ὅκι 9 5. «ἡ ὃ δ πεν ΝᾺ , 
ἕτερον ἀπαιτεῖ τὴν ὁμολογίαν ἡμῶν, αλλ΄ ἢ ὁιὰ το χρήσιμον. 
9 - Ν ἣ ἝΝ ’ πν Σ Ν ἂν πν , 
Ἐκεῖνος γὰρ ὁ αὐτὸς μενεὶί Και αβνουμενῶὼν και μὴ αρνουμενων" 

3 Ἁ τ Ἁ ᾿] ᾽ὔ Ε ’ Α Ν᾿ 

Ἀρνήσασθαι γαρ ἑαυτὸν οὐ δύναται" τούτεστι, μὴ εἶναι. 
Ἥ “ ᾿ ’ [χὴ ᾿ 35 5 Σ 8, Ἁ φι δ΄ Ἂν 

μεις λεγομεν ΟΤι Οὐκ ἐστιν, εἰ “καὶ ΤῸ πραγμα ουτως εχέι- 

3. ΜδΕ. χ. 32. 

2 τὸν] καὶ τὸν Εαα. καὶ οτη. [. (αἱ. Ν᾽ εἴ. 8, λέγει μᾶλλον. εἰ] δὶς . (δῦ. 
[ανθηῖθ νει. λέγει. μᾶλλον δὲ εἰ 1. ΔΝ τοι. λέγει" μᾶλλον δὲ τοῦτον" καὶ γὰρ 
ἐν πειρασμοῖς ἦν, ὅτε ταῦτα ἔγραψεν. ὃ δὲ λέγει, τοῦτό ἐστιν᾽ εἰ Ἰζ. ὅαν. σθ[. 
Ὁ οὐ ζ.] εὐξησόμεθα 1. ὁ ἀναμφ. ἥ εὔδηλον" οὐκοῦν ἀναμφίβολον Κ. ἀφησὶ 
οτῃ. Κα. ὃ συμβασ.] τ οὐχ ἁπλῶς εἶπε, συμβασ. ἀλλ᾽ ; εἰ Ἐπ βένανεν, δεικνὺς 
ὅτι ΚΚ. ὅν. ςοΐ. ΐ ἑκάστην] Ῥ ξ αὖ δ δεῖ] τ καὶ Κ. ἢ μοι] - φησὶ 
Κ. ὅαν. εοεῖ. Μοχ ἀλλ᾽ ἀεὶ ὃ. (Ὁ. η δούς ἷ εἶτα] Ἑ καὶ Κα. δ ν. σοί. 
Κ ἔσται] ἔστι ἴ. ἔστι τοῦτο Κ. δέν ν ἱ μὲν] τ γὰρ ΙΚΚ. Μὸχ δάκνειν Ο. 
τὴ διὸ] διὰ  Β ΙΝ οὐκ] ἄρα οὐκ ἸΚ. ὅν. οί. ο ἀμοιβαί. 7-Ἐτίνες δέ εἰσιν 
αὗται; ἄρνησις ἐν τῇ βασιλείᾳ Κ. Ρ ἀρνήσεται] 1 ἐὰν ἀρνήσηται Κ. αν. σοί. 
4 ἀντίδοσις Ἰ-Ἐ εἰ καὶ οὕτω λέγων δοκεῖ" ἡμεῖς μὲν γὰρ ἄνθρωποι οἱ ἀρνούμενοι, 
ἐκεῖνος δὲ θεός" ὅσον (ὅσῳ Κκ. ) δὲ τὸ μέσον θεοῦ καὶ ἀνθρώπων τί δεῖ λέγειν ; 
Κ΄. ὅν. οϑΐ. τ ̓ ἄλλως] εἶτα ἄλλως (1. δ ταπι οὐ ΡγῸ οὐδὲ 1. ἄλλως---αὐ- 
τὸν] ἄλλως δὲ ἡ ἡμεῖς ἐντεῦθεν ἑ ἑαυτοὺς βλάπτομεν, ἐκεῖνον δὲ οὐδαμῶς, οὐδὲ δυνά- 
μεθα. διὰ τοῦτο καὶ ἐπήγαγε τὸ αὐτὸ δηλῶν Κ. ὅ8αν. σοί. 5 τουτέστιν---οὐ δύ- 
ναται οἵη. (1. ἴ ἐστι, β. ἐστιν} γάρ ἐστι καὶ β. Κα. Υ τὸ] -Ε ἡμῖν Ια. ὅαν. 
σοί. ᾿ἰηνία (ὐαΐ. Ὗ λέγομεν] κἂν λέγωμεν Κ. Χ καὶ -Ἐ μὴ ὅν. οοἴ. το- 
ΡῬΌρΠΑΠΕθῈ5 110 118 οἵ Ὑ οἵ. 
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204 5, ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΒΥΒΟΞΤΟΜΙ 11, 15. 

γοὐκ ἔχει φύσιν μὴ εἶναι οὐ δυνατὸν τοῦτ᾽ ἔστιν, εἰς τὸ μὴ εἶναι 

Σἀναχωρῆσαι" ἀεὶ μένει, ἀεὶ ἔστιν αὐτοῦ ἡ ὑπόστασις. Μὴ 

68) τοίνυν ὡς χαριζόμενοι αὐτῷ, οὕτω "διακεώμεθα, ἢ ὡς καταβλά- 
πτοντες. Εἰἶτα, ἵνα μή τις νομίση τὸν Τιμόθεον τούτων δεῖ- 

σθαι, ἐπήγαγε" “'᾿Γαῦτα ὑπομίμνησκε, διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον 

τοῦ κυρίου, μὴ λογομαχεῖν εἰς οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ καταστροφή 

τῶν ἀκουόντων. Φοβερὸν τοῦτο τὸ ἐπὶ μάρτυρος τοῦ θεοῦ 
λέγειν ὕτότε παραδοῦναι αὐτόν. [αὶ γὰρ ἀνθρώπου μαρτυρίαν 

ὁκαλουμένην οὐκ ἄν τις τολμήσειεν ἀθετῆσαι, πολλῷ μᾶλλον 

θεοῦ. Οἷόν τι λέγω" εἴ τις συνθήκας τιθέμενος ἢ “ διαθήκας γρά- 

φων βούλεται ἀξιοπίστους μάρτυρας καλέσαι, ἄρα τολμήσει 

Β τις ἀναθέσθαι ε ἐκεῖνα τῶν ἔξωθέν τινι; Οὐδαμῶς" κἄν βούληται, 

δεδοικὼς τὸ τῶν μαρτύρων ἀξιόπιστον, φυλάττεται. “΄Γουτέστι, 

μάρτυρα καλεῖ ἱτὸν θεὸν τούτων τῶν λεγομένων, τῶν πραττο- 

μένων. ““ Μὴ ἠνάνον, εἰς οὐδὲν χρήσιμον." Οὐ τοῦτο μό- 

νον, ἀλλὰ καὶ, “ ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων. δΒΟὺ μόνον 

οὐδὲν κέρδος, ἀλλὰ καὶ βλάβη πολλή. ἱ'Γουτέστι, κἂν κατα- 

ρονῶσιν, ὁ θεὸς αὐτοὺς κρινεῖ. κΛίχνον γὰρ τὸ πρᾶγμα, καὶ 

ἀεὶ βούλεται ἡ ἀνθρωπίνη ψυχὴ! μάχεσθαι καὶ λογομαχεῖν. 

σ᾽ 1“ Σπούδασον σεαυτὸν ἴῷ δόκιμον παραστῆσαι τῷ θεῷ, ἐρ- 

γάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας." 

5 Π]ανταχοῦ τὸ ἀνεπαίσχυντον. Γί δήποτε πολλὴν περὶ τῆς 

αἰσχύνης ποιεῖται τὴν σπουδήν: ᾿Ε᾿ἰπειδὴ εἰκὸς ἣν πολλοὺς ἐπαι- 

σχύνεσθαι. καὶ τὸν ᾿]αῦλον αὐτὸν, ἅτε σκηνοποιὸν ὄντα, καὶ τὸ 

κήρυγμα, ὡς τῶν διδασκάλων ἀπολλυμένων" ὁ Χριστὸς, Ῥ φησὶν, 

ἐσταυρώθη, οὗτος ἔμελλεν ὁ ἀποκε φαλίζεσθαι, ὁ ὁ Ἰέτρος 4κάτωθεν 

Ὁ ἀνεσκολοπίσθη, "καὶ παρὰ ἀνθρώπων καταπτύστων καὶ ἱταμῶν" 

Αὐν, τὸς 

Υ οὐκ ἔχει---τοῦτ᾽ ἔστιν] οὐδὲ γὰρ οἴδαμεν τί τὴν οὐσίαν ἐστὶν, ὅμως οὐκ ἔχει 
φ. τουτέστιν, οὐ δυνατὸν ἰζ. Ζ ἀναχ.] χωρῆσαι ὦ. αὐτὸν χ. ὅν. σοῦ. 
8. διακεισώμεθα 1. Ὁ Ήδες τότε π. αὐτὸν (-τῷ θεῷ 1ζ.) δοσβββουπηῦ 6Χχ 
Ο.1.Κ. δι. νοι. καλουμένην] γεγενημένην Κ. ἃ διαθήκην 1.1. Ροβῖ 
γράφων ῬεΙρῚὶ ἐπ᾽ ὄψει ἀξιοπίστων μαρτύρων' εἰπέ μοι 'ὰ. 564 ΠποΓαΠΠΏ8Ι 
ΨΘΓΒΟΓΠῚ ν]06 ΠΟ οΟηϑίδί, ξ τουτέστι] τί ἐστι, διαμαρτυρόμενος [ζ. ὅδαν. 
σοί. τὸν θεὸν] φησὶ Κ. σἰαί!πη τούτων ΟΠ. Κι βαν. ᾿δϑῦ., 8 λογομάχει. Κ. 
᾿ οὐ μόνον οὐδὲν κ.Ἷ ἐπάγει, δεικνὺς ἐνταῦθα ὅτι οὐδὲν κέρδος ἐ ἐκ τούτου Κ. οὐ μ. 
οὐδὲν ἐκ τούτου κ. δαν. (θΐ. ἷ τουτέστι] ταῦτα τοίνυν ὑπομίμνησκε Κ. 8δν. 
σοί. Κκ λίχνον ---ἀεὶ]} τί δήποτε καὶ περὶ τοῦ μὴ λογομαχεῖν παραινεῖ ; οἶδεν ὅτι 
λίχνον τὸ πρ. καὶ ὅτι ἀεὶ 1146π|. Ι μάχεσθαι καὶ λ.] μάχεσθαι (-καὶ λε ΒαΚ. 
οοί.). ἵν᾽ (ἵνα ὅδν. (οί. ) οὖν τοῦτο μὴ γίνηται, οὐχ ἁπλῶς φησι μὴ λογομαχεῖν, 
ἀλλὰ φοβερώτερον τὸν λόγον ποιῶν ἐπήγαγεν, ἐπὶ κ. τῶν ἀ. Πα πη. τὰ δοκί- 
μιον Ὁ, Ὦ πανταχοῦ---δήποτε οτη. 1. ο δήποτε! χάριν Κα. Μοχ παραγ- 
γελίαν ΡΥῸ τὴν σπουδὴν ἸάθτΙη, Ρ φησὶν] γὰρ ἸΚ. ὅν. σοί. 4 κάτωθεν] 
κάτω καρατομούμενος Ϊ. ᾿ καὶ -- ταῦτα ἔπαθον Ἰζ. ὅαν. σοί, 



1. τ6---τ8. ΙΕ ΤΙΜΟΤΉ ΠΟΙ. ΥΓ,υ. .2θῦ 

Ὁ 1) 

ἐπειδὴ οὖν οὗτοι ἐκράτουν, μὴ ἐπαισχυνθῆς, φησὶ, μηδὲν ὅλως 

αἰσχύνου πράττειν τῶν εἰς εὐσέβειαν ἡκόντων, κἂν δουλεῦσαι 
δέη, κἂν ὁτιοῦν παθεῖν. ΠΙῶς δὲ γίνεταί τις δόκιμος: ᾿Εργάτης 

γῶν ἀνεπαίσχυντος. “ἿΟ ἐργάτης οὐδὲν αἰσχύνεται πράττειν' 
οὕτως οὐδὲ ὁ τοῦ εὐαγγελίου ἐργάτης" πάντα γὰρ ὑφίστασθαι 

δεῖ;.." ᾿Ορθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας." [Πολλοὶ γὰρ 

αὐτὸν παρασπῶσι πάντοθεν καὶ παρέλκουσι" πολλὰ ἐ ἔχει Σέπια 
ςς φυόμενα. Οὐκ εἶπεν, ἀπευθύνοντα, ἀλλ᾽, ὀρθοτομοῦντα"᾽" 

Ζ ᾽ὔ ’ ᾿ ’ Α Ν -“- Ἁ ““ σ΄“ 

τουτέστι, τέμνε τὰ νόθα, καὶ τὰ τοιαῦτα μετὰ πολλῆς τῆς Τὶ 
’, . ’ὔ Ἧ ἷὖἷὖἰνὖν α θ ’ 9 εἶ « , ΄΄ 

σφοδρότητος ἐφίστασο καὶ ἐκκοπτε᾽ καθαπερ ἐπὶ ἱμαντος τῆ 
΄“- ’ Ἁ Ἁ " 

μαχαίρᾳ τοῦ πνεύματος πάντοθεν τὸ περιττὸν καὶ ἀλλότριον 
“᾿- Ν εἶ , 

τοῦ κηρύγματος ἅἔκτεμνε. 5 “Ἰὰς δὲ βεβήλους καινοφωνίας 
.". . ἈΝ Ἷ ’ 

περιΐϊστασο.᾽ “Οὐδὲ γὰρ μέχρι τούτου στήσονται. Ὅταν γάρ 
ἴω ᾿Ὶ » 

τι καινὸν ἐπεισενεχθῆ, ἀεὶ καινοτομίας τίκτει" καὶ ἄπειρος ἡ 
’ ΄- " ’, . ᾿ ᾽ὔ Ἁ ὕδ Ν 4 ὃ “ 

πλανὴ τοῦ ἐξελθόντος τον λιμένα τὸν εὔδιον, καὶ “οὐδαμοῦ 

στήσεται. “Ἐπὶ πλεῖον “γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας, ξ φησὶ, 

"καὶ ὁ ο λόγος αὐτῶν, ὡς γάγγραινα, νομὴν ἕξει." “᾿Ακάθεκτον 

κακὸν, οὐκέτι ἰατρείᾳ κατασχεθῆναι δυνάμενον, ἀλλὰ τὸ πᾶν 

Βλυμαίνεται. "δείκνυσιν ὅτι νόσος ἐστὶ, νόσος χαλεπωτέρα. 
Η ΄-“ ΄“- - Ἁ “ 

νταῦθα τὸ ἀδιόρθωτον αὐτῶν δηλοῖ, καὶ ὅτι κοὐχ ἁπλῶς. 
Ε] ἣν, 4 οἷ ᾿] , ΤΑῚ, ’ τ ’ὔ ᾧ χὸ ’ὔ 

ἀλλ᾽ ἑκόντες ἀπεπλανήθησαν" 'μαλιστα οὗτοί εἰσιν ἀδιόρθωτοι. 
: Α Ἁ ςἶ 

ἐτῶν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Φίλητος, 'ἴὰ φησιν, Τ οἵτινες περὶ τῆν 
Α ’ 

ἀλήθειαν ἠστόχησαν, λέγοντες τὴν ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι, 
᾽ "αἷς, ΧΩ 

καὶ ἀνατρέπουσι τήν τινων πίστιν "Καὶ καλῶς εἶπεν, “ ἐπὶ 
- - Α ΄- ἥ' Ἁ 

πλεῖον προκόψουσι" δοκεῖ ὄγαρ τοῦτο μόνον εἶναι τὸ δεινόν" 
“ δι ’ " Ἵ κ " Ρδ , Εὶ κ ΑΝ Ἐ 3... 
ὅρα δὲ πόσα ἐξ αὐτοῦ τίκτεται Ρ δεινα. ι γὰρ ἤδη ἡ ἀναστα- 

-“. ΄.-Ν ’ 

σις, οὐ τοῦτο μόνον ζημιούμεθα, ὅτι τῆς μεγάλης “ ἐκείνης δόξης 
᾿ " Γ᾿ ᾿ κ κ “- ’ 4 ἢ ς.»» , 
ἀπεστερήμεθα, Τάλλα καὶ τὰ τῆς κρίσεως ἀνήρηται, εἰ ἤδη γέ- 

δέν 6: δ᾽ ὙΠ 1γ. 7 Ὁ 19, 

5 φησὶ - τουτέστι τς διαίτῃ μηδὲ ὅ. 1. ὁ δὲ οαγ. Κα. Ῥοϑί δ Νικὰς 
δα α. ἑρμηνεύων φησὶν 1 Ἰάθτη. Υ̓͂ ὧν οἵη. Ὁ.1. ΡΟ ὁ] ὥσπερ ὁ Κα. Χ ἀλη- 
θείας] -ἰ- καλῶς οὕτως (τοῦτο ῥτο οὕτως ὅν. οεἰ.) εἶπε Κὶ. ϑαν. οο. Ὑ ἐπ. οὐκ] 
τὰ ἐπ. καὶ οὐκ άθιῃ. “ τουτέστι---πολλῆς] δηλῶν διὰ τούτου, ὅτι δεῖ τέμνειν 
τὰ ν. τῶν τοιούτων. μετὰ πολλῆς τοίνυν Κ. δ ἔκτεμνε] 51᾽ς Ε4]4. ἔκκοπτε Ο. 1. 
ΝρΟΪΓΓΆΓΙΩ Βαθοῖ Κ, Ὁ κενοφ. (.1. ς οὐδὲ γὰρ] διὰ τί: ὅτι οὐ Κ. 
ἃ οὐδαμοῦ στήσεται (ἐὐταγαὶ Ο. Οαἰ.}] δεικνὺς πῶς οὐδαμοῦ στήσονται, ἐπάγει ἴζ. 
θ φησὶ οτα. Καὶ. ᾿ ἀκάθεκτον---λυμαίνεται] τί δήποτε τοῦτό φησιν ; ἀκαθ. οἶδε 
τὸ τοιοῦτο κακόν. ἅπαξ γὰρ ἁψάμενον σώματος, οὐκέτι ἰ. κ. δύναται, ἀλλὰ τῷ 
παντὶλ. Κὶ. ξ λυμαίνεται---χαλεπωτέρα]) λυμαίνεσθαι δείκνυσιν 1. ἢ δεί- 
κνυσιν  -ἰ- ἐνταῦθα (.ΚΚ. Βέαίίτη ὅτι ν. ἐστὶν ἡ καινοφωνία, μᾶλλον δὲ νόσου χα- 
λεπωτέ αΚ. ϑαν. ΟΕ. ἱ πναῦδα τὸ ἀ.] τὸ ἀ. δὲ Ο. διὰ τούτου δὲ καὶ τὸ ἀ. Κα. 
κ οὐχ ἁπλῶς] οὐκ ἀνάγκῃ ᾿ Ἰ μάλιστα] ὅθεν καὶ μ. Κα. ϑαν. οοῦ. τὰ φη- 
σὶν οτη. Κ. ἢ καὶ ἀβϑιιπηίπτη οχ (.1. δ οῖ. ο γὰρ) μὲν γὰρ Κὶ δᾶν. οθῦ. 
Ρ τὰ δεινά Ὁ. δεινὰ οτα. Κα. ὅαν. σοί. τηνι Οαῦ. ᾳ ἐκείνης ὃ. ΡΓῸ ὃ. ἐκείνης 
πως ἢ τ ἀλλὰ] ἀλλ᾽ ὅτι Κ. ἀλλὰ ὅτι ὅαν. οοεἰ. Μοχ εἰ ἤδη γέγονε 
οπῃ. Κὶ, 
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200 5. ΦΟΑΝΝΙΒ ΟΗΒΥΒΟΒΤΟΜΙ ΤΙ το 

ϊ Α Ἀν ΄'. “ ᾿ Ἀν . ’ 

Β γονε, καὶ τὰ τῆς ἀντιδόσεως. Εἰ γὰρ “ἤδη ἡ ἀνάστασις, ' καὶ ἡ 
ἢ 7 “ ΄- " , κ ς " ΝῚ “ ’ 

ἀνταπόδοσις. Οὐκοῦν ἀπέλαυσαν μὲν οἱ ἀγαθοὶ τῶν Ἰδμαμῶν 

καὶ τῶν ὀδυνῶν" κολάζονται δὲ οἱ πονηροὶ, καλῶς γε; ν οὐ γάρ; 

ἐν τρυφῇ ὄντες πολλῇ. Βέλτιον ἣν εἰπεῖν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνά- 

στασις, ἢ ὅτι ἤδη Σέἐστίν. “Καὶ ἀ ἀνατρέπουσι, φησὶ, τήν τινων 
᾿ς “7 »: , ᾽ Ν “ κι ἵμν Ν “ ΄ ς “ 

πίστιν." Οὐ πάντων, ἀλλα, τινῶν. ΕΠ γὰρ ἀνάστασις οὐκ ἔστι, 
Ἁ Ν σι ’ 

καὶ τὰ τῆς πίστεως ἡ ἀνατέτραπται᾽ εἰ ἀνάστασις οὐκ ἔστι, κε- 
Ν ΑΥ νΣ ᾿ ΠΤ "δ ΚΝ Ἂς Ν 5 ἢ Ζ ς " ἃ 

νὸν “τὸ κήρυγμα ἡμῶν, δοὐδὲ ρίστος ἀνεστη" εἰ δὲ μὴ ἀνέστη, 
“4. 3 ᾿ “Ὧν ο . Α 9 ΄ ς ΄σ΄ “ - Α 

οὐδὲ ἐγεννήθη, οὐδὲ εἰς οὐρανοὺς ἀνῆλθεν. Οράς πῶς δοκεῖ μὲν 
“π' σι ς ’ 3 ΄ Β Ἁ “ Α δ Ὁ 

Ο τῷ τῆς ἀναστάσεως ἐναντιοῦσθαι λόγῳ, πολλὰ δὲ συνεφέλκεται 
ὃ δι π ἰδ Φ᾿ τὰ ΛΝ Χ εκ κ ε κ “ ς ’ὔ 
εινα ἃ ι οὖν ; φησιν οὐδὲν δεῖ ποιεῖν ὕπερ τῶν ἀνατρεπομέ- 

. 8 (Ὁ , Ὲ Ὰ φὶ ὍΝ 4 νων μέντοι, φησι, στερεὸς θεμέλιος τοῦ θεοῦ ἑστήκεν, 

ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην" ᾿Εγνὼ κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ" 

καὶ, ᾿Αποστήτω ὦ ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ ὀνομὰ ἀζων τὸ ὄνομα κυρίου. 

Δρῤολλων ὦ ὅτι καὶ “πρὶν ἀνατραπῆναι οὐκ ἦσαν βέβαιοι" οὐ γὰρ 
ΠῚ «ἃ 2 ’ Ε] Ἂ, ΄ι ᾽’ ΄ι ε] “Φ Θ δὲ 

ἂν ἀνετράπησαν ἀπὸ τῆς πρωτῆς προσβολῆς, ὥσπερ οὖν “οὐύδε 
Ἁ Ἁ -. ι ζυ Ἀ 

Ὁ ᾿Αδὰμ πρὸ τῆς ἐντολῆς βέβαιος ἦν. Οἱ ἱγὰρ πεπηγότες οὐ 
’ Ὶ -“- ν , 

μόνον οὐδὲν πάσχουσιν ὑπὸ τῶν ἀπατεώνων, ἀλλὰ καὶ θαυμα- 
Ἁ ἢ ΤΩ 

ζονται. [Καὶ στερεὸς, φησὶ, καὶ θεμέλιος. Οὕτως ἔχεσθαι δεῖ 
π , «ἡῈ] ι ἕὰ , : "Ἢ , 

τῆς πίστεως. χων τὴν σφραγῖδα ταύτην γνω κύριος 
Ἁ “- “σ΄ Α “. 

τοὺς ὄντας αὐτοῦ ' ἐστι τοῦτο; ᾿Απὸ τοῦ Δευτερονομίου 
9 Ὦ χὰ ᾽ ε Α Ἁ ε ’ “- 

αὐτὸ ἔλαβε. 'Πουτέστιν, αἱ στερεαι ψυχαὶ δεστήκασι πεπηγυίαι 
Δ Ὁ ΟὟ Ἀ7]| , δὲ Ϊ δὴ . ε: ᾿, Α σ΄ ν 

καὶ ἀκίνητοι. “1 1όθεν ὃεὲ ᾿ὁῆλαί εἰσιν; ᾿Απο τοῦ τὰ γράμματα 
΄“- ΩΝ 2 ΕῚ ΄“΄ ᾿Ὶ 

ταῦτα Κἔχειν ἐπὶ τῶν πραγμάτων, ἀπὸ τοῦ γνωρίζεσθαι Ιὑπὸ 
΄ ΄ Α ᾿ Α ’ὔ ΠῚ 5 Ἁ ΄σ ᾿] ᾽ 

τοῦ θεοῦ, καὶ μὴ συμπαραπόλλυσθαι, απο τοῦ ἀφεστάναι 
᾿] Ἁ λὃ ςς Κ ᾿Ὶ Ἂν, 7 Ἶ ν Ἁ λδ ἴφ « 

ἄπο αθικίας. αἱ, ᾿Αποστήτω, φησίν, ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ 
Ι Ἁ “ Ν ’ ΄ 

Ἐ ὀνομάζων τὸ ὄνομα κυρίου." ᾿Γαῦτα "τὰ γνωρίσματα τοῦ θε- 
᾿ Ὲ τ Π ,ὔ Ἅ ὃ , ἍὭ 3) 3 σἃ 

μελίου" καθάπερ θεμέλιος στερεὸς δείκνυται. ς ἄν τις ἐπὶ 

᾽) 

8 ν. Το. 

5. ἤδη] γέγονεν ἤδη Κ. ἤδη γέγονεν ὅν. οοΐ. ὕ καὶ] γέγονε καὶ Κ. ὅν. 
οδ, Υ͂ κολ.] οὐ κολ. ἸΙάΘτα, ἴηνῖΐα (ὐδί. Ὗ οὐ γὰρ :] ὅ1ς. Ο. όγοη. 
οἱ γὰρ ἴ. οἱ Κ. ὅαν. οοἴ. οὐ γὰρ οτη. (ὑαῦ. Χ ἐστὶν] δῖος Ο.1. γέγονε Ἐαα. 
Υ͂ ἀνατρέπεται (Ὁ. 2 τὸ] καὶ τὸ 1Κ. 8 οὐδὲ] οὐκοῦν οὐδὲ Κ. "Ὁ τί οὖν; 
-τἀνατρεπομένων ταῦτα μὲν περὶ τῶν ἀνατρεπομένων" περὶ δὲ τῶν οὐ τοιούτων 
τί φησιν Ια. Μοχ φησὶ οπι. 1ά6Π1. ς πρὶν Ἰ- ἢ ο. ἃ ἂν οτη. 1. ἂν ἐτρά- 
πησαν Οὐαί. Μοχ τῆς οτῃ. (Ὁ. (ὑδί. 8 οὐδὲ Δ] δῖο Ο. (αῦ. νεῖ. δ᾽ Α. Ἐδά. 
ὥσπερ οὖν οὐδὲ ̓ Α.] οὐκοῦν οἱ ἑστῶτες βέβαιοι, ὥ ὥσπερ καὶ ὁ ̓ Αδὰμ κ. Μοχ οὐ 
βέβαιος 1. ᾿ γὰρ οἵη. Κὶ. Μοχ ἀπατώντων (δῦ. 8 ἑστήκεσαν Ι. 
ἢ πόθεν] ποῖαι 1. ἱ δῆλαι] δῆλον ὅ ὅτι τοιαῦται Κα. Κ ἔχειν] - ἀπὸ τοῦ ἐπι- 
δείκνυσθαι αὐτὰ Κ. 1 ὑπὸ] ἀπὸ 1. οὐ δηΐθ ΘΟΙΤ. σ. Ὧι ἀπὸ] καὶ ἀπὸ 1. 
(αι. νεοθβ. ἢδθο ἀπὸ---ἀδικίας Δηΐθ καὶ μὴ συμπ. ἰγ8 8. Ῥς, " τὰ οπι. 1. 
ο καθάπερ---ἐμπεπηγμένην] ὁ τοιοῦτος, καθάπερ θ. στ. “πέπηγεν, ἔχων τὴν σφ. τ. 
ἐμπεπηγμένην. καλῶς εἶπε σφραγῖδα. ὡς γὰρ ἄν τις ἐπὶ λ. ἐπιγράψειε, διὰ τοῦτο 
ἐπιγράφει, ἵνα ἢ τὰ γρ. τι σημαίνοντα. οὕτως ὁ ἐν ἑαυτῷ ἐπιγράφων ταῦτα τὰ γρ. 
δι᾿ ἔργων ἐπιδείκνυσθαι δεῖ ἸΚ. 
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(352) 

ΙΝ ΒΕΡΙΒΤ. 11. ΑὉ ΤΙΜΟΊΗ. ΗΟΜ. Γν. 207 

ο 
λίθον ἐπιγράψειεν, ἵνα ἣ τὰ γράμματα σημαίνοντα' Ῥτὰ δὲ 

ν 

γράμματα ταῦτα δι᾽ ἔργων δείκνυται. “ ἔχων, φησὶ, τὴν 

σφραγῖδα ταύτην ἐμπεπηγμένην. (ᾳ Πᾶς ὁ ὀνομάζων, φησὶ, 

τὸ ὄνομα ἵκυρίου." Ὥστε ὅταν ἢἣ τις ἄδικος, οὐκ ἔστι τοῦ ἰρῆψῳ 
’ [ Α “ - Ἁ Α Ι » 

λίου. Ὥστε καὶ τοῦτο σφραγῖδος, τὸ μὴ πραττειν ἄδικα. 

δ Μὴ τοίνυν τὸ σήμαντρον τὸ βασιλικὸν καὶ τὸ γνώρισμα 
ς , φ ᾿ “3 “ 5 “ κ Α οἵ 
ἀποθώμεθα, ἵνα μὴ ἀσφραγιστοι ὦμεν, ἵνα μὴ σαθροιῖ, ἵνα 

θεμέλιοι ὦμεν, καὶ θεμέλιοι στερεοὶ, ἵνα μὴ περιφερώμεθα. 
τ Α ς ᾽ “ Ἁ ᾿] ’ὔ 

τοὺς “ἀφισταμένους ἄπο ἀδικίας. 'Γοῦτο δείκνυσι τοὺς τοῦ θεοῦ, 

Πῶς γάρ τις τοῦ θεοῦ "δύναται εἶναι δικαίου ὄντος, ὁ ἄδικα 

ποιῶν, ὁ μαχόμενος αὐτῷ διὰ τῶν ἔργων, καὶ ὑβρίζων αὐτὸν 

διὰ τῶν πράξεων: 2 δῆ ἡμεῖς τῆς ἀδικίας κατηγοροῦμεν, καὶ 

πάλιν πολλοὺς ἔχομεν τοὺς ἀπεχθανομένους. Ὥσπερ γὰρ τύ- 

ραννός τις τὰς ἁπάντων κατέλαβε ψυχὰς τοῦτο τὸ παθος" καὶ 

τὸ δεινὸν, ὅτι οὐκ ἀνάγκῃ οὐδὲ βίᾳ, ἀλλὰ πειθοῖ καὶ προσηνείᾳ, 

καὶ χάριν ἴσασι τῆς δουλείας πὐρτῆν, 'Γοῦτο “γὰρ τὸ δεινόν" 

ὡς εἴγε βίᾳ κατείχοντο καὶ μὴ Χἀγάπη, ταχέως γὰν ἀπέστησαν. 

“Πόθεν ἡδὺ τὸ πρᾶγμα εἶναι δοκεῖ, σφόδρα πικρὸν ὄν: ὥπόθεν 

πικρὸν ἡ δικαιοσύνη, σφόδρα ἡδὺ ὅν: ὃ Παρὰ τὰ αἰσθητήρια τὰ 

ἡμέτερα. Οὕτω γοῦν καὶ μέλι πικρὸν ἐνόμισαν τινες, καὶ ἄλλο 

τι τῶν βλαβερῶν μετὰ ἡδονῆς προσήκαντο. "Πὸ δὲ αἴτιον οὐ 

παρὰ τὴν τῶν πραγμάτων φύσιν, ἀλλὰ παρὰ τὴν τῶν κακουμέ- 

νων διαστροφήν. "Νοσεῖ τὸ κριτήριον τῆς ἡμετέρας ψυχῆς. 

᾿Επεὶ καὶ ζυγὸς ἐὰν ἔχη παρασαλευομένην τὴν πλάστιγγα; οὐ 

κρίνει δικαίως τὰ “σταθμητὰ “περιφερόμενος. Καὶ ψυχὴ ἐ ἐὰν μὴ 

ἔχη τὴν πλάστιγγα τῶν οἰκείων λογισμῶν πεπηγυῖαν καὶ προσ- 

ηλωμένην ἀσφαλῶς τῷ “φόβῳ τοῦ θεοῦ, οὐ ὁ δυνήσεται κρῖναι 
καλῶς τὰ πράγματα, ἀλλὰ περιφέρεται καὶ καθέλκεται. ἵ Ἐπεὶ 

εἴ τις ἀκριβῶς ἐξετάσειε, πολλὴν ὄψεται τῆς ἀδικίας τὴν πι- 

κρίαν, οὐ τοῖς πάσχουσιν, ἀλλὰ τοῖς ποιοῦσι, καὶ τούτοις μάλ- 

λον ἢ ἐκείνοις. ΚΚαὶ μήπω περὶ τῶν μελλόντων, ἀλλὰ τέως περὶ 

τῶν ἐνταῦθα διαλεχθῶμεν. Οὐχὶ μάχας ἔχει, καὶ δικαστήρια, 

ξ καὶ κατάγνωσιν, καὶ φθόνον, καὶ κακηγορίαν ; τί τούτων πι- 

κρότερον ; οὐχὶ ἀπεχθείας ; οὐχὶ πολέμους ; οὐχὶ κατηγορίας: 

Ρ τὰ δὲ γρ. οἵη. ὁ. Μοχ δείκνυνται ᾿ 4 πᾶς] καὶ πᾶς Κα. Μοχ φησὶ 
ΟΠ. Ἰά61η. τ κυρίου] -[ ἀποστήτω ἀ ἀπὸ ἀδικίας ἴζ. ὅν. οεί. ΣΉΘΙΚΟΝ. 
Κατὰ πλεονεξίας, καὶ ὅτι μεγάλη ἐστὶ τῷ πλεονέκτῃ καὶ διηνεκὴς βάσανος, ἡ " ἀπὸ 
τοῦ συνειδότος. ΔΝεγοη. τ τοὺς οἵη. Κὶ. γεὺ, εἶναι) εἶναι ὃ. [.Κ. ὄντως 
ΡΓῸ ὄντος ἴ. Υ γὰρ ψ κ ὄντως ἴῴζ. γὰρ ὄντως τὸ αν. οἵ. Χ ἀγάπῃ] 
ἀπάτῃ 1.Κ. Υ ἂν}-Ἐ καὶ 2 καὶ πόθεν δαν. οε΄, καὶ αἀθοβί 1ῃ ΟἸπΙΡιι8. 
8 πόδεν-Ἐ δὲ ΕἘπά. Ἰηντ 8. 110 018. Ὁ νοσεῖ) ὅϊῖο ΟΟΚ, νεῖ. ποίδηϊο Ηα]αβὶο. 
ΕἙἀοθαΐαν νόει. ς ἀστάθμητα 1. 4 φόβῳ] ὅϊ1ς "ΡΥ ΟἸΠΠ65 εὗ δεῖ. νόμῳ 
Εάαα. 8 δύναται Κα. Γ ἐπεὶ) καὶ Κ'. ἕ καὶ] οὐχὶ Κ. 

ἢ τὴ 
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ΕῚ . Ἀ ξ "-“ ΄- Α ΓᾺ δι! ’ 

οὐ τὸ συνειδὸς μαστίζον ἡμᾶς συνεχῶς καὶ δάκνον ; ̓Ε βουλόμην, 
5», Ἁ ' " “- “- ’ὔ Α Α ὅν... δ , 

εἴγε δυνατὸν ἣν, ἐξελκῦσαι τοῦ σώματος τὴν ψυχὴν τοῦ ἀδίκου, 

" καὶ εἶδες ἂν αὐτὴν ὠχρὰν, τρέμουσαν, αἰσχυνομένην, ᾿ἐγκαλυ- 

πτομένην, ἀγωνιῶσαν, καταδικάζουσαν ἑαυτήν. Κἂν γὰρ εἰς 

αὐτὸν τὸν πυθμένα τῆς κακίας "καταπέσωμεν, τὸ κριτήριον τοῦ 
“- 9 ’ "5 9 ὦ 

νοῦ οὐ διαφθείρεται, ἀλλ ἕστηκεν ἀδέκασπον" καὶ οὐτεὶς καλὸν 

εἶναι λέγων τὴν ἀδικίαν μετέρχεται, ἀλλὰ προφάσεις! πλάττει, 

καὶ πάντα ποιεῖ, ὥστε κἂν διὰ ῥημάτων ἀποδύσασθαι τὸ ἔγ- 

κλημα" ἀλλ᾽ οὐχὶ καὶ ἀπὸ τοῦ συνειδότος " δυνήσεται. Ἔ»ν- 

ταῦθα μὲν γὰρ καὶ κομψεία λόγων, καὶ ἀρχόντων διαφθορὰ, καὶ 

πλήθη κολάκων " δυνήσεται συσκιάσαι τὸ δίκαιον: ἔνδον δὲ ἐν τῷ 

συνειδότι οὐδὲν 9 τούτων γίνεται, Ῥού πάρεισι κόλακες, οὐ με 

εστι χρήματα τὸν κριτὴν ιψοων τς φυσικῶς γὰρ Γἡμῖν 

ἔγκειται τὸ κριτήριον παρὰ τοῦ θεοῦ: 5τὸ δὲ παρὰ τοῦ θεοῦ 

οὐδὲν ἂν πάθοι τοιοῦτο. τ᾿ Αλλὰ καὶ ὕπνοι ἀηδεῖς, καὶ φαντα- 
᾿ Ἁ 

σίαι. καὶ συνεχῶς εἰς μνήμην ἐρχόμενον τὸ κακὸν λυμαίνεται τὴν 
ϑ. ἘΠ ΡΑ νοΐ 4. ἡ ψ , λδί »“κ 
ἀαναπαυσιν ἡμῶν. ον, οἰκίαν τις αφείλετο ἀόίκως τινὸς 

᾿ Α Α 

Χοὐχὶ ὁ ἀποστερούμενος στένει μόνον, ἀλλὰ καὶ ὁ ἀποστερήσας" 
Ν Α “" “- 

γέαν μὲν ἢ περὶ τῆς κρίσεως πεπεισμένος, εἴγε τις πέπεισται, καὶ 
ὃ “ ’ Α Ζ δύ ᾿ "δ δὲ κ ’ὔ - Ἃλ 

σφο ρὼς στένει καὶ 50 ὕρεται θαν.δε μὴ πιστεύῃ; τοῖς μέλλουσι. 

καὶ οὕτως ἐρυθριᾷ αἰσχυνόμενος. Μᾶλλον δὲ, οὐκ ἔστιν ἄνθρω- 

πος, κἂν Ἕλλην ἣ ἢ» κἂν ᾿Ιουδαῖος, κἂν αἱρετικὸς, ὃς περὶ "κρίσεως 

οὐ δέδοικε κἂν μὴ περὶ τῶν μελλόντων φιλοσοφῆ, ἀλλὰ τὰ ἐν- 
΄' ’ 

ταῦθα δέδοικε καὶ τρέμει, μὴ εἰς χρήματα ἀπολάβη μειζόνως, μὴ 

εἰς τέκνα, μὴ εἰς οἰκείους, μὴ εἰς ὑψυχήν᾽ καὶ “γὰρ πολλὰ τοι- 

αῦτα ποιεῖ ὁ θεός. Ἐπειδὴ γὰρ οὐκ ἰσχύει ὁ τῆς ἀναστάσεως 

λόγος ὁσωφρονίσαι πάντας, καὶ ἐνταῦθα τῆς αὐτοῦ δικαιοκρισίας 
Α » -" 

πολλὰ ἡμῖν τεκμήρια παρέχεται καὶ εἰς μέσον φέρει" ὁ δεῖνα 

ἃ παιδία, ὁ δεῖνα ἐν τῷ πολέμῳ ἔπεσεν, 
7 “Ἅ - “- 

ἄλλος τὸ σῶμα ἐπηρώθη, ἕτερος παῖδα ἀπέβαλε. '᾿Γαῦτα 
᾽ » “ 

ἐννοεῖ, ταῦτα φαντάζεται, διηνεκεῖ φόβῳ συζῇ. Οὐκ ἴστε ὅσα 

πάσχουσιν οἱ ' ἀδικοῦντες ; ἢ ἢ οὐχὶ πικρὰ ταῦτα; Ἐπ δὲ ἴ καὶ μηδὲν 

’ τ ΕΣ 

πλεονεκτήσας οὐκ ἔσχε 

εἴη τοιοῦτον, οὐχὶ πάντες αὐτοῦ καταγινώσκουσιν : ς οὐχὶ πάντες 

ἢ καὶ οπ. 1. ἱ ἐγκαλυπτομένην δϑύ 1 ΠΟΒΕΓΙ5 ΟἸΠ 0 8 οἱ Ν᾽ εῖ., ΠΟῃ 1Π 
Εαὰ. Κπέσωμεν ὦ. 1Ἰπράττει 1.0. Ὁ δυνήσεται οἴη. 1. ἢ δύναται Κ΄. 
9 τούτων] τοιοῦτον 1. Ρ οὐ]-Ἐ γὰρ Κα. ᾳ πάρεισιν 1.1. Γ ἡμῖν ἴῃ ΤηΔΙρ'. 
Βαροι 1. 8 τὸ -- θεοῦ οἴη. (. Μοχ τοιοῦτον Κι. ἴ ἀλλὰ καὶ (-Εοΐὶ Ο.) 
ἔπιες ὕπνοι γὰρ Κα. Μοχ ἐρχόμενος τοῦ κακοῦ Δ. 1. Υ οἷον] σκόπει δὲ Κὶ. 
Ὑ᾽ ἀφείλατο 1. δἰαϊϊπη τινος ἀδ. ΡΙῸ ἀδ. τινὸς Ο. Ὶ; Χ οὐχ Ιζ. 8δν. οοί. 
Υ ἐὰν] πῶς ; ἐὰν Κα. ϑιαίϊη μὲν ἣν 1. μὲν γὰρ ἢ Κ΄. 2 ὀδυνᾶται [. δ Γἴϊπὰ 
ἂν δὲ (1. ἃ κρίσεως) ὅϊῖς Βα. ἀνταποδόσεως ΠΟΒΙΥΙ ΟΠΠ6Β. οὐ Ν᾽ οἵ. 
" ψυχὴν] σῶμα Κ. ο σωφρονῆσαι ΚΑ. 4 παιδία οἴηηθ8. παῖδας 4, 
9. σῶμα]-Ἐ αὐτοῦ Ὁ. ὑ καὶ Βα ρθυβουρῦ, ἢ 1. 

[Π. το. 
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- ’ ’ σι 

μισοῦσιν; οὐχὶ πάντες ἀποστρέφονται; οὐχὶ πάντες τῶν θηρίων 
“ᾧ ΄ Ἢ Ἀ 

ἀλογώτερον εἷναί φασι, καὶ αὐτοὶ οἱ ἀδικοῦντες; Εὐἰ γὰρ ἑαυτοὺς 
“- ΄“- Ἁ ᾿ Ν 

καταδικάζουσι, πολλῴ μάλλον δἕτερον, τὸν ἅρπαγα, τὸν πλεο- 
, αἾ “ἌἜ.; Ε] ’ Τί κω , δύ: ιρὺύδὲ ΦΨ 

νέκτην, τὸν λυμεῶνα ὀνομάζοντες. ἰ οὖν ἔχει ἡδύ; "(λύθεν ἕτε- 
“ἃ Ν , ΐ - θ ὃ ε ᾿ “- ΙΝ "ἢ ΡΥ “ 

ρον, ἢ τὸ πλείονα ἱπροσκεῖσθαι φροντίδα ὑπερ τῆς φυλακῆς τῆς 
κ᾿ σι κ ᾿ κ᾿ , 

ἐκείνων, τὸ μᾶλλον φροντίζειν καὶ μεριμνᾶν. Ὅσῳ γὰρ ἄν τις 
’ ΄ Α ᾿] 

πλείονα ἱπεριβάληται χρήματα, τοσούτῳ μᾶλλον "τῆν ἀγρυ- 

πνίαν αὐτῷ ἰσχυροτέραν ἐργάζεται. Τί δὲ αἱ "κατάραι αἱ τῶν 

ἀδικουμένων, αἱ ἐντυχίαι: τί δὲ, ἂν καὶ νόσος προσπέση : Οὐ γὰρ 

ἔστιν, οὐκ ἔστιν ἐν νόσῳ γενόμενον, κἂν ἁπάντων ἀθεώτερος ἥ, 
“- -ς Α ’ 

μὴ ἐκεῖνα μεριμνᾶν μηδὲ φροντίζειν, ὅτε οὐδὲν δύναται “ἐργάσα- 
. Α Ν Ρ “ἃ " 00 " ε ; «ὃ θ “- τ 

σθαι. “ἴχωως μὲν γὰρ Ῥὰν ἐνταῦθα ὦμεν, ἡ ψυχὴ ἡἠδυπαθοῦσα οὐκ 
᾿] ’ -ι Ἀπ ς 9. Ἀ Α . σ΄ ,ὔ ΄' ᾿,ὕ 

ἀνέχεται τῶν Ἰλυπηρῶν ἐπειδὰν δὲ ἀποπηδᾶν μέλλῃ τοῦ σω- 

ματος, τότε αὐτὴν μείζων φόβος συνέχει, ἅτε εἰς αὐτὰ τοῦ δικα- 

στηρίου τὰ πρόθυρα ἥκουσαν. ᾿Επεὶ καὶ οἱ λῃσταὶ ἐν μὲν τῷ 

δεσμωτηρίῳ ζῶντες, ἀδεῶς ζῶσιν" ὅταν δὲ παρὰ τὸ παραπέτασμα 
5 ’ Γ 3 Α ᾽ ἣ - ,ὔ ων ἷ, δ (8; Ν « 

ἀγαγών τις "αὐτοὺς στήση, διαλύονται τῷ φόβῳ. ταν γὰρ ὁ 

τοῦ θανάτου φόβος ἐ ἐπιστὴ, καθάπερ πῦρ πάντα ἐκεῖνα ἐκκόψας, 
φιλοσοφεῖν " αὐτὴν ἀναγκάζει, καὶ τὰ ἐκεῖ μεριμνᾶν' οὐκέτι Χρη- 

μάτων ἐπιθυμία κατέχει, οὐκέτι πλεονεξίας ἔρως, οὐκέτι σωμά- 

των. ὥσπερ οὗν νέφη ταῦτα παρελθόντα ἀφίησι τὸ κριτήριον 
χυ Α ΄-ι Ἁ 

εἶναι καθαρον, καὶ τῆς λύπης ἐπεισελθούσης καὶ μαλαττούσης το 
’ 

σκληρον. Οὐδὲν “γὰρ οὕτως ὡς σπατάλη πρὸς φιλοσοφίαν 

ἐναντίον, ὥσπερ οὖν καὶ τὸ ἐναντίον θλῖψις πρὸς φιλοσοφίαν 

ἐπιτήδειον. ᾿Εννόει μοι τίς ἔσται ὁ πλεονέκτης τότε' 5.“ “Ωρ α 
Ν Α ’ ᾽ Α “ “ ἥπ, - νἢ ’ 

γάρ, φησὶ, κακώσεως ἐπιλησμονὴν ποιεῖ τρυφῆς πολλῆς. Ἦς 

ἔσται τοὺς "ἡρπασμένους ἐννοῶν, τοὺς ἠδικημένους, τοὺς πλεονε- 

κτηθέντας : τίς ἔσται ὁρῶν τῆς πλεονεξίας ἑτέρους ἀπολαύοντας, 
ς Ἁ Ἁ ’ Α ’ ’ 3 Ν 3᾽ ᾿ ΒΩ 3 

ἑαυτὸν δὲ μέλλοντα τὴν δίκην τίνειν ; Οὐ γὰρ ἔνι, οὐκ ἔνι ἐμπε- 
΄ ΄ , ᾽ 

σόντα μὴ καὶ ταῦτα ὑποπτεῦσαι' πολλάκις “', γὰρ αὐτὴ ἡ ψυχὴ 
’ ΄“ ΄' 

Χ ἀναστρέφεται κάτωθεν, ἀγωνιῶσα, τρέμουσα. [Πὅση τοῦτο 
΄΄- ’ 

πικρία, εἶπέ μοι; ᾿Γαῦτα γὰρ καθ᾽ ἑκάστην νόσον ἀνάγκη Υ γί- 

9 Βιγδδ: χῖ; 27. 

ξ ἕτερον) ὅϊο Εαά. οἱ νεῖ. ἕτεροι (οὐά. ἢ οὐδὲν ἕτερον οἴη. 1. [61 
Ρ φροντίδα Δα 4. ἕτερον οὐδέν. ἱ προσκεῖσθαι) ὅϊῖιςε Εαὰ. ἔχειν Οοαά. 
φυλακῆς} κεφαλῆς 1. ὑπὲρ--- φροντίζειν οπ. (Ὁ. ' περιβάλληται Ἰξ: 

τὰ τὴν (τὴν οἵη. (0.) ἀγρ. αὐτῷ ἰσχ.] δὶς Οοαα. ἰσχ. αὑτῷ τὴν ἀγρ. 
ἢ κατάραι αἱ] δὲς Βα. εἱ Μεΐ. κἀηγοβίαι ΟἿ; τλν (όπι. αἷ) Κ(. Ῥοβὶ 
ἐντυχίαι ααὰ. αἱ κατ᾽ αὐτῶν Κἰ. 9 ἐργάζεσθαι ΟΚ ̓ Ρ ἂν ἈΒΒΌΓΠΗ ΠῚ ΘΧ 
ΟἸΠθ0Β. 4 λυπηρῶν] συμφορῶν ᾿, ᾿ αὐτοὺς στ. ΡΓῸ στ. αὐτοὺς ΟΠΊΠ68. 
5 αὐτὴν ΞΘ: ροΥβοτρί. ἴῃ 1. τ ὅρα γὰρ, φ. κα τρπῶμι ἐπιπλησμονὴν π. τρυφῇ 
πολλῇ 1. τρ. πολλῆς ΡΙῸ πολλῆς τρ. Ο.Κ. ἡρπαγμένους (.1. ν γὰρ 
δοροβϑὶς εχ (1, σ ει. Χ ἀναστρέφεται ΟΠΊΠ68. στρέφεται Δα. ἈΥἰαΐ!πη ἀπὸ 
κάτωθεν 1. Υ γενέσθαι 1. 

ΤΟΝ. ΥἹ, Ε 6 

Ε 
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νεσθαι. Εἰ δὲ καὶ κολαζομένους ἴδοι, εἰ δὲ καὶ ἀποθνήσκοντας, (353) 
, ᾿] Ι τ ΄“ τ ᾿] ΄ Ἀ κ ᾽ - “νι “ ΄- 

τί οὐ πείσεται ; Καὶ ταῦτα μὲν ἐνταῦθα" τὰ δὲ ἐκεῖ, οὐδὲ εἰπεῖν 
Ω Φ ς Ι [χὴ « , 4 ς " “ Ζ Ν 
ἐνι, ὅση ἡ κόλασις, ὅσαι αἱ τιμωρίαι, ὅσαι αἱ βάσανοι, ὅσα ἕ τὰ 

, π' “5 , Ὁ ἢ δ 2. Ὁ " Ω 3 , 
στρεβλωτήρια. αὕτα λέγομεν ἡμεῖς ἔχων ὦτα ἀκούειν, 
8 2 49 “ Ἀ . “ ’ " ’ , 

ἀκουέτω. Σιυνεχῶς περὶ αὐτῶν λέγομεν, οὐ βουλόμενοι λέγειν 
“-ἍΟ ᾿ Ἁ Ἃ ΡᾺ] ’ κι ΙΝ . 

συνεχῶς, ἔαλλα ἀναγκαζόμενοι. ᾿ὮΒουλόμεθα μὲν γὰρ μηδὲ 
΄“- τς ΕΓ “ Ψ- τ 

τὴν ἀρχὴν ἡμῖν ἀναγκὴην ὑ ίνεσθαι τῶν τοιούτων λόγων" εἰ δὲ 
λ ΄σ κ 

μὴ, κἂν ἐξ ὀλίγης ἰατρείας ἀπαλλαγέντας τοῦ νοσήματος, ἐπὶ 
»“" - ͵ τ “ ΄ 

τὴν ὑγίειαν ὑμᾶς ἐπαναγαγεῖν᾽ μενόντων δὲ ὑμῶν ἐν τῆ ἀρρωστίᾳ, 
" 7, ᾿ ’ - “Ἁ , ς “ ΄- , 

Β εκλύτου και βαναύσου ψυχῆς ὧν εἴη, ἀποστῆναι τῆς μεθοδείας 
΄ι ς σ΄ ᾿ ᾿] ’ Α :] ’ ἢ Ἀ Ο Α Α 

τῆς ἰατρικῆς, καὶ ἀπηνείας καὶ ὠμότητος. ἰ γὰρ “τοὺς τὰ 
αἰθιφθι ἀπαγορεύσαντας ἰατροὺς “παρακαλοῦμεν, οὐμνηβήμο μὴ 

“ἀμελήσης μέχρις ἐσχάτης ἀῤαιξοθο τὰ παρὰ σεαυτοῦ “εἰσφέ- 

ρων" οὐ πολλῷ μᾶλλον ἡμεῖς Γξαυτοῖς παραινέσομεν ; : Ἴσως γὰρ 
Α Ἁ - Ἁ “" ͵ ν ’, 4 σ΄ 

μετὰ τὸ ἐλθεῖν εἰς αὐτὰς τοῦ ἄἅδου τὰς πύλας, καὶ τῆς κακίας 
΄“- Α Τα » ΄“-- Α ᾿ ᾿ 

αὐτῆς τὰ πρόθυρα, ἀνανῆψαι δυνήσεται καὶ ἀνακτήσασθαι καὶ 
ε “ π..9 ’ὔ, “- ᾿ ’ ΄- , ο Ἁ ᾿] 

ῥωσθῆναι, καὶ ἐπιλαβέσθαι τῆς αἰωνίου ζωῆς. Πόσοι ἀπὸ μὲν 

σ δεκάτης ἀκροάσεως οὐδὲ αἴσθησιν ἔλαβον, ὕστερον δὲ ἀπὸ μιᾶς 

μόνης ξ ἐπεστράφησαν: : μᾶλλον δὲ οὐκ ἀπὸ μιᾶς εἰ γὰρ καὶ 

ἀναισθήτως εἶχον ἐν ταῖς δέκα, ἀλλ᾽ ὅμως "ἐκέρδανον, καὶ ὕστε- 

ρον τὸν καρπὸν ἀθρόον ΕὝὙΨΌΝ “ὥσπερ γὰρ ἐπὶ δένδρου, τὸ 

δέκα λαβὸν τομὰς, καὶ μὴ καταπεσὸν ὑπὸ τῶν δέκα, ὕστερον δὲ 

μιᾶς ἐπαχθείσης ἱτὸ πᾶν κατηνέχθη" Ἑοὺ τῆς μιᾶς δὲ γέγονε το-- 

μῆς, ἀλλὰ ἱτῶν δέκα ἐστὶ τὸ τῆς ὑστέρας κατόρθωμα" καὶ ὁ μὲν 

πρὸς τὴν ῥίζαν ἰδὼν οἷδε τοῦτο, ὁ δὲ ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ στελέχους 

καταμανθάνων οὐδὲν "τοιοῦτο δύναται συνιδεῖν. οὕτω δὴ καὶ ἐν-- 

ταῦθα. [Καὶ "ἰατρῶν πολλάκις πολλῶν πολλὰ οπροσενεγκάν- 

Ὁ των φάρμακα, οὐδεμία γέγονεν ὠφέλεια, ὕστερον δέ τις προσ- , ὙΕΥ ᾿ Ῥ " 
᾿ ν σ ΄, ὦ ᾽ ὅχο ἢ ζ'ν.}8 , ᾿ 

ελθὼν, τὸ πᾶν Ρκατώρθωσεν᾽ οὐκ ἐκείνου δέ ἐστι “μόνον τὸ 
Ὡ 9 Ἁ “- ’ εἶ ’ 

ἔργον, ἀλλὰ καὶ ἐκείνων τῶν ἤδη κατεργασαμένων τὸ παθὸος. 
ΜΕ) ΕἾ " Ὧἃ πϑῷ ἊΣ ς δίνει ι ι ο : 

στε Καν μῆ νὺυν ωμεν τῆς ακβοάσεως τους καβρποῦς, υστερον 

, Ὁ ὴ ὰ , ,ὔ 3 Ν Ε 
δώσομεν" ὅτι γὰρ δώσομεν, σφόδρα πέπεισμαι. Οὐ γὰρ ἔστιν, 

οὐκ ἔστι τοσαύτην φιληκοΐαν, καὶ τοσοῦτον πόθον διαπεσεῖν" 
10 Τ,πο. νἱ11. 8. 

2 τὰ οτὴ. 1. ἃ ἀλλ᾽ ἀν. Ο.Κ. Ὁ γενέσθαι 1. 5 τοὺς οτῆ. 1. Μοχ 
τοὺς ἰατροὺς 1.  ἜΥΟΗ. 4 ἀμελήσῃς 1-Ὲ ἀλλ᾽ ὅλως "α4α.-Ἐ ἀλλ᾽ ὅμως 1. ἀλλ᾽ 
ὅλως οἴῃ. Ο.Κ. Ῥοβί “ἀναπνοῆς Τορϑίϊ μὴ ἀμελήσῃς 1. δ εἰσφέρων] 516 
ΟΙΏΠΘΒ. προσφέρων μὴ ἀνήσης (ἀνήσεις Ν ογοη.) Βα α. ἔ ἑαυτοῖς ΟΠΊΏ68. 
ἑαυτοὺς Εαα. δ ἀπεστρ. Ἰ᾿ ᾿ ἐκέρδανον 1. ἐκέρδαινον Ὁ. ψ το. ἐκέρ-- 
δαναν Κζ. ὅν. οθί. ἱ τὸ οἴη. Κα. ὅν. οϑί. κ οὐ---κατόρθωμα] οὐ τῶν δέκα 
γέγονεν, ἀλλὰ τῆς ὑστέρας τομῆς τὸ κ. Κα. 1 τῶν] τὰ τῶν 1. 2 τοιοῦτον ΟΟΚ, 
Ὦ ἰατρῶν [- ἰδὲ ΙΚ. ὅαν. οοἱ. Μοχ πολλῶν δοσοβϑὶ οχ 1.Κ, νοι. οπροσε- 
νεγκόντων [.ἸΚ. Ρ κατώρθωσεν Πα. εἰργάσατο (οη΄. 4 μόνον Ρ7Ὸ μόνου 
ΘΙΏΠΘ5. τ᾿ δώσωμεν (.1. 5 διαπεσεῖν" μὴ ] εἰκῆ διαπεσεῖν᾽ μηδὲ Καὶ, 



το; ὍΥς ΤΥ ΕΡΙΒΤ. Π. Δ) ΤΙΜΌΤΗ. ΠΌΜ. ΥἹ. 21 

μὴ γένοιτο ἀλλὰ πάντες ἄξιοι τῶν τοῦ Χριστοῦ παραινέσεων 

γενόμενοι, ᾿ἐπιτύχοιμεν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 

τῷ κυρίῳ ἡμῶν, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, 
κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

᾿Αμήν. 

ΛΟΓῸΟΣ ΒΚ. Ε 

ἰὴ 9 ᾽ ὁὲ ΟΡ ΕΣ Ψ 7 ΄ “ πξι.9 ὅ-- 
ν μεγαλὴ ὁὲε οἰκίᾳ οὐκ ἐστι μόνον σκεύη χρύσα καὶ ἀργυρᾶ, 

" κ ν , 4 .} 7 5 ΝἾ 4 ι " κ εἰ ΡΣ; 
αλλα και ξύλινα καὶ ὁστρακινα" καὶ ἃ μεν εἰς τιμὴν, ἃ δὲ εἰς 
χ, ’ ᾽Ἔὰ ᾿' ΕῚ 7 .Ὰ Ἁ Αι Ἁ ’ὔ ΚΕ 

ἀτιμίαν. ἂν οὖν τις ἐκκαθαρὴ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων. ἔσται 
“ 5 κ « ’ ᾿ ῶν Β " Ἄ»" 

σκεῦος εἰς τιμὴν ἡγιασμένον, εὔχρηστον τῷ δεσπότη, δ εἰς πᾶν 
Ψ Ψ Ἁ - ’ 

ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον. [ἢ 

ΠΟΛΛΟΥ͂Σ τῶν ἀνθρώ ῖ ἔ ὶ νῦν, τί δή τῶν ἀνθρώπων θορυβεῖ ἔτι καὶ νῦν, τί ὀηποτε 
; «ε ἊΝ Ἃ ᾿ ᾿] Υ 0Ὲ})} Ὰ Ἁ ο ’ὔ 

μένουσιν οἱ κακοί, καὶ οὐκ ἀπόλλυνται. ἰσιὶ μεν οὖν τούτου 
ν ὧ κ ἘΣ ΡΝ Φ οἵ “ “ Χ “- 

καὶ ἕτεραι πολλαῖι αἰτίαι, οἷον. ἵνα μεταβάλωνται, ἵνα διὰ τῆς 692 
’ : “- - ΄-' . ὦ 

κολάσεως ὑπόδειγμα γόων παι τοῖς πολλοῖς" ἐνταῦθα δὲ ὁ 

[Παῦλος πρᾶγμά φησιν “ εἰκός. “᾿Εν μεγάλη " γὰρ οἰκίᾳ, φησὶν, 

οὐκ ἔστι μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ 

ὀστράκινα. "δ Ὥσπερ ἐ εν τῆ μεγάλη οἰκίᾳ εἰκὸς εἶναι πολλὴν δια- 
Ν ΄“- -“ ΄“-“ὄ . Ἔ 

φορὰν σκευῶν, οὕτω καὶ ἐνταῦθα ἐν τὴ οἰκουμένη παση" οὐ περὶ 
δ 5 , , " κι ι ἘΣ τ τΝ Σ ἥν ΠΑΙ͂Σ ᾽ 

τῆς ἐκκλησίας λέγων, ἀλλὰ περὶ τοῦ κόσμου παντός. Μὴ ὅδ ψγαρ 
κ ᾽ ; Β Υ Εν 5 Ξ κ 5. , 3 

μοι τὴν ἐκκλησίαν ὑπολαβης" ἐνταῦθα γαρ οὐδὲν βούλεται εἶναι Β. 
΄“- ’ ΄. ΄'- 

σκεῦος ξύλινον οὐδὲ ὀστράκινον, ἀλλὰ πάντα χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, 
3 κ- ἼΣ “ιν 2. Π ’ Ἐπ . Ὁ» Ε 
ἔνθα σῶμα Ἀριστοῦ, ἔνθα αρθενος ἄγνη, μὴ ἔχουσα σπῖλον 

ῥυτίδα.᾽ ΒβΜή σε ταραττέτω, φησὶν, ὅτι εἰσὶν ἐπωμριντίθε 

πονηροὶ καὶ μιαροί" καὶ γὰρ ἐν μεγάλη οἰκίᾳ ἐστὶ σκεύη ἵτοι- 
"“ γχινλ, Φ 9 

αῦτα. "ΙΝ οὖν : ἀλλ᾽ οὐ τῆς αὐτῆς, φησὶν, ἀπολαύει τιμῆς, ἀλλὰ 
Ἁ Α . ’ὔ 9 Ἀ δὲ 4 4 ’ ΚΝ ᾿ς "5 3 ᾽ ΄ 

τὰ μεν εἰς τιμήν ἐστι, τὰ ὁε εἰς ατιμίαν. αἰ ἀλλ᾽ ἐνταῦθα 
΄. “ κι ᾿ [φι 

354) μὲν χρῆσίν τινα πληροῖ, ἐπὶ δὲ τοῦ κόσμου ἵτί: Οὐχὶ κέχρηται 
“-“ Α “ Ἁ 

αὐτοῖς τούτοις προς ἕτερα ὁ θεός ; οἷον, ὁ κενόδοξος πολλὰ 

ἘΥθ ΖΕΥΥ. 20, ΣΙ. 2.2. ΟγΥ. ΣΙ. 2. ἘΠ ΘΒ ν. 27. 

ἴ ἐπιτύχωμεν 1. Ν ετοῃ. τύχοιμεν τ. ϑᾶν. (εἴ. Ηομ. 1. ἃ εἰς--- 
ἡτοιμασμένον οἴῃ. Καὶ. Ὁ εἰσὶ μὲν οὖν] καὶ εἰσὶ μὲν Καὶ. Ὁ. κολάσεως] μετα- 
νοίας “κερδάνωσι καὶ ᾿ζ. ἃ ἐρικὸς ἃ. ᾿ῃν1015 ΠΟΒΙΓΙ8. ἐνταῦθα.---εἰκὸς] καὶ 
γὰρ ἀπὸ τοῦ ̓ χρηστεύσασθαι τὸν θεὸν, καὶ ἐνεγκεῖν μακροθύμως αὐτοὺς ῥᾳθυμοῦν- 
τας, καὶ ἀπὸ τοῦ μετανοίας αὐτοῖς καιρὸν λιπεῖν εἰς τὸ ἀνανῆψαι, εἰ βουληθεῖεν, 
πολλοὶ καὶ ἀπώναντο μεταβαλόμενοι, καὶ πολλοὺς εἰς σωτηρίαν ἐνήγαγον ἐκ τοῦ 
καθ᾽ ἑαυτοὺς ὑχαῦα Ὑ πυβαν ὁ δὲ Παῦλος καί τι ξένον ἀσπορῆ ὁ οὕτως ἐνταῦθα λέ- 
γῶν ᾿-. 5 γὰρ] δὲ (οἱ ΟἴΏ. φησὶν) (.1.Κ. Γ ὥσπερ] δηλῶν διὰ τούτου ὅτι 
ὥσπερ Κ΄. ὅαν. σοί. ΒΕ γὰρ οτη. Ὀ18 Κὶ. " μὴ] ὃ ὃ δὲ λέγει, τοῦτό ἐστι" 
Κ. ὅαν. οοσ. Μοχ φησὶν οἴῃ. (.Κ. ὅν. ορῦ. ᾿ τοιαῦτα---φησὶν] ἀλλ᾽ οὐ 
πάντα τῆς αὐτῆς Κ. Κ ναὶ }-Ἐ φησὶν Κκ. ϑᾶν. οοῦ. Ῥοϑβί μὲν Δ6ἀ. ταῦτα ΚΑ. 
ἱ τί; οὐχὶ] οὐδαμῶς. εἰ καὶ μὴ πρὸς τοιαύτην ἐνέργειαν, ἀλλὰ ἴζ. ὅν. σοΐ. 

τ ὦ 



(. 

2]2 5. ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΒΥΝΟΒΤΟΜΙ ΕΓ 26; 51} 

᾿ - [ ,ὔ [ ΕΣ [ , ΄ ΕΣ "΄ 

οἰκοδομεῖ, ὁ πλεονέκτης, ὁ ἔμπορος, ὁ κάπηλος, ὁ ἄρχων, ἔστιν 
,ὔ Α » ΄“ “- ων 

ἔργα τινὰ ἐν τῷ κόσμῳ αὐτοῖς ἁρμόζοντα. "Γὸ δὲ χρυσοῦν 

σκεῦος οὐδὲν τοιοῦτον, ἀλλὰ περὶ τὴν “τράπεζαν στρέφεται τὴν 

βασιλικήν. οὐ τοῦτο οὖν φησιν, ὅτι ἀναγκαῖον πρᾶγμα ἡ 

πονηρία, πῶς γάρ; ἀλλ᾽ ὅτι καὶ αὐτοὶ ἔχουσιν ἔργον. ἰὴ γὰρ 

πάντες ἦσαν χρυσοῖ καὶ ἀργυροῖ, οὐκ ὧν ἐδέησεν ἐκείνων" οἷον, εἰ 
᾿ 

πάντες ἦσαν καρτερικοὶ, οὐκ ἔδει οἰκοδομημάτων, εἰ πάντες 
- 3 " ὔ 7 ἘΔῚ Φι: ἐ "ΤῊΣ 

τρυφῆς ἦσαν ἀπηλλαγμένοι, οὐκ εὐει εὐεσματων" ἤ λαμπρᾶς 
“ ΄“ἢὄ. ΄- ’ ᾽ κ ζχυ 

οἰκοδομῆς, εἰ τῆς χρείας ᾿Β ἐπεμελοῦντο πάντες. ““᾿Εἰὰν οὖν τις 
Ω ὰ Ἁ Α ΄σ ᾿ 

εκκαθαρὴ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, ῃ φησὶν, ἔσται σκεῦος εἰς τιμὴν 
ς ’ “5... Ὁ “ “ 9 ’ 9ΔΛΔΛ ε σ΄ “ ’ ΕῚ Α κ 

ἡγιασμένον. Οράῴς ὅτι οὐ φύσεως οὐδὲ ὑλικῆς ἀνάγκης ἐστὶ τὸ 
χυ ΄- Ν] « εν “.« . εἶναι χρυσοῦν ἢ ὀστράκινον, ἄλλα τῆς ἡμετέρας προαιρέσεως: 

-- ν ᾿ ᾿ ΕῚ - ι 
᾽Ἑκεῖ μὲν γὰρ τὸ ὀστράκινον οὐκ ἄν Ο γένηται χρυσοῦν, οὐδὲ 

τοῦτο εἰς τὴν ἐκείνου καταπεσεῖν εὐτέλειαν δυνήσεται" ἐνταῦθα 
νι ΝΣ ε Ἄς ἘΝ ’ “ ἢ ’ χὰ 

δὲ πολλὴ ἡ μεταβολὴ καὶ ἡ μετάστασις. Συκεῦος ὀστράκινον ἦν 

ὁ Παῦλος, ἀλλ᾽ ἐγένετο χρυσοῦν᾽ σκεῦος χρυσοῦν ἣν Ρὸ ᾿Ιούδας, 

ἀλλ᾽ ἐγένετο ὀστράκινον. ᾿Άρα ἃ ἀπὸ ἀκαθαρσίας τὰ ὀστράκινα" 

ὁ πόρνος, ὁ πλεονέκτης, ὀστράκινος γίνεται. Πῶς οὖν ἀλλαχοῦ 

φησιν, ὧν 9 χοντες τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύε- 
.)) Α Χ ’ Ἁ ΄ Ἁ ΕῚ Ι ΕῚ ΄- ᾿ 

σιν; “καὶ οὐ διαβάλλει τὸ σκεῦος τὸ οστραάκινον. Ἐκεῖ τὴν 
’ὔ ᾿] ὔς ε κ , Γ ΄' ’ὔ 9 Ῥ ΄- 

φύσιν αὐτήν φησιν. “Ὁ δὲ λέγει, "τοιοῦτόν ἐστι σκεῦος 
Ι “κι σι ; ᾿] 

ὀστράκινον ἡμῶν τὸ σῶμα. “Ὥσπερ γὰρ τὸ ὀστράκινον οὐδὲν 
3 9 Α «ἱ δ νεν , ᾿ “ ι κ - τς ὃ. ἢ 
ἄλλο ἐστιν, ἢ πηλὸς δωπτημένος" οὕτω καὶ τὸ σῶμα τὸ ἡμετε- 

δὲ “ 3 Α «ἃ ᾿ ΄σ ταὶ ἐν ΄- ΄ 

βον οὐδεν ἀλλο ἐστίν, ἢ πηλὸς τῇ θερμότητι τῆς ψυχῆς στε- 
Ἁ ἰἐ 

Ἐ' ρεούμενος. Ὅτι γαρ ὀστράκινόν ἐστι, ᾿πολλάκις κατεαχθη 

693 

καὶ συνετρίβη. ἐν: γὰρ ὀστράκων διενήνοχε τὰ ὀστᾶ, οὕτως 

ὄντα κραταιὰ, οὕτως ὄντα ξηρά; τί δὲ πηλοῦ αἱ σάρκες: : οὐχ 

ὁμοίως ἀπὸ ὕδατός γείσιν; ᾿Αλλ᾽ , ὅπερ ἔφην, νγπτῷς ἐκεῖ οὐ δια- 

βάλλει τὸ πρᾶγμα: Χ᾽ Ἐκεῖ περὶ φύσεως διαλέγεται, ἐνταῦθα 
περὶ προαιρέσεως. “᾿Ιὴὰαν οὖν τις ἐκκαθάρη ἑαυτὸν, φησίν. 
Οὐκ εἶπε, καθάρη, ἀλλ᾽, “ ἐκκαθάρη," ἡ τουτέστι, παντελῶς καθ- 

ἄρη. “"Ἑὥσται σκεῦος εἰς τιμὴν ἡγιασμένον, “καὶ εὔχρηστον τῷ 

8. 2 ΟὐσΥ. ἰν. 7. 

ἴὰ ἐπεμελοῦντο 1.1. (ὐαί. ἐπεμέλοντο Δα. ἢ λαμπρᾶς ---πάντες] εἰ τῆς χρ- 
ἐπε μὲ πάντες, οὐκ ἔδει λ. οἰκοδομῆς [ζ. ὅν. οθί. Ὠ φησὶν ΟΠ. Κ. αν. ορί. 
Ο γένοιτο, Κκ; Μοχ μεταπεσεῖν ἰάθη. Ρ ὃ οηϊ. (Ὁ. ᾳ καὶ --οΟὐτήν φησιν) 
ὥστε τιμᾷ, καὶ οὐ διαβάλλει τ. σ. τ. ὁ- θησαυροῦ δεκτικὸν αὐτὸ προσειπών. ἐκεῖ 
τὴν φ. α. δηλοῖ, οὐ τὸ εἶδος τῆς ὕλης Κ. ὅαν. σε. ΓΤ τοῦτο ᾿ά6πι. 5 ὀπτη- 
μένος 1. ῖ πολλάκις---συνετρίβη) δῆλον᾽ πολλάκις γὰρ, ὡς ἐκεῖνο τὸ σκεῦος 
πεσὸν κατεάγη καὶ σ. οὕτω καὶ τὸ σῶμα θανάτῳ καταπεσὸν διαλύεται Ιζ. ὅαν. σο0. 
Υ εἰσι7-Ἐ καὶ αὗται 11 6Π1. ν πῶς ἐτ' Κύ. ἐκεῖ ροϑὺ πρᾶγμα [ΡΔΏΒΡ. 146 η1. 
διαίτῃ οὐ οἵη. Ο. Χ ἐκεῖ π. φ.] π. φ. γὰρ Κ. Μὸοχ ἐνταῦθα δὲ περὶ Ἰάδτη. 
Υ τουτέστι, π. καθάρῃ τὴν τελείαν δηλῶν κάδαρδω Κ' Ηρα. Ζ καὶ 
ΒΟΟΘΒβὶῦ οχ [.Κ, (δῦ. 
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9 5) 

δεσπότη.᾽ ἴἤαξλρα ἐκεῖνα ἄχρηστα, εἰ καί τινὰ χρείαν ἐπιτελεῖ, 
ἃ ἀλλ᾽ οὐκ εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν. “Ο' ΗἩτοιμασμένον. “Κἀν 

μὴ πράττῃ, ἀλλ᾽ ὅμως ἐπιτήδειόν ἀξστι, δεκτικόν. Δεῖ οὖν 

πρὸς πάντα παρεσκευάσθαι, κἂν “πρὸς “θάνατον, κἄν πρὸς μαρ- 

τύριον᾽ δεῖ ἡτοιμάσθαι, κἂν πρὸς παρθενίαν, κἂν πρὸς ἷ 

πάντα. 

ταῦτα 

εὐ ᾿Ὶ “ Α 

4 εὐ ας δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε." Νεωτερικαὶ οὐχ 

αὗταί εἰσιν αἱ τῆς πορνείας μόνον, ἀλλὰ πᾶσα ἐπιθυμία ὁ ἄτοπος 

νεωτερική. ᾿Ακουέτωσαν οἱ γεγηρακότες, ὅτι οὐ δεῖ τὰ τῶν 

νεωτέρων ποιεῖν. Κἂν ὑβριστὴς ἣ ἣ τις, κἂν δυναστείας ἐ ἐρᾷ, κἂν 
’ “ἃ “ “ἃ “ ᾿Ὶ 

χρημάτων, κἂν σωμάτων, κἂν Βὁτιοῦν δήποτε, νεωτερικὴ ἡ 

ἐπιθυμία, Βάνόητος" οὔπω τῆς καρδίας βεβηκυίας, οὐδὲ τῶν φρε- 

νῶν ἐν βάθει τεθεισῶν, ἀλλ᾽ ᾿Πωρημένων, ἀνάγκη ταῦτα πάντα 

γίνεσθαι. Γ᾿ Φαντασίας γεωτερικάς. .] Ταῦτα φεῦγε" “ δίωκε δὲ 

δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην μετὰ Ἰπάντων τῶν ἐπικα- 

λουμένων τὸν κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας." ἢ Δικαιοσύνην τὴν 
’ 9 Α ’ὔ ῃ Α 9 “ ’ 8 ἤ ’ “ , 

καθόλου ἀρετὴν λέγει, "τὴν ἐν τῷ βίῳ εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγα- 
ΝῚ “ κ ψ 

πην, πραότητα. Τὶ ἐστι, “ μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων τὸν κύριον 
΄ ’ Ἂ Α 

ἐκ καθαρᾶς καρδίας ;᾿ οουτέστιν, ἐκείνοις θάρρει μόνοις, μὴ 
- κι ἈΝ “- 5 ’ 

τοῖς ἁπλῶς ἐπικαλουμένοις, ἀλλὰ τοῖς ἀνυπούλως, Ρ ανυποκρίτως: 
Α Α “- " - Ξ. ’ 

οὐδὲν ἔχουσι δολερὸν, τοῖς μετ᾽ εἰρήνης προσιοῦσι, τοῖς ἀμαχοις" 
Α ΓΟ ’ Α »» ων 

μετ᾽ ἐκείνων ἀναμίγνυσο, μετὰ δὲ τῶν ἄλλων οὐ χρὴ πρᾶον εἶναι, 
ἐν Ἢ “ ’ὔ ’ Ἀ ᾿] ᾿] ΄- δ ςς Ἢ ἥς δὲ Ἀ Α ᾿] 

ὰ εἰρηνεύειν μόνον τὸ ἐξ αὐτοῦ. ἂς δὲ μωρὰς καὶ ἀπαι- 
΄- 3233 “ “ “ Ἁ ς ; 

δεύτους ζητήσεις “παραιτοῦ." Ὃρᾷς πῶς πανταχοῦ αὐτὸν ἀπάγει 
- Α Ἁ -“ ᾿ ’ 

τῶν ζητήσεων ; οὐ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἱκανῶς ἀνατρέπειν "αὐτας" 
χυ δ . “ν νι Ἁ 

εἶχε γαρ' εἰ δὲ "καὶ μὴ εἶχεν; εἶπεν ἂν πρὸς αὐτὸν, ὅτι σπούδα- 
Ἂ Ἁ “᾿ 

σον εἶναι ἐπιτήδειος πρὸς ἀνατροπὴν τῶν τοιούτων᾽ ὥσπερ ὅταν 
. σκ“- ΄ι Ἁ 

λέγη, “΄““ ΤΙρόσεχε τῆ ἀναγνώσει" τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν 
ψ ’ “"" Ὥ “Δ Α Ἁ 

σώσεις, καὶ τοὺς ἀκούοντας σου" ἀλλ᾽ οἶδεν ἄχρηστον ὃν καὶ τὸ 
2 “ ἊΝ " { ’ὔ κ ς “ Ἄ: 4 “Μ ᾽δὲ ν Ἃ 

καθεῖναι ὅλως εἰς τούτους τοὺς ἀγῶνας" καὶ ὃτι οὐδεν “τέλος 
ΕΣ τι . κα ’ δ΄ 9 ’ “΄ κ᾿ , ᾽ὔ 

ἐσται, ἀλλ᾽ ἢ μαχη καὶ ἀπέχθεια, ὕβρεις και λοιδορίαι. '"Γαύτας 

4 ν. 22. δύγ." 53: δου . ἵν. 13.16᾿ 

8. ἀλλ᾽ οὐκ οἵη. Κ. ὅν. σδί. Ἰην}15 (δὲ. Ν ῖ. Ὁ ἡτοιμασμένα (Ὁ. ς κἂν 
μὴ πρ.] τί ἐστι τοῦτο; κἂν μὴ πρ. φησὶν Κ. ἃ ἐστι] ἔσται Κα. ἔσται καὶ 1. 
ε θάνατον -ξ- καλῇ Κ΄. Ροβὲ παρθενίαν ἀαα. ἕλκῃ 1ᾷθπη. ἔ ταῦτα π.] π. ταῦτα Ο. 
ἁγιωσύνην Κ΄. ἔξ ὁτιοῦν] ὅδ1ς 1. Δ ότοη. ὅτι Ο. ὁτουοῦν Κ'. ὅν. σού. δήποτε 
ΟΠ. Κ. ἢ ἀνόνητος Κ. ἶ αἰωρ. σι ἐωρ. 1. Κι φαντ. ν. ταῦτα Φ. 7 ἵν᾽ 
οὖν μηδεὶς τούτοις ἁλῷ, παραινεῖ καί φησι, τὰς ν. ἐπιθυμίας φ. Καὶ. ἵνα οὖν μ. τ. 
ἁ. τί παραινεῖ ; φαντ. ν. φεῦγε ὅδν. εοΐ. Ι πάντων ΟἿ. σ. ΤᾺ δικαιοσύνην 
--καρδίας οπι. 1. εἰ. Ὠ τὴν---πραότητα) πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην, τὴν ἐν τ. 
β. εὐσέβειαν Κ'. ο τουτέστιν] ὡσεὶ ἔλεγεν Κ. ὅν. σοί. Ῥ τοῖς ἀνυποκρί- 
τως, τοῖς οὐδὲν ᾿Ιάοη. 4 παραιτοῦ]-Ἐ εἰδὼς ὅτι ͵ , γεννῶσι μάχας Ἰάοη.  αὐὖὐ- 
τὰς -ἰ μὴ γένοιτο Κα. 5 καὶ οἵη. [.Κ. ἴ τούτους τοὺς ἀ.} ὥδϊςσ ΠΟΒΙΓΙ ΟΠΠΠ68 
εἴ (ὑαΐ. ἀ. τοιούτους Κα. Υ τέλος ἔσται] ἔσται τέλος Ο. ἔσται ὅλως (ὑαΐ. 
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“- 4 , ν ΄σ “Ὁ 4 Φ“ ’ ε 
οὖν τὰς ζητήσεις παραιτοῦ. στε εἰσὶν ἕτεραι ζητήσεις, αι 

περὶ τῶν γραφῶν, αἱ περὶ τῶν ἄλλων. Χ[7 “ Δοῦλον δὲ κυρίου 
" - Ν 39 ᾿] “ " “΄ , 4" " ,ὔ 

οὐ δεῖ μαχεσθαι.7] Οὐκοῦν οὐ δεῖ μάχεσθαι, οὐδὲ ἐν ζητήσει, 
΄ ’ ᾿ ΄ Ρ ΄ ΄- σ΄ 

Υοὐύὐδαμοῦ" πῶθρν μια εἶναι δεῖ ὁ δ γὰρ του θεοῦ "Ν εἰρήνης 

ιαυρλορ πῶς ὧν υμαχέσοιτο ; “᾽Αλλ᾽ ἤπιον εἶναι “πρὸς “πάντας.᾽ 

Τ' Πῶς “ οὖν λέγει; β.»:8 ἔλεγχε αὐτοὺς μετὰ πάσης ἐπιταγῆς: δ 

καὶ ἐνταῦθα πάλιν, “ς Μη ηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω :ἢ ΄ 
εὖ , , 9 Α ι, ’ ὦ δ“ Ἁ ΄ 

694 καὶ ἴπαλιν, “ἤλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως; “Ὅτι καὶ τοῦτο 
, Κι: Δϑ ς Α ΑΚ .9 “ ᾿. οἷ 

πραόδτητός ἐστιν. Ὁ γὰρ σφοδρὸς ἔλεγχος, ὅταν μετ᾽ ξἐέπιει- 

κείας γένηται, ὁ μάλιστα δυνάμενος " δακεῖν οὗτός ἐστιν. "Ἐνεστι 
Α “᾽ ᾿ ,ὔ , σ΄ Ἃ . 

γὰρ, ἔνεστι μετὰ πραότητος καθάψασθαι μᾶλλον, ἢ μετὰ 

θρασύτητος ἐντρέψαι. ““Διδακτικόν"᾿ ἱπρὸς πάντας τοὺς 
βουλομένους " διδαχθῆναι. ϑ “Αἱρετικὸν γὰρ, φησὶν, ἄνθρωπον 

Ν ’ Α ὃ 7 ’ σ᾿. 55. ςς "»)ΔᾺ, ΄ “9 

μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ. νεξίκακον. 

ΒΡ ' Μάλιστα γὰρ τοῦτο ἔχειν χρή" ἐπεὶ πάντα μάτην γίνεται. 

Εἱ [ γὰρ οἱ ἁλιεῖς πολλάκις δι᾿ ὅλης ἡ ἡμέρας βάλλοντες τὰ δίκτυα, 

καὶ οὐκ ἐπιτυγχάνοντες, οὐκ ἀπαγορεύουσι, πολλῷ μάλλον ἡμεῖς. 

Ὅρα γὰρ τί γίνεται" συμβαίνει Ὁ τῆς συνεχοῦς διδασκαλίας 

πολλάκις κατελθόντα τὸν καρπὸν ἐκκόψαι. τὸ ἐνοχλοῦν τῇ 

ψυχῇ πάθος. Ὁ γὰρ μυριάκις, ἀκούσας, πείσεταί τι οὐ γὰρ 

ἔστιν ἄνθρωπον ὁ ἀκούοντα συνεχῶς, μηδὲν Ῥπαθεῖν. "ἙὮστιν οὖν 

ὅτε μέλλων πείθεσθαι, ἡ ἡμῶν ἀπαγορευσάντων, τὸ πᾶν ἀπώλεσε. 

Καὶ ταὐτὸν γίνεται, οἷον ἂν εἴ τες γεωργίας ἄπειρος τὴν ἄμπε- 

λον φυτευθεῖσαν σκάπτει μὲν ἐνιαυτῷ τῷ ρον ἐν δὲ τῷ 

δευτέρῳ ζητῶν λήψεσθαι καρπὸν, καὶ πάλιν ἐν τῷ "τρίτῳ, εἶτα 

τῶν τριῶν ἐτῶν παρελθόντων ἀπογνοὺς, τότε λοιπὸν αὐτὴν 

δκαταλείπει ἐν τῷ τετάρτῳ, ὅτε τῶν πόνων ἐκείνων ἱοἴσει τὴν 
ἤν Ἐ24:- 8. Τιῦ εἴν ἀν ὙΠ’ Σὰ. ἀν. 2. ΠῚ ̓Ὸ- ἡ. 15: 9 Τιῦ. Π|. το. 

ν παραιτοῦ] παραιτεῖσθαι προτρέπει Κζ. Χ Ψ οΡθὰ ᾿πο] 88 ἀθϑαηΐ ἴῃ Ο.1. 
ΔΨ οτοπ: ΟΥ̓ οὐδαμῶς 1. οὐδαμοῦ ΟΙη. Κα. ὅν. οϑῦ. δίῃ πόρρω γὰρ μ. Πα 6ῃη. 
Ζ εἶναι δεῖ (δεῖ εἶναι ζ.}]-Ἐ διὸ καὶ ἐπάγει" εἰδὼς ὅτι “γεννῶσι μάχας" δοῦλον δὲ 
κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι (.-Ετὸν τοῦ θεοῦ δοῦλον" εἰρήνης γάρ ἐστι θεὸς ὁ θεὸς 
Κί. ὅν. οϑί. ἃ γὰρ] δὲ ΙΚ. ὅαν. σοί. Ὁ μαχέσαιτο Κ. ἀλλ᾽ ἤπιον--- 
πάντας οτη. 1661]. ς πάντας Ἰ-Ἐ δοῦλον γὰρ (-Ἐ φησὶν Κα.) κυρίου οὐ δεῖ 
μ- φησὶν (φησὶν οτη. 1Κ.) ἀλλ᾽ ἤ. εἶναι πρὸς π. Κα. Βα. 4 οὖν) νῦν 83 
ς ἔλεγχε---ἐνταῦθα πάλιν] προϊὼν, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως" ἔλεγξον, ἐ ἐπιτίμη- 
σον" καὶ πάλιν ἐν τῇ προτέρᾳ ἸΚ. ἴ πάλιν] ἀλλαχοῦ Κα. 8 ἐπιεικείας) ἐπι- 
τάσεως 1. διαίτῃ γίνηται ὦ. ἃ δάκνειν 1. δακεῖν δυν. ῬῖῸ δυν. δακεῖν Ν ΘΥΟΉ. 
οὗτός ἐστιν ὁ μάλιστα δακεῖν δυνάμενος ἢος οτῇ. ἰζ. ὅαν. σοί. ἱ πρὸς] του- 
τέστι, ΜΕ Κζ, ὅαν, οο. Κ διδαχθῆναι |- ὥστε τοὺς αἱρετικοὺς ἀποστρέφεσθαι 
δεῖ Κα. ' μάλιστα) καλῶς αὐτὸ (τοῦτο ὅαν. οε΄.) προσέθηκε" μάλιστα 'ὰ. ϑαν. 
σοί. τὰ χρὴ] τὸν διδάσκαλον 116 611. Ἀ τῆς σ. δ.---καρπὸν) πολλάκις ἀπὸ 
τῆς. σ΄": εἰς τὸ βάθος τῆς ψυχῆς τὸ τοῦ ὑπὸ ἄροτρον κατελθὸν Ἰζ. ὅαν. σοί. 
Ο τῇ ψ.] αὐτῇ Ο.Κ. ὅκν. οοἰ. τῆς ψυχῆς (δι. Ρ μαθεῖν 1. 4 σκάπτοι 
Κ. ὅν. οϑί. Τ᾿ τρίτῳ }-ἰ καὶ μὴ λαμβάνων Ἰἰάεριη. ϑδῥα(!πη εἶτα μετὰ τῶν . 
5. καταλείπῃ 1. καταλίποι ἴῴζ. καταλείποι εν. οεἴ. ὃ οἴσει] ἔμελλε κομίζεσθαι 
Κ, ὅ'αν. οοί. 

1.22; 
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ΐ 

Ὶ 356) 

: 5" , 5 ; Ἁ ’ὔ ᾿) ς 

ν ἀντίδοσιν. 15 “1ὺν πραότητι, φησι, παιδεύοντα τοὺς ἀντιδια- 
’ 4} ’ ι Ἁ ’ "- ἢ - 

τιθεμένους. Μάλιστα γὰρ τὸν διδάσκοντα τοῦτο χρὴ ποιεῖν. 
«ςς Ἢ ’ ,. τ. ᾿. ΚΙ κ ὃ , - ν θ 

ν πραότητι οὐ γὰρ ἔνι ψυχὴν εομένην μαθεῖν, μετα θρα- 
«- σι - “Δ 

σύτητος καὶ μάχης δυνηθῆναί τι τῶν χρησίμων συνιδεῖν ἡκᾶν 

μέλλη ν ἡρώραραι ἀπορηθεῖσα οὐδὲν εἴσεται, ἢ λυπηθεῖσα Υ καὶ 

ἀλγήσασα. Δεῖ 5 γὰρ τὸν μέλλοντά τι τῶν χρησίμων ἃ καθεῖν, 

πρὸ τῶν ἄλλων ἁ ἁπάντων ἡδέως ἔ ἔχειν πρὸς τὸν διδάσκοντα" 

τούτου δὲ μὴ προκατασκευασθέντος, οὐκ ἕνι γενέσθαι τι τῶν 
“. Ἁ 

δεόντων οὐδὲ τῶν χρησίμων" ἡδέως δὲ οὐκ ἄν τις "ἔχοι πρὸς τὸν 

θρασυνόμενον καὶ ὑβρίζοντα. [[ῶς οὖν, ““Αἱρετικὸν, “φησὶν, 
΄ Α 

ἄνθρωπον μετὰ μίαν “καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ Ὁ. Τὸν 

ἀδιόρθωτον “λέγει, ὃν οἶδεν ἀνίατα νοσοῦντα. “Μήποτε ἰδῷ 
- -- ΄ι ἴω ἣν 

αὐτοῖς ὁ δ κύριος Ἦ ἀνανῆψαι ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος." Ὃ 
᾿ , ᾳΟ, ν» Ω » ἤ ’, Ξ Ν ΝΟ ΨΚ 

δὲ λέγει, τοιοῦτον ἐστιν Ἰσὼς ἔσται τις διόρθωσις τὸ δὲ, ἴσως, 

ἐπὶ τῶν "" ἀφανῶν ἐστιν. “Ὥστε ἐκείνων ἀφίστασθαι ἃ ἱμόνον χρὴ: 

περὶ ὧν δυνάμεθα σαφῶς ἀποφήνασθαι, καὶ ὑπὲρ ὧν πεπείσμεθα, 

ὅτι οὐδ᾽ ἄν ὁτιοῦν γένηται, μεταστήσονται. “ἂν πραότητι.᾿ 
’ « ω “ με ’ “ ο, Α ! 

φησίν. Ὁρᾷς ὅτι τοὺς βουλομένους μαθεῖν οὕτω χρὴ προσίε- 

σθαι, " μηδέποτε πρὸ τῆς ἀποδείξεως ἀφίστασθαι τῶν διαλέξεων: 

“᾿Εζωγρημένοι ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα." Καλῶς εἶπεν, 
ἐς , .᾽» , Ν ᾽ “ , Ὅρ ων δ δ ’ 
ἐζωγρημένοι τέως “γὰρ ἐν πλάνῃ νήχονται. α γέρμα ιδα- 

σκει μετριοφρονεῖν. Οὐκ εἶπε, μήποτε δυνηθῆς, ἀλλὰ « μήποτ ς 

δῷ αὐτοῖς ὁ κύριος ἀνανῆψαι. 'ἱΚάν γένηταί τι, τοῦ κυρίου τὸ 
΄-᾿ 4 “κι - 

πᾶν γίνεται σὺ φυτεύεις, σὺ ποτίζεις, ἐκεῖνος σπείρει καὶ ποιεῖ 
“- Μ , ἣ ὃ ’ ς νι , Τὴ 

ἐν ἐς ἐν γυρο ἤποτε τοίνυν ιακεώμεθα, ὡς αὐτοί τινα 

πείθοντες, " κἂν πείσωμεν. “Καὶ ζωγρηθέντες, φησὶν, ὑ ὑπ᾽ αὐτοῦ 

εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα." Τοῦτο δὲ οὐ περὶ δογμάτων ὁ ἄν τις 

εἴποι, ἀλλὰ καὶ περὶ οβίου τὸ γὰρ θέλημα αὐτοῦ Ῥέστιν ὀρθῶς 

βιοῦν. Εἰσὶ δέ τινες ἐν τῆ παγίδι τοῦ διαβόλου καὶ βίου ἕνεκεν" 

οὐ τοίνυν οὐδὲ πρὸς τούτους περικακεῖν χρή. “Μήποτε ἀνανή- 
ον θ 3) Γὸ Τ δὲ 

ψώωσι, φησὶν, ἐζωγρημένοι εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα. Ο ἴθε, 
10 ν 28. 11 ν, γό. 

Υ ἀντίδοσιν) -Ἐ εἰπὼν δὲ ἀνεξίκακον, οὐκ ἀρκεῖται, ἀλλ᾽ ἐπάγει λέγων Ἰζ. ὅαν. 
εεῖ, Μοχ φησὶ οἵη. ᾿άθτη. ν πραὕτητι Κ. Χ ἰοῦ ἀν" ΚΚ. ὅδν. εοΐ. 
Υ͂ καὶ] ἢ καὶ Ὁ. Ηδες ἢ λυπ. καὶ ἀλγήσασα οτῃ. Κὦ. ὅδν. εοΐ. Ζ γὰρ] τοίνυν Κ, 
8 μανθάνειν 1.1Κ, (αἱ, Μοχ ἁπάντων ρῖῸ πάντων ΟΠΊΠ6Β. Ὁ ἔχοι] σχοίη Κα. 
δαν. σοί. τὶς οἵη. 1. ο φησὶν οτη. 1. δηΐθ αἱρετικὸν ἴγ8η8ρ. Κα. ἃ καὶ 
ΟἸηη65. ἢ Εαα, ὃ λέγει] ἐνταῦθα λέγει, καὶ Κ. " δῴη 5.6 1. δ κύ- 
ριοςἾ θεὸς ΟΟΚ. ὅν. οεἴ. Ρζτοὸ ἀνανῆψαι ποτ, Βα θηΐ μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν 
ἀληθείας, καὶ ἀνανήψωσιν ἴηγῖο γα. ᾿ ἀφανῶν] ὅ1ϊο (.1. ἀφ. καὶ μελλόν- 
των Κα. ἀδήλων Ὁεῖ. Ἐπά4. ἱ μόνων 1. ἀφίστασθαι μ. Ῥτο μ. ἀφίστασθαι 
ΟἸΏΠ6Β. Κ καὶ μηδέποτε ϑαν. οοἴ. καὶ οἵη. 1. ΛΈΓΟΙ. Ι κἂν -Ἐτε Ὁ. 
τῇ τινα] τι ἵζ. Βίαξιη πείσονται 1. πείθεσθε ἰζ. πείσοντες (ὐαϊ. ἢ κἂν -[- 
μὴ ΤΚ. Βιαθτῃ καὶ οπι. (Ὁ. ο βίου]- ὀρθοῦ Ὁ. Ρ ἐστι]- τὸ μὴ Κἰ. 
4 ἐζωγρ.] -ἰ ὑπ᾽ αὐτοῦ Κ. Γ δὲ οἴη. Κἰ. 
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55 Γ Α - 

Β “μήποτε, πολλῆς μακροθυμίας "ἐστί" τὸ γὰρ μὴ ποιεῖν τὸ 
, σ“-' ΄“- 

θέλημα ἱτοῦ θεοῦ, παγὶς διαβολική. Ὥσπερ γὰρ ὁ στρουθὸς, 

κἂν μὴ ἐξ ὅλου τοῦ μέρους κατέχηται, ἀλλ᾽ ἐξ ἐ ἑνὸς, τοῦ ποδὸς 

λέγω, ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν ἐ ἐστὶ τοῦ τὴν παγίδα θέντος" οὕτω καὶ 
ς “ “ἃ Α 2 “ ΄ Α Ψ Φ {4 , 

ἡμεῖς, κἀν μή ἐξ ὅλου κατεχώμεθα, καὶ ἐκ πίστεως καὶ ἐκ βίου, 
5 9 » ἴων , ’ « Ἁ Α 3 Υ ᾿] Α “ ’ 

ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ βίου μόνον, ὑπο τὴν ἐξουσίαν ἐσμὲν τοῦ διαβόλου. 
Ν Α 

12 ἐς (Οὐ γὰρ ὁ λέγων μοι, κύριε, κύριε, φησὶν, εἰσελεύσεται εἰς 
Α “ Ξ ΄“- 7 κ , εὺ ΄“-“ 

τὴν βασιλείαν πτῶν " οὐρανῶν" καὶ πάλιν, “ Οὐκ οἶδα ὑμᾶς, ἀπο- 
ἮΝ λυ Ν , δνἧη ΄σ 69 ’ὔ κ 5 ,ὔ 39 ς ΒΕ συ υΥ͂ τ 

χωρεῖτε ἀπ΄ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. Ὁρᾷς τί τὸ 

κέρδος τῆς πίστεως, ὅταν ἡμᾶς ἀγνοῆ ὁ δεσπότης; ἹΚαὶ ταῖς 

παρθένοις τὸ αὐτό φησιν" 18 ἐς Οὐκ οἶδα ὑμᾶς. “ΓῚ οὖν τὸ κέρδος 

τῆς παρθενίας καὶ τῶν πολλῶν ἱδρώτων, ὅταν ἀγνοῆ αὐτὰς ὁ 
΄- Α 

δεσπότης ; Καὶ πολλαχοῦ εὑρίσκομεν ὑπὲρ μὲν πίστεως οὐδὲν 
Ἁ ΄- 

ἐγκαλουμένους, “ ἀπὸ δὲ βίου πονηροῦ κολαζομένους μόνον" ὧσ- 
ος ΄ Α κ « 

περ Ταλλαχοῦ ὑπερ βίου μὲν οὐδὲν ἐγκαλουμένους, Ζδιὰ δὲ 
ὃ Ὁ ὃ ,ὔ 9 ΝΝ ὔ Ξ ΄ Ἀ τὶ Ἂ ᾽ ΕΣ 

ογμα διεστραμμένον ἀπολλυμένους" ταῦτα γαρ ἀλλήλων ἔχε- 
΄ “ει “ ΄σ Ἁ 

ται. Ὁρᾷς ὅτι, ὅταν μὴ ποιῶμεν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, ὑπὸ τὴν 

παγίδα τοῦ διαβόλου ἐσμέν; Οὐκ ἀπὸ βίου δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ 
ς᾽ εν Ἁ 

ἀπὸ ἑνὸς ἐλαττώματος πολλάκις εἰσερχόμεθα εἰς τὴν γέενναν, 
Φ κ ΝΥ ν ς 4. 9 ’ 9 ν: εὖ ε , 

ὅταν μή τὰ ἄλλα ἀντίρροπα ἡ ἀγαθα. Ἐπεὶ καὶ αἱ παρθένοι 
3 ’ “ ͵ 9 ἶ ͵ 9 Ψ, 3 , 

οὐ πορνείαν ἐνεκλήθησαν, οὐ μοιχείαν, οὐ φθόνον, οὐ βασκανίαν, 
- ’ " ) , ’ ’ 

οὐ μέθην, οὐ κακοπιστίαν, ἀλλ᾽ ἔλλειψιν δέλαίου: τουτέστιν, 
Ρ 5 3 ἢ Ω ’ὔ ς ε Ν “ ω 7ὔ 9 Α 

οὐκ ἐποίουν ἐλεημοσύνην. τὸ γὰρ ἔλαιον τοῦτό ἐστι. Καὶ 
“ , Ν ᾿ 

ὁ ἐκεῖνοι οἱ καταραθέντες, 15 ““᾿Απέλθετε ἀ γὰρ οἱ κατηραμένοι εἰς 
Ἁ “- ἣΝ ., 99 “Ὧν ’ 7ὔ ΕΣ πὶ “ Α 4 

τὸ πῦρ το αἰώνιον, οὐδὲν πάλιν τούτων ἐνεκαλοῦντο, ἀλλα καὶ 
ς κ δ“ ᾿) ΕΒ Ν ’ 

αὐτοὶ, ὅτι οὐκ ἔθρεψαν τὸν Χριστόν. 
ὁ Ὁ “ Φ {[᾽ ᾽ὔ ς - Ι ’ ς Α “-“ ,ὔ 

ἡρᾷς ὅτι ἐλεημοσύνη ἐλλειφθεῖσα εἰσάγει εἰς τὸ τῆς γεὲν- 

νῆς πῦρ: . Ποῦ γὰρ δἔσται χρήσιμος, εἰπέ μοι, ὃ ἐλεημοσύνην μὴ 

ποιῶν; Νηστεύεις καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν; ἀλλὰ καὶ αἱ παρθένοι 

τότε ἐκεῖναι, ἀλλ᾽ οὐδὲν ἀπώναντο. εὔχῃ: : καὶ τί τοῦτο: 

᾿Ελεημοσύνης χωρὶς ἄκαρπος ἡ εὐχή" πάντα αμην ταύτης 

χωρὶς, πᾶντα ἀνόνητα" τὸ πλέον τῆς ἀρετῆς μέρος "ἐκκέκοπται. 

ἘΠΊ “Ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, φησὶ, τὸν θεὸν οὐκ οἶδε. 

12 Μείψῃ. νἱῖ. 21, 23. 18 ΤΌΙΑ. χχν. 12. 14 ΤΌΙΑ. 41. 16.Χ 9οδῃ. ἰν. 8, 

3 ἐστὶ }:} δεικτικὸν Κ, ϑαν. σοί. διαίτῃ ὥστε τὸ μὴ Κ. ἴ τοῦ οπι. (Ὁ. 
Υ͂ οὐρανῶν - ἀλλ᾽ ὁ ποιῶν τὸ θέλημά μου Κ. ν τί τὸ κ.] ὅτι ὄφελος οὐδὲν ἐκ Κὶ. 
ὅτι κέρδος οὐδὲν ἐκ ὅδαν. σοΐ. Χ ἀπὸ δὲ---κολαζομένους] διὰ δὲ βίον διεστραμ- 
μένον ἀπολλυμένους ὁ. ες ἀπὸ δὲ---ἐγκαλουμένους ἀεβαηῦ] ἴη 1. Υ ἀλλα- 
χοῦ ]-Ἐ πάλιν Κ'. 2 διὰ δὲ δ. ὃδ.] ὑπὲρ δὲ δόγματος ἐ ἐναντίου Ὁ. ἃ ἐλέου οἵ 
ΤὴΟΧ ἔλεον ὦ. Ὁ οὐκ] ὅτι οὐκ (ὐ. διδίπη ἐπθέη σαν Κ. ὁ ἐκεῖνοι] -Ἐ γοῦν Κ. 
δ δίτη οἱ κατηραθέντες (ὐ. οἱ ἀκούσαντες ἴζ. ἃ γὰρ] φησὶν Ο. γὰρ οπι. Κ. 
αν. σοί. 9ΉΘΙΚΟΝ. Περὶ ἐλεημοσύνης, καὶ περὶ πλεονεξίας. ψ το. 
[ ἔλε. ἐλλ. εἰσάγει! δ ἀρκεῖ ἐλε. ἐλλ. εἰσαγαγεῖν ΟΚ. ὅδαν. οοἴ, ΒΕ ἐστι (Ο.1. 

1. 6.1 ἢ ἐκκέκοπται . ἐκκόπτεται Ἐάα. 
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ΒῚ Α - 5 ω δὲ “ “- ἷ ’ὔ ν Ε “ Ε - 

Σὺ δὲ πῶς ἀγαπᾷς, μηδὲ τῶν μικρῶν ἱτούτων καὶ εὐτελῶν αὐτῷ 
΄ι ’ ᾿ “ ᾿ ’ὔ ἣν δ ’ ο“᾿ τς 

μεταδοῦναι βουλόμενος Εἰπὲ δή μοι, σωφρονεῖς ; τίνος ἕνεκεν Σ 
" - .- 9 μὴ ,ὔ Ἁ “ 

οὐχὶ δεδοικὼς τὴν κόλασιν ; Οὐδαμῶς, "ἀλλὰ φύσει τὸ πράγμα 
Ἁ - ἢ 7 Ἁ ’, 

μετέρχη᾽ ἐπεὶ, εἰ σωφρονεῖς δεδοικὼς τὴν κόλασιν, καὶ τοσαύ- 
Υ͂ Γφ ἴω 

τὴν ὑπομένεις βίαν καὶ τοσαύτην τυραννίδα, πολλῳ μάλλον 
- ; σι 

ἐλεημοσύνας ποιεῖν ἔδει. Οὐ γάρ ἐστιν ἴσον ἐπιθυμίας κρατῆσαι 
; ’ Ἁ ’ 9 “ Υ͂ 

χρημάτων, καὶ σωμάτων, ἀλλὰ μείζων ὁ πόνος ἐνταῦθα. Τὶ 
δή Ἢ Ὅ ς Χ ΤῈ ΑἹ Ν μὰ Ε ὅῳ ψψῳ: 4 4 
ἥποτε; ᾿ΟὉτι ἡ μὲν ἡδονὴ φυσικη, και ἐνεέσπαρται καὶ ἐμπε- 

“ ΄' Ἁ Α “  ὀ , Ως 

φύτευται ἡμῶν τῷ σώματι. τὰ δὲ τῶν χρημάτων οὐκέτι. 
ΩΝ τ ν “Ὁ δῆς; - ’ ω “ ἈΠ κ 

ἹῬοῦτό ἐστιν, οᾧ ἐξισοῦσθαι δυνάμεθα τῷ θεῷ, Ρ τὸ ἐλεεῖν καὶ 
Ὁ “΄“΄“ ,, "“ ᾿ μ 

οἰκτείρειν" ὅταν οὖν τοῦτο μὴ ἔχωμεν, τοῦ παντὸς ἀπεστερή- 
Ω Ν 7 ἴω Α ἴω 

μεθα. Οὐκ εἶπεν, ἐὰν ἡνηστεύητε, ὅμοιοί ἐστε τῷ πατρί ὑμῶν" 

οὐκ εἶπεν, ἐὰν "παρθενεύητε, οὐδὲ εἶπεν, ἐὰν εὔχησθε, ὅμοιοί ἐστε 

τῴ πατρὶ ὑμῶν" οὐδὲν γὰρ τούτων περὶ θεὸν, οὐδὲ ἐργάζεταί τι 

5τούτων ὃ θεός" ἀλλὰ τί; 19““Τ ἴνεσθε οἰκτίρμονες, ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν 
Γι νὰ ΄- ΄'- Ἁ “᾿ “ κ “ 

ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς." ᾿Ιοῦτο θεοῦ ἔργον" ἐὰν οὖν τοῦτο μὴ ἔχης, 
τί ἔχεις ; “ ““ἘΕλεον θέλω. φησὶ, καὶ οὐ θυσίαν. ᾿Εποίησεν 

Ἁ Ἁ “κ᾿ ι ᾽ “- Α ΄σι 

οὐρανὸν ὁ θεὸς, ἐποίησε γῆν, θαλασσαν᾽ μεγάλα ταῦτα, καὶ τῆς 
΄“- ἢ ς κ 

σοφίας αὐτοῦ ἄξια" ἀλλ᾽ οὐδενὶ τούτων ἐφειλκύσατο τὴν 
5 Θ ; ᾽ ς μι. ὧδ Δ κ ΄σ ᾿ς αν “ 
ἀνθρωπίνην φύσιν, ὡς τῷ ἐλέῳ καὶ τῇ φιλανθρωπίᾳ “' τοῦτο 

Α Ν Ι Α ΕΣ Α Ὲ ’ ΝῚ . ’ Ἔ 

μὲν γὰρ σοφίας, φησιν, ἔργον καὶ δυνάμεως καὶ ἀγαθότητος 
΄ ἡ ΄ “-᾿. Ξ “-ι 

Χπολλῷ δὲ μᾶλλον, ὅτι δοῦλος ἐγένετο. Οὐκ ἐπὶ ἡ τούτῳ μάλ- 
ν ξ ἴω 5 

λον αὐτὸν θαυμάζομεν; οὐκ ἐπὶ τούτῳ μᾶλλον ἐπροσιέμεθα ; 
8Χ Ὁ 3 ἥ ΄ ᾿ Ἃ ἢ 3᾽ Ξ Ἁ Ν Ἁ 

Οὐδὲν οὕτως ἐπισπᾶται τὸν θεὸν, ὡς ἔλεος" καὶ πολλὰ περι 

(357) τούτων ἅπαντες διαλέγονται ἄνω καὶ κάτω οἱ προφῆται. 

"Ελεον δὲ λέγω οὐ τὸν μετὰ πλεονεξίας" οὐ γάρ ἐστι τοῦτο 

ἔλεος. "Οὐδὲ γὰρ ἀκάνθης ῥίζα ἔλαιον τίκτει ποτὲ, ἀλλ᾽ 

ἐλαίας" “ὥσπερ οὖν οὐδὲ πλεονεξίας ῥίζα ἔλεον τίκτει, οὐδὲ ἀδι- 

κίας, οὐδὲ ἁρπαγῆς. Μὴ διαβάλῃς τὴν “ἐλεημοσύνην, μὴ ποίει 

«ῥνὴν κατηγορεῖσθαι ὑ ὑπὸ πάντων. Εἰ γὰρ διὰ τοῦτο ἁρπάζεις, 

ἵνα “ἐλεῆς, οὐδὲν τῆς ἐλεημοσύνης ταύτης Χεῖρον. Ὅταν γὰρ ἐξ 

ἁρπαγῆς τίκτηται, οὐκ ἔστι τοῦτο ἐλεημοσύνη" ἀπήνειά τις ἐστὶ 

16.1.8. νἱ. 36: 17 8696 νἱ. 6. 

Ἶ τοὐτων---αὐτῷ } αὐτῷ καὶ εὐτελῶν Ο. Κ ἀλλὰ] πῶς; οὐ γὰρ Κ. Ι δεδ. 
τὴν κι] δ᾽.9 ΒΕαάα, οὐ δε. Ὁ κι Κ. τὴν κ. φοβηθεὶς ΟἹ. ἸῺ καὶ] τις Κα. 
ῃ τὰ] ἡ Ὁ. ο ᾧ] ὃ Ρ τὸ] τῷ Κ. ϑαν. οοΐ. 4 νῃστεύσητε (.1. 
᾿ παρθενεύσητε Εάᾷ. οὐκ τπρβολον ὑμῶν οὐκ εἶπεν, ἐὰν παρθενεύσητε ΟἸη]8- 
8158 σϑίθυϊβ 1. οὐκ εἶπεν, ἐὰν παρθενεύητε ἢ ἢ προσεύχησθε, ὅ ὅμοιοί ἐστε τῷ π.ὑ. Κ'. 
οὐδὲ ἂν εὔχησθε, ὅμοιοί ἐστε τῷ π. ὗ. οὐκ εἶπεν, ἐὰν παρθενεύσητε, ὅμοιοί ἐστε 
τῷ π. ὑ. (..Ψ 5 τοιούτων (Ὁ. ὅσ. αὐτοῦ ῬγΥγῸ αὐτοῦ σ. ΟἸΏΠΒΒ. Υ τούτων] 
-Ἐοὕτως ε; ν᾽ τοῦτο] εἰ τοῦτο 1. Μοχ φησὶν οἴῃ. Κ. ὅδν. σοί. Χ πολλῷ 
δὲ] εἰ δὲ τοῦτο, πολλῷ ΚΚ. Υ τοῦτο Ἰζ. εὐ Ὀ18 Ὁ. 2 προσιέμεθα] αὐτὸν 
ἐκπληττόμεθα Κ. ὅαν. τοί. ἃ τούτου (Ὁ. Ὁ οὐδὲ γὰρ] ὥσπερ οὖν οὐκ Κα. 
ἔλεον Ρτ0 ἔλαιον ἰά6π:. ς ὥσπερ οὖν] οὕτως Κα. ἃ ἐλεήσῃς 1.1. ὅν. σοί. 

ΤΌΜ. ΥἹ. 1 

6οῦ 

ῚΒ 

σ 
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τσ καὶ ὠμότης. Ὕβρις τοῦτο εἰς τὸν θεόν. Τὺ ὁ τὰ ἐλάττονα τῶν 
αὐτοῦ προσενεγκὼν οὕτω προσέκρουσεν ὁ Κάϊν, ὁ τὰ ἀλλότρια 
προσφέρων πῶς οὐ προσκρούσει; Προσφορὰ οὐδὲν ἕ ἕτερόν ἐστιν, 
ἀλλ᾽ ἡ θυσία, οὐκ ἀκαθαρσία. Καὶ ῥυπαραῖς μὲν χερσὶν οὐ 

ἐς ἢ εὔξασθαι, ῥύπον δὲ καὶ ἀκαθαρσίαν πβοσίῥδῥων ἐξ ἁρ- 

παγῆς οὐδὲν δ ἡ γῆ δεινόν; '"Γὰς χεῖρας οὐκ "ἀφίης ῥύπου καὶ 

ἀκαθαρσίας πληροῦσθαι, ἀλλὰ καθαρὰς εἶναι ποιήσας, οὕτως 

ἰαὐτὰς Καροσφέρεις" καίτοι οὗτος ὁ ῥύπος οὐδὲν ἔγκλημα φέρει, 
" “- Ἁ ’ 97 ς Ἀ ΄-΄ Α , “- 

Ἐ ἐκεῖνος δὲ κατηγορίας ἄξιος καὶ διαβολῆς. Μὴ τοίνυν τοῦτο 

'σκοπῶμεν, ὅ ὅπως καθαραῖς προσφέρωμεν καὶ εὐχώμεθα χερσὶν, 

ἀλλ᾽ ὅπως καὶ τὰ προσφερόμενα ἣ ἢ καθαρά: ἐπεὶ τοῦτο γέλως 

ἐστίν" ὥσπερ ἂν εἴ τις τὸν πίνακα περιπλύνας δώρων ἀκαθαρ- 

τῶν τοῦτον ἐμπλήσειεν, "οὐχὶ χλευασία τοῦτό ἐστι καὶ γέλως ; 

"Ἑστωσαν αἱ χεῖρες καθαραί" “μὴ ὕδατι αὐτὰς ἀπονίπτωμεν 

697 μόνον, ἀλλὰ Ρκαὶ δικαιοσύνῃ πρότερον" τοῦτο χειρῶν καθάρσιον. 
δ 

4κἂν δὲ γέμωμεν ἀδικίας, κἂν μυριάκις αὐτὰς περιπλύνῃς, μέρθοὶ 

οὐδέν. ἴδει Λούσασθε, φησὶ, καθαροὶ γένεσθε." ΓΙ οὖν : "ρα 

εἶπε, πορεύεσθε ἐ ἐπὶ τὰς πηγὰς, αν τόν ἐπὶ τὰ βαλανεῖα καὶ 

τὰς λίμνας καὶ τοὺς ποταμούς ; Οὐδὲν τούτων: ἀλλὰ τί: 
ςς ᾿᾽Αφ Ἃ Ν Β , τ νὴ ων “ ε ΄Ν Ὁ5 { ᾽ 

ἔλετε τὰς πονηρίας ἀπὸ τῶν ψυχῶν ὑμῶν τουτέστι, 
θ ΙΝ ’ ΄- Υ̓͂ 5 ’ “ δ᾽ ᾽ Ἁ ςε 

καθαροι γένεσθε, τοῦτο ἀπηλλάχθαι μολυσμοῦ, αὕτη ἐστὶν ἡ 
Μ΄ ’ Ἢ ᾿β Α Ν δὲ ,ὔ νν " 4“ 
ὄντως καθαροτης. κείνη μὲν γὰρ οὐδὲν μέγα ἣώνησεν, αὕτη 

Β δὲ παρρησίαν ἡμῖν χαρίζεται τὴν πρὸς τὸν θεόν" κἀκείνην καὶ 
. κ ’ ἈΠ 5 ὃ ,ὔ 2 ἣ Ἅ κ - 

μοιχοὺς καὶ κλέπτας καὶ ἀνδροφόνους ἔχειν δυνατὸν, καὶ βλάκας 
3 ’ 

καὶ ἐκλύτους ἄνδρας καὶ Σπόρνους καὶ ἡταιρηκότας, καὶ μάλιστα 
ΝἪὯὔἕὔΠ , ΄“ “- 

τούτους. Οὗτοι γαρ εἰσιν οἱ τῆς τοῦ σώματος καθαρότητος ἐπι- 

μελόμενοι μάλιστα πάντων, μύρων ὄζοντες, συνεχῶς Υἀποσμή- 

χοντες τὸ σῆμα: σῆμα γάρ ἐστιν αὐτοῖς τὸ σῶμα, νξαρόχῆς ἔνδον 

νεκρᾶς. “Ὥστε ταύτης μὲν τῆς καθαρότητος κἀκείνοις ἃ μετιέναι 
Α “ ιῸ Ψ 3 Ψ κ , ΒΡ, εἶ “- ς 

δυνατὸν, τῆς δὲ ἔνδον οὐκέτι. Οὐδὲν μέγα, ἐὰν τὸ σῶμα ἀπο- 

πλύνης ᾿Ιουδαϊκός ἐστιν οὗτος ὃ καθαρμὸς, ἀνόνητος καὶ ἀνω- 
Ν᾽ κ“΄ ,“᾿ 3 ᾿ Ε ’ “ἷ « κ 

Ο φελήης, τοῦ ἔνδον οὐκ ὄντος. "ἴστω τις σηπεδόνα ἔχων ἤ νομὴν 

18 Ἐϊθαὶ. 1. τό. 

6 ὁ οἵη. ]. ᾿ θυσία) -Ἐ κάθαρσις Κ. 8αν. οί. ΒΕ ἡγῇ 1-Ἐποιεῖν 6461. 
" ἀφιῆς Ι, ἀφιεὶς Κζ. ὅν. σοί. ᾿ αὐτὰς οὔ. Κα. ϑὰν. οοῦ. Κ προσφέρεις 
-Ε τὴν ψυχὴν δὲ ἀκαθαρτοτέραν παντὸς ῥύπου μᾶλλον ἀπὸ πλεονεξίας ποιῶν καὶ 
προσφέρων, μικρὸν οἴει τολμᾶν; Καὶ! σκοπῶμεν ͵-- μόνον ΟΙΚ. ἃ ὥσπερ) 
καὶ ταὐτὸν ποιεῖ, οἷον Κ. ἢ οὐχὶ] εἰπὲ γάρ μοι, οὐχὶ ζ. ἐστι οτη. Ἰάθιη. 
ο μὴ] ἔσονται δὲ, ἂν μὴ Κὰ. ὅν. σοί. Ρ καὶ οτη. (Ὁ. ᾳ ἂν] ἐὰν (.1. 
Υ ἄρα] προσθεὶς Κα. ὅν. οοί. 5. πονηρίας ] -ἰ ὑμῶν 1.1Κζ. ὅαν. οοἴ. ὅ τοῦτό 
ἐστι καθαρὸν γενέσθαι (ς΄. ν ἀπηλλάχθαι]-Ἐ ποιεῖ Ἰζ. ὅαν, ἑοθί. Υὗ ὀνίνησιν Κὰ. 
Χ πόρνους] πονηροὺς 1. ; ἀποσμήχοντες] Βιδ ΤῸ ἀποσμύχοντες Εαα. 
ῷ τῆς Ψυχῆς ΟΟΚΚ. ὅν. οεἴ. Ῥοβί ἔνδον ἀ4ἃ. οὔσης Ιζ. ϑαν. οοἴ. ἃ μετεῖναι Ο. 
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(358) 
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τραυμάτων, περιπλυνέτω τὸ σῶμα' τί τὸ κέρδος; τί τὸ πέρας: 

Επΐ δὲ τὴν ἐν σώματι σηπεδόνα οὐδὲν ὠφελῆσαι Ὀδυνήσεται. 

τῆς ἐπιφανείας τῆς ἔξωθεν περικλυζομένης καὶ ἀφανιζομένης" 

ὅταν ἐν ψυχῆ ἡ σηπεδὼν ἣ, τί ἀπὸ τῆς τοῦ σώματος τούζο ουράρι 

τος ὀνήσομεν ; Οὐδέν. Εἰὐχῶν ἡμῖν δεῖ καθαρῶν" εὐχαὶ δὲ “οὐ 

γίνονται καθαραὶ, τῆς νη “αὐτὰς ψυχῆς οὔσης Μμιαρᾶς. 

Οὐδὲν γὰρ οὕτω ποιεῖ ψυχὴν μιαρὰν, ὡς πλεονεξία καὶ ἁρπαγή. 

᾿Αλλ᾽ εἰσί τινες οἱ κατὰ τὴν ἑσπέραν, μυρία διὰ τῆς ἡμέρας 
ἐργαζόμενοι κακὰ, λουόμενοι εἰσίασιν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, “μετὰ 

ἐπολλῆς τῆς παρρησίας τὰς χεῖρας ἀνατείνοντες, ὡς τὸ πᾶν διὰ 

τῆς τῶν ὑδάτων κολυμβήθρας ἀποθέμενοι. Εἱ τοῦτο ἦν. μέγα 

πὸ κέρδος ἣ ἣν τὸ καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν λούεσθαι" εἰ τοῦτο ἣν, 

οὐκ ἂν οὐδὲ αὐτὸς ἐπαυσάμην τὰ βαλανεῖα διενοχλῶν, εἰ καθα- 

ροὺς ἐποίει καὶ ἁμαρτημάτων ἀπήλλαττε. Τέλως ταῦτα καὶ 

λῆρος, παίγνια καὶ παίδων ἀθύρματα. Οὐκ ἀποστρέφεται σώ- 
ματος ῥύπον ὁ θεὸς, ἀλλ᾽ ἀκαθαρσίαν ψυχῆς" ἄκουε γὰρ αὐτοῦ 

λέγοντος" “Μακάριοι οἱ καθαροί" ρα τῷ σώματι; οὐδαμῶς, 
ἀλλ᾽, “οἱ τῇ καρδίᾳ καθαροί: δὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται.᾽ 
ὋὉ δὲ προφήτης "τί φησι: ᾿ς ΦΡῚ ΚΚαρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ, 

ὁ θεός" καὶ πάλιν, ««Ἰ᾽Απόπλυνε ὁ ἀπὸ κακίας τὴν καρδίαν σου." 

Μέγα ἀγαθὸν ἐν συνηθείᾳ ἀγαθῶν εἶναι. Ὅρα πῶς ἔστι μικρὰ 

ταῦτα καὶ ἀνόνητα" καὶ ἐπειδὰν Επροληφθῇ ἐ ἐν συνηθείᾳ ἡ ψυχὴ, 

οὐκ ἀφίσταται, οὐδὲ ἀνέχεται μὴ πρότερον αὐτὰ πληρώσασα 

προσελθεῖν τῆ εὐχῆ. Οἷόν τι λέγω" ἐν συνηθείᾳ κατεστήσαμεν 

ἑαυτοὺς τοῦ νίπτεσθαι καὶ εὔχεσθαι, καὶ οὐκ ἔνι μὴ νιψάμενον 
τοῦτο ποιῆσαι, ἀλλ᾽ ἡδέως οὐκ εὐχόμεθα, εἰ ἀνίπτοις χερσὶ τοῦτο 

' ποιοῦμεν, ὡς προσκρούειν μέλλοντες θεῷ, καὶ ὑπὸ συνειδὸς 

ὄντες πονηρόν. Εἰ τὸ μικρὸν τοῦτο τοσαύτην ἔχει τὴν τυραν- 

νίδα, καὶ πάντως ἐκπληροῦται καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν" εἰ ἐν ἐλεη- 

μοσύνης συνηθείᾳ κατεστήσαμεν ἑαυτοὺς, καὶ τοῦτο πληροῦν ἀεὶ 

ὡρίσαμεν, μηδέποτε εἰσιέναι κεναῖς ταῖς χερσὶν. εἰς οἶκον εὐκτή- 

ριον, κατώρθωτο ἃ ἄν τὸ πρᾶγμα. Μεγάλη γὰρ καὶ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς 
καὶ ἐν τοῖς κακοῖς τῆς συνηθείας ἡ ἡ τυραννίς" οὐ δεησόμεθα πόνου 

ἤλοιπὸν, αὐτῆς ἑλκούσης ἡμᾶς. ᾿Εν συνηθείᾳ πολλοὶ κατέστησαν 

19. ἡδύ ἢ. ν. 8: Ῥβαῖ. 1, 12. 76 ζσ, ἱν; 14. 

Ὁ δυνήσεται] -Ἐ τις ἀπὸ Κ. Βαν. οοῦ. οὐ γίνονται οὐ γίνωνται 1. οὐκ ἂν 
γέροιντο Κ, ὅν. οοΐ. α αὐτὰ Ο. 5 πολλῆς τῆς παρ. 1 παρ. πολλῆς 1. 

τὸ οτὴ. (. 8 ὅτι] καὶ τί τὸ τέλος τούτου φησὶν, ἐπαγαγὼν ὅτι Κ. δ τί 
φησι] λέγει Κὶ. ἱ ἀπόπλυνε ΟΟΚΚ. ἀπόπλυναι Βαά. κ προκαταληφθῇ ο 
᾿ ποιῶμεν 1. ποιούμεθα Ο. τ τῷ θεῷ Κα. Μ ΟΧ ὄντες πονηρὸν Η1Ὸ πονηρὸν 
ὄντες ΟΓΊΠ6Β. Ὦ λοιπὸν] πολλοῦ Ϊ. Μοχ ἡ ἡμᾶς ἐν συνηθείᾳ. πολλοὶ . ἡμᾶς 
τῆς συνηθείας. πολλοὶ Κα. 
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τοῦ ῦ σφραγί ζειν ὁ ἑαυτοὺς συνεχῶς, καὶ οὐκέτι δέονται τοῦ ὑπομιμνή- 

σκοντος, ἀλλὰ καὶ τοῦ νοῦ πολλάκις ἀλλαχοῦ ῥεμβομένου, καθά- 

Β περ ὑπό τινος ἐμψύχου διδασκάλου τῆς συνηθείας, ἡ χεὶρ αὐτό- 
Ά ᾿ .. ΄ ’ ’ 

ματος ἕλκεται πρὸς τὸ τὸ σημεῖον ἐργάσασθαι. ᾿Εν συνηθείᾳ 
’ ’ ὔ 

κατέστησαν ἑαυτούς τινες, ὥστε μὴ ὀμνύειν, καὶ οὔτε ἑκόντες οὔτε (348) 
, “-- Α “- ΄ Α " 

ἄκοντες τοῦτο Ῥπείσονται. ΚΚααταστήσωμεν καὶ ἡμεῖς ἑαυτοὺς ἐν 
’ “ ΄ ΄σ ,ὔἅ ’ “ 7 

ταύτη τῆ συνηθείᾳ, τῇ τῆς ἐλεημοσύνης. Ἰ]όσων ἡμῖν ἔδει 
,)} , ΄σ να ’ ΄“- ι Υ͂ 

καμάτων, ὥστε εὑρεθῆναι τὸ φάρμακον τοῦτο: Εἰπὲ γάρ μοι, 
νῷ “ χω 

εἰ μὴ ἣν ἡ τῆς ἐλεημοσύνης παραμυθία, εἶτα μυρία ἡμαρτηκότες 
7 Α Γ ΄“ 

ὑπευθύνους ἑαυτοὺς κατεσκευάζομεν τῆ τιμωρίᾳ, ὧρα οὐκ ἂν 

ΟΦἀπωδυράμεθα πολλά; ἄρα οὐκ ἂν εἴ ἴθε ἣν διὰ ἀπωουραμεθα πολλα; ἄρα οὐκ ἂν εἴπαμεν, εἴθε ἦν ὁια ἴχρη- 
[ἢ “ ’ὔ Α ’ ἣ 5 

μάτων ἀπολούσασθαι τὰ ἁμαρτήματα, καὶ πάντα ἂν ἐκενώσα- 
- ΕΝ 5 κ 3 - Α ᾿] Α “- “- Α 9 

μεν" εἴθε ἣν διὰ χρημάτων ἐκβαλεῖν τὴν ὀργὴν τοῦ θεοῦ, καὶ οὐκ 
Ἃ 3 ’ “ Ἀ ’; - “σ΄ 

ἄν δἐφεισάμεθα τῶν ὄντων; Εἰ γὰρ ἐν νόσῳ τοῦτο ποιοῦμεν, 
Ν᾿ 5 ’ ’ ΦΨ ὩΣ ΠΩΣ Γ ’ Γ «“« 

καὶ ἐν θανατῳ λέγομεν, ὅτι εἰ ἣν θανατον πρίασθαι, παντα ἂν 
ἕὸ « ὃ “- Α πὶ ' ΄ ΄σ΄ { ΄- ἈΚ. 

εόωκεν ὁ ὀεῖνα τὰ ὑπάρχοντα, πολλῴ μαλλον τοῦτο. αἰτοι 
Ὁ Α ’ “ “χ.ΨΦ0 ᾽ὔ 3 ᾿ “ ἔδ ,ὔ 

ὃρα τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ θεοῦ, ὅση τίς ἐστιν οὐκ ἔἐόωκε σοι 
Ρ ο , εἶ ᾿ς Α ; Ἁ 

θανατον ἀγοράζειν τὸν πρόσκαιρον, ἀλλὰ θάνατον τὸν αἰώνιον. 
Α ᾿ 5 Ι 3, Ῥ " Α Α ἢ ’ 

Ὁ Μὴ "μικρὰν ἀγοράσης, φησὶ, ζωὴν ταύτην, ἀλλα ζωὴν ἐκείνην 
Ἁ, 3 “ ’ 

την αἰώνιον" ἐκείνην σοι πωλω, οὐ ταύτην" οὐκ ἐμπαίζω σοι. 
ΑΝ , κ Α χὺ , , 

Κἂν λάβης ταύτην, οὐδὲν ἔλαβες" ἐγὼ οἶδα ὅτι ἐκείνη μεγαλὴη 
3 ᾿ " 3 ᾽ “᾿᾽ ς ; Α ε Ἁ δ Δ ’ 
ἐστίν. ᾿Αλλ᾽ οὐχ οὕτως οἱ κάπηλοι, καὶ οἱ τὰ βιωτικὰ ἐμπορευό-- 

Ἣν . «ἃ “ ΄- “ Α Α 

μενοι ποιοῦσιν" ἐκείνοις ἂν ν ἐξη ἐμπαῖξαι οἷς βούλονται, καὶ τὸ 
Ν ΕΣ δι χὰ Ἔ ΓΞ. « Ἀν όμων ἃ τ» 9 “ ΤἘπέ 

μικρὸν διδόασιν ἀντὶ τοῦ μεγάλου. "Αὐτὸς δὲ οὐχ οὕτως. ἔμίπε 
5 Ἁ 37 Ἄ ," κ ’ ; ’ὔ “-“ Α 

μοι, εἰ πρὸς ἐμπορον τινα ἀπελθὼν, δύο λίθων κειμένων, τοῦ μὲν 
γ᾿ 9 ΄“ “ Α κ [2 “ο 

Υ εὐτελοῦς, τοῦ δὲ βαρυτίμου καὶ ἱκανὸν ἐργαζομένου πλοῦτον, 
Α ᾽ Ἷ ΄ “ Ἁ εΝ “" 

καταθεις ἐκείνου τοῦ μικροῦ τὸ τίμημα, τὸν μέγαν ἔλαβες, ὧρα 
δ Ε] ’ “ 9 Α »" ΄ ῇ 

Ἑ ἄν ἐνεκάλεσας ἐκείνῳ; Οὐδαμῶς, ἀλλὰ μᾶλλον ἐθαύμασας. Οὕτω 
Α “ ω Α Α Υ “- τ 

Ζκαὶ νῦν κεῖνται δύο ζωαὶ, ἡ πρόσκαιρος καὶ ἡ αἰωνία, πωλεῖ δὲ 
’ « ’ Ἔ πὰ Ἂ, ’ ς - “- ..: 3 ' ξ. ἱ ὰ 

ταύτας ὁ θεὸς ἀλλα ταύτην ἡμῖν πωλεῖ, οὐκ ἐκείνην τι 
ο ᾿Α Ἁ Α ς “ Φ“ Ἁ ’ 

"ἀσχάλλομεν κατα τοὺς ἀνοήτους τῶν παίδων, "ὅτι τὸ τίμιον 

λαμβάνομεν: Οὔ στιν οὖν ἀγοράσαι ζωὴν χρημάτων: φησί. 

ΔΝ αὶ, ὅταν τὰ ἑαυτῶν, καὶ μὴ τὰ ἀλλότρια καταβάλλωμεν, ὅταν 

9 ἔρχεται (. Μοχ αἰξογαύμιτη τὸ οτα. Μου. Βεῃ. οἵ, αὖ νιἀοίαγ, 1. Ρ ποι- 
σονται Ὁ. πάσχουσι Κ. ᾳ ἀιοδυμομνσοι δὶς Κ. ἀπεδυράμεθα (ὐ. ἀπωδυ- 
ρόμεθὰ !ᾷα. Μοχ εἴπομεν Ὁ. ᾿ χρημάτων] τὰ χρήματα Κ. 5 ἐφιέμεθα Ο.. 
ἴ τοῦτο] ἐνταῦθα Ἰζ. ὅαν. οε΄. δ αίτη καὶ ὅρα Κ. “ τὴν μικρὰν Κα. ὅαν. 
οοῦ. ν ἐξῇ} δῖς Ὁ. Ἑδοθδίαν ἐξῆν. Χ αὐτὸς δὲ οὐχ οὕτως] σΙΟ σ. 
αἱ ο70 ἨΟΉ, ϑῖ0 νεῖ, δες ἀδβαπέ ἴῃ 1.  ϑγοη. αὐτὸς δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ἀντὶ 
τῶν μικρῶν τὰ πολλῷ μείζονα δίδωσιν Καὶ. βὰν. τοί. Ο. εὐτελοῦς] ψευδοῦς σ. Ι. 
ψοέοη. υὐἽὲ ΜΝ ει. Ζ καὶ οτη. 1. Μοχ αὐτὰς ῬΤῸ ταύτας Ἰάδτη. 8 ἀσχά- 
λωμεν 1. Ὁ ὅτι] ὄψει (. διαίλμη τὸν τίμιον Κα. ς ἔστιν] δὲ ΤΙ. Μοχ 
ζ. διὰ χρημάτων Ἰάθῃη. ἃ ναὶ] -Ἐ πῶς ; Κα. Μοχ καταβάλωμεν (Ὁ. 
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359) 

μὴ ἐπίθεσιν ποιῶμεν. ᾿Αλλ᾽ ἐμὰ λοιπόν ἐστι, φησίν. Οὐκ ἔστι 

σὰ “μετὰ τὴν ἁρπαγὴν, ἀλλ᾽ ἐκείνου ἐστίν" ἀλλότριά ἐστι, κἂν 

μυριάκις αὐτῶν κύριος ἧς. Οὐδὲ γὰρ, εἰ παρακαταθήκην λάβοις, 

τὸν καιρὸν ἔκαθ᾽ ὃν ὁ παρακαταθέμενος ἀποδημεῖ, σὰ ταῦτα 

ἐστι, καίτοιγε παρὰ σοὶ κεῖται. Ἰὰϊ τοίνυν, ἅπερ ἑκόντων καὶ 

χάριν εἰδότων τῶν παρακαταθεμένων ἐλάβομεν, οὐκ ἔστιν ἡμέ- 

τερα, οὐδὲ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν καθ᾽ ὃν ἔχομεν, πολλῷ μάλλον 

ταῦτα, ἅπερ ἀκόντων καὶ μὴ βουλομένων ἁρπάζομεν. ᾿᾿ὐκεῖνός 

ἐστιν αὐτῶν κύριος, κἂν μυριάκις αὐτὰ ἔχης. Ἡμέτερα ὄντως 

Β ἐκεῖνα ἐστιν, ἡ ἀρετή τὰ δὲ χρήματα οὐδὲ τὰ ἡμέτερα ἡμέτερα, 

μήτιγε τὰ ἀλλότρια, ἀλλὰ νῦν μὲν ἡμῶν, αὔριον δὲ οὐχ ἡμῶν. 

"Γὰ δὲ τῆς ἀρετῆς ἡμέτερα" οὐ γὰρ ζημιοῦται αὕτη, καθάπερ 

ἐκεῖνα, ἀλλὰ πᾶσι παροῦσά ἐστιν ὁλόκληρος. "Γαύτην οὖν 

κτησώμεθα, καὶ χρημάτων “καταφρονῶμεν, ὃ ἵνα δυνηθῶμεν τῶν 

ὄντως ἐπιτυχεῖν ἀγαθῶν: ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἀξιωθῆναι, 

χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ' 

οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κρᾶτος, τιμὴ, νῦν καὶ 

ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΛΟΓῸΣ Ζ. 

᾿Ποῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι "ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ 

χαλεποί. "Ἑσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, 

ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχά- 

βιστοι, ἀνόσιοι, Ῥἄσπονδοι, ἄστοργοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, 

ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται. προπετεῖς, τετυφωμένοι. 

φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας. 
Α Α ’ὔ 5 “- 4 ’ - Α ’ 3 ’, ᾿] 

τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι" καὶ τούτους ἀποτρέπου. ᾿Εκ 
" ὦ 9 ͵ . Ι Ά ς 

τούτων γαρ εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἰκίας, καὶ ξαἰχμαλω- 

τίζοντες γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις, ἀγόμενα. ἐπιθυ--: 

μίαις᾽ “ποικίλαις καὶ ἡδοναῖς, πάντοτε μανθάνοντα, καὶ μηδέ- 

ποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας δυνάμενα ἐλθεῖν. 

ἘΝ τῇ προτέρᾳ ἐπιστολῇ ἔλεγεν, ὅτι 2“ Γὸ πνεῦμα ῥητῶς λέ- 

γει, ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί᾽ τινες τῆς πίστεως" “καὶ 

πάλιν ἐν ἑτέρῳ τόπῳ προφητεύει ἐ ἐν αὐτῇ τῆ ἐπιστολῆ τοιοῦτόν 

1 ΟΔ». 111]. ν. 1--. ΣΎ ΤτΩ, ἰχι τ: 

8 μετὰ] καὶ μετὰ Κα. { καθ᾽ ὃν] παρὸν 1. δ ἐκεῖνα] ὅτο ΟΟΚΚ, οι. 
ἐκείνη Ι. Νρυΐϊυϊῃ Ἰερίταν 1 ἴῃ πα. Ράδι}]ο δηΐβ ἡμετέρα Ἐδπά. Ηομ.ν !]. 
ἃ ἐν ταῖς ἐσχ. ὁ. ὃ ἄστοργοι, ἄσπονδοιϊ ἴΏΎΘΓΒΟ οἵα, 1. « αἰχμαλωτεύοντες 
άθτῃ. « π΄, καὶ ἡδοναῖς} 5165 ΟἸΏΠ68. καὶ ἡδοναῖς π. Ἐαα. Μοχ ἐλθεῖν δυνά- 
μενα Ὠος οτά. 1.Κ. 6 καὶ---ἐσόμενον] καὶ ἀλλαχοῦ τοιοῦτόν τι ὕ. ἐ. προφη- 
τεύει Κὶ. 
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τι ὕστερον ἐσόμενον. [Καὶ ἐνταῦθα αὐτὸ ποιεῖ, λέγων" «ΠΠοῦτο δὲ 

γίνωσκε, ὅτι ἐν βύστέροις καιροῖς ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί." 

Καὶ οὐκ ἀπὸ τῶν ὑστέρων μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν φθασάντων 

τοῦτο δείκνυσιν: ὅ.΄““Ὃν τρόπον, φησὶν, ᾿Ιαννῆς καὶ ᾿Ιαμβρῆς 

Ὁ ἀντέστησαν ̓ "Μωῦσῇ." ΚΚαὶ ἀπὸ λογισμῶν πάλιν" “«Ἐὺν μεγάλη 

δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστι μόγον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ. ̓ ΣΕ δὴ τοῦτο 

ποιεῖ ; Ἵνα μὴ θορυβῆται. “Γιμόθεος, μηδὲ ἡμῶν τις, ὅταν ὦσιν 

ἄνδρες πονηροί. Εὔγε ἐπὶ Μωῦσέως γεγόνασ!, φησὶ, καὶ μετὰ 

ταῦτα ἔσονται, οὐδὲν θαυμαστὸν εἶναι καὶ ἐν ἡμῶν. ε Ἔν 

ὑστέροις καιροῖς ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί") 'τουτέστι, πάνυ 

πονηροί. Τ]ῶς ἔσονται καιροὶ χαλεποί: : Οὐχὶ τὰς ἡμέρας δια- 

βάλλων λέγει, οὐδὲ τοὺς καιροὺς, ἀλλὰ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς 

τότε ὄντας. Καὶ γὰρ ἦαῖν οὕτω λέγειν. ἔθος ἐστὶ καιροὺς 

Β' πονηροὺς, καὶ οὐ πονηροὺς, ἀπὸ τῶν ἐν αὐτοῖς συμβαινόντων 

πραγμάτων, ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων. ᾿ς αἱ εὐθέως τὸ πάντων 
αἴτιον τίθησι τῶν κακῶν, καὶ τὴν ῥίζαν καὶ τὴν πηγὴν, καὶ ὅθεν 

τὰ ἄλλα πάντα τίκτεται. πὅταν μὴ τὰ τοῦ πλησίον τις σκοπῆ, 

ἀλλὰ τὰ αὐτοῦ μόνον, ὅταν ἑκατέρων ἀμελῇ" οὕτω γὰρ οὐδὲ τὰ 
αὐτοῦ σκοπήσει. Ὥσπερ γὰρ ὁ τὰ τοῦ πλησίον ὁρῶν, τὰ αὐτοῦ 

7οο καλῶς θήσεται ἐν τοῖς ἐκείνου, οὕτως “ὁ καταφρονῶν ἐκείνου, τὰ 

αὐτοῦ ὑπερόψεται. Εἱ γὰρ μέλη ἀλλήλων ἐσμὲν, ἡ τοῦ πλησίον 

σωτηρία οὐκ ἐκείνου μόνον ἐστὶν, ἀλλὰ καὶ τοῦ λοιποῦ σώματος" 
καὶ ἡ τοῦ πλησίον βλάβη. οὐ μέχρις ἐκείνου μόνον ἵσταται. 

ἀλλὰ καὶ Ρἅπαντα λοιπὸν κατατείνει ταῖς ὀδύναις. Εἰ οἰκοδομή 

ἐσμεν, ὅπερ ἂν πάθη μέρος, “καὶ τῷ λοιπῷ λυμαίνεται" ἂν δὲ ἢ Ἵ 

στερρὸν, καὶ τὸ λοιπὸν διαβαστάζειν δύναται. Οὕτω δὴ καὶ ἐν 

τῆ ἐκκλησίᾳ" ὑπερεῖδες τοῦ ἀδελφοῦ; : σαυτὸν ἠδίκησας. Πῶς; : 

Εἰ: μέλος τὸ σὸν βλάβην ὑ ὑπέστη οὐ “μικράν. ΕΗ γὰρ ὁ χρημά- 

των μὴ "μεταδιδοὺς εἰς τὴν γέενναν ἄπεισιν, ὁ ἐν τοῖς ἀναγκαιο- 

τέροις ὁρῶν κινδυνεύοντα, καὶ χεῖρα μὴ ὀρέγων, ϑού πολλῴ μαλ- 

λον ἐκείνου τοῦτο πείσεται, ὅσῳ καὶ ἐν μείζονι ἡ ῇ ζημία γέγονεν; 

8 5 Ἴτπι, ΤΙ, 8. 

[ καὶ ἐνταῦθα αὐτὸ] καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ Ο. καὶ ἐνταῦθα δὲ πάλιν τὴ αὐτὸ Κ΄. 
ϑαΥ. σοί. δ ὑστέροις καιροῖς] ἐσχάταις ἡμέραις ὈΪ5 Κ. ᾿ Μωσεῖ (1. 
Μωσῇ Κι. νοοῆ. Μοχ Μωσέως Ϊ. ΝεΙΌη. οὐ απίθ οουν. (Ὁ. 1 Ἧδεος του- 
ΤΕΣ ΡΥΣ: χαλεποὶ, ατιᾶ8 γα]ρῸὸ δθβαηί, Ἰορτιμΐτιγ 1 ΠΟΒΙΓΙΒ ΟἸΠΠΪΡῈΒ εὐ γεῖ, 
Κ γὰρ]-Ἐ καὶ Κ. 1 ἀπὸ ΡΟ. ὑπὸ οχ (ὑδῦ. ΘΟΥΓΘΧΙΓΉΤΒ. τῇ καὶ εὖὐθ.] εὖθ. 
γοῦν Κ. ι ὅταν---τὰ αὐτοῦ (ἑαυτοῦ Θὴ σκοπήσει;] τὴν ὑπεροψίαν. ὁ τούτῳ 
ἁλοὺς τῷ πάθει, οὐδὲ τὰ οἰκεῖα σκοπεῖ. ὅταν γὰρ μὴ τὰ τοῦ πλ. (-Ἐτις ϑ'αν. δέ.) 
σκοπῇ, ὅταν τῶν ἐκείνου ἀμελῇ, πῶς τὰ ἑαυτοῦ σκοπήσει Κα. ὅδν. (οί. ο ὁ 
καταφρονῶν (- τὰ ϑάν. οο[.) ἐκείνου) ὁ τὰ ἐκείνου καταφρονῶν Κι, Βιαΐτῃ καὶ 
τὰ αὐτοῦ Κ, ὅν. τρί. Ρ ἅπαντα---ὀδύναις] εἰς ἅπαντα λοιπὸν διαβαίνει Κα. 
4 καὶ οἵη. Κα, Τ᾿ μεταδοὺς 1, Μοχ ἀναγκαίοις Ϊ. 5. οὐ οἴη. Καὶ. 
ὅν. οδί, 
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μὰ: "ἔσονται γὰρ, φησὶν, οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι." Ὁ φίλαυτος 

οὗτός ἐστιν, ὁ μάλιστα ἑ ἑαυτὸν μὴ 1 Φιλῶν᾽ »ὸ δὲ φιλάδελφος, οὗτος 

“μάλιστά ἐστιν ὁ ἑαυτὸν ἀγαπῶν. ᾿Απὸ τούτου ἡ φιλαργυρία. 
Γὴν γὰρ ἀγάπην πλατεῖαν οὖσαν καὶ πανταχοῦ ἐκκεχυμένην 

συστέλλει καὶ εἰς βραχὺ συνάγει τὸ τῆς φιλαυτίας ὀλέθριον καὶ Ο 

ἡ μικρολόγον. Ὴ Φιλάργυροι." ᾿Απὸ τούτου ἀλαζονεία τίκτεται, 
. Ν ων “ , ἷ͵,τ«-" ’ Ψ Χ “ ε . ’ Ν 
ἀπὸ τῆς ἀλαζονείας ὑπερηφανία, ἀπὸ τῆς ὑπερηφανίας βλα- 

Ἁ 

σφημία, δάπὸ τῆς βλασφημίας ὁ ἀπόνοια καὶ ἀπείθεια. ὋὉ γὰρ 

κατὰ ἀνθρώπων ἐ ἐπαιρόμενος, εὐκόλως καὶ κατὰ τοῦ θεοῦ. Οὕτω 

καὶ τὰ ἁμαρτήματα τίκτεται" πολλάκις κάτωθεν ὃ ἄγω ἄνεισιν. 
6ο) “Ὁ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους εὐλαβὴς, πολλῷ μᾶλλον πρὸς τὸν θεόν᾽ 

ὁ πρὸς ὁμοδούλους ἐπιεικὴς, πολλῷ μᾶλλον πρὸς τὸν δεσπότην" 

ὁ δὲ τῶν ὁμοδούλων καταφρονῶν, ὁδῷ προβαίνων καὶ αὐτοῦ κατα- 
φρονήσει τοῦ ἀ θεοῦ. 

“Μὴ τοίνυν καταφρονῶμεν ἀλλήλων: διδασκαλία γὰρ αὕτη Ὁ 

που διδάσκουσα ἡμᾶς τοῦ θεοῦ καταφρονεῖν. Καὶ ἐν αὐτῷ μὲν 

γὰρ τούτῳ τοῦ θεοῦ καταφρονοῦμεν, ὅταν ἀλλήλων καταφρο- 
“ “ ἥ ᾿ " “ , ᾽ ; 

νῶμεν, τοῦ κελεύσαντος πολλὴν εἰς ἀλλήλους ἐπιδείκνυσθαι 

δσπουδήν. ΤΙλὴν καὶ ἑτέρως, εἰ βούλεσθε, ἐκ παραδείγματος 
ἴω »-»"» »“" ες ἤ.. 

τοῦτο ποιήσω φανερόν. ΪΚατεφρόνησε τοῦ ἀδελφοῦ ὁ ΙΚαΐν, 
;ὔ 93 ’ ᾿Ὶ σ΄ ΄ “΄“ 8 ᾿ “ 

κατεφρόνησεν εὐθέως καὶ τοῦ θεοῦ. [Πῶς κατεφρόνησεν ; “Ὅρα 

πῶς ὑβριστικῶς ἀποκρίνεται πρὸς τὸν θεόν" “Μὴ φύλαξ " εἰμὶ 

τοῦ ἀδελφοῦ εν 5 Κατεφρόνησε πάλιν τοῦ ἀδελφοῦ ὁ Ἡσαῦ, 
, , Ϊ “ “- Ἅ, Ν “- 3 ε Ἁ ΦΨ 

καὶ κατεφρόνησε ἵἱτοῦ θεοῦ. ιὰ τοῦτο ἔλεγεν ὁ θεὸς, ὅτι 

δε "ὃν ᾿Ιακὼβ ἠπάπησα, τὸν δὲ Ἡσαῦ ἐμίσησα. Διὸ καὶ 

Παῦλός φησι" 5“ Μή τις πόρνος ἢ βέβηλος, ὡς ̓ ΗἩσαῦ." Κατε- 
’ “59 Ἁ 8... Α ’ὔ Α ΄σ “΄“" 

φρόνησαν τοῦ Ἰωσὴφ οἱ ἀδελφοὶ, κατεφρόνησαν καὶ τοῦ θεοῦ. Ἐ 

Οἱ Ισραηλῖται Κκατεφρόνησαν Μωὺῦσέως" διὰ τοῦτο κατεφρό- 
" “- “ 4 . ε ΒΒ Ὶς,- ᾿ ’ “- 

νηῆσαν καὶ τοῦ θεοῦ. Οὕτω καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ηλεὶ κατεφρόνουν τοῦ 

λαοῦ, κατεφρόνουν καὶ τοῦ θεοῦ. Βούλει δὲ καὶ ἐκ ᾿ποῦ ἐναν- ᾿ ρ 
’ - - νὶ “" " “ ς 

τίου ἰδεῖν; “ὋὋ ᾿Αβραὰμ ἐφείσατο τοῦ Ἢ ἀδελφιδοῦ, ὑπήκουσε 

4 66η. ἵν. 0. 5. Μ15]..3. 2,.3. 6 ἬθΡγ. χἱ!. τό. 

φησὶν οι. Κ. Υ' ὁ οῃ!. Κ. μὴ δηίε φιλῶν ΟΠΊ. ̓ ς, Οαῦ. Ἢ ὁ δὲ ὁπ. Κι. 
Χ μάλιστα) ὅϊςο (.1. (αἴ. μᾶλλον Βα. μάλιστά ἐστιν ὁ] ἐστιν ὁ μὴ μόνον Κι. 
Υ͂ μικρολόγον] πικρὸν (ὐαΐ. καὶ μικρ. οτη. ΟΙΚ. 2 ὑπερηφανία 51η6 «τα. 
1. Κ. (αι. 8. ἀπὸ τῆς βλ. οἵη. Ὁ. (9) Ὁ ἄνω ἉΒΒΙΠΓΠ ΙΙΠ ΘΧ Κ. (δύ. ΕΙΆΡΟ 
οὕτω---ἄνεισιν Ροβί πρὸς τὸν θεὸν ἰΥΔ}5Ρ. [. ᾿πΒουίο καὶ δΔηΐθ πολλάκις. ο ὁ] 
καὶ ὁ 1. ἀ θεοῦ) κυρίου (.1. νοι. Ἰηγα (οί. ΘΉΘΙΚΟΝ. Ὅτι ὁ μαθὼν 
καταφρονεῖν. τῶν ἀνθρώπων, καὶ τοῦ θεοῦ εὐχερῶς καταφρονήσει" καὶ κατὰ φιλαρ- 
γύρων' καὶ ὅτι δεῖ παραινεῖν ἀλλήλοις" καὶ περὶ χηρῶν γυναικῶν, ἢ ὀφείλουσι 
τὰ καθ᾽ ἑαυτὰς καὶ τὰ ἑαυτῶν τέκνα μετὰ θεὸν διοικεῖν. Δ  τοη. ἔ γὰρ οπι. ἴῃ 
Ἰοχε,. 1, δ τὴν σπουδὴν Εαά. την 115 ΠΟΒΕΓ85. ἢ εἶμι οπ1. δηΐθ σον. Κ. 
Ν ̓ τοῦ} καὶ τοῦ 1. Μοχ ὅτι οἵη. Κ. Κ κατεφρόνουν Βθιη6] Κα. 15 (Ὁ. Ι τῶν 
ἐναντίων Κα. ἢ ἀδελφιδοῦς (.1. Βιαίίτη καὶ ὑπ. ΡΙῸ ὑπ. καὶ Κι. 
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Ά ΓΑ θ Τῆς Ἀ " δῆ 4 ᾿ " ΄σ' [ἢ ΄ ΄ » Ἀ ο ΄σ 

καὶ τῳ θεῳ΄ καὶ "οῆλον ἐστιν ἐκ τῆς ὑπακοῆς τῆς ἐπι “τοῦ 
Ἁ ΄: ΄σ' 2 

Ε Ἰσαὰκ, καὶ τῆς ἄλλης ἁπάσης ἀρετῆς. []άλιν ὁ" Αβελ ἐπι- 
οὺ Ν ᾿ ᾿ ζχυὺ 

εἰκὴς Ῥῆν πρὸς τὸν ἀδελφὸν, εὐλαβὴς ἣν “καὶ πρὸς τὸν θεόν. 
Ἁ “ ΄“" ΄ 

᾿Μὴ καταφρονῶμεν ἀλλήλων, ἵνα μὴ μάθωμεν καὶ τοῦ θεοῦ 

καταφρονεῖν" τιμῶμεν ἀλλήλους, ἵνα μάθωμεν καὶ τὸν θεὸν τι- 
“Ὁ Ἁ Ἀ “΄. ΄ 

μᾶν. ὋὉ θρασὺς κατὰ ἀνθρώπων, καὶ κατὰ τοῦ θεοῦ γίνεται 
, "ἢ «ΝᾺ 

7οι θρασύς. Ὅταν "δὲ φιλαργυρία, καὶ φιλαντία, καὶ ἀπόνοια 
- 4 οἿ ’ Ἁ 

κατὰ ταὐύτον συνέλθη, τί λοιπὸν λείπεται πρὸς τελείαν ἀπώ- 
Ἀ "»-» ι ἊΝ 

λειαν; τὸ πᾶν διέφθαρται, καὶ πολὺς τῶν ἁμαρημθναν ἐπιρρεῖ 
Ρ] Υ 

βόρβορος. ᾿ Αχάριστοι, " φησί. []ῶς ̓  γὰρ ὁ φιλάργυρος 
᾿ , 

εὐχάριστος ἔσται; τίνι εἴσεται χαριν:; Οὐδενί" πάντας ἐχθροὺς 

ἡγεῖται, τὰ πάντων θέλων λαβεῖν. Καν γὰρ τὴν πᾶσαν οὐσίαν 
3 , κα κενώσης, οὐδεμίαν οἷδέ σοι χάριν ἀγανακτεῖ, ὅτι μὴ πολλὰς 

“3 Α “ τὰ ΄-“ 

εἶχες, καὶ πολλῶν αὐτὸν πεποίηκας κύριον. Κἄν τῆς οἰκουμένης 
ἐξ Α χυ ’ “- 

ὑποιήσης αὐτὸν δεσπότην, οὐκ οἶδέ σοι χαριν' οὐδὲν γὰρ ἡγεῖται 
’ Α “" ΄- 

Β εἰληφέναι. ᾿Ακόρεστος Κ᾽ γὰρ ἡ ἐπιθυμία τοῦ κακοῦ τούτου" 
᾿ - ᾿ “ ΄ 

νόσου γὰρ ἐστιν ἐπιθυμία. '"δοιαῦται δὲ αἱ τῶν νόσων ἐπιθυ- 
Ρ - Α Ἔ ’ τὶ ’ Ψ, ΄“ ’ 9 “.““ Ὁ 

μιαι καὶ 0 πυρέττων οὐδέποτε εμφορηθῆναι δύναται, ἀλλ᾽ ἀεὶ 
5 " 0 ’ Ζ ς Ἷ . ς θύ δέ ΄σ ) ᾿] 3. 8, 

εν ἐπιθυμίᾳ ἕεστιν᾽ ὁ μεθύων οὐδέποτε πληροῦται, αλλ΄ αει 
διψᾷ Ὁ: δ΄ Ὁ Α ἢ ’ δέ ΡΑῚ 

πς ὑτω καὶ ὁ περί χρήματα μαινόμενος, οὐδέποτε οἷδε 
ἡ 3 3 “ ᾿ ’ λ 3 ’ Ψ “Δ 

τὴν ἐπιθυμίαν ἐμπλῆσαι μηδέποτε δὲ ἐμπιπλάμενος, ὅσα ἂν 
’ ΄ 

κενώσης, οὐκ εἴσεταί σοι χάριν. ᾿Κἀκείνῳ γὰρ εἴσεται μόνῳ τῷ 
δεὸ , φ Ἄ, Ἶ Α πὶ 9.» ἃ ὃ , ΡΥ κει τα 
εὐωκότι ὅσα βούλεται" τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἃ δυνήσεται ποιῆσαι" οὐ 

Ν » ’ ΟῚ γ, Ἢ : “- 5, μι » , 
Ο γὰρ ἔχει μέτρον ἃ βούλεται οὐκοῦν οὐδενὶ εἴσεται χάριν. 

Οὐδὲν οὕτως ἀχάριστον, ὡς φιλάργυρος" οὐδὲν οὕτως ἀναίσθη- 

τον καὶ ἄγνωμον, ὡς φιλοχρήματος" τῆς οἰκουμένης ἁπάσης 

ἐστὶν ἐχθρός" ἀγανακτεῖ ὅτι εἰσὶν ἄνθρωποι" βούλεται γὰρ 
πάντα ἐρημίας εἶναι μεστὰ, ὥστε “τὰ πάντων ἔχειν. αὐτός. Καὶ 

πολλὰ τοιαῦτα φαντάζεται. Εἰ ἐγένετο σεισμὸς ἐν τῆ πόλει, 

φησὶν, εἶτα πάντων καταχωσθέντων, ἐγὼ μόνος περιελείφθην, 
4 “ Ἂ ͵ὔ ΝΝ ς ΩΡ ὌΝ ᾿ κ 

ὥστε τὰ πάντων λαβεῖν, εἰ δυνατόν" εἰ ἐπῆλθε λοιμος, καὶ 

πάντας ἀπώλεσε τοῦ χρυσίου χορ εἰ καταποντισμὸς ἐγένετο, 

Ὁ εἰ θαλάττης ἐπίκλυσις" καὶ μυρία “ τοιαῦτα ἐννοεῖ" χρηστὸν μὲν 

Γοὐδὲν, σεισμοὺς δὲ καὶ σκηπτοὺς καὶ πολέμους καὶ δλοιμοὺς, 

ἢ ὃ, ἐστιν] πόθεν ὃ. φησιν Κα. ο ΤΑΣ “υἱοῦ 1.Κ, ὅν. οε. Ρ ἦν] ὼν 
Κ. ὅν. σθί. 4 καὶ οἴη. (ὐ.  δγοηῃ. ᾿ μὴ] - τοίνυν Κ, ὅν. οθί. 5 δὲ] 
-Εκαὶ Ο.1ζ. ὅν. σοῦ. τ γὰρ οτῃ. (Ὁ.1. Υ͂ ̓ πρῆσαν αὐτὸν δ. δῖος Ο.1. αὐ- 
τὸν ποιήσῃς ὃ. ἴζά. αὐτὸν ὃ. ποιήσῃς δέ Ὑ γὰρ οἴῃ. Ο.ἸΚ. ὅαν. οοεἰ. δ'ία- 
πη τοῦ κακοῦ δοσοδδβὶΐ ὁχ οὐηηὶθαθΒ. Χ γὰρομ. Κ΄ Υδοπ. Κα. 2 ἐστιν 
δοσαβϑὶῦ οχ [.1Κζ. οἵ ὁ δηΐθ μεθύων οχ 1. 8. δύναται Κα. Ὁ καὶ ἄγνωμον ε8ΐ 
1ῃ πΠοβίσγιβ οὐσϊθ8, ποη ἴῃ Καά. Ο τὰ οτῃ. 1. ἃ Ήδρο ὥστε---δυνατὸν 
ΠΟΙ ΠΪϊς, 5866 1ηΐγα ροβῖ εὔχεται παθοί Κὶ. 9 ταῦτα (ὐ. Ῥϑῥαὐτη ἐννοεῖ ΟἸΠΠΕΒ. 
ἐπινοεῖ 4. [ οὐδὲν -Ἐ ἔχοντα Κα. ὃ λοιμοὺς α]ἃ. λοιμὸν (4 ά. 
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261) 

4 , Α ΄- ’ 

Βκαὶ πάντα τὰ τοιαῦτα γενέσθαι εὔχεται. Εἰπὲ δή μοι, ἄθλιε 
Α ’ Α Ἀ " ’ ᾽ὔ ΕἸ ’ 

καὶ ταλαίπωρε καὶ παντὸς ἀνδραπόδου δουλικώτερε, εἰ παντα 

ἣν Χρυσὸς, ̓ ἀπηλλάγης ἂν τοῦ χρυσοῦ, λιμῷ διαφθαρείς : εἰ 

σεισμὸς ἐγένετο, τῆς οἰκουμένης Κκαταποθείσης,! ἀπηλλάγης ἂν 
Τὴ ΕῚ Ἁ » “" ’ ᾽ ΑἉ 

τῆς ὀλεθρίας ταύτης ἐπιθυμίας : "ποὺ γὰρ ὄντος Ἔν άθον ἐπὶ 
-. -ι. ΤΣ Ψ ΄. -ι ΄᾿. 

τῆς γῆς, οὐκ ἂν σοι τὰ τῆς ζωῆς συγκεκρότητο. Θῶμεν " γὰρ 

πάντας ἄρδην ἠφανίσθαι τοὺς κατὰ τὴν οἰκουμένην ἀνθρώπους, 

εἶτα τὸ χρυσίον αὐτῶν καὶ τὺ ἀργύριον αὐτομάτως πως εἰς 

σὲ περιεληλυθέναι᾽ καὶ γὰρ μωρὰ καὶ ἀδύνατα φαντάζονται" καὶ 

τὸν πλοῦτον ἐκείνων, τὸν χρυσὸν, τὸν ἄργυρον, τὰ ἱμάτια τὰ 

σηρικὰ, τὰ διάχρυσα, πάντα αὐτομάτως εἰς τὰς σὰς χεῖρας ἐλ- 

θεῖν" τί τὸ κέρδος: ; οὕτως ἂν μάλιστα “θάνατός σε κατέλαβεν, 
Φ ’; .-ι 

Γἀρτοκόπων οὐκ ὄντων, γεωργῶν οὐκ ὄντων, θηρίων ἐπινεμομέ- 

νων, δαιμόνων δἐκδειματούντων σοι τὴν ψυχήν. Καὶ νῦν ἵμὲν 
᾿. “ὦ , , Α ἢ ’ 4 Ἂβ ᾿ τὶ " 

αὐτὴν κατέχουσι δαίμονες καὶ πολλοί: τότε δὲ ἂν σε καὶ εἰς ἔκ- 
λ ΕΣ Υ͂ Α ᾽θέ .] ’ Αι 3 9 ᾽ ’ 

ΐπ ηξιν ἤγαγον, ἵκαιὶ εὐθέως ἀπώλεσαν. λλ᾽ οὐκ ἐβουλόμην, 
τν Α ἀλλ᾽ ἥ' Ἁ κ ᾿ “ ’ ΑΝ 3. Ψ 

φησιν, ἃ εἰναι καὶ γεωργοὺς καὶ ἀρτοκόπους. ἐμελ 

λον κἀκεῖνοι δαπανᾶν. ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἐβουλόμην αὐτοὺς ᾿ἐψαθῃ, 
Οὔ ς᾽ ’ ς 9 , 6“ ΣΧ Ἁ “ἃ ΕΣ ’ 

ὕτως ἀκόρεστος ἡ ἐπιθυμία αὑτη. ι γὰρ ἂν εἴη τούτων 
Ἂ᾿' ’ 

καταγελαστότερον;: Εἴδες ἀμηχανίαν πραγμάτων; Υκαὶ βού- 

λεται ἔχειν πολλοὺς τοὺς διακονουμένους αὐτῷ, καὶ ἀλγεῖ ὅτι 
΄-- »" , , -“ ΄ 

τροφῆς οὗτοι μετέχουσιν, ἅτε ἐλαττοῦντες αὐτοῦ τὴν οὐσίαν. 
 - ω Ἁ 

Τὶ οὖν, Ξεὶπέ μοι; βούλει λιθίνους εἶναι τοὺς ἀνθρώπους: ἃ Χλευ- 
΄ ’ ’ 

ασία ταῦτα πάντα, κύματα, καὶ ζάλη, καὶ χειμὼν, καὶ θπρικυ- 

μίαι, καὶ “πολὺς ὁ θόρυβος τῇ ψυχῆ" ἀεὶ πεινᾷ, ἀεὶ διψά. 
ἱ ΝΣ Α δή ἢ] “ 3 δ , δὲ ᾿ ᾽, Ἔ " ᾿] 

πὲ ὁὴ μοι, “τοῦτον οὐκ εἐλεήσομεν οὐδε ὁακρύσομεν : αλλ 
Α - Ἁ ΄ ’ 

ἐν μὲν τοῖς σώμασι τὸ τοιοῦτον κόλασίς ἐστιν ἡ χαλεπωτατη, 
, ’ Ν “ ἣ “ “ “ " 3 

βουλιμία λεγομένῃ παρὰ τῶν ἰατρῶν, ὅταν τις πολλῶν εμφο- 

ἢ καὶ] τί λέγω, ἐννοεῖ; Κα. ἰἀπηλλάγης ἂν] οὐκ ἂν ἀπηλλάγης ὑπὸ ᾿ζ. ὅν. 
φαΐ. Κ καταχυσθείσης Ἂ Ϊ ἀπηλλάγης ἂν} ἀπωλώλεις ἀφτῳλτην δν.) 
ἂν καὶ σὺ ὑπὸ Κ. ὅν. ορί. τ οὐ γὰρ ὄντος] μὴ ὄντος γὰρ Κ. Ὦ γὰρ] δὲ 
καὶ Κκ. ο τὸν ἄργυρον Ό. Μοχ προεληλυθέναι Ἐ Ρ αὐτομάτως- ἐλθεῖν) 
τὰ ἱμάτια τὰ σ. τὰ δ. πάντα τὸν πλ. ἐκείνων εἰς τὰς σὰς χ: αὐτομάτως ἐλθεῖν τ 
ᾳ θ. σε] σε θ. (.Κ. Υ ἀρτοκόπων---θηρίων) γεωργῶν οὐ παρόντων, πππτυρῶν 
οὐκ ὄντων, θηρίων Κ. 5 ἐκδηματούντων (.]. διαίτῃ σου 1.Κ. ΠῚ 
γὰρ Κ. Υ͂ καὶ ῬΙῸ κἂν ὉΤΊΏΘΒ. Ἦ φησὶν -Ἐ οὕτως Ἰ. Χ τί- --καταγ.] τί 
τούτων ἂν εἴη καταγ. τῶν ῥημάτων Κ. Υ͂ καὶ οἴη. Κ. ϑᾶν. σοῦ. Ζ2 εἶπέ μοι, 
βούλει) ἐβούλου, εἰπέ μοι Ἰς. 5 χλευασία τ. π.] ἀπάτη τ. π. καὶ σκότωσις 
τοῦ λογισμοῦ, ταῦτα πάντα Κ. ὃ τρικυμία 1 ὦ. ὅ(ν. οοί. “ πολὺς ὁ οτη. Καὶ. 
Μοχ τῆς ψυχῆς Ο. Κ. ἃ τοῦτον---πάθος] τοῦτον οὐκ ἄξιον δακρύειν ; ἀλλὰ 
τοῖς σώμασι νόσος ἂν ἐγγένηταί τινι ἡ χαλεπωτάτη, βουλ. διὰ τοῦτο παρὰ τῶν ἰ. 
λεγομένη, ὅ ὅτι πολλῶν τις ἐμφ. τοῦ λ. οὐκ ἀπαλλάττεται, δακρύομεν τὸν τοιοῦτον 
καὶ ἐλεοῦμεν ; ; ἐπὶ δὲ τῆς Ψ. τὸ αὐτὸ τ. π. ἐγγινόμενον, οὐ δακρύσομεν τὸν περι- 
πεπτωκότα τούτῳ μᾶλλον καὶ ἐλεήσομεν:; καὶ πόσης οὐκ ἀναλγησίας τὸ παριδεῖν 
τὸν πάσχοντα τοῦτο. βούλει μαθεῖν καὶ τὴν νόσον ; Κα. 

ΤΟΜ. ΥἹ. αρ 

Ε 
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’ὔ "“" ’ὔ Α Φ ’ ᾽ Α . ε ΓΟ 

ρούμενος, τοῦ λιμώττειν μὴ ἀπαλλαττηται" επί δὲ τῆς ψυχῆς 

οὐ δακρύσομεν τὸ αὐτὸ τοῦτο πάθος ; Βουλιμία “γὰρ ψυχῆς 

φιλαργυρία, ἢ ἣ πολλῶν μὲν ἐμπίπλαται, οὐδέποτε δὲ ἵσταται, 

ἀλλ᾽ ὑπὸ τὰν ἐπιθυμίας ἀεὶ κατατείνεται. Εἰ γὰρ ἑλλέβορον 

ἔδει πιεῖν, ἰὴ μυριάκις ὑποστῆναί τι τούτου βαρύτερον, ὥστε 

ἀπαλλαγῆναι τοῦ πάθους τούτου, οὐκ δ ἐχρῆν προθύμως κατα- 
΄ ᾽ ,, ’ “- ε ᾿ “ Ν 3 

δέξασθαι; Οὐκ ἔστι χρημάτων πλῆθος, ὃ τὴν ἀκόρεστον νηδὺν 
" λῆ δύ ιροὺύ δ θ ’ θ ’ ς “- 9 ᾿ 

ἐμπλῆσαι ὀύναται. υκ αἰδεσθησόμεθα τοίνυν ἡμεῖς, εἰ περι 

μὲν 'τὰ χρήματα οὕτω τινὲς μεμήνασι, περὶ δὲ τὸν θεὸν ἡμεῖς 

Οἱ οὐδὲ τὸ πολλοστὸν μέρος τῆς ἀγάπης ἐπιδεικνύμεθα, ἀλλὰ Κἀρ- 

γυρίου ἀτιμότερος ἡμῖν ὁ θεός; Καὶ γὰρ ὑπὲρ μὲν ἀργυρίου καὶ 

ἀγρυπνίας καὶ ἀποδημίας καὶ κινδύνους ἐπαλλήλους καὶ μῖσος 

καὶ ἐπιβουλὰς καὶ πάντα ὑπομένουσιν ἄνθρωποι" ἡμεῖς δὲ ὑπὲρ 

τοῦ θεοῦ οὐδὲ ψιλὸν ῥ ῥῆμα προέσθαι ἀνεχόμεθα, οὐδὲ ἀπέχθειαν 

ἀναδέξασθαι: ἀλλὰ ἂν δέη τινὶ τῶν καταπονουμένων. ἀμῦναι, 

τὰς τῶν δυναστευόντων ἔχθρας ὑποστελλόμενοι καὶ τοὺς κινδύ- 

Ὦ νους, Ἱπροδίδομεν τὸν ἠδικημένον᾽ καὶ δύναμιν λαβόντες παρὰ 
΄“ Ἔξ “- Ψ ’ ν] Α Ἁ Ἁ Α ’ 

τοῦ θεοῦ ὥστε βοηθεῖν, ἀπόλλυμεν αὐτὴν διὰ τὸ μὴ βούλεσθαι 

μισεῖσθαι μηδὲ ἀπεχθάνεσθαι. πἸζαὶ εὐθέως τοῦτο προβάλ- 

λονται οἱ πολλοὶ, "εἰκῆ φιλοῦ, λέγοντες, εἰκῆ μὴ μισοῦ. 'Γοῦτο 

δὲ εἰκῆ μισεῖσθαί ἐστι: τί δὲ τοῦ μίσους τούτου κρεῖττον ; 

Γῆς γὰρ φιλίας τῆς διὰ τὸν θεὸν τὸ μῖσος τὸ δι᾿ αὐτὸν πολλῴ 

βέλτιον. Ὅταν γὰρ ̓ Φιλώμεθα διὰ τὸν θεὸν, ἡμεῖς ὀφειλέται 

Ἁαὐτοῦ ἐσμεν τῆς τιμῆς" ὅταν δὲ “μισώμεθα, αὐτὸς ἡμῖν ὀφει- 

λέτης ἐστὶ τοῦ μισθοῦ. Ὅσον ἂν ἀγαπήσωσι τὸν χρυσὸν οἱ 

Ἐ φιλοχρήματοι, οὐκ ἴσασι μέτρον ἀγάπης" ἡμεῖς δὲ κἂν μικρόν 

τι ἐργασώμεθα, τὸ πᾶν ἠνυκέναι νομίζομεν. ὥς ἐκεῖνοι τὸν 

χρυσὸν φιλοῦσιν, ἡμεῖς τὸν θεὸν οὐ φιλοῦμεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ 
ἊΝ Ν ; Π Α 9 ; ἢ [2 ’ὔ 

πολλοστον μερος. ολλή εκείνων κατηγορία, ὅτι τοσαύτην 

περὶ τὸν χρυσὸν ἵτὴν μανίαν ἔχουσι: πολλὴ ἡμῶν κατάγνωσις, 
“ 2 ΠῚ ’ Θ Α Ἁ Ἀ { ᾿ ἐλ, ΄-΄- ᾿ς ἢ . 

ὅτι οὐ μαινόμεθα οὕτω περὶ τὸν θεὸν, ἰάλλ᾽ ὅσην τῇ γῆ᾽ γῆ 

γὰρ ὁ χρυσὸς ἡ μεταλλική" ὅσην τῇ γῆ “τιμὴν Σἀπονέμουσιν, 

Ε' τοσαύτην οὐκ ἀπονέμομεν τῷ πάντων δεσπότη. 

8 γὰρ οἵη. Κ. διδίτα ἡ ἡ φιλ. ΕΔα. ἡ οτῃ. (.1. εἰ δῃηΐθ οουγ. Κὶ. {ἢ--- 
βαρύτερον] μυριάκις, ἢ ἀποστῆναί τι τούτων β. ἄλλο Κα. ΜΟοΧ τούτου οἴη. ἰάθπα. 
8 ἐχρῆν οἴπηθ8. ἔδει Βα, ᾿ οὐκ αἰδ. τόίνυν ἡμεῖς εἶτα οὐκ αἰδ. Κὶ. ἱ τὰ 
χρήματα ΟΥΩη65. ΕΘ θαίαγ χρημάτων. Κ ἀργυρίου] Ἐ γίνεται Κ. ὅν. σεέ. 
ἱ προδίδομεν Ο.. Κ. προδίδωμεν 1. ,προδιδόαμεν Βαα. τὰ καὶ εὐθέως] εὐθέως 
γοῦν Κ΄. Ὠ εἰκῆ φ. λέγοντες καί Φασιν, εἰκῆ φ. Ἰζ, ο ἐστι; τί δὲ] ἐστιν, 
εἰπέ μοι; καὶ τί Καὶ. Ρ ὅταν] - μὲν 1. 4 αὐτοῦ ΔΒΒ.ΓΗΓΙΠ 6Χ ει Ι. αὐτοῦ 
ΡΙῸ ἐσμὲν Κ. Υ τὴν οἵα. Ο. 5 μαινόμεθα] διακείμεθα Κα. ὑ ἀλλ᾽ ὅσην] 
ὥσπερ Κ. Υ μεταλλικὴ] 516 ΟΥΊΠ65. ὁ μεταλλικὸς Βαᾶ.. τὴν τιμὴν Ο.Κ. 
Χ ἀπονέμουσιν Ὁ ἐκεῖνοι ᾿ζ. ὅν. οοἴ. Ῥοβί ἀπονέμομεν 464. ἡμεῖς [ζ. ὅν. οσδί. 



. πῇ. ΙΝ ἘΡΙΒΊ.. Π1. ΑὉ ΤΙΜΟΤΗ. ΗΟΜ. ἹΙΙ]. 227 

"δ 4. ὧν " ’ κ ὃ - Ψ Ν " Α 
μεν αὐτῶν τὴν μανίαν, καὶ αἰδεσθῶμεν. ἱ γάρ, εἰ καὶ 

ε ΄- Α ’ -“ “ ι) 3 ΕΔ, σ΄ ΄“ ’ 

ἡμεῖς μὴ περικαιόμεθα τοῦ χρυσοῦ, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦ θεοῦ δεόμεθα 

σπουδαίως: ᾿Ενταῦθα μὲν γὰρ “ἄνθρωποι γυναικὸς καταφρονοῦσι 

καὶ παίδων καὶ οὐσίας καὶ αὐτῆς τῆς σωτηρίας αὐτῶν, καὶ ταῦτα 
οὐκ εἰδότες ὅτι τὴν οὐσίαν αὔξουσι τὴν Υ αὐτῶν" πολλάκις γὰρ 703 
9 ’ὔ . 9 ι Α Α 5 ’ " ΄“΄“ Φ΄ ας, 

ἐν μέσαις ταῖς ἐλπίσι καὶ τὴν ψυχὴν ἀφέντες ἀπῆλθον εἰκὴ 

πονήσαντες" ἡμεῖς δὲ εἰδότες ὅτι ἐπιτευξόμεθα τοῦ ποθουμένου, 

ὧν αὐτὸν ἀγαπήσωμεν ὡς ἀγαπᾶν χρὴ. οὐδὲ οὕτω φιλοῦμεν, 

ἀλλὰ 5 πάντα κατεψύξαμεν, τὴν πρὸς "τὸν πλησίον ἀ ἀγάπην, τὴν 

πρὸς τὸν θεόν" ἀπὸ τούτου ὕκαὶ τὴν πρὸς τὸν θεὸν, ἐπειδὴ τὴν 
Ἁ Ἁ ’ 9 Ἁ ΕΣ 9 Ψ»᾿ 39 ς5 ς ’ 

πρὸς τὸν πλησίον. Οὐ γὰρ ἐστιν, οὐκ ἐστιν ἄνδρα οὐκ εἰδότα 

φιλεῖν, ἔ ἔχειν τι γενναῖον καὶ φρόνημα ἀνδρεῖον. ἽΕΙ γὰρ ὑπο- 

βάθρα πάντων τῶν ἀγαθῶν οὐδὲν ἕ ἕτερόν ἐστιν ἀλλ᾽ ἢ φιλία' 
7 .}}ν τούτῳ, φησὶν, ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. ἜΝ ὰ. Β 

θάπερ “ γὰρ εἰς ὕλην πῦρ εἰσελθὸν πάντα διακαθαίρειν εἴωθεν, 
»“ 

)62) οὕτω καὶ ἡ τῆς ἀγάπης θερμότης, ὅπουπερ ἂν ἐμπέση, πάντα 

ἀναιρεῖ καὶ διακόπτει τὰ τῷ θείῳ λυμαινόμενα σπόρῳ, καὶ τὴν 

γῆν “καθαρὰν πρὸς ὑποδοχὴν τῶν σπερμάτων ἐργάζεται. Ἔνθα 

ἐστὶν ἀγάπη, πάντα ἀνήρηται τὰ κακα᾽ οὐκ “ἔστι φιλαργυρία, 

ἡ ῥίζα τῶν κακῶν, οὐκ ἔστι ἐφιλαυτία, οὐκ ἔστιν ἀλαζονεία" ἔτί 
Ἁ ΕΣ ΙΝ ΄ ’ ς ᾿ .κ Α οὺ Ὅ“ 

γὰρ ἂν τις κατὰ τοῦ φίλου Βἀλαζονεύηται:; Οὐδὲν μὲν οὖν οὕτω 

ποιεῖ ταπεινὸν ὡς ἀγάπη. Καὶ γὰρ τὰ τῶν οἰκετῶν τοῖς φίλοις Ο 
, ΄ 

διακονούμεθα, καὶ οὐκ αἰσχυνόμεθα, "ἀλλὰ χάριν ἴσμεν τῆς δου-- 
» “ 7 

λείας ταύτης αὐτοῖς" χρημάτων οὐ φειδόμεθα, ἀλλ᾽ οὐδὲ σωμά- 

των πολλάκις" ἤδη γάρ τις καὶ ὑπερεκινδύνευσε τοῦ “Φιλουμένου. 

Φθόνος οὐκ ἔστιν, οὐδὲ ἷ κακηγορία, ἔνθα ἂν ἣ γνησία φιλία: οὐ 

γὰρ μόνον οὐ ΠΥ ΨΒΌΝΝ τοὺς φίλους, ἀλλὰ καὶ τοὺς διαβαλ- 
͵7 7 

λοντας ἐπιστομίζομεν. Ἰἰάντα γαληνὰ, πάντα ἥμερα, μάχης 

φιλονεικίας οὐδὲ ἴχνος φαίνεται" πάντα εἰρήνης μεστά" ᾿ 
Πλήρωμα Κὰρ νόμου ἡ ἀγάπη" οὐδὲν ἀηδές. Τίνα γάρ 

9. Ε] Ἁ ν « Ἷ ἢ. ’ ς Α ’ὔ 

ἐστιν αὐτὰ τα ἁμαρτήματα: λεονεξία, ἁρπαγὴ, φθόνος, 

κακηγορία, ἀπόνοια, ἐπιορκία, ψεῦδος" ταῦτα πάντα καταλύεται, Ὁ) 
-. ΄ 4 ΄ ͵7ὔ 

τῆς ἀγάπης οὔσης. ᾿Εὐπιορκοῦσι “γὰρ οἱ ἐπιορκοῦντες, ἁρπάσαι 

8 «ες 

7 Μαίῃ. χχίϊ. 40. 8 Ἔτη. ΧΙ. 1Ο. 

᾿ ἑαυτῶν Κ. ὅν. σε. 2 πάντα) πᾶσαν 1. ἃ τὸν οτη. 'ἵὰ. δίαίίη τὴν 
πρὸς τὸν θεὸν οἵη. 1. Ὁ καὶ Δ5Β.ΠηΓ1ΠῈ ΘΧ ΟἸΩΪθ 5. Μοχ ἐπειδὴ καὶ τὴν 4. 
καὶ οτη. (Κα. καὶ τὴν οτη. 1. ὃ γὰρ οἵη. Κα. Μοχ ἐμπέσῃ Ρτοὸ ἐμπέσοι 
ΟἸΏΠ6Β. ἀ ἔστιν ἡ φ. Εαα. ἡ οπϊ. (..1. εν. Απποί. " τί] τ καὶ Κι. 
Μοχ κατὰ φίλου Ιήεϊη. ἀλοζονείηται] δῖο ψεγοη. --νεύεται ]. π-νεύσηται σ. 
-νεύσαιτο 'ζ. αν. οοΐ. " ἀλλὰ] τ καὶ Κι. ὅαν. ει Μοχ αὐτοῖς Ἰῃ ΤΠΆΤΡῚ. 
α6α.1. ἱ κατηγ. ἃ. Μοχ ἀ ἀγάπη ῬΓῸ φιλία Ο. Κ γὰρ οἵω Κ-: Ροβί νόμου 
Δαά. φησὶν Κα. ὅαν. σοῦ. ἱ τίνα γάρ ἐστιν αὐτὰ] παρ᾽ αὐτῇ. πῶς ; αὐτὰ γὰρ 
Κ. ὅ8αν. οεἴ. πὶ σλ.] οἷον πλ. ὦ. Ξ5ζαἰίτη ἄρπ. φθ. κακ. οἴη. Ἰάθη,. 

α 52 
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, Ἀ Ἃλ “ ᾽ὕ κν “ ΄ ͵ .] . Α 

βουλόμενοι: τὸν δὲ ἀγαπώμενον οὐδεὶς ἀν ἁρπάσειεν, ἀλλα καὶ 
΄» “ ’ κ σ΄ 

προσδοίη τὰ ἑαυτοῦ τῷ φιλουμένῳ' χάριν ""' γὰρ ἔχομεν μᾶλλον, 
“ .] ͵ ᾽ . σ΄ "7 “- Φ " ω ὡ 
ἢ εἰ λάβοιμεν παρ᾽ αὐτοῦ. Ιστε ταῦτα ὅσοι φίλους εσχήκατε 

Υ͂ " ΠῚ ’ “ ’ὔ, ΝΝ ’ δὲ ᾿] λῇ ’ 

φίλους οὐ μέχρι ὀνόματος λέγω, οὐδὲ εκ ψιλῆς προσηγορίας, 
, 4.0}.ὃ.00} ᾿ Γ «ς “5 φὩὰ ὅδ ", δέθ , ἘΠ) 
ἀλλ᾽ εἰ τις ἡγάπησεν ὡς ἀγαπᾶν εθει, εἰ τις προσεθεέθη τινι. {ωι 

Ἐ δέ τινες οὐκ ἴσασι, παρὰ τῶν εἰδότων μαθέτωσαν. Νῦν διηγή- 
“ “-“ ΄ ἴω Α 

σομαι ὑμῖν ἀπὸ τῶν γραφῶν φιλίαν θαυμαστήν. Ὃ τοῦ Σαοὺλ 

υἱὸς ᾿Ιωνάθαν ἐφίλησε τὸν Δαυϊδ' ϑ.Καὶ συνεδέθη αὐτῷ, φησὶν, 

ἡ ψυχή; " δκαὶ θρηνῶν αὐτὸν ἔλεγεν" “«᾿ἘΣπέπεσεν ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ ἀγά- 

πησίς σου, ὡς ἡ ἀγάπησις τῶν γυναικῶν" εἰς θάνατον ἐτραυμα- 

τίσθης ἐμοί." 'Γὶ οὖν; τἴδωμεν" ἄρα ἐφθόνησεν αὐτῷ; Οὐδαμῶς, 
ἢ 3 πρνννν “ κ᾿ Τ|ῶς: ἊΝ  ΓΎῸ; . καίτοιγε εἶχεν ἀνάγκην τοῦ φθονεῖν. ὥς; ᾿Απὸ ὅγαρ τῶν 

Ἁ 

πραγμάτων ἑώρα τὴν βασιλείαν ἐρχομένην εἰς αὐτὸν, ἱκαὶ οὐδὲν 
σ΄ “ “"" Α ΄σ 

ἔπαθε τοιοῦτον" οὐκ εἶπεν, οὗτός ἐστιν ὁ ἐμὲ ἀποστερήσων τῆς 
ΩΝ “" Α ΄σ΄ Α 

βασιλείας τῆς πατρικῆς, ἀλλὰ συγκατεσκεύαζεν αὐτῷ τὴν ἀρχὴν, 
΄'. ἣ Υ .Ἶ ᾿ Ἁ 

καὶ τοῦ πατρὸς οὐκ ἐφείδετο διὰ τὸν φίλον. ᾿Αλλὰ μή τις 
Ν Ἁ Ἀ 

αὐτὸν πατραλοίαν νομιζέτω" οὐ γὰρ ἠδίκει τὸν πατέρα, ἀλλὰ 
ν Ν “ Ψ" «΄ 

704 τὰς ἐπιβουλὰς καὶ τὰς ἀδικίας κατεῖχε. “ Μάλλον ἐφείδετο, ἢ 
΄᾿ «Ἔ ,ὔ ΄- 

ἠδίκει" οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν εἰς φόνον ἄδικον ἐκβῆναι. ᾿Ηθέλησε 
Α ᾿ - ’ -} 9 ’ ᾿] ’ ᾿Ὶ Ἀ Α 

καὶ ἀποθανεῖν πολλάκις δι αὐτόν. Οὐ κατηγόρησεν, ἀλλα και 

τὸν πατέρα ἐπεστόμισεν" οὐκ ἐφθόνησεν. ἀλλὰ καὶ συγκατε- 
’ - ᾿" τ 

σκεύασεν᾽ οὐ χρημάτων “αὐτῷ μετέδωκε μόνον, ἀλλὰ καὶ ὕσω- 
’ Α Α ᾿ 7 ς Α 3, “ ’ 0 9 7ὃ Α͂ θ Ἁ 

τηρίας, καὶ τὴν Ψυχὴν ἔυπερ αὐτοῦ προήκατο. (λύκ ἠδέσθη τὸν 

γεγεννηκότα διὰ τὸν φίλον, ἐπειδὴ ὁ μὲν οι; ἐπεχείρει 

Β πράγμασιν; ὁ δὲ οὐδὲν ἑαυτῷ συνήδει τοιοῦτον. ᾿Ἐκεῖ μὲν οὖν 

μετὰ τοῦ δικαίου δἣν ἡ φιλία: οὕτως οὖν ὁ ᾿Ιωνάθαν. "Ἴδωμεν 
"“» Α 

ὑδὲ καὶ τὸν Δαυΐδ, Οὐκ ἐγένετο αὐτῷ καιρὸς ἀποδοῦναι τὰς 
᾿ ’ ΝἉ “ “. “ “ἍΒ “ Ἅ. 

ἀμοιβας" προανηρπάσθη γὰρ ἐκεῖνος τῆς ἀρχῆς “τοῦ Δαυϊὸ, καὶ 
Ἁ εἷ Ν 5 ’ὔ ς “ ο κ ς Φ ΄᾿. “ ’ὔ’ 

πρὶν ἢ τὸν εὖ παθόντα ἐλθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν ὁ εὖ ποιῶν ἀπώ- 
ἊΝ ὉΠ|Ὶ Ὅν ἄν ὐἶνιϑ ΟΡ. ὃ Ν Φ ϑσνς ἫΝ “ 3 ὃ ’ 

ετο. ί οὖν ; ἐν οἷς ἣν δυνατὸν καὶ ἐξῆν, ἴδωμεν πῶς ἐπεδεί- 
“ Ἀ 

ἕατο τὴν φιλίαν ὁ δίκαιος. “ “Καλὸς ἐμοὶ, φησὶν, ᾿Ιωνάθαν’ 
’ “ “- 

εἰς θάνατον ἐτραυματίσθης ἐμοί." ἌΑρα τοῦτο μόνον; οὐ 

91 Πδρ, ΧΥΙΪ 1... .2 ΠΕΡῚ ἃ. 28, 90. 

ἢ γὰρ οτη. ΟΟ. ο μέχρις Κ, Ρ φησ οἵη. Κ. ᾳ καὶ---ἔλεγεν] οὕτως 
ὡς καὶ θρ. ὍτοΣ λέγειν Κι, ὅν. οθ΄. τ ἴδωμεν" ἄρα] ἐκεῖνος ; ἄρα (νε1] ἄρα) Κα. 
ὅν. σοί, δ γὰρ Ροϑί βασιλείαν [8 ΏΒρ. Κ. ἴ καὶ] - ὅμως Ια. ὅν. ςεΐ. 
Υ οὐκ εἶπεν] οὐδὲ εἶπεν ὅτι Κα. Ν᾽ καὶ μᾶλλον 1. Χ αὐτῷ οἴῃ. Κα. Υ̓ σωτη- 
ρίας] τ τί ὌΠ χρημάτων ΚΚ. σὰν. σοῦ, ϑἰαίτη καὶ οπῃ. Κὶ. 2 ὑπὲρ οἵη. (.1. 
Ψ το. ἃ ἦν οτη. Κα. Μοχ οὕτως οἸηπ68. οὗτος ΕἀάᾺ. Ὁ δὲ] δῖε ϑγοῃ. 
δὲ οπι. (. οὖν ῬγῸ δὲ 1. Ροβί δὲ Δα 4. λοιπὸν ϑαν. οοἴ, δα ἃ. λοιπὸν ἐντεῦθεν Κ. 
τοῦ Δ.] αὐτοῦ Κα. 4 τί οὖν; :--δωμεν] τί οὖν ὁ Δᾶδ; ἀντεπιδείκνυται τὴν 

χάριν τῷ φιλουμένῳ καὶ τεθνηκότι ἐν οἷς ἣν δυνατὸς καὶ ὅτε ἐν μάθωμεν δὲ καὶ β 
Κ. βιδῆπι ἐπεδείξατο ΡΙῸ ἐπεδείκνυτο ΟΥ̓ΛΠ6Β. 9 καλῶς 1.Κ. 
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ἣ ᾿ κ κ Ἢ κι ᾽ κ 4 ᾿ εχ ᾽ " κ᾿ Χ 
μικρὸν γὰρ καὶ τοῦτο πλὴν ἀλλα καὶ τον υἱὸν εκείνου, καὶ τὸν 

δ ἔκγονον πολλάκις κινδύνων ἐξήρπασεν, ἀπομνημονεύων τοῦ πα- 
7 ΄- “ 

τρὸς τὴν χάριν" καὶ διετέλει καθάπερ υἱοῦ τινος ἔκγονα διατηρῶν 

καὶ διαφυλάττων. 

Τοιαύτην ἐ ἐγὼ βούλομαι φιλίαν πάντας ἔχειν, καὶ πρὸς ζῶν- 

τὰς καὶ πρὸς ἀπελθόντας. " Αἑ γυναῖκες ἀκουέτωσαν" μάλιστα 

γὰρ τοῦτο εἶπον, πρὸς ἀπελθόντας" αἱ δευτέροις ὁμιλοῦσαι γά- 

μοις, καὶ τὴν εὐνὴν διαφθείρουσαι τοῦ τετελευτηκότος, ' ἀποστέρ- 

ἕασαι τὸν πρότερον. Οὐκ ἀπαγορεύων τὸν δεύτερον γάμον, 19) 

οὐδὲ ἀκόλαστον εἶναι Κλέγων, ταῦτά φημι" οὐ γὰρ ἀφίησί με ὁ 

Παῦλος, χαλινὸν ἐπιτιθείς μου τῷ στόματι, καὶ λέγων ταῖς 
ἐ 

γυναιξὶν, 1 «“᾿Εὰὼν δὲ καὶ γήμη, οὐχ ἥμαρτεν." ΠΣ δέ: 
ςς Μ ’ δέ 9 ἙΝ [νὴ ’ Δ "ΠῚ “ “ ᾽ 

ακαριωτερα ὁὲ ἐστιν, ἐεαν οὕτω μεινὴ πολλῷ τοῦτο βὲλ- 
6 ) 9 , ον ᾿ Π Ξ Ν Ἁ ἊΝ ἱ Ἠΐ Α ῃ ΄“- “ Ἁ 

03) τιον εκείνου. ιὰ τι; Διὰ πολλα. ι γὰρ "τοῦ γαμῆσαι τὸ 
΄. - ’ “σι. 

μηδ᾽ ὅλως γαμῆσαι βέλτιον, πολλῷ παλιν ἐκείνου τοῦτο βέλ- 
, , Ε “᾽ ’ ᾿ ᾿ ἤ " κ 

τιον. ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἤνεγκαν τινες, φησι, τὴν χΊρειαν, αλλὰα συμ- 

φοραῖς Ῥπεριέπεσον. Οὐ γὰρ ἔγνωσαν τί ἐστι χηρεία. Οὐ 10 

τοῦτό ἐστι χηρεία, τὸ μὴ δευτέροις ὁμιλῆσαι γάμοις, ὥσπερ οὖν 

οὐδὲ παρθενία τοῦτό ἐστι τὸ ἀπειρόγαμον εἶναι ἀλλὰ τί: 
Θ᾽ Ε ἐδ πὺς ἢ ΕΚ Α 3 , “ ᾿- ἢ “ ᾿ 

ὥσπερ ἐκεῖ τὸ εὔσχημον καὶ εὐπρόσεδρον, οὕτω “καὶ ἐνταῦθα τὸ 

μεμονῶσθαι, τὸ προσκαρτερεῖν ταῖς δεήσεσι. τὸ τρυφῆς ἀπηλ- 

λάχθαι καὶ σπατάλης" 1 “ Ἢ γὰρ ἐν υος μὴ φησὶ, ζῶσα 

τέθνηκεν." ̓ Ε μέλλοις χήρα μένουσα τὸν αὐτὸν "κόμπον ἔχειν, 

καὶ τὴν αὐτὴν φαντασίαν, καὶ τὴν "ἄλλην περιβολὴν ἣ ἣν “ζῶντος 

εἶχες τοῦ ἀνδρὸς, βέλτιον γαμῆσαι' οὐ γὰρ ή μίξις κακὸν, ἀλλ᾽ Ε 

ἡ πολυπραγμοσύνη. Σὺ δὲ τὸ μὲν οὐκ ὃν κακὸν οὐ πράττεις, 

τὸ δὲ οὐκ ἀδιάφορον, ἀλλ᾽ ὑπὸ ἔγκλημα ὃν, τοῦτο ὑπομένεις. 

Διὰ τοῦτο ἐξετράπησαν ὁ ὀπίσω τοῦ Σατανᾶ, ἐπειδὴ οὐκ ἔγνωσαν 

χηρεῦσαι καλῶς. Βούλει μαθεῖν τί ἐστι χήρα, καὶ τί τὸ τῆς 

χήρας ἀξίωμα: Ακουε [Παύλου λέγοντος" τ5 ἐς Ἡ ἐτεκνοτρόφη- 

σεν, ἧε ἱ ἐξενοδόχησεν, εἰ ἁγίων πόδας ἔνεψεν, εἰ θλιβομένοις 705 
᾽ 3 “ γ 

μαδλϊξρνς εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν. “Ὅταν γὰρ 
δι ν Ἢ ὃ Ν Ἷ χν Ἔ ,ὔ ν 

του αἀνὸρος τελευτήσαντος ἧς πλούτου περιβεβλημένη πολὺυν 

10 τ Οογυ. υνῇ. 28, 40. ΠῚ ΤΡ ν. ὅ; 12 ΤΌΙὰ. 14. 

ἔ μικρὸν) ἐμὲ Κ΄ δε ἔγγονον οὐ τῆοχ ἔγγονα ὦ. ὅν. οδσἵ. ἢ ἀκουέτωσαν 
αἱ γ. Ὦος οτα. Κα. δίαίϊ!πι μ. γὰρ διὰ τοῦτο Κα. ὅν. σθί. ἱ ἀποστέρξασαι 
δὲς --. οἱ μὴ στέρξασαι Ι. αἱ στέρξασαι Ἐά. Κ λέγων] βουλόμενος ᾿ς, 
Ἰ τί δέ;) ἀλλ᾽ ἴδωμεν καὶ τὸ ἑξῆς Καὶ. δᾶν. οεί. τὸ πολλῷ] διὰ τοῦτο λέγω, 
ἐπεὶ πολλῷ Κα. Π τοῦ γαμῆσαι οἴη. Κ. 00 πάλι] 516. ΟἸΏΠ68. μᾶλλον Βαα. 
»ὐαίτη ἐκείνου τοῦτο ΡΓῸ τοῦτο ἐκείνου (ὐ.1. ἐκείνου τ. β.} τοῦ γαμήσασαν κἀλ--: 
λιον τὸ μὴ γαμῆσαι ἴζ. Ρ περιέπεσαν 1. ϑϑιαίϊπη οὐδὲ γὰρ ο. 4 καὶ 80- 
οοϑϑιί εχ (.]. κἀνταῦθα Κα. Τ κόπον . 5 ἄλλην] αὐτὴν Ια. ὅαν. οεεὖ. 
ἴ δὲ τὸ οτη. (Ὁ. Υ εἰ ἐξεν. οτη. (Ὁ. 
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ὄγκον, εἰκότως οὐ φέρεις τὴν χηρείαν. Μετάθες τοίνυν τὸν 

πλοῦτον τοῦτον εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ ἔσται σοι φορητὸν τῆς χη- 

ρείας τὸ φορτίον. "Ἷ οὖν, ἂν παῖδας ἔ ἔχω τοῦ πατρῴου κλήρου 

διαδόχους, φησί: : [Παίδευε κἀκείνους χρημάτων καταφρονεῖν' τὰ 

σαυτῆς μετάθες, " "ἐκείνοις ἀπονείμασα τοσοῦτον ὅσον ἀρκεῖ 

Χαπαίδευε κἀκείνους εἶναι χρημάτων κρείττους. Τί οὗν, ἂν 

Β περιρρέη, φησὶν, ἀνδραπόδων πλῆθος: ἐὰν πραγμάτων ἐσμὸς, 

χρυσίον, ἀργύριον; πῶς ἱκανὴ πρὸς ταύτην ἔσομαι τὴν φυλακὴν, 

δεομένη ἀνδρὸς προστασίας ; Σκῆψις ταῦτα καὶ πρόφασις" καὶ 

τοῦτο δῆλον πολλαχόθεν. [ὐ γὰρ μὴ ἐφίεσαι χρημάτων, μηδὲ 

πλείω τὰ ὄντα ποιῆσαι θέλεις, κοῦφόν σοι τὸ Φορτίον" Υτὸ γὰρ 
φορτικώτερον. τοῦ φυλάξαι πολλῴ πλέον ἐστὶ τὸ περιβαλέ- 

σθαι. ἊΑν τοίνυν τὸ ἕν ἐκκόψης, τὸ δὰ κὰκ ὑνλροι καὶ ἐκ τῶν 

ἐνόντων τοῖς δεομένοις χορηγήῆς. ὁ θεὸς ἃ ὑπερασπιεῖ τὴν χεῖρα 

Ο τὴν αὐτοῦ" ὑκᾶν ὅ ὄντως τῆς τῶν ὀρφανῶν ΜἘΡΜΗΝΟΝ προεστῶσα 

ταῦτα λέγης, οὐχὶ δὲ προφάσει ταύτης ὀκέκρησαι φιλαργυρίᾳ, 

οἶδεν ὁ τὰς καρδίας ἐμβατεύων ἐν ἀσφαλεῖ τὸν ἐκείνων καταστῆ- 
σαι πλοῦτον, αὐτὸς ὁ ἐπιτάξας τεκνοτροφεῖν. Οὐ γὰρ ἔστιν, 
οὐκ ἔστιν οἰκίαν ὑπὸ ἐλεημοσύνης ἐρριζωμένην παθεῖν τι δεινόν" 

ἀλλὰ κἄν παθὴη πρὸς καιρὸν, εἰς ἀγαθὸν τελευτήσει. "Γοῦτο 

μᾶλλον ἀπ δι: καὶ δόρατος ἔ ἔσται πάση ἘΠ οἰκίᾳ. ἔαΑκουε τί 

φησιν ὁ ὁ διάβολος περὶ τοῦ ᾿Ιώβ᾽τϑα Οὐ σὺ περιέφραξας αὐτοῦ 

τὰ ἔσω καὶ τὰ ἔξω; Ἁ Διὰ τί; ἔΑκουε δκαὶ τοῦ ᾿Ιὼβ λέγοντος" 
“᾿Οφθαλμὸς ἤμην τυφλῶν, φησὶ, ποὺς χωλῶν, πατὴρ ὀρφα- 

Ὁ νῶν. Ὥσπερ ὁ μὴ ἀποσχίζων ἑαυτὸν τῶν ἀλλοτρίων συμῴο- 

ρῶν, οὐδέποτε οὐδὲ ἐν τοῖς οἰκείοις πείσεταί τι κακοῖς, ὅταν ἐν 

τῷ συναλγεῖν μανθαάνη: οὕτως ὁ μὴ βουλόμενος τὴν ἀπὸ τῆς 

δ θεὰ: φέρειν λύπην, ἐν τοῖς Βαὐτοῦ ταῦτα εἴσεται πάντα. 

Καὶ καθάπερ ἐ ἐπὶ τοῦ πφυφο ἡ χεὶρ, τοῦ ποδὸς σηπομένου, ἂν 

μὴ συμπαθῆ, καὶ “1... "καθάρῃ, καὶ φάρμακον ἐπιθῆ, καὶ ἀπο- 

πλύνῃ ἰχῶρα, ἐν τοῖς αὐτῆς κακοῖς τοῦτο πείσεται" καὶ ἡ μὴ 

βουληθεῖσα διακονῆσαι ἑτέρῳ ἐκτὸς οὖσα τοῦ πάθους, “αὐτὴ 

10: ἔνοχος ἔσται τῷ πάθει" ἐκεῖθεν γὰρ ἕρπον τὸ κακὸν ἥξει καὶ ἐπὶ 

ταύτην, καὶ οὐκέτι περὶ διακονίας ὁ λόγος αὐτῆς ἔσται, ἀλλὰ 

18 400. 1. το. ΧχΙ͵Χ. 15. 

ν" κἀκείνοις (Ὁ. Χ π΄ κἀκείνους] δίδασκε αὐτοὺς Καὶ. Υ͂ τὸ γὰρ οτη. Κα. 
αν. σού. Ζ εὐ τ: δον Ἐ φημὶ δ ετοη. ϑαν. Μογ. Ἑ φησὶ Βεῃ. ὁ λέγω Κι. 
8, ὑπερασπιεῖ] Ἔσου Κ. Ὁ κἂν] οὐκ ἂν Καὶ. ς κέχρησαι] δις 1. κέκτησαι 
νυ]ρο. ταύτης κε. φιλαργυρίᾳ] φιλαργυρίας τούτοις κέχρησαι 4 ἃ διὰ τί 
οἵα. Ὁ. 8 καὶ τοῦ] δῖς Ο.  εγοῃ. αὐτοῦ τοῦ ΙΚ. αὐτοῦ 1. ὅαν. οε. φησὶ 
οἴη. Κζ, διαίτῃ ποὺς δὲ χ. 1. 5 ἑαυτοῦ ΚΚ. ὅαν. οδὕ. Ὁ καθαίρῃ Ο. καὶ 
τρ. καθάρῃ οτα. Κα. ' ᾿ αὐτῆς---πείσεται] 516 ΟἸΏΠ6Β. ἑαυτῆς τοῦτο πείσεται 
κακοῖς α΄, Κ αὐτὴ] αὐτῆς (.1. αὐτὴ οπι. Κα. Μοχ τῷ ἑαυτῆς πάθει ἸΚ. 
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περὶ ἰατρείας καὶ ἀπαλλαγῆς" οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα, ὁ ὁ μὴ βου- 

λόμενος ἑτέροις συμπάσχειν, αὐτὸς ἀλγήσει. “ Ἰ]Τεριέφραξας 
αὐτοῦ, φησὶ, τὰ ἔσω καὶ τὰ ἔξω" καὶ οὐ ἱτολμᾷ ἐπελθεῖν. 

’ ᾿Ὶ Ἁ ψ᾿ - “ 

᾿Αλλ᾽ ἔπαθε, "" φησὶ, δεινά. ᾿Αλλὰ τὰ δεινὰ ἐκεῖνα πολλῶν 
ἡ“ εν ᾽ κ᾿ » ᾿ , ε δ.» , ε ν 
ἐγένετο ἀγαθῶν αἴτια: διπλασίων ἡ οὐσία, μείζων ὁ μισθὸς, 

ΝῚ Ἁ - 

πλείων ἡ δικαιοσύνη, λαμπροὶ οἱ στέφανοι, φαιδρὰ τὰ βραβεῖα, 
Ἢ κ᾿ κ᾿ ι κι κ “5, Η ᾽ τ 

καὶ τὰ πνευματικὰ καὶ τὰ βιωτικὰ ηὐξήθη. ᾿Απώλεσε παῖδας" Τ' 
- . Α Α 

Ὁ ἀλλ᾽ ἔλαβε παῖδας, οὐ τοὺς αὐτοὺς, ἀλλ᾽ ἑτέρους ἀντ᾽ ἐκείνων, 
. ἥδ, ’ Ἶ ἂν 9 ».- 9 ’ “ Α " Α Ὁ 

καὶ ἐκείνους δὲ ἔσωζεν ἐν τῇ ἀναστάσει. Ἐπὶ τοὺς αὐτοὺς ἀνέλα- 
ο. ’ ᾿] ΄-' .. “," -ὡ ΄ δὲ « ’ Ρὸὃ Α 4 ΟῚ 

βεν, ὁήλάττωτο αὐτῷ τὰ τοῦ ἀριθμοῦ" νῦν δὲ ἑτέρους Ῥ δοὺς ἀντ᾽ 7ο6 
-“ ’ ΄“΄-' 

ἐκείνων, καὶ ἐκείνους ἐν τῆ ἀναστάσει παραστήσει. '᾿Γαῦτα 
’ ἅπτει ἢ Ν ΄“ ’ Ἁ Ἂ' Ἁ 

64) πάντα αὐτῷ ἀπὸ τοῦ πρόχειρον αὐτὸν εἶναι περὶ τὰς ἐλεημοσύ- 
΄“ “ Ἁ “- “- “ 

νας ὑπῆρξεν" ὅπερ καὶ ἡμεῖς “ποιήσωμεν, ἵνα τῶν αὐτῶν ἐπιτύ- 
ΤΩ ’ Α - ΄- - 

χωμεν ἀγαθῶν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ι]ησοῦ 
΄“ ᾿ ΄“- κα ΄ ’ 

Χριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος, 
“ Α Α Ἁ “- “ 

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

ΛΟΙῸΣ Η. 
ἩΡοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ Β 

χαλεποί. "ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, 

ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχά- 

βίστοι, ἀνόσιοι, ἄσπονδοι, ἄστοργοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, 

ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, 

φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι. 

ΕΣ τις ἐπὶ τοῖς αἱρετικοῖς ἀσχάλλει νῦν, ἐννοείτω ὅτι ἐξ 
ἀρχῆς τοιαῦτα γέγονεν, ἀεὶ τοῦ διαβόλου τῆ ἀληθείᾳ τὸ ψεῦδος 

παρυφιστῶντος. ν᾽ Ἐππηγγείλατο ἐξ ἀρχῆς ὁ θεὸς τὰ ἀγαθὰ, 

ἦλθε καὶ ὁ διάβολος ἐπαγγελλόμενος" “ἐφύτευσε παράδεισον, 

ἠπάτησεν ἐκεῖνος, εἰπὼν, 2 ἸἼ)σεσθε ὡς θεοί. Δ᾽ Ἐπειδὴ ἔ ἔργοις 

οὐδὲν ἐδείκνυ, ῥ ῥήμασι τὰ μείζονα ὑ ὑπισχνεῖται. “Ῥοιοῦτον γὰρ 

οἱ ἀπατεῶνες. Μετὰ ταῦτα ἣν ὁ ΪΚαϊν καὶ ὁ ̓ Αβαλ, εἶτα οἱ υἱοὶ 

τοῦ Σὴθ καὶ αἱ θυγατέρες τῶν ἀνθρώπων, εἶτα ὁ Χὰμ καὶ ὃ Ὁ 
ΘῈ 

Ἰάφεθ, ὁ ᾿Αβραὰμ καὶ ὁ Φαραὼ, ὁ ᾿Ιακὼβ καὶ ὁ ᾿Ησαῦ" καὶ 

1 ΟΑρ. 111. ν. 1--4. 2 θη. 11]. 5. 

᾿ τολμῶ 1.Κ. ὅ8αν. οοἴ. τὰ φησὶ οτη. Ιζ. ἢ ἀλλ᾽ ἔλαβε] καὶ ἔλαβε 1. 
ἀπελαβε ἸΚ. ϑίαί!πη παῖδας δροΘΒδὶΐ εχ 1.Κ. οἠλάττωτο] - ἂν Ο.Κ,. ὅν. σοῦ, 
αὐτῷ οἵη. Κ. Ρ δοὺς] - ἑτέρους ἔλαβεν Κ. δοὺς οἵη. (Ὁ. 4 ; ποιήσωμεν Ἐ 
παρακαλῶ [ΚΚ. Ηομ. ἾἼΠΙ. 8 ὅτι] Ἡ καὶ Κα. ὅαν. οθῦ. Μοχά ἀεὶ οτη. 1. γ γοη. 
ἴηγιο δε. Ὁ ἐπηγγείλατο) Ἐγὰρ Οὐ. διαίτῃ ἐξ ἀρχῆς ὁ θ. γτο ὁ θ. ἐξ ἀρχῆς 
ΟΠΊΠ6Β. ὁ ἐφύτευσε) τ ὁ θεὸς Ὁ. ἃ ἐπειδὴ] Ὁ ΡῈ Κ. ὅδν. οδοΐ. Μοχ 
ῥήματι κἂν μείζονα 1. 9 τοιοῦτοι Ο.Κ. ἔ Σὴθ] θεοῦ Ο. 
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μέχρι τέλους οὕτως ἐστὶν, ὁ Μωῦσῆς καὶ οἱ μάγοι, οἱ προφῆται 

καὶ οἱ ψευδοπροφῆται, οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ψευδαπόστολοι, ὁ 

ριστὸς καὶ ὁ ἀντίχριστος. Καὶ π ὅτερον οὖν, καὶ τότε τὰ 
δι.9 [4 Ὶ 

Ὁ οἱ ἀπόστολοι, καὶ αὐτὰ ἣν. 'ότε ὁ Θευδᾶς, τότε δ Σίμων, 
" ε ΣΡ ’ ᾿ ἢ .] ΕΣ Φ “ " 

οὗτοι οἱ περὶ ᾿Ιἡρμογένην καὶ Φίλητον. Οὐκ ἔστιν οὖν ὅτε οὐ 
παρυφέστηκε τῆ ἀληθείᾳ τὸ Ψψεῦδοςς Μὴ τοίνυν ἀσχάλλωμεν, 
5 θ “ Ϊ Ἁ ᾿ Δ Ἁ “ ὕ, .- δ ΤΊ “ 
ἄνωθεν ταῦτα, Ἰφησίν, εἴρηται. Διὰ τοῦτο ἔλεγε ίνωσκε, ὃτι 
ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί. "σονται 
γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, 
βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ὦ ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, Κἄστοργοι." 

] 
Ἄρα ὁ ο ἀχάριστος ἀνόσιος" εἰκότως. ν ἰ, γὰρ περὶ τὸν εὐεργέ- 

ΤῊ ἀχάριστος, τίς ἂν γένοιτό ποτε “πρὸς τοὺς ἄλλους; "Ὁ 

ἀχάριστος ἄσπονδος, ὁ ἀχάριστος, ἄστοργος. “ Διάβολοι,᾽" 

φησί: τουτέστι, ὁκακήγοροι. Οὲ γὰρ μηδὲν ἑαυτοῖς συνειδότες 
Ἁ ΄ Ε Α 

ἀγαθὸν, ὥσπερ τινὰ παραμυθίαν ἔχοντες Ρτοὸ τῶν ἄλλων τὰς 
ε “2 - “- ς οΣ: 

ὑπολήψεις βλασφημεῖν, μυρία πλημμελοῦσι καὶ ἁμαρτανουσιν. 
«ςς 3 “.,.᾿» Α ’ Α οὴ Ἁ “- 57 ς ’ 

Ἀκρατεῖς, κα' γλώσσης καὶ γαστρος καὶ τῶν ἄλλων απαν- 
ςξ ΑΙ Ψ 99 ἪΝ 00 ἐ ΡΠ Ὑ 3 00 “πὰ δι. “ 

των. γήμεροι. ντεῦθεν ἡ ὠμότης, ἐντεῦθεν ἡ ἀπήνεια, 
[ν᾽ 4 33 ΨΦΨ “ Φ 9 ’ “ 
ὅταν τις φιλάργυρος “ἧ, ὅταν φίλαυτος, ὅταν ἀχάριστος, ὅταν 

’ ’ “- ’,ὔ 

ἴλαγνος. ““᾿Αφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς. “[Γροδόται," 

τῆς φιλίας" εἰ προπετεῖς," δοὐδὲν βεβηκὸς ἔχοντες" “ἐ τετυφωμέ- 

ἌΝ ἀπονοίας πεπληρωμένοι. “ Φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλύθεοι" 

"ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας. τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι." 

αἱ ἐν τῆ πρὸς “Ῥωμαίους γράφων, οὕτω πώς φησιν" ὠὰ 05 

χοντες τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ 

νόμῳ. "κεῖ μὲν ἐπαινῶν αὐτὸ τίθησιν ἐνταῦθα δὲ παρὰ 
ἤ 4 Ν ’ 

πάντα τὰ ἐλαττώματα χαλεπώτερον αὐτὸ δείκνυσι τὸ ἁμαρ- 
ΠΠΙ δή Ὅ 93 Ἁ Ν Χ ἄπ » {Ὁ 

τημα ι ὁήποτε: ὦτι οὐ κατὰ τὸ ζαύτο σημαινόμενον αὐτὸ 
Ε) [2 Ἁ Α ΑΕ ὦ ψ. ἢ 9 « ’ 

ἔλαβεν. “ὥσπερ γὰρ την εἰκόνα πολλάκις μεν εἰς ὁμοίωσιν 
, , ἢ τς 9 ἈΣ57 κ , , Ω ’ 

λαμβάνει, πολλάκις δὲ εἰς τὸ ἄψυχον καὶ οὐδαμινόν" οἷον καθά- 

Β περ καὶ ᾿αὐτός φησι γράφων" » “«“᾿Ανὴρ ἃ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει 

κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλὴν, εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων" 

ΠΕ ΩΝΓΕ 4 Ῥοτη, 11, 20. 
δ... ΟὐΥ. ΣΙ. ἡ.:. ἘΞΑ] Σντι ν. (ΟἿπ πἴϊχ. Ὁ: ἘΒῸ ΞῊΙ τὰ 

δ ὁ Οτῃ. Ο. ᾿ οἱ] ὅτε οἱ ΚΚ. ὅν. 6οῖ. ἱ φησὶν οτη. 1146π|. ίαί!ΠΊ 
ἦρκται ῬΙῸ εἴρηται Κα. κ ἄστοργοι] Ἑ ἄσπονδοι, διάβολοι -- Ι εἰκότως] 
πῶς; Κι. τὰ πρὸς] ϑδ΄᾽͵εα ΟΠἼΠ65. περὶ ἐν Εαα. ἢ ὁ οτη. (.. Ι 9 κατή- 
γοροι 1.1Κ. Οὐδ. Ρ τὸ] τῷ Κα. 4 ἦ οἵη. (1. διδεπι ὅταν τις φ. Ἐαά. 
τις ἀδϑϑβύ 1ῃ ΟἹ] θ115. Τ λάγνος] διάβολος Κ. 5 οὐδὲν] τουτέστιν, οὐδὲν 
Κ. ὅν. σοί. ἴ τὴν οτη. 1. (αἰ. Νγοῃ. Υ ἐκεῖ] ἀλλ᾽ ἐκεῖ Κ. 8κν. ςρί. 
Ὑ αὐτὸ] τοῦτο Ο.ἸΚ. ὅν. σοί. τίθησι ῬΙῸ δείκνυσι " Χ αὐτὸ ΟΠ. σ. 1. ἰηντΐα 
(αι. Ῥοϑί σημαινόμενον Δα ἃ. τοῦτο, ἀλλὰ καθ᾽ ἕτερον Καὶ. Υ͂ τὴν εἰκόνα ... 
λαμβάνει] ἡ ̓  εἰκὼν... πέψη; τώλαι Κ. 2 αὐτὸς] τ μὲν ἵύ. Ῥοβί φησὶ 8αὰ. 
Κορινθίοις Κ. ὅαν. σοί. ἃ; μὲν γὰρ οτῃ. Καὶ. 

ἐὺ δ᾽. 
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ΣῚ 

Ῥκαὶ πάλιν ὁ ὁ προφήτης" “Πλὴν ἐ ἐν εἰκόνι διαπορεύεται ἄνθρωπος: 

καὶ τὸν “λέοντα ποτὲ μὲν εἰς τὸ βασιλικὸν λαμβάνει" «᾿Ἐκοι- 
μήθη, ἀφησὶν, ἁ ὡς λέων, καὶ ὡς σκύμνος λέοντος" τίς ἐγερεῖ αὐ- 

τὸν ;᾿ ποτὲ δὲ εἰς τὸ ἁρπακτικόν" “᾿ἕῶς ὁλέων ἁρπάζων καὶ 
ὠρυόμενος" [οὕτω καὶ ἡμεῖς τὸ αὐτὸ ποιοῦμεν. ᾿Εὐπειδὴ γὰρ 

τὰ “πράγματα σύνθετα ἐστι καὶ ποικίλα, εἰκότως εἰς πολλὰς 

εἰκόνας καὶ παραδείγματα παρείληπται. Οὗον, τὴν βκαλὴν 

ὅταν θαυμάζειν ἐο ψέμεθα, ταῖς γραφαῖς παρεικάζομεν, καὶ 

τὰς γραφομένας ὅταν "θαυμάζειν βουλώμεθα, λέγομεν ὃ ὅτι λα- 

λεῖ, ἰὅτι φθέγγεται" οὐ ποιοῦμεν δὲ τὸ αὐτό᾽ ἐκεῖ μὲν γὰρ, ὅτι 

ἐγγὺς ὁμοιότητος ἦλθεν, ἐνταῦθα δὲ, ὅτι τοῦ κάλλους ἐγγύς. 

Οὕτω Κκαὶ ἐν τῇ μορφῇ, ἐκεῖ μὲν, ὅτι τύπος τις καὶ εἰκὼν καὶ 

διδασκαλία 1 ἐστὶ καὶ ἀρχέτυπον τῆς εὐσεβείας" ἐνταῦθα δὲ, ὅ ὃτι 

ἄψυχον καὶ νεκρὸν, καὶ σχῆμα μόνον καὶ τύπον καὶ ὑπόκρισιν 

δηλοῖ. ᾿Άρα σχῆμά ἐστι μόνον χωρὶς δυνάμεως πίστις χωρὶς 

ἔργων" εἰκότως. Ὥσπερ γὰρ σῶμα καλὸν καὶ εὐανθὲς, ὅταν 
Ἂν 

ἰσχὺν μὴ ἔχη, ἀλλὰ τοῖς ἐξωχραφημένοις. ̓ . προσεοικὸς, οὕτω 

πίστις ὀρθὴ χωρὶς ἔργων. Θῶμεν γὰρ Ὁ εἶναί τινα φιλάργυρον, 

προδότην, προπετῆ, εἶτα πιστεύειν ὀρθῶς τί τὸ κέρδος, ἂν 

μηδὲν ἔ ἔχη τῶν τῷ Χριστιανῷ πρεπόντων ; ὅταν ὃ μηδὲν πράττη 

τῶν τὴν εὐσέβειαν χαρακτηριζόντων, ἀλλὰ τοὺς “λληνας 

Ῥπαρελαύνη τῆ ἀσεβείᾳ ; ὅταν ἐπὶ λύμη τῶν συνόντων ἢ: ὅταν 

ἐπὶ βλασφημίᾳ τοῦ θεοῦ; ὅταν διαβάλλη τὸ δόγμα διὰ τῶν 

ἔργων ; “ Καὶ τούτους, φ«φησὶν, ἀποτρέπου." ΕΣ τοίνυν ἐν 

ὑστέροις καιροῖς "οἱ τοιοῦτοι ἔσονται, πῶς φησι, “ καὶ τούτους 

ἀποτρέπου; Εἰκὸς μὲν καὶ τότε τοιούτους εἶναί τινας, εἰ καὶ 

ἡμὴ μεθ᾽ ὑπερβολῆς, ἀλλ᾽ ὅμως εἶναι" ᾿ τὸ δ᾽ ἀληθὲς, δι’ ἐκείνου 

πᾶσι παραινεῖ, ὥστε ἐκτρέπεσθαι τοὺς τοιούτους. 

6 ΟἾἘκ τούτων γάρ εἰσι, “ φησὶν, οἱ ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἰκίας, 

καὶ αἰχμαλωτίζοντες γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις, ἀγό- 

μενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις, πάντοτε μανθάνοντα, καὶ μηδέποτε 

Οὐ πὰ ὃ. ἢ: 

Ὁ καὶ πάλιν ὁ] ὁ δὲ Κι. ὅαν. οσϑΐ. ὃ λέοντα] Ὁ ἡ “γραφὴ 16 η]. ἁ φησὶν] 
γὰρ, φησὶν Κὶ. 6 λέων] Ἐ γὰρ, φησὶν Κ. ἔ οὕτω---ποιοῦμεν] οὕτω δὴ καὶ 
μόρφωσις, ποτὲ μὲν εἰς ἔπαινον, ποτὲ δὲ εἰς κατηγορίαν λαμβάνεται Κα. Ῥοϑί 
παρείληπται Ἰάετη ἀἀα. οὕτω καὶ ἡμεῖς ποιοῦμεν. Ε καλὴν τὄψιν Κα, ΒἈθ, 
ἐχάρερν θαυμάζωμεν Κ. ἱ ὅτι φθέγγεται" οὐ ποιοῦμεν δὲ] 510 ϑᾶν. (οἴ. 

δὲ φθέγγεται, οὐ ποιοῦμεν Οοαα. εὐ εγοη. Κ καὶ---ἐκεῖ μὲν] καὶ τὴν 
μεῖς ἄρ τ ὁ Παῦλος, ἐκεῖ μὲν, ἐν τῇ πρὸς “Ῥωμαίους γράφων φησὶν 'ς. Ι ἐστὶ 
ἈΒΒΙΧΓΗΓΙΠῚ ΕΧ ΠΟΒΕΓΙΒ ΟἸΩΠΪθ118 οἱ (αι. Μοχ ἁ ἀρχέτυπος ὶἸς. τῷ ἡ 61, ὦ Μοχ 
οὕτω καὶ πίστις Ἰάδιῆ. ἢ εἶναί τινα] τινα εἶναι ταῦτα δὴ πάντα ὁ. 0 μηδὲν] 
δὲ μὴ Κι. Ξε δὲ οχριιποί, εἴ τι ροϑβί πράττῃ ΓΘΟΘΏΐΘΙ ΒΌΡΟΥΒΟΥΙΡί. Ρ παρε- 
λαύνει Ο. ἑ 4 φησὶν οτη. Κἰ. Τ οἱ ἀοορθ8ι εχ 1.Κ, (δαί. 5 μὴ οπῃ. [Κ, 
Ἐ τὸ δες, ΟΟΪΚ, (αι. Υ φησὶν οτη. Καὶ. 

ΤΟΜ. Υἱ. Η ἢ 



224 5, ΦΟΑΝΝΙΒ ΟΗΒΥΞΝΟΞΒΤΟΜΙ 1Π1. 8,9. 

"5 ᾽ ’ " Υ -“ σ᾿ κ ΄σ' 

εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας δὶ δυνάμενα ἐλθεῖν." Ὁρᾷς αὐτοὺς “τῆ 
Ἵ ῳν “ ’ ’ “Ἵ͵ ὦ τ 4 δ ὃ ͵ 

του ἀρχαίου ἀπατὴ κεχρημένους, τῷ ὅπλῳ ᾧ και ὁ διάβολος 
Ν 0 ᾿Αδὰ ΕῚ 7 . (()Ηἢ δύ " , φ. ἢ 49 , 

κατα τοῦ ἀμ ἐχρήσατο: νϑύνοντες εἰς τὰς οἰκίας, Φησιν. 
»". κ ἢ, 5.9 , ΄“ Ἀ σ΄“ - 

1ἶδες τὸ ἀναίσχυντον πῶς ἐδήλωσε διὰ τοῦ εἰπεῖν, “ ἐνδύνοντες 1" 
ἣ εὐδὰ " ( ’ Α ι 

τὸ ἄτιμον, ὙΓῊΡ ἀπάτην, τὴν κολακείαν ; “Καὶ αἰχμαλωτίζοντες 
ῃ“ ’ ͵ κ 

"ο8 γυναικάρια.᾽ ὥστε γυναικάριον ὁ εὐεξαπάτητος, καὶ ἀνδρὸς 

πόρρω. Γυναικῶν ἐδὲ τὸ ἀπατᾶσθαι, μᾶλλον δὲ οὐδὲ γυναικῶν, 
ἕ 

ἀλλὰ γυναικαρίων. ““ ἃ Σ)εσωρευμένα.᾽ Ὅρα πόθεν κἀκείναις 
, Ἀ ’ " Ἁ “ ΄“ 5" Γ ΄- .] ΄ - 

γίνεται τὸ πείθεσθαι, ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν, ἀπὸ τοῦ μηδὲν ἑαυταῖς 
δέ , ΚὯ Α (ἃ "2 ςς κι Νἑἥ 

συνειόεναι καλὸν. αἱ σφοόρα κυρίως " εἶπε, ““ σεσωρευμένα 
Ἁ “ ν “- “ ’ Ν 7 Ἀ 

τὸ πλῆθος γὰρ τῶν “ἁμαρτιῶν παρίστησι, καὶ τὸ ἄτακτον καὶ 
ᾳ Ἁ ’ ς( νον ’ ω , ’ [Χ) 0 ᾽ “- 

τὸ συγκεχυμένον. γόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις. υ τῆς 
’, ’ ᾿ κ ΡΥ κ᾿ ἐΞ . κ᾿ 

φύσεως κατηγορησεν" οὐ γὰρ ἁπλῶς εἶπε γυναῖκας, ἀλλα τοι- 
’ - ῦ 59 ΄σ Ἁ 

ἄσδε γυναῖκας. ΤῚ ἐστι, “ ποικίλαις; ᾿Ενταῦθα πολλὰ ἡνίξατο, 
Α Α Α τὰ ’ ν ’ 

Β τήν τρυφῆν, τὴν ἀσχημοσύνην, τὴν λαγνείαν. «ς ΠΠρικίλαις, φη- 
Ἁ με 49 ’ 

σὶν, επιθυμίαις, τουτέστι, χρημάτων, δόξης, τρυφῆς, αὐὖθα- 
“- 

δείας, τιμῆς" ἰἴσως καὶ ἑτέρας αἰσχρὰς ἐπιθυμίας αἰνίττεται. 
Ζ “ 

“Π]άντοτε μανθάνοντα, καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας 
3 - ’ 39 Ἂ ζῳ 5 ’ὔ ἄρ... 5 - γῆν. ᾿" «(ἅ 
ἐλθεῖν δυνάμενα. Διὰ τί; Οὐ συγγινώσκων βαύταῖς ταῦυτὰ 

ς ΑΝ Ἁ ᾽ τᾷς 

φησιν, ἀλλα καὶ σφόδρα "καταπειλῶν. Ἐπειδὴ γὰρ ἑαυτὰς 

κατέχωσαν ταῖς ἐπιθυμίαις ἐκείναις καὶ τοῖς ἁμαρτήμασιν, ἐπω- 

ρώθη αὐτῶν ἡ διάνοια. 7 ““ὉὋὍν τρόπον δὲ ᾿Ιαννῆς καὶ ᾿Ιαμβρῆς 
3 , ΪΜ υῖν ΜΝ Α - 9 Ἷ Ψ᾿" Ὁ 9 γα. υὐὐδρμῆ 

Ο ἀντέστησαν ωὔση. οὕτω καὶ οὗτοι ἀνθίστανται τῆ ἀληθείᾳ. 
ΠῚ ,“. “Ὁ Α͂ Θὲ ’ Ἐς Α Μ “. ’ ῊΣ δὲ 9 “ 

οὐδ εἰσιν οὗτοι; ()ὲ μαγοι οἱ επὶ Νωὕσεως. ὡς ὁε αὐτῶν 

τὰ “ὀνόματα οὐ ἘΒΡΝ ἐμφέρεται ἀλλαχοῦ: ΞΕ ἀγράφως᾿ παρ- 

εδέδοτο, ἢ ἀπὸ Ἰαεοῦ πνεύματος εἰκὸς ἣν εἰδέναι τὸν []αῦλον. 

“Οὕτω καὶ οὗτοι, φησὶν, ἀντιστήσονται τῆ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι 
Ά ΄“΄“ ,ὔ 9 ’ὔ Α εἶ ’ 2 9 

τὸν νοῦν κατεφθαρμένοι, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν. ὅ΄““᾿Αλλ᾽ οὐ 
’ὔ 9 Ν - ἘΝ Ν 9, ΡΣ 3, ἤ -- 

προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον" ἡ γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶ- 
ς ἈΠ ὠρν. ὅς. ον δ νας δ, 3) «ἃ ΝΎ; ’ 4 , 

σιν, ὡς καὶ ἡ εκείνων ἐγένετο. λλ οὐυ προκόψουσι, φησι. 

ἤν, δὲ 8. 0. Ὁ. 

ν ἐλθεῖν δ. ἴῆνογβο ογά. ἴζ. Χ τῇ τοῦ ἀρχαίου] καὶ νῦν τῇ ἀρχαίᾳ Κ. 
Υ καὶ δοσοδϑιύ οχ Οὐ. (ὐαῦ. εῖ. Μοχ φησὶν οπ. Ο. Ζ δὲ; γὰρ Κ. (δῦ. Μοχ 
μᾶλλον δὲ ἁπλῶς οὐδὲ Κ. 8 σεσωρευμένα] σεσωρευμένα ἁμαρτίαις Ο. σεσω- 
ρευμένων 1. σεσωρευμένων. σεσωρευμένα ἁμαρτίαις, φησὶν Καὶ. Ναυϊραύιτη {π6- 
τὰ (ὑαί. Ὁ εἶπε καὶ σ. (.1. ὁ ἁμαρτημάτων (Ὁ. (αῖ. Ῥοδὲ ἁμαρτιῶν 846. 
διὰ τούτου Ἰζ. ὅ'αν. σοί. ἃ τὸ δϑϑαμηιπι οχ (.1. (ὐαΐ. 8 εἶπε γ.} ὅ1ο 
ΠΟΤῚ ΟἸΠ65 οὐ (ὐαί. γ. εἶπεν Βα 4. Γ ἴσως] ὁ δὲ Κα. ὅν. οοΐ. ξ αὐτοῖς 
ψέχοη. ὅν. Μου. ᾿ην115 ΠΠτῖβ. αὐταῖς οι. (ὐ. αὖ νἀ ούι. διὰ τί ταῦτά φησιν: 
οὐ συγ. αὐ. ἀλλὰ πος ογα. [ἰζ. δαν. σοί. ἢ κατηγορῶν (.Κ. ἱ Μμωσεῖ Ο. 
Μωσῇ Κα. Μοχ ἀντιστήσονται Κ. κ ὀνόματα] Ὁ εἴδη (ρτο ἤδει}) 1. Βίαίίτα 
δ τ ον ἀπ εν Ι. (αἴ. (5864 πόθεν γγο πῶς (ὐα[.) ἀλλαχοῦ οπι. [. ἀπίθ ἐμφ. 
ΟΥ̓Δ ΠΏ ΒΡ 1 παρεδέδοτο οἴηπο85. παραδέδοται 144, τὰ τοῦ οἵη. ἷ. ἦν 
ΟΥΩ. 1(46Π1. 



᾿ 10, 

66) 

ἢ ἢ; ἘΝ ΡΙΒΤῚ Ι ἈΠ ΤΙΜΘΤΗ,. ΗΟΜ. ΥἹΙΙ. 99 

ΠΠῶς οὖν λέγει ἀλλαχοῦ, “Καὶ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον ἀσε- 

βείας"" ἐνταῦθα δὲ, “ οὐ προκόψουσιν ᾿ ̓ κεῖ Ῥ τοῦτό φησιν, 

ὅτι ἀρχόμενοι καινοτομεῖν καὶ πλανάν, οὐ στήσονται τῆς πλα- 

νης, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐξευρήσουσιν ἀπάτας “καινὰς καὶ δόγματα διε- 

φθαρμένα"' καὶ γὰρ ἡ πλάνη οὐδαμοῦ ἵσταται. ᾿Ενταῦθα δὲ 

τοῦτό "φησιν, ὅτι οὐκ ἀπατήσουσιν, οὐδὲ συναρπάσουσι, κἂν 

παρὰ τὴν ἀρχὴν δόξωσί τινας παρακρούεσθαι, ἀλλ᾽ εὐφώρατοι 

ταχέως ἔσονται. Ὅτι γὰρ περὶ τούτου φησὶν, ἄκουσον τί 

λέγει" " ΣΙ γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσι. "Πόθεν 

τοῦτο: “Ὥσπερ καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο.᾽ ᾿Πανταχόθεν γὰρ 

κἂν πρὸς καιρὸν ἀνθήση τὰ τῆς πλάνης, εἰς τέλος οὐ διαμένει. 

Τοιαῦτα γὰρ τὰ μὴ "φύσει καλὰ, ἀλλὰ δοκοῦντα εἶναι καλά: 

πρϑε καιρὸν ἀνθεῖ, δ᾽ καὶ φωρᾶται καὶ ἀπόλλυται. ᾽Αλλ᾽ οὐ τὰ 

"ἡμέτερα, τοιαῦτά ἐστι' καὶ τούτων σὺ μάρτυς" ἡ οὐ γὰρ ἐν 

ἀπάτη τὰ ἡμέτερα" τίς γὰρ ἂν ὑπὲρ ἀπάτης καὶ ἀποθανεῖν 

ἕλοιτο: 
»-» Ἁ 

ϑεε Σὺ δὲ παρηκολούθηκας μου τῆ διδασκαλίᾳ." Ὥστε ἰσχυρὸς 
39᾿ . ἈΝ ς “ ’ “ Ν ’ὔ ᾿] 

ἐσο᾽ οὐ γαρ ἁπλῶς παρεγένου, ἀλλὰ παρηκολούθηκας. Ἐν- 

ταῦθα τὸν χρόνον σημαίνει πολὺν γεγενῆσθαι, ἀπὸ τοῦ εἰπεῖν, 

““ παρηκολούθηκας." ““17η διδασκαλίᾳ" τοῦτο περὶ λόγου. 
« ΓῺ ᾽ ἐν νς, ἐπ δ: ’ ςς ἡ Ὁ ἔ .᾽ “ ν: ἥ αγωγη τοῦτο περι βίου. ἢ προθέσει" τοῦτο περὶ 

προθυμίας καὶ ϑτοῦ παραστήματος τῆς ψυχῆς. Οὐχὶ ἔλεγον 

μὲν, φησὶ, ταῦτα, οὐκ ἐποίουν δὲ, οὐδὲ ἐν λόγοις μόνον ἐφιλο- 

σόφουν. “Τὴ πίστει, τῆ μακροθυμίᾳ" πῶς οὐδέν με " 
ν᾿; 4.2." ς ΤΠ" ἢ , 1 ὦ 3 3 φ: ςς Τῷ ς 
ἐτάραττε. ἢ ἀγαπη ὅπερ οὐκ εἶχον οὗτοι. ἢ ὑπο- 

“35. οἱ Ὁ "δὲ “- ςς ΠΝ ν8 θ  ῃὉ ἔς Ν ᾿ 
μονῆ᾽ “ὅπερ οὐδε τοῦτο. ἡ μακροθυμίᾳ," φησι" πρὸς τοὺς 

« ; Ἁ Α 9 ὃ Ἂ Ἁ ’ ἐξ Τη ς 

αἱρετικοὺς πολλὴν επεθεικνύμην τὴν μακροθυμίαν. ἥ ὑπο- 
“499 Θ Ἁ Α ὃ ’ τὸ δᾷξ ἄν - ὃ “- “ 7 49 

μονή, προς τοὺς οιωγμούς. οἷς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασι. 
΄-. ’ π᾿ 

Δύο γὰρ ταῦτα ταράττει τὸν διδάσκαλον, τὸ αἱρετικοὺς εἰναι 
Α Α ᾿ Α “- Ψ “- ’ Ἄ 3. ὧὖ 

πολλοὺς, καὶ τὸ μὴ καρτερεῖν ἐν τοῖς παθήμασιν. ᾿Αλλ᾽ ὅμως 
 Υ , Ν ἐδ ἷ ΦΨ ν ’ Ω δι, Ὁ» 
ὕπερ τούτων πολλὰ ιελέχθη, ὅτι καὶ πάλαι ἦσαν καὶ ἔσονται, 

τούτων 

9 γ: Τὺ. Ἰθέ ει. 

Ὡ καὶ] ὅῖς Ο.1. (αι. ὅτι Ἐαά. 9. δὲ] Ἡ τὸ ἐναντίον πως ἀποφαίνεται λέ- 
γων Κα. Ρ τοῦτο] μὲ Κ΄, 4 κενὰς (.1.1Κζ.. Ἰηνιῖὰ (ΑΙ. ΓΤ φησιν] δηλοῖ Κ. 
5 πόθεν τοῦτο] ὅϊς (Ὁ. (δῦ. γεγοη. πόθεν τοῦτο δῆλον [. πόθεν: πανταχόθεν 
Κ. ὅ8δν. οοἴ. ἵ πανταχόθεν γὰρ κὰν] ϑις Ο. δι. γεγο. πανταχόσε γὰρ 
κἂν 1. κἂν γὰρ Κα. ὅν. οεἴ. ἰαἴτη πρὸς καιρὸν ῬΤῸ πρότερον εχ Οὐ. (ὑαί. ει. 
ΓΘΟΘΡΊΤΩΤΙΒ. Υ͂ φύσει καλὰ] φυσικὰ 1. Ὑ καὶ] εἶτα Κ. Χ ἡμέτερα) Ἐ 
φησὶν Ι. ἐστι οτὴ. Κα. ὅν. σοῦ. Υ͂ οὐ γὰρ---ἡμέτερα] ὃ ὅτι οὐκ ἀπάτη τὰ ἡμ. 
οὔτε ἐν ἀπάτῃ Κ. ϑίαίτη τίς μὲν γὰρ 1. 2 τῇ! μου τῇ Κ. ἃ τοῦ οἴη. Κα. 
Ὀ τούτων) Ἑ φησὶν 1.Κ. ὅαν. (εἴ. ο ὅπερ) ὥ ὥσπερ ΙΆ. ϑαν. οοί, ἴηντία (ὑδί. 
ἀ τῇ μακροθ.---μακροθυμίαν) καὶ καλῶς εἶπε, τῇ μ. πρὸς γὰρ τοὺς αἷρ. πολλὴν 
αὐτὴν ἐπεδείκνυτο Κὶ. ἐπιδεικνύμενον ΡΓῸ ἐπεδεικνύμην 1. 5 πρὸς τοὺς ὃ.] 
ταύτην πρὸς τοὺς ὃ. διὸ καὶ ἐπάγει Κ. Γ διελέχθην Κα. αἰαϊηνι5 Ν εἴ. 

Ἡ ἢ ὃ 

᾿Η 

7109 



290 5, ΦΟΑΝΝΙΒ ΟΗΒΥΒΟΤΟΜΙ ΠῚ, 12,14: 

καὶ χρόνος οὐδεὶς καθαρὸς τούτων, καὶ ὅτι ἡμᾶς οὐδὲν βλάψαι 

Β δυνήσονται, καὶ ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ σκεύη χρυσᾷ καὶ ἀργυρᾶ ἐστιν’ 

δὅρα λοιπὸν αὐτὸν περὶ τῶν θλίψεων διαλεγόμενον. “ Οἵἴἷά μοι 
ἢ " ’ὔ " ΑΙ Γ " Ἶ ᾽ ω Δ ’ 2) , “ 

ἐγένετο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν ᾿Ἱκονίῳ, ἐν Λύστροις. ΤΙ δήποτε 

ταῦτα μόνα εἴρηκεν ἀπὸ πολλῶν; ᾿Εππειδὴ γνώριμα ἣν τῷ ἀνδρὶ 

τὰ λοιπά" ἱκαὶ ἴσως ὡς νεαρῶν τῶν πραγμάτων τούτων μέμνη- 

ται, οὐ τῶν πάλαι. Καὶ οὐκ ἀπαριθμεῖται κατ᾽ εἶδος" οὐ γάρ 

ἐστι κενόδοξος οὐδὲ φιλότιμος" πρὸς γὰρ παραμυθίαν τοῦ μα- 
θ “- " Ἀ ᾿] (ὃ λ ’ ἊΝ ’, δὲ κ. “-- Η; 

ητοῦ, οὐ πρὸς ἐπίδειξιν λέγει. ντιόχειαν ὃὲ τὴν τῆς ἰἱισι- 
“ ’ ΩΣ » 

Ο δίας ἐνταῦθα φησι, καὶ Λύστραν, ὅθεν ἣν ὁ Γιμόθεος. ““Οἴους 
ὃ Ά κ ς ,ὔ 3 "Δι ’ , Ι “’ π «5 ᾿ 

ιὠγμοὺς “ὑπέμεινα. Ἄν παρακλήσεως, ᾿ὅτι καὶ ἐγὼ 

προθυμίαν παρειχόμην γενναίαν, Ἢ καὶ οὐκ ἐγκατελείφθην. πΟὺύκ 

ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι προέδωκέ με ὁ θεὸς, ἀλλὰ τὸν στέφανόν μοι 

λαμπρότερον εἰργάσατο. “Οἴους διωγμοὺς ὑπέμεινα, φησὶ, 
’ ᾿ 

καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ κύριος." 1)“ Καὶ πάντες δὲ οἱ 

θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ ᾿]ησοῦ, διωχθήσονται." ἐ ΕἸ 

ΡῬδὲ ὅλως λέγω περὶ ἐμαυτοῦ, φησίν ; “ἕκαστος τῶν θελόντων 

Ὁ ζῆν εὐσεβῶς, διωχθήσεται. τδιωγμοὺς ἐνταῦθα 5τὰς ὀδύνας 
Α Α Π Κ Α Ν 9 ὔ ΕΣ ὃ 4 “-“ 9 σι .:οὧνχι 

φησι, τὰς θλίψεις. αἱ γὰρ οὐκ ἔνι ἀνόρα τὴν τῆς ἀρετῆς ὁδὸν 

ὁδεύοντα λύπης εἶναι χωρὶς, θλίψεως, ὀδύνης, πειρασμῶν' πῶς 

γὰρ, ὁ στενὴν καὶ τεθλιμμένην ὁδὸν ὁδεύων : ὁ ἀκούσας, ὅτι 

12 Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε: Εἰ ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ ἔλεγεν 
ς Ἢ Α 13 ς( 1 ’ ς [2 . ’ Ε] Α “. “σι 5) ’ 

ὁ ᾿Ιὼβ, εἰρατήριον ὁ βίος ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς, πόσῳ 

μᾶλλον τότε; 15 “ ΤΠΠονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες, φησὶ, 
ὔ νιν Ἁ “- - Ἁ ’ 39 

προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι." Μη- 
Ἠ δέ 6 β ’ Η ’ ΓΙῸ Α τι 9 “- Α 9 0 ’ Α 

ἐν σε θορυβείτω τούτων, ἣ' φησὶν, εἰ εκεῖνοι μεν ἐν εὐθηνίᾳ, σὺ 
«- “ Υ 

δὲ ἐν πειρασμοῖς" τοιαύτη τοῦ πράγματος ἡ φύσις ἐστίν. Ἔκ 

τῶν ἐμῶν δύνασαι μαθεῖν, ὅτι οὐκ ἔνι ἄνδρα πολεμοῦντα τοῖς 
“- Ἁ ο 9 [ χορ ὺ » “ ’ Οὺύ 

πονηροῖς μή εἶναι εν θλίψει. ὑκ ἐστι τοῦτο προκοπή. ὑκ 

ἔστι πυκτεύοντα ἐν τρυφή εἶναι, οὐκ ἔστι παλαίοντα δ᾿ εὐωχεῖ- 
Α ’ “ ς ’ 9 ’ αὖ 9 

σθαι. Μηδεὶς τοίνυν τῶν ἀθλούντων ἄνεσιν ζητείτω, μηδεὶς ἐν 

εὐθυμίᾳ εἶναι. 21] ἀλη τὰ παρόντα, ἀγὼν, πόλεμος, θλῖψις, 

11 ν΄, 2. 12 Φοδῃ. χυΐϊ. 323. 18 9000. νἹἱΐ. τ. 14 γ. 15. 

Ε ὅ ρα] δὶς οἴὔπθβ. ὁρᾷς Βαά. Β ̓ ἐγένοντο Κ. ἱ καὶ ἴσως] ἴσως δὲ καὶ Κ΄. 
κ ὑπήνεγκα Ὀ185 Κὶ. ἱ ὅτι καὶ] καὶ ὅτι Κα. 2 καὶ] Ὁ ὅτι Κὶ. Ὦ οὐκ] ὅ51ς 
Ο.Ι. οὐ γὰρ Κ. καὶ οὐκ Βα 4. ο φησὶ οτῃ. Κ. Ρ δὲ οἵη. Κ΄. ᾳ ἕκα- 
στος---εὐσεβῶς] πάντες οἱ θέλοντες εὐσ. ζῆν 1. Τ᾿ διωγμοὺς] - δὲ Κι 5 τὰς 
ὁ. φ. τὰς θ.1 ὅ1ο Οπηη68. φ. τὰς θ. τὰς ὁ. Εαά. [ τὴν στενὴν Ὁ. Μοχ ὁδὸν 
ὁδεύων Ο.1. ὁδεύων ὁδὸν Ἐαά. ὁδὸν οἵη. Κ. Υ͂ τότε] νῦν 1]. Υ φησὶν 
οἵη. Κὶ. Χ Ηδορο οὐκ ἔστι τοῦτο προκοπὴ, α1ᾶ8 Ἀθογδηΐ, Ἰεσιαηῦγ ἴῃ ΠΟΒΙΓΙΒ 
οΤΔΠθι18.. ηοΉ 651 {116 ργοζϑοίιι5 γεί. οααοηίία οὐκ ἔστι- -εὐωχεῖσθαι Ροϑῦ ἐν 
εὐθυμίᾳ εἶναι (γταη5Ρ. Ο. οί. Τ᾽ εὐωχεῦσαι 1. 2 πάλη] πάλιν Κὶ. ὅαν, οί. 
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στενοχωρία, πειρατήριον, τῶν ἀγώνων ἃτὸ στάδιον. Ἕτεροι 

τῆς ἀνέσεως οἱ καιροί" οὗτος "ἱδρώτων, οὗτος πόνων ὁ καιρός. Τ' 

67) Οὐδεὶς ἀποδυσάμενος καὶ ἀλειψάμενος ἄ ἄνεσιν ἐπιζητεῖ. Εἰ δὲ 

ἄνεσιν “ζητεῖς, ᾿ τί ἀπεδύσω: τί τὰς χεῖρας ἀντῆρας; “Πῶς; εἰπέ 

μοι. Ὅταν τῶν ἐωδόμδ» μὴ κρατῆς, ὅταν πρὸς τὴν βίαν τῆς 

φύσεως μὴ μάχῃ. 
βρα" δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ Ἴ1Ο 

τίνος ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ 

δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν, διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῴ 

Ἰησοῦ. ὁ ουτέστι, καθάπερ ὁ προφήτης Δαυὶδ παρήνεσε, 

10 «ἸΜὴ παραζήλου ἐ ἐν πονηρευομένοις, ὡ τοῦτο καὶ αὐτὸς παραι- 

γεῖ ΚΟῊΝΝ “ς Σὺ δὲ μένε ἐν Μ᾽ ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης." Οὐχ 

ἁπλῶς, “ἔμαθες, ἀλλὰ καὶ, “ ἐπισπτώθης, τουτέστιν, ἐπίστευ- 
σ , Α πο νος ἢ ἢ », 5 Α ἢ ε ’ Κα 

σας. 8 Τί δὲ καὶ ἐπίστευσας ; Ὅτι αὕτη ἐστὶν " ἡ ζωή. ἂν 
" ἢ ἢ Ἦν αὶ (ὦ κ ἀν δυαν ἡ ἢ δέω ἌΝ ἃ 
ἐναντία τοίνυν ὁρᾷς ἐνταῦθα ὧν ἐπίστευσας, μὴ θορυβοῦ ἐπεὶ Β 

καὶ ὁ ᾿Αβραὰμ ἐναντία ἑώρα, ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔπαθεν᾽ ἤκουσεν, ὅτι 

. ΤΟ Ὸν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέ μα," καὶ τὸν ᾿Ισαὰκ σφάξαι ηθή ρ 
Ἰἐκελεύετο, καὶ οὐκ ἐθορυβεῖτο οὐδὲ ἐ ἐταράττετο. “Μηδεὶς σκαν- 

δαλιζέσθω ἐ ἐπὶ τοῖς πονηροῖς" τοῦτο ἄνωθεν εἶπεν ἡ γραφή. "1 
οὖν, ὅταν καὶ ἀγαθοὶ εὐφραίνωνται, καὶ πονηροὶ κολάζωνται: : 

"Γὸ μὲν ἕτερον εἰκὸς γενέσθαι, τὸ δὲ ἄλλο οὐκέτι" πονηροὺς μὲν 
Ν ’ 1. “ ᾿ Α 3 ’ π᾿ ἃ ς τὰ 

γὰρ κολάζεσθαι ἱἔνι, ἀγαθοὺς δὲ εὐφραίνεσθαι ἀεὶ οὐκ ἔνι. 
7 σ΄ 

Οὐδεὶς Παύλου ἴσος ἣν, ἀλλ᾽ ὅμως ἐν θλίψει τὸν πάντα διῆγε 
ὄνον, ἐν δά ἐν ἢ ὴ Σ ἡμέ 15 Μετὰ ( χρόνον, ἐν ϑάκρυσιν, ἐν “' στεναγμοῖς νυκτὸς καὶ ἥμεραφ. “" δ] 

"δακρύων τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν νουθετῶν οὐκ “ἐπαύετο. 

“Ἢ ἐπισύστασίς μου ἡ καθ᾽ ἡμέραν," φησίν. Οὐ Ρνῦν μὲν 

1 Ὑ. Τά, 18. 10 881. ΣΥΧΥΣῚ, 17 ὅδη. χχὶ. 12. 
18. Αι τ δι: τ ον. τα. 28. 

8 τὸ οἵη. (Ὁ. Ὁ τῶν ἱδρώτων εἴ τῶν πόνων ἘΠ4. ᾿Ἰην]5 ΠΌΤ]8. καιρὸς 51η6 
δρο. 1. 6 ἐπιζητεῖς Κι. ὅαν. σοί. ἃ πῶς]  ἀπεδύσω 1. πῶς; εἰπέ μοι] 
καὶ πῶς οὐκ ἀνταίρω, φησὶ, νῦν Κ. ὅαν. ε; 8 τουτέστι] τί ἐστι τοῦτο Ἰϊάδτη. 
Ῥοβύ παραζήλου 864. εἰπὼν Ἰάθτα. ἔ μένε] -- φησὶν 1. τ ἔφη Ο. φησὶ ροϑβί 
ἔμαθες τα.  ετοη. δδίαϊιτη καὶ ἐπιστώθης οτη. 1. δ τί [ δὲ καὶ ἐπίστευσας} 
510 ΕΧ ἸΠσΘΠΪΟ ΒΟΓΙΡΒΙΤΏΙΒ. " δὲ οἵη. Ο. Ι. γεγοη. τί δαὶ ἐπίστευσας Ἰζ. τί δαὶ 
καὶ ἐπίστευσα ὥδν. οθοΐ. ἢ ἡ οἴῃ. Κα. ἂν ΡΓῸ κἂν Ἰ΄61. ἱ ἐκελεύετο καὶ] 
κελευσθεὶς Κι. κ ΗΘΙΚΟΝ. Ὅτι πάντα ὁ θεὸς οἰκονομεῖ, καὶ πάντων προνο- 
εἴται, καὶ τὰ μὲν ἐνεργεῖ, τὰ δὲ συγχωρεῖ" καὶ ὅτι οἱ μὲν δίκαιοι ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
ἐνταῦθα ἐν θλίψει, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν εὐφροσύνῃ εἰσίν" εἰ δέ ποτε καὶ εὑρεθεῖεν 
δίκαιοι μὲν ἐν ἀνέσει, ἁμαρτωλοὶ δὲ ἐν θλίψει, ὥστε μηδὲ τὴν ἀρετὴν εἶναι φευ- 
κτὴν, μηδὲ τὴν μέλλουσαν ἀπόλαυσιν περιττὴν, τοῦτο συμβαίνει" καὶ περὶ τοῦ μὴ 
πολυπραγμονεῖν πάντα τὰ περὶ θεοῦ γενόμενα, διὰ τὸ ἀκατάληπτον" καὶ ὅτι οὐ δεῖ 
προσέχειν μαντείαις. ψϑγοη. Ἰ ἔνι] συμβαίνει 1. ἔνι οἴη. (ὐ. ἡ ΘγΟΠ. Ἰην]ΐο 
γι. τὰ στεναγμοῖς] ἦν Καὶ, ἢ δακρύων] ἜΎΔΕ: φησὶ Κ. ὅν. οθῦ. τριε- 
τίαν ροβύ ἡμέραν να]ρο Ἰερῖυαν, 1ηγ 1015. ΠΙΌΥΤΊ8. Ο ἐπαύσατο (Ο. ἐπαυσάμην 
Κ. ὅϑὅαν. οεἵ. Ροβί ἢ. ν. καὶ πάλιν Δα, Κ. ὅαν. οε. Μοχ φησὶν οπι. Κ. 
Ρ νῦν] σήμερον Κἰ. ὅν. σοί. ' 
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Α 

ἔχαιρεν, αὔριον δὲ ἤλγει, ἀλλὰ καθ᾽ ἡμέραν οὐ διελίμπανεν ὀδυ- 
’ὕ 1 σ . ςς 11 Α ’, . Α κ - ,}9 

νώμενος. ᾿Ἰῶς οὖν φησι, ονηροι προκόψφυσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον; 

Οὐκ εἶπεν, ὅτι ἀνέσεως τυγχάνουσιν, ἀλλ᾽, “ ἐπὶ τὸ χεῖρον προ- 
, 

κόψουσιν"" 4 χείρων ἡ προκοπὴ αὕτη. Οὐκ εἶπεν, ἐν εὐθηνίᾳ 
’ Ν 

Ὁ ἔσονται. [ϊ δὲ καὶ κολάζονται, διὰ τοῦτο κολάζονται, ἵ ἵνα μὴ 
χὰ ἈΝ "] Α Α 

νομίσης ἀτιμώρητα εἶναι τὰ ἁμαρτήματα. ᾿Κὰπειδὴ γὰρ ἡ γέ- 
“ »“" ΄-: ’ὔ ΄΄ 

εννα οὐκ ἰσχύει κωλῦσαι ἡμᾶς τῆς κακίας, φειδόμενος ἡμῶν διυ- 

πνίζει καὶ διανίστησιν ἡμᾶς. Εἰ μηδεὶς πονηρὸς ἐκολάζετο, 

οὐδεὶς ἂν ἐνόμιζεν ἐφεστάναι τὸν θεὸν τοῖς ἀνθρωπίνοις πράγ- 

μασιν' εἰ πάντες ᾿ἐκολάζοντο, οὐδεὶς ἄν προσεδόκησεν ἔσεσθαι 

ἀνάστασιν, ὡς πάντων ἐνταῦθα ἀπολαμβανόντων. Διὰ τοῦτο 

δκαὶ κολάζει, καὶ οὐ κολάζει" διὰ τοῦτο ἐνταῦθα δίκαιοι θλίβον- 
φ« ες “ ) “ ΡΥ ἢ ἀμ ν Οὲ δ, 

Ἐ ται, ὅτι ὕπαροικοι, ὅτι ἕένοι, ὅτι εν ἀλλοτρίᾳ εἰσιν. (ὲ οἰκαιοι 
’ σι ΄σ 7 Ἀ ΄σ ΄ 

τοίνυν δοκιμῆς ἕνεκεν ταῦτα ὑπομένουσιν" ἄκουε γὰρ τοῦ θεοῦ 
Ἁ Ἁ 3 , 

λέγοντος πρὸς τὸν Ἰὼβ, "" “Οἴει με ἄλλως σοι κεχρηματικέναι, 
ἢ, ταῦ τὸ ἴα δί 29 Θὲ δὲ ε Δ, νυ 5.Ἃ , , 
ἤ ἵνα ἀναφανῆς οἰκαιος: ι ὃε ἁμαρτωλοὶ εαν καὶ ποτὲ τι 

τοιοῦτον Υὑπομένωσι, δίκην τιννύουσι τῶν ἁμαρτιῶν. ᾿Εν πᾶσι 
ἕως ΄“ ΄“- τ 

τοίνυν εὐχαριστῶμεν τῷ θεῷ, εἴτε οὕτως, εἴτε ἡ ἐκείνως" ἀμφό- 
ν εἰ “ ΄σ 

τερα γὰρ χρήσιμα. Οὐδὲν μισῶν, οὐδ᾽ ἀποστρεφόμενος ἡμᾶς 

ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἀμφότερα ᾧροντέζθνν καὶ κηδόμενος. ““ΥΠἰδὼς, 

ΗΕ φησὶν, ὃ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ Ζγράμματα οἶδας." ΠΥ ρα ΤΙΝ, 

ἐκ πρώτης ἡλικίας τὰ ἱερὰ γράμματα ἔμαθες. Γ ἐστιν, “ἑερὰ 

γράμματα: Ὁ "Γὰς θείας γραφάς. Ἔν ταύταις ἀνετράφης, ὦ ὥστε 

καὶ διὰ τούτων στερεὰν εἶναί σοι τὴν πίστιν, καὶ μηδὲν παρα- 
’ ΚκΚ ὩΣ ’ Α ς Γ͵ “- Ο 3, ’ 

βλαπτεσθαι. ατα βάθους γὰρ ἢ ῥίζα κεῖται, “εν χρόνῳ 
εἶ 

11 τραφεῖσα πολλῷ" οὐδὲν αὐτὴν παρατρέψαι ἀ δύναται. “Τὰ 
΄ ᾿ 

δυνάμενα σε, φησὶ, σοφίσαι"" “τουτέστιν, οὐκ ἀφιᾶσιν ἀνόητόν 
δ ὦ ε ἢ Ὁ ν Ν Ν "ἃ ̓  ς 

τι παθεῖν, καὶ οἷον οἱ πολλοι. γὰρ τὰς γραφας εἰθῶς, ὡς 

εἰδέναι χρῆ: οὐδενὶ τῶν γινομένων σκανδαλίζεται, πάντα φέρει 
Ἁ Α 

γενναίως, τὰ μεν τε πίστει ἐπιτρέπων καὶ τῷ ἀκαταλήπτῳ τῆς 

τοῦ θεοῦ οἰκονομίας, τῶν δὲ καὶ λόγους εἰδὼς, καί ὶ παραδείγματα 

εὑρίσκων ἐν ταῖς γραφαῖς. ᾽Ἔπεὶ καὶ τὸ μὴ πάντα περιεργά- 

19. 50: 1: ὃ: 

4 χείρων] ὅ1᾽ο Ο.1. χεῖρον Νετοῃ. εἰς τὸ χεῖρον ἴζ. σαν. οδί. τ ἡμῶν] Ὁ ὁ 
θεὸς ΟΟ. 5 καὶ οἴῃ. Κὶ. (ὐδί. ᾿' εἰ αεραν, Ἑ εἰσιν Ἐαά. ΠΥ 1015 ΤΝΩΜΑ, 
ν ὑπομένωσι 1. (ὑαΐ. ὑπομείνωσι Εαα. Ὑ ἐκείνως] Ῥ σημαίνει. Ἰεὶ Χ χρή- 
σιμα---κηδόμενος] χρησίμως οἰκονομεῖ ὁ θεὸς, οὐ μισῶν οὐδ᾽ ἀπ. ἡμᾶς, ἀλλὰ 
φροντίζων τῆς σωτηρίας ἡμῶν καὶ κηδ. Κα. Υ εἰδὼς, φησὶν, ὅτι] τί ἐστιν )ς. 
Μοχ τουτέστιν ΟΙΏ. 1άβιη. 2 γράμματα] -- φησὶν Κ. ἃ ἱερὰ] τὰ ἱερὰ 1. 
τί---γραφὰς ] ἱερὰ δὲ γρ. τὰς θ. καλεῖ γραφὰς Ια. ὅν. σοί. Ὁ πίστιν] ὁ χρὴ 
᾿άοτα. Ροβῦ σοι Δ64. προσήκει (αἰ. ο ἐν] δὶς ΤΠΌΥῚ ΟΠΊΠ 68. ΟἸΠΤῚ ν ΓΌῃ. 
ἢ (αἴ. οὐ ὅν. εδῦ. Ἰηνίο Ν᾽ εἴ. ἃ δύναται “- εἰπὼν δὲ τὰ ἱ. γρ. ἐπήγαγε Κα. 
ϑᾶν. σοί. Μοχ φησὶ οἵη. 1161]. 8 τουτέστιν] δηλῶν ὅτι 'ζ. τουτέστιν ΟἸη. 
ψεοη. Ῥδίαίπη οὐκ ἀφήσουσιν ἀνόνητον Κα. 



8) 

ΤῊ ΡΙΒΥΓ ΓΑ ΤΙΊΜΟΤΗ  .- ἬΘΜ.ὝΎΗΙΙ. 239 

Α " Α ἕ , δέ Ὰ “ δέ ἢ Ἁ 

ζεσθαι, καὶ τὸ μὴ πάντα θέλειν εἰθέναι, μέγα τοῦ εἰδέναι τὰ 
’ 

πάντα τεκμήριον. 
Ἁ 3 ’ ᾽ Α ; 9 - ΕΙΣ Ἁ 

Καὶ εἰ βούλεσθε, ἐπὶ παραδείγματος ἐρῶ. ἴστω ποταμὸς, 
΄΄ ᾿. Ὁ ’ 3 δ ’ὔ ’ὔ ι; "] 

μᾶλλον δὲ ἔστωσαν ποταμοί" οὐ κατὰ συγχώρησιν λέγω, αλλ 
Ψ 3. .᾿ ε δι ἢ 

50περ εἰσίν οἱ ποταμοι 
᾽ ; κι ἢ " , 

οὐ πάντες κατὰ βάθος ἴσοι τυγχα- 
Α Η ’ δος ΝΕ “ ν 

νουσιν, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἱψιλότερον το ἔδαφος ἔχοντες, ἑτεροι βαθὺ 
Α “- 8 ᾿] -“ . “ Α , 

καὶ ἱκανὸν ἀποπνῖξαι τὸν ἀγνοοῦντα᾽ καὶ ἐνταῦθα μὲν ἴλιγγοι, 
9 “- Α δ. 6 ἘΠ 3 Α , “ ε 3 ἮΝ 

ἐκεῖ δὲ οὐκέτι. ὁ οὖν μὴ θέλειν πᾶσιν ὁμοίως ἐπιχειρεῖν, 
Ἁ ] Α ἈΝ Ἁ ᾽’ὔ ; Ἀ , ἰδέ Ψ Ν, 

καλὸν, καὶ τὸ μὴ θέλειν πάντα τὰ βαθη εἰδέναι, οὐ μικρὸν 
-“ , [ς Ἁ “ Α 

τοῦ εἰδέναι τεκμήριον" ὡς ὅ γε βουλόμενος παντὸς τοῦ μέρους 
-»- -ι ἴω »" Ἷ ἥ' ΄“. 

τοῦ ποταμοῦ κατατολμᾶν, οὗτος μάλιστα οὐκ οἷδε τῶν ποτα- 
΄ι Ἀ “ Α 9 “- ’ 9 Ἁ “᾿ ζω 

μῶν τὰ ἰδιώματα, καὶ ἀπολεῖται πολλάκις ἀπὸ τῆς αὐτῆς θρα- 
, ΡΞ , 4.1}. δ , ν ; 

σύτητος τοῦ βάθους κατατολμήσας, ἀφ᾽ ἧς διέβαινε τὸ μὴ Ο 
,ὔ 6 Ὄ ν΄, ἡ “ χω ς ἰ ’ “ὦ ἢ ν ᾿ 

βαθύ. Οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ θεοῦ, ὁ πάντα θέλων εἰδέναι, καὶ παν- 
1} τὰς - Ἄν... δ ὃ Ὁ, , οὭ 5" 

των Ἰκατατολμῶν, οὗτος οὐκ "οἷθε τί ἐστι θεὸς. σπερ οὖν 
9 - - Ἁ Α ’ ’ τ Α ᾿] κ 

ἐν τοῖς ποταμοῖς τὸ μεν πλέον μερος ἄσφαλες, Ρολίγον δὲ 
, κ ιν ΑῚ “ ΄ Α ’ “ 

ἴλιγγες καὶ βαθη" ἐπὶ δὲ τοῦ θεοῦ “τὸ πλέον ἐν ἀποκρύφοις, 
Ἁ " ᾽ 9 , Ν ἣν ᾿ “ , ’ , 

καὶ οὐκ ἔστιν ἐξιχνιάσαι τὰ ἔργα αὐτοῦ. 'Γὶ τοίνυν βιάζῃ 
κ- ᾿ Φ ἢ τ 

καταποντίσαι σαυτόν; Ιοῦτο μόνον ἴσθι, ὅτι πάντα ὁ θεὸς 
“ “ 7 “- , ᾿Ὶ 

οἰκονομεῖ, ὅτι πάντων προνοεῖ, ὅτι αὐτεξούσιοί ἐσμεν, ὅτι τὰ 
Α 9 “- Ἁ Α “- , “κ Ἁ 

μὲν ἐνεργεῖ, τὰ δὲ συγχωρεῖ, ὅτι οὐδὲν πονηρὸν γίνεσθαι βού- 
“ " ν “ ᾿] “ , 

λεται, ὅτι οὐκ ἀπὸ τοῦ βουλήματος αὐτοῦ πάντα γίνεται, 
ο κ . Ὁ. Ἁ “ ’ ν ’ 8 ἣ " Ἁ “ 

ἄλλα καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμετέρου, πάντα τὰ κακὰ ἀπὸ τοῦ ἡμετέρου 
’ 7 Ν ᾿] Ν ᾿ ’ ΄ ’ὔ Α ΄΄ο »“ 

μόνον, πάντα τὰ ἀγαθα ἀπὸ τε τοῦ ἡμετέρου καὶ τῆς αὐτοῦ 
« “ Α " Ἁ ’ Ἁ “- ’ “- 

ῥοπῆς, ὅτι οὐδὲν αὐτὸν λανθάνει. διὰ τοῦτο πάντα ἐνεργεῖ. 
ΕΣ Ἐ.ἙΔ δὼ ἥ αὐ , Α  ῃ' ν , Α Ἁ ᾿ 

Ευτα σὺ εἰδως, ἀρίθμει τίνα μὲν τὰ ἀγαθὰ, τίνα δὲ τὰ κακὰ, 
ψο: δὲ Ν "ὃ ’ » Ω τν “ εΙ ν δι ᾿ Ἁ 
τίνα δὲ τὰ αὐιαφορα" οἷον, ὅτι ἀγαθὸν ἡ ἀρετὴ, κακὸν φαυ- 
’ὔ 1] 7] “- , , δ] “ 

λότης, ἀδιάφορα πλοῦτος, πενία, ζωὴ, θάνατος. ᾿Αν ταῦτα 
“8. σ. Α Α ’ , 

Χεἰδῆς, καὶ μετὰ τούτων, ὅτι γ οἱ δίκαιοι θλίβονται, ἵνα στεφα- 
“Ἂ « Ἁ ῇ .“Ἅ.Ἄ -ι 

νωθῶσιν, οἱ ἁμαρτωλοὶ, ἵνα τῶν ἁμαρτιῶν δίκην δἐκτίσωσιν᾽" 

ἴ τὰ πάντα οτη. Κὰ. ϑαν. οεἴ. ΕΒ ἅπερ Ο.1. ᾿ οὐ πάντες---οὐκέτι] ὥσπερ 
οὖν τῶν ποταμῶν οὐ πάντες ἴσοι τυγχάνουσιν, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἐπιπολαιότερον τὸ ἔ. 
ἔχοντες, οἱ δὲ οὕτω βαθὺ ὡς καὶ ἱκανὸν εἶναι ἀποπνίξαι τὸν ἀγν. καὶ ἐντ. μὲν ἴλ. 
ἐκεῖ δὲ οὐκέτι: οὕτω καὶ περὶ τῶν τοῦ θεοῦ ζητημάτων τὰ μὲν τοιαῦτά ἐστιν, ὡς 
αὐτόθεν τὴν λύσιν παριστᾶν τοῖς ζητοῦσι, τὰ δὲ οὕτως ἀπόρρητα καὶ ἀπόκρυφα, 
ὡς καὶ ἀπολλύναι ποιεῖν τοὺς περιεργότερον μαθεῖν τι φιλονεικοῦντας Κ. 1 ὑψη- 
λότερον (ὐ. ψιλώτερον ἘΔ4. Κ τὸ οὖν] οὖν οἵη. ]. καθάπερ οὖν τὸ Κ. 
1 ἐμ οὕτω Κα. καὶ οτῃ. (. ἸῺ κατατολμᾶν . Ὦ οἶδε] Ὁ μάλιστα Κι. ὅαν. 
σοί, ο ὥσπερ οὖν ἐν] ἀλλ᾽ ἐν μὲν ἸΙάοτη. Ρ ὀλίγοι δὲ ἴλιγγοι καὶ β. 1. 
ὀλίγον δὲ τὸ ἔχον τὸν ἴλιγγον καὶ τὰ β. Κα. 4 τὸ σαι: (.1. Τ᾿ τοῦ οτη. ΟΟ. 
ψέεγοη. 5 πάντα οτη. (Ο. ἵ σὺ] τοῦτο Κα. σὺ τοῦτο ὅ'αν. σοί. Υ τίνα 
δὲ] καὶ τίνα Ἰζ. ὅν. ςεί. Υ ὅτι οἵη. θη. Μοχ ἡ φαυλότης ἰϊάδτη. οἷον--- 
ἀδιάφορα οἴη. (Ὁ. Χ εἰδῇς] ὁ εἴση Ιζ. ὅν. σοί. Υ̓ οἱ δ.] διὰ τοῦτο οἱ ὃ. Κἰ. 
οἱ δ. διὰ τοῦτο ὅν. σοί. 2 ἁμαρτωλοὶ] ὁ εὐθηνοῦσιν Κα. ἃ τίσωσιν Κ. 



πα“ αάώυν».- 

240 ι ΦΟΛΝΝΙῚΒ ΟΗΒΥΒΟΜΝΤΟΜΙ 1Π4, τῇ 

οὐ πάντες υ δὲ οἱ ἁμᾳρτωλὰὶ “δίκην ἐνταῦθα τίνουσιν, ἵνα μὴ τῇ 

ἘΞ ἀναστάσει οἱ πολλοὶ “ἀπιστῶσιν'᾽ οὐ πάντες οἱ δίκαιοι θλίβον- 

ται, ἵνα μὴ τὴν κακίαν ἐπαινετὴν εἶναι νομίσης, ἀλλὰ τὴν ἀρε- 

τήν 

καὶ οὐ διασιορήπίαιοι Ὥσπερ γάρ ἐστι παρὰ τοῖς ̓ γραμματισταΐῖς 

ὁ τῶν ἑξακισχιλίων ἀριθμὸς, καὶ ὑπὸ τοῦτον ἅπαντα ἄγεται, 

ον, , ς." . ἡ ἊΨ Ψ 4 “2 7, " φ᾽ “ἢ ᾽ κι 
Ουτοι κανονες εἰσι Και ΟΡΕΝ και ὁ βούλει αΎΕ ΕἾ͵ αὐυτους, 

βκαὶ πάντα μερίζειν καὶ πολυπλασιάζειν δυνατὸν ἐν τῷ κανόνι 
ι ς ,ὔ Α ἈΝ “-3..φ 9 ΄σ Τ᾽ , ’ 

τῶν ἑξακισχιλίων, καὶ διὰ τοῦ ἀριθμοῦ τούτου πάντα στρέφε- 
δ “ Ὡ μ .“ Α 

ται, καὶ ἰσασι ταῦτα ὅσοι γράμματα μεμαθήκασιν οὕτω τοὺς 
’ ,ὔ «ἃ , 5 ΄ ,ὕὔ 937 “ἃ σ 

κανόνας τούτους, οὺς πάλιν ἐρῶ συντομώτερον, ἂν τις " εἰδῇ, 
5 7 “ τ ᾿ [7 " Ἀ 

Ε οὐδέποτε σκανδαλίζεται. “Γίνες οὖν εἰσιν οὗτοι; Ὅτι ἀγαθὸν 
ς Ἁ “ “ ’ Φ) κ] , ’ ’ 9 Ἀ 

ἀρετὴ, ὅτι φαῦλον κακία, ὅτι ἀδιάφορα νόσοι, πενία, ἐπιβουλαὶ, 
" , νι Φ στ ἐν νὴ εο , "αὖ, 
2 συκοφαντίαι, καὶ ὅσα τοιαῦτα" ὅτι οἱ δίκαιοι θλίβονται ἐνθάδε 

τ} ’ὔ Ἁ κὺ , Ἷ κ ς ο Α ᾽ὔ ᾿ κ ἰοὺ ᾿ 

εἰ δέ τινες καὶ εὖ πάσχουσιν, ἵνα μὴ ἡ ἀρετὴ δόξη Ἰμισητὴ εἶναι 
“ ῃ ᾿ ᾽ ο ἣν εν νὰ ᾿ ΒΟ 5, ὧν 
ὅτι οἱ πονηροὶ εὐφραίνονται, ἵνα ἐκεῖ κολασθῶσιν" εἰ δέ τινες 

Ἁ ’ ἢ ἢ ’ ο Ἁ Α 

και κολάζονται, ὥστε μὴ ωΨ κακιαν δόξαι εἶναι καλὸν, μηδὲ 

ἀτιμώρητα τὰ “πράγματα " εἰ δὲ μήτε κολάζονται πάντες, ἵνα 

μὴ πῆ ἀναστάσεως ὁ καιρὸς ὀιάποσεηθᾷν ὅτι καὶ τῶν ἀγαθῶν 

εἰσί τινες οἱ φαῦλα ἔχοντες ἔργα, "καὶ ἐνταῦθα αὐτὰ ἀποτί- 
ο μ ν τς 00 

οἱ χρηστὰ εχόντες, καὶ ἐνταυσὰ θενται, καὶ τῶν πονηρῶν 
ἀπολαμβάνουσιν, ἵνα ἐκεῖ τιμωρηθῶσιν" ὅτι ἀκατάληπτα τὰ 

Β πλείονα τοῦ θεοῦ ἔργα" ὅτι πολὺ τὸ μέσον Ῥὴήμῶν καὶ αὐτοῦ, 

καὶ ὅσον οὐκ ἔστιν εἰπεῖν: ἄν ταῦτα ἀναλογιζώμεθα, οὐδὲν 

ἡμᾶς θορυβῆσαι δυνήσεται. ᾽Αν τῶν γραφῶν ἀκούωμεν συνεχῶς, 

εὑρήσομεν καὶ παραδείγματα τοιαῦτα πολλά. “Τὰ δυνάμενά 

σε, φησὶ, σοφίσαι εἰς σωτηρίαν." τ Καὶ τὰ πρακτέα ὑποτί- 

θενται αἱ γραφαὶ, καὶ τὰ μὴ πρακτέα. ἤΑκουε γὰρ τοῦ μακα- 

ρίου τούτου ἀλλαχοῦ, λέγοντος" 20 ςς Ἰ]Πέποιθας σεαυτὸν ὁδηγὸν 

εἶναι τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν σκότει, παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκα- β 

Ολον νηπίων. Ὁρᾷς ὅτι φῶς τῶν ἐν σκότει ὁ νόμος: Εὲ δὲ ὁ 

᾿ τὸ γράμμα δεικνὺς φῶς, τὸ γράμμα τὸ “ἀποκτέννον, τί ἄρα ἴὸ 

τὸ πνεῦμα τὸ ζωοποιοῦν ; εἰ ἡ παλαιὰ φῶς, τί ἡ καινὴ, ἔνθα 

20 ἜἬροιῃη. 1Ϊ. 19, 20. 

Ὁ δὲ οἵα. Κα. ο δίκην ἐντ.] ἐ ἐντ. δίκας ὦ. ϑιαίίτη τίσουσιν Ι. ἃ διαπι- 
στῶσω Ἰ, δία ὥσπερ οὐ πάντες Κα. ὅαν. ἑοῦ. 6 καὶ οτῃ. Κ. ϑΗΥ, σοί, 
[ ἑξακ.} τ ἐτῶν Κ. Μοχ ὑπὸ τούτων 1. δ καὶ πάντα] πάντα τε Κ. ᾿ ἴδῃ 1 
ἱμ. εἶναι] εἶναι μ. ΟΙΚ. εἶναι οτη. 1. Κ πράγματα πρακτέα 1΄: Ι εἰ δὲ 
μήτε] ὅτι οὐ Κ. ϑαν. οδί, τὰ καὶ ἐντ. αὐτὰ] ἐντ. αὐτὰ διὰ τῆς θλίψεως Κ. 
Ὠ καὶ] ὅ ὅτι καὶ Ο. ο οἱ χρηστὰ] εἰσιν οἱ χρηστόν τι Κ. ϑιαίϊτη καὶ ΟΠ. Ἰάθῃι. 
Ρ ἡμῶν κ. αὐτοῦ] αὐτοῦ κ. ἡμῶν 1. 4 πολλὰ] Ἑ καὶ καλῶς ὃ Παῦλος πρὸς τὸν 
μαθητὴν ἔγραφεν" ἐκ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα ἔμαθε (819) Κ. Μοχ φησὶ ΟΙΏ. 
1461. Τ καὶ] Ἔ γὰρ ὅαν. σοῦ. Ἰην 118 0118. δὅ5 ἀποκτένον (1, ἴ ὃ οἵη. 
Ι. νεγοῃ. 



15: ΙΝ ΨΡΙΒΕΤ ΙΓ Δ ΤἹΜΟΥΗ- ΠΌΜ. Π|. 24] 

“" ν ᾿ ἡ ε “ἃ ᾽ - δὲ Χ ; “ ΄ 

τοσαῦτα “ανεπετασθη:; " ὡς ἂν εἰ τοῖς οὐδεν πλέον τῆς γῆς 
Ἁ - 

εἰδόσι τὸν οὐρανόν τις ἀνοίξειε, καὶ πάντα ποιήσοι κατοπτεῦ- 

σαι τοσοῦτόν ἐστι τὸ μέσον. ΠΙΕρὶ γεέννης ἐμάθομεν, περὶ 
͵ 

βασιλείας, περὶ κρίσεως. Μὴ πιστεύωμεν ἀλόγοις πράγμασι᾽ 

γοητεία πάντα ἐκεῖνα. 
ζυ Ἀ “ 

Τί οὖν ὅτι λέγουσι, φησὶ, καὶ ἐκβαίνει; ᾿Διὰ τοῦτο ἐκβαίνει, 
5 Α Α ’ » Α ᾽ ’ 4 Ψ ’ Ε 

ἐπειδὴ σὺ πιστεύεις, εἴγε καὶ ἐκβαίνει. Αἰχμάλωτόν σε ἔλαβε, 
’ ΄ 9 - -. ΄ ς 5" δ φ - ΝΥ ’; 

ἀὐμεῦν ἐστι τοῦ βίου τοῦ σοὺ, ὡς θέλει αὐτὸν οἰκονομεῖ. πε Ὁ 

μοι, εἴ τις λήσταρχος υἱὸν βασιλέως αὐτῷ προσφυγόντα, καὶ 

ἐρημίαν καὶ τὴν ἐκείνου συνοίκησιν ἀγαπήσαντα, ὑπὸ χεῖρας 

ἔχοι καὶ ἐξουσίαν, υδυνήσεται αὐτῷ εἰπεῖν, εἰ τελευτᾷ, εἰ ζη: 3 
Ν - Ἁ 

Καὶ “σφόδρα δυνήσεται. 1 δήποτε: Οὐκ ἐπειδὴ προοῖδε τὸ 

μέλλον, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἑκατέρου κύριος γίνεται, τοῦ ἀφανίσαι, 

59) “καὶ σῶσαι τὸν παῖδα, ἐ ἐκείνου ποιήσαντος αὐτὸν κύριον. Καὶ 
, Θ Ξ « 

γὰρ ἀνελεῖν, ἐὰν θέλη, δυνήσεται, καὶ ἀφεῖναι δυνήσεται ὑπὸ ἘῚ 
κ ΟῚ Υ ᾽ ᾿ ΓΔΑ 9 “ ἕ " « ’ 

γὰρ εκείνῳ γέγονεν. ν εἴπη, ὅτι πλούσιος ἐσὴ δ πένης, 
ἢ ΄ ,ὔ ἌΡ, ᾽ : ν ’ - ἡ κι ε Χ " 
ἀμφοτέρων κύριος αὐτὸς ἐστι. Γο πλέον τοῦ κόσμου ὑπὸ τὰς 

τοῦ διαβόλου χεῖρας ἑαυτοὺς ἔδωκαν. Καὶ ἰἄάλλως, ὅταν ἐθισθῆ 
5», ΕῚ 7 Α ΑἉ ΄- ᾿ ’ " ’ 

ἄνθρωπος ἐμπιστεύειν, πολὺ καὶ τοῦτο "συμβαλλεται εκείνοις 

τοῖς ἀπατεῶσιν᾽ ἰ οὐδεὶς ταῖς ἀποτυχίαις προσέχει, ἀλλ᾽ εἴ που 
4 ΄σ'' 

ἐπιτύχοιεν. Ἐδὶ δέ τινα ἔχουσι δύναμιν προγνωστικὴν, ἐμοὶ τῷ 

πιστῷ τούτους ἄγε. Οὐ μεγαληγορῶν λέγω" τὸ γὰρ τούτων Ε 

ἀπηλλάχθαι, οὐ μεγαληγορίας. ᾿Αμαρτημάτων μὲν γάρ εἰμι 

μεστός" τούτων δὲ ἕνεκεν οὐκ ἂν ταπεινοφρονήσαιμι" πάντων 

τῇ τοῦ θεοῦ χάριτι καταγελῶ. ἼΑγε πρὸς ἐμὲ τὸν ἄνδρα τὸν 
’ 

μάγον, εἴ τινα ἔχει. δύναμιν προγνωστικὴν, εἰπάτω τί μοι συμ- 13 

βήσεται αὔριον, τί ἔσται μοι. ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἐρεῖ" ὑπὸ γὰρ τὴν 

τοῦ βασιλέως ἐξουσίαν εἰμὶ, καὶ οὐκ ἔχει τὴν ἐμὴν ἀρχὴν οὐδὲ 

τὴν ὑποταγήν" πόρρω τῶν καταδύσεων αὐτοῦ καὶ τῶν σπηλαίων 
’ - - ’ ΦΥ͂ ᾽] « ὃ “ ἽῬ 

τυγχάνω, τῷ βασιλεῖ στρατεύομαι. λλ᾽ ὁ δεῖνα ἔκλεψε, 

Υ͂ ἀνεπετάθη 1. Ὑ ὡς ἂν εἰ] ἔνθα τοσοῦτόν ἐστι τὸ μέσον ὅσον εἰ Κι. ὅδν. 
σοΐ. Χ πλ. τῆς γῆς] τῆι γῆς πλέον 1.Κ. Υ͂ ποιήσῃ Ο. ποιήσει 1. ἀνοίξει 
εἰ ποιήσει δ ετοη. 2 μέσον) τ τῆς παλαιᾶς καὶ τῆς νέας 1. ἑαηέα 68 εἰἱγὰ- 
τιβηι6 ἐπδέγιηιοηΐὶ αἰ ογοηΐία Ν᾽ εῖ. τοσοῦτόν ἐστι τὸ μέσον οτη. (.ΚΚ. ὅν. σε. 
8. δρο διὰ τοῦτο ἐκβαίνει αϑϑτιιτηΐα βηΐ οχ . ἴη Ϊ. διὰ τοῦτο εἰσβαίνει 1ῃ 
ΤηδΤΡ.. βουϊρία δαί, 564 τηδηιι, πὖὸ νἹαἀθίυν, εδάθση. ἐάθο ουθηϊιηΐ Νεῖ. ὃ δυ- 
νήσεται] ἄρα μὴ οὐ δύναται Κ. σφόδρα δ.] σφόδρα γε Κα. σφόδρα γε δ. 
ϑαν. σαί. ἃ καὶ σῶσαι οτα. (.1. Ν εγοη. ἴηνηῖο νεῖ. Ῥοϑύ παῖδα 8.1α. ἢ μὴ 
ἀφανίσαι ε ε ἀφεῖναι] Ἐᾶἂν βουληθῇ, ὁμοίως Κ. ὅ'αν. σοῦ. ἔ ἂν εἴπῃ ὅτι 
οὕτω καὶ ὁ μάγος, ἂν εἴπῃ τ - ἢ] καὶ 1. γότοη. Ὠ ἀμβϑάδονιλε δεν 
καὶ γὰρ ἀμφοτέρου κ. αὐτός ἐστι τοῦ εἰπεῖν, πιστεύεις. οὐκ οἶδας ὅτι Κ. 11ἀἄλ- 
ἐνδως δὲ Καὶ ὅαν. οεοεΐ, Μοχ πιστεύειν ἸἸάθη,. Κ συμβάλλεται] ὅ8ιϊις (.1. 
συμβάλλεσθαι δύναται Κα. συμβαλεῖται Ἐάά. ἱ οὐδεὶς Ἐ γὰρ Κι. ὅαν, οοί. 

ΤΌΜ. ΥἹΙ. 1 



212 5. ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΒΚΥΒΟΒΤΟΜΙ 

Α ΓΝ ὃ . ΓΑ ; 14 4. νὰ. 
φησι, καὶ ὁ δεῖνα αὐτὸν κατεμήνυσε. Μάλιστα μὲν οὐ παντα- 

ταν τοῦτο ἀληθὲς, ἀλλὰ "ψεῦδος καὶ γέλως" οὐδὲν γὰρ ἴσασιν' 

ἱ δέ τι ἴσασι, μᾶλλον τὰ ἑαυτῶν ὥφειλον λέγειν, Ρπῶς τὰ 

π λᾺ ἀναθήματα τῶν εἰδώλων ἐκλάπη, πῶς τὸ πολὺ χρυσίον 
. .θ Δ Α ’ Α - 4 - « ΄σ “3 ΄ Ἁ “) 

}) εχωνευθη. ιὰ τί μὴ προεῖπον Ἴτοις ἱιερευσιν αὐτῶν ; ϑέστε 
᾽δὲ ΕΣ ᾿ νἡ Ἁ 7 Α “, Γ “ΔΑ ο ΄ 5δύ 

οὐδεν ἴσασιν ἀλλὰ χρημάτων μεν ἕνεκεν οὐδὲ εἰπεῖν "δύνανται, 

ὅταν οἱ ναοὶ αὐτῶν οἱ εἰδωλικοὶ ᾿ἱἐμπιπρῶνται, καὶ πολλοὶ συν- 
Δλλ νΔδ Α Ἷ Α (ὃδ ΄': ’ - ᾿] ΄σ Ξ 

απόλλυνται. ιὰ τί μὴ Φειόονται τῆς σωτηρίας τῆς αὐτῶν ; 
ᾺἊἋ Ὁ ἂν ’, Ἁ “ ἐκ » Α ’ 

λλ᾽ ἐπιτυχία μόνον τὸ πράγμα εστιν, εἰ που τι καί προει- 
“- “σ΄. ’ 

ποιεν. Εἰσὶ παρ᾽ ἡμῖν προφῆται, ἀλλ᾽ οὐκ ἀποτυγχανουσιν᾽ 
" ΄“ ἢ ’ 9 “- Α Ψ ᾿] Ἀ ’ " 

οὐ τοῦτο μὲν λέγουσιν, ἐκεῖνο δὲ ψεύδονται, ἀλλα πάντα αἀλη- 
“ Ά ΄ 

θεύουσι᾽ τοῦτο γὰρ “προγνώσεως. ΤΠαύσασθέ ποτε τῆς μανίας, 
“- ΄ ΄ Α 

Ο παρακαλῶ, εἴγε τῷ Χριστῷ πιστεύετε" εἰ δὲ μὴ πιστεύετε, τί 
ς Α ὃ ’ὔ ἕ τ "“ ᾿ 921 «(“Ἐ| ’ ΄ ο ς᾽ 

εαυτοὺς ὁὀιασύυρετε, τι ἀπατάτε: ως πότε χωλανεῖτε ἐπ 
" «- “ ν 

ἀμφοτέραις ταῖς ἰγνύαις ὑμῶν ; 'Γίνος γὰρ ἕνεκεν προσέρχη ; 
γο δδ ῬΑ ΠΝ “ “ 3 ’ ε Ἁ " ὃ , 

τί ἐρωτᾷς; “Αμα προσῆλθες, ἅμα ἠρώτησας, ὑπο τὴν ὁουλείαν 
Ἧ Ν ΄σ δ Α 

σαυτὸν ἐποίησας" ὡς γὰρ πιστεύων ἐρωτᾷς. Οὐ, φησὶν, οὐ 
’ μ Ἁ κ] ,, 9 ἃ ’ Α Ἁ , 

πιστεύων αὐτὸν ἀληθεύειν, ἀλλὰ πειράζων. Καὶ τὸ πειράζειν 
“2. , 5.1 «ὧ , Ψ ’ - . ν , 

εἰ ἀληθεύει, οὐκ ἔστι πεπεισμένου ὅτι ψεύδεται, αλλ ἐτι ἀμ- 
’ 27 ΜΨ 2 "- νῶν ᾿ Ἐὶ ; Ν 

φιβάλλοντος. ἰνος ἕνεκεν ἐρωτᾷς τί ἐσται; ἴὩι μὲν γὰρ 
“ ἃ ’ δ ὃ 2 ὃ ," Α ὃ ͵ 

τοῦτο λέγει, ὅτι τόῦε ἔσται, τόδε πράξον καὶ ιαφεύξη, 
’ ᾿ ἔν .ῳ 9 ΡΥ . ὡς ι . τἀν 

μάλιστα μὲν οὐδὲ οὕτως ἐχρῆν εἰδωλολατρεῖν, πλὴν ἀλλ᾽ οὐ 

τοσαύτη ἡ ἀπόνοια εἰ δὲ τὰ μέλλοντα προλέγουσιν, οὐδὲν 

ἄλλο κερδαίνει ὁ Ο πρκίο ἢ λύπην περιττήν᾽ ὑκαὶ τὸ μὲν πρᾶγμα 

οὐκ ἐξέβη, τὴν δὲ λύπην ὑπέμεινεν, ἐταρίχευσεν ἑαυτόν. μὲ 
Υ “ τὶ “ἃ ς - -" ’ ε ΡΣ ς 6 9 “ἃ ᾽ ’ 

συνέφερε τοῦτο, οὐκ ἂν ἡμῖν ἐφθόνησεν ὁ θεός" “οὐκ ἄν ἐβα- 
Α “. ἢ ἈἉ Α ΓΩ 

σκηνεν ὁ τὰ ἐν οὐρανῷ εἰπών. ““““Ὅσα γὰρ ἤκουσα παρὰ τοῦ 
Ν κ 'ς 9 ’ Ἔν 9 δι ἐς ’ “ ὕ 

πατρὸς, φησὶ, παντα ἐγνώρισα ὑμῖν" καὶ, “ἼΪαντα ὅσα ἤκουσα 
Ἂ “ Ἁ ς ,ὔ ς ΓΑΔ, ᾿ εἴ Οὐ ’ὔ - "“" ὃ ’ 

παρὰ τοῦ πατρος: ἀπήγγειλα υμῖν" και, ὑ λέγω ὑμᾶς οού- 
Ἁ “- Ὶ ' - 

λους, ἀλλὰ φίλους" ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε." Διὰ τί οὖν ταῦτα 
ε 5 ’ δἰ πὸ δον ὯΝ ’ “ ’ ᾿ὔ κι ςο ἣν 

οὐκ ἐγνώρισεν ἡμῖν ; Οτι βούλεται μηδένα λόγον ἔχειν ἡμὰς 

21 2 Βιορ,, ΧΥΠ1. 21. 22 οδβηῃ. Χνυ. 18. 

τη οὐ] δὶς Ο.1. οὖν οὐ εγτοη. οὖν οὐδὲ Κα. ὅϑαν. Θεί. ἢ ψ. καὶ γ.]} 51ς 
Ο.1. γ. καὶ Ψ. Εἀα. πλεῖον τὸ Ψ. καὶ ὁ γ. Κ. ο εἰ δέ τι ἴσασι) ὅτι δὲ 
ἤδεισαν Κα. Ρ πῶς] οὖν Κ. ᾳ τὴ μη ἐρεῦσιν (516) 1. Τ᾿ οὐδὲν (. 
5 δύνανται] ὅἸο (.1, δύναται  Ἔγοη. ἐδύναντο ἸΚ. ὅν. ςοί. ἴ ἐμπιπρῶνται] 
δῖ.  ϑίοῃ. ἐμπιμπρῶται (). ἐμπιμπρῶνται 1. ἐπίμπραντο Ἰζ. ὅαν. οοεἰ. Μοχ 

᾿ς ΓΑ δ , 

συναπόλλυνται (ῦ. συναπόλυνται 1. συναπόλλωνται ΟΥΟΠ. συναπώλλυντο Κι. 
δ ν. σθί. Υ διὰ] εἰ γὰρ ἴσασι, διὰ Κ'. γ᾽ ἀλλ᾽] ὥστε Κὶ. Χ προγνώ- 
σεώς ἐστι Ἐαα. ἐστι αδεαδβύ 1ῃ ομηηῖθτι8. Υ ὅτι] Ἐοὺὐ Ὁ. 2 τίνος] -- οὖν 
Κ. ὅν. σοί. ἃ λέγει] ἔλεγεν 1. Ὁ καὶ τὸ μὲν} τὸ μὲν γὰρ Κκ. ϑαν. οί. 
Μοχ ὑπέμεινε καὶ ἐταρ. Κ. οὐκ ἂν---εἰπὼν] ὁ τὰ ἐν οὐρανῷ εἰπὼν οὐκ ἂν 
ὑπὲρ τούτου ἐβάσκηνεν 1. οὐρανῷ ΡΥῸ οὐρανοῖς ΟἸΏΠ6Β, 

11,18. 
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70) 

" “ἢ ᾿] ῖ Ψ ᾿] ’ - - -“" ᾿ Ἷ 

αὐτῶν. ᾿Επεὶ ὅτι οὐ βασκαίνει, τοῖς παλαιοῖς ταῦτα ἐλέγετο, 

καὶ περὶ ὄνου καὶ ἑτέρων τινῶν, ἐπειδὴ νήπιοι ἦσαν ἡμῖν δὲ, 
- δὲ , δέ ’ ἄμε: αὶ κ᾿ κ᾿ ᾿ " δὲ 
ἐπειδὴ βούλεται μηδένα λόγον “ἡμῖν εἶναι περὶ αὐτῶν, οὐδὲ 

δ 5᾽ ’ “ ,ὔ Φ “- 64 Ν ᾿; ΄ 

φροντίδα ἔθετο ταύτην τοῦ γνωρίσαι ἡμῖν. λλα τί μανθα- 
᾿- " " - 

νομεν ; Ὅπερ οὐκ ἔμαθον ἐκεῖνοι" μικρὰ γὰρ ἅπαντα ἐκεῖνα ἃ 
δὲ ε - : , ’ ᾽ ΄σ Φ“ 93 ἊΨ “ δ 

ε ἡμεῖς ἐμαθομὲέν ἐστι ταῦτα, ὅτι ἐγειρόμεθα, ὃτι ἀθάνατοι, 
«“ 5 Φ Ε 5᾽ , ε Ν “Ψ ͵ ᾽ὔ 
ὃτι ἄφθαρτοι, ὃτι οὐκ ἔχει τέλος ἢ ζωὴ, ὅτι πάντα παρελεύ- 

σεται, ὅτι ἐν νεφέλαις ἁρπαγησόμεθα, ὅτι οἱ πονηροὶ κόλασιν 
’ ’ ᾿ ΄ “ ᾿ 58), 9 ΄ ς᾽ 

τίσουσι, μυρία πρὸς τούτοις ἕτερα, καὶ οὐδέν ἐστι ψεῦδος. Οὐ 
ω ’ “87 ΝΥ ΜΈ εν» ε . , ε 

πολλῷ βέλτιον εἰδέναι ταῦτα, ἣ ὅτι ὁ ὄνος ὁ Ἑἀπολόμενος εὑ- 
γχυ Ἁ 

ρέθη; ᾿Ιδοὺ ἔλαβες τὸν ὄνον, ἰδοὺ εὗρες" τί τὸ κέρδος: οὐ πάλιν 
ἀπολλύεις αὐτὸν ἑτέρῳ τρόπῳ: : Κἂν γὰρ αὐτός σε μὴ ἀφῇ, σὺ 

αὐτὸν ἀφήσεις τῇ τελευτῆ᾽ τὰ δὲ πράγματα, ἅπερ ἐγὼ εἶπον. 

ἂν κρατεῖν βουλώμεθα, ϑενευῶς ἔχομεν. ᾿Εἰκεῖνα τοίνυν διώ- 

κωμεν, ἐκείνων ἐχώμεθα τῶν μενόντων, τῶν βεβαίων. Μη προσ- 
’ ; ἢ δὲ ’ δὲ ,“᾿ἦὕ . “ἢ 
ἔχωμεν μάντεσι, ἅμηθδε χρησμολόγοις, μηὸε αἀγύρταις, ἀλλ᾽ ἢ 

ἴω ΄-“- ΄“΄ ; ΄“- »“ ΄“΄ ΄. 

τῷ θεῷ τῷ πάντα εἰδότι σαφῶς, τῷ τὴν γνῶσιν ἔχοντι τῶν 
’ ’ 

ἁπάντων" καὶ οὕτω πάντα εἰσόμεθα, ἃ εἰδέναι χρὴ, καὶ πάντων 
τῶν ἀγαθῶν ἐπιτευξόμεθα, ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, 

κ᾿ ΄"» . Π 

μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κρατος, τιμὴ, 

νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Α μήν. 

ΛΟΓῸΣ Θ. 

1 Πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος, καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, 

πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δι- 
καιοσύνη" ἵνα ἄρτιος ἢ ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον 

ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος. 

ΠΟΛΛῊΝ παράκλησιν ποιησάμενος καὶ παραμυθίαν ἀπὸ 

πάντων, ἐπάγει καὶ τὴν ἀπὸ τῶν γραφῶν "τελειοτέραν οὖσαν. 
ἘΠ τς δὲ ποιεῖται τοσαύτην παράκλησιν, ἐπειδὴ μέγα τι καὶ 
λυπηρὸν ἔμελλεν ἐρεῖν. Ηἱ γὰρ ὁ ̓ Ελισσαῖος μέχρις ἐσχάτης 

ἀναπνοῆς συνὼν τῷ διδασκάλῳ, καὶ δὲν τρόπῳ τελευτῆς ὁρῶν 
αὐτὸν τελευτῶντα, διέρρηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, τί οἴει τοῦτον 
παθεῖν τὸν οὕτω μὲν “ἀγαπώμενον, οὕτω δὲ ἀγαπῶντα, ἀκού- 
οντα ὅτι μέλλει ἀποθνήσκειν ὁ διδάσκαλος, καὶ ὅτι οὐδὲ ἀπέ- 

1 ΟἸλτς ἘΠῚ υτδυτα: 

ἡμῖν (ὑμῖν Ο. ) εἶναι περὶ] ἔχειν γι 5 ἀλλὰ---ὅπερ] ἄλλα τινὰ μανθάνομεν 
ἅπερ 1. ἀλλὰ τί; μ. ὅπερ Ο. Γ ἀθάνατοι Ὁ γινόμεθα Ο.1.τ ἰπηβυρτς τ Βα΄. 
Νεαυΐσγατη Ὠᾶθεΐῖ Κὶ. Ε ἀπολλόμενος (. ϑιαδίπη ηὗρ. (.1. ἢ μηδὲ] μὴ Κα. 
Ηομ. ΙΧ. ἃ τελεωτέραν Ἰς. Ὁ ἐν οὐη. (ΚΚ. Ἰποϊυβατη ἃ ὅᾶν. ς ἀγα- 
πῶντα, οὕτω δὲ ἀγαπώμενον . 

Ὁ. 

" 

714 

σ 



244 5. ΦΟΑΝΝΙῚΝ ΟΗΥΒΟΝΤΟΜΙ 

᾽ κ“ ᾿ , " ᾽ Α “- , εἰμ ͵ 
Ὦ λαυσεν αὐτοῦ τὸν χρόνον τὸν ἐγγὺς τοῦ θανατου; ὃ μάλιστα 

πάντων εἴωθε λυπεῖν. Οὐ γὰρ οὕτω χάριν ἴσμεν τῷ παρελ- 

θόντι χρόνῳ, ἂν τὸν ἐγγὺς χρόνον ἀπολειφθῶμεν τῶν τετελευ- 
τηκότων. Διὰ τοῦτο, ὅτε πολλὴν ἐποιήσατο τὴν παράκλησιν, 

τότε περὶ τῆς τελευτῆς “ἑαυτοῦ διαλέγεται" καὶ οὐχ ἁπλῶς, 
“ ν Ἀἰ ἠδ » ᾽ ε “- 5: ψὯς ᾿ 
ἀλλὰ και ὅλεξεσι κέχρηται ἱκαναῖς αὐτὸν παραμυθήσασθαι καί 

χαρᾶς ἐμπλῆσαι, ὡς θυσίαν νομισθῆναι ἔεῖναι τὸ πρᾶγμα ἢ τε- 

λευτὴν, καὶ ἀποδημίαν μάλλον, ὅπερ οὖν καὶ ἦν, καὶ μετάστασιν 

πρὸς τὰ κρείττω. Υπ ᾿Εγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι," φησί. Διὰ 

τοῦτο δἔγραφε λέγων" “ Πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος, καὶ ὠφέ- 

λιμος “πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν." 

19 τ χ οὖν; πᾶσα, ποία ; Περὶ ἣ ἧς εἶπον. φησὶ, πᾶσα ἱερά" περὶ 

ἧς διελέγετο, ταῦτα εἴρητο" περὶ ἧς ἔλεγεν, ὃ ὅτι “᾽᾿Απὸ βρέ- 
δες, Ὁ ν ᾿ 5. 27 ΤῈ Φ ἄν 7 , 

ᾧφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας. σα οὖν ἡ “τοιαύτη θεό- 

πνευστος" μηδὲν οὖν ἀμφίβαλλε. “Τ]Κ αὶ ὠφέλιμος, φησὶ, πρὸς 

διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ̓ἐπανόρθωσιν' ἵνα ἄρτιος ἢ ὁ 

τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος." 

« [Πρὸς διδασκαλίαν." Εἷ τι μαθεῖν, εἴ τι ἀγνοῆσαι χρὴ, ἐκεῖθεν 

εἰσόμεθα εἰ ἐλέγξαι τὰ ψευδῆ, καὶ τοῦτο ἐκεῖθεν" εἰ ἐπανορ- 
΄. »΄ν ΓΙ 

θωθῆναι καὶ σωφρονισθῆναι' πρὸς παράκλησιν, πρὸς ἥπαρα- 
’ ΜΗ 3 Ῥ οΝ " “ ςς ,, ; 

Ἐ μυθίαν᾽ εἰ τι λείπει, καὶ χρὴ προστεθῆναι. Ϊνα ἄρτιος ἢ ὁ 
-- » »Ρ'᾽ 49 Ἂς ΄“-ὄ Α ’ ς .-. : “-- 

τοῦ θεοῦ ἀνθρωπος. Διὰ τοῦτο, φησὶ, γέγονεν ἡ τῶν γραφῶν 
ΐῷ ἐς 5 “᾽ π Ἑ “ Ὁ ΕΧ] ρον 5᾽ 

παράκλησις, “ἵνα ἄρτιος ἢ ὁ τοῦ θεοῦ ἀνθρωπος. ὑκ ἀρα 
Α 9 “ο Κ᾿) ΕΣ ἥ» ἌΑ͂, Β..»Ἔ “ [ΠῚ Α ᾿Ἶ 

χωρίς αὐτῆς ἀρτιον ἔνι γενέσθαι. ντ΄ ἐμοῦ, φησι, τὰς γρα- 

Ἴ1Ὲ φὰς ἔχεις" εἴ τι βούλει μαθεῖν, ἐκεῖθεν δυνήση. Εἰ δὲ Τιμοθέῳ 

ταῦτα ἔγραφε τῷ πνεύματος ἐμπεπλησμένῳ, πόσῳ μᾶλλον 
Ἐν ἸΑΣ Ν ςς Π ᾿ ἴω “᾿ 5 Ἁ 9 , 2») Οὐ ς “- 

ἡμῖν : ρος πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος. ὑχ ἁπλῶς 

“μετέχων, ἀλλὰ μετὰ ἀκριβείας ἀπηρτισμένος. 

2 « Διαμαρτύρομαι οὖν ἐγὼ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ κυρίου 

Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς." 
ΗΠ ε Α , Ν , Ε 4Ἁ κ ς ’ 

τοι ἁμαρτωλοὺς λέγει καὶ δικαίους, ἤτοι καὶ τοὺς ἀπελθόντας 
Α ε “ Ε «αἵ Μ Ἁ , “- 

καὶ τοὺς νῦν ὄντας, Ρἣ ὅτι πολλοὶ Ἱκαταληφθήσονται ζῶντες. 

᾿Εφόβησεν αὐτὸν ἐν μὲν τῆ προτέρᾳ λέγων, ὃ“ Παραγγέλλω 
2. ΟΑΡ; Ἐν να: θ᾽ ΤΙΝ Ὑ].13. 

ἃ αὐτοῦ Κ΄. ε λέξει δηΐα σοῦγ. . δίδι πη “κέχρηται ΠΟΒΕΤῚ ΟἸΏΠΒΒ οὗ (ἱαϊ. 
χρῆται αὰ. {εἶναι οτη. 1. ὡς --πρᾶγμα] καὶ πεῖσαι θυσίαν εἶναι τὸ πρ. νο- 

ΐ Β ἶ μίσαι Ἰζ. : ἔγραφε] ἐ ἐπάγει Κ. τί οὖν οτη. 1.1Κ. ὅαν. σοί. περὶ ἧς 
---ἰερὰ οἵη. Κα. Μοχ εἴρητο οτη. Ἰάθιη. Κ χοιαύτη ]-ἰἰ ὠφέλιμος καὶ Ψ΄Ἔγοη. 
μ“"Ψ Μοχ ἀμφίβαλε Βαά. 1ην1015 ᾿10υ]8. ᾿ καὶ ὠφ. φησὶ] δ 6.1. φησί. καὶ 

. αα. εἰπὼν δὲ καὶ ὠφ. ἑρμηνεύει πρὸς τί ἐστι τοῦτο, ἐπάγων καὶ λέγων Κ'. 
τῇ τὸ μενβαμωβιαν. “φησὶ, πρὸς ἐπανόρθωσιν" τουτέστιν Ια. ὅν. σού. Ὦ φησὶ 
οἴῃ. Κ. ο μετέχων] - φησὶν Ο.Κ.. ὅαν. σοῦ. Μοχ ἀπηρτισμένος ΟἸΠ6Β. 
ἐξηρτισμένος ὅαν. οθί. ΠΑΡ Ν αὔϊαθ το. Ρ ἢ ἀαϑϑιπηΐαμῃ οχ (ὑδΐ. 
4 καταληφθ. Ρτὸ καταλειφθ. ἴζ. αι. Βιαίίτη τότε ζῶντες 1. ζῶντες τότε Ιζ. 
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ΕῚ ᾽’ - -ι -- -- Α ; «19 4 » Ἢ 

σοι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ παντα"" ἐνταῦθα δὲ 
Ἁ ’ἢ ΤΥ ’ ςς ΄“- ,  ς “ Α 

το φοβερώτερον τέθεικε, ““ τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας και 

νεκρούς" τουτέστι, τοῦ μέλλοντος εὐθύνας ἀπαιτεῖν" “ κατὰ 
Α ᾿] ; ᾿ ΄“ Α Α ; 9 ω Ὶ ’ ’ . 

τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ." ἸΚρίνειν, πότε; 
κ᾿ -ι -“ Α ἴω Ἀ 

Ἔν τῆ ἐπιφανείᾳ "αὐτοῦ τῇ μετὰ δόξης, τὴ μετὰ βασιλείας. 
΄ «“᾿ Α ᾿] ’ 

Οὐχ οὕτως ἥξει, ὡς νῦν. Ἢ ὅτι διαμαρτύρομαί σοι τὴν ἐπιφα- 

νειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν. Μαάρτυρα καλῶ ἐκεῖνον, ν' ὅτι 
Α ’ἢ Χ μι ’ 4 δξ Κ ’ Ἁ 8 9 ’ 8 ’ 

καὶ τούτου Χανέμνησα. ἤρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαί- 

ρως. ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον ἐν πάση μακρο- 

θυμίᾳ καὶ διδαχη. 'ὶ ἐστιν, “ εὐκαίρως, ἀκαίρως :ἢ ἸΡΑΡΗ͂Ν 
Α ς Ἀ ΕΣ Χ' ͵ ’ νς ἴῳ Ἀ 2 »- Ἂς ᾿] ,ὔ Α μὰ 

μὴ καιρὸν ἔχε ὡρισμένον, ἀεί σοι καιρὸς ἔστω, μή ἐν εἰρήνη, μὴ εν 
κδ , Ζ δὲ Ε] 9 Ἂ ’ θή ;ὔ᾽ “Ἁ, ̓ ] δὲ - δύ 

ἀδείᾳ, ἔμηδε ἐν ἐκκλησίᾳ καθήμενος μόνον, ὅὲν ὃὲ τοῖς κινούνοις 
᾿' ᾿ 

ὑποσταλείς" κἂν ἐν δεσμωτηρίῳ ἧς, κἂν ἅλυσιν περικείμενος, κὰν 
ΨΥ 9 ; 9 Α Θ ’ ᾿Ὶ ῳ Φ Ἁ Ἁ ες ἔλ 

μελλὴς ἐξιέναι ἐπὶ θάνατον, δ πὰρ αὐτὸν τὸν καιρὸν ἕ εγξον, 
΄“΄ Ὁ ΄-- » 3, 

μὴ ὑποσταλῆς επιτιμῆσαι. ὁτε γὰρ καὶ ἢ ἐπιτίμησις ἔχει 

καιρὸν, ὅταν ὁ ἔλεγχος προχωρήσῃ. ὅταν ἀποδειχθῇ τὸ ἔργον. 

- Παρακάλεσον,᾽ "φησί. Καθάπερ ἐ ἐπὶ τῶν ἰατρῶν, ὁ εἰπὼν τὸ 

τραῦμα, ἔδωκε ἣν τομὴν, ἐπήγαγε τὸ Φφάρμυαπιρς ἡ ῳ δὲ ἂν 

τούτων ἀπολειφθῆ, το ἕτερον ἄχρηστον “ γίνεται. ντε γὰ 
Ἁ ᾽ ’ φ ̓ ἢ ’ ᾿ 7 Χρ οὺ Ψ Α κ ὃ Ἁ ὙἹ ρ 

χωρὶς ἐλέγχων επιτιμήσης, ὄξεις εἶναι θρασὺς, καὶ οὐδεὶς “ ἀνέ- 
ὼ Ἁ Α Ἁ "5 ΄ ’ ἔ Α δέ 4 

χεται" μετὰ δὲ τὸ ἀποδειχθῆναι, τότε ἧκαι καταθέχεται τὴν 

ἐπιτίμησιν, πρότερον δὲ ὦ ἱταμὸς βἔσται" ἄν τε ἐλέγξης μὲν καὶ 

ἐπιτιμήσης, σφοδρῶς δὲ, καὶ μὴ παράκλησιν προσαγάγης, πάλιν 

τὸ πᾶν ἀνατέτραπται. ᾿Αφόρητον γὰρ ἔλεγχος καθ᾽ ἐονγὸν, 

ὅταν μὴ καὶ παράκλησιν ἀναμεμιγμένην ἔχῃ. Καθάπερ ἢ οὖν ἡ 

τομὴ, καίτοι σωτήριος οὖσα, ἂν μὴ πολλὰ τὰ παραμυθούμενα 

τὰς ἀλγηδόνας ἔχη, οὐκ ἀνέχεται κοπτόμενος καὶ τεμνόμενος ὁ 

κάμνων" οὕτω καὶ ἀνπιμῶθα, Καὶ, δελδρ πόση φησὶ, μακροθυμίᾳ . 5 Ἵ 
ἀκ δι κ᾽ Κ͵Ιζαὶ ε ὅς, - ΡΥ δεῖ δ᾽ ι 

καὶ διδαχῇ. αἱ ὁ ἐλέγχων μακροθυμίας ὁεῖται, στε μὴ 
« “ ’ 4, ᾿] ’ Α ’ Α 

ἁπλῶς πιστεύειν, 'καὶ ἡ ἐπιτίμησις καὶ ἡ παράκλησις. “τὰ Ἰζ αἱ 
4 γ, φ. 

τ τέθεικε) θεὶς καὶ εἰπὼν Κ. 5 αὐτοῦ] -Ἐ τῇ μελλούσῃ 1. ἴ οὐχ] ἢ τοίνυν 
τοῦτο λέγει, ὅτι οὐχ Κα. ϑαν. ςοΐ, Υ καλῶ] καλεῖ Οοάα. οἵ Βαά. καλῶς (510) 
(αι. σοοο δεοὶ. Ὑ ὅτι καὶ τούτου] δεικνὺς ὅ ὅτι καὶ τούτου αὐτὸν Κ. ὅαν. οεἴ. 
Χ ἀνέμνησα) 516 Οαΐ. ψογοη. Κεῖ. Ἑαδθαΐαγ ἀνέμνησεν. Ῥοβί ἢ. ν. 86. εἶτα 
πῶς δεῖ κηρύττειν τὸν λόγον διδάσκων, ἐπάγει Κα. ὅαν. οε΄. ϑιαϊη κήρυξον τὸν 
λ. οτὰ. Κα. Υ̓ τουτέστι οτη. ὦ. Ροϑί ὡρισμένον 86 α. φησὶν Ἰάρδηη. 2 μηδὲ] 
μὴ Κ. ἃ ἐν δὲ τοῖς κ. ὑποσταλεὶς (ὑποσταλῇς Ο. Ι. μὴ ὑποσταλῇς Νετοη.)] 
ϑίς ΟἽ, (δῦ.  εύοη. καὶ ἐν τοῖς κ. οὐδαμῶς Καὶ. κἂν ἐν τοῖς κ. ὅν. οα΄. φογιηὶ 
εἰ ἱπέετ ἴρβα ρογίοιϊα ᾿ν ἡ φησὶ]}-Ἐ οὕτως εἰπὼν Κ. ς εἰπὼν καὶ γὰρ 
ἐκεῖνος δείξας Κ'. ἃ γίνεται ]- οὕτω ποίει καὶ σὺ Κ΄. 6 ἀνέξεται (Ὁ. 
{ καὶ οη. Κα, 8 ἐστιν 1. ἢ οὖν] ὅῖ΄ῆαη͵ οἴηπθβ. γὰρ ΕΠ. ἰ ἐν πάσῃ, φησὶ 
καλῶς εἶπεν, ἐν πάσῃ ζ. Κ καὶ] -Ἐγὰρ Κ. ὅαν. οοῖ. 1 καὶ ἡ ἐπ. καὶ ἡ παρ. 
51Ο Ο.1. (ὐαῖ.  εγοη. νεῖ. καὶ ἡ ἐπ. παρακλήσεως ὥστε δεχθῆναι Κ. ὅν. σρί. 
τῇ καὶ διδαχῇ, φ.} ὅϊς οοῃ. καὶ διδαχὴ, φ. ΟΙ. νεῖ. καὶ ἡ διδαχὴ (αἴ. τί 
ἐστιν ὃ τῇ μακροθυμίᾳ προστίθησι, λέγων, καὶ διδαχῆ ; [ὦ. ὅαν. οοῖ. 
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διδαχῆ," φησί. Μὴ ἁ ὡς " ὀργιζόμενος, μὴ ὡς ἀπεχθανόμενος, μὴ 

ὡς ἐπεμβαίνων, μὴ ὡς ἐχθρὸν εὑρηκὼς, ταῦτα πάντα ἀφείσθω: 

ἀλλὰ τί; Ὡς Ρφιλῶν, ὡς συναλγῶν, ὡς μᾶλλον ἐκείνου πενθῶν, 
ς ΄ 4 “- .] , ςς Ἢ , , 2} ᾿ 

ὡς τηκόμενος ἐπὶ τοῖς ἐκείνου. ν πάση μακροθυμίᾳ," 4 φησὶ, 
σ΄ 4 Ἀ “- 

μὴ ἐν τῆ τυχούση. 5 Φ,"Έσται γὰρ καιρὸς, ὅτε τῆς ὑγιαινούσης 
πρὶ δ δι 2) 3 τὰς “- 

διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται. Πρὶν ἤ ἐκτραχηλισθῆναι, προκα- 
’ ’ Α “5 5 

τάλαβε πάντας αὐτούς" διὰ τοῦτο εἶπε, “καὶ εὐκαίρως, Τκαὶ 
Ἱ , ΄σ 

ἀκαίρως" ὡς "ἔχεις ἑκόντας μαθητευομένους, πάντα πρᾶττε. 
Ὶ ὩΥ̓ Ι Α - 

“᾿Αλλὰ κατὰ τὰς [ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας, φησὶν, ἑαυτοῖς ἐπισω- 
εύὐσουσι διδασκάλους. 

ΕΔ, 3 ὁ ΄“΄“ , ’ὔ - Α ᾿Ὶ . ’ 

Οὐδὲν ἐμφαντικώτερον τῆς λέξεως ταύτης" τὸ γὰρ ἀδιάκρι- 
κε Ἂς Π Α “- ,ὔ " ΕΣ Υ) « 

τον πλῆθος τῶν διδασκάλων διὰ τοῦ, σωρεύσουσιν, ἐδήλωσε, καὶ 
“ Ἀ ΄“Ἅ ΄-“ - - 

νδιὰ τοῦ παρα τῶν μαθητῶν χειροτονεῖσθαι. “᾿Ἑαυτοῖς ἐπισω- 

ρεύσουσι, φησὶ, διδασκάλους, Ὑκνηθόμενοι τὴν ἀκοήν" τῆς 

ἡδονῆς χάριν λέγοντας, ἢ “τερπόμενοι τὴν ἀκοήν. δε Καὶ ἀπὸ 

μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἡ ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους 

ἐκτραπήσονται." "Γ αῦτα προλέγει, οὐκ εἰς ἀθυμίαν ἁπλῶς 

βουλόμενος ἐμβαλεῖν, ἀλλ᾽ ἵνα, ὅταν ἐκβῆ, γενναίως ἃ φέρωσιν" 
Ψ 5 Ψῃ - ΝΟ Γ Ν᾿ 9 , Φ 7 ςς Π ὃ Ἂ 

ὥσπερ οὖν καὶ ὁ Ἄριστος ἐποίει λέγων, ὅτι αραδώσουσιν 
σ- Α ἈΝ 7 

ὑμᾶς, καὶ μαστιγώσουσι, καὶ εἰς τὰς συναγωγὰς ἄξουσιν ἕνεκεν 
“ ᾿ ΄ ζχυ 

τοῦ ὀνόματός μου. ᾿Επεὶ καὶ ἀλλαχοῦ φησιν ὁ μακάριος οὗτος" 
8. (( Ἢ Ν Ἁ Τὴ σκ “ 5 , ᾿ ι »᾿ " 

γώ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ ἘΜῈ φιξίν 

μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς, μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου." τρβθοαι 

δὲ ἔλεγεν, ὥστε ἘΠ Ὸ αὐτοὺς, ὥστε τῷ παρόντι καιρῷ κεχρῆ- 

σθαι εἰς δέον. 5.“ Σὺ δὲ νῆφε. "φησὶν, ἐν πᾶσιν." ὋὉράς ὃ ὃτι 
ὃ ᾶ ΤΩΣ ΄ ’ὔ ᾿Ξ Κ Α Ἁ κ Β Χ Ἂ εἰ “᾽ὔ 

ιὰ τοῦτο ταῦτα προλέγει; ἴλαι γὰρ καὶ ὁ Ἄριστος “ἔλεγε 

10 “σονται ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆ- 
ο᾽ Ἁ “ δ “- ς κ “- "᾿ 

οὕτω καὶ οὗτος, ὅτε ἔμελλεν ἀποδημεῖν, ταῦτα ἔλεγε. 
ςς ΣΝ δὲ “ε: 3 - ’ «85 , 

υ ὃε νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπαθησον᾿ τουτέστι, καμε, προκα- 

Ἁ ΄σ΄ , 

πρὸς τῷ τέλει, 

ται 

’ 3 “- ς ΌΕ εἶ 

τάλαβε, πρὶν ἢ τὴν λύμην ἐκείνην ἐπελθεῖν: ἐν ἐασφαλεῖ τα 
Ῥ ’ ,ὔ ΄ 

πρόβατα κατάστησον, ἕως οὐ πάρεισιν οἱ λύκοι πανταχοῦ. 
’ ΄. Α ’ 

“[Κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου 

9 ψ.2. δ 54. 7 Μαείίμ. σ. τῇ. 8. Αοὐ. χχ. 20. 9 ν. 5. 
10 Μαίῆ. χχῖν. 24. 

Ὦ ὀργιζ. ] -Ἐ φησὶ Κ. ο ταῦτα πάντα ῬΤῸ πάντα ταῦτα ΟΠΊΏΕΒ. Ρ φίλον 1. 
4 φησὶ] - καὶ διδαχῇ Ἰξ 44. Ἰην 115. ΠΡ Υ]8 οί ψοι. Γ καὶ οτη. Ο. 5 ἔχειν 
σ.Κ. ϑᾶν. οοῦ, Ἰηνιία (δαί. δῥαϊ!πη εἴκοντας (Ὁ. Οαι. οδέοηιρογαπέεος οί. 
ὗ ἐπιθ. τὰς ἰδίας, φ. 1 ἰδίας ἐπιθ. Κα. ν διὰ τοῦ] τὸ αὐτοὺς Κ. Γ᾽ κνηθόμενοι 
---ἡδονῆς] καὶ δεικνὺς πῶς κνηθόμενοι, ἐ ἐπάγει, τὴν ἀ. τουτέστι, τοὺς ἡδονῆς Κ, 
᾿Ξ τερπόμενοι τὴν ἀ. 1 καὶ τέρποντας τὴν ἀ. ἐπιζητοῦντες ἴζ. ὅν. οοΐ. Υ ἀπο- 

στρέφουσιν 1. 2 ἁπλῶς δϑδιιτηΐιπι 6χ (1Κ. εἴ τηᾶγρ. 1. ἃ φέρωσιν ΟἸΩΏΕΒ. 
φέρῃ Ἐαα. Ὁ φησὶν οἵη. Κ. ς πᾶσι]- κακοπάθησον Εαά. ᾿Ἰην115 ΠΡ ΥῚ5 
οἵ -οί, ἃ ἔλεγε] εἶπε Κα. Μοχ ὅτι ἔσονται Ἰζ. ὅν. σοί. Ε ἀσφαλείᾳ 1. 
Γ κακοπάθησον οτα. (Ὁ. 
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πληροφόρησον." "Ἄρα τοῦτο ἔργον εὐαγγελιστοῦ, τὸ κακοπα- Ὁ 

θεῖν, καὶ παρ᾽ ἑαυτοῦ, καὶ παρὰ τῶν ἔξωθεν. «ς Τὴν διακονίαν 

ὅσου πληροφόρησον"" τουτέστι, πλήρωσον. ᾿Ιδοὺ καὶ ἄλλη 

ἀνάγκη τοῦ κακοπαθεῖν. 1} “᾿Ἰὐ γὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, " φησὶ, 

καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκεν. " Οὐκ εἶπε, τῆς 

ἐμῆς θυσίας, ἀλλ᾽ ὃ περισσόν ἐστι. Τῆς μὲν γὰρ θυσίας οὐ τὸ 

πᾶν ἀναφέρεται τῷ θεῴ, τῆς δὲ σπονδῆς τὸ ὅλον. 12.“ Τὸν 

ἀγῶνα τὸν καλὸν ἡγώνισμαι, τὸν δρόμον 'τετέλεκα.᾽ Ἰ]ολλάκις 

τὸν ἀπόστολον μετὰ χεῖρας λαβὼν ἐγὼ, καὶ τὸ χωρίον τοῦτο 

περισκεψάμενος, ἀπορῶν ἡππέλονην τίνος ἕνεκεν οὕτω Μμεγαλης- 

γορεῖ Παῦλος λέγων, “δὸν ΚὮὖ καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι. ̓ Νῦν δέ 

μοι δοκῶ εὑρηκέναι τῇ τοῦ θεοῦ χάριτι. 'Γίνος οὖν ἕνεκεν ταῦτά Ἐ' 

φησι; ᾿Γὴν ἀθυμίαν ἱπαραμυθήσασθαι βούλεται τοῦ μαθητοῦ, 

θαρρεῖν κελεύων ὡς ἐπὶ στέφανον "Ξαπιόντος αὐτοῦ, ὡς πάντα 

τετελεκότος, ὡς καλῆς ἐπιτυχόντος τελευτῆς. " Χαίρειν δεῖ, 

φησὶν, οὐκ ἀλγεῖν" διὰ τί; ““Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι." 
οὥσπερ ἄν εἴ τις πατὴρ παιδίον αὐτῷ παρακαθήμενον, καὶ τὴν 

ὀρφανίαν οὐ φέρον παραμυθοῖτο, λέγων" τέκνον, μὴ κλαῖε; ἐζή- 

σαμεν καλῶς, εἰς γῆρας ἐλθόντες καταλιμπανομέν σε ἄληπτος 

ἡμῶν ὁ βίος γέγονε" μετὰ δόξης ἀπερχόμεθα' ἔχεις καὶ σὺ θαυ- Ἐ 
μάζεσθαι ἀπὸ τῶν ἡμῖν πεπραγμένων" πολλὰς ἡμῖν ὁ βασιλεὺς 

οἷδε τὰς χάριτας. Ῥ'ὡ)ς ἄν εἰ ἔλεγε, τρόπαια ἐστήσαμεν, τοὺς 
πολεμίους ἐνικήσαμεν᾽ “οὐ μεγαληγορῶν, ἀλλ᾽ ἀνιστὰς τὸν 

παῖδα, καὶ παιδεύων τοῖς ἐγκωμίοις κούφως φέρειν τὰ συμβάντα, Ἰτ 

καὶ χρηστὰς ἔχειν ἐλπίδας, καὶ μὴ νομίζειν ὅ ὃτι φορτικὸν τὸ 

πρᾶγμα. Δεινὸν γὰρ, δεινὸν ὁ χωρισμός" καὶ ἄκουε αὐτοῦ 

λέγοντος, ""“Ἡμεῖς δὲ ἀπορφανισθέντες ἀφ᾽ ὑμῶν πρὸς καιρὸν 

δὥρας, προσώπῳ, οὐ καρδίᾳ. Εἰ οὖν αὐτὸς χωρισθεὶς τῶν μα- 

θητῶν τοιαῦτα ἔπασχεν, οἷα οἴει τὸν Τιμόθεον πάσχειν: εἰ 

ζῶντος χωριζόμενος αὐτοῦ ἐδάκρυεν, ὡς λέγειν αὐτὸν, “ Μεμνη- 

μένος σου τῶν δακρύων, ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ," πόσῳ μᾶλλον 

τελευτήσαντος: “Γαῦτα οὖν παραμυθούμενος ἔγραφε" καὶ ἵπᾶσα 

ἣ ἐπιστολὴ παραμυθίας ἐστὶ πλήρης, καὶ ὡσανεὶ διαθήκη τίς Β 

ἐστι. “Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον, φησὶ, 

 ν; ἢ. Ἰζνς ἢ, 18 χ ΤῊΏΘ88. 1]. 17. 

Ε σου οτη. Ἷ. ἢ φησὶ οτη. Κ. ᾿ τετέλεκα - τὴν πίστιν τετήρηκα Εά4α. 
Ηδες οτη. (.1. γι. Κι, ἁ γῶνα) ἀ ἀγῶνα τὸν κ. Ο. ἔπ, .β. τοῦ μ.7 δ:ῖο 
ΟΠΊΠ6Β. τοῦ μ. π. β. Ἐαά. ἸῺ ἀπιέντος 1. Ὁ χαίρειν---διὰ τί; :] εἶτα δεικνὺς 
διὰ τί χαίρειν δεῖ, καὶ οὐκ ἀλγεῖν, “Φησὶν τον Ὁ ὥσπερ] τοῦτο ἐπαγαγὼν, δῆλός 
ἐστιν ὃ Παῦλος ὅ ὅμοιόν τι ποιεῖν, ὥσπερ Κ. Ρ ὡς ἂν εἰ ἔλεγε οἴη. ᾿ζ. (ὑαΐ. 
διαθτη τὰ τρόπαια Κα. 4 “] καὶ ταῦτα ἀπαριθμοῖτο οὐ ΚΚ. Ῥοβύ μεγαληγορῶν 
δα. ἄπαγε 1.Κ. ὅν. οεἴ. Τ γὰρ] μὲν γὰρ Κ. 5 ὥρας δοορεεδβὶῥ 6Χ ΟἸΔΠΪΡιΙ8. 
τ πᾶσα] -- δὲ Κι, ὅν. σοί. Υ ἀγῶνα]- φησὶ ὦ. Μοχ φησὶ οπι. ὈΪ5 14 6Π|. 
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’ὔ Α Π , "5 ςς ΕΣ " ΄' Ἀ κ ’ .᾽") 

τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα. ον ἀγῶνα, φησι, τὸν καλὸν 
ς᾽ “ Α Α " “9 ΄- ΝΎ “ » , Ε 

οὐκοῦν καὶ σὺ αὐτοῦ ἐπιλαβοῦ. ᾿ᾶνθα ἅλυσις, ἔνθα δεσμὰ, ἔνθα 
θάνατος, οὗτος ὸ ἀγὼν καλός; Ναὶ, φησίν" ὑπὲρ γὰρ Χρι- 

στοῦ γίνεται" στεφάνους ἢ γὰρ ἔχει μεγάλους. “«"Γὸν ὁ ἀγῶνα 

τὸν καλόν. Οὐδὲν τούτου βέλτιον τοῦ ἀγῶνος" Υοὐ λαμβάνει 

τέλος ὁ στέφανος οὗτος" οὗτος οὐκ ἀπὸ ἐκοτίνων ἐστὶν, οὐκ ἔχει 
’ ἄνθρωπον ἀγωνοθέτην, οὐκ ἔχει ἀνθρώπους θεατάς: ἀπὸ ἀγγέ- 

λων σύγκειται τὸ θέατρον. ᾿Κἀκεῖ ἐν ἡμέραις πολλαῖς πονοῦσι 
Ν ΄ 4 4 8 “ ΄σ΄ Ἀ , "» κ 

καὶ ταλαιπωροῦνται, καὶ ἐν δῶρᾳ μιᾷ τὸν στέφανον ἔλαβον, καὶ 

παραχρῆμα ἀπέπτη τὰ τῆς ἡδονῆς" ἐνταῦθα δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ 
Α ᾽ ’ " ὃ ’ ᾽ ΄σ ὉΔ “- ἈΝ Π 

ἰιαπαντὸς ἐν λαμπρότητι, ἐν ὄξη, ἐν τιμή. εἴ λοιπὸν χαι- 
’ 

ρειν" εἰς γὰρ ἀνάπαυσιν ἔρχομαι, ἐξέρχομαι τὸ στάδιον. " Ἠκου- 
χ 14 ςς 4)" ᾿] ΄“ ὦ Ὶ Α "ὦ ΄ Ν᾿ ἘΝῚ 

σας ὅτι Ο ἀναλῦσαι κρεῖσσον, καὶ σὺν ΔἈριστῷ εἶναι. 

εὐ ὸν ὃ ρόμον τετέλεκα. “Καὶ γὰρ ἀγωνίζεσθαι χρὴ καὶ τρέ- 

χειν᾽ ὑ γονέζεσθει καβῤ!εῤδύυντα τὰς θλίψεις, τρέχειν δὲ οὐχ 

ἁπλῶς, ἀλλὰ πρός τι χρήσιμον. Ὄντως καλὸς ὁ ἀγὼν, οὐ 
, ε - δ ῃ 5 ΔΑ τὰ οὗν τι Ν, {Ὲ , ᾽ " 

τέρπων ἀπλως τον θεατὴν, αλλὰα ὠφελῶν καὶ ὁ δρόμος οὐκ εἰς 

τὸ μηδὲν χωρῶν, οὐδὲ ἰσχύος ἐπίδειξίς ἐέστι καὶ φιλοτιμίας, 

ἀλλὰ πᾶντας ἕλκων εἰς τὸν οὐρανόν. Οὗτος ὁ Ο δρόμος τοῦ ἡλίου 

καθαρώτερος, ὃ ὁν ὁ [Ϊαῦλος ἔτρεχεν ἐπὶ τῆς γῆς, ἢ ὃν ἐκεῖνος 
’ ἔ 9 Α “ 3 “- “"ἍἪ Α ’ὔ Ἁ ὃ Ξ ᾿ 7) 

τρέχει 'επὶ τοῦ ουρανοῦ. Πῶς δὲ τετέλεκε τὸν ρόμον ; 1ην 
5 ’ “᾿ ’᾽ ᾿] ’ 5 Ν “ ἣν , 

οἰκουμενην ἁπασαν Ἑπεριέδραμεν, ἀρξάμενος ἄπο τῆς ἰ αλιλαίας 
“-. “-- Ξ “᾿. σ΄. Ξ 

καὶ ἀπὸ τῆς ᾿Δραβίας, καὶ μέχρι τῶν περάτων τῆς γῆς ἐλθών 
1 “Ω Α τὶ -" Ἵ Α 4 ’ὔ , ἘΝ 

στε με, φησὶν, ἀπὸ ερουσαλήὴμ καὶ κύκλῳ μεχρι τοὺ ἰλ- 
»“». ἔ “ ΄“- Α » 

λυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ" καὶ πᾶασαν 

διαδραμὼν τὴν οἰκουμένην καθάπερ τις πτηνὸς, μᾶλλον δὲ καὶ 

πτηνοῦ σφοδρότερον' ὁ μὲν γὰρ πτηνὸς ἁπλῶς ἡ διέτρεχεν, 

οὗτος δὲ οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ τὸ πτερὸν ἔχων τοῦ πνεύματος, καὶ 

μυρία διακόπτων κωλύματα, θανάτους, ἐπιβουλὰς, συμφοράς" 

ὥστε καὶ πτηνοῦ ταχύτερος ἦν. Εἰ πτηνὸς ἣν, καὶ κατηνέχθη 

ἄν καὶ ἀνάλωτο" ἐπειδὴ δὲ ὑπὸ τοῦ πνεύματος ἐκουφίζετο, πάν- 

των ὑπερηνέχθη τῶν ἀκαμρς ὡσανεὶ πτηνὸς πτερὰ ἔχων. ἀπὸ 

πυρός. ὼ Τὴν πίστιν, "φησὶ, τετήρηκα. ; Πολλὰ γὰρ ἣν τὰ 

βουλόμενα ' αὐτὸν συλῆσαι, οὐχ αἱ φιλίαι τῶν ἀνθρώπων " μόναι, 

1: ῬΈΠΙΡΡ. 1. 25. 196 Ἔοτη. Χν. 19. 

Υ ὁ οἵη. [ζ. ὰρ ΟΤη. 1.Κ. 8κν. οεῦ. Υ͂ οὐ λαμβάνει] οὐκ ἄγει Ι. 
Ζ κοτίνου Κ. ἃ φρε] ὁ ἡμέρᾳ Κ. Ὁ χαίρειν δεῖ λ. μος οτά. Κ. ἀπέρχομαι 
ΡΙῸ ἔρχομαι άπ. ς καὶ γὰρ] δείκνυσιν ὅτι καὶ Κι. ἀ ἀγωνίζεσθαι -Ἐμὲν 
Κ. ὅν. σοί. ἀγωνίζεσθαι οὔ. Νείοη. 8 ἐστι] ὧν Κ. Μοχ πρὸς το εἰς 
1ά6πη. ἴ ἐπὶ τοῦ] ἐν τῷ Ὁ. Ε περιέδραμεν] 51ς 6 θην ψετοη. 
περιῆλθεν ἸΚ. 8αν. οο. ὃ διέτρεχεν] διατέμνει τὸν ἀέρα Κ. ἱ ἦν }- ἁπλῶς 
Κ. ὅαν. εεῖ. Κὶ φησὶ οπῃη. Κα. ἰ πολλὰ γὰρ; δείκνυσι διὰ τούτου ὅτι πολλὰ Καὶ. 
τ αὐτὴν Ἰ. π μόνον Κὶ. 

(373) 
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ἀλλὰ καὶ ἀπειλαὶ καὶ θάνατοι καὶ μυρία ἕτερα. ᾿Αλλὰ “πρὸς 

ἅπαντα ἔστη. [ἰῶς ; Νήφων καὶ ἐγρηγορώς. ἹἹκανὰ μὲν οὖν 
καὶ ταῦτα πρὸς παραμυθίαν τῶν μαθητῶν, αὐτὸς δὲ καὶ τὰ 

ἔπαθλα προστίθησι. Ἰ]οῖα “5 δὲ ταῦτα; 16 ΄“ Λοιπὸν ἀπόκειταί 
Α « ΄- , ᾿ ’ "9 ͵ ΕἸ ΄ 

Ῥμοι, φησὶν, ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος. Δικαιοσύνην “ ἐνταῦθα 
᾿ ; ᾿ ᾽ , , 3 “ " Φ , 

τὴν καθόλου φησὶν αρετῆν. Ου τοίνυν αλγεῖν χρή, ὅτι ἄπειμι 
Α ΄ ο Α 

᾿στεφανωσόμενος τὸν στέφανον τὸν απὸ Χριστοῦ τιθέμενον ἐπὶ 
΄“ Ε] ΄ ας ς 5 » »᾿ ΕῚ -» 3᾽ "5 “- ΕῚ “Ῥ ι ἴω 

τῆς ἐμῆς κεφαλῆς δεὶ ἀρα ἐνταῦθα, ὄντως ἀλγεῖν ἐχρῆν ἵμαλ- 
Ἁ ᾿ 

λον, μὴ παραπέσω, μὴ παραπόλωμαι. «0 ν ἀποδώσει Ἰων ὁ 

δίκαιος κριτής" οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι 

τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ Ἐνταῦθα καὶ αὐτὸν ἀνέστησεν. Τὶ 
»"»» -. ἴω Ἀ 

Χ πᾶσι, πολλῷ μᾶλλον Τιμοθέῳ. ᾿Αλλ᾽ οὐκ εἶπε, καὶ σοὶ, ἀλλὰ, 

γ“ πᾶσι" πολλῷ μᾶλλον σοί. 
΄- Α ; ; ΄. 

Ζ]Πῶς δὲ ἄν τις ἀγαπήσειε, φησὶ, τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ Χρι- 

στοῦ: Εἱὐ " χαίροι ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ" ὁ "δὲ χαίρων ἐπὶ 

τῆ παρουσίᾳ αὐτοῦ, ἄξια πράττει τῆς χαρᾶς, τὰ ὑπάρχοντα 

προήσεται, εἰ δέοι, καὶ τὴν ψυχὴν, “ ὥστε τῶν μελλόντων τυχεῖν 
»] ΄“ ι Ἁκ ΄' 

ἀγαθῶν, ὥστε καταξιωθῆναι τὴν δευτέραν παρουσίαν μετα τοῦ 
“- ἈΝ Α 

προσήκοντος σχήματος ἰδεῖν, μετὰ παρρησίας, μετὰ δόξης καὶ 
"-Ἅ ΄σ ; “ 

λαμπρότητος. ᾿Ποῦτό ἐστιν ἀγαπᾶν τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. Ὁ 
“ ΓΟ " ’ ο, Ἁ 

ἀγαπῶν αὐτοῦ τὴν ἐπιφάνειαν, πάντα πράξει ὥστε καὶ πρὸ 
9 , ΄σ “ι ἢ] ’ κ , 17 (ΟΡ 9 Μ“ 

εκείνης τῆς καθολικῆς “γενέσθαι τήν μερικήν. ἰ ἐστιν ὃτι 

οὐ τῷ κόσμῳ ἔμελλεν ἡδμυβμίζοδνέ ἑαυτόν; ᾿Αλλὰ τί; ΓΑκουε τοῦ 

Χριστοῦ λέγοντος" ““Ὁ ἀγαπῶν με τὰς ἐντολᾶς μου τηρήσει, 

ἱπορευσόμεθα ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ, καὶ μονὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιή- 
ν᾽ ΠῚ ’ δὲ [2 9 ᾿ ν ἴω ω ἘΠΕ Π 

σομεν. ννόησον ὃὲ ὅσον ἐστὶ τὸν κοινῆ πᾶσιν δεπιφαίνεσθαι 

μέλλοντα, τοῦτον ἰδίᾳ ὑπισχνεῖσθαι ἐπιφανῆναι ἡμῖν. ““᾿᾿λου- 
“ 

σόμεθα γὰρ, φησὶ, καὶ μονὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιήσομεν." Εἴ τις 

ἀγαπᾷ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ, πάντα πράξει, ὦ ὥστε αὐτὸν καλέ- 

᾿ 
και 

16 ν. 8. 17 7οδιι. χὶν. 22, 23. 

Ὁ δὲ οτη. Κ. Ρ μοι οἴη. 1. φησὶν οτη. Κα. 4 ἐνταῦθα] -Ἐ πάλιν ἘΜ 36. 
ἰην 115 ᾿Ργῖ]8 οἱ σαῦ. Μοχ λέγει το φησὶν Κα. Τ᾽ στεφανωθησόμενος ΟΟ. 
3 εἰ ἄρα ἐνταῦθα] 516 Ο. γ εροῃ. εἰ ἄρα ἐνταῦθα ἤ ἣν Ι. ἀλλ᾽ εἰ ἐνταῦθα παρέ- 
μενον ΚΚ. ὅαν. σοί, οὕτως ρτο ὄντως ΄ΘΥΟΗ. ὑ μᾶλλον ]-{- καὶ δεδοικέναι Κ. 
8αν. οεἴ. μᾶλλον οἴη. δ ΘΓΟΙ. Υ μοι] - ὁ (ὁ οτῃ. 6.) κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 
ΟΟΚ. ὅν. σδί. Ἰηνια αὶ. Υ' καὶ οἴῃ. Καὶ. Χ πᾶσι) πάντας Ο. Υ πᾶσι] 

καὶ εἰ πᾶσι 1. τ δηλῶν ὅτι εἰ πᾶσι Κζ. ὅαν. οεε. Μοχ αὐτῷ Ρτο σοὶ Κ'. ϑαν. 
σοί. Ζ ἩΘΙΚΟΝ. Ὅντι δεῖ καταφρονεῖν τῶν προσκαίρων" καὶ ὅτι κἂν μὴ διὰ 
Χριστὸν ἐπηρεασθῶμεν, ἀλλ᾽ ὅμως (-Ἐἂν 1. ) μακροθύμως ἐ ἐνέγκωμεν, διὰ θεὸν ἡμῖν 
(τὴ 1.) ὑπομονὴ λογίζεται. εγοπ. πῶς δὲ] καὶ πῶς, φησὶν (ΤηοΧ Ο0Π|. φησὶ) Κ. 
ἃ χαίροι] ὅϊο (ὑαΐ. χαίροις Ὁ. χαίρει θα 4. Ὁ δὲ οη. Κὶ, ὃ ὥστε---ἀγα- 
θῶν οτη. Κ. 4 γενέσθαι }-Ἐ αὐτῷ Κ. ὅαν. οεἵ. τῆς καθ. οτη. ἡ ΕΥΌΠ. 8 τί 
πλν ἀλλὰ τί; καὶ πῶς ἔνι τοῦτο, φησίν ; Ἰζ. ὅαν. οοἴ. φυΐδ ὕ6γῸ ἰδίο οὶ ὃ 
ψεῖ. Γ ἐλευσόμεθα Κ. ΒΕ ἐμφανίζεσθαι Ο. 

ΤΟΜ. ΥἹ. Κκ 

᾿ ἣ 

γτὃ 

σ 
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σαι πρὸς " ἑαυτὸν, καὶ ἔχειν, ὥστε ἐπιλάμψαι αὐτῷ τὸ φῶς. 

Μηδὲν ἀνάξιον ἔ ἔστω τῆς παρουσίας αὐτοῦ, καὶ ταχέως ἱκαταλύει 

Ὁ παρ᾽ ἡμῖν. ᾿Επιφάνεια δὲ λέγεται διὰ τὸ ἐπάνω φαίνεσθαι, καὶ 

ἄνωθεν ἀνατέλλειν. Οὐκοῦν τὰ ἄνω ζητῶμεν, καὶ ταχέως τὰς 
“-“ ΄ ’ 

ἀκτῖνας ἐκείνας ἐπισπασόμεθα. Οὐδεὶς τῶν κατω κυπτόντων, 

καὶ κατορυττόντων κι ἑαυτὸν εἰς τὴν γῆν, δυνήσεται τὸ ἡλιακὸν 

φῶς ἰδεῖν: οὐδεὶς τῶν καταμολυνόντων ἑαυτὸν τοῖς βιωτικοῖς 
’ ΄. “- 

πράγμασι, δυνήσεται τὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης ἰδεῖν᾽ οὐδενὶ 
΄“ ’ κ 

ἐπιφαίνει τῶν 'τούτοις ἐνστρεφομένων, ᾿Ανάνηψον μικρὸν, 

"" ἀνάνευσον ἀπὸ τοῦ βάθους, ὦ ἀπὸ τοῦ κλύδωνος τοῦ βιωτικοῦ, εἰ 

βούλει τὸν ἥλιον ἰδεῖν, εἰ βούλει τῆς ἐπιφανείας τυχεῖν" ἂν 
΄“ σ. “ Α Α 

τύχης αὐτοῦ τῆς ἐπιφανείας ταύτης, τότε αὐτὸν ὄψει μετὰ 
ΤῊΣ ΠῚ ΄- 7 Φ Ὰ ’ Ὁ ΨΉ δι. Ψ΄ Ἁ Α 

Ε πολλῆς “τῆς παρρησίας. Φιλοσοῴφησον νῦν" μή ἔστω παρὰ σοι 
“΄“ ΄. ’ 

πνεῦμα ἀπονοίας, ἵνα μή σε ῥαπίσῃ σφοδρῶς καὶ καταβαάλη" μὴ 

ἔστω Ῥλελιθωμένη ὴ καρδία, καὶ σκότος, ἵνα μὴ Ἱπροσαράξης 

ἐκεῖ πὸ πλοῖον μὴ ἔστω τις δόλος" καὶ γὰρ αἱ ὕφαλοι ναυάγια 

ἐργάζονται χαλεπώτατα. Μὴ τρέφε θηρία, τὰ πάθη "λέγω: 

θηρίων γὰρ ἐκεῖνα χαλεπώτερα" μὴ τοῖς ῥευστοῖς πράγμασι 

θάρρει, ἵ ἵνα δυνηθῆς ἑστάναι βεβαίως. Οὐδεὶς ἐπὶ ὕδατος ἵστα- 
35. 4 γ δὲ ,ὔ ν .' 2 ΝΣ Ως “ὁ “ὃ τ κ 

ται, ἐπὶ "ὃς πέτρας ἅπαντες ἀσφα ὡς δεστήκασιν. ωρ εστὶ 

Ἑ τὰ βιωτικὰ π 88 ΞΡ Έ ΧΆ ὑὸ ράγματα" ον ᾿ γὰρ, φησὶν, υδατα ἕως 

ψυχῆς μου, ὡς χειμάρρους παραρβάθμι ὡν Πέτρα ἐ ἐστὶ τὰ τρεὺ- 

ματικά" «ἢν πέτρᾳ γὰρ, φησὶν, “ὕψωσας τοὺς πόδας μου." 

Ἰλύς ἐστι καὶ πηλὸς τὰ βιωτικά' ἀνασπάσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ 
᾿ κ᾿ ΄“ ΄σ 

τούτων᾽ οὕτω γὰρ δυνησόμεθα τυχεῖν τῆς ἐπιφανείας τοῦ Χρι- 
΄“ 1 εἴ δ ΕΝ" ᾽ ᾽ ᾽ὔ 5 6 Α Ε ἴω ’ 

7τοὸ στοῦ. ἂν ὃ ὕεαν ἐπέλθη, φερωμεν᾽ ἱκανὴ ἐν πᾶσι παραμυθία 
᾿ Ἁ Α - ᾿ ’ὔ Ά ’ 9 Α 9 ’ 

τὸ διὰ Χριστὸν παθεῖν. ταύτην τὴν θείαν ἐπῳδὴν ἐπιλέγωμεν, 
Ἁ ’ “- ’ « ει ὃ ’ Κ ᾿ ζω ὃ ᾿ π᾿ 

καὶ παύσεται τοῦ τραύματος ἡ ἀλγηόῶν. αἱ πῶς ὁια ρι- 
κι ΙΝ 

στόν ; φησίν. ᾿Εσυκοφαντησέ σε τις ἁπλῶς, οὐ διὰ Χριστόν; 
5; ,.. ἢ 7 Ζ «ἃ 9 , «ὰ ΕΚ ε Α Ε] , 

ν ἐνέγκης γενναίως, ἂν εὐχαριστήσης, ἂν εὔξη ὕπερ ἐκείνου, 
- κα 7] ) 

ταῦτα πάντα διὰ Χριστὸν ποιεῖς. Αν καταράση, ἀν ἀποδυσπε- 
“Δ 5 ᾽ 5 , “ Ἁ “ ς ΕΣ Ἀ 

τήσης, ἂν επιχειρήσης ἀμύνασθαι, κἂν μή δυνηθῆς, οὐκ ἔστι διὰ 
ον ΄ ΄ ΄“ 

τον Χριστὸν, δἀλλὰ καὶ ζημίαν ὑπέμεινας, καὶ τοῦ καρποῦ ἀπε- 

18. ῬΒ5]. ταν Ὁ. ἜΣ συ: ἢ. 

" αὐτὸν Κὶ. ἱ καταλύσει ἵΚ. Μοχ δὲ οπ,. 1461]. Κ αὑτὸν Ο. αὐτὸν 1. 
κατορυττομένων ΏΤῸ κατορυττόντων ἑαυτὸν Κα. Ἰ τοιούτοις Ο. τὰ ἀνάνευσον 
ΟΙΚ. Ἑαδορθαίαν ἀνάνηψον. ἢ τύχοις 1.Κ, ο τῆς οἵη. Καὶ. Ρ λεληθο- 
μένη 1. ϑιαϊιτη ἡ οτὴ. (Ὁ. ᾳ προσαράξης Κα. προσαρράξης Εαά. Τ᾿ δὲ 
οἵη. Κα, Μοχ πάντες Ἰάριη. 5 ἑστήκασιν] 516. ΟΠΊΏ8Β. ἵστανται Εαα. 
ἴ γὰρ οἴῃ. Κ. ὅν. οἴ. ν ὕψωσας] ἔστησε Κ. Υ ἐὰν] ἂν Ο. ϑἰδιιτη 
ἐπιθῇ 1. Χ Χριστὸν - ἐστι παθεῖν Καὶ. ὅν. οσεἴ. φησὶν οπι. Καὶ. 564 εἶπεν 
ΒΡΟΥΒΟΙΙΡΒΙῦ τηδῃ. Υθ0. Σ σε] με Ὁ. 2 ἂν ῬΥῸ ἐὰν Ὀ18 ΟΠΠΠΘΒ. ἃ ἀλλὰ 
καὶ ᾧ. ὑπέμεινας} ὅΐ1ο ΠΟΒΙΓΙ Οοἴηη65. ἀλλὰ ᾧ. ὑπήνεγκας Βα, 
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στέρησαι διὰ τὴν προαίρεσιν τὴν σήν. ᾿Ἐὼὰν ἡμῖν ὑγάρ, ἐστι καὶ κερ- 

4) δαίνειν ἐκ τῶν δεινῶν, καὶ βλάπτεσθαι' οὐ παρὰ τὴν φύσιν τῶν 
δεινῶν τοῦτο γίνεται, ἀλλὰ παρὰ τὴν ἡμετέραν προαίρεσιν. Οἷόν 

τι λέγω" ἔπαθε τοσαῦτα ὁ Ἰὼβ, εὐχαρίστως ἤνεγκεν, ἐδικαιώθη, 

οὐκ ἐπειδὴ ἔπαθεν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ “παθὼν ᾿ ἤνεγκεν. “Ἕτερος ὦ 

αὐτὰ παθὼν, μᾶλλον δὲ οὐδὲ τὰ αὐτά" οὐδεὶς γάρ ἐστιν ὁ τοι- 

αῦὔτα παθών" ἐἀλλὰ πολλῴ ἐλάττονα. ἐδυσφήμησεν, ἡ ἠγανάκτησε, 

κατηράσατο τῷ κόσμῳ παντὶ, ἐδυσχέρανε πρὸς τὸν θεόν" οὗτος 

κατεκρίθη καὶ κατεδικάσθη, οὐκ ἐπειδὴ πέπονθεν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 

ἐβλασφήμησεν' ἐβλασφήμησε δὲ, οὐ παρὰ τὴν ἀνάγκην τῶν συμ- 

ἄντων" ἐπεὶ εἰ ἡ ἀνάγκη τῶν συμβάντων τοῦτο ἐποίησεν, ἔδει 

καὶ τὸν Ἰὼβ βλασφημῆσαι" ε ἰ δὲ χαλεπώτερα παθὼν οὐδὲν 
τοιοῦτον εἰργάσατο, οὐ παρὰ τοῦτο ταῦτα συνέβη, ἀλλὰ παρὰ 

τὴν ἀσθένειαν τῆς προαιρέσεως. ᾿Ισχυρᾶς οὖν δεῖ ἡμῖν ψυχῆς, 
καὶ οὐδὲν ἡμῖν χαλεπὸν φανεῖται" ὥσπερ ἀσθενούσης. οὐδέν 

ἕ μην, ὅπερ οὐ χαλεπόν. Παρὰ τὴν ἡμετέραν διάθεσιν πάντα 

ἱ φορητὰ καὶ ἀφόρητα γίνεται" ταύτην ὀχυρώσωμεν, καὶ 

πάντα οἴσομεν εὐκόλως. Καὶ γὰρ τὸ δένδρον, ὅταν μὲν κατὰ 

βάθους παραπέμψη τὴν ῥίζαν, οὐδὲ σφοδρὰ καταιγὶς αὐτὸ δια- 

σαλεῦσαι δυνήσεται" ἂν δὲ ἐξ ἐπιπολῆς ἣ ̓ κείμενον, καὶ ὑπὲρ τῆς 

ἐπιφανείας, κἂν μικρὰ προσπέσῃ ἀνέμου ῥοπὴ. πρόρριζον αὐτὸ 

ἀνέσπασεν. Οὕτω καὶ ΨΡΗ ἡμῶν, ἐὰν καθηλώσωμεν τὰς σαρκας 

ἡμῶν τῷ φόβῳ τοῦ θεοῦ, ἢ οὐδὲν παρασαλεῦσαι δυνήσεται' ἐὰν 

ἰδὲ ἁπλῶς προστιθῶμεν, καὶ μικρὰ ῥοπὴ ἠφάνισε καὶ ἀπώλεσε. 

Διὸ παρακαλῶ μετὰ πολλῆς τῆς προθυμίας Κἅπαντα φέρειν, καὶ 

μιμεῖσθαι τὸν προφήτην ἰλέγοντα, 19 ἐς ᾿,κολλήθη ἡ ψυχή μου 

ὀπίσω Ἄσου"" οὐχ "ἁπλῶς ἤγγισεν, ἀλλ᾽, “ἐκολλήθη καὶ, “Ἐ- 

δίψησέ σε," οὐχ βάπλῶς ἐπεπόθησε' “καὶ, “ Καθήλωσον, φησὶν, 

ἐκ τοῦ φόβου σου τὰς σάρκας “μου." ἊΑν οὕτως ἐχώμεθα τοῦ θεοῦ, 

ἂν αι ρανα να αὐτῷ τὰς ἡμετέρας διανοίας, ἂν διψῶμεν αὐτοῦ 

τὸν πόθον, “πάντα ἡμῖν ἔσται ἅπερ βουλόμεθα, καὶ τῶν μελ- 
19. ῬΒΩ], ᾿χἘ ο..2. ΟΧΥΗ͂Ϊ. 120. 

Ὁ γὰρ οἴῃ. Κα. Δί, καὶ ογη. Ἰάθτη. ὃ παθὼν ]- εὐχαρίστως ὅαγν. οοΐ. 
εὐχ. ΡΓῸ παθὼν Κ. ε τὰ αὐτὰ] ταῦτα (.1. 6 ἀλλὰ πολλῷ ] ἀλλ᾽ ἁπλῶς 1. 
{ καὶ] ἂν γὰρ αὕτη ἰσχυρὰ ἦ Κ΄ Μοχ ἃ ἂν ἀσθενὴς ῬΤῸ ἀσθενούσης Ἰάθτη. 
ΕΒ ἐστιν οτη. Κα. ὅαν. οεἵ, Ῥοβί χαλεπὸν 84. ἡμῖν δείκνυται 1. δ Ἔ΄ΟΗ. Ὀ οὐ- 
δένα Κ. Ν εγοη. ἷ δὲ οτη. Κ, Μοχ προστιθῶμεν ΡΓῸ προτιθῶμεν εΧ οοη]εο- 
ἴαγα [)Ὲη86] Θα! ΑἸ πηα8. Κ ἅπαν Δηΐθ οοὐν. Καὶ. Ἰ τὸν λέγοντα Κι. ὅαν. σοί. 
τὰ σου] - ὅρα τί φησιν Ο.-Ἐὅρα τί φησιν, ἐκολλ. ἡ Ψ. μου Κι. ὅδν. οοἴ. ἴηνῖῖο 
ψειί. ἢ ἁπλῶς]-Ἐ εἶπεν Καὶ. ὅαν. σοί. ο καὶ ἐδ. σε] καὶ πάλιν, ἐδ. σε ἡ Ψ. 
μου Κ. δ ν. σοί. Ρ ἁπλῶς 1-Ἐ εἰπὼν Κ. εἶπεν ϑαν. εεῖ. Ροβί ἐπεπόθησεν 
864. ἵνα τὸ σφοδρὸν τοῦ πόθου διὰ τούτων ἐμφήνῃ λέξεων Κι. ὅν. εε. 4 καὶ] 
-Ἐπάλιν Κι. ὅαν. οοῦ. φησὶν ΟΠ. 46 Π|. Γ μου] -Εβούλεται γὰρ ἡμᾶς ἀεὶ 
προσκολλᾶσθαι αὐτῷ οὕτω καὶ συνδεδέσθαι, ὡς μηδέποτε αὐτοῦ ἀφίστασθαι 
ΠἸά 61. 5 πάντα] καὶ πάντα Τ.ἸΚ. ὅν. οεἴ. 

κὶς ἃ 

τὰ 

Ὠ 



252 5. ΦΟΑΝΝΙΒΚ ΟΗΒΥΒΞΟΝΤΟΜΙ ΙΝ, 8---12. 

“- ͵7] “" . ΕῚ .ὕὔ " . »- ἴω ΄, ΄ ». 

ΕΗ λόντων ἀγαθῶν ἐπιτευξομεθα, εν Χριστῷ Ἰησοῦ τῳ κυριῳῷ ἡμῶν, 
ἣν μῶν σ΄ "ὦ ν5ι ῖς ᾿ , , ΄ " “- 

μεθ ου τῷ πατρι αμα Τῷ αγίιῳ σπνευματι δόξα, κράτος, τιμῇ, νυν 

θα. 4 Α ς Ἁ 94.“ “ Φ. ᾽ ’ὔ 

και αἀει και εἰς τοὺυς αιἰῶνὰς τῶν αιῶνῶν. Αμήν. 

ἡ δ ΛΟΙῸΣ Ἱ. 

᾿Σπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως. Δημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν, 

ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην" 

"Κρήσκης εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν. Λουκᾶς ἐστι 

μόνος μετ᾽ ἐμοῦ. Μάρκον ἀναλαβὼν, ἄγε μετὰ σεαυτοῦ" ἔστι 

γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν. Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα 

Β εἰς Γὔφεσον. 'Ρὸν φελόνην, ὃν ἀπέλιπον ἐν ρωάδι παρὰ 

Κάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα τὰς μεμ-, 

βράνας. 

7 ἱσανιὶ 9 ΄- ω “ ,ὔ Χ ς 
ἌΞΙΟΝ " ἐπιζητῆσαι πῶς καλεῖ τὸν Τιμόθεον προς εαυ- 

Ν 4 93 ἢ 6 , 5 Δ ἂν ε ’ 

τον, εἴγε ἐκκλησίαν “πεπιστευμένος ἣν, καὶ ἔθνος ολοόκληρον. 
3 ο , ᾿ ᾿ς ΄σ ΒΡ ο Ο ν , 3 3 ἊΝ 

Οὐκ ἀπονοίας ἣν τὸ πρᾶγμα' αὐτὸς γὰρ ἕτοιμος ἣν ἐλθεῖν 
Ν Φ ’ ᾿ 6 » δι ς “ ’ - ς( Ἢ εν ὃὲ ὃ ’ 

στβος αὐυτον ακουε γὰρ αὐτου λέγοντος, 2α»ν ὁἐε βρα υνῶω. 

᾿ ῬΞ - Ἐπ ᾿ κι Ὁ ’ 9) ᾽ κ ἢ αἵνα εἰδῆς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι." ᾿Αλλὰ τίνος 
ΦΨ Ξ ᾽ΑΔ' 4 , “ Α ΄ τὶ ὃ , 
ενεκεν ἢ ναγκὴ κατειλήπτο πολλη, ὅκαι κύριος ἀποοημίας 
ἢ... ΟΣ ὃ "7 Α , ξι ὐΆ ΑΝ 
Οὐυκέετι ἣν εσμωτήριον ὠΚει, Και συνεκέκλειστο ὕῖτὸ ερῶνος. 

Ἁ “ 5 Ν κ᾿ ᾿ ὧν - “ Ἁ “ ΄ κ 

Διὰ τοῦτο αὐτὸν καλεῖ, καὶ ἰδεῖν ποθῶν προ τῆς τελευτῆς, ἱκαὶ 
, δ , ᾿ , , ᾿ - 
ἴσως πολλὰ παραθέσθαι" διό ᾧφησι, ὅ““Σπούδασον Ὁ πρὸ χειμῶ- 

9 “-“ ’ “-" » 4 Ἂ ’ Ψ ’ 

νος ἐλθεῖν πρὸς με΄ “ Δημᾶς γὰρ με εγκατέλιπεν, ἀγαπήσας 
Ν “- 5 ΕΙΣ Α Ψ , [χὰ 9 8 3 ω 3 “ 

τὸν νῦν αἰῶνα." Καὶ οὐ λέγει, ἵνα σε ἴδω πρὶν ἀπελθεῖν ἐκ τοῦ 
͵ Α ’ ΠΝ δ 9ς3.,λ8 ῃ ; ΠῚ κ᾿ “8 

βίου, ὃ μάλιστα ἐλύπει" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μόνος εἰμὶ, φησίν, " οὐδένα (375) 
»“ Ν ’ κα ΠῚ “- 3 ’ «Δ ἊΣ 

Ὁ ἔχω τὸν συναντιλαμβανόμενόν μοι τοῦ εὐαγγελίου. ημᾶς 
Ἁ ᾽ ’ ς Ν “ 5“ Ὅν 9 ’ὔ 5 

Ρμε γὰρ ἐγκατέλιπεν, ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς 
, 3 ’ “ ο ’ νς Ἁ ῴῳ Α( ’ 

Θεσσαλονίκην." ᾿Ιουτέστι, τῆς ἀνέσεως ἐρασθεὶς, τοῦ ἀκινδύνου 
Α “ἢ Ἂ ς΄ ᾽ - , »- Α τὶ 9 - 

καὶ τοῦ ἀσφαλοῦς, “εἵλετο μαλλον οἴκοι τρυφᾶν, ἢ μετ΄ ἐμοῦ 

1 ΟΑΡ. ΤΥ. ν. 8---12. δχ Ἐππ ἘΠῚ ἼΒν ΘΙ." 2}, 

Ηομ. Χ. ἃ Κρίσκης (Ο. (εἴ. οἱ Ὀ15 Κ, ὍΝ Μοχ Δελματίαν Ὀ15 1. 
Ὁ ξητῆσαι Ἰζ. ϑαν. οθῦ. Ἰηντα (δι. ὃ πεπ. ἦν] ἐνεπεπίστευτο Κ', ἐμπ. ἦν (αἴ. 
4 ἀπονοίας ]-} ἀλλ᾽ ἀρ Κ., Μοχ αὐτὸς μὲν γὰρ Ἰάδπι. ὃ ἄκουε γὰρ] 
καὶ ἄκουε Κ. ᾿ ἀλλὰ---ἀνάγκη] ἀ ἀνάγκῃ δὲ Κι. 8 καὶ οτῃ. Ὁ. ΔΛ όγομ. 
᾿ οὐκέτι ἢν] οὐκ ἔστιν Ι, οὐκ ἦν. διὰ τί; : ὅτι Κ. ἶ Νέρωνος Ἰ-Ἐ πρὸς τὸ ἀναι- 
ρεθῆναι (πρὸς τὸ ἀν. ΟΠΏ. ὅν. οδἴ.), καὶ ὅσον οὔπω ἔμελλε τελευτᾶν. ἵν᾽ (ἵνα 
ὅν. σθί. ) οὖν μὴ τοῦτο γένηται πρὸ τοῦ τὸν μαθητὴν ἰδεῖν Ἰζ. ὅ'αν. σεί. Κ καὶ 
ἰδεῖν] καὶ ἴασιν δ ΘΥΌΠ. καὶ ἰασε (515. (ὐΟ]]αἴον) Ὁ. καὶ (ἰδεῖν Ροϑί τελευτῆς 
[18}5ρ.)}) 1. ἰδεῖν (βπθ καὶ) Οαί. θεάσασθαι ἸΚ. 8δν. ςεΐ. Ι καὶ ἴσως] ἴ ἴσως 
δὲ καὶ Κὶ. τὰ πρὸ χ.] ταχέως Κὶ. Ὦ οὐδένα] - γὰρ Κα. ο μοι τοῦ βέσαχο 
δ]ς. ΠΟβίσΙ Οπιπ68 οαπη (ὐδΐ. οὐ εῖ. μου Εαά. Ρ με γὰρ] γάρ με 1.Κ 
ἵ εἵλετο μ. ΡΓῸ μ. εἵλετο ΟΙΏΠΕΒ. 
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- ὌΝ ’ Α ’ ’ἢ 

ταλαιπωρεῖσθαι, καὶ συνδιαφέρειν μοι τοὺς παρόντας κινδύνους. 
΄- Ἁ - 

Γοῦτον διέβαλε μόνον, ᾿οὐκ αὐτὸν διαβαλεῖν βουλόμενος, ἀλλ᾽ 
» - Α 

ἡμᾶς στηρίξαι, ὥστε "μὴ μαλακίζεσθαι ἐν τοῖς κινδύνοις μηδὲ ἐν 
- - ’ ͵7 «-- 

τοῖς πόνοις" τοῦτο γάρ ἐστι, ᾿““τὸν παρόντα ἀγαπήσας αἰῶνα" 
ο δὲ Α Ἁ κ 9 , ͵7 «ἘΚ ᾿ 

ἅμα δὲ καὶ τὸν μαθητὴν ἐπισπάσασθαι βουλόμενος. ρήσκης, Ἐ 

"φησὶν, εἰς Βαλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν. "δ ούτους οὐκέτι 

ὃ Τί ὃ ν ᾧ ιαβάλλει' καὶ γὰρ ὁ ἔτος τῶν σφὸ ρα θαυμαστῶν ἣ ἣν, ωστε 

αὐτῷ τὰ κατὰ τὴν νῆσον ἐνεχείρισε, νῆσον οὐ μικρὰν, ἀλλὰ καὶ 

σφόδρα μεγάλην, τὴν Κρήτην λέγω. “ Λουκᾶς ἐ εστι μόνος μετ᾽ 

ἐμοῦ. ΧΑὐτὸς γὰρ αφϑθρα ἀδιασπάστως εἶ εἶχεν αὐτοῦ, ὁ καὶ τὸ 

εὐαγγέλιον γράψας, καὶ “τὰς Πράξεις τὰς καθολικὰς, φιλόπονος 
“ἂ Ἁ Α Ἁ ’ νι ’ Α ’ 

ὧν καὶ φιλομαθὴς καὶ καρτερικὸς. Περὶ τούτου φησὶ γράφων, 
4 ς( Οὗ Ζ ΄σ {αὶ 9 ἴω 5" ΝΥ ὃ Ἁ - ΄΄. ᾿] Ὰ “-- 39 

ὑ 20 ἔπαινος εν τῷ εὐαγγελίῳ ὁιὰ πασῶν τῶν εκκλησιῶων. 
’ “- 

“Μάρκον ἀναλαβὼν, ἄγε μετὰ σεαυτοῦ. ἃ Τίνος ἕνεκεν ; Ε 
«(7}} ͵7 ΕΩ 9 Α , ΕΣ] Οὐ ς ᾿ δ, πρὶ 

στι γὰρ μοι εὔχρηστος εἰς ὀιακονίαν. υκ εἰς τὴν αἀνα- 
᾿ “3 , 5 ᾿ ἢ ἤν" γΆ ὄν." 

παυσιν λέγει τὴν ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ εἰς τὴν διακονίαν τοῦ εὐαγγελίου 
ν Ν Ω Δ “ “ Ε 3 ,ὔ ΧΑ Ν Ἀ ἽΣ 

καὶ γὰρ ἐν θεσμοῖς ὧν, οὐκ ἔληγε κηρύττων. ρα καὶ τὸν {ι- 
’ ’ὔ Φ Ε ’ 3 “ ς σ-« 9 δια Α “ 

μόθεον τούτου ἕνεκεν ἐκάλει, οὐ τῶν αὐτοῦ ἕνεκεν, ἀλλ᾽ ὕπερ τοῦ 
“ Α “- 

εὐαγγελίου, ὥστε μηδεμίαν γενέσθαι ταραχὴν κατὰ τὴν αὐτοῦ 21 
- “ -“ “σ΄: “ “ ’ὔ 

τελευτὴν τοῖς πιστοῖς, τῶν αὐτοῦ μαθητῶν πολλῶν παρόντων, 
κ , Ὀ ,ὔ ν ᾽ὔ Α 4 Γ 

καὶ κωλυόντων “θορύβους, καὶ παραμυθουμένων τοὺς ἀαφορήτως 
΄σ Ἀ 7 

φέροντας αὐτοῦ τὴν τελευτήν. ΚΚαὶ γὰρ ἄνδρας ἀξιολόγους 
ε δι ον Α ΄ 3 Ὶ ΄-“ ἀῬ Ψ' Γ. {ΠῚ 

εἰκὸς εἶναι τοὺς πεπιστευκότας ἐπὶ τῆς ὠμῆης. ον 

“φελόνην, ὃν ἀπέλιπον ἐν Τρωάδι παρὰ Κάρπῳ, ἐρχόμενος 

φέρε, καὶ τὰ βιβλία, ἀϊθμθιδα τὰς μεμβράνας. ἧς ἐδ ἱμάτιον ἐ εν-- 

ταῦθα λέγει" τινὲς 8 δέ ὃ φασι τὸ γλωσσόκομον, ἔνθα τὰ βιβλία 
κι ΄σ ΄ - Ἁ 

ἔκειτο. Τὶ δὲ αὐτῷ τῶν βιβλίων ἔδει μέλλοντι ἀποδημεῖν προς Β 
Ἁ ’ ᾿ Α ΄ » δ“ Φ Ν “- - ’ὔ 

τὸν θεόν ; Καὶ μάλιστα ἔδει, ὥστε αὐτὰ τοῖς πιστοῖς παραθεέ- 
1 " ν “ Ε] “ “ Κ᾽ 5 , ᾿' ᾿] 

σθαι, καὶ ἀντὶ τῆς αὐτοῦ διδασκαλίας ἔχειν αὐτα. Πάντας μὲν 
κυ Α Α Ἁ 7 ἦ 

οὖν τοὺς πιστοὺς εἰκὸς τότε μεγάλην ἔχειν ἱπληγὴν, μάλιστα δὲ 
Ἁ ’ ΄ ΄ Ἀ ΄- Ν 

τοὺς παρόντας τῆ τελευτῇ, καὶ ἀπολαύοντας αὐτοῦ τότε. 'Ιὸν 

4 ,γ Οογ. νἱ]. 18. 

ε οὐκ---βουλόμενος]) οὐ τοῦτο αὐτὸ προῃρημένος (αἱ. οὐκ--- στηρίξαι] μᾶλλον 
δὲ οὐδὲ τοῦτον, ἀλλὰ θέλων ἡ ἡμᾶς στηρίξαι τοῦτο λέγει Κ΄. 5. μὴ ]- ἀπατᾶσθαι 
μηδὲ Ο. Μοχ κινδύνοις οἱ πόνοις ἰγΔΏ5Ρ. 161. Γ τὸν---αἰῶνα]) ἀγαπήσας τὸν 
νῦν αἰῶνα (Ὁ. Υ͂ φησὶν οτη. Καὶ. Υ ὥστε--ἐνεχείρισε]) καὶ οὕτω θαυμαστὸς, 
ὥστε καὶ τὴν ν. ἐγχειρισθῆναι Ἰζ. Χ αὐτὸς] εἰκότως, αὐτὸς Κ. Υ̓ τὰς ΤΙ. 
τὰς καθ.) ὅϊε Ο.1. Οὐαί. τὰς καθ. Π. Εαά. Ηδθο ὁ ὁ καὶ---καθολικὰς ΟΠ. Κ, οἱ 
1πο] δι ὅδαν. 2 ὃ οτη. Κὶ. Βρη. ἃ τίνος ἔν.) καὶ τίνος ἕν. ἐπάγει Ἰζ. 
ὈὉ θόρυβον Ο. τὸν θ. 1.Κ. ἐμγὃαϑ8 γε. ο εἰκὸς ἣν Εαα. ἦν οἵη. 1.Κ. (αὐ. 
ἃ “Ῥώμης ] - - Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς [Ἔφεσον ΙΚ. ὅν. οσεΐ. 9 φαιλόνην 861- 
Ρεγ Κ'. Φελλόνην γεοη. {ἱμ. ἐνταῦθα] φαιλόνην (φελόνην Μοτ. Βεοη.) ἐν- 
ταῦθα τὸ ἱμ. κ. ϑαν. σοῦ. ὃ δὲ οἵη. (ὐ.1.  Ἔγοη. ἰηνῖία (δαί. Ἀφ. τὸ γλ.} 
τὸ γλ. φασιν εἶναι Ἰζ. ἱ πληγὴν) ἀχθηδόνα Κ. 



254 5. ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΒΥΒΝΟΤΟΜΙ ΓΝ, 14,15: 

Α “- “κ᾿ ͵ - 

δὲ φελόνην ζητεῖ, ὦστε μὴ δεηθῆναι παρ᾽ κ ἑτέρων λαβεῖν. 
΄σ΄ Ἀ Ἁ 

Ὁρᾷς γὰρ αὐτὸν πολλὴν ὑπὲρ τούτου ποιούμενον τὴν σπουδὴν, 
Ἁ ,ὔ ς ’ 4." ἃ Ἁ ᾿ " Ἀ ΄σ ᾿] ’ ’ 

καὶ λέγοντα ετέρωθι, ἥνικα πρὸφ τοῦ ἀπὸ "Τῆφ' Ἐφέσου διελέ- 

γέθον ἡ“ Τινώσκετε, ὃ ὅτι ταῖς χρείαις μου, καὶ τοῖς οὖσι μετ᾽ 

ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται" καὶ πάλιν, “ Μακαάριόν ἐ ἐστι 

Ο διδόναι μᾶλλον, ἢ λαμβάνειν. 
’ ᾿ 

«᾿Αλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο ἀπο- 
δω 3 κ“ᾶΪὴ Ψ' Α ᾿ τὰ .} “σ“' 5) Πά Ε 70 , 

φη αὐτῷ 0 κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. αλιν ἐνταῦθα με- 
΄σ΄ 9 ς “ " ΄- [ὦ η ὃ - 

μνηται πειρασμοῦ, οὐχ ἁπλῶς εκεῖνον βουλόμενος ἢ διαβαλεῖν, 
τι Α “ » -. “ς Ἁ Ἁ Α ᾿] - Ἀ κ 

οὐδὲ κατηγορῆσαι αὐτοῦ, ἀλλα μη μαθητὴν ἀλεῖψιαι προς τοὺς 

ἀγῶνας, ὥστε φέρειν γενναίως" κἂν εὐτελεῖς ὦσιν οἱ τὰς πείρας 

προσάγοντες, κἂν οὐδαμινοὶ, κἂν “ἄτιμοι, πάντα φέρειν γεν- 

ναίως. “ ΡΠολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο" ἔθλυψέ με, φησὶ, δια- 

φόρως. Ὁ γὰρ ὑπὸ μεγάλου τινὸς παθὼν κακῶς, ἔχει φιλοτι- 

1} μίαν οὐ “μικρὰν, τὴν τοῦ ποιοῦντος ὑπαβίναν" ὁ δὲ ὑπὸ εὐτελοῦς 

καὶ ἀπερριμμένου, μείζονα ἐ ἔχει τὴν ἀνίαν. ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἀτιμω- 

ρητὶ, "φησὶ, ταῦτα αὐτῷ ἱπροχωρήσει. Ὥσπερ γὰρ γράφων 

ἔλεγεν ἀνωτέρω, ώ Οἴους διωγμοὺς ὑπέμεινα, καὶ ἐκ πάντων με 

ἐρρύσατο ὁ κύριος" οὕτω καὶ ἐνταῦθα διπλῆ παρεκάλεσε τὸν 
΄ ΄»“" [ὦ ΄σ΄ - 

μαθητὴν. τῷ τε κακῶς πάσχειν, καὶ τῷ ἐκεῖνον ἀπολήψεσθαι" 

γοὐχ ὡς τῶν ἁγίων ταῖς τιμωρίαις " ἐπιτρεχόντων ἁπλῶς, ἀλλ᾽ 

Ἐ; ὡς τοῦ κηρύγματος δεομένου καὶ τῶν ἀσθενεστέρων τῆς ἐντεῦθεν 
’ Α 

παραμυθίας. (δον καὶ σὺ, ἡ φησὶ, φυλάσσου" λίαν γὰρ ἀνθέ- 
“- “- Α μ ΄“ 

στῆκε τοῖς ἡμετέροις λόγοις" τουτέστι, πολεμεῖ καὶ ἐναντιοῦ- 
Ἁ ᾿ ον Ψ. ’ ς Ι ’ 

ται. ἹΚαὶ οὐκ εἶπε, τιμώρησαι, ὕκολασον, ἀπέλασον, καίτοιγε (36) 
“κ᾿. Ἁ “σ᾿ ’ “΄“- 7 Α ’ 

ἐνῆν διὰ τῆς χάριτος ταῦτα ἐργάσασθαι" ἀλλ᾽ οὐδὲν 5 τούτων, 
“λ « ’ . Ἁ ᾿] Ψ “" “5 ΕῚ ἃ 3 - ’ὔ ΄ ΄. 

οὐδὲ ὁπλίζει αὐτὸν κατ᾽ αὐτοῦ, ἀλλ᾽ δ ἀναχωρεῖν κελεύει, τῷ θεῷ 
Ἁ , ι 

παραχωροῦντα τῆς τιμωρίας. "Καὶ προς ὑαρ ὐο ἐκῳ τῶν 

ἀσθενεστέρων τοῦτο εἴρηκεν" ὁ καὶ προφητεία ἐστὶν, οἢ ἀρά' 

Ε' ἀποδώσει αὐτῷ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. Ὅτι δὲ ὑπὲρ τοῦ τὸν , ρ 

5 ἈΡΟ ΧΕ. 24, 58: δ ν..}2: 7 ν 18. 

Κ ἑτέρων ῬΥΟ ἑτέρου (.1. Οὐκ εν Ι πολλὴν ὑ. τ.] ΕἾ ΟἸΠ68. ὕ. τ. πολλὴν 
Εαα. Μοχ τὴν οπι. Ο.Κ. τῇ ὁ οτη. 1. ἢ διαβάλλειν 1. ο ἄτιμοι] --- 
δεῖ, φησὶ [ζ. ὅν. σοί. Ρ Ήδεο πολλὰ---διαφόρως (ἀδιαφ. (Ὁ.) ΟΠ. Κ. 8δν. 
οοΐ, 4 σμικρὰν 6Χ (ΟΥ̓. Κὶ, τ ἀνίαν-" πολλά με (μοι Κα.) κακὰ ἐνεδείξατο 
Κ΄. ὅν. σού. [ΙὩβυρογῦ δαά. τουτέστιν, ἔθλιψέ με διαφόρως ὅν. (οὗ. 5 φησὶ 
οτη. Κὶ. προχωρήσει -- ἀποδώσει γὰρ ὁ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ Κ. ὅν. 
οοῖ. δ αδ!πι γὰρ οπλ. 1] 6ῃη. Υ͂ οὐχ] τοῦτο δὲ λέγει, οὐχ Κ. Υ ἐπιχαι- 
ρόντων ΚΑ. ὅαν. εδῦ. Ἰηνΐα (Οὐαί. Χ φησὶ οπῃ. Κ. Υ κόλασιν 1. 2 τού- 
των ]-Ἐ εἶπεν 1. Οὐδἴ. -Ε τέως ποιεῖ Κὶ. 8 ἀναχωρεῖν ]-Ἐ μόνον Κ. 5ν. σε; 
» καὶ] ἄλλως δὲ καὶ Καὶ. πν τοῦτο οτη. Ἰάθπη. Ῥοϑῦ εἴρηκε ΔΉ. τὸ ἀποδώσει 
αὐτῷ Κα. ὅν. σοί. σῇ ἀρὰ) δὶς Κ. ὅ8αν. σεἴ. 564 παρ᾽ ὃ δα ἢ ΒΡΕΓΒΟΥΙρΡΒΙΐ 
ΠηΔη118 ΤΕο. ἴῃ Κα. εἴ ἄρα γε] εἰ ἄρα (Ἰπηςί. εαπὶ ἀποδώσει) ΟἹ. (ὐαί. Ν εγοῃ. 
ϑίδι πη ἀποδώσει---αὐτοῦ οτπ. ὦ, ὅν. σοῦ. 



τύ---ἰϑ8, ΙΝ ΒΕΡΙΞΤ. 1. ΑὉῇ ΤΙΜΟΤΗ. ΗΟΜ. Χ. 25ῦ 

“«- - “- “᾿"- κι “᾽᾿ 

μαθητὴν ἀλεῖψαι ταῦτα λέγει, καὶ ἐκ τῶν ἑξῆς δῆλον. 4 ὥρα 

πάλιν πῶς ἑτέρους πέρασριόδε, ὀαὐτοῦ διηγεῖται. 8 ὁ ὅγὼν τῆ 

πρώτη μου ἀπολογίᾳ, ἰφησὶ, πάντες με ἐγκατέλιπον" μὴ αὐτοῖς 

λογισθείη." Ὁρᾷς πῶς φείδεται τῶν οἰκείων ; καίτοι ἔργον 122 
᾽ Ἀ ΤΩΣ 

εἰργάσαντο δεινόν. Οὐ γάρ ἐστιν ἴσον παρὰ τῶν ἔξωθεν κατα- 
φρονεῖσθαι,, καὶ παρὰ τῶν οἰκείων. Ὁρᾷς ἐπιτεταμένην ἀθυμίαν; 

Οὐκ ἔ ἔχεις εἰπεῖν, ὅτι παρὰ μὲν τῶν ἔξωθεν ἐπολεμούμην, εἶχον 

δὲ δραμθθίαν τὴν θεραπείαν καὶ τὴν συμμαχίαν τῶν ἐμῶν" 

καὶ "γὰρ ἐκεῖνοί με προέδωκαν. «« Ἰ]άντες με ἐγκατέλιπον," 

τασέη ἼΑρα οὐ μικρὸν ἁμάρτημα τοῦτο. [αἱ γὰρ ἐν πολέμῳ 

τὸν κινδυνεύοντα ὁ Ο ᾿ἀφιεὶς, καὶ τῆς τῶν ἐχθρῶν ἑ ἑαυτὸν ὑπεξάγων 

χειρὸς, ὑπὸ τῶν οἰκείων πλήττεται εἰκότως, ὡς τὸ πᾶν διαφθεί- 
΄ "Ὺ" “» ΄ Α 

ρας καὶ προδούς" πολλῷ μάλλον εν τῷ κηρύγματι. [Ποίαν δὲ Β 
’ , Π ;᾽ Ξ ΚΙ ’ ὃ φ΄Ὰ Νέ ,. ὃ ’ 

πρώτην ἀπολογίαν λέγει: αρέστη ἤδη τῷ ἱΝέρωνι, καὶ ὁιε- 
“- Α 

φυγεν᾽ ἐπειδὴ δὲ τὸν οἰνοχόον αὐτοῦ κατήχησε, τότε αὐτὸν 
ἀπέτεμεν. Ἰδοὺ πάλιν ΜΑΣ βάν τῷ μαθητῇ διὰ τῶν ἐπαγο- 

μένων" ὃ.΄““ ᾿Αλλ᾽ ὁ κύριδς μοι παρέστη, καὶ ἐνεδυνάμωσέ Με." 

“Γὸν γὰρ ὑπὸ ἀνθρώπων ἐγκαταλιμπανόμενον οὐκ ἀφίησί τι πα- 

θεῖν δεινὸν ὁ θεός. ““ ΚΚαὶ ἐνεδυνάμωσέ με," φησί τουτέστι, 

παρρησίαν ἐχαρίσατο, οὐκ ἀφῆκε καταπεσεῖν. ““Ἵνα δ ἐμοῦ 
Χ ω ΠῚ φι 49 Ὅ ᾿ , 3 “- 

τὸ κήρυγμα "““πληροφορηθῆ. ρα τὴν ταπεινοφροσύνην αὐτοῦ 
4 , 3 ς »,.." ΝΥ ΩΝ “ ᾿ 3 , 

τὴν πολλήν. Οὐχ ὡς ἄξιον τυχεῖν τῆς δωρεᾶς, φησιν, ἐνεδυνά- Ο 
’ 3 5 ςςὐ Χ ’ ΄-ἦ 3) ναὶ ὦν 3 

μωσε με, ἀλλ᾽ “ἵνα τὸ κήρυγμα πληροφορηθῆ, ὃ ἤμην ἐμπε- 
’ 

πιστευμένος" ὡς ὧν εἴ τις ἁλουργίδα καὶ διάδημα βαστάζοι, καὶ 

δι᾿ αὐτὴν σώζοιτο. κε κΚ αἱ ἃ ἀκούση, φησὶ, πάντα τὰ πέἔθνη" ἵνα 

“πᾶσι κατάδηλος γένηται καὶ τοῦ κηρύγματος ἡ περιφάνεια, 

καὶ τῆς περὶ ἐμὲ προνοίας ἡ κηδεμονία. ἐς Καὶ Ρέρρύσατό με ἐκ 

στόματος λέοντος" 10 ακαὶ ῥύσεταί με ὁ κύριος ἀπὸ παντὸς 

ἔργου πονηροῦ." Ὅρα πῶς παρὰ μικρὸν ἦλθεν ἀποθανεῖν, " καὶ 

εἰς αὐτὸν τοῦ λέοντος ἐνέπεσε τὸν φάρυγγα. Λέοντα ὃ γὰρ τὸν 

ΝΝέρωνά φησι, διὰ τὸ θ ιῶδες καὶ ἰσχυρὸν τῆς ασιλείας αὐτοῦ, ω Ὁ" χυρ 
καὶ ἀκατάπληκτον. “Καὶ ἐρρύσατό ΜΕ, φησὶν, ὁ κύριος, καὶ Ὁ 
, 29 γ Εἰ φῳ “ ᾿ “ ςς χὃ ’ ὃ 

βύσεται. ἰ ῥύσεται, πῶς πάλιν ἔλεγεν, ὅτι “ἤθη σπενὸο- 

8 ν. τό. θτρ. 11: 10 ὙΠ 8: 

ἃ ὅρα] ἀλλ᾽ ὅρα Κ'. ὅαν. οεἴ, 6 αὐτῷ Ο. ἀριθμεῖται ΡῬΙῸ διηγεῖται , ἊΜ 
[ φησὶ] λέγων Κ. Ροϑῖ φησὶν δαά. οὐδεῖν μοι συμπαρεγένετο (τ Ἦ ἀλλὰ (.) Ὁ. 
ϑαν. σοΐ. ἰηνο ες. 8 τὴν οτῃ. Κ. " γὰρ] τ καὶ Κὶ. ὅν. οοῖ. 1 ἀφιεὶς] 
δὶς δ ἀφεὶς Εαα. ϑιαῖ!πη καίτοι ῥτγὸ καὶ Κα. Κ παρέστη ἤδη) ἣν ἤδη παρ- 
έστη Κ. 1 μοι] μου, φησὶ (. μοι ΒαΡΘΓϑουῖρί. ἴῃ 1. τ πληροφ.] τ του- 
τέστι, πληρωθῇ Κα. ὅαν. οε. ἃ ἔθνη) Ἐ τί ἐστι τοῦτο; Ια. ὅαν. οεῖ. 0 πᾶσι] 
- φησὶ Ἐαά. 1πην118 ΠΠΌΥ]8. Ρ ̓ ἐρρύσατό με] ἐρρύσθην ᾿ 4 καὶ οἴη. 1. 
Τ καὶ ἈΒΒΊΌΠΗ ΠῚ ΘΧ ΟἸΩΏΙθ 8. 5 γὰρ τὸν Ν. φ.] δὲ λέγει τὸν Ν. Κ. ἴ ἐρ- 
ρύσατο] ῥ ῥύσεται ο, Μοχ καὶ ῥύσεται οἴῃ. (.1.  δγοη. ἰηνιίο δ οί. Υ εἰ ῥύ- 
σεται] εἰ ἐρρύσατο ἵ. καὶ εἰ ῥύσεται Ἰζ. πάλιν πῶς ψὑΥῸ πῶς πάλιν ΙΚ. ὅν. σοί. 



2500 5. ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΒΥΒΟΞΤΟΜΙ ΙΝ. τ9, 20. 

᾿] Ἁ ’ ΄σ φοὸ 

μάν ᾿Αλλὰ πρόσεχε “τῆ φωνῆ. ““᾿Ιἱρρύσατό με, φησὶν, ἐκ 
, ) Ἴ 

στόματος λέοντος, καὶ πάλιν ῥύσεται," οὐκέτι ἐκ Σστόματος. 

ἀλλὰ τί; “ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ" "ό : ί 
κι 7 ΠΡ.) ΠΣ Ἰὐὰ κε ΤΡ κῶς ε κι κι ὦν. ΨῬ »"" 

τῶν κινδύνων ἐξήρπασεν᾽ ἐπειδὴ δὲ τὸ ἱκανὸν τῷ εὐαγγελίῳ 
᾽ὔ “ ͵ Ι “ Ἁ Ὶ 

γέγονε, ῥύσεται με πάλιν ἀπὸ παντὸς ἁμαρτήματος, τουτέστιν, 

οὐκ ἀφήσει καταγνωσθέντα ἀπελθεῖν. ΥἹΚαὶ γὰρ καὶ τοῦτο, τὸ 

δυνηθῆναι μέχρις αἵματος ἀντικαταστῆναι πρὸς τὴν ἁμαρτίαν 

καὶ μὴ ἐνδοῦναι. ἑτέρου λέοντός ἐστι ῥύσασθαι, τοῦ διαβόλου. 
ἘὍὭ 8 Ι “ χω ᾽ὔ «ε ’ “ ἥῳ. ὃ ’ 

στε μείζων αὑτη τῆς προτέρας ἡ σωτηρία, ὅτε δοκεῖ ἐκδεδό- 
ς ΚὯ κ , 2 ἢ 4“. ἀν δο ὦ Ὁ 

σθαι. αἱ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον" ᾧ 
Ὁ) " “ 9 κ 

» Αρα αὕτη εστιν 
ἔς ὃ , " Α πω “ ὍΝ "] , 

ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 
ε Ψ 3 “ οὃ νς ΤΣ ’ , 
ἡ σωτηρία, ὅταν ἐκεῖ “διαλάμπωμεν. ἕξαρπάσει με, φησὶ, 

- Ἷ ᾿Ὶ 5 “ 7 ἼΤ᾽ ΄σ ἃ ͵] ᾿ -- 

πάσης αἰτίας, καὶ ἐκεῖ φυλάξει. οὔτο “γαρ ἐστι σωθῆναι 
9 κ ». Ἅ ΄σ ΕῚ ᾿] Α 3 - ΄ 

εἰς τὴν βασιλείαν, τὸ ἐνταῦθα δι᾽ αὐτὴν ἀποθανεῖν. 1) “Ὁ 
΄“ Ἁ Α Α Α 9 ΄“ " ω ’ὔ ’ " 

μισῶν γαρ, φησὶ, τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῴ κόσμῳ τούτῳ, εἰς 

Ἐ' ζωὴν αἰώνιον φυλάξει ὁαὐτήν. ᾿Ιδοὺ δοξολογία τοῦ 
12 «» 

υἱοῦ. 

Ασπασαι [ρίσκιλλαν καὶ ᾿Ακύλαν καὶ τὸν ᾿Ονησιφόρου 

οἶκον." Αὐτὸς γὰρ ἐκεῖ ἣν ἐν “Ῥώμῃ, δκαθώς φησι" “ Δῴη 

723 αὐτῷ " ὁ κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῆ ἡμέρᾳ" 
Κτῇ οἰκίᾳ προθυμοτέρους (317) 

“- 9 “ ’ὔ ’ ςς 4“ Ἁ 

ποιῶν ἐν τοῖς τοιούτοις κατορθώμασιν. σπασαι, φησὶ, 

διὰ τῆς 'προσηγορίας καὶ τοὺς ἐν 
Ι 

ΠΡρίσκιλλαν καὶ ᾿Ακύλαν. Οὗτοί εἰσιν ὧν συνεχῶς μέμνηται. 

παρ᾽ οἷς "καὶ κατήχθη, οἱ τὸν ᾿Απολλὼ προσλαβόμενοι. [Προ- 

τίθησι δὲ τὴν γυναῖκα; ἐμοὶ δοκεῖν, ἅτε σπουδαιοτέραν οὖὗσαν 

καὶ πιστοτέραν" καὶ γὰρ οκαὶ αὕτη τότε προσελάβετο τὸν 

᾿Απολλώ: ἢ καὶ ἀδιαφόρως τοῦτο ποιεῖ. Οὐ μικρὰ δὲ τούτοις 

ἣν παραμυθία ἡ Ρπρόσρησις, ἀλλὰ τιμῆς καὶ ἀγάπης εἶχεν ἔν-- 

δειξιν, καὶ πολλῆς μετάληψιν χάριτος" ἀρκεῖ γὰρ καὶ ἀσπασμὸς 

Β μόνος τοῦ “μακαρίου καὶ ἁγίου ἐκείνου πολλῆς ἐμπλῆσαι χάριτος 

τὸν τὴν προσηγορίαν δεχόμενον. ὡς “ἤραστος ἔμεινεν ἐν ΚΚο- 

ρίνθῳ, Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα." Εἴ 

11 9οδπ. Σ11- 25- 12 ν, το. 9.320: 

Υ τῇ φωνῇῃ--φησὶν] εἰπὼν ἐρρύσατο Κ. Χ ΘΝ λέοντος προσέ- 
ηκεν ὰ. ΟΥ καὶ---τὸ] τὸ τοίνυν Κ. 5 ῥυσθῆναι Κ. ἃ μεῖζον ᾿Ξ πτὉ ἄρα 

οἴῃ. Κ. ο διαλάμπωμεν ] - τί ἐστι, σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ; Κα. ὅϑαν. 
οοῦ. 4 γὰρ ΟἸΏ. Κ. 8 αὐτὴν] Ὁ ᾧ ἡ δόξα Κ. ὅ8αν. «οί. ἔ υἱοῦ] Ὁ πῶς 
οὐκ ἴσος τῷ πατρὶ, τὴν αὐτὴν δοξολογίαν ἣ ἣν καὶ ἐκεῖνος λαμβάνων Κ. ε καθὰ Ο. 
ἢ ὁ οη. Ὁ. Μ ΟΧ παρὰ κυρίῳ 1.Κ. ἱ προσηγορίας] τ τῆς τούτου ΚΚ. ὅν. οεΐ. 
Κ τῇ οἰκίᾳ] τῷ οἴκῳ Ἰζ: Ἰ ποιεῖ Ἰζ. ὅν. σοῦ. τῇ καὶ οἴ. 1. ετοη. ᾿ην]ία 
(αὐ. παρ᾽ οἷς καὶ κατήχθη οτη. (ὦ. δοκεῖ 1.Κ. ο καὶ οπ1. 1. Ρ πρόσ- 
ρήησις] ὅῖς (.1. βαϊμίαίο Ν εῖ. πρόρρησις ἘΔά. 4 μακ. καὶ ἅγ. ῬΓῸ ἀγ. καὶ 
μακ. ΟἸΠΠ65. Τ εἴδομεν) δῖ. Ο, ἴδωμεν 1. όγοη. εῖ. Μοχ συνήχθησαν Ὁ. 
εἴδομεν---τι] τοῦτον καὶ τὸν (τὸν ΔηΐΘ ΘΟΥΪ. ΟΠ. Κ. γ Τυχικὸν ἔ ἔγνωμεν ἐν τῇ τῶν 
πράξεων βίβλῳ συναναχθέντας (συναχθέντας Κα.) αὐτῷ ἀπὸ (ἐπὶ Κα.) τῆς ̓ Ιουδαίας, 
καὶ πανταχοῦ συνόντας, ἴσως ὡς σπουδαιοτέρους τῶν ᾿ἄλλων Κι. ὅν. οεί. 
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" ἂ Π 7 , " ΄ , ᾿] ἈΝ “ Ἴ 

μεν ἐν ταῖς [Πραξἕξεσι, τίνες αὐτῷ συνανήχθησαν ἀπὸ τῆς ᾿Ιου- 

δαίας, ἴσως ἐργαζόμενοί πᾶς “Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ, 

φησὶν, ἀσθενοῦντα." Διὰ τί γὰρ μὴ ἰάσω αὐτὸν, ἀλλ᾽ ἀπέλιπες; 

Οὐ πάντα ἴσχυον οἱ ἀπόστολοι, ἢ ἢ οὐ πάντα φκονόμουν τῇ χά- αὶ 

ριτι, ἵνα μή τις “εἰς αὐτοὺς λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει. Ποῦσο 

καὶ ἐπὶ τῶν μακαρίων τῶν πρὸ αὐτῶν γενομένων δικαίων ὁρῶμεν 

συμβάν" καθάπερ ἐ ἐπὶ τοῦ Μωυσέως" ᾿ἰσχνόφωνος ἣ ἣν" διὰ τί μὴ 

μετέβαλεν αὐτοῦ τὴν Υἰσχνότητα : πολλάκις ὑπὸ λύπης ἐβάλ- 

λετὸ καὶ ἀθυμίας, ν' εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας οὐκ εἰσελθών. 
Α Ἀ ᾽ ε Ἁ “΄ ’ ΝῚ “ Α “ 

Πολλὰ γὰρ συνεχώρει ὁ θεὸς, ὦστε δείκνυσθαι τὸ ἀσθενὲς τῆς 
“ ’ ’ Ἐπ Ἀ Α ’ὔ Χ ’ Κ᾽ « 

ἀνθρωπίνης φύσεως. αὐ γὰρ καὶ τούτων ᾿ γενομένων, ἔλεγον οἱ 

ἀναίσθητοι ᾿Ιουδαῖοι, 14. “ Ποῦ ἔστι Μωῦσῆς, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς Ὁ 

ἐκ ᾿ γῆς Αἰγύπτου : εἰ καὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν τῆς 

ἐπαγγελίας, τί οὐκ ἂν Ξἔπαθον; Εἰ μὴ συνεχώρησεν αὐτοῦ κρα- 
κ- χ , -ΣὋ κ᾿ ᾿ 3. ᾽ς ᾿ "κ΄ τσ» ᾿ 

τῆσαι τὸν φόβον τὸν τοῦ Φαραὼ, οὐκ ἂν θεὸν αὐτὸν ἐνόμισαν; 
νοῦ Ἁ Α 1Π ᾿ Ν Ἵ ν κ Δάύ τι 

ὕτω καὶ περὶ [Παύλου καὶ Βαρναβα τοὺς τὴν Λύστραν οἱ- 

κοῦντας ὁρῶμεν παθόντας ἐπ᾽ αὐτῶν, καὶ θεοὺς αὐτοὺς νομίσαν- 
“ 15 ἐς Δ, , ᾿ ζῳ ἈΝ «ε ’ 6 " "ὃ ᾿] 

τας, ὅτε ιαρρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱματια, ἐξεπή σαν εἰς 

τῶν ὄχλον, κράζοντες καὶ λέγοντες" "Ανδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε: 

“ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ὑ ὑμῖν ἐσμεν ἄνθρωποι." Καὶ ὁ Πέτρος πάλιν 

ἡνίκα τὸν ἐκ γενετῆς χωλὸν ἰάσατο, πάντων “ἐκπλαγέντων ἐπὶ Ἐὶ 
- ἀν 5. , ΚΒ  ΕΎΘΙΝΝ . , Ἐφ Εγοανϑνρ ἀπζεαρίνατο λέγων νὸρες ἰσραηλίἴται, τέ 

’ 

θαυμάζετε ἐπὶ ἴτ τούτῳ, ἢ ἡμῖν τί ἀτενίζοτε, ἃ ὡς ἰδίᾳ ον μὴ ἢ 

δεὐσεβείᾳ πεποιηκόσι τοῦ περιπατεῖν αὐτόν; ΕΝ δὲ Βπάλιν 

καὶ τοῦ μακαρίου Παύλου λέγοντος" 1 “Καὶ ἐδόθη μοι σκόλοψ, 
΄σ γυ Α Ἁ 

τῆ Κσαρκὶ, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι." ἸΟὐκ ἔστι τοῦτο" οὐ γὰρ διὰ 
- δ ’ 3... ὦ, Ὁ ᾽ ἡ  ἿΝ “ Ν “, “᾿ . τοῦτο ἐδόθη αὐτῷ "δ σκόλοψ" "" ταπεινοφρονῶν γὰρ ἔφη τοῦτο 

Ὶ Α Ἁ ΄ “ 

ἀλλὰ διὰ πολλὰς αἰτίας. Ὅρα γοῦν ὅτι οὁ θεὸς οὐ τοῦτό φη- 

σιν αὐτῷ, “ἵνα μὴ ὑπεραίρη,᾽ ἀλλὰ τί; 15 “Ρ᾽ἪῊ δύναμίς μου, Ε' 
14 Ἐ;χχοά. χΧΧΙ!. 1. 16 Αοὗ. χῖν. 14. 16 ΤΌΪα. 111..12. 

1 ΟΝ, ἘΤΙ. 7. 18 ΤΌΪα. ΧΙ]. 9. 

5 εἰς Ἰπο] αΒῈΠῈ ἃ ὅν. οἵη. (.Κ. Ἰηνια (δαί. ΟἿ, 2 Οογσ. χὶϊἹ. 6. ν ἰσχνό- 
φωνος---μὴ)] ὃ ὃν ἰσχνόφωνον ὄντα οὐ Κ. ΚΥ' ἰσχνότητα] ω ἀλλ᾽ εἴασε μένειν᾽ ὃς [4 
Υ̓ εἰς] ὃς εἰς Κ. Μοχ εἰσῆλθε Κ. αν. σε. Χ γινομένων 1. Υ γῆς] τῆς 1. 
2 ἔπαθον] ἐποίησαν ; ; εἰπὲ γάρ μοι τ: ἃ τὸν ΟΠ]. 1. Ἐς. Ὀ οὕτω---διαρρή- 
ξαντες]) οὕτω καὶ Παῦλος καὶ Βαρνάβας ποιοῦσιν, ὅτε τοὺς τὴν ΔΛ. οἰκοῦντας 
ὄβδονας ἐπ᾽ αὐτούς τι παθόντας, καὶ ὡς θεοῖς Ὡς ἐπώμμί θύειν, διέρρηξαν Κα. 
 ἐξεπ.]} καὶ ἐξεπ. Κ. ἃ ἡμεῖς] καὶ ἡμεῖς Κα. ὅαν. οεἴ. 5 ἐκπλαγέντων ΟἸΠ. 
{τοῦτο 1. Β εὐσεβείᾳ ἐξουσίᾳ (). ἢ εὐσ. οτα. Ν εΥΟΠ. " πάλιν οτὰ. Ὁ. 
Ϊ καὶ οἴη. 1Κ. ΚΕ σαρκὶ} τ μου Ι.-Ὁὶ ἄγγελος Σατᾶν Κ. Ι οὐκ] ἄπαγε, οὐκ 1. 
ἀλλὰ ταπεινοφροσύνης, φησὶν, ὁ λόγος. ἄπαγε, οὐκ Κ. αν. οοί. ὁ οἵη. 
1.Κ. ὅαν. εοΐ. Ὁ ταπεινοφρονῶν---φησιν αὐτῷ, ἵνα] ἵ ἵνα. ταπεινοφρονῇ, οὐδὲ 
διὰ ταπεινοφροσύνην μόνον ἔφη τοῦτο, ἀλλὰ καὶ δι ἄλλας αἰτίας. ὅρα γοῦν πῶς 
ὁ θεὸς ἀπολογούμενος, οὔ φησιν αὐτῷ, ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου, ἵνα 'ζ. ὅν. οθῦ. 
9 ὁ ἂν» οτλ. 1. Ρ ἡ δ.] ἵνα ἡ δ. 1. ὕεγοπ. ἡ γὰρ ὃ. Κ. ὅν. ςεἰ. φησὶν 
ΟΙΏ. Δ. 

ΠΌΜ. ΥΥ͂Ι, ἘΠῚ 



208 5, ΦΟΑΝΝΙῚΝ ΟΗΒΥΒΟΘΤΟΜΙ 512 

᾿ ᾽ " ἢ “- 7) ’ ἢ " ᾿ ᾿ 
φησὶν, ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Δύο τοίνυν Ἵ συνεγίνετο καὶ 

φανερὰ ἐδείκνυτο τὰ γινόμενα, καὶ τὸ ὅλον ἐπεγράφετο τῷ θεῷ. 
724 Διὰ τοῦτο καὶ “ἀλλαχοῦ ἔλεγεν" 19 χομεν τὸν θησαυρὸν τοῦ- 

τον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσι"᾽᾽ τουτέστι, παθητοῖς καὶ ἀσθενέσι 
7 ᾿ ὃ Α Τὰ «(0 ἥν Α ΄ι: ὃ ’ 3 ΄ ΄' κ 

σώμασι" διὰ τί; να ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ἢ τοῦ θεοῦ, καὶ 
τ ΑΜ ΦῈ ΕΣ 5 δ. Ἃ λυ πὰ Ἢ ΑΝ μ“ 

μὴ ἐξ ἡμῶν. ἱ μὴ παθητὰα ἣν τὰ σώματα, αὐτοῖς ἀν "ἐπεγρα- 

φετο ἅπαντα. Καὶ ἀλλαχοῦ ὁρῶμεν αὐτὸν ἀλγοῦντα ἐπὶ 
"“" Α 

ἀρρωστίᾳ" περὶ γὰρ τοῦ ᾿Επαφροδίτου ἔλεγε. ἢ“ Καὶ γὰρ 
᾽ ’ , ͵ τ δ΄ Ἢ Ἀ ᾽ Α , ,ὔ ."»9 Α 

ἠσθένησε παραπλήσιον θανάτῳ, ἀλλ᾽ ὁ θεὸς αὐτὸν ἠλέησε" καὶ 
Ν δὲ ἢ κὴῇ 52 “ ’ὔ ᾿ ᾽ ᾿» Α “ 

πολλα ὁὲ καὶ ἄλλα δαγνοοῦντα συμῴφεροντως καὶ αὐτῷ και τοῖς 

μαθητενομένοις. ““Τρόφιμον δὲ, φησὶν, ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ 
΄ ᾽)] “-. ’ 

Β ἀσθενοῦντα Ἢ Μίλητος τῆς ᾿Εφέσου ᾿ἐγγὺς τυγχάνει. 
τ Ὰ Υ ος ’ 9 Α Α Ἵ ὃ ’ ᾿ «εἷ Υ ΄σ Χ Ἀ Ἁ 

ρα αποπλεων ἐπὶ τὴν ᾿Ιουδαιαν ; ἢ “τοῦτο μετα τὸ Ὑγε- 
’ Ἁ ΄ Α 

νέσθαι ἐν Ρώμη ; [[ἀλιν Υ γὰρ εἰς τὴν Σὅπανίαν ἀπῆλθεν" εἰ δὲ 
Ζ δ 5 “ ’ 9 “- Ν , Ε ἔ (Ὁ ’ 
καὶ ἐκεῖθεν πάλιν εἰς ταῦτα τὰ μέρη, οὐκ ἴσμεν. ρα παν- 

" Ἁ ’ («Δ “ ὈὉ Ν ᾿ ’ νΧ] ΞΘ 

τοθεν αὐτον μεμονωμένον. ἡμᾶς με γαρ ἐγκατέλιπε, φησι 
Ά 

““ ΚΚρήσκης “γὰρ εἰς Γαλατίαν, 'ΓΓτος εἰς Δαλματίαν" ““Ἐρα- 

στος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ" ““'Γρόφιμον ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ 

ἀσθενοῦντα. 3) ““ Σπούδασον, ἀφησὶ, πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. 
’; »-“ 

᾿Ασπαζεταί σε Εὔβουλος, καὶ Π]ούδης, καὶ Λῖνος, καὶ λαυ- (378) 
ἐ 35 “ Α - ε ῴ," ᾽ὔ Ἁ Α 

Ο δία. 'οῦτον τὸν Λῖνον ἱστοροῦσί τινες δεύτερον μετὰ τὸν 
71έ 3 ’ “ ῬἭῬ ῇ 3 7ὔ “ ς αὶ κ 

ἐτρον ἐπίσκοπον τῆς ᾿Ι᾿ὡμαίων ἐκκλησίας γεγενῆσθαι. ““ἴΆαι 
ῪΝ ΄ “-- “σ΄ “- 

Λῖνος, φησὶ, καὶ Κλαυδία.᾽ Ὁρᾷς πῶς καὶ γυναῖκες ἦσαν διά- 
Α ΓΝ Ὁ ΄“ 

πυροι περὶ τὴν πίστιν καὶ θερμαί; οἷον ἡ Πρίσκιλλα, οἷον “αυτη 
ε Κἀ ἣ χὰ 9 ’ὔ χὰ ᾽ὔ Κ Ἁ ΧΕ Ἅ 
ἡ ἸΑλαυοία, ἤδη ἐσταυρωμέναι, ἤδη παρατεταγμέναι. Δαὶ τι 'γαρ 

“ ΝΥ ΄“- 

δήποτε τοσούτων ὄντων πιστῶν, τούτων δμέμνηται; ἢ δῆλον 
΄“᾿ ἴω ΄“ ’ 

δ ὅτι ὡς ἐκβεβηκότων ἤδη τῆ γνώμη τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, 
"΄΄ Ἁ “ι - 

ὡς μᾶλλον λαμπόντων ; οὐ γὰρ ἔστιν ἐμποδισθῆναι γυναῖκα 
χυ Ν “- σι. “ “κ᾿ Ι Α 

οὖσαν. Καὶ γὰρ καὶ τοῦτο τῆς τοῦ θεοῦ χάριτος ἔργον, τὸ τὴν 
’; ’ὔ’ 9 - “- ’ 9 ; ΄σ Α 

Ὦ φύσιν ταύτην ἐν τοῖς βιωτικοῖς μόνον ἐμποδίζειν, μᾶλλον δὲ 
“ον 9 “- 5ἉΝ ἢ Ἁ ἊΝ ; ,ὔ Ἄ ’ 

οὐδὲ ἐκεῖ. Οὐδὲ γὰρ μικρὸν τῆς πάσης διοικήσεως ἀναδέδεκται 
Α ε Ἁ κ 

μέρος ἡ γυνὴ, τὸ οἰκουρόν' ἀλλ᾽ ἐκείνης χωρὶς, οὐδὲ τὰ πολιτικὰ 
ὃ “ ’ ἘΠ Α, Ϊ , ᾽ὔ Ν 
υνήσεται συστῆναϊ ποτε. ἰἱ γὰρ 'μέλλει θορύβου καὶ ταρα- 

19.) Οὔ͵ΚΕ, ἀν τ 20 ῬΆΠΠῚΡΡ. 11. 27. Ὁ Ὁ 

4 συνεγίνετο] συνέβαινεν ἐκ τούτου Κ. " ἐπεγράφοντο ἿῈ 5 ἀγνοοῦντας 
Ο.1. Ῥοβί συμφερόντως 86ᾳ. . ἐγίνετο 1. ἴ ἐγγὺς] οὖσα 1.1ζ. ὅαν. σοῦ. ἰη- 
νἱία (Οὐαί. Υ ἀποπλέων] ὅ ὅτε ἀπέπλεεν ἴζ. ὅν. σδΐ. Ὑ τοῦτο] Ἑ καιροῦ 
ἄλλου φήσομεν ( τ εἶναι πρᾶγμα Κ. .) Κ. δαν. σοί. Χ μετὰ] Ὁ μὲν γὰρ 166 1η. 
Υ γὰρ Δοροβϑιῦ οχ (ὑαῖ. καὶ πάλιν εἰς τὴν Ἴσπ. ἀπελθεῖν Ὁ. Μοχ᾽ Ἰσπανίαν ΟΙΚ. 
2 καὶ δοςθβϑὶῦ οχ (.1. Οαΐ. 8 ὅρα π. αὐτὸν] ὅϊς 1. Κεῖ. π. αὐτὸν Οὐ.  Ἔγοη. 
πάντων γοῦν ὁρῶμεν αὐτὸν (αὐτὸν ὁρῶμεν ΙΚ.) Κα. ὅν. σοι. Ὁ με γὰρ) γάρ με 
1κΚ. ς γὰρ] ἐπορεύθη Κὶ. ἃ φησὶ οτη. Κ. ϑαν. οοὖ. 8 αὐτὴ Βαά. 
μαεο Νεῖ. Ἴ" οἵη. Κα, δε μέμνηται] - τῶν γυναίων Καὶ. ὅαν. οαὐ. ἃ ὅτι 
δϑατηΐίατη οχ ΓΚ, Οὐαί. ἱ μέλλει οἴηηθβ. μέλλοι Ε' 44. 
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χῆς ἐμπεπλῆσθαι τὰ κατὰ τὴν οἰκίαν, ἕκαστος τῶν πολιτευομέ- 

νων ἔμελλεν οἴκοι καθῆσθαι, καὶ τὰ κατὰ τὴν νὴ κακῶς ἂν 

Κδιακείσεται. Ὥστε οὐδὲ ἐν ἐκείνοις τὸ ἔλαττον ᾿ἰἔχει, οὐδὲ ἐν 
- - . ’ ΡῚ 

τοῖς πνευματικοῖς. Δύναται γὰρ μυριάκις ἀποθανεῖν, εἴγε βού- 

λοιτο᾽ πολλαὶ "'"" γοῦν καὶ ἐμαρτύρησαν" δύναται σωφροσύνην 
.. ΄ -“. -- ΓΙ 

ἀσκῆσαι, καὶ μᾶλλον τῶν ἀνδρῶν, ἅτε οὐ τοσαύτης ἐνοχλούσης 
΄σ ἣ ν. 

αὐτῆ φλογὸς, "καὶ κοσμιότητα καὶ σεμνότητα ἐπιδείξασθαι, καὶ 
- κ᾿ , 

ἁγιασμὸν, 5“ οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν κύριον, καὶ χρημάτων 
7 ΄“- Ἁ , 

ὑπεροψίαν, εἴγε “ θέλοιεν, καὶ πάντα ἁπλῶς τὰ ἄλλα. “ Σπού- 
Α Ν ΄“- “ σὴ δῷ ΄“- Φι᾿ 4 , Δ ᾿Ὶ 

δασον, φησὶ, πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν." Πῶς αὐτὸν κατεπείγει; καὶ 
ῃ “- κ ᾿ , κῶν ’ κι δὲν. ἢ σι 

οὐδαμοῦ τὸ λυπηρὸν τίθησιν" “οὐ λέγει, πρὶν ἐμε Ῥτελευτῆσαι, 
Ἁ ΄-" ΄- -“ ᾿ 

ἀλλὰ, “ πρὸ χειμῶνος “ἐλθεῖν, ἵνα μὴ κατασχεθῆς. “΄᾿Ασπά- 

ζεταί σε, ᾿φησὶν, Εὔβουλος, καὶ ΠΠούδης, καὶ Λῖνος, καὶ ἄλαυ- 
’ Α ς Ε Α , Ρ}) ῸὈ Ἁ ς “. 3 ’ὔ 

δία, καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες. νομαστὶ αὐτῶν οὐ μέμνηται. 

Ὁ ράς ὅτι ἐκεῖνοι θερμότεροι ἦσαν ; “Ὁ κύριος ᾿Ιησοῦς Χρι- Ρι Ῥμοτερ ; Ῥ ρ 
ἈΝ Ἁ “ ’ὔ ’ 39 ὅλ κ ’ ΄ι φ᾽ γα 9 

στὸς μετὰ τοῦ πνεύματός σου." Οὐδὲν ταύτης τῆς εὐχῆς ἄμει- 
Ἁ ΕῚ Ἁ Φ 9 ’ - « Α “ 

νον. Μὴ ἄλγει, φησὶν, ὅτι. ἀφίσταμαι" ὁ κύριος μετὰ σοῦ. 
οὺ Ἁ ΄“ ιν Α ΄ 

Καὶ οὐκ εἶπε, μετὰ σοῦ, ἀλλὰ, “μετὰ τοῦ πνεύματός σου. 
ι ΄- ’ ΄“ Α “σι ΄- 

Διπλῆ ἡ βοήθεια, τῆς χάριτος τοῦ πνεύματος, καὶ τοῦ θεοῦ βοη- 
- “΄“΄ » 4 ΩΣ Ά, Ἁ 

θοῦντος "αὐτῆ. Καὶ ἄλλως δὲ οὐκ ἔστιν εἶναι τὸν θεὸν μεθ᾽ 
ΤΩ . Υ̓͂ ΄ι- ΄΄ ἉἍ 

ἡμῶν, μὴ τῆς χάριτος οὕσης τῆς πνευματικῆς" εἰ γὰρ ἐγκατα- 
΄σ ΄“Ῥ ’ ΤΩ 

λειφθείημεν, πῶς ἔσται μεθ᾽ ἡμῶν: “Ἢ χάρις μεθ᾽ ἡμῶν. 
3 59 ΚὯ Ἕ ἃ ΄σ Α 3 ΄ ., ἃ , “᾿ “σᾶς 
Α μήν. αἱ ἑαυτῷ λοιπὸν ἐπεύχεται" ἱτουτέστιν, ὥστε ἀεὶ 

Ἂ ΄σ΄ ῇ ; Ά -κ 

εὐαρέστους εἶναι αὐτῷ, ὦστε χάριν ἔχειν μετὰ τοῦ χαρίσματος" 
’ὔ Ν 352 ᾽δὲ ὔ ’ Ὁ ἊΝ Ἑ Ἁ 

ταύτης γὰρ οὔσης, οὐδεν ἔσται λυπηρόν. σπερ γὰρ ὁ τον 
΄. ’ μ ᾿ ᾿ 

βασιλέα ὁρῶν, καὶ χάριν ἔχων παρ᾽ αὐτῷ, οὐδενὸς ἐπαισθάνεται 
΄ ἃ -ς. 

λυπηροῦ" οὕτω κἂν τῶν φίλων ἀπολιμπανώμεθα, κἂν εἰς δεινόν 
Ἁ , ι. ’ 

τι περιπέσωμεν, οὐδενὸς αἴσθησιν ληψόμεθα, τῆς χάριτος οὔσης 

ἐκείνης καὶ τειχιζούσης ἡμάς. 
΄“ Ἁ ’ ’ Α ΄σ ΄ 

ν ΤΠ] ῶς δὲ ἔνι τὴν χάριν ἐπισπάσασθαι λοιπόν; Τὰ τῷ θεῷ 
«ἃ . 

φίλα πράττοντα, καὶ ἐν πᾶσιν ὑπακούοντα. ΥῊἪῊ καὶ ἐν ταῖς 

μεγάλαις οἰκίαις οὐκ ἐκείνους ὁρῶμεν χάριν ἔχοντας τῶν οἰκετῶν, 

22 ἩΘΌΓ. χἰϊ. 14. 50, τ, 25. 

Κ διακεῖσθαι (. διετέθειτο ζ. 1 ἔχει) Ἡ εἰ δὲ οὐκ ἐν τούτοις Κα, ἢ γοῦν] 
γὰρ τ καὶ οἵη. (.1. Ν εσοῃ. Ὦ καὶ οτη. ΟΟ. ο θέλοι Κ. Ρ τελευτῆσαι 
Ἐ ἵνα μὴ λυπήσῃ Ιὰ. ὅν. σοί. ᾳ ἐλθεῖν, ἵνα μὴ κατασχεθῆς ] ἵνα, φησὶ, μὴ 
καταισχυνθῆς ΚΚ. Ε φησὶν οἵη. Κα. Β αὐτῇ οἴῃ. Κ. ἴ τὀυτέστιν τί 
τοῦτο; Κι. Υ͂ ὥσπερ) ὡς Κι. ν ἨΘΙΚΟΝ. Ὅτι ὁ τῶν ἑαυτοῦ καταφρονῶν 
διὰ τὸν θεὸν τὰ τοῦ θεοῦ λαμβάνει, ( - καὶ 1. :) ὅτι βίας ὄντως χρεία πρὸς τὴν κτῆ- 
σιν τῆς ἀρετῆς" πολλὰ γὰρ τὰ κωλύματα, οἷον γυνὴ, παῖδες, φροντίδες βιωτικαὶ, 
ὧν δεῖ πάντων καταφρονεῖν, καὶ προτιμᾶν τὸν θεὸν, εἴγε καὶ ἑαυτοὺς καὶ τοὺς ἡμῖν 
προσήκοντας ὠφελῆσαι σπουδάζομεν. γόγοη. Χ λοιπὸν οτη. ὦ. ΚΥιαίπη ἂν 
τὰ τ. θ. φ. πράττωμεν, καὶ ἐν πᾶσιν αὐτῷ (αὐτῷ γοοερύπιγτη θὲ ἃ δαν. οοΐ.}) ὑπα- 
κούωμεν ΚΚ. θεῷ 5ϊἴηε ατίϊο. (, Υ ἢ] οὕτω ἵζ. οὐκ ἐκείνους οτη. ἰάθη. 

ἘΤ 
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200 5, ΨΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΒΒΥΒΟΒΝΤΟΜΙ ΕΥ̓ δὲ 

Φ“ Α ,. " “ ΄. " Α ᾿ - ΄“- ’ 

ὅσοι μὴ τὰ αὐτῶν μοι αρ βεαφῃ ἀλλα τὰ τῶν δεσποτῶν πάση 

ψυχῇ καὶ προθυμίᾳ, ὅ "οὐ δ ἀνάγκην μόνην δεσποτικὴν, ἀλλὰ 

καὶ διὰ προθυμίαν καὶ διὰ φιλοστοργίαν, εὖ διατιθῶσιν ἅπαντα; 
τ "“ - “ “- ΄σ 

ὅταν ἀεὶ πρέχωσιν, ὅταν ἀεὶ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ὥσι “τοῖς αὐτῶν, 
“2 σ΄ 

ὅταν ἐπὶ τῆς οἰκίας στρέφωνται, ὅταν " μηδὲν ἴδιον πραγματεύ- 
Ὑ “ “ Α ΄ 

ὠνται, “καὶ τῶν οἰκείων φροντίζωσι, μᾶλλον δὲ ἀντὶ τῶν ἰδίων 
Ἁ ’ Ἀ ᾿Ὶ “- ΄ ’ 

Ο ἔχωσι τὰ ἀδεσποτικά; Ὁ γὰρ τὰ αὐτοῦ τοῦ δεσπότου ποιησα- 
Ἁ “ “ Α ν ΄σ 

μενος, οὐ τὰ αὐτοῦ τοῦ δεσπότου πεποίηκεν, ἀλλὰ τὰ τοῦ δε- 
ὔ ΄ ΄. ’ “- ’ 

σπότου αὐτοῦ" ὁμοίως αὐτῷ ἐπιτάττει ἐν τοῖς ἐκείνου, ὁμοίως 
“ Ν ... “- ΄ι ΄σ Ἁ ’ 

ὁ ἐκείνῳ κρατεῖ. Ἰ]ολλοὶ ἰδὲ τῶν οἰκετῶν μᾶλλον αὐτὸν δεδοί- 
Ἁ δ “ ΄“- - ’ κ 

κασι, καὶ ὅπερ ἀν δεΐἴπη οὗτος, τοῦτο κἀκεῖνος" πάντες οἱ ἐχθροὶ 
Α ᾿ “- - ΄- - 

λοιπὸν ἐν φόβῳ. Εὐἱ δὲ "ὲν τοῖς βιωτικοῖς ὁ τῶν αὐτοῦ κατα- 
ΗΑ, Α ΄. ’ ΄: 

φρονήσας, καὶ τὰ τοῦ δεσπότου ἑλόμενος, οὐχὶ κατεφρόνησε τῶν 
᾿] ΄“- ,. Ν ἴω , » ὅ ΄σ ΄“ φ - 

αὐτοῦ, ἀλλα μαλλον μειζόνων ἐπέτυχε πολλῷ μάλλον εν τοῖς 
“- “. ΄΄ Α Α ΄. ΄ 

πνευματικοῖς. Καταφρόνησον τῶν σῶν, καὶ ἔλαβες τὰ τοῦ θεοῦ" 
Ἀ - 

Ὄ βούλεται αὐτὸς τοῦτο. Καταφρόνησον τῆς γῆς. καὶ ἅρπασον 

τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν" ἐκεῖ δίαγε, μὴ ἐνταῦθα" ἐκεῖθεν ἔσο 

φοβερὸς, μὴ ἐνταῦθα. ᾿Εἰκεῖθεν ἂν ἧς φοβερὸς, οὐχὶ ἀνθρώποις (379) 
’ . ᾿ κ ἢ κ 3 ΤΩΝ - , " ψι»- 

μόνον, ἀλλὰ καὶ δαίμοσι καὶ αὐτῷ τῷ διαβόλῳ ἔση φοβερός 
δ Α Ἁ “ , ΄“ ΄“΄ ’ 

ἂν δὲ ἀπὸ τῶν χρημάτων τῶν ἐνταῦθα, ἐκείνοις εὐκαταφρόνητος 
Φ, ’ δὲ ᾿ς Ὁ ’ ΡΝ “ἍἉ ὔ ᾽ - ἊΝ 
ἔση, πολλάκις δὲ καὶ ἀνθρώποις" ὅσα ἂν πλουτήσης, ἐν τοῖς ὁου- 

κα Ί Ν ἘΝ ΘᾺ δὲ ’ ε ὃ τ δ Υ᾿ νι δ ἰρῃ 
λικοῖς 'πλουτεῖς" ἂν δὲ τούτων ὑπερίδης, ἐν τῷ οἴκῳ τῷ βασιλικῷ 

Ἁ - χν 

λαμπρὸς ἔση. ᾿Ποιοῦτοι ἦσαν οἱ ἀπόστολοι" καταφρονήσαντες 
“" ΄΄ι “΄“ ΄ ’ ΄. “- 

τῆς δουλικῆς οἰκίας, καὶ τῶν ἐνταῦθα χρημάτων, Κὅρα πως τοῖς 
“- - ’ ’ 

ἘΞ δεσποτικοῖς ἐπέταττον. ὋὉ δεῖνα, φησὶν, ἀπηλλάχθω νόσου, 
΄“ “- -“- σ“ Α “ 

ἕτερος δαιμόνων, καὶ δῆσον ἐκεῖνον, καὶ λῦσον τοῦτον. ᾿Εἰπὶ γῆς 
΄- ὌΝ ς ἰἤ νον νῷ, 9 5 κ᾿ ᾽ κ᾿ 24.««Ὁ Ν ] 

τοῦτο εγίνετο, ἀλλ᾽ ὡς ἐν οὐρανοῖς ἐτελεῖτο. σα γὰρ 
, [2] ᾿ Α ΄ “. : Α ϑΥ͂ ὃ ’ 9 ΄ 3 “Ὁ 29 

δήσητε ᾿ ἐπὶ τῆς γῆς, φησὶν, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ. 
Ἂ τ ᾿] 

Καὶ μείζονα, "αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν. Καὶ ὅτι αὐ 

ἐψευσάμην, ἄκουε αὐτοῦ λέγοντος" “ὅ“ὋὉ πιστεύων εἰς ἐμὲ, 

μείζονα ὃ ποιήσει ὧν ἐγὼ ποιῶ. ἔ δήποτε ; Ὅτι καὶ οὕτως 
“ Ἁ , ς Α ’ 3 Α Ὁ “- ςε ’ 

εἰς τὸν δεσπότην ἡ τιμὴ διαβαίνει. ᾿Ε)πεὶ καὶ ἐν τοῖς ἡμετέροις 
ἰᾷ Φ ’ ’ ε ἥν [οὶ ’ 

πράγμασιν, ὅταν μεγάλα Ρδύνηται ὁ οἰκέτης, μᾶλλον θαυμα- 

24 Μαίῃ. χν!]. 18, 20 «οδηῃ. ΧΙν. [2. 

2 οὐ] ὅταν οὖν οὐ Κα. Μοχ μόνον 1.Κ, ἃ τοῖς] τῶν Ιζ. Ὁ οὐδὲν Καὶ. 
ο καὶ] μηδὲ Κι. ὅν. οοεἴ. ἰδίων το οἰκείων 1.Κ. ἃ δεσποτικὰ] -- πῶς οὐκ 
εἰκότως αὐτοῖς ἔσται διὰ τοῦτο ἡ χάρις: : Κ. 5 ἐκείνῳ Ἐαα. ἐκείνου Οοαάᾶ. 
{ δὲ] καὶ Καὶ. ΒΕ εἴπῃ ΟΙΠΠ65, εἴποι 164. ι ἐν τοῖς β. ὁ] δὃῖ. Ο.Κ. ὁ ἐν 
τοῖς β. ἃ. ὁ ἐν τοῖς β. ὁ (9) 1. ἱ πλουτεῖς ΟἸΏΠ6Β. πλουτήσεις Εαα. 
Κ ὅρα] καὶ ὅρα 1.1Κ. ὅαν. οε΄. 1 ἂν ΟΊ. Σ ἸῺ ἐπὶ τ΄ γ. φησὶν] δὶς ΟἸΠΏΘΒ. 
φησὶν ἐπὶ γῆς Ἐ4α. π αὐτοῦ ἔ. αὐτοῖς] σὴς Ο.1. αὐτοῖς ἔ. αὐτοῦ Βα. 
οΟ ποιήσει ὧν ἐ, π.] ὧν ἐ. π. ποιήσει 'ζ. ποιήσει ὧν ἐ. π. ποιήσει (516) 1. “Ρ δύ- 
ναται 1. 



22. ΙΝ ΕΡΙΞΤ. 11. ΑὉ ΤΙΜΟΤΗ. ΗΟΜ. Χ. 20] 

ς ’ ᾿] ἈΝ « " ’ -“- ’ ’; 

ζεται ὁ δεσπότης. Εἰ γὰρ ὁ οἰκέτης τοσαῦτα δύναται, πόσῳ 
΄“ ς ΄ " ΄ ᾿] ; 9 Α Α Α 1 

μᾶλλον ὁ κρατῶν αυτοὺ ; Εἰ δέ τις ἀφεὶς τὴν δεσποτικὴν. ὑπη- 

ρεσίαν, φροντίζοι τῆς αὐτοῦ γυναικὸς καὶ τοῦ παιδίου καὶ τοῦ 

οἰκέτου, καὶ βούλοιτο πλουτεῖν “καὶ ἀποτίθεσθαι ἐκεῖ, ἢ κλέ- 
πτων, ἢ λυμαινόμενος τοῖς δεσποτικοῖς, ταχέως καὶ ἑαυτὸν μετὰ 

- Α ΄-΄- Α ’ὔ 

τῶν χρημάτων προσαπώλεσε. Διὸ ταῦτα ἔχοντες τὰ ὑποδεί- 
, 

γματα, "παρακαλῶ, μὴ φροντίζωμεν τῶν ἡμετέρων, ἵνα φροντί- 

ζωμεν αὐτῶν᾽ καταφρονῶμεν αὐτῶν, ἵνα κτησώμεθα αὐτα. ᾿ΑἋν 

ἡμεῖς αὐτῶν καταφρονήσωμεν, αὐτὸς αὐτῶν ἐπιμελήσεται" ἂν 

ἡμεῖς ἐπιμελησώμεθα αὐτῶν, ὁ θεὸς αὐτῶν καταφρονήσει. 3 Ὁ 
- " ΄᾿ ’ Α - ἴων Α ᾽ 

ἐν τοῖς τοῦ θεοῦ κάμνομεν, μῆ ἐν τοῖς ἡμετέροις, μᾶλλον. δὲ ἐν 

τοῖς ἡμετέροις" τὰ γὰρ αὐτοῦ ἡμέτερα" οὐ λέγω οὐρανὸν, οὐ 

λέγω γῆν, οὐ ψινὶ τὰ ἐν “τῷ κόσμῳ ταῦτα γὰρ αὐτοῦ ἀνάξια, 

ταῦτα οὐχ ἡμῶν ᾿' μόνον ἐστὶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀπίστων" ἀλλὰ 
χ. 7 : ὸ , δὲ νό. κ ᾿ ..0. .ὦ ἃ ἃ δ. κἱῇ ὃ ; 
τί λέγω; δόξαν, βασιλείαν: ταῦτα καὶ αὐτοῦ, καὶ ἡμέτερα δι 
9 ’ Π[ῶ ἐὰν ἐκ ᾿ ἽΝ ’ , εἶ Ἷ Α ε 

αὐτὸν. ῶς: ἱ συναπεθάνομεν, φησὶ, καὶ συζήσομεν εἰ 
ς ’ Ἁ ’ 5 Ἃ Α' 9 ’ 

ὑπομένομεν, καὶ συμβασιλεύσομεν. Συγκληρονόμοι ἐγενόμεθα, 
Φεῦ ᾿Ὶ ’ Ξ Εν - « Α, ’ ’ 5" 

καὶ ἀδελφοὶ λεγόμεθα" τί ἡμεῖς ἑαυτοὺς κάτω ὃ κατάγομεν, αὖὐ- 
“ ΄σ , Ἁ Ἁ 

τοῦ ἡμᾶς ἄνω καὶ πρὸς ἑαυτὸν ἕλκοντος; : Μέχρι πότε πενιχροὶ, 

μέχρι πότε πτωχοί; Οὐρανὸς πρόκειται, καὶ ἡμεῖς περὶ τὴν γῆν 

στρεφόμεθα: οὐρανοῦ βασιλεία, καὶ ἡμεῖς τὴν ἐνθάδε πενίαν αἷ- 

ρούμεθα' ζωὴ ἀθάνατος, καὶ ἡμεῖς περὶ ξύλα καὶ λίθους καὶ 
ς Α ὃ ’ Τ' Ἂ αα ’ὔ ζω ς Α ’ὔ ᾿ς 

ἀγροὺς δαπανώμεθα. ενοῦ πλούσιος, τοῦτο κἀγὼ βούλομαι 
“ “- ΄“- 

πλεονέκτησον καὶ ἅρπασον" ἐνταῦθα οὐκ δἔστι μέμψεις" ἐνταῦθα 
. ΓΟ “- ᾿, ’ 

τὸ μὴ πλεονεκτῆσαι ἔγκλημα, ἐνταῦθα τὸ μὴ ἁρπάσαι κατηγο- 

ρία. Τί δὴ τοῦτό ἐστιν ; “ὃ “Ἢ βασιλεία ὑπῶν οὐρανῶν, φησὶ, 

βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. Τενοῦ βίαιος ἐκεῖ, 

γενοῦ ἅρπαξ, οὐ μειοῦται τὸ ἁρπαζόμενον" οὐδὲ γὰρ μερίζεται 

ἡ ἡ ἀρετή" οὐ μειοῦται οὐδὲ ἡ εὐσέβεια, οὐδὲ ἡ βασιλεία τῶν οὐ- 

ἐυδῦν, Τότε αὔξεται ἡ ή ἀρετὴ, ὅταν ἁρπάσης" τότε τὰ σωμα- 

τικὰ “μειοῦται, ὅταν ἁρπάσης" καὶ δῆλον ἐκεῖθεν. ᾿ "Ἑστωσαν ἐ ἐν 

πόλει “Μύριοι ἄνδρες" οὗτοι ἄν μὲν πάντες ἁρπάζωσι τὴν ἀρετὴν 

καὶ τὴν δικαιοσύνην, ἐπλεόνασαν αὐτήν" ἐν γὰρ τοῖς μυρίοις γί- 

νονται δίκαιοι" ὧν δὲ μὴ ἁρπάσωσιν, ἀστωναν οὐδαμοῦ γὰρ 

φαίνεται. Ὁρᾷς ὅτι ἐν τῷ ἁρπάζεσθαι “ἃ πλεονεκτεῖ μᾶλλον τὰ 

26 Μαίῃ. Χὶ, 12. 

4 καὶ Δοσοδβὶῦ οχ (1. ᾿ παρακαλῶ δηΐδ ταῦτα ἔπ8Π8ρ. Κ. διιαιπὶ μὴ ΟΤΠΊ. 
1461. 5 αὐτῶν ΟἸΩΠ68. ἑαυτῶν Βα. καταφρ. αὐτῶν οπι. Ὁ. ὕ εἰ οἵη. 
τῇ ϑν. σδῦ. Μοχ κάμνωμεν εξ Κ. δαν. σοί. Υ τῷ δοοοββὶύ δχ ΟΠΠΠ]Ρ118. 
Υ μόνων 1. Χ τί λ.Ἶ τίνα Δ. αὐτοῦ Κι. 8ὃαν. οοΐ. ᾿ κατάγομεν τάττομεν Κ΄. 
2 πλούσιος] τ ἐν τοῖς πνευματικοῖς ΟΣ ΘΟ. -:τος, . “γενοῦ πλ. Ροβὲ βούλομαι 
{ΓΆΠ5Ρ. Ἰά6τη. ἃ ἔστι] ἔ ἊΝ, Κ. Ὁ τῶν οὐρανῶν, φ. ΡΤῸ φ. τῶν οὐρανῶν 
ΟἸΏΠΕΒ. ὃ μειοῦνται Ὁ. ἃ πλεονάζει 1. Ῥοβέ ἀγαθὰ «α4. ἐκεῖ 146π|. 

ΗΕ 

26 

9) 

19) 



202 5, ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗ ΚΥ̓ΒΟΘΤΟΜῚ ΙΝ, 22. 

’ -" ΄σ ’ - ΄σ ᾿ 

ἀγαθα" ταυτα δὲ ἐν τῷ ἁρπάζεσθαι μειουται μαλλον; Μὴ τοί- 
΄σ , φ.»" ᾿] " Α “ . ͵ 

νυν τῇ πενίᾳ προσκαθεζώμεθα, ἀλλα τὸν πλοῦτον ελώμεθα. 
σ΄ -“ Ἁ - 

Πλοῦτος θεοῦ ἐστι τὸ πολλοὺς εἶναι τοὺς ἀπολαύοντας τῆς 
΄σ ’ ’ 

Ἐ βασιλείας. “7““ὋὉ πλουτῶν, φησὶν, εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας 
Ἁ " ’ ᾿] ’ ᾿}») ΕΙΣ » ΄σ κ ᾿] ’ 

τοὺς επικαλουμένους αὐὑτον. Αὔξησον αὐτοῦ τῆν οὐσίαν᾽" 
ΘΟ, δὲ “Ἃ ς ’ “Ὁ , Ἃ ’ ἢ "7 
αὔξεις δε, ἂν ἁρπάσης, ἀν πλεονεκτήσης, ἄν βιάση. Βίας ὄντως 

χρεία" τί δήποτε; ὅτι πολλοὶ οἱ κωλύοντες, γυναῖκες, παῖδες, 
’ ἈΝ , ’ Α 

φροντίδες, τὰ κοσμικα πράγματα, μετα τούτων δαίμονες, καὶ 
"5 Ἁ ς ΄“ ’ “ ’ « ΄ ’ ’ 

αὐτὸς ὁ τῶν δαιμόνων ἀρχηγέτης ὁ διάβολος. Δεῖ τοίνυν βίας, 
“- ΄. ’ 

δεῖ καρτερίας. Ὃ βιαζόμενος ἐν πόνοις ἐστί. ᾿]ῶς πάντα ὑπο- 
“ ,’ ΄“ ΄- 

μένει; ἱπῶς καὶ πρὸς ἀνάγκην ἵσταται; πῶς σχεδὸν τοῖς ἀδυνά- 

Τ' τοις ἐπιχειρεῖ ; ΤΕ τοίνυν οἱ μὲν βιαζόμενοι τοιοῦτοι, ἡμεῖς δὲ 
Α “-“ “- “- 

οὐδὲ τοῖς δυνατοῖς ἐπιχειροῦμεν, πότε ἐπιτευξόμεθα:; πότε ἀπο- 

λαυσό εθα τῶν σπουδαζομένων ; ““Βιασταὶ, φησὶν, ἁρπαὰ ουσι 5 ᾿ 9 

τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν." Βίας χρεία καὶ ἁρπαγῆς" οὐ γὰρ (580) 

72) ἁπλῶς πρόκειται, οὐδὲ ἐξ ἑ ἑτοίμου. Ὁ ἁρπάζων διαπαντὸς νήφει, 
“ 2 

διεγήγερται, φροντίζει καὶ μεριμνᾷ, ὥστε εὐκαίρως ἐπιθέσθαι 
΄ ΄“- ΄ δ, ’ 

τῆ ἁρπαγῆ. Οὐχ ὁρᾶτε ἐν τοῖς πολέμοις, ὅτι ὁ ϑάρπασαι βου- 
“᾿ , Ἁ - 

λόμενος δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς ἀγρυπνεῖ, δι ὅλης ὥπλισται; Εἰ 

ὃ τὰ βιωτικὰ ἁρπάζοντες, καὶ νύκτα ἀγρυπνοῦσι, καὶ 

ὁπλίζονται, πῶς τὰ τούτων μείζονος δεόμενα ἱσπουδῆς, τὰ 

᾿ 
τοινὺυν 

πνευματικὰ ἁρπάσαι βουλόμενοι, καὶ ἐν ἡμέρᾳ καθεύδομεν καὶ 

ῥέγχομεν, καὶ ἀεὶ ἄοπλοι καὶ γυμνοὶ διατελοῦμεν; Ὁ γὰρ εν 

Β ἁμαρτίαις στρεφόμενος, ἀοπλός ἐστι καὶ γυμνὸς, ὥσπερ ὁ ἐν δι- 
καιοσύνη Ἐὥπλισται. Οὐκ ἐλεημοσύνη περιφράττομεν ἑαυτοὺς, 

οὐ τὰς ἀναπτομένας λαμπάδας ἑαυτοῖς εὐτρεπίζομεν, οὐ 'συμ- 

φραττόμεθα, οὐ τὴν ὁδὸν μανθάνομεν τὴν ἐκεῖ φέρουσαν, οὐ νή- 

ῴομεν, οὐ διεγηγέρμεθα' διὰ τοῦτο ἁρπάσαι οὐδὲν δυνάμεθα. 

Εἴ τις βασιλείᾳ ἐπιθέσθαι βούλοιτο, οὐχὶ θανάτους μυρίους 
ἑαυτῷ ἀδιολν.».. πρότερον: οὐχὶ συμφραξάμενος, οὐχὶ μελε- 

τήσας Ὠ τὴν “τέχνην τὴν “πολεμικήν; οὐχὶ πάντα ὑπὲρ τούτου 

πράττει, καὶ οὕτως ὁρμᾷ πρὸς τὴν ἐπίθεσιν ; ̓Αλλ᾽ οὐχ ἡμεῖς 

Ο οὕτως, ἀλλὰ καθεύδοντες ἁρπάζειν βουλόμεθα: τοιγάρτοι διὰ 
τοῦτο κεναῖς ἄπιμεν χερσίν. (Οὐχ ὁρᾷς τοὺς ἁρπάζοντας; πῶς 

φεύγουσι, πῶς τρέχουσι, πῶς διατέμνουσιν ἅπαντα; Δρόμου 

27 Ἔοηῃ. Χ. 12. 

5 αὔξεις Ο. αὐξεῖς 1. αὐξήσεις Ἐ4ἃ. “ πῶς οἵη. Ο.Κ. ὅν. οεἴ, καὶ οτη. Καὶ. 
8 ἁρπάξαι Ο.1. " τὰ] οἱ τὰ [ζ. ὅν. σοί. ἷἱ τῆς σπουδῆς Εαά. τῆς 11} 
ἴῃ οὐπηῖθα8. Κὶ ὡπλισμένος Ιζ. ὅαν. σε. 1 συμφραττόμεθα] Ὑ εἰπέ μοι (..1. 
-Εὕπλοις πνευματικοῖς 'Κ. ὅαν. οο. Ναοιυίΐγαμῃ Ππαραηΐ  ότοη. Υ οὕ. τῇ προ- 
τίθησι) δῖε (.1. προστίθησι Ν δτοπ. ὑποτίθησι Ἰζ. ὅαν. σοί. Ἢ τὴν τέχνην 
ΔΟΟθβϑιύ οΘΧχ οὐηηϊθιιβ. Μοχ πρὸς οπι. (Ὁ. 



2. ΙΝ ἘΡΙΞΤ. 111. ΑὮ ΤΙΜΟΤΗ. ΗΟΜ. Χ. 2909 

Χρεία' εὐθέως γάρ σου κατατρέχει ὁ διάβολος, καὶ τοῖς ἔμπροσθεν 
κελεύει κατασχεῖν. ᾿Αλλ᾽ ἐὰν ἧς ἰσχυρὸς, ἐὰν ἧς διεγηγερμένος, τὸν 

μὲν ἐλάκτισας, τὸν δὲ ὁ ἀπώσω, πάντας διέφυγες ὁ ὡς πτηνός. Κἂν 

ἀπέλθης λοιπὸν ἐντεῦθεν, “ ἂν τὴν ἀγορὰν ὑπερβῆς, Ρκαὶ τὸν πο- 

λὺν θόρυβον, ὅπερ ἐστὶν ὁ βίος, καὶ πρὸς τὰ μαπόνβε τούτων 
ἔλθης, ὅπερ ἐστὶν ὁ μέλλων 4 αἰών" μδθϑώνροῖ "γὰρ ἐν ἐρημίᾳ, 

οὐδιοο θόρυβος, οὐδεὶς ὁ ὁ ἐνοχλῶν, οὐδεὶς " ὁ κατέχων" ᾿ἀνεπαύσω. 

Ὀλίγου δεῖ τόνου μετὰ τὴν ἁρπαγὴν, ὥστε μὴ “ἀφαιρεθῆναι τὸ 

ληφθέν' ἂν τρέχωμεν, ἂν μηδὲν ὁρῶμεν τῶν πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν 

κειμένων, ὧν μηδὲν ἕ ἕτερον φροντίζωμεν, ἀλλ᾽ ὥστε τοὺς κωλύον- 

τας διαδρᾶναι, δυνησόμεθα τὰ ἁρπαγέντα κατέχειν μετὰ ἀσφα- 
λείας. ἽἭρπασας τὴν σωφροσύνην; μὴ μείνης, φεῦγε, πόρρω 

γενοῦ τοῦ διαβόλου" ἂν ἴδη, ὅτι οὐκέτι δύναται καταλαβεῖν, οὐδὲ 

διώξει. Οὕτω καὶ ἡμεῖς, "ὅταν τοὺς ἁρπάσαντας τι μηκέτι βλέ- 
πωμεν, ὡς ἀπαγορεύσαντες, οὔτ᾽ αὐτοὶ κατατρέχομεν, οὔτε ἑτέ- 

ροις παρακελευόμεθα κατέχειν, ἀλλ᾽ χΧἀφίεμεν ἀπελθόντας. Οὕτω 

καὶ σὺ δράμε σφοδρῶς παρὰ τὴν ἀρχήν. Σ Ὅταν πόρρω γένη 

τοῦ διαβόλου, οὐδὲ ἐπιχειρήσει λοιπὸν, ἀλλ᾽ ἔση ἐν ἀσφαλείᾳ, 

τῶν ἀγαθῶν ἀπολαύων τῶν ζἀπορρήτων' ὧν γένοιτο πάντας 
ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, μεθ᾽ οὗ τῷ 

πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ καὶ προσ- 
κύνησις, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ο ἂν] κἂν Καὶ. ϑαν. ΘΕ. Ρ καὶ] κἂν Καὶ, 4 αἰὼν] τ ἀνεπαύσω Κα. Τ γὰρ 
οἵη. Ο.Κ. Ῥοβί ἐρημίᾳ «ἀ 4. γέγονας ἔνθα Κ. 5 ὁ. οχη;.]. ἴ ἀνεπαύσω]) 
δ᾽Άο Ο.1. γογοη. ΘΟΉ ιλε8065 δ κ:, ἀνηρπάσω ϑαν. οοἵ, ἀνεπαύσω οἴῃ. Κὶ. 
Υ ὅταν] ποιοῦμεν" ὅταν γὰρ Κ. δε οὔτε ΚΚ. οὐδ᾽ 1. Μοχ οὔθ᾽ ἑτέροις ᾿ς. 
Χ ἀφίωμεν 1. Ῥοβί ἀπελθόντας Δα. μένειν Κα. ὅαν. σοί. Υ͂ καὶ ὅταν 1.Κ. 
2 ἀπορρήτων ὁ μετ᾽ (μετὰ Κα.) ἀδείας Ἰζ. ὅαν. οοἴ. Μοχ καὶ προσκύνησις ΟΠ]. 
«Ὑεῖ, 



ἘΡ. ΒΕΝ. ΤΟΥ ἘΝ ΑΤῚΊΟΙΣ ΠΑΤΡῸΣ ΗΜΩΝ 

Τοια. ΧΙ. 

Αννν ΙΩΑΝΝΟΥ͂ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩωοΩΝΣΤΓΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΤΟΎ ΧΡΥΞΣΟΞΣΤΟΜΟΥ͂ 

ὙΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ ΤΙΤῸΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ, 

-.,ι-ᾳ.-.-.- «».. 

Ανν ΛΌΓΟΣ ἊΣ 

1]]Παῦλος δοῦλος θεοῦ, ἀπόστολος δὲ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δκατὰ πί- 

στιν ἐκλεκτῶν θεοῦ, καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ᾽ εὐσέ- 
ΞΡ: ὃ “- 9 ’ ε 3 δι, ἘΣ ὦ Α 

βειαν, Ὁ ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο 0 ἀψευδὴς 
θ Ἁ Ἁ ’ ᾿] ’ " ’ δὲ - “ὦ, Α 7 

εος πρὸ χρόνων αἰωνίων, ἐφανέρωσε δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λὸ- 

γον αὐτοῦ ἐν κηρύγματι, ὃ ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ᾽ ἐπιταγὴν 
τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ, τῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πί- 

’ Α 9 Ψ Ἁ ΄“- εἹ 4 ’ ᾽ ΄“- 

Β στιν, χάρις “καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου Ἰησοῦ 

ριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. 

7 . Ω ϑ' ΤΩΝ Ιαύλῳ συνόντων δόκιμος οὗτος ἦν “οὐκ ἂν οὖν 
αὐτῷ τὴν νῆσον ὁλόκληρον ἐπέτρεψεν, οὐκ ἂν τὰ ἐλλειφθέντα 
᾿] “- ὔ Ξ 2.(57 Ἁ Ἀ ν ’ ΕῚ 

ἀναπληρῶσαι προσέταξεν να γάρ, φησι, τὰ λείποντα επι- 

διορθώση"" ξκαὶ τοσούτων ἐπισκόπων κρίσιν ἐπέτρεψεν, εἰ μὴ 

σφόδρα ἐθάρρει " τἀνδρί. Φασὶ δὲ αὐτὸν καὶ νέον εἶναι, διὰ ἱτὸ 

τέκνῳ αὐτῷ γράφειν" πλὴν ἀλλ᾽ οὕπω τοῦτο δῆλον ὁ ἀπὸ τούτου. 

Ἔ δὲ αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς Πραξεσιν εἶναι μνείαν. Τάχα καὶ 

Ο Κορίνθιος ἦν, εἰ μή ἕ ἣν ὁμώ αὐτῷ. ΚΚαὶ ΞΖηνᾶν ρ ἦν, εἰ μή τις ἕτερος ἦν ὁμώνυμος αὐτῳ. η 

ἐθαῖ ν 2 Τί, 1. δ. 8 ΤοΙά. 111. 13. 
ΟοΡΊσΕ5 ΟΠ ΚΟΠΙΜ. 5.Α κατὰ πίστιν ἀϑηπι6 8 “ἤπθτῃ μιν" ϑ. δ) ΟΠΊΠΪΆ 

ἀδβαπῦ ἴῃ Καὶ... Μ. Ὁ ἐπ᾽ ἐλπίδι οτη. Ὁ. δὋ καὶ] ἔλεος ". ἃ ἢν] Ὁ σφόδρα 
ΚΙ,Μ. 8 οὐκ ἂν οὖν) δϊῖς (.})., (αἰ.  γοη. νεῖ. εἰ μὴ γὰρ ἦν δόκιμος, οὐκ 
ἂν Κα 1,.Μ. ὅν. σοί. ἴ ἐπιλείποντα 1). (Οὐαί. 8 καὶ] οὐκ ἂν ΚΙ Τ..Μ. αν. 
οθ. Ὁ τῷ ἀνδρὶ Ο.}). ἱ τὸ] τοῦτο Ὁ. ϑίαϊτη τέκνον αὐτῷ γρ. 1). (ὑαΐ. 
τέκνον αὐτὸν λέγειν ΚΚ.1..Μ. αν. οοἷ, 

ἘΡ. ὅν 

Τοιη. 1 

Ρ (98:1). 



1-4. ΙΝ ἘΕΡΙΚΞΤ. ΑὮ ΤΙΤῸΌΜ ΠΟΜ. 1. Ὶ 20ῦ 

82) 

μὲν καλεῖ πρὸς ἑαυτὸν, καὶ ᾿Απολλὼ πεμφθῆναι βούλεται, τοῦ- 

τᾶν δὲ οὔ καὶ γὰρ ἐναντίον τοῦ αὐτοκράτορος μείζονα τούτοις 

"ἐμαρτύρει τὴν ἀνδρείαν καὶ τὴν κε Δοκοῦσι δέ μοι χρό- 

νοι εἶναι μέσοι τινὲς, καὶ ἐν ἀδείᾳ ἰὸ Παῦλος ὧν γράφει ταῦτα᾽ 

οὐδὲν γὰρ περὶ πειρασμῶν. φησι, συνεχῶς δὲ περιστρέφει τοῦ 

θεοῦ τὴν χάριν καὶ ἄνω καὶ κάτω. ἱκανὴν οὖσαν παράκλησιν τοῖς 

πεπιστευκόσι πρὸς ἀρετήν. Τὸ γὰρ μαθεῖν τίνων μὲν ἦσαν 

ἄξιοι, πρὸς δι γέ δὲ μετέστησαν, καὶ ταῦτα χάριτι, καὶ τίνων 

ἠξίωνται, οὐ μικρὰ προτροπή. ᾿Αποτείνεται δὲ καὶ πρὸς Ἴου- 

δαίους. ΕΠ "δὲ ὁλόκληρον τὸ ἔθνος ὑβρίζει, μὴ θαυμάσης" καὶ 

ἐπὶ ᾿αλατῶν γὰρ αὐτὸ ποιεῖ, λέγων" ὁ“ Ὦ) ἀνόητοι Γαλάται" 

οὐχ ὑβριστικοῦ δὲ τοῦτο ἤθους, ἀλλ᾽ ἐρῳτικοῦ. Εἰ μὲν γὰρ τῶν 

αὐτοῦ ἕνεκεν ταῦτα ἐποίει, 5 εἰκότως τι αὐτῷ ἐπεμέμψιατο" εἰ 
δὲ πεπυρωμένος καὶ ζέων Ρὑπὲρ τοῦ κηρύγματος, οὐχ ὑβριστικῶς 

αὐτὸ ἐποίει. ἸΚαὶ ὁ Χριστὸς δὲ “μυρία ἐλοιδορεῖτο τοῖς γραμ- 

7139 

ματεῦσι καὶ βυρρσαῦνες ἀλλ᾽ Τοὐκ αὐτοῦ ἕνεκεν, ἀλλ᾽ ὅτι τοὺς Β 

ἄλλους ἅπαντας ὃ ἀπώλλυον. Βραχεῖαν. δὲ ποιεῖ τὴν ἐπιστολὴν, 

εἰκότως" “καὶ τοῦτο δὲ τῆς ἀρετῆς » ποῦ Πίτου τεκμήριον ἣν, τὸ 
κ κ᾿ ’, “ ς » "ὦ Α Ὁ ,ὔ Δὺ 

μὴ δεῖσθαι λόγων πολλῶν, ἀλλ ϑαπὸρ τινος ὑπομνήσεως. ὕτη 

δέ μοι δοκεῖ τῆς πρὸς Τιμόθεον εἶ εἶναι Χνεαρωτέρα ἡ ἐπιστολή. 

᾿Ἐκείνην μὲν γὰρ πρὸς τῷ Υ τέλει ὧν ἔγραφεν, ἐνταῦθα δὲ ἄφε- 

τος ὧν καὶ λελυμένος" τὸ γὰρ, 5,4: Κέκρικα παραχειμάσαι ἐν 

Νικοπόλει,᾽ τεκμήριον ἣν τοῦ μηδέπω ἐν δεσμοῖς εἶναι" ἐκεῖ δὲ 

συνεχῶς ἑαυτὸν δέσμιον καλεῖ. 

1 οὖν φησι; “Παῦλος δοῦλος θεοῦ, ἀπόστολος δὲ ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ, κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ." Ὁρᾷς πῶς ἀδιαφόρως 

Ζαὐτὰ τίθησι, ποτὲ μὲν ἑαυτὸν τοῦ θεοῦ δοῦλον λέγων, τοῦ δὲ 
Χριστοῦ ἀπόστολον, ποτὲ δὲ τοῦ Χριστοῦ δοῦλον, ““ Παῦλος 

δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ! ἕ οὕτως οὐδεμίαν οἶδε διαφορὰν μεταξὺ 

πατρὸς καὶ υἱοῦ. “Κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν δι θεοῦ, καὶ ἐπίγνωσιν 

ἀληθείας τῆς κατ᾽ εὐσέβειαν, ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου." ““ Κατὰ 

πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ. "τι ἐπίστευσας, ἢ ὅτι ἐπιστεύθης ; 

4 (Ά48]. 111. χ, δ ΤΕ πὶ. 12. 

κ τὴν. ἀνδ. (ἀνδρίαν ΟἸΠΠ65) μαρτυρεῖ μος οτά. Ὁ. [ὁ δοοϑϑβὶξ οχ Ο.0.Κ.1,. 
τη τί] τίνα Ο.Ὁ. ει. ἢ δὲ] τ καὶ Εαα. καὶ οἴῃ. Ὠ..1Κ.1,.Μ. Ο εἰκότως] 
“ἂν δΧ (ΟΥΓ. το. Μ. Μοχ ἐμέμψατο 1).Κ. Οδΐ. Ρ ὑπὲρ] ὑπὸ Κὶ, 4 μυ- 
ριάκις. σ. ΓΤ οὐκ αὐτοῦ] ὅτε (0.1). (ὐὑαῖ. οὐχὶ αὐτῶν ΚΚ. οὐχὶ αὐτοῦ [,.. οὐχ 
ἑαυτοῦ Βα. 5 ἀπολύων (ὑαί. ἀπόλλυσιν Ν ΘΥΟΠ. ὕ ἐποίει Ο. Υ καὶ 
οἵη. Κα. Ν᾽ τοῦ οῃῃ. (ὦ. Μοχ ἦν οτη. Ἰἄάθπη. Χ νεαρατέρα] προτέρα ἵζ.1,.Μ. 
δαν. σοῦ, ιαίτη ἡ ἐπιστολὴ Ὠ.Κ.],.. Μ. ἐπιστολὴ (αἰ. ἐπιστολῆς 44. 
Υ͂ τέλει] -- ἐν δεσμοῖς ὅν. σεῦ. γΘραρ ΠΔη 115 ΟΥ ΠΙθ65. 2 ταῦτα 1). Οεΐ. 
8 τοῦ θ. Ἐπ. τοῦ ἀδεβύ ἴῃ οὐῃπῖθα8. " ὅτι] ἀντὶ τοῦ ὅτι ζ.1,..Μ, Βιδίη 
ἐπίστευσα εἰ ἐπιστεύθην ἴ). 

ΤΌΝ Υ]. Μ τὴ 



200 ὃ. ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΒΥΒΟΚΤΟΜΙ Ι,1--4. 

( " ’ὔ κ᾿ ᾿ Α ΄' 

ἐπιστεύθη τοὺς ἐκλεκτοὺς τοῦ 
[ΘῊ 4. .Ἅ ο “ 4 ΔΑ 

ἰμαι αὐτὸν λέγειν, “ὅτι αὐτὸς 
“ ΤΠ , " “ , ; ΕΔ. ν ᾿ , . 

θεοῦ. ουτέστιν, οὐκ ἀπὸ κατορθωμάτων, οὐδὲ ἀπὸ πόνων καὶ 
ὃ ᾽ὔ Ἁ "., ΕΣ “" Α Ἁ "»" .΄- ΄σ ’ὔ 

ἱὁρώτων τὸ ἀξίωμα ἔλαβον, ἀλλὰ τὸ πᾶν τῆς τοῦ πιστεύσαντος 
" ’ ᾽ 7 ἫΦ Ἴ Α ΕΙΣ ἕ ’ ,ὔ “ 

εὐεργεσίας εγένετο. Εἶτα, ἵνα μὴ ἄλογος ἡ χάρις “γένηται 
3 Ἁ ΄σ΄ ΕἸ ΄- " Α Α ’ Α δ, ,ὔ " ’ὔ 

[οὔτε γὰρ τὸ πᾶν αὐτοῦ" επει διὰ τί μὴ καὶ ετέροις ενεπίστευσε; 
Ν ΄σ .] ᾿Ὶ 5" Ἕ “ Ρ “ " ι} , 

διὰ τοῦτο ἐπήγαγε, “καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ᾽ εὐσέ- 
ν᾽) ᾽Ὰ, ν ἢ , ᾽ , ἴω δὲ ΩΝ σ΄ " 

βειαν. πὸ "ταύτης ἐπιστεύθην, μάλλον ὃὲ καὶ Ἰτοῦτο ἐπι- 
͵ὔ ᾿] ΄ι- . ΄“-" Ι Α Α Α ͵ὔ ᾿] Ἁ ΕΣ 

στεύθην εκ τῆς αὐτοῦ χαριτος" κ καὶ γὰρ και τούτου αὐτὸς αἱἰ- 

ΒΕ τιος. Διὰ τοῦτο 'γὰρ καὶ αὐτός "φησιν ὁ Χριστός" δ με Οὐχ 
Α 

μωρὸ με ἐξελέξασθε, ἀλλ᾽ ἐγὼ "ὑμᾶς ἐξελεξάμην" καὶ πάλιν 

οαὐτὸς οὗτος ὁ μακάριος ἑτέρωθι γράφων φησίν" “«“᾿Ιπιγνώσο- 

μαι, καθὼς καὶ ἐπεγνώσ,θην"" καὶ πάλιν, “Ρ.) καταλάβω, ἐφ᾽ 

ᾧ καὶ κατελήφθην ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ. “«Π]ρότερον ἐπε- 
γνώσθημεν, καὶ ὕστερον ἐπέγνωμεν" πρότερον κατελήφθημεν, 

καὶ τότε κατελάβομεν" πρότερον ἐκλήθημεν, καὶ τότε ὑπηκού- 

σαμεν. 7] ῷᾧ δὲ, “κατὰ πίστιν," εἰπεῖν πὸ πᾶν ἐκείνοις λογίζε- 
2 7 Α Ὶ 

Ἐ ται, ὅτι δι᾿ ἐκείνους εἰμὶ ἀπόστολος, δ οὐχὶ ὡς ἄξιος, ἀλλὰ διὰ 

191 

τοὺς ἐκλεκτούς" ὅπερ καὶ ἀλλαχοῦ λέγει" 7 «ς Π|ὰνταὰ γὰρ ὑμῶν 
ἮΝ 2) 

ἐστιν, εἴτε [ἰ]αῦλος, εἴτε ᾿Απολλώς." “ Καὶ ἐπίγνωσιν, φησὶν, 
“5 ’ ΄- 9 ᾿] ,ὔ Ἔ Υ 

ἀληθείας τῆς κατ εὐσέβειαν.᾽ στι ἰῶν ἀλήθεια πραγμάτων, 

ἀλλ᾽ οὐ κατ᾽ εὐσέβειαν" οἷον τὸ εἰδέναι Ὺ τὰ γεωργικὰ, τὸ εἰδέ- 

ναι τέχνας, ἀληθῶς ἐστιν εἰδέναι: ἀλλ᾽ αὕτη κατ᾽ εὐσέβειαν ἡ 
δ , Ἢ ΨΥ: Ν ’ 55. Ὁ’ ΠΑ͂Ν, ’ ε 
ἀλήθεια. το, “κατὰ πίστιν," ὅτι ἐπίστευσαν καθάπερ οἱ 

09 Α Χ ε Ἅ,.. 8 ’ Α ς᾽ 46 δι Ἁ ’ 

λοιποί ἐκλεκτοί, οἱ καὶ ἐπέγνωσαν τὴν ἀλήθειαν. πὸ πίστεως 
“-᾿ Ἁ σι 

ἄρα ἡ ἐπίγνωσις, οὐκ ἀπὸ λογισμῶν. φ Ἔπ’ ἐλπίδι ζωῆς αἰω- 
2) “ 

νίου᾽ Εἰϊἶπε τὴν παροῦσαν, τὴν ἐν τῆ χάριτι τοῦ θεοῦ" λέγει 

καὶ τὴν μέλλουσαν, καὶ ἔπαθλα τίθησιν ἡ ἡμῖν ὑπὲρ ὧν ἡμᾶς εὐηρ- 

γέτησεν" ἡ ἐπειδὴ ἐπιστεύσαμεν καὶ ᾿ἀπηλλάγημεν τῆς πλάνης, 

στεφανοῦν ἡμᾶς βούλεται. Ὅρα πῶς γέμει τὸ προοΐμιον τῶν 
" ω “ γεν ν δ δι “ Ὁ 5 ᾿ Μ“ ’ 

εὐεργεσιῶν τοῦ θεοῦ" καὶ ὅλη ὁι΄ ὅλης ἡ ἐπιστολή αὑτη μάλιστα 
2 ε Ἁ , “ »“". 

τοιαύτη τυγχάνει, καὶ αὐτὸν τὸν ἅγιον ἐκεῖνον 2 διανιστῶσα 

δ᾽ Φόδη. χυ τό. τον κίῦ 2): ΕΕΠΠΟΡ. ἸΗ ΤΟ: 7 ΟΟΣ ΣΙ Ζ,, 22: 

ο ὅτι] καὶ ὅτι [Κ.{..Μ. ὅτι---τοῦ φλλφ κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ Ὁ. ἃ ἐπι- 
στεύθην 1). τοὺς οπι. 16 6Πη. 5 γένηται) νομισθῇ Καὶ 1,.Μ. 8αν. οοί. ἴηντᾶ 

(αὐ. δογοί ει. ἔ οὐδὲ Ὁ.}). Μοχ ἐπίστευσε ἸἸάοτη. ξ καὶ] τὸ καὶ 
ΚΙ,Μ. ὅν. οεί. ἂ ταύτης] Ἐ φησὶν 66. ἱ τοῦτο] τὸ Ὠ).Κ.ψ1;,. Μ. 1η- 
να (δί. Μοχ τοῦ θεοῦ Ρτο αὐτοῦ [). Κ καὶ ---αἴτιος οτη. Κὶ. 1 γὰρ ΟΠ]. 
ΚΜ. διὰ τ. γὰρ καὶ οτη. 19). Ὦ; φ. ὁ Χρ.] ὅϊς (Ὁ... (δῖ. ὁ Χρ. λέγει 
ΚΙΙΜ. ὁ Χρ. φ. Εαα. 5 ἐξ. ὑμᾶς Ἰῆνογβ8ο κα Ὀ.Κ. Οδί. 9 αὐτὸς] καὶ 
αὐτὸς Ο.Ὁ. Ρ εἰ! τ καὶ Ὁ. Μὸοχ ἐφ᾽ ὃ Κα.1.. ᾳ για. Απηοί. Υ τῷ] 
τὸ (ὐ. (αἵ. 5 οὐχ Κ. Π.Μ. (δῦ. οὐχὶ---λέγει οτη. Ο. ἴ φησὶν οτη. 1). 
ν γὰρ] τ καὶ Κ'. γ. τὰ γ. οἵ τέχνας {8 η8Ρ. Ὁ. Χ οἱ ἀϑϑιατηΐαγῃ οχ [9). Κ᾽ οἵ. 
Υ ἐπειδὴ] ἐπεὶ γὰρ Κα.1,..Μ. ἐπειδὴ γὰρ (ὐ. ὅν. οθύ. 2 διανιστᾶσα Ὁ. 



[- 4. ΙΝ ΕΡΙΒΤ, ΑὉ ΤΠΤΤΌΜ ΗΟΜ.]. 207 

Κι Ν Α ’ ᾿ κ ’ὔ Οὐδὲ Ν 

ΝΜ ἊΝ πρὸς τοὺς πόνους, καὶ τοὺς μαθητευομενους. υδὲν γὰρ 

οὕτως δὴἡμᾶς ὠφελεῖ, ὡς τὸ "συνεχῶς μεμνῆσθαι τῶν εὐεργεσιῶν 

τοῦ θεοῦ, “καὶ τῶν κοινῆ, καὶ τῶν ἰδίᾳ. Ἐπὶ γὰρ φίλου εὐεργε- 
- Α ἱ 

σίας ἀνενεγκόντες, ἢ ῥῆμα προσηνες ἀκούσαντες ἢ πράγμα, δια- 
-ς. ς΄ ,ὔ 

θερμαινόμεθα, πολλῷ μᾶλλον, ὅταν ἴδωμεν πόσοις κινδύνοις 
΄-“ Ἁ ’ 

περιεπέσομεν, καὶ ἀπὸ πάντων ἡμᾶς ἐξείλετο ὁ θεὸς, προθυμό- 
δ Ἂ 4 ε Ἁ Ε 7 ςς Κ Α . ’ ΐ Α Ἃ 

τεροι “περὶ τὴν ὑπακοὴν ἐσόμεθα. αἱ ἐπίγνωσιν, ᾿ἱ φησίν, Ο 
᾿] ἴω Ἁ Ἁ ’ 

ἀληθείας. ᾿Αλήθειαν δὲ ἐνταῦθα πρὸς τὸν τύπον ϑφησί. 
ΚκἉ " ν ἢ Α 9 , " Ἂ ν . ’ . “" 3 ες ᾽ 

αἱ γὰρ “καὶ εκείνη ἐπίγνωσις ἣν, καὶ εὐσέβεια ἣν, ἀλλ΄ οὐκ 
᾿ Η ᾿ ᾿ 

ἀληθείας, οὐ μὴν οὐδὲ ψεύδους, ἀλλὰ τύπων καὶ ἱεἰκόνος. “᾿1ὃπ 
» (ὃ σ΄ Ε] ’ 92 πε} Η (ὃ 

ελπίοι ζωῆς αἰωνίου. κείνη ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς τῆς φήρούσιωρ' 

8 “«Ἰ γὰρ ποιήσας αὐτὰ, φησὶ, ζήσεται ἐν αὐτοῖς. "Ὁρᾷς 
᾽ ὃς 

πῶς ἐκ προοιμίων ἤδη δείκνυται τῆς χάριτος τὸ μέσον; ᾿ἘΚἰκεῖνοι 
"] 9 Ἁ 9 πὶ πο “ Ν Α ᾿. Α " ,ὔ Ε ν 

οὐκ ἐκλεκτοί, ἀλλ΄ ἡμεῖς" εἰ γὰρ καὶ αὐτοὶ ελέγοντο εκλεκτοί, Ὁ) 
᾿] ᾿] 

ἀλλ᾽ οὐκέτι. 
Α Ἁ Α 

“ῃν ἐπηγγείλατο, "φησὶν, ὁ ἀψευδὴς θεὸς πρὸ χρόνων αἰω- 
2) -»" , ΄ 

νίων." 'Γουτέστιν, οὐ νῦν ἐκ μετανοίας, ἀλλ᾽ ἄνωθεν ταῦτα προώ- 

ριστο. Πολλαχοῦ τοῦτο τίθησιν, ὡς ὅταν λέγη, 3 “ ᾿Αφωρισμέ- 
Ι] ῃ Ἁ 3 ,ὔ ΄ “.39 Α ἔξ ςς : εἴ ’ Ἁ 

νος εἰς το εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ" καὶ παλιν, “Οὗς προέγνω, καὶ 
2) 2 σ΄ . “ 

προώρισε: δεικνὺς τὴν εὐγένειαν τὴν ἡμετέραν, ὅτι ἡμᾶς οὐ νῦν, 
Ω 9 2 'Ψ 9 ’ ᾿ Ν Α ΄ ο Ἂ 50 ς ΄ 

3) ἀλλ᾽ ἄνωθεν ἠγάπησεν. Οὐ μικρὸν δὲ τοῦτο ὁτὸ ἄνωθεν ἠγαπῆ- 
Ἁ ΄ μ 

σθαι καὶ ἐξ ἀρχῆς. “Ἣν ἐπηγγείλατο, φησὶν, ὁ ἀψευδὴς θεός. Καὶ 
’ ν᾿ “ 

ΡΣ ἀψευδὴς, πάντως ἔσται ὃ ἐπηγγείλατο" “ εἰ ἀψευδὴς, οὐ δεῖ 
᾽ , ΟῚ ᾿ ’ - 
ἀμφιβαλλειν, ἵκὰν μετὰ θάνατον ἧ. “Ἣν ἐπηγγείλατο, φησὶν, 
« ᾽ δὲ Ἁ Ἁ ’ " ε ; 2» Κ Α 5 Ἁ ς ΄ ςς " 

ὃ ἀψευ ἧς θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων. αἱ ἅπὸ “τοῦ, “προ 
’ 5 ’ 2) { Ἀ ᾿ ’ὔ ὃ ’ ἢ Ε δ) Ἵ ὃ “-“ 

ὄνων αἰωνίων," ᾿πτὸ ἀξιόπιστον δείκνυσιν. Οὐκ ἐπειδὴ ᾿Ιουδαῖοι 
᾿..“ ᾿ ΄. Α Ν ΄ ΄' 9 ᾿] “ Ε 

νῦν οὐ προσῆλθον, φησι, διὰ τοῦτο ταῦτα, ἀλλ᾽ οὕτως ἀνωθεν 

Ὑἐτετύπωτο. ἤΑκουε Χ γοῦν τί φησιν" “ ᾿Εφανέρωσε δὲ καιροῖς Ἐ' 
) κω ΄ 

ἰδίοις. Υ'Γίς οὖν ἡ ἀναβολή ; Κηδεμονίας χάριν, καὶ τοῦ εὐκαί- 
10 ἐς ΚὯ Ν ς μ ςς Ἂ σι ρως ποιῆσαι" ϑιρϑε ἤβονν ὁ προφήτης, “᾿ τοῦ ποιῆσαι 

3) “2 “- 

τῷ κυρίῳ. Γὸ γὰρ, “ ἰδίοις, δτοῦτ᾽ ἔστι, τοῖς προσήκουσι, 

8 λοι. χ. 5. ΘΠ ΠΟ ἸΡῪ ὙΠ 20. 10 Ῥβ4]. οχνῇ!. συ 26, 

8 ἡμᾶς οτῃ. Κ. Ὁ συνεχῶς Ὁ μανθάνειν καὶ (. ς καὶ τῶν] 516 ΟἸΠΏ68. 
τῶν τε Βα. ᾳ θερμαινόμεθα. Ἰς. 8 περὶ ΟἸΏη68. πρὸς 4α. ἔ φησὶν 
οἵη. ἢ). Ε φησὶ] οὕτως εἶπε Κα .[,..Μ. αν. ςεΐ. ἀλήθειαν---φησὶ ὅτα, Ὁ. 
Β κἀκείνη 10. ἷ εἰκόνων Τ): Ροϑβί εἰκόνος 814. καλῶς εἶπεν α.],.Μ. ὅν. οοί. 
Κ ὅτι ἐκείνη ἐπ᾿ ἐλ. ἦν ζ. ὅαν. οεἴ. ὅτι οἱ ἦν οἵη. Ὁ. Οαΐ. ψογοη. Ν᾽ οί. ὅτι--- ζωῆς 
οἴω. Ὁ. ἰἰδὅρα Ὁ. ἢ φησὶν ΟἸΏ. ΚΙΙΜ. ατὸ ΟΠ. ΤΟΝ 0. Ὁ τὴ Ὅπη. ). 
Ρ εἰ---ἐπηγγείλατο ΟΤἸΊ. Ο. ἡ εἰ ἀψ. οὐ] ὁ ἀψ. καὶ οὐ Ν οτοῃ. Κ᾽ εἴ. ᾿ κἂν 
-- 7. καὶ μετὰ θάνατον. ἢ Ο. ἢ Ομ. γΘγΟη. 5 τοῦ }- εἰπεῖν ΚΙ, Μ. ὅν. 
οοῖ. πρὸ οἴῃ. εῖομ. καὶ ἀπὸ---αἰωνίων οη!. Ο. ὕ τὸ ἀ. δείκνυσιν) δείκνυσιν 
ἀ. Ο. Υ νῦν --φησὶ] φησὶν, οὐ πρ. νῦν Κα. 1,..Μ. ΜΝ τετύπωτο (".}0). 
Χ γοῦν] γὰρ Ο.. ἄκουε γ. τί φ.] ὃ καὶ δηλῶν ἐπάγει Καὶ. [..Μ. Υ τί Ιζ,1,. 
2 φησὶν] γὰρ, φησὶν (Ὁ. ἃ τρῦτό ἐστι 

ἍΤ 9 
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τοῖς ὀφειλομένοις, τοῖς ἁρμόζουσιν. “᾿Εφανέρωσε, "φησὶ, 

καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ ἐν κηρύγματι, ὁ ἐπιστεύθην ἐ ἐγώ: 

742 τουτέστι, τὸ κήρυγμα. ἐὴ οὔτο γὰρ τὰ πάντα εἶχε, τὸ εὐαγ- 

γέλιον, καὶ τὰ ἐνταῦθα καὶ τὰ πμρείῤδουρων. τὴν ζωὴν, τὴν εὐσέ- 

βειαν, τὴν πίστιν, πάντα ὁμοῦ. “Ἐν ὐμ τ γρρύτα τουτέστι, 

φανερῶς, μετὰ παρρησίας" τοῦτο γάρ ἐστι τὸ, " “ἐν κηρύγματι. 

“Ὥσπερ γὰρ ὁ κήρυξ πάντων παρόντων ἐν τῷ θεάτρῳ κηρύττει, 

οὕτω καὶ ἡμεῖς κηρύττομεν, ἃ ὥστε μηδὲν προσθεῖναι, ἀλλ᾽ αὐτὰ 

ἃ ἠκούσαμεν εἰπεῖν. Ἣ γὰρ τοῦ κήρυκος ἀρετὴ ἐν τῷ πᾶσιν εἰ- 

Β πεῖν ἐστι “καὶ γεγωνὸς, οὐκ ἐν τῷ ΠΌΘΟΝ τινα καὶ ἀφελεῖν. 

ὁ} τοίνυν κηρύττειν δεῖ, μετὰ παρρησίας ᾿κηρύττειν δεῖ’ ἐπεὶ 

οὐδὲ κηρύττειν ἐστί. Διὰ τοῦτο, ὅ φησὶν, οὐκ εἶπεν ὁ Χριστὸς, 
» 3 Α σ΄ ὃ ’ 3 Ἁ 11 ςς Κ ’ὔ ν᾽ Ὶ ΄σ ὃ ’ 

εἴπατε ἐπὶ τῶν ὁώματων, ἀλλα, ηρύξατε επὶ τῶν ὁωμα- 
2) Ν - Ν “ ᾿ Ν 

των, καὶ ἀπὸ τοῦ τόπου, καὶ ἀπὸ τοῦ τρόπου τὸ "γεγωνὸς πα- 
ΕΝ ) “ “-“- “. 

ιστῶν. “Ὁ ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 
σ΄) [4 Α Ἁ ςς 3 [ς 89 Α Ἀ δ ν᾿ 3 Ἁ 2) Ἁ 

θεοῦ. αἱ το, “ ἐπιστεύθην," καὶ το, “κατ΄ ἐπιταγήν, τὸ 
"ν΄ ὃ , ἐν δ᾽ δέ ᾽ . δὲ 5.Ὁἰ 
ἀξιόπιστον δείκνυσιν ὥστε μηδένα ἀναξιοπαθεῖν, μηδὲ ἀκκίζε- 

Ἷ 3 

σθαι, μηδὲ δυσχεραίνειν. [1 τοίνυν  ἐπιταγή ἐστι, οὐκ εἰμὶ 
Α .“. ΤΩ Α κ Ακ ; 

Ο κύριος" ἐπίταγμα γὰρ πληρῶ. Τῶν γὰρ πρακτέων τὰ μὲν ἐφ 
- “- κ «- ’ ΄ 

ἡμῖν κεῖται, τὰ δὲ οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν" ἃ ἱμὲν ἐπιτάττων λέγει, ταῦτα 
" 5..} ὃ. δὰ ἐῶν οκ Κ δὲτ ὦ ὁ , “ ἘΡΑΤᾺς ἼΒΕΣ ΟΠΙΘΗ Ἃ , 

οὐκ ἐφ΄ ἡμῖν ἅπερ ὃὲ ᾿Ξ επιτρέπων, ταῦτα ἐφ΄ ἡμῖν τυγχάνει. 
ΟἹ Ώ Α 12 ἐξ Ἢ Ι »᾽΄ σ΄ κδ Χ' ΄“-“ ΕῚ ΄ι Α 357 

ἐὸν ΤΟΣ τὰν τις εἴπη τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, μωρε, ἔνοχος 
Α “ Ἁ 2) ΄σ ΕῚ ’ 

ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρὸς, τοῦτο ἐπίταγμα" ὅπάλιν, 
ςς “" ’ Ἁ δῶ ’ βυῖν Ἁ ’ 4 
ταν προσφέρης τὸ ὁῶρον σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, και 

νι “ ΡΣ: ’ ἊΨ, ν “ 27 ῷ - Ν “ ’ 

Ργνῴῷς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν 

σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ἀπελθὼν διαλλάγηθι τῷ 

ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου" καὶ 

τοῦτο ἐπίταγμα, καὶ τὸν μὴ ποιήσαντα ἀνάγκη ὑπεύθυνον εἶναι 

Ὁ κολάσει. Ὅταν δὲ λέγη, 18 ἐς α᾽ΠμΦν θέλης, πώλησόν σου τὰ 
ς , Δ Υ̓ ν ’ "τὰς ὃ [ ᾿ - , “ὦ ς 

ὑπαρχονταῦ Ἰκαὶ παλιν, “Ὁ δυνάμενος χωρεῖν, χωρείτω"" οὐκ- 

ἔτι ἐπίταγμά ἐστι τὸν γὰρ ἀκροατὴν ποιεῖ κύριον τῶν λε- 

χϑοπθις καὶ τὴν αἵρεσιν αὐτῷ δίδωσι τῶν πρακτέων. '"Γαῦτα μὲν 

γὰρ καὶ ποιῆσαι, καὶ μὴ ποιῆσαι ἐφ᾽ ἡμῖν" τὰ δὲ ἐπιτάγματα 

11 Μαεαῤίῃ. χ. 27. 12 ΤΟΙ, ν. 22--- 24. 19 Τριᾶ. ΕἸΣ: 21, 12. 

Ὁ φησὶ] δὲ, φησὶ σ. Ὁ. ο τὰ οαι. (.Ὁ. 4 καὶ γεγωνὸς] δὶς (αἰ. καὶ τὸ 
γεγονὸς (Οὐ. Νοτοη. τὸ γεγονὸς 1).1ΚΚ.1..Μ. ὅδαν. οεἰ. 8 εἰ τοίνυν---παριστῶν 
οἵη. δ δύΌῃ. ᾿ην 1015 Π1ΌΥ15 οὐ Ν οί. Γ κῃρ. δεῖ] δεῖ ΚηΡ: Π. ϑύυδίιπη ἐ ἐπεὶ---ἐστὶ 
οἴη. (, ἕ ἧς ὡρὶ οὐκ] οὐδὲ [α.1,.Μ. ὅν. ςο0. ᾿ για. Απηοί. ἱ ἐπι- 
ταγῆς (ὑαΐ. Κ γὰρ οπχ. (ἡ. Μοχ κεῖται ΟΠΊ. (αι. ' μὲν] -Ἐγὰρ Κ. 1. Μ. 
αν. σοῦ. 1 δοῦηδ οϑῦ 'ῃ  εσοῦθ. πὶ προτρέπων ἢ). Ὦ τὸ οἵη. (Ὁ. ο πό- 
λιν] καὶ πάλιν 10. καὶ τὸ ΚΙ,.Μ. ὅν. οί. Ρ γνῷς] ἐκεῖ μνησθῇς σ. Μοχ 
ἐκεῖ οἵη. ἰάθη. 4 ἐὰν ἀκίγνο εἰ θέλεις 10. διαθαη Δα 4. τέλειος εἶναι Ὁ). Κ᾽ εἴ, 
αν. σοί. Υ καὶ πάλιν ΟΤΏ. 5 γὰρ] οὖν Ο.}. 
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οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν, [ἀλλ᾽ ἀναγκὴη ἢ ποιῆσαι, ἢ μὴ ἀν εν δὰ κολασθῆ- 

ναι. '"Γοῦτο οὗν "λέγει καὶ ὅταν λέγη, ᾿ὦ . κ( ᾿Ανάγκη γάρ μοι 
ει ͵ - “.“΄Ν Υ δέ Ε κ Ν Α ᾽ 3 δ 

ἐπίκειται οὐαι ὅε μοι ἐστίν, εαν μὴ εὐαγγελίζωμαι. αφέ- 
δὲ  5ν “᾿ -- Μ᾿ ὧἱΨ φὸ χὸ , ΘῊ ε ᾿ 

στερον ὃὲ ζερὼ αὐτο, ἵνα πᾶσι καταόηλον γένηται. ()}ῖον, ο τὴν Ἐ 
ς “ ’ 3 ’ὔ Α ΄ ΄“΄“ φ ζω 

ἀρχὴν τῆς ἐκκλησίας ἐμπεπιστευμένος, καὶ τῆ τῆς ἐπισκοπῆς 
᾿] “ἃ Α ΄- ΄ Α ’ὔ’ ς 

ἀξίᾳ τετιμημένος, ἂν μὴ διαγορεύη τῷ λαῷ τα πρακτεα, οὐκ 
κι] ’ "κα ͵ 5» ’ ’ 

ἀνεύθυνος Υ ἔσται᾽ ὁ μέντοι λαϊκὸς οὐδεμίαν ἀνάγκην ἔχει τούτου. 
ΖΤ' οὐ ε Π .Χλ ὡ. (ὦ ες 

ἐ οὖν: φησιν ὁ 1ἰαῦλος; ὅτι κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος 

ἡμῶν τοῦτο ποιῶ. Καὶ ὅρα τὰ ἰἀνύθετᾷ πῶς πρὸς ὃ εἶπον 

ἁρμόζει. ᾿Ανωτέρω “γὰρ εἰπὼν, β ᾧ ἀψευδὴς θεὸς, ἐνταῦθα 
ο ’ 

φησι, “κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ. Εἰ τοίνυν 
’ἤ 

σωτήρ ἐστι, καὶ αὐτὸς ταῦτα ἐπέταξεν ἀπὸ τοῦ βούλεσθαι ἃσώ- 
᾽ , ’ Ἁ "“" ’ ᾿] Ξ ’ ’ 

ζεσθαι. Οὐ τοίνυν φιλαρχίας τὸ πρᾶγμα ἐστι πίστις γὰρ Π' 
9 ΑἉ ᾿ ᾽ Α “ “ 2 ϊ 

ἐστι, καὶ ἐπιταγή ἐστι, Ῥκαὶ θεοῦ σωτῆρος. “ Τίτῳ γνησίῳ 
, 33. κ ᾿ ι 3 ’ ᾿- κ 

τέκνῳ." "Ἐστι ὄγαρ καὶ μὴ γνήσια εἶναι τέκνα, ὡς ἐκεῖνος περὶ 
: . ι ’ 53 ’ ΕῚ 

οὗ φησιν: 15 “«“᾿Ε)ϊαν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ἢ πόρνος, ἢ 133 

λεονέ ἢ εἰδωλολα ἢ λοίδ ἢ μέθ ᾿ , πλεονέκτης, ἢ εἰδωλολατρης, ἢ λοίόορος, ἢ μέθυσος, τῷ τοιούτῳ 
δὲ θί 9) "ὃ Ἁ ἃ Ἁ ’ Α 5 ΝΆ - 7 ’ - 

μὴδε συνεσθίιειν. οὐ “και τέκνον, καὶ οὐκ ἐστι γνήσιον τέκνον 
,ὔ ν ον" ᾽ δὲ “ δέ κ Γ , 

τέκνον μὲν ἔστιν, ἐπειδὴ ἁπαξἕ ἐι ἕξατο τὴν χάριν, καὶ ἀνεγεν- 

νήθη: οὐ γνήσιον δὲ, ἐπειδὴ ἀνάξιον τοῦ πατρός ἐστιν, ἐπειδὴ 

πρὸς ἕτερον αὐτομολεῖ τύραννον. πὶ μὲν γὰρ τῶν φυσικῶν 

παίδων τὸ γνήσιον καὶ πὸ μὴ γνήσιον ἀπὸ τῆς ὠδινούσης δὴ 

τοῦ σπείροντος ὁρίζεται" ἐνταῦθα δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς 
, Ν ἕ Α “- 

384) προαιρέσεως. "ἔστι γὰρ γνήσιον γενόμενον μὴ ὃ μεῖναι γνήσιον" Β 
᾽ ᾿ ἈΝ ς ’ Ξ 

Ἰέστιν οὐκ ὄντα γνήσιον γενέσθαι γνήσιον" οὐ γὰρ ἀναγκὴ φύ- 
΄ ,ὔ ᾿ 4 

σεως ταῦτα κατακέκλεισται, ἀλλ᾽ ἐξουσίᾳ προαιρέσεως" ὅθεν 
Ἁ “ᾷφ-- ΑἉ(ν Ν , 3 Ρ] 

καὶ συνεχεῖς ἔχει τὰς μεταβάσεις. Ἦν Ὀνήσιμος τέκνον γνή- 
; , 3 κ᾿ κ , ᾿ 

σιον, ἀλλ᾽ οὐκέτι γνήσιον ἦν καὶ γὰρ ἄχρησιτος ἐγένετο 
ο κ ’ φ ’ Π ’ὔ « Ἁ - Ν 

αλλα παλιν ἐγένετο ἄρα τέκνον, ὡς καὶ αὐτὸν σπλάγχνα 
- Φ ’ 

καλεῖσθαι ἀποστολικά. ““'Γίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πί- 
ν᾽ ᾿ 

στιν. ΟἿ᾽ ἐστι, ““ κατὰ κοινὴν πίστιν" Ἔα νεδὺ εἶπε, τέκνον, 
Ρ Ἀ ᾿ - Ἁ δλ. β ’ σ΄ Ἀ ’ Ἁ Α σ 

καὶ τὴν τοῦ πατρὸς ἔλαβε τάξιν, πῶς καὶ ταύτην τὴν τιμὴν 
14 1 Οογ. ἰχ. τό. ἴδ. Τρ, ν, ἡ. 16. ῬΒΊΙΘΙη. 12. 

Ὁ ἀλλ᾽ ἀν.] ἀν. γὰρ (. διαίτῃ ἢ οπ;. Ὠ. ἡ λέγει] φησι Π).1{.1}..Μ.. Ἰην!τα 
(αι. Υ δὲ] δῖος Ὁ. (δαί. γὰρ Εαά. οὐαὶ---ἐστιν δαὶ. Οἱ Ῥοδί μοι δ]. 
φησὶν 1,.. Μοχ εὐαγγελίζωμαι (.1Κ.1..Μ. δι. --ἰσωμαι Ἐπ 4. Χ αὐτὸ ἐρῶ 
Βοο οτά. (.}). Υ ἔσται Ῥτο ἐστιν (.Π.Κ.". 2 τί οὖν φ.] διὰ τοῦτό φ. 
καὶ Κ.1,.Μ. ὅν. εο. ἃ σόξειν . Ὁ καὶ αβϑαμηΐατη οχ Κα ...Μ. Οαΐ. Ν ει. 
καὶ σωτῆρος θεοῦ ἴα .1..Μ. ς γὰρ οτη. Ὁ. ἃ καὶ τέκνον] κατ᾽ ἐκεῖνον ΟΟ. 
6 ἔστιν] γὰρ 5. ΓΜ. ἔτὸ δβϑυτηίμτηῃ οχ ὮὨ.Κ.1,.. Γαι. εΕ ἢ] ὅ:ο 0.Ώ}. Οδί. 
καὶ Βα. " μάνα] εἶναι Καὶ Τ..Μ. ἷ καὶ ἔστιν 1).1Κ.1.. διαίτῃ ὄντα ΡΤῸ 
ὃν ΟἸΠΘ68. Κ μεταβολὰς ΚΙ,Μ. 1 ἀλλ᾽ οὐκέτι] ἀλλὰ καὶ οὐ Κα Π.Μ. 
5αν. σοί. τ καὶ γὰρ] ἀλλὰ καὶ Ο. Ὦ γνήσιος Κὦ. ϑίαϊτη οὕτως ΡΙῸ τέκνον 
ΚΙ,Μ. ϑᾶν. σοί. ο τί---πίστιν οτα. ΟΙΚ.Π.Μ. Ῥ καὶ) - εἰς Ὁ. Μοχ τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ ἃ. αὐτοῦ οτῃ. (ὐ. (δι. Κεῖ. αὐτὸν ργῸ αὐτοῦ Ὦ. 
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ἐλαττοῖ καὶ καταστέλλει, ἄκουσον. “Κατὰ “κοινὴν πίστιν," 

ἐπήγαγε" τουτέστι, Γκατὰ πίστιν οὐδὲν ἔ ἔχω σου πλέον" κοινὴ 

γάρ ἐστι, καὶ διὰ τῆς αὐτῆς ἐγώ 5.ΤῈ ἐτέχθην καὶ σύις ᾿Έέκνον 

οὖν πόθεν αὐτὸν καλεῖς Ἤτοι τὴν φιλοστοργίαν " μόνον δηλῶ- 

σαι θέλων, ἣ τὸ πρότερον εἶναι ἐν τῷ κηρύγματι, ἢ τὸ δι᾿ αὐτοῦ 

πεφωτίσθαι. Διὰ τοῦτο καὶ τέκνα καὶ ναἀδελ φοὺς καλεῖ" ἐπειδὴ 

ἀπὸ τῆς αὐτῆς πίστεως ἐγέχθηρημ ἀδελφοί: ἐπειδὴ διὰ τῶν 

Ὁ ἐκείνου χειρῶν, τέκνα. ᾿Πῷ οὖν, “κατὰ ζ κοινὴν πίστιν," τὴν 

ἀδελφότ ητα ἠνίξατο. “ΥΧάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς 

καὶ κυρίου Ἰησοῦ ὐκομἠα το; τοῦ σωτῆρος ἡμῶν." ᾽᾿Ἐπειδὴ εἶπε, 

τέκνον, ἐπήγαγεν, “ ἀπὸ θεοῦ πατρὸς, ὥστε ἀναστῆσαι αὐτοῦ 

τὴν διάνοιαν, καὶ μαθεῖν τίνος ἐστὶ τέκνον, καὶ ἣν οὐ τῷ, “κοι- 

νὴν πίστιν," εἰπεῖν μόνον, Ξἀλλὰ τῷ ἐπαγαγεῖν, " “πατρὸς ἡμῶν," 

τὸ ὁμότιμον αὐτοῦ δείκνυσιν. 

10 αἵὍ ρα δὲ πῶς ἃ τοῖς μαθηταῖς καὶ τοῖς πολλοῖς ἐπεύχεται, 

ταῦτα καὶ τῷ διδασκάλῳ" ὁμοίως γὰρ καὶ αὐτὸς δεῖται τῶν τοι- 
ούτων εὐχῶν, καὶ πολλῷ μᾶλλον ἢ ἐκεῖνοι; ὅσῳ καὶ πλείονας 
ἔχθρας ἔ ἔχει; υὅσῳ πλείονας ἀνάγκας τοῦ προσκρούειν τῷ θεῷ. 

Ὅσῳ γὰρ μέγα τὸ ἀξίωμα, τοσούτῳ μείζους καὶ οἱ Ὁ ΕΜ τῷ 

τὴν ἱερωσύνην ἔχοντι" ἀρκεῖ γὰρ καὶ ἕν κατόρθωμα ἐπισκοπῆς 

ἀνενεγκεῖν εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ ἕν ἁμάρτημα εἰς αὐτὴν ἐμβαλεῖν 

Ἐ' τὴν γέενναν. Ἵνα γὰρ τὰ ἄλλα πάντα παρῶ τὰ καθ᾽ ἑκάστην 

ἡμέραν συμπίπτοντα, ἂν τύχη ποτέ τινα ἢ διὰ φιλίαν, ἢ δι᾿ ἄλ- 
ς Ν φ ἢ " ’ 9 9 κ ᾳ 

λην τινα αιτιαν ἀνάξιον ὅῳ ΡΒ παραγαγὼν, καὶ πόλεως 

ἐπιτρέψας μεγάλης ἀρχὴν, ὕω πόσου πυρὸς ἑαυτὸν καθίστησιν 

ἔνοχον. Οὐ γὰρ τῶν ψυχῶν 5 τῶν ἀπολλυμένων μόνον᾽ ἀπόλ- 

λυσι γὰρ αὐτὰς, ἀνευλαβὴς ὦν: ἀλλὰ καὶ πάντων τῶν ὑπ᾽ ἐκεί- 

734 νου πραττομένων αὐτὸς δώσει τὰς εὐθύνας. Ὁ γὰρ ἐν τάξει 

ἰδιώτου ὧν ἀνευλαβὴς, πολλῴ μᾶλλον, ὃ ὅταν ἀπιλημευκθα τῆς ἀρ- 

ΧΊΡ' ἀγαπητὸν γὰρ τὸν οὐναθῆ βεῖναι τοιοῦτον [ἐπιλαβόμενον 

ἐῥμι ἀρχῆς. Καὶ γὰρ κενοδοξία τότε σφοδρότερον ἐπιτίθεται, 

καὶ ̓ Χρημάτων ἔρως, καὶ αὐθάδεια, τῆς ἀρχῆς τὴν ἐξουσίαν παρε- 

χούσης, καὶ δπροσκρούσματα, καὶ ὕβρεις, καὶ λοιδορίαι, καὶ 

4 κοινὴν 1-᾿- γὰρ ΚΟΙΜ. ὅν. οδί. Γ κατὰ τὴν π. Ὁ. (δι. 5. τε οἵη. (Ὁ. 
ὕ πόθεν οὖν αὐτὸν τ. καλεῖ αἃ1ῖο οτὰ. (Ὁ. πόθεν οὖν τ. αὐτὸν κ. Ὦ. Υ μόνον 
οτῃ. ).1. γ᾽ ἀδελφοὺς ]-Ἐ αὐτοὺς Ὁ). Χ κοινὴν]-Ἐ εἰπεῖν ϑαν. σεῦ, εἰπεῖν 
οι. Ο.}). δῦ. τῷ οὖν---ἠνίξατο οτη. δ ἜΤΟΗ. Υ̓ χάρις]- ἡμῖν Ν Ἔγοη.- ὑμῖν 
ΚΙΜ. 2 ἀλλὰ} -Ἐ καὶ Βα. καὶ οἵη. (.. ῃ. ῃ.Μ. ΠὐΛαττη ἐπάγειν Ο. 
ἈΉΘΙΚΟΝ, Περὶ διδασκάλων, ὁποίους χρὴ εἶναι, καὶ ὅπως δεῖ τούτοις τοὺς ἀρ- 
χομένους ὑποτάσσεσθαι. καὶ μὴ κατακρίνειν, εἰ σωματικὴν ἴδοιεν ἄνεσιν ἐπ᾽ αὐτοῦ. 
Ψεγοπ. ὃ ὅσῳ] - καὶ αν. σοῦ, καὶ οἵη. 1). Ν ΘΙΌΠ. ς τινὰ] τυχὸν Καὶ -ἰ..Μ. 
ἃ παραγαγεῖν 1).1Κ.1.Μ. Μοχ ἐπιτρέψαι Ὠ.Κ.1.. 6 τῶν οἵη. (Ὁ. ἤ ἐπι- 
λαμβανόμενον 1). ΒΕ προσκρούματα Ϊ,. ; 
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μυρία ἕτερα. ἣᾶν οὖν τις ἀνευλαβὴς ἥ, μᾶλλον ἔσται ἀνευλαβέ- 

στερος "τοιοῦτος γενόμενος. Ὅγταν οὖν τοιοῦτον ἐπιστήσῃ 

ἄρχοντα, πάντων τῶν ἁμαρτανομένων ὑπ᾽ ἐκείνου, καὶ ἀξμόνω 

ὁλοκλήρων ὑπεύθυνος ἔ ἔσται. δὲ ὁ ὁ μίαν ψυχὴν σκανδαλίζων, 

ἸΥ ἐς συμφέρει αὐτῷ ἵνα μύλος ὀνικὸς κρεμασθῇ εἰς τὸν πρόχηνον 

αὐτοῦ. καὶ ἡκαταποντισθῇ ἐ ἐν τῷ δ πελάγει τῆς θαλάσσης," ιὸ τοσαύς- 

τας ψυχὰς σκανδαλίζων. πόλεις ὁλοκλήρους καὶ δήμους καὶ μὺυ- 

ρίας ̓ ψυχὰς, ἄνδρας, γυναῖκας, παῖδας, πολίτας, γεωργοὺς, τοὺς 

ἐν αὐτῇ τῇ πόλει, τοὺς ἐν ἑτέραις ταῖς ὑπ᾽ ἐκείνην τὴν πόλιν, τί 

ὑποστήσεται ; Κἀν γὰρ τριπλασίονα 'ἕτερα εἴπῃς, οὐδὲν ἐ ἐρεῖς" 

τοσαύτης ἔσται ὑπεύθυνος, κολάσεως καὶ τιμωρίας. “Ὥστε μά- 

λιστα οὗτος δεῖται τῆς χάριτος τοῦ τ θεοῦ καὶ τῆς εἰρήνης" ἂν 

γὰρ μὴ μετὰ ταύτης "κυβερνᾷ τὸν λαὸν, πάντα οἴχεται καὶ 

ἀπόλωλε, τῶν “αὐχένων αὐτῷ οὐκ ὄντων. Κἀν γὰρ ἔμπειρος ἣ 

τῆς κυβερνητικῆς, ἂν “μὴ τοὺς οἴακας τούτους ἔχῃ; τὴν χάριν καὶ 

τὴν εἰρήνην τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ, Ῥκαταδύσει τὸ σκάφος καὶ τοὺς 

ἐμπλέοντας. Ὅθεν 4ἐμοὶ θαυμάζειν ἔπεισι τοὺς ἐφιεμένους 

ὄγκου τοσούτου. ἴΑθλιε ἄνθρωπε, καὶ ταλαίπωρε, οὐχ ὁρᾷς 

τίνος ἐφίεσαι; Κατὰ σαυτὸν ἂν ἧς καὶ ᾿ἀγνὼς καὶ ἄσημος, 

κἂν μυρία ἁμάρτηῃς, ἀλλὰ μιᾶς ψυχῆς δώσεις λόγον, καὶ ταύτης 

εὐθύνας ὀφέξεὶς μόνον" ὅταν δὲ εἰς τὴν ἀρχὴν ταύτην ἀχθῆς, ἐ ἐν- 

νόησον ὅσων ἱκεφαλῶν ὑπεύθυνος εἶ τιμωρίας. ᾿Άκουε γὰρ 

Παύλου λέγοντος" 18 «Τ] ἔθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπεί- 

κετε, ὅτι αὐτοὶ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, ὡς λόγον 

ἡ ἀποδώσοντες." ᾿Αλλὰ τιμῆς ἐφίεσαι καὶ ἀρχῆς ; Καὶ τίς ἡ 

ἡδονὴ ταύτης τῆς τιμῆς: οὐ γὰρ δὴ οὐδὲ τοῦτο ὁρῶ" οὐ γάρ ἐστι 

δυνατὸν ὦ μα γμόῥε εἶναι ἀληθῶς. Πῶς: " Ὅτι ἐ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ κεῖται 

τῶν ἀρχομένων Χτὸ ὑπακούέειν. Καὶ εἴ τις ἀκριβῶς ἐξετάσειε 

τὸ πρᾶγμα, οὐκ ἐπὶ ἀρχὴν ἔρχεται ὁ τοιοῦτος, ἀλλὰ ὃ δουλεύει 

ἄπ φαν δεσπόταις, ἐναντία καὶ ἐπιθυμοῦσι καὶ λέγουσιν. Ὅπερ 

Ζγὰρ ἐγκωμιάζει ἐ ἐκεῖνος, μέμφεται ἕτερος" ὅπερ ψέγει οὗτος, 

ἀπρίαζα ἄλλος. Τίνος οὖν ἀκοῦσαι χρὴ: τίνι πεισθῆναι: Οὐκ 

ἔστι. Καὶ ὁ μὲν ἀργυρώνητος, κἂν ἐναντία ὁ δεσπότης ὕτῷ 

17 Μαΐίῃ. χνη!. 6. 18 ἩΘΡγ. χἱϊ!. 17. 

ἢ τοιοῦτος γ. οἴη. ὦ. ἰ ὁ] - τὰς Ε44. τὰς οπῃ. (.1).1ΚΚ.}.. Ἰπο!αδατη ἃ ὅν. 
Κ ψυχὰς] οἰκίας Κα Τ.Μ. 1 ἕτερα] ὅϊο 10. ἕτερα ἂν Ὁ. Ἐἀοθαῦαν ἑτέραν. 
τὰ θεοῦ) Χριστοῦ 1). ἢ κυβερνᾷ ΡτῸ κυβερνῇ Κα.1..Μ. ο αὐχένων] οἰάκων 
ΟΙΚΟΙ͂,Μ. ὅ8δν. οοῦ. δίδίιπι αὐτῶν Ο.Ὦ. Ρ καταδύσεται τὸ σ. καὶ οἱ ἐμπλέ- 
οντες (. 4 ἐμοὶ ΟἸΏ65. ἔμοιγε Εα. Μοχ ἔπεστι 1). Γ ἄγνωστος (.Ὁ. 
5 πόσων 10. ἵ κεφαλῶν] καὶ ἄλλων )..Κ.Μι οαρίΐα ει. Μοχ τιμωρίᾳ 
ψεγοῃ. Υ ὑμῶν οἴη. [,. Ὑ ἀποδώσοντες ΟἿΩΏ65. δώσοντες η΄, Χ τὸ 
ὑπ.] τοῦ ἀκούειν (ΟΟ. Υ δουλεύει μ.] μ. δουλεύει ΚΙ.Μ. 2 γὰρ οτη. Ὁ. 
Μοχ ἐκεῖνος οἴθηθβ. ηδθαΐατγ εἷς. ἃ ἔστι] ἔνι Κα.1,..Μ. Ὁ τῷ δούλῳ] 
αὐτῷ Καὶ 1,..Μ0 ὅν. σεῦ. ᾿ 

Ε 
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δούλῳ προστάξη, “ κἂν δυσχεραίνει" σὺ δὲ, ἂν τοσούτων δεσπο- 

τῶν ἐναντία ἐπιταττόντων ἀλγήσης, καὶ τούτου δίδως δίκην, τὰ 

Ε πάντων ἐπὶ σὲ στόματα ἀνοίγων. '"Γοῦτο οὖν, εἶπέ μοι, τιμή; 

τοῦτο ἀρχή; τοῦτο ἐξουσία; Εἶπεν ὁ τὴν ἐπισκοπὴν ἔχων εἰσ- 

ενεγκεῖν χρήματα: ἄν μὴ θέλη, οὐ μόνον οὐκ εἰσήνεγκεν, ἀλλὰ 

καὶ ὑπὲρ τοῦ μὴ δόξαι ἃ ῥᾳθυμίας ἕνεκεν τοῦτο ποιεῖν, κατηγορεῖ 

735 τοῦ κελεύσαντος" κλέπτει, φησὶν, ἁρπάζει, καταπίνει τὰ τῶν 

πενήτων, κατεσθίει τὰ τῶν πτωχῶν. Παῦσαι πρᾶμαν μέχρι 

τίνος ταῦτα φής; Οὐ βούλει εἰσενεγκεῖν; οὐδεὶς ὁ ὁ “καταναγκά- 

ζων, οὐδεὶς ὁ βιαζόμενος" τί καὶ λοιδορῇ τῷ παραινοῦντι καὶ 

5: Ὁ ΘΕῚΣ ΝΥ ᾿Αλλ᾽ εἰς χρείαν τις κατέστη, καὶ οὐκ ὦρεξε 

χεῖρα μὴ δυνηθεὶς, ἢ καὶ ἑτέρωθι ἀσχοληθείς. Οὐδεμία συγ- 

γνώμη, ἀλλὰ πάλιν κατηγορίαι χείρους τῶν ΜΡΑΡῊΝΝ "Τοῦτο 

Β δοῦν ἀρχή; καὶ ἀμύνεσθαι οὐκ ἔχει' ἐμῶν εκ, ̓ σ᾿ “γάρ ἐστιν ἴδια. 

Καὶ ὥσπερ τὸ σπλάγχνον, κἂν οἰδαίνῃ, ' κἄν πόνον βοδ' χὴ καὶ 

τῇ κεφαλῇ καὶ τῷ λοιπῷ σώματι, οὐ τολμῶμεν ἀμύνεσθαι, κοὐδὲ 

λαβόντες ξίφος διαρρηγνύομεν' οὕτω κἂν τῶν ἀρχομένων τις 

τοιοῦτος ῆ, πόνους εὐ παρέχων καὶ ἀθυμίας ἐ ἐκ τῶν κατηγοριῶν 

τούτων, οὐ τολμῶμεν ᾿ἀμύνεσθαι: πόρρω γὰρ ταῦτα πατρικῆς 

διανοίας" ἀλλ᾽ ἀνάγκη φέρειν τὸν πόνον, ἕως ἂν ἐκεῖνος ὑγιάνη 
καλῶς. Ὁ ὁ ἀργυρώνητος οἰκέτης ἔχει τι ἔργον "ἢ ἐπιτεταγμένον, 

Ο κἄν τοῦτο ἀνύση, λοιπὸν ἑ εαυτοῦ κύριος γίνεται: οὗτος δὲ παν- 

βοΐ περιέλκεται, πολλὰ καὶ τῶν ὑπὲρ δύναμιν ὁ ἀπαιτεῖται" ἂν 

μῆ "εἰδῇ λέγειν, πολὺς ὁ γογγυσμός" “ἀν εἰδῇ λέγειν, πάλιν 

κατηγορίαι, κενόδοξός ἐστιν" ἂν μὴ νεκροὺς Ράνιστᾷ, οὐδενὸς 

λόγου ἄξιος, φησίν" ὁ δεῖνα εὐλαβής ἐστιν, οὗτος “δὲ οὔ.ἁ ᾿Αν 

ἀπολαύη συμμέτρου τροφῆς, πάλιν κατηγορίαι" ἔδει αὐτὸν ἀπηγ- 

χονίσθαι, φησίν" ἂν "λουόμενον ἴδη τις, πολλαὶ κατηγορίαι" 

ὅλως "οὐδὲ τ ἥλιον ὁρᾶν ὀφείλει, φησίν. Εἰ δὲ τὰ αὐτὰ 

. πράττει, ἅπερ ᾿ἐγὼ, καὶ λούεται, καὶ ἐσθίει, καὶ πίνει, καὶ ἱμά- 

τια περιβέβληται, καὶ οἰκίας φροντίζει καὶ οἰκετῶν, τίνος ἕνεκεν 

ἐμοῦ ἡ προέστηκεν ; ̓Αλλὰ καὶ οἰκέτας ἔχει, φησὶ, τοὺς διακο- 
νουμένους αὐτῷ, καὶ ἐπὶ ὄνου ὀχεῖται" ἣ' τίνος ἕνεκεν ἐμοῦ προέ- 

στηκεν ; ̓Αλλὰ τί, εἰπέ μοι; οὐκ ὀφείλει τὸν διακονούμενον, 

ο κἂν] δῖς Ο. οὐ Ὁ. καὶ Ἐπά. ἃ ῥᾳθυμίας] ῥᾳθυμεῖν ΚΑ ῚῸΒ ἀναγκάζων σ. 
ἔ μὴ οτη. Ο. 5 οὖν] ὅϊῖς Ὁ. γοῦν αα. τοῦτο οὖν ἀρχὴ] καὶ ταῦτα ὑπομένει 
ΚΜ. διαίίπι ἀμύνασθαι σι... Μ. ὅκν. οδ. ἢ γὰρ] - αὐτοῦ (.Ὁ. 
ἷ κἂν ̓ πόνον] καὶ πόνους 9. Μοχ ἀμύνασθαι Κ.1.. Μ. Κ οὐδὲ] 516 ΟἸΏΠΕΒ. 
οὐ γὰρ 4α. Μοχ οὕτως ἄν τις καὶ τῶν ἀ. τοιοῦτος ἡ Ὁ. Ι ἀμύνεσθαι ΡΓῸ 
ἀμύνασθαι (.). Μοχ πνευματικῆς Ῥῖὸ πατρικῆς ).Κ.1..Μ. τὰ ἐπιταττό- 
μενον 1). Ὠ ἴδῃ Ὁ]5 1. ο ἂν] τ δὲ ὅαν. σδῦ. Ἰην 1015 ΠΡ Υ18, [Δουηᾶ εϑβί ἴῃ 
ψεγοη. Ρ ἀνασταίη ὁ. α δὲ οἴῃ. ὦ. ΓΤ λελουμένον Ὁ. 5 οὐδὲ οτη. Κὰ.1..Μ. 
ἴ ἐγὼ] κἀγὼ 0. ν προΐσταται Ὁ. Ν᾽ τίνος] - οὖν Καὶ ΤΙ Μ. ὅν. οοῖ. 
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ἔχειν, ἀλλ᾽ αὐτὸς τὸ πῦρ ἀνακαίειν, καὶ ὑδροφορεῖν, καὶ ξύλα 
διακλᾶν, καὶ εἰς ἀγορὰν ἐμβάλλειν ; καὶ Χοὐὺ σὴ τοῦτο αἰσχύνη 
γίνεται ; Καὶ Υοἱἑἱ μὲν ἅγιοι ἐκεῖνοι ἄνδρες, οἱ ἀπόστολοι, τὸν 
τῷ λόγῳ προσκαρτεροῦντα οὐδὲ “διακονίᾳ χηρῶν βούλονται 

προσανέχειν, ἀλλ᾽ ἀνάξιον αὐτοῦ ἃπτὸ πρᾶγμα εἶναι νομίζουσι" Ε 

σὺ δὲ αὐτὸν καὶ εἰς τὴν τῶν Ῥοϊκετῶν ὑ ὑπηρεσίαν καθέλκεις τῶν 

σῶν; Διὰ τί “ταῦτα ἐπιτάττων οὐ παρέρχη σὺ, καὶ ταῦτα πλη- 

ροῖς, εἰπέ μοι; οὐχὶ μείζονα ἄσοι διακονεῖται ὑπηρεσίαν, ἢ σὺ 

τὰ σωματικά: διὰ τί ἐμὴ τὸν παῖδα πέμπεις τὸν σὸν πρὸς τὴν 

γῤνπὐα ὑπηρεσίαν; Ὁ Χριστὸς ἔνεψε τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν" 

σὺ θεραπείαν ἃ αν παρασχῆς τῷ διδασκάλῳ, μέγα τι ποιεῖς; ᾿Αλλ 

οὔτε σὺ βούλει παρασχεῖν, καὶ αὐτὸν κωλύεις. 5 Τί οὖν; ἀπὸ τοῦ 

οὐρανοῦ ζῆν ὀφείλει; ᾿Αλλ᾽ οὐ βούλεται οὕτως ὁ θεός. ΤΙ οὖν: Τ' 

οἱ ἀπόστολοι, φησὶν, ἐλευθέρους εἶχον δουλεύοντας ; Βούλει καὶ 

τοῦτο ἀκοῦσαι, πῶς οἱ ἀπόστολοι διῆγον ; ̓Αποδημίας ἐποι- 

οὔντο, καὶ ἄνδρες ἐλεύθεροι καὶ Ἰγυναῖκες εὐγενίδες ὑπὲρ τῆς ἐκεί- 736 

νων ἀναπαύσεως καὶ τὰς ψυχὰς καὶ τὰς κεφαλὰς ὑπετίθεσαν τὰς 

ἑαυτῶν. ἴΑκονε δὲ καὶ τοῦ μακαρίου τούτου παραινοῦντος καὶ 

λέγοντος" τ ἤω Τοὺς Κοὖν τοιούτους ἐντίμους ἔχετε" ἱὅτι διὰ τὸ 

ἔργον τοῦ θεοῦ μέχρι θανάτου ἤγγισε, παραβουλευσάμενος τῆ 

386) ψυχῇ, ἵ ϑᾳ "ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς πρός με λει- 

τουργίας.᾽" Ὁρᾷς τί φησι; σὺ δὲ οὐδὲ λόγον προΐεσαι ὑπὲρ τοῦ 

πατρὸς τοῦ σοῦ, μήτι γε κίνδυνον τοσοῦτον ἀνᾳθέχα ᾿Αλλὰ 

λούεσθαι, φησὶν, οὐ χρή. Διὰ τί, εἰπέ μοι; "ποῦ τοῦτο κεκώ- Β 

λυται; οὐδὲ γὰρ ὁ ῥύπος καλόν. Οὐδαμοῦ ταῦτα ὁρῶμεν, οοὔτε 

ἐγκαλούμενα, οὔτε θαυμαζόμενα. ΓΑλλα ΡῬγάρ ἐστιν ἅπερ ἐπέ- 

ταξε τὸν ἐπίσκοπον ἔχειν, ἀνέγκλητον εἶναι, σώφρονα, κόσμιον, 

φιλόξενον, διδακτικόν' ταῦτα ἀπαιτεῖ ὁ ἀπόστολος, ταῦτα “καὶ 

σὺ ἐπιζήτει παρὰ τοῦ ἄρχοντος, περαιτέρω δὲ μηδέν. Οὐκ εἶ 

τοῦ [αύλου ἀκριβέστερος, μᾶλλον δὲ οὐκ εἶ πρὸ πνεύματος 

ἀκριβέστερος. ἊΑν ἢἣ πλήκτης, ἢ καὶ πάροινος, ἂν ὠμὸς καὶ 

19 ῬὮΠΙΡΡ. 11. 29, 30. 

Χ οὐ σὴ] ὅϊῖο Ο. ὅση Ὁ. πόση Κ Π.Μ. ὅν. οεϑί. πόσης (εὐ Τηοχ αἰσχύνης) 
ψξγοη. Υ͂ οἱ---ἄνδρες ἐ ἐκεῖνοι μὲν οἱ ἄνδρες Ο. 2 διακονίαν [)5. δίας 
χειρῶν Ο. νεγοῃ. ἃ εἶναι τὸ πρ. ῃος οτὰ. Κα. 1,.Μ. Βιαίίπι ἐνόμισαν Ὦ. 
ἀλλ᾽ ἀνάξιον---νομίζουσι οτα. Ὁ. Ὀ οἰκετῶν] ὑ ὑπηρετῶν (Ὁ. ταῦτα] ὁ 
ταῦτα Κα.1,.Μ. ὅκν. οοεἱ. Μοχ παρέχεις ΡΤῸ παρέρχη Ο. ἃ σου Ο. 8 μὴ] 
. σὺ Ὁ. [σὺ] - δὲ Ο. 5 τί οὖν ΟἸη. 0: Β τί [ οὖν] ἀλλ᾽ Καὶ. 1. 'Μ' 
᾿γ- εὐγενίδες) δῖ. 10. γ. εὐπενίδες Ο. γ. εὐγενεῖς ΚΙΜ. εὐγενεῖς γ. ΒΔ. 
Κ οὖν οῃ. Ὁ. Μοχ ἔχε Κα. .Μ. 1 ὅτι] καὶ πάλιν Κα.1,..Μ. ὅν. οεἰ. Μοχ 
Χριστοῦ Ῥτο θεοῦ (Ὁ. τα ἀναπληρωθῇ 1). πληρώσῃ Κα. Μοχ πρὸς ἐμὲ Ὁ. 
“ ποῦ] τί Ο. Ὁ οὔτε ἐγκ. οὔτε] ἐγκ. οὐδὲ (.}Ὁ. Ρ γὰρ οπι. Κα. .Μ. 
4 καὶ σὺ ἐπιζήτει] ὅϊς Ο.}. Κεῖ. χρὴ ἐπιζητεῖν ἘΔ. Τ᾿ καὶ οἵα. (.ἢ. Μοχ 
ἀνελεὴς Μ. 

ΤΟΝ. ΥἹ. Ν ἢ 
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δούλῳ προστάξῃ, ὃ κἂν δυσχεραίνει" σὺ δὲ, ἃ ἄν τοσούτων ν δεσπο- 

τῶν ἐναντία ἐπιταττόντων ἀλγήσῃς, καὶ τούτου δίδως δίκην, τὰ 

Ε πάντων ἐπὶ σὲ στόματα ἀνοίγων. Τοῦτο οὖν, εἶπέ μοι, τιμή; 

τοῦτο ἀρχή; τοῦτο ἐξουσία; Εἶπεν ὁ τὴν ἐπισκοπὴν ἔχων εἰσ- 

ἐνεγκεῖν χρήματα" ἂν μὴ θέλη, οὐ μόνον οὐκ εἰσήνεγκεν, ἀλλὰ 

καὶ ὑπὲρ τοῦ μὴ δόξαι “ ῥᾳθυμίας ἕνεκεν τοῦτο ποιεῖν, κατηγορεῖ 

"35 τοῦ κελεύσαντος" κλέπτει, φησὶν, ἁρπάζει, καταπίνει τὰ τῶν 

πενήτων, κατεσθίει τὰ τῶν πτωχῶν. [Παῦσαι ἡρρηνι ρὲ μέχρι 

τίνος ταῦτα φής; Οὐ βούλει εἰσενεγκεῖν; οὐδεὶς ὁ “καταναγκά- 

ζων, οὐδεὶς ὁ βιαζόμενος" τί καὶ λοιδορῇ τῷ παραινοῦντι καὶ 

ΠΡ ΟΡ ΤῊΝ ᾿Αλλ᾽ εἰς χρείαν τις κατέστη, καὶ οὐκ ὦρεξε 

χεῖρα μὴ δυνηθεὶς, ἢ καὶ ἑτέρωθι ἀσχοληθείς. Οὐδεμία συγ- 

γνώμη, ἀλλὰ πάλιν κατηγορίαι χείρους τῶν ἡ ϑνρνι ἀφο "Γοῦτο 

Β δοῦν ἀρχή; καὶ ἀμύνεσθαι οὐκ ἔχει" ἀμμωνἐὰ “γάρ ἐστιν ἴδια. 

Καὶ ὥσπερ τὸ σπλάγχνον, κἂν οἰδαίνῃ, ' κἂν πόνον βαρ᾿ καὶ 

τῆ κεφαλῇ καὶ τῷ λοιπῷ σώματι, οὐ τολμῶμεν ἀμύνεσθαι, Κοὐδὲ 

λαβόντες ξίφος διαρρηγνύομεν' οὕτω κἄν τῶν ἀρχομένων τις 

τοιοῦτος ῆ, πόνους Ἐπ᾿ παρέχων καὶ ἀθυμίας ἐ ἐκ τῶν κατηγοριῶν 

τούτων, οὐ τολμῶμεν Ἰἀμύνεσθαι" πόρρω γὰρ ταῦτα πατρικῆς 

διανοίας" ἀλλ᾽ ἀνάγκη φέρειν τὸν πόνον, ἕως ἂν ἐκεῖνος ὑγιάνῃ 
καλῶς. Ὁ ἀργυρώνητος οἰκέτης ἔχει τι ἔργον ἐπιτεταγμένον, 

Ο αν τοῦτο ἀνύση, λοιπὸν ἑ εαυτοῦ κύριος γίνεται οὗτος δὲ παν- 

ταχοῖ" περιέλκεται, πολλὰ καὶ τῶν ὑπὲρ δύναμιν ἀπαιτεῖται" ἂν 

μὴ "εἰδὴ λέγειν, πολὺς ὁ γογγυσμός" οἷν εἰδῇ λέγειν, πάλιν 

κατηγορίαι, κενόδοξός ἐστιν ἂν μὴ νεκροὺς, Ράνιστᾷ, οὐδενὸς 

λόγου ἄξιος, φησίν" ὁ δεῖνα εὐλαβής ἐστιν, οὗτος “δὲ οὔ. Δν 

ἀπολαύη συμμέτρου τροφῆς, πάλιν κατηγορίαι" ἔδει αὐτὸν ἀπηγ- 

χονίσθαι, φησίν" ἂν "λουόμενον ἴδη τις, πολλαὶ κατηγορίαι" 

ὅλως "οὐδὲ το ἥλιον ὁρᾶν ὀφείλει, φησίν. Εἰ δὲ τὰ αὐτὰ 

19 πράττει, ἅπερ ἱἐγὼ, καὶ λούεται, καὶ ἐσθίει, καὶ πίνει, καὶ ἱμά- 

τια περιβέβληται, καὶ οἰκίας φροντίζει καὶ οἰκετῶν, τίνος ἕνεκεν 

ἐμοῦ “προέστηκεν ; ̓Αλλὰ καὶ οἰκέτας ἔχει; φησὶ, τοὺς διακο- 

νουμένους αὐτῷ, καὶ ἐπὶ ὄνου ὀχεῖται" Μ τίνος ἕνεκεν ἐμοῦ προέ- 

στηκεν; ᾿Αλλὰ τί, εἰπέ μοι; οὐκ ὀφείλει τὸν διακονούμενον, 

ο κἂν] δῖς Ο. οὐ 1). καὶ Ἐ44. ἃ ῥᾳθυμίας] ῥᾳθυμεῖν Κ. ὁ ἀναγκάζων Οσ. 
ἔ μὴ οτη. Ὁ. 8 οὖν] δῖς Ὦ. γοῦν Βα, τοῦτο οὖν ἀρχὴ] καὶ ταῦτα ὑπομένει 
ΚΙ,Μ. δ ΔΓ πὶ ἀμύνασθαι ΟΜ. ὅν. οδί. Β γὰρ] τ αὐτοῦ Ο.Ὁ. 
ἷ κἂν ᾿ πόνον] καὶ πόνους 9. Μοχ ἀμύνασθαι Κ.Ι,. Μ. κ οὐδε] 516 ΟἸΏΠΒ65Β. 
οὐ γὰρ 44. Μοχ οὕτως ἄν τις καὶ τῶν ἀ. τοιοῦτος ἡ Ὁ. ᾿ ἀμύνεσθαι ΡΙῸ 
ἀμύνασθαι (ὐ.1). Μοχ πνευματικῆς ῬῖῸ πατρικῆς ).Κ.1..Μ. τὰ ἐπιταττό- 
μενον 1). ῃ ἴδῃ Ὁ15.1). ο ἂν] τ δὲ ϑδαν. σοῦ. Ἰην 1015 ΠΡ υ18. [δοιηᾶ εϑ ἴῃ 
ψεύοη. Ρ ἀνασταίη ὦ. 4 δὲ οἴχ. ὦ, Τ᾽ λελουμένον Ὁ. 5 οὐδὲ οτη. Καὶ .1,..,Μ. 
ἴ ἐγὼ] κἀγὼ 10). Υ προΐσταται Ὁ. ' τίνος] - οὖν [(.1,.Μ, ὅν. σοί. 
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ἔχειν, ἀλλ᾽ αὐτὸς τὸ πῦρ ἀνακαίειν, καὶ ὑδροφορεῖν, καὶ ξύλα 

διακλᾶν, καὶ εἰς ἀγορὰν ἐμβάλλειν: οἰ καὶ Ξοὺ σὴ τοῦτο αἰσχύνη 

γίνεται ; : Καὶ γοἑ μὲν ἅγιοι ἐκεῖνοι ἄνδρες, οἱ ἀπόστολοι, τὸν 

τῷ λόγῳ προσκαρτεροῦντα οὐδὲ ἐδιακονίᾳ χηρῶν βούλονται 

προσανέχειν, ἀλλ᾽ ἀνάξιον αὐτοῦ ἃτὸ πρᾶγμα εἶναι νομίζουσι" Ἐ; 

σὺ δὲ αὐτὸν καὶ εἰς τὴν τῶν θοϊκετῶν ὑπηρεσίαν καθέλκεις τῶν 

σῶν; Διὰ τί “ταῦτα ἐπιτάττων οὐ παρέρχη σὺ, καὶ ταῦτα πλη- 

ροῖς, εἰπέ μοι: οὐχὶ μβζονα ἀσοι διακονεῖται ὑπηρεσίαν, ἢ ἢ σὺ 

τὰ σωματικά: : διὰ τί ἐμὴ τὸν παῖδα πέμπεις τὸν σὸν πρὸς τὴν 

πόραία ὑπηρεσίαν; Ὁ Χριστὸς ἔνεψε τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν" 

ἰσὺ θεραπείαν ἃ αν παρασχῆς τῷ διδασκάλῳ, μέγα τι ποιεῖς; ᾿Δλλ' 

οὔτε σὺ βούλει παρασχεῖν, καὶ αὐτὸν κωλύεις. 5 ΤΊ οὖν; ἀπὸ τοῦ 

οὐρανοῦ ζῆν ὀφείλει; ᾿Αλλ᾽ οὐ βούλεται οὕτως ὁ θεός. ΤΙ οὖν: Ε 
οἱ ἀπόστολοι, φησὶν, ἐλευθέρους εἶχον δουλεύοντας ; Βούλει καὶ 

τοῦτο ἀκοῦσαι, πῶς οἱ ἀπόστολοι διῆγον : ̓ Αποδημίας ἐποι- 

οὔντο, καὶ ἄνδρες ἐλεύθεροι καὶ 'γυναῖκες εὐγενίδες ὑ ὑπὲρ τῆς ἐκεί- 536 

νων ἀναπαύσεως καὶ τὰς ψυχὰς καὶ τὰς κεφαλὰς ὑπετίθεσαν τὰς 
ἑαυτῶν. Ακουε δὲ καὶ τοῦ μακαρίου τούτου ἡπμῥοοίητος καὶ 

λέγοντος" 19 ««'Ποὺς Κοῦν τοιούτους ἐντίμους ἔχετε᾽ ἱὅτι διὰ τὸ 

ἔργον τοῦ θεοῦ μέχρι θανάτου ἤγγισε, παραβουλευσάμενος τῆ 

)86) ψυχῇ, ἵ ὑβς. "ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς πρός ΜΕ λει- 

τουργίας." Ὁρᾷς τί Φησι: σὺ δὲ οὐδὲ λόγον προΐεσαι ὑπὲρ τοῦ 

πατρὸς τοῦ σοῦ, μήτι γε κίνδυνον τοσοῦτον θναθεχε; ᾿Αλλὰ 

λούεσθαι, φησὶν, οὐ χρή. Διὰ τί, εἰπέ μοι; "ποῦ τοῦτο κεκώ- Β 

λυται; οὐδὲ γὰρ ὁ ῥύπος καλόν. Οὐδαμοῦ ταῦτα ὁρῶμεν, οοὔτε 

ἐγκαλούμενα, οὔτε θαυμαζόμενα. ΓΑλλα Ῥγάρ ἐστιν ἅπερ ἐπέ- 
ταξε τὸν ἐπίσκοπον ἔχειν, ἀνέγκλητον εἶναι, σώφρονα, κόσμιον, 

φιλόξενον, διδακτικόν: ταῦτα ἀπαιτεῖ ὁ ἀπόστολος, ταῦτα “καὶ 

σὺ ἐπιζήτει παρὰ τοῦ ἄρχοντος, περαιτέρω δὲ μηδέν. Οὐκ εἶ 

τοῦ [ΙΤαύλου ἀκριβέστερος, μάλῆνν δὲ οὐκ εἶ τοῦ πνεύματος 

ἀκριβέστερος. ἊΑΔν ἢ πλήκτης, ἢ ἵκαὶ πάροινος, ἂν ὠμὸς καὶ 

19. ῬΕΠΙΡΡ. 2; 36. 

Χ οὐ σὴ] ὅϊῖο Ο. ὅση Ὦ. πόση Κ. Π.Μ. ὅδν. σε. πόσης (εἰ τηοχ αἰσχύνης) 
Ψέγοη. Υ͂ οἱ----ἀνδρες ἐ ἐκεῖνοι μὲν οἱ ἄνδρες Ο. 2 διακονίαν Ὁ. δια 
χειρῶν Ο. Νεγοη. ἃ εἶναι τὸ πρ. Ὦος οτά. Καὶ 1.Μ. ϑιαίίπη ἐνόμισαν 10. 
ἀλλ᾽ ἀνάξιον----νομίζουσι οτη. ΟΟ. Ὀ οἰκετῶν] ὑ ὑπηρετῶν (Ὁ. Υ̓ ἀκμὴ ὁ 
ταῦτα Κ.1,..Μ. ὅαν. οεἱ. Μοχ παρέχεις ῬΤῸ παρέρχη Ὁ. ἀ σου Ο. Θ μὴ] 
" σὺ Ὁ. [σὺ] - δὲ Ο. 5 τί οὖν ΟἸΏ. Ο: ᾿ τί οὖν] ἀλλ᾽ Κα Π.Μ. 
'γ. εὐγενίδες) δὶς 10. γ. εὐπενίδες (Ὁ. γ. εὐγενεῖς ΚΙ..Μ. εὐγενεῖς γ. Εαά, 
Κ οὖν οῃ. ὦ. Μοχ ἔχε Κα ..Μ. 1 ὅτι] καὶ πάλιν [Κ.1,..Μ. ὅαν. οεί. Μοχ 
Χριστοῦ Ῥτὸ θεοῦ Ὁ. τὰ ἀναπληρωθῆ 1). πληρώσῃ Κα. Μὰοχ πρὸς ἐμὲ Ὁ. 
μ ποῦ] τί Ὡ Ὁ οὔτε ἐγκ. οὔτε] ἐγκ. οὐδὲ (.}Ὁ. Ρ γὰρ οἵη. Κα. .Μ. 
4 καὶ σὺ ἐπιζήτει] ὅϊοε Ο.}. Κεῖ. χρὴ ἐπιζητεῖν Ἐά. Τ᾿ καὶ οἵα. (.}. Μοχ 
ἀνελεὴς Μ. 

ἜΟΜΝΜ: ΥἹ. Ν ἢ 
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5" Α 5 ’ 5 ς ’ ΄': ΓΎΨ ’ὔ ᾿ “ σι 

ἀνηλεὴς, κατηγόρει" ἀνάξια ταῦτα τοῦ ἐπισκόπου" ἄν τρυῴᾳ, 

σ καὶ τοῦτο "κατηγορία" ἂν δὲ θεραπεύῃ τὸ σῶμα ἵνα σοι διακονῇ, 

ἄν ἐπιμελῆται ἵνα σοι χρήσιμος ῆ; ὑπὲρ τούτων "αὐτὸν ἐγκα- 

λεῖσθαι δεῖ: Οὐκ οἶδας ὅτι ἀσθένεια σωματικὴ τῆς κατὰ ψυχὴν 

ἀσθενείας οὐχ ἧττον καὶ ἡμᾶς βλάπτει, καὶ τὴν ἐκκλησίαν ; 

ἯΨ τί διορθοῦται αὐτὴν ὃ Παῦλος γράφων "τῷ Τιμοθέῳ, 

9 «Οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόμαχόν. σου καὶ τὰς πυκνάς σου 

ἀῤγρνας ε ἘΝ μὲν γὰρ ψυχή μόνη τὴν ἀρετὴν “κατορθοῦμεν, 
3 “᾿ , “- ’ » π δ μὴ - , Φ 

Ὁ οὐκ ἔδει φροντίζειν τοῦ σώματος ; τί Υδὲ ὅλως καὶ γεγόναμεν ; 
΄΄ ’ 

εἰ δὲ πολλὴ τούτου ἡ συντέλεια, πῶς οὐκ ἐσχάτης ἐστὶν Τ ἀνοίας 
με , , ὥ , ι 

ἀμελεῖν τούτου; " ἔστω γάρ τις ἀνὴρ ἐπισκοπῆ τετιμημένος, καὶ 
“ ΄. “- Α 

τοῦ κοινοῦ τῆς ἐκκλησίας τὴν προστασίαν ἐγκεχειρισμένος, καὶ 
κ Α , ’ 

τὰ μὲν ἄλλα ἔστω ἐνάρετος, καὶ πάντα ἔχων ἅπερ ἔχειν ὃ ἀρ- 
Ἁ ΄“ Ἁ 

μόττει τὸν ἱερώμενον, διαπαντὸς δὲ τῇ κλίνη προσδεδέσθω ὑπο 

πολλῆς ἀρρωστίας" τί οὗτος ὀνῆσαι δυνήσεται ; ποίαν ἀποδη- 

μίαν στείλασθαι ; ποίας ἐπισκέψεις ποιήσασθαι ; τίνι ἐπιπλῆ- 

Ἑ ξαι; τίνα νουθετῆσαι; Ταῦτα εἶπον, Ῥἵνα εἰδῆτε μὴ ἁπλῶς 
5 Ἂ “-“ 6 δὴ ζς: ς δέ 4 4, ΕΣ 3 , 

ἐγκαλεῖν, ἵνα εἰδῆτε μᾶλλον ἀποδέχεσθαι, ἵνα καὶ εἴ τις ἐφίεται 
“᾿ ΄ Ἁ ’ ΄“ ΩΝ ΄. Ξ . 

τῆς ἀρχῆς. τὰς νιφάδας τῶν κατηγοριῶν ὁρῶν, τὴν τοιαύτην ἐπι- 
θ ἢ ς ΄ Μέ ἢ] ἐν Μ΄ , ὃ Α “- ΄σ θ ΄-'. 

υμίαν σβεννύῃ. ἐγας γὰρ ὄντως κίνουνος, καὶ τῆς τοῦ θεοῦ 

δεόμενος χάριτος, καὶ τῆς εἰρήνης, ἣν ἐπεύχεσθε ἡμῖν εἶναι πολ- 

λὴν, καὶ ἡμεῖς ὑμῖν" ἵνα ἀμφότεροι κατορθώσαντες τὴν ἀρετὴν, 

οὕτω τύχωμεν τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν, ἐ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 

Ἐ' τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ᾿Αμήν. 
ἐ 

7.31 ΔΟΙΘΕΣΕΣ 

ὑούτου χάριν κατέλιπόν σε ἐν Κρήτη, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορ- 

θώση, καὶ καταστήσης κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι 

διεταξαάμην" εἴ ἃ τις ἀνέγκλητος, μιᾶς γυναικὸς ἀνὴρ, “ τέκνα 

ἔχων πιστὰ, μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας, ἣ ἀνυπότακτα. 

Β ΤΟΙ͂Σ μὲν παλαιοῖς ἀνδράσιν ἅπας ὁ βίος ἣν ἐνεργὸς καὶ 
9 ’ ς “ Α " Μ“ 3 Ἧ ι , ϑ 3 “ 

ἐνα γιόνιοφ᾽ ἡμῖν δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλα ῥᾳθυμίας μεστός. ᾿Εἰκεῖνοι 

μὲν γὰρ “ἤδεσαν ὅ ΟΤΙι διὰ τοῦτο εἰς τὸν κόσμον παρήχθησαν, ἵ «να 

τῴ παραγαγόντι κατὰ γνώμην ἐργάζωνται" ἡμεῖς δὲ ὡς διὰ 

20. απ τη, ἵν. 29. ΤΊΟΑΡΝ εν, Ἐν ὃν 

δ κατηγόρει" ἀνάξια] κατηγορίας ἄξια Ο. Ὁ κατηγόρει ἢ). ΝΥ’ αὐτὸν α΄. 
αὐτῷ (οαα. ἴα πὶ ἐγκαλεῖν ΚΙΙΜ. Ὺ τῷ οἵη. Ο. Χ κατωρθοῦμεν Μ. 
Υ δὲ] δαὶ Ο. 2 ἀπονοίας (. τούτου ἀμ. ΡΙῸ ἀμ. τούτου (ὐ.Ὁ. 8 ἁρμόττει 
ΟἸΙΏΏ685. ἁρμόζει Δα. Ὁ ἵνα---ἐγκαλεῖν οτη. Ο.}. ο σβεννύτω (.Ὁ. 
ἃ γὰρ δοροβϑὶῦ οχ Οὐ) 118. Ηομ. 11. ἃ Μ6] τ ἐστὶν Ὠ.Κ..Μ. ὅν. 
οοέ, ᾿ην]ΐα (δι. Ὁ τέκνα---ἀνυπότακτα οτὰ. Κ. ο ἤδεισαν 1). 
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τοῦτο παραχθέντες, ἵνα ἐσθίωμεν καὶ πίνωμεν καὶ τρυφῶμεν, 
ἢ Ἁ “ “- Α ΡΥ 

οὕτως οὐδενὸς τῶν πνευματικῶν λόγον ποιούμεθα. Οὐ περὶ τῶν 
᾿ , , ’ " ν ν΄ « . " ’ - “ σ 
ἀποστόλων λέγω μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν μετ᾽ αὐτούς. 'Ορᾷς γοῦν 

Α , ἐς Ἁ ’ 

αὐτοὺς πάντας διατρέχοντας, καὶ ὥσπερ τινὸς ἔργου τούτου (: 

ἐπειλημμένους, καὶ δι’ ὅλου ἐν ἕένη διατρίβοντας, δ οὐκ ἔχοντας 

πόλιν ἐπὶ τῆς γῆς. Ακουσον ' γοῦν τοῦ μακαρίου τούτου τί 

φησι" “«Πούτου χάριν κατέλιπόν σε ἐν Κρήτη." ΒΙΚαθάπερ 
, , 

οἰκίαν μίαν τὴν οἰκουμένην διανειμάμενοι, οὕτως ἅπαντα διηκο- 
΄- ΄ - Α “ Α 

νοῦντο, καὶ τῶν ἁπανταχοῦ " ἐπεμέλοντο, ὁ μὲν τοῦτο, ὁ δὲ 

ἐκεῖνο ἄρβῶε τὸ μέρος. «“ΠΓούτου ἷ γὰρ χάριν, φησὶ, κατέλιπόν 

σε ἐν εν Κρήτῃ, ἵ ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώση. " Οὐκ ἐπιτα- 

κτικῶς αὐτῷ παραινεῖ τέως. “Ἵνα ἐπιδιορθώση,᾽ φησίν. Ὁρᾷς 
Α ΄ ἴω 

ψυχὴν φθόνου παντὸς καθαραᾶν, πανταχοῦ τὸ τῶν μαθητευομέ- Ὁ 

νων χρήσιμον ζητοῦσαν, οὐκ ἰἀκριβολογουμένην, εἴτε δι’ αὐτοῦ, 
", ΝΒ ; ἃ γᾶν ᾿ . 3 , κ᾿ ; 
εἴτε δι εἐτεροὺυ γένοιτο ; ἔνθα μὲν γὰρ ἣν κίνδυνος καὶ πολλὴ 

Ἷ ἀξ ἃ , »ι. ἂν ΝᾺ ι - " “' 
δυσκολία, αὐτὸς κατώρθου παρών" ἃ δὲ τιμὴν μᾶλλον ἔφερεν ἢ 

ὯΝ ΡῈ ἴω ΄ ΄- 

πόνον εἶχε, ταῦτα ἐπιτρέπει τῷ μαθητῆ, τῶν ἐπισκόπων λέγω 
Ν ᾿ - 

τας χειροτονίας, καὶ τὰ ἄλλα ὕπαντα, ὅσα ἐδεῖτό τινος ἐπιδι- 
’ οΟ. ΠῚ] Ε , »“» ΠῚ 

ορθώσεως, “ὡς ἀν εἴποι τις, πλείονος καταρτισμοῦ. ι λέγεις, 
Ν Ν ΄ ΄- Ἁ ΄-΄ 

εἶπέ μοι; τὰ σὰ Ρπροσδιορθοῦται ; καὶ οὐχ ἡγῆ τὸ πρᾶγμα 
κ] Ἁ 48 ΧΝ 9 ’ὔ ’ μὰ ΄“ ᾽ Ἁ Α Ἀ 

αἰσχρον, οὐδὲ αἰσχύνην σοι “φέρειν; Οὐδαμῶς" πρὸς γὰρ το Τὶ 
Α ΄ ΄ 

κοινὸν κέρδος ὁρῶ μόνον" ἵ εἴτε δι᾽ ἐμοῦ, εἴτε δι᾽ ἑτέρου γένοιτο, 
Α “ Ἁ - - 

οὐδὲν ἐμοὶ διαφέρει. Οὕτω τὸν προεστῶτα χρὴ διακεῖσθαι, μὴ 
Α ἰδί Α “- Ε Ἁ ᾿' ΄σ ’ ςς Κ( Ἁ 9 

τὴν ἰδίαν τιμὴν ζητεῖν, ἄλλα τὸ κοινῆ συμφέρον. αἱ ϑκατα- 

στήσης, φησὶ, κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους." "Γοὺς ἐπισκόπους 

ἐνταῦθα φησι, καθὼς ᾿ἀλλαχοῦ ἡμῖν εἴρηται. ““'ὥς ἐγώ σοι 
ὃ Ξ' ΕΙΣ ς ’ 2 ςς ΚὯ Ν ’ 59 ’ Ὄ τς 

ιεταξάμην εἰ τις ἀνέγκλητος. ατὰα πόλιν, φησιν οὐ 

γὰρ ἐβούλετο πᾶσαν τὴν νῆσον ἐπιτετράφθαι ὁ ἑνὶ, ἀλλ᾽ ἕκαστον 

ἰδίαν ἔχειν φροντίδα καὶ μέριμναν" οὕτω γὰρ αὐτῷ τε εἶναι τὸν Ἐ' 

πόνον κοῦφον, καὶ τοὺς ἀρχομένους πλείονος εὐξεδδεσβαι τῆς 
Ψ , 3 κ ς “ τὶ “ ὔ ε ὃ ὃ , 

ἐπιμελείας, εἴγε μή εἰς πολλῶν ἐκκλησιῶν προστασίαν ὁ οιδα- 
τ ’ κ] Ν Χ ;ὔ; ἴω ὔ Α ’ὔ 

σκαλος ὕπεριελκοιτο, ἀλλὰ σχολάζοι μιᾷ μόνη, καὶ “ταύτην 

κατακορ μοῦ, “Εἴ τις, φησὶν, ἀνέγκλητος, μιᾶς γυναικὸς ἀνὴρ, 38 

τέκνα ἔχων πιστὰ, μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας, ἢ ἀνυπότακτα. 

ἀ πάντα: δῖος (, ῃ. ΚΙ, νεῖ. πάντα Εαάα. 6 οὐκ] ἅτε οὐκ Κα.1,..Μ. ὅν. 
οοἴ. ἔ γοῦν] δὲ καὶ Κα 1,..Μ. δ καθάπερ] τ γὰρ 1). ἃ ἐπεμελοῦντο 1).1Κ.1..Μ. 
ἱ γὰρ οτη. Καὶ 1..Μ. Κτῇ οι. Ο.Κ.1,. ᾿ ἀκριβολογούμενον 1).1Κ.1..Μ. 
τὰ πόνον) ὅϊο (0.1). Κεῖ. ἔπαινον Ε΄. Ὡ ἅπαντα ἴ). Ο ὡς] ἢ ὡς Κα. Π..Μ. 
αν. οοἵ, Ρ ἐπιδιορθ. Κ.1,.Μ. « φέρον (. Τὺ0᾽ εἴτε] εἴτε δὲ (.Μ. ὅν. ςεῖ. 
καὶ εἴτε Δί. 5 καταστήσεις ἴ,.. φησὶ οἵη. Κα Π.Μ. ἴ ἀλλαχοῦ] πολλαχοῦ Ὁ. 
Υ͂ ἀπολαύειν (. Ὑ περιέλκοιτο] ὅ1]΄ςσ Οἴῆηθβ. αἰϊβδίγαϊογοίμγ Ν᾽ εῖ. περιέρχοιτο 
Βαά. Χ σχολάζει (. Μοχ κατακοσμεῖ (.Ὁ. 
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’ Τίνος ἕ ἕνεκεν Υ καὶ τὸν τοιοῦτον εἰς μέσον παράγει; ᾿Επιστομί- 

ζει τοὺς αἱρετικοὺς τοὺς τὸν γάμον διαβάλλοντας, δεικνὺς ὅτι 

τὸ πρᾶγμα οὐκ ἔστιν ἐναγὲς, ἀλλ᾽ οὕτω τίμιον, ὡς μετ᾽ αὐτοῦ 

δύνασθαι καὶ ἐπὶ τὸν ἅγιον ἀναβαίνειν θρόνον" ἐν ταὐτῷ δὲ καὶ 
Ἁ “- , Ἀ “" ΠῚ ’ὔ ’ κ 

τοὺς ἀσελγεῖς κολάζων, καὶ οὐκ ἀφιεὶς μετὰ δευτέρου γάμου τὴν 
Α Α ᾿] ΄- 

ἀρχὴν ἐγχειρίζεσθαι ταύτην. Ὁ γὰρ πρὸς τὴν ἀπελθοῦσαν 

μηδεμίαν φυλάξας εὔνοιαν, πῶς ἂν οὗτος γένοιτο προστάτης 

Β καλός; τίνα δὲ οὐκ ἂν ὑποσταίη κατηγορίαν :; Ἴστε γὰρ ἅπαν- 
Υ Ν “ “4 Ἁ ᾽ὔ 

τες, ἴστε ὅτι εἰ καὶ μὴ κεκώλυται παρὰ τῶν νόμων τὸ δευτέ- 
ςε “ ’ νι 3. ἃ Ν 2 Ν 5 

ροις ομιλεῖν γάμοις, αλλ ὅμως πολλὰς ἔχει τὸ πράγμα κατη- 
3 “ τι Ν 

γορίας. Οὐὐδεμίαν οὖν παρέχειν λαβὴν τοῖς ἀρχομένοις τὸν 
7 κ -“ Ἀ ’ ΄ 7 

ἄρχοντα βούλεται. Διὰ τοῦτο πρὸ πάντων τοῦτο τίθησιν, 
ςς ἘΠ δον ἢ .» , " , ε , δὴ ὁ ἡ 

ἴ τις ἀνέγκλητος" τουτέστιν, εἰ κατηγορίας ὁ βίος ἐλεύθε- 
ΡΝ τὸ , 9 ὃ Α(.- 85} ᾽ “- ᾽ Ψ'Ν “ "Α 

ρος αὐτῷ γέγονεν, εἰ μηδείς ἔσχεν ἐπισκῆψαι ἐν τῆ ζωῇ. κουε 
΄“ “σ Α Α σι Α Α Α 

τοῦ Χριστοῦ λέγοντος" ὅ “ μὲ γὰρ τὸ φῶς, φησι, τὸ ἐν “σοὶ 
7 ᾿' ᾽ὔ ’ ) 

σκότος, τὸ σκότος πόσον 1 
ἐς » κ ἐν ἜΝ , ὥ Ὁ , 

ἐκνα ἔχων πιστα, μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας, ἢ αἀνυπὸ- 
393 “ Α “- 7 “- 

σ τακτα. Σκοπήσωμεν πῶς πολλὴν καὶ ὑπὲρ τῶν παίδων ποιεῖται 
Α “ “ Ζ ’ ΄ 

τὴν πρόνοιαν. ὍΘ γὰρ τῶν αὐτοῦ παίδων διδάσκαλος γενεσθαι 

μὴ δυνηθεὶς, πῶς ἂν “ἑτέρων γένοιτο: εἰ οὺς ἐξ ἀ ἀρχῆς εἶχε μεθ᾽ 

ἑαυτοῦ καὶ ἔτρεφε; καὶ καθ᾽ ὧν καὶ παρὰ τῶν νόμων καὶ παρὰ 

τῆς φύσεως εἶχεν ἐξουσίαν, τούτους ῥυθμίσαι οὐκ ἴσχυσε, πῶς 
«ἃ Ἃ , 3 ΄ ᾿ κ Α 

ἐἂν τοὺς ἔξωθεν ὠφελῆσαι δυνήσεται ; Εἰ μὴ γὰρ πολλή νω- 
’ ἢ Χ 2 .-Φ σφ 3 3 - Φ 2 , 

θεία εἴη πατρος, οὐκ ἂν ὃ ὧν ἐξ ἀρχῆς ἔλαβεν ἐξουσίαν, τούτους 
“ [Δ . , ᾿] .] “ ΄-ι 

περιεῖδε γενομένους κακούς. ()ὺ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστιν ἐξ ἀρχῆς 
Α ΄ι ᾽ “- ς , ’ὔ " 4 

Ὦ μετὰ πολλῆς τραφέντα τῆς ἐπιμελείας γενέσθαι κακον, καὶ πολ- 
΄“ ς ΄. ’ ’ὔ] Α 

λῆς ἀπολαύσαντα σπουδῆς" οὐ γάρ ἐστι φύσει τὰ ἁμαρτήματα, 
κ 9 ’ὔ Ἀ - 

ἵνα τοσαύτης περιγένηται προνοίας. Εἱ δὲ ἐν δευτέρῳ τὰ τῶν 
’ Α ν [4 Ἁ , 

παίδων δ ἐτίθετο, περὶ τὰ χρήματα σχολάζων, καὶ οὐ τοσαύτην 
΄΄ι ας ’ Α ἤ 

αὐτῶν ἐποιεῖτο σπουδὴν, καὶ οὕτως ἀνάξιος. Εἰ γὰρ, ὅπου ἡ 
͵ὔ ’ οΓ᾽ , 5 Η , 

φύσις ἠνάγκαζεν, οὕτως ἄστοργος ἣν, "ἢ οὕτως ἀνόητος, ὡς 

μᾶλλον τῶν χρημάτων " φροντίζειν ἢ ἢ αὐτῶν, πῶς ἂν Ἰοὗῦτος ἐ ἐπὶ 

τὸν θρόνον ἀναχθείη καὶ τὴν τοσαύτην ἀρχήν ; : Εἰ μὲν γὰρ οὐκ 

2 Μαίίῃ. νἱ. 23. 

Υ καὶ οι. Κα. ϑιαίτη τῶν τοιούτων Ι,. (αὖ. 7 καὶ αβϑατηίπτῃ εχ Ο. .Κ.Μ. 
Μοχ παρὰ τὸν νόμον [). ἃ πρὸ πάντων δοςοδδβὶιύ 6Χ ΠὈΤ15 ΟΠ] τ15 οὐ γαῖ. 
ἰαθτη τοῦτο (. ταῦτα Ὁ. Νραίγαπῃι Ἰορὶταν 'ῃ Καὶ ΤΙ Μ. Εαά. Ὁ ἄκουε] Ὁ 
γὰρ Ὁ. Μοχ φησὶ οἴῃ. Κα ἀπ Μ. ΝΕΗΑΝ Ἐαά. ἦ οτι. 9.ΚΙ..Μ. 
4 ἑτέρῳ Ο. 5 ἂν οτη. Κα... Ἰην]ία (ὐαΐ. μὴ γὰρ] γὰρ μὴ Ο.}.Κ1.. 
Μοχ ἢ "" εἴη ΟΟΚΤΜ. δ ὧν... -περιεῖδε] οὐδὲ οὐ περιιδεῖν Ο. γιατ 
οἵη. Κ. δ τίθησι 1). τίθοιτο ψετοη. σπουδάζων ΡγῸ σχολάζων ἔν Ὁ ..}} εἰσ 
ἢ οἵη. Καὶ. 1. Μ. Κ φροντίζειν] δῖος  ἜΥοη. αὐτῶν φρ. Ο.Π. φρ. αὐτὸν Κα... Μ. 
αν. σού, ' οὕτως Κα. Μοχ ἀχθείη Ο.}. 
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ἠδύνατο, πολλὴ "' ἡ τῆς νωθείας κατηγορία" εἰ δὲ οὐκ ἐσπούδασε, 
ΜΝ τῆς  ἀστοργίας ἡ μέμψις. ὋὉ τοίνυν τῶν παίδων ἀμελῶν 

τῶν Ὁ αὐτοῦ, πῶς τῶν ἀλλοτρίων ἐπιμελήσεται; Καὶ οὐκ εἶπε μὴ 

"ἁπλῶς ἀσώτους, ἀλλὰ Ρμηδὲ διαβολὴν ἔ ἔχειν τοιαύτην, μηδὲ πο- 

νηρᾶς εἶναι δόξης. ἡ Δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον, "φησὶν, ἀνέγκλητον 

εἶναι, ὡς θεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, 

μὴ πλήκτην." Ὁ μὲν γὰρ ἔξωθεν ἃ ἄρχων, ἐπειδὴ νόμῳ κρατεῖ καὶ 

ἀνάγκη, εἰκότως οὐ πολλαχοῦ τῆς τῶν ἀφηβόων γνώμης κοι- 

νωνεῖ" ὁ μέντοι ἑκόντων ὀφείλων ὦ ἄρχειν, καὶ προστρεχόντων, 

καὶ χάριν αὐτῷ τῆς ἀρχῆς εἰδότων, ἃ ἂν οὕτω τὸ πρᾶγμα κατα- 
, 

στήση, ὡς ἀπὸ τῆς οἰκείας γνώμης μόνον πάντα ποιεῖν, καὶ μη- 

δενὶ ἱμεταδιδῴ λόγου, τυραννικώτερον μᾶλλον ἣ δημοτικώτερον 

τὴν ἐπιστασίαν πεποίηται. “Δεῖ γὰρ, φησὶν, ἀνέγκλητον εἶναι, 

ὡς θεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον." Πῶς γὰρ ἑτέρους 
παιδεύσει κρατεῖν τοῦ πάθους τούτου, ἑαυτὸν μὴ παιδεύσας : ; 

Εἰς πολλὰ γὰρ ἡ ἀρχὴ ἐξάγει, καὶ χαλεπώτερον ποιεῖ καὶ 

διαδμεῦνννν καὶ τὸν σφόδρα ἐ ἐπιεικῆ, μυρίας ἀνάγκας περιϊστᾶσα 
“Ν 

ὀργῆς" ν ἄν μὴ ἣ τοῦτο μεμελετηκὼς πρότερον, καὶ χαλεπώτερος 

Ε 

ΗΕ 

139 ᾿ 

ἔσται, καὶ πολλὰ Υ διαφθερεῖ καὶ ἀπολεῖ τῶν τῆς ἀρχῆς. “ΜὴΒ " βχ 
πάροινον, μὴ πλήκτην." "Γὸν ὑβριστὴν ἐνταῦθά φησι" νουθε- 

τοῦντα γὰρ "ἢ ἐπιπλήττοντα πάντα χρὴ ποιεῖν, μὴ ὑβρίζοντα: 

ποία γὰρ ἀνάγκη ὕβρεως, εἰπέ μοι; Φοβεῖν χρὴ τῆ τῆς γεέννης 

ἀπειλῇ, δεδίττεσθαι, καθικνεῖσθαι. ὋὉ γὰρ ὑβρισθεὶς θρασύτε- 

ρος γίνεται, καὶ μᾶλλον καταφρονεῖ τοῦ ὑβρίζοντος. Οὐδὲν 
ἊΨ οὕτω ποιεῖ ὐδευψννίαν, ὡς ὕβρις, καὶ αἰσχύνει τὸν 

"ὑβρίσαντα μάλλον, “ οὐκ ἀφίησιν εἰναι αἰδέσιμον. ὡς δεῖ, 
Πολλῆς αὐτοῖς τῆς εὐλαβείας γέμειν τὸν λόγον χρὴ ἐν τοῖς 

ἁμαρτήμασι, καὶ μνήμην ἔχειν τῆς ἡ ερντήρν κρίσεως, πάσης Ο 

δὲ ὕβρεως εἶναι ὁκαθαρόν" εἰ δέ τινες εἶεν ἱκωλύοντες τὰ δέοντα 

ποιεῖν, μετὰ πάσης ϑδαὐθεντίας μετιέναι τὸ πρᾶγμα. “ Μὴ 
’ 3») ’ Ἵ ’ 3 ῃ ς ὃ ὃ ; “ἢ ὌΟΟΨΞ 

πλήκτην, φησιν. ατρὸς ἐστιν “ὁ ὀιόδάσκαλος τῶν Ψυχὼν 

θηγοῦ: 

τῷ ἡ τῆς ν.] δῖος (.).1ζ.1... ἡ οηι. Μ. τῆς ν. ἡ“ ἘΔα. Ἡ αὐτοῦ ῬΤῸ ἑαυτοῦ 
ΟΕ, 9 ἀπ. ἀσώτως Κ.Π,..Μ. ἀσώτως ἀπ. Οδΐ. ἅπ. ἄσωτος (.}). Εδα. 
πεὸ δἰηιρίϊοϊέογ αἱΐ, Τμωιγίοβο5 Κ᾽ εἴ. ἀπ 46 ἀσώτους ΥΒΒΟΙΙΡΒΙ ΠΊ118. Ρ μηδὲ] 
μὴ }. 4 μηδὲ] ἀλλὰ μηδὲ Ο. Τ φησὶν οἴῃ. Ο.Κ.1..Μ. 5 καὶ προστρε- 
χόντων) ὅϊ. ΚΜ. ἢ μι προτρεπόντων (Ὁ. αἶηιιο λογέαμεϊδιι5 γεῖ. καὶ 
προστρ. ἀθοβί ἴῃ Εαά. ὕ μεταδίδωσι 1). Υ ἂν] Ἑ οὖν 6Χ (ΠΟΥ. τοο. Κι. 
Υ διαφθαρεῖ 10. διαφθείρει κ: '. Μ. ϑδιαϊτη ἀπολεῖ (.}. ἀπολλύει 1ζ.1,. ἀπο- 
λύει Μ. ἀπολέσει Βαά. Χ ἢ οἵη. (Ὁ. ϑίαίπη ἐπιτάττοντα Ὦ. Υ͂ καὶ μαᾶλ- 
λον] μᾶλλον καὶ (αἱ. μετὰ ομη. εοσοῦ. 5 γὰρ] δὲ ΚΙΊΜ. 58 καταφρονεῖν 1). 
Μοχ αἰσχύνη 14.611. Ὁ ὑβρίσαντα Ο. .Κ.1.. ὑβρίζοντα Ἐαά. ο καὶ οὐκ 
ΕΔα. καὶ ἀδεαβύ 1π Ομ ηθι18. ἃ καὶ Δοσρϑβὶῦ ΘΧχ οὐπμῃ ]θ 8. 6 καθαροὺς σ. 
οἱ κωλ. 44. οἱ οἵη. ἢ.ΚΠ.Μ. εξ αὐθεντείας Κα.1,..Μ. ϑιαίίτη δεῖ μετιέναι 

ΚΙῚ.Μ. μετιέναι δεῖ (.1). δεῖ αρεδί Ὁ ΕΔά. Ὦ ὃ οιχ. (Ὁ. 
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ὁ δὲ ἰατρὸς οὐ πλήττει, ἀλλὰ ἱκαὶ τὰ πεπληγότα διορθοῦται 
καὶ θεραπεύει. 

“Μὴ αἰσχροκερδῆ, “ ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, 

δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ, “ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν 

πιστοῦ λόγου." Εὐἶΐδες πόσην ἐπίτασιν ἀρετῆς ἀπήτησε; “Μὴ 

αἰσχροκερδῆ,᾽ φησί" τουτέστι, πολλὴν ὑπεροψίαν χρημάτων 

ἐπιδεικνύμενον" ᾳ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, 

ὅσιον" τὰ αὐτοῦ πάντα τοῖς δεομένοις, φησὶ, προϊέμενον" “ἐγ- 

κρατῆ. Οὐ τὸν νηστευτὴν εἶπεν 'ἐνταῦθα, ἀλλὰ τὸν πάθους 

κρατοῦντα, "" τὸν καὶ γλώττης καὶ χειρὸς καὶ ὀφθαλμῶν ἀκολά- 

στων᾽ τοῦτο γάρ ἐστιν ἐγκράτεια, τὸ μηδενὶ ὑποσύρεσθαι πά- 

θεεὶ τς ᾿Αντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου." 

“ ΠΙστοῦ,᾽ ἐνταῦθα τοῦ ἀληθοῦς φησιν, ἢ τοῦ διὰ πίστεως 
ῃ ὃ ’ὔ 5 ᾽ “- ο 4." ’ 

παραδεδομόνου, οὐ δεομένου συλλογισμῶν οὐδὲ ζητημάτων. 

᾿ ̓ Αντεχόμενον,᾿" φροντίζοντα, ἔργον τοῦτο ποιούμενον. ἡ ἀν; 

οὖν, ἂν λόγων ἀ ἄπειρος ἣ τῶν ἔξωθεν; : Διὰ τοῦτο Ρ εἶπον, “ τοῦ 

κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου: " «γα δυνατὸς ἣ ἢ 4 καὶ ϑμηθαῖε 

καλεῖν, καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. " “στε οὐ χρεία κόμ- 
’ 

που ῥημάτων, ἀλλὰ φρενῶν, καὶ γραφῶν ἐ ἐμπειρίας, καὶ νοημά- 

τῶν δυνάμεως. Οὐχ ὁρᾷς Παῦλον τρεψάμενον τὴν οἰκουμένην 

ἅπασαν, καὶ ᾿ μείζονα ἰσχύσαντα καὶ Πλάτωνος, καὶ τῶν ἄλλων 
ς , 5 Β.Α. ᾿ α ’ , Οὐ ἧ. “ἢ ΡΝ ΠΝ 
ἁπαντων ; πὸ τῶν σημείων, φησιν. ὑκ ἀπὸ τῶν σημείων 

’ τ 5 Α " ’ Ἁ [| ’ “ ᾿] ’ { 

μόνον" εἰ γὰρ ἐπέλθοις τὰς [Πράξεις τῶν ἀποστόλων, πολλα- 

χοῦ αὐτὸν εὑρήσεις ἀπὸ τῆς διδασκαλίας κρατοῦντα Υκαὶ πρὸ 

τῶν σημείων. Μ᾽)Ἂουτέστι, συνεχῶς κεχρημένον ταύτη τῇ διδα- 

σκαλίᾳ. “Δίκαιον, φησίν᾽ ὥστε τοῦτο ἄνθρωπος, ὁ ὁ ᾿ ΨΗ͂ΨΨ 
«5 ὃ δ: 53 ᾿ λ “ 93 η δι νὰ ΝΕ ͵ ἜΣ 

να ϑυνατος ἢ καὶ παρακαλεῖν ἐντή διδασκαλίᾳ τῆ ὑγιαινούση 

τουτέστι, πρὸς φυλακὴν τῶν οἰκείων, πρὸς ἀνατροπὴν τῶν ἐχ- 

θρῶν. ““ ΚΚαὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν." ᾿Γούτου γὰρ μὴ 
Ν᾿ ’ 9“᾽ Ὁ Χ Ν " ἰδ ̓  , θ “- Σ θ - 

ὄντος, πανταὰ οἴχεται. γὰρ οὐκ εἰδὼς μάχεσθαι τοῖς ἐχθροῖς, 

καὶ αἰχμαλωτίζειν πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ, καὶ 
᾿ ἣ Ξ ε 3 “δλ ἃ ι κ - πυν- , 

λογισμοὺς καθαιρεῖν" ὁ οὐκ εἰδὼς ἃ χρή περὶ τῆς ὀρθῆς Υ διδά- 
’ ’ Ε Ψ “ Ν Α 

σκειν διδασκαλίας, πόρρω ἔστω θρονου διδασκαλικοῦ. 'Γὰ μὲν 

αν, 8; ,0. 

ἱ καὶ ἀϑϑατηίαμῃ οχ (Ὁ. .Κ.., Μοχ ἀνορθοῦται (Ὁ. Κ ἀνεχόμενον Κ. 
1 ἐνταῦθα οτη. (ΟΟ. τὴ τὸν ἀδοϑ ἴῃ ΠΟβίσγΙ5 ΟΠ 5, 566 αὐτῇ ΠΕ 4α. ἔδοϊς (ὑδῦ. 
Μοχ χειρῶν [ὰ.1..Μ. ἢ παραδεχομένου 116 61. Ο οὔτε (Ὁ. Ρ εἶπεν 
ΚΙ, Μ. Μοχ τὴν δοσδββιῦ δχ οἱηη]θιι8. ᾳ καὶ οηχ. Ὁ. Ροϑῦ παρακαλεῖν 
844. ἐν τῇ διδασκαλίᾳ 1). ᾿ μειζόνως .ΚΙΜ. ϑαν. (θοῦ. 5 ἀπὸ] ἀλλ᾽ 
ἀπὸ Καὶ 1,..Μ. ϑᾶν. οθί. ἵ πανταχοῦ ΟΟ. Υ͂ καὶ πρὸ τ. σ. οἵη. δ ΕΓΟΗ. 
Ὑ Ήδοο τουτέστι --- διδασκαλίᾳ Ἰαριιηΐιῦ 1ῃ ΠΥ. ΟΠ 5, ποὸὰ ἴπ α΄. 
δααοηιῃιθ 7) 67 εὐέϊέμν" Ν οἵ. ϑεααθηίία, δίκαιον----ὁ δίκαιος, 486 δχϑύαηϊ 1π 
ΠΟΒΕΓΙΒ ΟἹ] 8 οἵ  ϑγοη., αὐϑιιηΐ ἃ ὅαν. σοῦ. Χ γὰρ] τοίνυν ἵ.,..Μ. Μοχ 
αἰχμαλωτίζων ἃ Ὁ. τη. Καὶ. Υ διδάσκειν οτι. Ὁ. 
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- , ν "" δ .9 ’ 

γὰρ ἄλλα καὶ ἐν τοῖς ἀρχομένοις εὕροι τις ἄν, οἷον τὸ ἀνέγκλη- 
᾽ “-“ Ἀ ᾿ ἢ ἣν 

τον, τὸ τέκνα ἔχειν ἐν ὑποταγῇ, τὸ φιλόξενον, τὸ δίκαιον, τὸ 
Ἁ ’ ἴω ».9 

ὅσιον" ὃ δὲ μάλιστα χαρακτηρίζει τὸν διδάσκαλον, τοῦτο ἐστι, Β 
᾿ ΓᾺ ’ ᾽ , - 

τὸ δύνασθαι “κατηχεῖν τὸν λόγον" οὗ πρόνοια οὐδεμία νῦν. 
Α ’; Ἁ 

δ “Ἐϊσὶ γὰρ πολλοὶ "καὶ ἀνυπότακτοι, ματαιολόγοι, καὶ φρε- 
’ “- Α “- φ ’ κι] 

ναπᾶάται, μάλιστα Ὁοὶ ἐκ περιτομῆς" ος δεῖ ἐπιστομίζειν. 
ΓΩ ι “- ’ὔ » 

Ὁρᾷς πῶς δείκνυσι πόθεν εἰσὶ τοιοῦτοι; “Οὐ βούλονται ἀρχε- 
“  .,Ψ ᾿ - ὰ Ν ἬΝ ὍὭ Ἂ ω Α 

σθαι, ἀλλὰ ἀρχειν᾽ τοῦτο “᾿ γὰρ ἠνίξατο. ταν οὖν πεῖσαι μὴ 
τς ΒΞ ὕὔ “ Α ι΄ 

δυνηθῆς, μηδὲ διάταττε τούτοις, ἀλλ ἐπιστόμιζε εἰς τὴν τῶν 
, ἡ ν ὩᾺ 

ἄλλων ὠφέλειαν. Τί οὖν τὸ ἱκέρδος, εἰ ἀνυπότακτοί εἰσι; 
’ Ψ ᾿ , ὰ ΕΣ δὰ ΟΣ - ὅᾺ “ 

τίνος ἕνεκεν ἐπιστομίζειν χρή: ἵτινες, φησιν, ὅλους οἴκους Ο 
’ Α -“- “ ’ ’ 3) 

ἀνατρέπουσι, διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ, αἰσχροῦ κέρδους χάριν. 
Ἁ ’; 9 

Ηἱ γὰρ τὴν ᾿ μὲν διδασκαλίαν ἀνεδέξατο, οὐχ ἱκανὸς δέ ἐστιν 
Α ᾿] ΄- 

ἐκείνοις μάχεσθαι, οὐδὲ ἐπιστομίσαι αὐτοὺς οὕτως ἀναισχυντοῦν- 
΄. ΄ » ,ὔ , 5 Ψ 37 ’ 

τας, τῆς τῶν ἀπολλυμένων βλαβὴης καθ΄ ἕκαστον αἴτιος γενήσε- 
" - " ’ Α 

89) ται. Εἰ γὰρ παραινεῖ τις λέγων, δ“ Μὴ ζήτει γενέσθαι κριτὴς, 
"3 Α 1" , 5. “σ δ , ..5 ΄“- ΔΧΛᾺ 9 00 “ἡ » 

εἰ μὴ ᾿ἰσχύεις ἐξᾶραι αὐοικιαν πολλῷ μάλλον ἐνταῦθα ἂν εἴποι 
΄“- ΄" Ε 

τις, μὴ ζήτει γενέσθαι διδάσκαλος, εἰ τῆς τοῦ πράγματος 

Κἀρετῆς ἀπέχεις, ἀλλὰ καὶ ἑλκόμενος ἀποπήδα. ᾿Ορᾷς παν- Ὁ 
- ,ὕὔ Ἁ 

ταχοῦ τὴν ᾿ φιλαρχίαν, τὴν αἰσχροκέρδειαν αἰτίαν τ τούτων, τὸ 
αἵ - - ,ὔ 

ἀνυπότακτον ; ““Διδάσκοντες, φησὶν, ἃ μὴ δεῖ, αἰσχροῦ κέρδους 
’ 

χάριν." 
; - Α ᾿ Ψ ᾽ 

η ὐὐδὲν γάρ ἐστιν, ὃ μὴ λυμαίνεται ταῦτα τὰ παθη ἀλλ 
΄“ ’ Ἁ ’ 

ὠσπερ πνεύματα τινα ἄγρια εἰς γαληνὸν ἐμπεσόντα πέλαγος, 
΄ , - ’ 

ὅλον αὐτὸ κάτωθεν ἀνασπᾷ, ὡς καὶ τὴν ἄμμον τοῖς κύμασιν 
ζω “ ’ 

ἀναμιγνύναι: οὕτω ταῦτα τὰ πάθη εἰς ψυχὴν εἰσιόντα, πάντα Ἐ 
7 ’ - “- Ἁ “΄- ; 

ἄνω καὶ κάτω ποιεῖ, πηροῖ τὸ διορατικὸν τῆς διανοίας, μάλιστα 
Α ε “ ’, ΄ Ι κ Ν ΒΩ “-ὄ 

δὲ ἡ τῆς δόξης μανία. Χρημάτων μεν γὰρ εὔκολον καταφρονῆ- 
κς "“᾿- Ἁ ΄“-. “- “. “- 

σαι τῷ βουλομένῳ τῆς δὲ παρὰ τῶν πολλῶν τιμῆς ὑπεριδεῖν, 
΄“» - ’ -ι “ 

πολλοῦ δεῖ πόνου, μεγάλης φιλοσοφίας, Ρ ψυχῆς τινος ἀγγελι- 

δι ΘΟ Θ) 11: 6 5:γϑο. υἱῖ. 6. 

2 κατέχειν 1). (Οἵ, (4]. νὶ. 6.) ἃ καὶ οτη. Κα ΤΕ Μ. Ὁ οἱ Δ5Β.ΙΗΩ ΤΩ ΘΧ 
ΟἸΠΠΙθ5. “ὃ οὐ β. ὅ1ϊῖς (δὲ.  δϑοῃ. οἱ(δβ1ς) οὐ β. Ο.}). ἀπὸ τοῦ μὴ θέλειν 
ΚΊΈΡΜ αν. δοῦ.. ἃ 70} οὖν ὦ. δ μηδὲ ΡΓῸ μὴ οἴηπ68. Ροβί ἐπιστόμιξζε 
δα. φησὶν Ὁ. κέρδος] ὅταν μὴ πείθωνται, ἢ καὶ Καὶ. 1,..Μ. ὅν. οσεΐ. 
ἕ χρὴ) δεῖ 1). Ῥοβέ χρὴ 44. ἵνα ὠφεληθῶσιν ἕτεροι ἐντεῦθεν ΚΚ.1,.Μ. ὅν. εοΐ. 
Μοχ φησὶν οτη. 114 611. ᾿ μὲν ἀοσοββὶῦ οχ Ο.[Κ.1..Μ. (δι. ἱ ἰσχύης Ὁ. 
ἁμαρτίαν Ῥτο ἀδικίαν Ἰάρτη. Κ ἀρετῆς] ἀξίας Κ.1..Μ. ὅν. σοῦ. ϑταξπὶ 
ἀπέχης (. ἀπέχῃ Νετοη. 1 φιλαρχίαν) ὅϊο οπηηθ5. αἰοηνηαπαϊὶ ἀπιὸν Ν᾽ εἰ. 
φιλαργυρίαν Ἐδα. τὰ τούτων] - οὖσαν Καὶ. 1,..Μ. ὅν. οεἴ. διαί τὸ ἀνυπό- 
τακτὸν δΔοοθββὶῦ δχ ΠὈΤῚΒ ΟΠ 5 οὐ Υ᾽ εἴ, ἢ ἩΘΙΚΟΝ. Περὶ τοῦ μὴ ἐπιθυ- 
μεῖν δόξης ἀνθρωπίνης" καὶ ὅτι ὁ τῷ ἔρωτι ταύτης ἁλοὺς, τῆς δόξης ἐκπίπτει τοῦ 
θεοῦ, καὶ ἀνδραπόδων ἐστὶ δουλικώτερος. Ν ἜτΟΗ. 9 ἀνασπᾷ] ἀναμοχλεύει 
ΚΙ.Μ. ὅν. οδῖ. Μοχ ἀναμίγνυσθαι ἰἰάθτη. ΡΨ. τινος ἀγγ.} ἀγγ. τινος Ψ.Ο. 
τινὸς ἀγγ. Ψ. Ὁ. 
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κῆς. αὐτῆς ἁπτομόνης τῆς κορυφῆς τῆς Ἡἀψῖδος τῆς οὐρανίας. 

Οὐ γὲρ ἐστιν, οὐκ ἔστιν οὐδὲν οὕτω πάθος τυραννικὸν καὶ παν- 

ταχοῦ "κρατοῦν, ἐκ πλείονος μὲν καὶ ἐλάττονος μοίρας, παντα- 
“ δὲ “ ΠΠῶ “ἡ 3 Ε “ ᾽ ᾿ κ , 

"ἢ χου ε όμως. ως αἂν οὖν αὐτου περιγενοίμεθα, εἰ Και μῆ κατα 

741 

κράτος, ἀλλὰ κἂν ἐξ ἐλαχίστου μέρους ; ἾΔν εἰς τὸν οὐρανὸν 

ἀναβλέπωμεν, ἂν τὸν θεὸν βσχῶμεν πρὸ ὀφθαλμῶν, ἂν μείζω 

τῶν γηΐνων λάβωμεν "λογισμόν. ᾿Εννόησον, ὅταν ἐπιθυμῆς 

δόξης, ὅ ὅτι αὐτῆς ἐπέτυχες, καὶ μάθε τὸ τέλος, καὶ οὐδὲν εὑρή- 

σεις. ᾿Ιννόησον ὅσην ἔχει τὴν ζημίαν τὸ πρᾶγμα, ὅσων καὶ 

ἡλίκων ἀποστερεῖ ἀγαθῶν" τοὺς μὲν γὰρ πόνους ὑποστήση καὶ 

τοὺς κινδύνους, τῶν δὲ καρπῶν ἀποστερηθήση καὶ τῶν ἐπάθλων. 

χ᾽ ννόει ὅτι οἱ πλεῖστοι κακοὶ, καὶ καταφρόνησον αὐτῶν τῆς 

δόξης. Καθ’ ἕνα ἕκαστον ἀναλόγισαι Υτί ἐστι, καὶ ὄψει τὸ 

πρᾶγμα γέλωτος. γέμον" ὄψει ὅ ὅτι αἰσχύνη μᾶλλον, ἢ ἢ δόξα τὸ 

πρᾶγμά ἐστι καὶ μετὰ ταῦτα ἀνάγαγε τὸν λογισμὸν ἐπὶ τὸ 

ἄνω θέατρον. Ὅταν ἀγαθόν τι πράττων ἐννοῆς, ὅτι “δεῖ καὶ 

ἀνθρώποις δεῖξαι, καί τινας δἐπιζητῇς θεατὰς τοῦ πράγματος, 

καὶ ὠδίνης ὥστε ὀφθῆναι" ἐννόησον ὅτι Ὀθεὸς ὁρᾷ, καὶ πάσαν 

ἐκείνην σβεννύεις τὴν ἐπιθυμίαν. ᾿Αναχώρησον ἐκ τῆς γῆς, πρὸς 

ἐκεῖνο “ἴδε τὸ θέατρον τὸ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. "Ἄνθρωποι κἂν 

ἐπαινέσωσιν, ἀλλ᾽ ὕστερον ἐμέμψαντο, ἀλλὰ φθονοῦσιν, ἀλλ᾽ 

ἐπιλαμβάνονται" κᾶν μὴ τοῦτο ποιῶσιν, οὐδὲν ὅλως 5 ὠφελοῦσι 

τὸν ἐπαινούμενον᾽ ἐπὶ δὲ τοῦ θεοῦ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ χαίρει 

ἐπαινῶν ἡμῶν τὰ κατορθώματα. Εἶπες ὀρθῶς, καὶ κρότων ἐπέ- 

τυχες ; καὶ τί [ἴπὸ κέρδος; Εἰ μὲν γὰρ ὠφελήθησαν οἱ κροτή- 

σαντες, καὶ μετεβάλοντο, καὶ βελτίους ἐγένοντο, καὶ τῶν προ- 

τέρων κακῶν ἀπέστησαν, δεῖ χαίρειν ὄντως, οὐκ ἐπὶ τοῖς ἐπαίνοις 

ὃ τοῖς γενομένοις, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆ 1 μεταβολῇ τῆ καλῇ καὶ θαυμαστή. 

ἘΠ δὲ διαπαντὸς μὲν ἐπαινοῦντες καὶ θορυβοῦντες καὶ κροτοῦντες 

διατελοῦσι, καρποῦνται δὲ οὐδὲν ἀπὸ τῶν κρότων, ἀλγεῖν μᾶλ- 

λον χρὴ, ὅτι αὐτοῖς εἰς κρίμα ὃ καὶ εἰς κασιακρεβι ταῦτα γίνε- 

ται. ᾿Αλλ᾽ ἐπὶ εὐλαβείᾳ δόξαν ἔχεις ξ "Ἃν μὲν ἱ ὄντως ἧς 

εὐλαβὴς, καὶ μηδὲν ἑαυτῷ Ἐσύνοιδας πονηρὸν; χαίρειν δεῖ, οὐκ 

ἐπειδὴ δοκεῖς, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ εἶς Ἰᾶν μέντοι μὴ ὧν, τῆς τῶν πολ- 

4 ἀψῖδος τῆς οὐρ. 7 51. ποβίυϊ οσηῃθβ οἵ γι. τοῦ οὐρανοῦ Εαα, Τ κρα- 

τοῦν 1- ὡς τοῦτο Κα 1,.,Μ. Μοχ μέντοι ρτο μὲν Ὁ. 5 ἔχωμεν πρὸ ὁ ὁ. ἡμῶν, 
ἂν 1). ᾿ λογισμῶν [.. Υ κατάμαθε 1). Ὑ ὅσην εἰ τὴν οἵη. ἢ. 

Χ ἐννόησον 10. Υ τίς Κα. 1,.Μ. ὅν. οοί. 2 δεῖ ΟΠ]. Μ. 8 ἐπιζητεῖς Β. 

ἐπιζητεῖν 6Χ ΟΟΥΤ. (Ὁ. Μοχ ὠδίνεις Ὁ. εὖ 6Χ σΟΥΥ. Ο. Ὁ ὁ θεὸς Εαα. ὁ οἸλ. 

.ΚΙΜ. ο ἴδε] ἐννόει Ο, ἃ κἂν] καὶ εἰ Ὁ. Μοχ ποιοῦσιν Ἰάεῃη. 
ὁ ὠφελοῦσι ΟΥἸΏΠ6Β. ὠφελήσουσι ἘΔἃ. τὸ] τοῦτο ὁ. 8 τοῖς γεν. ΟΠ]. 10. 

Ὦ καὶ εἰς κατάκριμα ἄθεϑι ἴῃ ΕΔ. γερυρηδηΟΡιι8 Ηρτῖ58. ἰοὕτως ἢ. Κ συν- 
ειδῆς Ο. Ι ἂν] ἐὰν Ο. δὲ ρτο μέντοι Ὦ. 

ἴγει, 
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-“ ’ ᾽ “ ΓΗ . ’ “ ς Φ ω ες » ᾽ 
λῶν δόξης ἐπιθυμῆς, τ ἐννόει ὃτι οὐχ οὗτοι κρινοῦσιν ἡμῖν κατ 
᾿] ’ Α « ’ὔ “ Φ9Φ 6Φ Π .. θ ’ Ἀ . . 

ἐκείνην τὴν ἡμέραν, ἀλλ᾽ ὁ "τὰ λανθάνοντα μετὰ ἀκριβείας ἐπι- 
’ ᾿ ΄- Α “" 

στάμενος. Εἰ δὲ συνειδὼς ἑαυτῷ ἁμαρτήματα, καθαρὸς εἶναι 

παρὰ πᾶσιν ὑποπτεύη, οὐ μόνον οὐ χαίρειν δεῖ, ἀλλὰ “καὶ ̓ϑληνιν 

καὶ στένειν πικρὸν, τὴν ἡμέραν ἐννοοῦντα συνεχῶς, καθ᾽ ἣν πάντα 

ἀποκαλύπτεται, καθ᾽ ἣν Ῥτὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους φωτίζεται. 

Τιμῆς ἀπολαύεις ; διακρούου ταύτην, εἰδὼς ὅ ὅτι σε ὀφειλέτην 

“καθίστησιν. Οὐδείς σοι παρέχει τιμήν : καὶ χαίρειν δεῖ ἐπὶ Εὶ 

τούτῳ" τ "οὐ γάρ σοι μετὰ τῶν ἄλλων καὶ τοῦτο ὁ θεὸς προβα- 

λεῖται, ὅτε τιμῆς δἀπήλαυσας. Ἢ οὐχ χ ὁρᾷς, ὡς μετὰ τῶν 
5 ς᾽ “ ν “ ’ : διὰ 

δον εὐεργεσιῶν καὶ τοῦτο φησιν ὁ ὁ θεὸς διὰ τοῦ προφήτου" 
“Ἔλαβον ἐ ἐκ τῶν υἱῶν ὑμῶν εἰς προφήτας, καὶ ἐκ τῶν νεανί- 

σκων ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν; ᾿ Κἀν ὑτοῦτο τοίνυν κερδανεῖς, ὅ ὅτι οὐκ 

ἔσῃ ὑπεύθυνος μείζονι τιμωρίᾳ. Ὁ νμὲν γὰρ μὴ τιμώμενος ἐν 

τῷ παρόντι βίῳ, Χκαὶ καταφρονούμενος, καὶ οὐδὲ λόγου τινὸς Τ' 

ἀπολαύων, ἀλλὰ Υὕκαὶ ὑβριζόμενος καὶ διαπτυόμενος, εἰ καὶ 
Α - ΄- “ Ν Α Ἁ ’ὔ «ς ’ 

μηδὲν ἕτερον, τοῦτο “γοῦν καρποῦται, τὸ μη καὶ τούτου ὑπευ- 
χω - “ Ν -, μι 

θυνος εἶναι, τοῦ τιμηθῆναι παρὰ τῶν ὁμοδούλων. “Καὶ πολλὰ 

390) δὲ ἕ ἕτερα "κερδαίνει" συστέλλεται, ταπεινοῦται, οὐδὲ ἐὰν θέλῃ, 742 

μέγα φρονήσει ποτὲ, “προσέχει δὲ μᾶλλον ἑ ἑαυτῷ. Ὁ μέντοι 

πολλῆς ἀπολαύων τιμῆς, “πρὸς ὦ τῷ καὶ ὀφλημάτων εἶναι μεγά- 

λων ὑπεύθυνος, καὶ εἰς ἀπόνοιαν θ αἴρεται καὶ ἰεἰς κενοδοξίαν, 
κ ’ . ’ὕ ᾿ “ ,ὔ , 

καὶ "γίνεται δοῦλος ἀνθρώπων. Εἶτα τῆς δεσποτείας ταύτης 
᾿ ἣ Ξ :- 

ξαὐξομένης, πολλὰ ἀναγκάζεται ποιεῖν, ὧν οὐ βούλεται. 
ν᾽ χν δό “ἷ “-“- ’ δ. κἂὧ ὯΝ ἢ “- , κ᾿ 

ς οὖν εἰδότες ὅτι τοῦτο βέλτιον ἡμῖν, ἢ ἐκεῖνο, μήτε ζητῶ- 
4 Α 

μεν τιμὰς, καὶ τὰς παρεχομένας ὃ διακρουώμεθα, ἀπορρίπτωμεν 
΄ ΄ Α Ἁ 

ἀφ᾽ ἑαυτῶν, σβεννύωμεν τὴν ἐπιθυμίαν ταύτην. Ταῦτα καὶ πρὸς 
ες Ἁ “- Α Ἁ ΄“- 

ἄρχοντας καὶ πρὸς ἀρχομένους ἡμῖν εἴρηται. Ψυχὴ γὰρ τιμῆς 
ΕΣ “ Α “- , 9 ΕΣ Α ’ ΄“Ὁ" 

ἐπιθυμοῦσα καὶ τοῦ δοξάζεσθαι, οὐκ ὄψεται τὴν βασιλείαν τῶν Β 

7 ΑΥἸΉΟΒ 1111. 

τὰ ἐννόησον Ὁ. Ἢ τὸ λανθάνον Ὦ. ο καὶ ἀλγεῖν οτη. Ὁ. Ἐ ΤηοΙριέ 
Οοάοχ ΕἸ. Ρ τὰ] πάντα τὰ ΟΟ. 4 καθέστησε (819) ΟΟ. Τ᾿ οὐ] καὶ ΚΕ. 
Μοχ προβάλλεται ἘΕ'. Ἔτοῃ. 5 ἀπέλαυσας Κα.1,..Μ. οὐκ Βα ρογβουρί. τη ἰ,. 
ἴ φησιν) ἐγκαλεῖ Καὶ. 1,..Μ. ὅν. οοί. Υ τούτῳ ΟΠ ἘΠῚ... Μὸχ κερδαίνεις 
(00. νοὶ ἐδέμα οὐσο ᾿μογαδοτγὶς Υ εἴ. Υ μὲν οπ. (Ὁ. Χ καὶ κατ. κατ. δὲ 
μᾶλλον Ε΄. Μοχ τινὸς οπι. Ο. Υ͂ καὶ οτὰ. (Ο. 2 μὴ καὶ] καὶ μὴ ἃ. Ῥοϑί 
τιμηθῆναι Δ4 4. φημὶ Ἰά6π1. 8, καὶ διὰ πολλὰ Βα, διὰ οτη. Π).Κ.1.Μ. καὶ 
διὰ οτη. Ο. Ὁ κερδαίνει) ὅϊςο 1). οι. κερδανεῖ (. κερδαίνει ἐντεῦθεν ΚΙ. 
8 ν. σοῦ. κερδαίνειν (ν ΔἸΙψαΔΉ ] τη ΓΆΒΟ) Μ. χαίρειν ΥΌΠ. χαίρειν δεῖ τοῦ- 
τον Ἐ. ϑιαίίπη συστέλλεται γὰρ καὶ ταπ. Ε᾿. ς προσέχει. δὲ (δὲ οτῃ. 1).) μ. 
ἑαυτῷ} ὅ51ς 0.1). 8εἋ πιασίδ ἰδὲ ἱρδὶ δεπιρετ ἵηίθηαὶέ νεῖ. εἰ ἑαυτῷ μ. προσ- 
έχει 44. ἃ τὸ ἢ. διαίτῃ ὀφειλημάτων (. κ. εἶναι Ῥτὸ εἶναι μ. Κα. 1..Μ, 
8 αἴρεται]- λοιπὸν Κα Π.Μ. ἴ εἰς ογῃ. Κὶ. Β' αὐξανομένης ἘΙΚ.Μ. 
Β παρακρουώμεθα (). διακρούωμεν Δ εἴοη. 

ΟΜ. Υἱ. οο 
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" “ Οὐ " " »ρ . 7ὔ 4Λ 9 - Ϊ ’ γσ, 

οὐρανῶν. (λὺκ ἐμὸς οὗτος ὁ λόγος, οὐδὲ ἐμαυτοῦ 'λέγω ῥήματα, 

ἀλλὰ τοῦ θείου πνεύματος" οὐκ ὄψεται, κἂν ἀρετὴν Κέἐργάζη- 
8..(Ὰ , κ᾿ Α ᾿ ᾿ 4 ΄ὡᾧ'΄' 39 Ὁ , 

ΤΑΙ: πέχουσι γὰρ, φησὶ, τὸν μισθὸν αὐτῶν. τοινυν 
Α ᾿ , “- “᾽ κ᾿ , ΄ ΠῚ “ 

μισθὸν μὴ λαμβάνων, πῶς ὄψεται τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ; 

Οὐ κωλύω δόξης ἐφίεσθαι, ἀλλὰ δόξης βούλομαι τῆς ἀληθοῦς 
νὰ ν γον ς΄. 96εἐς Οὗ εν ᾿ κ᾿ ᾽ ᾽ " ΄ 

τῆς παρὰ τοῦ θεοῦ ὑ ὁ ἔπαινος, φησὶν, οὐκ ἐξ ἀνθρώποων, 
9 εν, “ κ“',3) 3 ΄σ΄ “Ν᾿ ὦ ᾿] - Α ’ 

ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ θεοῦ. ἔν τῷ κρυπτῷ ὦμεν εὐλαβεῖς, μὴ περικει- 

μενοι τῦφον πολὺν καὶ σκηνὴν καὶ ὑπόκρισιν᾽ ῥίψωμεν τοῦ προ- 

βάτου τὴν δορὰν, μᾶλλον δὲ «γενώμεθα πρόβατα. Οὐδὲν τῆς 

τῶν ἀνθρώπων δόξης ᾿οὐδαμινέστερον. Εἰπὲ γάρ μοι, ἐὰν ἴδης 

παίδων ἸΛΊΟΥ ΤΈΡΕΝ, ὑπομαζίων λέγω, ρα ἐπιθυμεῖς τῆς δόξης 

τῆς παρ᾽ "" ἐκείνων ; Οὕτω πρὸς τοὺς ἀνθρώπους διάκεισο πάν- 

τας δόξης ἕ ἘΠΕ ΟῚ Διὰ τοῦτο κενοδοξία λέγεται. Οὐχ ὁ ὁρᾷς τὰ 

προσωπεῖα, ἃ περιτίθενται οἱ ἐπὶ τῆς σκηνῆς ; πῶς μὲν καλὰ, 

πῶς δὲ λαμπρὰ, πῶς δὲ εἰς τὴν ἐσχάτην ἀκρίβειαν τῆς εὐμορ- 
, ἤν εν, Ἐν κα » , ἩΦΕῚ ΞῬ 

φίας διαπεπλασμένα ; ἔχεις μοι δεῖξαι ὄψιν τοιαύτην ἐπὶ τῆς 
“. “" ; ΄. 

ἀληθείας; Οὐδαμῶς. 'ΓῚ οὖν; ἄρα "ήἠράσθης αὐτῶν ποτε; Οὔ" 
ὃ εἶ ’ »Ξ ς ὃ) ὃ ’ ’ ᾿ Α “ δ ο Ψ ἂν δέ 

ια τι; επειθή ὁιακενα ἐστι, και μιμεῖται καλλος, ϑούυκ ἐστι ὁε 
ἷὰ Ἂ - Ψ, “ 

κάλλος. Οὕτω καὶ ἡ δόξα διάκενός ἐστι, καὶ μιμεῖται δόξαν, 
3 ὔ Α ’ 3, , ’ ’, ε Ν ΕΝ Ω 

οὐκ ἔστι δὲ δόξα. Ἐκείνη μονὴ μενεῖ ἢ φυσική, ἡ ἔνδον' αὑτὴ 

δὲ ἡ Ρέἔξω ἐπιτιθεμένη ἐ ἐπικρύπτει πολλάκις τὴν ἀμορφίαν, ἐπι- 

κρύπτει παρὰ ἀνθρώποις, καὶ μέχρι τῆς “ἑσπέρας" τοῦ δὲ θεά- 

τρου ἐτο ἀδλὸ καὶ τῶν προσωπείων ἐπαρθέντων, ἕ οὐράλζδι ὅπερ 

ἐστὶ, τοῦτο φαίνεται. Μὴ τοίνυν ὡς ἐν σκηνῆ καὶ δ ἐν ὑποκρί- 
Α " ᾿ ’ ς Α ’ Η ’ Ἁ 37 Ἁ 

σει τὴν ἀλήθειαν μετέλθωμεν. Εἰπὲ γαρ μοι, τί καλον ἔχει τὸ 
, ν κα πὰ ἢ 3: ἡ Ὡπ κ Ν 

περιβλέπεσθαι παρὰ τῶν πολλῶν; κενοδοξία ἐστὶ, καὶ οὐδὲν 
{“ ἀν 3 ᾿ ..} ᾿ δ , κ "427 
ἕτερον᾽ ἐπεὶ ἄνελθε εἰς τὴν οἰκίαν καὶ γενοῦ μόνος, καὶ εὐθέως 
ὃ ὔ Ἁ “ Ἢ ’ “ Α ς 3 .νν 9 ,ὔ Α 

ιερρύη τὸ πᾶν. ᾿Ιὐνέβαλες εἰς τὴν ἀγοράν ; ἐπέστρεψας τοὺς 
Ἢ Ξ Α ’ Ἁ ’ 9 ’ὔ ᾽ ν᾿ κα “» Φ 

παρόντας ; καὶ τί τὸ πλέον : Οὐδέν: ἐσβέσθη καὶ ἀπῆλθεν ὡς 

καπνὸς Ὑ διαχυθείς. "Τῶν οὖν ἀνυποστάτων οὕτως ἐρῶμεν ; καὶ 

πόσης ταῦτα ἀλογίας, Σ εἰπέ μοι; πόσης ἀνοίας : Πρὸς ἑν τοί- 

νυν ᾿᾽ ὁρῶμεν μόνον, πῶς ὁ θεὸς ἐπαινέσει. Αν τοῦτο σκοπῶμεν, 

οὐδέποτε ζητήσομεν τὰ παρὰ τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ κἂν γένη- 

ται, ἐκαταφρονήσομεν, καταγελασόμεθα, διαπτύσομεν" ὡς ἄν εἰ 

8 Μαΐίῃ. νἱ. 5. 9 ῬροΙΩ. 11, 20. 

ἴλ, ῥήματα] ῥῆμα Δ. Ὁ. Κ᾿ ἐργάζεται ΟΕ. νεσοῦ. Μοχ φησὶ οτῃι. Ὦ. 
ἱ οὐδαμινώτερον Ε. τὰ ἐκείνων] -- οὔ φησιν Καὶ. 1,..Μ. ῃ ἐρασθήσῃ σ. 
ο οὐκ ἔστι δὲ κ. οτχ. (Ὁ. Ρ ἔξωθεν Κα 1..Μ. Βίαϊτη ἐπιτιθεμένη ΟΠΊΏ68. ἐπι- 
κειμένη 4 α. 4 ἑσπέρας - πολλάκις Ὁ. Τ᾿ τοῦτο οἵη. ἢ. 5 ἐν Υθεθρ- 
τυ οχ Ο.10..Μ. ργδθθαπίο Μοηΐο. δ ἕτερον] ἄλλο Ε. Υ ἐπέτερψας 0. 
Ὑ ἐκ ονβῳ, δις (Ο. Ὁ. ΚΜ. διαλυθεὶς Ἐαἃ. Χὶ εἰπέ μοι] οὐκ ἂν εἴη ΚΜ, 
Υ ὁρ. μόνον μόνον ὁρ. (ὐ.}). 2 καταφρονήσωμεν οἷο. ΄υδίογ ᾿ὰ. 

ΤΟ ΈΙ. 



τ 1: ΙΝ ἘΡΙΞΤ. ΑὉ ΤΙΤΌΜ ΗΟΜ. 1]. δ 8 

χρυσίου μὲν ἐφιέμενοι, πηλὸν δὲ λαμβάνοντες, οὕτω διακεισό- 

μεθα. Μὴ ἃ ἐπαινείτω ὁ δεῖνα" οὐδὲν γὰρ ὠφέλησε" κἂν Ψέξῃ, 

οὐδὲν ἔβλαψεν. " Ἐπὶ δὲ τοῦ θεοῦ ταῦτα ἀμφότερα ἔχει τι 
κέρδος καὶ ζημίαν" τὰ δὲ παρὰ τῶν ἀνθρώπων πάντα μάταια. 

Καὶ κατὰ τοῦτο ἐξισούμεθα τῷ θεῷ, ὅτι οὐ δεῖται τῆς παρ᾽ 

ἀνθρώπων ἀ δόξης ἐκεῖνος" 19 “Δόξαν ὁ ̓γὰρ, φησὶ, παρὰ ἀνθρώ- 

πων οὐ λαμβανω." Μικρὸν οὖν τοῦτο, εἶπέ μοι : Ὅταν μὴ 

θέλης καταφρονεῖν ὃ δόξης, εἰπὲ ὅτι τῴ θεῷ ἴ ἴσος ϑάνῥμαι κατα- 

φρονήσας, καὶ εὐθέως καταφρονήσεις. ΤΩ “γὰρ ἔστιν "ἄνθρωπον 

δόξης δοῦλον, μὴ πάντων εἶναι δοῦλον, καὶ αὐτῶν τῶν ἀνδραπό- 

δων δουλικώτερον. Οὐ “γὰρ ἐπιτάττομεν ἱποιαῦτα τοῖς δούλοις 

τοῖς ἡμετέροις, οἷα ἐκείνη τοῖς ὑπ᾽ αὐτῆς ἁλοῦσιν, αἰσχρὰ καὶ 

αἰσχύνης γέμοντα Καράγματα καὶ φθέγγεσθαι καὶ ποιεῖν καὶ 

πάσχειν᾽ καὶ μάλιστα ὅταν ἴδη '"" ὑπακούοντας, ἐπιτείνει μᾶλλον 

τὰ ἐπιτάγματα. "Φύγωμεν οὖν, φύγωμεν, παρακαλῶ, τὴν 

δουλείαν ταύτην. ΠΠῶς δὲ “φυγεῖν δυνησόμεθα ; “Ἂν φιλοσο- 

φήσωμεν περὶ τῶν ἐνταῦθα, Ρ ἂν ἴδωμεν ὅτι τὰ παρόντα πρά- 

γματα ὄναρ ἐστὶ καὶ σκιὰ, καὶ οὐδὲν ἕτερον, εὐκόλως αὐτῆς 

περιεσόμεθα, καὶ οὔτε ἐν τοῖς μικροῖς, οὔτε ἐν τοῖς μεγάλοις 

ἁλωσόμεθα: ἂν δὲ ἐν τοῖς μικροῖς καταφρονῶμεν, καὶ ᾿ὲν τοῖς 

(391) μεγίστοις ῥᾳδίως περιπεσούμεθα. Πόρρωθεν οὖν ἀναστέλλωμεν 

αὐτῆς τὰς πηγάς" αὗται δέ εἰσιν ἄνοια καὶ τὸ ταπεινὴν κεκτῆ- 

σθαι παρῆν ὡς δἐὰν ὑψηλὸν λάβωμεν φρόνημα, δυνησόμεθα 

καὶ ἫΝ ἱπαρὰ τῶν πολλῶν τιμῆς ὑπεριδεῖν, καὶ πρὸς τὸν οὐρα- 

νὸν ὕτεῖναι τὴν διάνοιαν, καὶ τῶν δ ἐκεῖ ἐπιτυχεῖν ἀγαθῶν' ὧν 

γένοιτο πάντας ἡμᾶς 5 ἀξιωθῆναι, ἐν Χριστῷ ᾿]ησοῦ τῷ κυρίῳ 

ἡμῶν, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος, 

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

10 Φοδη. ν. 41. 

8 ἐπαινείτω] ὁ σε ϑαν. σοῦ. Ἰην 8 11 Υ15. μὴ ἐπ. ὁ δεῖνα] μὴ ἐπαίνει τὸν 
(:: ὁ 1. ΘΓΑΒΊΙΠῚ ἴῃ Κα.) δεῖνα ὅτι σε ἐπήνεσεν Καὶ. ἴ,..Μ. Ὁ ἐπὶ δὲ---μάταια] 
ταῦτα μὲν γὰρ παρὰ θεοῦ γινόμενα, ἘΚ ἔχει, καὶ ζ. καὶ κ. παρὰ δὲ ἀνθρώ- 
πὼν μόνην ζημίαν, παρόσον (παρόσων ἴζ.ἷ,.) εἰς ῥᾳθυμίαν τοὺς ἐπαινουμένους ἐμ- 
βάλλει. ἄλλως δὲ Καὶ Π.Μ. ς τῶν ΟΠ]. 1). ἃ δόξης] τ ὡς θεὸς Κα Π.Μ, 
5 γὰρ] οὖν 10. ἔ οὖν] δι. Ο.}). οὖν οἴει [Κ.1..Μ. μὲν οὖν Ἐαα. ὃ τῆς 
δόξης Ο. ᾿ ἀνθρώπων ΟΟ. ἱ τοιαῦτα οτη. ἢ. Μοχ τοῖς ἡμ. οπι. Κ. 
Κ πράγματα] ῥήματα ΙΚ.1..Μ. Ι καὶ φό. καὶ ποιεῖν καὶ πάσχειν] ὅϊο Ὦ. 
οἱ ἰοφμῖ εἰ ἤαοεγο εἰ ρεγρείϊ 7ιδθη8 νεῖ. καὶ ποιεῖν καὶ πάσχειν Ο. Ε. καὶ φθ. 
ποιεῖ καὶ προΐεσθαι ΚΚ. 1. Μ. καὶ φό. ποιεῖ καὶ πάσχειν ἃ. πὰ ὑπακούοντα Ἰὼ. 
Ἡ φεύγωμεν ὈΪ8 Ὁ. τοίνυν ῬΙῸ οὖν Ε, ο φυγεῖν] δ ΟΠ, Μ. φησὶ Βαη. 
φυγεῖν ΟΠ. Ε. Ρ ἂν ἴδωμεν] καὶ ἂν εἰδῶμεν Κ. .Μ. 4 ἂν δὲ] οὐδὲ Ο. 
ἂν δὲ μὴ αν. σοί. ΤΘΡΌΡ ΠΑ ΠΕΡ ῈΒ ΟΠΊΠΙΡι8. ᾿ ἐν οτη. Κα .Μ. 55 ἐὰν] ἂν Ὁ. 
ἴ παρὰ οἵη. Ε΄. Υ ἀνατεῖναι (Ο. ν ἐκεῖσε Ἐ;. Χ ἀξιωθῆναι) ὅδϊο 1).Κ.},. 
ἐπιτυχεῖν Βα, 

992 
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ΔΌΣΟΣΖΟ 

᾿Εἶπέ τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν προφήτης ἸΚρῆτες ἀεὶ Ψεῦ- 

σται, κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί. ᾿Η μαρτυρία αὕτη ἐστὶν 
᾿ ἢ "» «ἃ “ Υ ΓΙ " κ " ’ οἵ ΄ 7 

ἀληθής. Δι᾿ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαί- 

ἘΞ νωσιν δὲν τῆ πίστει, μὴ προσέχοντες ᾿Ιουδαϊκοῖς μύθοις καὶ 
᾿ “- “ Ἶ ’ 5. ’ Α “ , 

ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν. 

ΠΟΛΛΑ ἐνταῦθά ἐστι τὰ ζητούμενα, πρῶτον μὲν, τίς ὁ 
᾽ ΖΝ , ᾿ ἢ , ε π 9... «ἀλι δώ Ἰ 

εἰρηκὼς δεύτερον δὲ, τί δήποτε ὁ [Παῦλος αὐτοῖς ἐχρήσατο 

τρίτον, ὅτι οὐδὲ ὀρθῶς ἔχουσαν μαρτυρίαν παρήγαγε. Φέρε 

Ε' οὖν καὶ ἕτερα προσθέντες, οὕτω ὁκυρίαν τὴν λύσιν ἐπαγάγωμεν. 

Καὶ γὰρ ὅτε τοῖς ᾿Αθηναίοις διελέγετο, μεταξὺ τῆς δημηγο- 
γ44 ρίας φησὶν, 2 “᾽᾿Αγνώστῳ θεῷ" καὶ πάλιν, “Τοῦ γὰρ καὶ γένος 

ἐσμὲν, ὡς καί τινες τῶν καθ᾽ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν. “Καὶ 
τίς καὶ πόθεν ἐστὶν ὁ εἰρηκὼς, ἀναγκαῖον εἰπεῖν πρὸς ὑμᾶς" ἔχει 
δὲ Ω ς ς ͵ ε Κ ΄'- ’ 3 ΄ ἔ “ΒΞ 

ἑ οὕτως ἡ ὑπόθεσις. Οὐὲ ρῆτες ταῴφον ἔχουσι τοῦ ἴδιός 

Ἔνθα Ζὰν κεῖται, ὃν Δία κικλήσκουσιν. 8 Ὁ ποιητὴς οὖν φησι" 

Καὶ Βγὰρ τάφον, ὦ ἄνα, σεῖο 
Β Κρῆτες ἐτεκτήναντο' σὺ δ᾽ οὐ θάνες, ἱέἐσσὶ γὰρ αἰεί. 

Εἰ τοίνυν αὕτη ἡ μαρτυρία ἀληθὴς, ὅρα τὸν κίνδυνον ὅσος. Ἐπὶ 
Ν ᾿" δ ε κ " ς ν [4 ᾽ ’ ’ Ἁ 

γὰρ ἀληθὴς ὁ Ἐπροφήτης εἰπὼν ὅτι ἐψεύσαντο, τεθνηκέναι τὸν 

Δία εἰπόντες, ὡς φησιν ὁ ἀπόστολος. μέγας ὁ κίνδυνος. Προσ- 

ἔχετε, ἀγαπητοὶ, μετὰ πολλῆς τῆς ἀκριβείας. Εἶπεν ὁ ἰπρο- 
’ Φ ὃ ε Κ “- ΓΈ. Ν ΤῊ 9 , 

φήτης, ὃτι ψεύ ονται οἱ ἴρητες οι τὸν Δία εἰπόντες τετε- 

λευτηκέναι. ἐβεβαίωσε τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ ὁ ἀπόστολος. 

Οὐκοῦν, "φησὶ, κατὰ τὸν ἀπόστολον ἀθάνατος ὁ Ζεύς" “Αὕτη 
" εἶ ε τὶ ’ 3 49 οΟἾὟΓῚ ω ᾽ Α “ 

Ο γαρ, φησὶν, ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστι. ἰ οὖν ἐστι. καὶ πὼς 

1. ΟΑΡ. 1. νυ. 12---14. 2 Ἀού, τυΐ. 22,.28. 

Ηον. ΠΠ{. ἃ ἐν οτῃ. Ὁ. Ὁ ἐπήγαγε Ὦ. “ καιρίαν Ἐ.Μ. δ᾽ εἰ. ϑν. σϑί, 
τηνιΐα (ὑαῦ. Μοχ ἐπάξωμεν Ε,, ἃ Τρροϑῦ [ο]]ὰτὰ ἴῃ Οὐ. ἀβαᾳὰδ δὰ Ρ. 745 Α, 
πλῆραι (51) μὲν Διὸς κι τ. έ. ε καὶ τίς--ὑπόθεσις] δις (.Ὁ. Ὁ ει. γει. Ἔπι- 
μενίδης οὖν ἐστιν ὁ εἰρηκὼς, Κρὴς καὶ αὐτὸς ὦν" ἀλλὰ πόθεν κινούμενος, ἀναγκαῖον 
εἰπεῖν τὴν ὑπόθεσιν πρὸς ὑμᾶς" ἔχει δὲ οὕτως Εαα. ἔ Διὸς] τ ἐπιγράφοντα 
τοῦτο Βαα. Ηδες αἀοϑαπί ἴῃ (Ὁ... (αὐ. Εδδπα ἔνθα---κικλήσκουσι οἴη. (δῖ. 
ἔνθα ῬΙῸ ἐνταῦθα εχ ().}). Γθοθρίατῃ, 8 ὁπ. οὖν (οὖν οτῃ. Ο.) φησι] δ1ς 
(.}. δι. νει. διὰ ταύτην οὖν τὴν ἐπιγραφὴν ὁ ὁ ποιητὴς Ψεύστας τοὺς τ τα 
κωμῳδῶν, προϊὼν πάλιν ἐ ἐπάγει, αὔξων μᾶλλον τὴν κωμῳδίαν Εαά. ἢ γὰρ 
οἵη. [Κ. διαίϊπη ὦ ἀνόσιοι, Κρ. ἐτεκτείναντο Ὀ15 Ο.. ' ἐσῃ γὰρ ἀεὶ Ὦ. 
Κ προφήτης] ὅϊῖε Ο. Ὁ.1Κ. εὐ δηΐθ σουῦσ. 1. πρ. αὐτῶν Οαί. ποιητὴς Εαα, 
1 προφήτης δῖος Ο..Κ.Ό.Μ. εἴ δηΐβ ΘΟΥΤ. Ι. ποιητὴς Βαά. τὰ οὗ ΟΠΊ. Ώ. 
ἢ φησὶ δεοοεδὶξ ἐχ (0. οί. 5 τί οὖν ἐστι, καὶ πῶς ἔστι] 5ϊο (αΐ. καὶ πῶς 
᾿ῃ, ’ εκ » , ἔστι (ὐ. νεῖ. τί οὖν ἐστι Ὠ. τί οὖν ἐροῦμεν ; μᾶλλον δὲ πῶς ἔστι Ἐαα, 
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“"Ἢ - Φ ’ ες 

ἔστι τοῦτο ἐπιλύσασθαι; Οὐ τοῦτο εἶπεν ὁ ἀπόστολος, ἀλλ᾽ 
--“ --- Ἁ Ἀ χω 

Ράἁπλῶς οὕτως ἔλαβε τὴν μαρτυρίαν καὶ ἀφελῶς πρὸς τὸ ἦθος 

αὐτῶν τὸ ἐψευσμένον. Διὰ τί γὰρ μὴ “ἐπήγαγε, “ Καὶ γὰρ 
τάφον, ὦ ὦ ἄνα, σεῖο Κρῆτες ἐ ἐτεκτήναντο ᾿ το ὐύ τοῦτο εἶπεν ὁ 
Παῦλος, ἀλλ᾽ ὅτι καλῶς ὁ δεῖνα εἶπεν, ὅτι ψεῦσταί εἶσιν οἱ 

Κρῆτες. "Οὐκοῦν πόθεν ἰνχυριξόμεθα, ὅ ὅτι οὐκ ἔστι θεὸς ὁ 

Ζεύς ; “Ἕνεστι ὑμὲν καὶ ἑτέρωθεν "τοῦτο κατασκευάσαι" Υοὐ 

γὰρ δεῖ ἀπὸ τῆς τῶν Κρητῶν μαρτυρίας τοῦτο Ὑ παράγειν. 

 Αλλως δὲ οὐκ ἐν τούτῳ εἶπεν αὐτοὺς ψεύδεσθαι" “εἰκὸς δὲ καὶ Ὁ 
΄ ΕῚ “ ε δι υ Α Α 37  Ὑ. 

τοῦτο ἐψεῦσθαι αὐτούς" καὶ Υ γὰρ ἄλλους ἐνόμιζον θεούς. Διὰ 
“ φιῪ ; ’ 3 ᾿ δ 3 Α Ἁ Ψ 

τοῦτο ὁ ἀπόστολος ψεύστας αὐτοὺς εἶπεν. ᾿Αλλὰ τὸ ζητού- 
Ἁ “͵- - , Ἁ 

μενον, τί δήποτε ἀπὸ τῶν ᾿Εἰὶλληνικῶν ἄγει τὰς μαρτυρίας. 
’ 

Ὅτι μάλιστα τούτοις ἐντρέπομεν αὐτοὺς, ὅταν οἴκοθεν ἐνέγκω- 
Ν “ . Α 

μεν “τὰς κατηγορίας, ὅταν τοὺς παρ᾽ αὐτοῖς θαὑμαστοὺς, τού- 

τοὺς ἐπιστήσωμεν αὐτοῖς αἰτιωμένους. Διὰ τοῦτο καὶ ἑτέρωθι 

κέχρηται λέγων, “᾿Αγνώστῳ θεῴ. Οἱ γὰρ ᾿Αθηναῖοι ἐπειδὴ Τὶ 
ΕἸ Ε] ᾿Ὶ ΕΝ Α ἃ Α ᾽ 9. Α Α ’ Ὁ) ’ 

οὐκ ἐξ ἀρχῆς τοὺς “θεοὺς παρέλαβον, ἀλλὰ κατὰ χρόνους "ἐπή- 
᾿ - Ἶ “ Α 

εἐσαν, ὡς τὰ ἐκ τῶν Ὑπερβορέων, ὡς τὰ τοῦ ]]ανὸς, “ὼς τὰ 
Α Ἁ ’ Ἁ , 

μικρα, ὡς τὰ μεγαλα μυστήρια, στοχαζόμενοι ἀπὸ τούτων, ὅτι 145 
ἥ,.Ψ φΦ "ἢ κω Ἁ ἜΝ ΕῚ “ δ 5 «4 ' ο᾽ Ἁ Α 

εἰκὸς καὶ ἄλλον εἶναι θεὸν, ὑπ᾽ αὐτῶν δὲ ἠγνοῆσθαι, ἵνα καὶ περὶ 
- χυ Υ̓͂ 

ἐκεῖνον ὥσιν δεὐκαθοσίωτοι, “τούτῳ βωμὸν ἔστησαν ἰἐπιγρά- 
»» ᾽ »-" ΄“" 

ψαντες, “᾿Αγνώστῳ θεῷ, μονονουχὶ τοῦτο δηλοῦντες, καὶ εἴ 
»»᾿ Ε ’ ' κω “ εἴ ’ ϑ - 

τις ἄγνωστος εἴη θεός. Εἰἶπεν οὖν, ὅτι ὃν προλαβόντες ὑμεῖς 
-. ᾿ - Α 

(392) ἐπέγνωτε, τοῦτον ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. δ᾽ Αλλὰ, “ Τοῦ γὰρ 
Ἁ , " ἥ ἡ ν ΄ Ἁ ἢ 97 Ἢ .1}Π ’ κ ᾿ 

καὶ γένος ἐσμεν,᾽ περὶ τοῦ Διὸς "εἴρηται λήρεις “μεν 

Ρ ἁπλῶς οὕτως ἀπλάστως (.}0). Οαΐ, 4 ἐπήγαγε] Ἐτὸ Βαἀά. τὸ οπι. (.}. 
(αι. Τ᾿ οὐ τοῦτο] ὅϊς (.Π}). οὐ τοῦτο οὖν Οαΐ. ὥστε οὐ τοῦτο Δα. Μοχ 
Παῦλος ο. Ὁ. Οδί. νει. ἀπόστολος Ἐαα, 8 οὐκοῦν πόθεν ἱ ἰσχ. δῖος Ο.}. νοι. 
πόθεν οὖν διῖσχ. (ὐαί. οὐκ ἐντεῦθεν δὲ μόνον ἰσχ. ἘΔ. ἴ μὲν] δ5ϊῖς Ο.}. νεῖ. 
γὰρ Εαά. ἃ τοῦτο κατ. 516 Ο. ". “πολλαχόθεν κατασκευάζοντας Βα, Υ οὐ 
γὰρ δεῖ] ὅ1ς Ο.}), Οαῦ, Ν᾽ εἴ. καὶ οὐχὶ Βάἀά. Υ παράγειν] ὅϊςο Ο. Οαῦ. παρα- 
γαγεῖν 1). σαφῶς ἀποδεῖξαι Εαά. χ εἰκὸς δὲ] δις Ο.}. μᾶλλον δὲ εἰκὸς Βαά, 
Υ̓ γὰρ] τ καὶ Εαα. καὶ οτη. (.Ὁ. 2 τὰς μαρτυρίας καὶ τὰς κατ. Εαά. τὰς 
μαρτυρίας καὶ οτη. (.). δῇ. εῖ. ἃ θεοὺς Ἐ πάντας ἘΔ. πάντας οτη. (.}). 
(δι. Ὁ ἐπήεσαν) ὅϊςο Οοά. 1,10. ΟΧΧΧν. ἐπιήεσαν (ὐ. ἐπεισέβησαν 19). 
ἤποτοδδα διιπὶ Ν εῖ. καὶ ἄλλους τινὰς ῬΙῸ ἐπήεσαν Εάαα. ὡς τὰ μικρὰ, ὡς τὰ 
μέγαλα μυστήρια] ὅς, 568 μυρία Ρτο μυστήρια, σ. 1. δἱουέὶ ἔ ραγυα γιιαοϊδεοί αὐ 
πιᾶσπα πηψϑέετία γί. ὡς ἄλλα μυρία ἐπήγαγον ὕστερον οὗτοι ἵΚ.1,..Μ. Νετοη. 
ὡς τὰ μικρὰ, ὡς τὰ μεγ. μυστήρια ἐπήγαγον. ὕ. οὗτοι ϑδαν, οδΐ, ἃ εὐκαθοσιώ- 
τεροι Ο. :. ἰην]ία (αι. 6 τούτῳ] καὶ αὐτῷ τούτῳ Ὁ. ΐ ἐπιγράψαντες--- 
θεὸς] ὡσανεί φησιν, καὶ εἴ τις ἄγν. εἴη θ. καὶ ἐπεγράφετο (ἐπεγέγραπτο 1):). ὁ 
βῶμος, ἀγν. θεῷ (.Ὁ. ἰην το γεύ. Ε ἀλλὰ] διο Ο.Ὁ. πάλιν (ὑεῖ. τὸ δὲ Εαά. 
αι πρῶ Κα τῷ ᾿Αράτῳ᾽ ὃς ἐπεὶ ἀρχόμενος εἶπε ἘΔ. -- φησὶ γὰρ (αὐ. Ηδες α6- 
βιιηΐ ἴῃ (.}, ἱ πλήρεις] 5ϊ]ς 1). (αἵ. πλῆραι Ο.Ε. μεσταὶ Ἐ44, Κὶ μὲν Δ. 
5ῖς Π.Ε.. (δαί. δὲ Δ. μὲν Εαά, 
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δ ἡ 4 4 ἢ ΤᾺ κ᾿ 
Διὸς ἀγυιαὶ, ᾿ πλήρεις δὲ θάλασσαι"" ""εῖτα μετὰ μικρόν φησι; 

“- Ν " " κ - ᾿ 

Β “Ποῦ γάρ και γένος ἐσμέν." 5 Ἄρατος αὐτὰ εἶπε. Πῶς οὖν ὁ 
1 ΄“-“ « Ὶ “ Δ κ Ε] ’ ΠῚ .ο“, ᾿] κ Ὶ -. 

Ἰαῦλος τὰ περὶ τοῦ Διὸς εἰρημένα “εἵλκυσεν εἰς τὸν θεον τῶν 
) Α͂ ᾽ Α Α “- εἶ ς ’ ο " .] Ν 

ὅλων ; Ου τὰ περὶ τοῦ Διὸς εἰρημένα εἵλκυσεν εἰς τὸν Ῥθεὸν, 
" Ν Ν “ ΄- ν ; 

ἀλλὰ τὰ προσήκοντα τῷ θεῴ, “καὶ οὐ γνησίως οὐδὲ κυρίως ἐπι- 
’ ἴω Ἀ. ΄ “ , ΄σ ΄σ ᾽ ἈΝ Α Ἁ Ἀ 

τεθέντα τῷ Διΐ, ταῦτα ἀποδίδωσι τῷ θεῷ" ἐπεὶ καὶ τὸ, θεὸς, 
»“ 4 .- 

ὄνομα αὐτοῦ "μόνου ἐστὶ, καὶ παρανόμως ἐπίκειται τοῖς εἰδώ- 
Α , ΄- - ΄- Ἁ 

λοις. ᾿Αλλὰ πόθεν ἐχρῆν αὐτοῖς διαλεχθῆναι; “ἀπὸ προφη- 
ἄν "Δι 3 ᾽ “Ἁ δι. ἢ τὰν. Ν Χ ὡ! ἢ δὲ 5. Ἢ 

τῶν  ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἀν ἐπίστευσαν ἐπεὶ καὶ ᾿Ιουδαίοις οὐὸεν ἀπὸ 
“ Ἀ “ ΄σ 

ἱτῶν Εὐαγγελίων φθέγγεται, ἀλλ᾽ ἀπὸ προφητῶν" διὰ τοῦτό 
’ -- - - 

Ο φησιν, ὃ ““᾿ γενόμην τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὡς ᾿Ιουδαῖος, τοῖς ἀνόμοις 
ς 5᾽ “ «ς Ἁ ’ «ς Ε Ἁ ’ “9 ΄“΄ Α « Ἁ 

ὡς ἄνομος, τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον. 'Ἂοῦτο καὶ ὁ θεὸς 
τν - " 5 Α “ , ᾿] ψ', Ἢ ,ὔ 9 Α 5 ἢ ὃ Ἁ 

ποιεῖ" οἷον ἐπὶ τῶν μάγων, οὐ δι’ ἀγγέλου αὐτοὺς ἄγει, οὐ διὰ 
“ -. ᾿] Α ’ 

προφήτου, οὐ δι’ ἀποστόλου, Χοὐ δι᾽ εὐαγγελιστοῦ, ἀλλα πό- 
- ΝἉ , Ἁ Α Α “- Α , 53 

θεν; ὑΔιὰ ἄστρου" ἐπειδὴ γὰρ περὶ ταῦτα τὴν τέχνην εἶχον, 
Φ “-“ 5 Ἁ « 1 ’ ΕῚ Α ΄- “- Ζ . Α ΒΝ ΄σ 

ἐκεῖθεν αὐτοὺς εἵλκυσε. λιν ἐπὶ τῶν βοῶν 2ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ, 
4 ΝΑ ἃ “ Α 7 ὃ Α .λ ᾿] ͵ 5. ς “ 

ἐὰν Ἑπορευθῶσι, φησὶ, τήνδε τὴν ὁδὸν, ἀληθής ἐστιν ἡ τοῦ 
“- 9, ’ ’ ’ ᾽ “ 

θεοῦ ἀγανάκτησις, καθάπερ οἱ μάντεις θὑπετίθεντο. Οὐκοῦν 
᾽ , Ἐπ Ό . ΔΑ ΑΙ 5. ὁ ἘΠΊ. ΡΟ τ εἰν 
ἀληθεύουσιν οἱ μάντεις ; ᾿Απαγε" ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν οἰκείων “αὐτοὺς 

ἴ ὁ 7 ῃ , δ᾽ ἀν δον, Ὁ 
Ὁ στομάτων ἐλέγχει καὶ καταπλήττει. [[ἀλιν ἐπὶ τῆς ἐγγαστρι- 

Ψ ἈΝ Ι͂ 

μύθου: καὶ γὰρ ἐπειδὴ ταύτη ἐπίστευε, διὰ ταύτης ἐποίησεν 
“ Ἁ Α Ἁ ’ ’ 

ἀκοῦσαι τὸν Σαοὺλ τὰ μέλλοντα αὐτὸν καταλαμβάνειν. 'Γ νος 
“3 ΦΨ ΟῚ ’ὔ ᾿Ὶ 7 ς - 6 Ἵ , 

οὖν ἕνεκεν ἐπεστόμισε τὸν δαίμονα ὁ ]]αῦλος “τὸν λέγοντα, 
-“- ἴω “ ΄ ΄“ὄ ’ὔ 

δ «Οὗτοι δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσὶν, οἵτινες καταγγέλ- 
Ν Δ ὁδὸ ’ ."» ’ δὲ “ ν. ἃ Ν. »- 
ουσιν "ἡμῖν δόον σωτηρίας ;΄ τίνος ὁεὲ ἕνεκεν καὶ ὁ Ἄριστος 

, ὃ ἢ , ΚΞΝ ι 4. .ὦ ἥ Ἂν πᾷς 
κωλύει τοὺς δαίμονας φθέγγεσθαι ; ᾿Εὐκεῖ ὃ μὲν εἰκότως" καὶ γὰρ 

Α “- ΄“-“ ον ο “Ἢ 3 

τὰ σημεῖα προεχώρει' ἐπεὶ καὶ ἐνταῦθα οὐκ ἀστὴρ ἦν, ἀλλ᾽ αὐ- 
᾿ ᾿ Ὅν. ᾿ κ 

τὸς έαυτὸν ἐκήρυττε" καὶ οἱ δαίμονες δὲ ἰοὐχὶ προσεκυνοῦντο. 
θα ΟΣ. 1Χ: 70, 21: 4 α δοο σις Ὁ, ὅ Αοὐ. χνὶ. 17. 

1 πλήρεις δὲ θάλασσαι] ὅϊς Ὠ. (ὐαῖ. πλῆραι δὲ θάλασσαι (. πλῆραι δὲ θα- 
λάσση Ἐ'. μεστὴ δὲ θάλασσα 1.4 α. τὰ εἶτα μετὰ (μετὰ οτῃ. Εἰ.) μικρόν φ. 
(φ. οπι. (ὐαἱ.}] δῖς Ο.}.Ἐ}. (δῦ. Νεῖ. τότε ἐπήγαγε τὸ αα. ῃ ἤΑρατος αὐτὰ 
εἶπε] ὅϊῖο Ο.1). (δῦ. ἀρα τοσαῦτα εἶπε; Ε. δεικνὺς οἶμαι κἀκεῖνος ὅτι γεγόναμεν 
ἐκ θεοῦ ἀα. ο εἵλκυσεν] ἕλκει Π). (δαί. εἵλκυσεν ροϑὲ ὅλων ἔγδηβρ. 46. 
ἴηνι 5 Ο.Ὁ.Κ.Ὶ.. αι. διαίτῃ εἰς τῶν ὅλων θ. (. ἐπὶ τὸν θ. τὸν τῶν ὅ. (ὑαΐ. 
Ρ θεὸν] - τὸν τῶν ὅλων Ὁ. 4 καὶ οὐ] μὲν, οὐχὶ Καὶ. 1.Μ. Ῥοϑβῦ γνησίως δα α. 
δὲ Μ. τ᾽ μόνον Π).1ζ.1..Μ. ἰηνιῖα αι. 5 ἀπὸ τῶν πρ. ἘΔ. τῶν οτι. (.8. 
αν. ἴ τοῦ εὐαγγελίου Ἐ. διαλέγεται ὑγο φθέγγεται ὦ. Ὁ ἀπὸ τῶν πρ. 64. 
τῶν οτη. (..Κ.1..Μ. (δι. Υ ἐποίει Ο.1Κ.1..Μ. Ἰηνῖία (ὑδΐ. Χ οὐ δὲ εὐ. 
τ. Ὠ. Υ διὰ] ἀπὸ ἴῃ ἰοχί. Ο. δι’ Π. (αἴ. εἴ τηᾶτρ. Ο. 2 ἐπὶ] καὶ Οὐαί. 
8 πορευθῶ ᾿Ὡ. οὕ ὑπετίθοντο (ὐ. ὑπερετίθεντο )Ώ. 4 αὐτοὺς στ. ὅϊῖς Καὶ [..Μ. 
(ὐαῖ. αὐτῶν στ. (εἴ ροϑί ἐλέγχει δ. τούτους) Ἰὰ. στ. αὐτοὺς Εαα. ἃ Σα- 
μουὴλ ΠΕ. 9 τὸν οἵη. ἵζ, Μοχ οὗτοι οἱ ἄνθρωποι 4. οἱ ἄνθρωποι ΟΠ. 
ΟΕ. Οαί. ὑμῖν ὮὨ.Κ. ὃ μὲν] τ γὰρ Κ΄ Βἅ αὐτὸν Οὐ. Οἱ. ἷ οὐχὶ 
ὉΙΏη68. οὐ Βαά. 
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“- ΄σ Ἁ 

Οὐκ Κὴἣν εἴδωλον τὸ φθεγγόμενον, ἵνα κωλυθῆ. Καὶ τὸν ΙΒα- Εὶ 

λαὰμ δὲ εἴασεν εὐλογῆσαι, καὶ οὐκ ἰἐκώλυσεν" οὕτω πανταχοῦ 

συγκαταβαΐνει. Καὶ τί τοῦτο θαυμάζεις: : πὶ Αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ 

ἀφίησι δόξας " πονηρὰς καὶ “ἀναξίους ἑ ἑαυτοῦ συνίστασθαι, οἷον 

ὅτι Ῥσῶμα ἣν πρότερον, ὅτι ὁρατός" πρὸς τοῦτο “ γοῦν λέγει, 
“Ψ θ ςς -“ « ᾿ Ὁ ’ Μ“ ’ - ἢ Ψ 

ὅτι ὃ“ ΠΠνεῦμα ὁ θεός." [[ἀλιν ὅτι χαίρει ταῖς θυσίαις, ὅπερ 
Ἂ 9 ’ 9 ΄σ Α ε, , 9 ͵ 9 “ 

ἣν ἀλλότριον αὐτοῦ, καὶ ῥήματα φθέγγεται ἀπᾷάδοντα αὐτοῦ 

τῆς πδν καὶ ὅσα τοιαῦτα. Οὐδαμοῦ γὰρ τὴν ἀξίαν ὁ ὁρᾷ Ε' 

τὴν "αὐτοῦ, ἀλλὰ πανταχοῦ τὸ ἡμῖν χρήσιμον. Εἰ γὰρ πατὴρ 

οὐχ ὁρᾷ τὴν ἀξίαν τὴν ἑαυτοῦ, ἀλλὰ συμψελλίζει. τοῖς παιδίοις, 

καὶ τροφὴν καὶ ἐδέσματα καὶ ἱποτὰ οὐχ ᾿Ιϑλληνικοῖς ὀνόμασι 

καλῶν, ἀλλὰ παιδικῇ τινι διαλέξει καὶ βαρβῤρῷ, πολλῷ μᾶλλον 746 

ὁ θεός. Καὶ ὀνειδίζει ᾿συγκαταβατικῶς διὰ ΝᾺ προφήτου 

λέγων: 1“ Εὐ ἀλλά ἔθνη Θ ἔγων ἱ ἀλλάξονται ἔθνη θεοὺς αὐτῶν" καὶ πανταχοῦ 
κ 

συγκατάβασίς ἐστι τὰ ἐν ταῖς γραφαῖς, ἑκαὶ ῥήματα καὶ 
, ες )ὴ) ὰ ΕΟ ΎΨ. Α »᾿ ᾿ Α 9 ’ 

πράγματα. “ Δι ἣν αἰτίαν, Υ φησὶν, ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, 
“ 8 , 2} “ ’ ΕΧῚ Δι Ν - Α Φ δὲ 820 
ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει. Διὰ τοῦτο, φησὶν, ἐπειθὴ “ἦθος 

Ἀ 

θὐὑπαμὸν, δολερὸν, ἀκόλαστον" “τὰ γὰρ μυρία κακὰ 
9 ᾿, ἂν ἀὉ ἃ ὃ , Ν ὃ Ἁ 

αὐτοὶ ἔχουσιν. ταν καὶ ψεύ ὠνται προχείρως, καὶ ολεροὶ 

ὥσι καὶ γαστρίμαργοι καὶ ἀργοὶ, σφοδροῦ καὶ πληκτικοῦ τοῦ Β 

λόγου θ δεῖ" προσηνείᾳ μλτί οὐκ ἂν ἀχθείη ὁ τοιοῦτος. ᾿Ἔλεγχε 

οὖν αὐτούς. ᾿Εἰνταῦθα οὐ τοὺς ἀλλοτρίους ὅ φησὶν, ἀλλὰ τοὺς 

οἰκείους. ““᾿Αποτόμως"" βαθυτέραν, φησὶ, δίδου τὴν πληγήν. 

Οὐ γὰρ πᾶσιν ἑνὶ τρόπῳ προσενεκτέον, ἀλλὰ διαφόρως καὶ 

ποικίλως, καὶ πρὸς τὰ ὑποκείμενα. Οὐδαμοῦ παρακαλεῖ ἐνταῦθα. 

“Ὥσπερ γὰρ ὁ τὸν ἐπιεικῆ καὶ εὐγενῆ πλήττων "ἀναιρεῖ καὶ 

ἀπόλλυσιν" οὕτως ὁ τὸν δεόμενον σφοδρότητος κολακεύων δια- 
3 ᾷ ΄ι 

φθείρει καὶ οὐκ ἀφίησι ᾿ἰδιαναστῆναι. ““Ἵνα ὑγιαίνωσι, φησὶν, 

ἐν τῇ πίστει." ἔΓΑρα τοῦτο Ἐὑγεία, τὸ μηδὲν ἱνόθον μηδὲ ἀλλό- Ο 
’ “ 

τριον ἐπεισάγειν. Εἰ δὲ οἱ βρώματα '᾿ παρατηροῦντες οὐχ 
6 “οδῃ. ἱν. 24. 7 261. 11.11. 

Κ ἦν] ἐ γὰρ Βα. γὰρ οτῃ. (.Ὁ. (8. 1 ἐκώλυσεν Ὁ ἐλθεῖν Εδι: 
τῇ "μα ὅπου Κ 1. Μ. π πονηρίας (. 09 ἀναξίας Ἐ,. Βίαίχη αὐτοῦ Κα.1,..Μ. 

9 -“ 9 

αντοις ἐστιν 

Ρ σῶμα) τὸ σῶμα Ἐὶ. 4 οὖν (.Ε, ταϊτη ὅτι ἀβϑαμπηίαπι ὃχ Ὁ. Ὁ. Υ᾽ εἴ. 
Τ᾿ τὴν] δῖος ΌΤΙ ΟΠ Π685 οἵ ἡ δγοη. αὐτὴν τηρπάοβα ὅν. οοΐ. 8 αὐτοῦ] δὶςο Ο.}. 
οἰκείαν Κα Τ,.Μ. αὑτοῦ Νοτοη. ὅαν. Μου. ἑαυτοῦ Βεη. ἼΠῚ 81. Ο.}. 
πόματα Δα. Ῥοβί πόματα 86, δίδωσιν ὦ. τ συγκαταβατικῶς] Ἔ ὁ προφήτας 
χρίων θεὸς Π. Υ᾽ τὰ] καὶ τὰ Εἰ. Χ καὶ οτη. Καὶ. Σ φησὶν οπι. ΚΙ,Μ. 
2 ἐν αβϑιιτηίπιτη οχ (.}. ἃ ἔθος Ο. Ὁ τ. καὶ ὃ. καὶ ἀκ. Ἐ44. τΘραρΏδη- 
ΠΡ ΠΡ. 15. τὰ γὰρ) δῖ΄ο. ΟΠ. ΚΟ Π.Μ. τὰ δὲ ειοη. τάδε δαν. οεῖ, τὰ 
γὰρ---αὐτοὶ] οὗτοι τὰ μ. κ. Εἰ. ἃ ὅταν] -- δὲ Ε΄. καὶ ΟΤΏ. ), 8 δεῖ δηΐθ 
σφοδροῦ ἴγαηβρ. (.}. ἴ οὐ τοὺς---ἀποτόμως τοὺς οἰκείους φησὶν, ἀλλὰ καὶ 
ἀποτύμως Δ΄. ὃ φησὶν] ἄεγεν πὲ, Ἀ ἀναιρεῖ καὶ οτη. Ὁ. ἱ ἄνα- 
στῆναι Ε. Κ ὑγίεια :. ἀλλότρ. μηδὲ νόθ. ἴῆνεῦβο οτὰ. Κα. 1,..Μ, διαί 
ἐπεισαγαγεῖν Ἐ;. ὯΔ ἐπιτηροῦντες Ἐ. εγοη, 
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ὑγιαίνουσιν, ἀλλὰ νοσοῦσι καὶ ἀσθενοῦσι ὁ“ Τοὺς γὰρ ἀσθε- 

νοῦντας, φησὶ, τῆ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις 

"διαλογισμῶν"" τί ἄν οεἴποιμεν περὶ τῶν τὰ αὐτὰ νηστευόντων 

αὐτοῖς, περὶ τῶν σαββατιζόντων, περὶ τῶν εἰς τόπους ἀπερχο- 
μένων ἐκείνοις ἀφιερωμένους ; τὸν ἐν Δάφνη λέγω, τὸ τῆς Μα- 

τρώνης λεγόμενον σπήλαιον, τὸν ἐν Κιλικίᾳ τόπον τὸν τοῦ 

ΡΙΚρόνου λεγόμενον: πῶς δὲ οὗτοι ὑγιαίνουσι : Διὸ 4 χρὴ σφο- 

δροτέρας αὐτοῖς τῆς πληγῆς. Διὰ τί οὖν ἐπὶ “Ῥωμαίων Γαὐτὸ 

οὐ ποιεῖ; Ὅτι οὐ τοιαῦτα τὰ ἤθη ἐκείνων, δἀλλ᾽ εὐγενέστεροι 

ἐτύγχανον. “ Μὴ προσέχοντες, φησὶν, ᾿Ιουδαϊκοῖς μύθοις." 

ὑΔιπλῇ μῦθος τὰ ̓Ιουδαϊκὰ, καὶ ὅταν παραποίησις ἢ, καὶ ὅταν 

παρὰ καιρὸν ἢ τὸ πρᾶγμα" λοιπὸν γὰρ μῦθος γίνεται. Ὅταν 

γὰρ μὴ δεῖ αὐτὸ “γενέσθαι, καὶ γενόμενον βλάπτῃ, μῦθός ἐστιν, 

"ὥσπερ ἄχρηστόν ἐστιν. “Ὥσπερ γοῦν ἐκείνοις οὐ δεῖ πείθεσθαι, 

οὕτως οὐδὲ τούτοις" οὐ γάρ ἐστιν ὑγιαίνειν. Εἰ γὰρ πιστεύεις 

τῇ πίστει, τί ἕτερα ἐπεισάγεις, ὡς οὐκ ἀρκούσης τῆς πίστεως 

δικαιῶσαι; 5 τί καταδουλοῖς ἑ ἑαυτὸν καὶ ὑποβάλλεις τῷ νόμῳ: 

Ἑ Οὐ ἘΠΡΝΕΝῚ τῷ ΠΡΕΥΜΤΩΝΣ "Γοῦτο νοσοῦντός ἐστι καὶ ἀπι- 

741 

στοῦντος" ὥπιστῆς γάρ Ὀέστι διανοίας μὴ ἀμφι ιβαλλειν’ ἀμφι- 

βάλλει δὲ ὁ τοιοῦτος. 
9 (ΟἸΠ]άντα μὲν, φησὶ, καθαρὰ τοῖς καθαροῖς." ὋὉράς ἀ ὅτι 

“πρός τι ἐστὶ τὸ εἰρημένον ; «ς "Ποῖς δὲ μεμιαμμένοις, ϑ φησὶ, καὶ 

ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν." Οὐκ ἄρα παρὰ τὴν οἰκείαν φύσιν 

καθαρὰ ἢ ἤ ἀκάθαρτα, ἀλλὰ παρὰ τὴν προαίρεσιν τῶν μεταλαμ- 

βανόντων. “᾿Αλλὰ μεμίανται αὐτῶν, ἐ φησὶ, καὶ ὃ νοῦς καὶ ἡ 

συνείδησις. 19 Θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τ τοῖς δὲ ἔ ἐργοις ἀρνοῦν- 

ται, βδελυκτοὶ ὄντες καὶ ἀπειθεῖς, καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν 
ἀδόκιμοι: ̓ Οὐκοῦν καὶ δ8ῦς καθαρόν" τί οὖν ὡς ἀκάθαρτον ὦ ἀπη- 

γόρευται: Βοὺ τῇ φύσει ἀκάθαρτον ἢ ἣν πάντα γὰρ καθαρα" 

ἐπεὶ οὐδὲν ἰχθύος ἀκαθαρτότερον, ὅπου γε ἱκαὶ ἀνθρωπίνων 
ἀπογεύεται σωμάτων ἀλλ᾽ Κἐπετέτραπτο, καὶ καθαρὸν εἶναι 

8. ομη. χίν. 1. 9 ν. 15. 10 ν. τό. 

ἢ λογισμῶν Ο. ο εἴποιμεν δι Ο.}. γεί. εἴποιμι Ε,. εγοη. εἴποι τις 
αν. οοῦ, Ρ Κρίνου Ο. Χρόνου ψεγοπ. ϑἰαίπι καλούμενον Κα Μ. «4 χρὴ] 
χρεία Ο. Γ αὐτὸ] τὸ αὐτὸ Ε΄. 5 ἀλλ᾽ εὖγ.} ἀλλὰ χρηστότερα" εὐγ. γὰρ Ἐ.. 
᾿ φησὶν οἵη. ΚΙ. Μ. Υ διπλοῦς Ἐ. Υ̓ καὶ ὅταν---πρᾶγμα) δι. Ο.}). Οδί. 
οἵ (οπη.. καὶ ὅταν παρ. ἢ) Ε'. καὶ ὅτι παρ. καὶ ὅτι παρὰ κ. τὸ πρ. Βα. Σ Ηδες 
ὥσπερ ἄ. ἐστιν, ἸΠο] 88 ἃ ὅν. ΟἿ. Ο. Π.Κ.Μ. την 15 αι. Νεῖ. Υ᾽ οὖν] γὰρ Εὶ. 
οὖν οτη. Οὐ. (εἴ. 2 τῇ καὶ Ἐ,. τί οτῃ. εοη. Μοχ σεαυτὸν Κα. ..Μ. σαυ- 
τὸν Ο. ἃ πίστις Ἐ.1. Ὁ ἐστι οτη. Ο.Κ.Μ. ὅν. οοῦ. Βιαύτη διανοίᾳ Εἰ. 
ς πάντα μὲν, φ.] τὰ μὲν ΚΙΙ.Μ. ἃ ὅτι] πῶς Κ. 1,.Μ. ὅτι οτῃ. Ε΄. 6 φησὶ 
οτῃ. Κα 1. Μ. Γ φησὶ οτη. 1ἄΘτη. Ε ὁ ὗς Εα4. ὁ οι. Ο.ΕΚ.Ὶ,. Οαί. 
ἢ οὐ τῇ φ. 7 τί οὖν Ἐ΄. γεγοη. ἱ καὶ οῃῃ. ΟΕ, Ν γοη. Κ ἐπιτέτραπτο Ἐὶ. 
ψεγοη, ἐπετ. καθαρὸν εἶναι. ἐδόκει πάλιν (. Ὁ. 

.15,. 16, 

(393) 
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ἐδόκει. [Πάλιν οὐδὲν ὄρνιθος ἀκαθαρτότερον᾽ σκώληκας γὰρ 

ἐσθίει" ' οὐδὲν ἐλάφου" καὶ γὰρ "καὶ παρὰ τοῦτό φασιν αὐτὸν 

καλεῖσθαι ἔλα ν διὰ τὸ ὄφεις ἐσθίειν' ἀλλὰ πάντα ταῦτα 

ἠσθίετο. Π ίνος οὖν ἕνεκεν τὸν ὗν καὶ ἕτερά τινα τοιαῦτα ἀπη- 

γόρευσεν: Οὐχ ἁ ως ἀκάθαρτα, ἀλλὰ τὸ πλέον τῆς τρυφῆς περι- Β 

κόπτων. ᾿᾽Αλλ᾽ εἰ μὲν τοῦτο εἶπεν, οὐκ ἄν ἔπεισε" νῦν δὲ τῷ 

όὄβῳ τῆς ἀκαθαρσίας αὐτοὺς κατέσχε. Ἔἑ "δὲ, εἶπέ μοι, οἴνου 

ἀκαθαρτότερον, εἰ ταῦτα ἐξετάζειν χρή: τί δὲ ὕδατος, 4 εἰπέ 

μοι, ᾧ μάλιστα ἐκαθαίροντο: ὃ ᾿Νεκρῶν οὐχ ἥπτοντο, καὶ νεκρῷ 

δκαθηγνίζοντο" τὸ γὰρ σφαζόμενον ἱνεκρὸν, καὶ τούτῳ ἐκαθαί- 

ροντο. Οὕτω παίδων ἣν διδασκαλία. Σκόπει δέ" ὁ οἶνος οὐχὶ 

ἀπὸ κόπρου τὴν σύστασιν ἔχει; ὥσπερ γὰρ ἀπὸ τῆς γῆς ἕλκει 

ἡ ἄμπελος τὴν νοτίδα, οὕτω καὶ ἀπὸ τῆς κόπρου τῆς παρακει- 

μένης. Καὶ ὅλως, εἰ βουλοίμεθα ἀκριβολογεῖσθαι, πάντα ἀκά- ( 

θαρτα. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν, κ' εἰ βουλοίμεθα μὴ ἀκριβολογεῖσθαι, ἀκά- 

θαρτον, "ἀλλὰ πάντα καθαρα" οὐδὲν ὁ θεὸς ἀκάθαρτον ἐποίη- 

σεν" οὐδὲν ὙῈΡ ἀκάθαρτον, γ ἀλλ᾽ ἢ ἁμαρτία μόνη" ψυχῆς γὰρ 

ἅπτεται, καὶ ταύτην ῥυποῖ. "Γοῦτο δὲ πρόληψίς ἐ ἐστιν ἄνθρω- 

πίνη. “Τοῖς δὲ μεμιαμμένοις, φησὶ, καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρὸν, 

ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις." Πῶς γὰρ 

ἐν τοῖς καθαροῖς “ἀκάθαρτον ἂν εἴη ; Ὁ ψυχὴν ἐ ἔχων ἀσθενῆ, 

πάντα ῥυποῖ. 1 γὰρ ἕν παραιτοῖτο, τὸ καθαρὸν καὶ τὸ ἀκά-᾿ 

θαρτον ζητῶν, οὐδενὸς ἅψεται᾽ οὐδὲ γὰρ ταῦτα καθαρὰ, “ἰχθῦς 19) 

λέγω, καὶ τὰ ἄλλα κατὰ τὸν “αὐτὸν λόγον" “ὁ Μεμίανται αὐ- 
τῶν, φησὶ, καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις" ἀλλὰ πάντα μιαρά. 

᾿Αλλ᾽ οὐκ εἶπεν οὕτως, ἀλλὰ τί; Περιέτρεψεν εἰς αὐτοὺς τὸ 
πάν. Οὐδὲν γὰρ ἀκάθαρτον, φησὶν, ἀλλ᾽ αὐτοὶ, καὶ ὁ νοῦς καὶ 
ἡ συνείδησις τὰ '"Γούτων οὐδέν ἐστιν Γἀκάθαρτον" δἔργα 

γάρ ἐστι θεοῦ" " προαίρεσις πονηρὰ, ἀκάθαρτον. “ Θεὸν ὁμο- 

1 οὐδὲν] ὁ χεῖρον ΚΙ. Μ. πὰ καὶ οτῃ. Π.Ε. ἃ αὐτὴν Ο.Π. αὐτὸν οπῃ. Εἰ. 
9 τοιαῦτα οτη. (Εἰ. Νετοη. Ρ δὲ] δῖ. Ο.Ὁ .Β.Κ.1,. γὰρ Εαα. 4 εἰπέ μοι] 
συνεχῶς Κ.1..Μ. εἰπέ μοι οτη. ΕἸ. Τ νεκροῖς 1). νεκρῶν---ἐκαθαίροντο οτη. 
σ.Ε. νεγοη. 5 ἐκαθαίροντο 1). ἵ νεκρὸν] κρεῖττον ).Κ.ἴ,. Μ. Υ͂ παί- 
δων ἦν οἴη. (. ἦν οἵη. Ὁ. τα ἡ διδ. Ο.1). ὅν. σεῦ. Ὑ εἰ β. τοῖς βου- 
λομένοις Καὶ Τ..Μ. Χ ἀλλὰ--- οὐδὲν γὰρ ἀκάθαρτον οτῃη. ὦ. Υ ἀλλ᾽ ἢ) ὅϊο Ὁ. 
ἀλλ᾽ Ο. εἰ μὴ ἡ Ἐαα. διαῦτη μόνον 1). Ζ ταύτην Ἐλυπεῖ ἢ ἢ μᾶλλον Ε.. 
ἃ ἀκάθαρτος Ι.. πῶς--εἴη :] ἐν δὲ τοῖς καθαροῖς, πῶς ἂν εἴη ἀκάθαρτα, εἶ μὴ 
ἁμαρτία μόνη. “ἀλλὰ πάντα καθαρὰ, οὐδὲν ὁ θεὸς ἀκάθαρτον ἐ ἐποίησεν" οὐδὲ γὰρ 
ἀκάθαρτον ἂν εἴη. ΕἸ. Ὁ ΜΙᾺ. Απποί. ς ἰχθὺς] ὁ ἰχθὺς Ο.}. ἃ αὐτὸν 
ΟἸΙΏΠ6Β. αὐτῶν Κα. ᾿Υ αἴ] πὶ ΣΝ ΡΙῸ λογισμὸν (.}). 6 μεμίανται Ὁ γὰρ 
ΚΙ, Μ. Μοχ ἀλλ᾽ ἅπαντα (Ὁ.  ἀκαθαρτότερον Κα.1,.Μ. ὅν. οοῦ. ΕΞ ἔργα 
γάρ ἐστι (- ἠ τοῦ (.) θεοῦ] ὅτε (.1). βιωιέ απέοηι [)οὶ ορογα Ν᾽ εἴ. εἰ γάρ ἐστι Ἐ,. 
εἰ γάρ ἐστι θεοῦ ετοη. Ηδρος ἀδσβαπί ἴῃ Κα.1,.Μ. ὅν. σοί. ἢ πρ. πονηρὰ, 
ἀκαθ.} ὅϊς Ο.}.Ε:. (αἱ.  εγοη. ει. Ἐπίατη μαθο δρβαηί ἃ Κα ..Μ. ὅαν. οεῖ. 

ἜΘΒΕΎΙ.. ΡΡ 
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λογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔ εργοις ἀρνοῦνται, βδελυκτοὶ ὄντες καὶ 

ἀπειθεῖς, καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι. "Σὺ δὲ λάλει 

ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούση διδασκαλίᾳ." '"Γοῦτό ἐστιν ἀκαθαρσία" 

Ἑ ἰούτοί εἰσιν ἀκάθαρτοι" ἀλλὰ Κμηδὲν τούτων ἕνεκεν σιγήσης. 
[4 “ἂ Α δέ Α Α “ Τὴ ΄σ ΕἸ κ ’ 

ἂν μὴ δέχωνται, φησὶ, σὺ τὰ σαυτοῦ Ῥπραττε' κἂν μὴ πει- 

θωνται, σὺ παραίνει καὶ συμβούλευε. ᾿Εϊνταῦθα πλέον αὐτοὺς 
, 4 μεὺ ε , Ὁ. ἥ ε ἷ 

διαβάλλει. Καὶ γὰρ οἱ μαινόμενοι οὐδὲν νομίζουσιν ἑστηκέναι 
΄- ᾿ . Α 

ἀλλ᾽ οὐ παρὰ τὰ ὁρώμενα τοῦτο γίνεται, ἀλλὰ παρὰ τοὺς 
ὃ “οι " θ0 λ ’ η Ἢ δὲ Ε “ Α ἶἦλ - 

ρῶντας ὀφθαλμούς. πειδὴ ἀστατοί εἰσι καὶ ἰλιγγιῶντες, 

Π νομίζουσι οπεριστρέφεσθαι αὐτοῖς τὴν γῆν" ἀλλ᾽ οὐ περιστρέ- 

φεται, ἀλλ᾽ ἕστηκε παγία᾽ τοῦ γὰρ πάθους αὐτῶν ἡ Ῥύπόνοια, 
2 “ Γ ᾿ ᾿ “ ἥν Ὁ ΄σ ἐν δι Α 

748 οὐ τοῦ στοιχείου τὸ πάθος. Οὕτω καὶ ἐνταῦθα ὅταν ψυχὴ 

ἀκάθαρτος ἥ, πάντα ἀκάθαρτα νομίζει. 4; Ἄρα οὐ τὸ παρα- (394) 

δυοήσῳ καθαρότητος, ἀλλὰ "καθαρότητος τὸ πάντων κατα- 

τολμᾶν" 5ὁ γὰρ φύσει καθαρὸς, πάντων κατατολμᾷ, οἱ δὲ ἐρρυ- 
πωμένοι, οὐδενός. "᾿Γοῦτο καὶ πρὸς Μαρκίωνα ἔστιν εἰπεῖν. 

΄ Ἁ 

Ὁρᾷς ὅτι καθαρότητος τεκμήριον τίθεται τὸ παντὸς ῥύπον 
ἜΣ 3 : ν κδὶ ι “ 9 ΠΕ τς ο 
ἀνώτερον εἶναι ; τὸ δὲ μηδενὸς ἅπτεσθαι, ἀκαθαρσίας; Οὕτω 

Ξ τ 
Β καὶ ἐπὶ θεοῦ" ὅτι σάρκα ἀνέλαβε, τοῦτο καθαρότητος" "εἰ δὲ 

δεδοικὼς οὐκ Ἀβρώκι ον ῥύπου. ὋὉ τὰ δοκοῦντα εἶναι πο ροι 

μὴ ἐσθίων, οὗτός δ έστιν ἀκάθαρτος καὶ ἀσθενής" ὁ δὲ ἐσθίων, 

οὐκέτι. Μὴ καθαροὺς τοίνυν καλῶμεν τοὺς τοιούτους" οὗτοί 
“ Χ ΩΝ ᾿ ἣ ς δὲ ᾿' «. ᾽ Α ’ 

εἰσιν τοι ἀκάθαρτοι ὁ ὃὲε παντων κατατολμῶν, καθαρὸς. 1 αὖὐ- 

πων τὴν εὐλάβειαν ἐ ἐπὶ τῶν ῥυπούντων τὴν ψυχὴν: ἐπιδείκνυσθαι 

χρή᾽ ἐκεῖνο γὰρ ἀκαθαρσία, ἐκεῖνο ῥύπος" τοῦτο δὲ οὐδὲν τού- 

των. ᾿Επεὶ καὶ οἱ στόμα ἔχοντες ὀδιθαρδαύανι νομίζουσι τὰ 

Ο προσφερόμενα ἀκάθαρτα εἶναι, τοῦτο δὲ 5 τοῦ πάθους ἐστί. 'Εἰ 
Ω ΄ “- - ’ 

οὖν: χρὴ σφόδρα εἰδέναι περὶ “τῶν καθαρῶν καὶ τῶν ἀκαθάρτων 

τὴν φύσιν. 

ν ὍΡ: 11 να 

ἱ οὗτοι] δῖς Ο.}).1Κ.1.. αὐτοὶ ἘΞ. διαίτῃ εἰσιν οἱ ἀκ. Ο. Κ μηδὲν] μηδὲ 1). 
μὴ Κ. Π.Μ. ὅν. οδῦ. Ἰηνῖία (δῇ. ὶ κἂν) ἀλλὰ κὰἂν (οτῃ. φησὶ) Καὶ. 1..Μ. 
ἴ ποίει ΟΘ. Ἁ ἐπειδὴ - γὰρ Καὶ. ],.. Μὸχ καὶ οἱ ἰλ. 6.ἢὴ᾽. ο περιέστρεφθαι σ. 
Ρ ὑπόνοια] δ᾽ῖ᾽ΆἊῈ Ο. ἢ. Ε. Κ. Μ. οὖ οχ σουσ. ἴ.. ϑωδριοῖο Νεῖ. ἀπόνοια ἘΠ΄. 
4 ἄρα]- οὖν Κα 1.Μ. ὅν. οεἴ. ἰηνῖα (ὐαΐ. ἄρα---κατατολμᾶν] ἄρα οὐ ταῦτα 
καθαρότητος τὸ μὴ πάντων κ. Ἔ΄ΌΗ. Τ᾿ καθαρότητος οτη. ΠΕ. 5 ὁ] ναὶ, 
φησίν ὁ Ἐ. Μοχ ῥερυπ. Ἐ'. εγοηῃ. τ δὲ μηδενὸς) μηδεμιᾶς Ὦ. Υ͂ εἰ δὲ 
δεὸ.] δὶς (. εἰ δεδ. δὲ Κ. Π.Μ. ὅν. (οί. δὲ οἵη. [)ὴ. εἰ--- ῥύπου] εἰ δὲ καὶ εἰς 
γαστέρα ἐδεδύκει, οὐδ᾽ οὕτως ἀνέλαβε᾽ ῥύπον ΕΣ. εἰ δ᾽ ἐδηδόκει (816) οὐκ ἀνέλαβε 
ῥύπον Νεγοη. γ" ἐστιν οτη. Ὁ. Χ οἱ οἴη. Ε.. Υ ἐπιδείκνυσθε Κα. Μ. 
χρὴ οτη. Καὶ. 1,..Μ. 2 χοῦ π. ἐστὶ] ἐστι τοῦ π. Κα. 1,.Μ. ἃ τῶν καθαρῶν καὶ 
οἵη. 1). γεῖ. καὶ τῶν ἀκαθάρτων οτη. (1. ἡ δγοη. τί οὖν ;---φύσιν] χρὴ τοίνυν 
τῶν καθ. σφόδρα εἰδέναι καὶ τῶν ἀκαθ. τὴν φ. Ιζ.1..Μ.. ὅν. σοί. 
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ὉΓΓῚ οὖν ἐστιν ἀκάθαρτον; ᾿“Αμαρτία, ΝΑ πλεονεξία, “πο- 

νηρία. "ἢ “ Λούσασθε, φησὶ, καθαροὶ " " γένεσθε, ἀφέλετε τὰς 

πονηρίας “ὑμῶν ἀπὸ τῶν ψυχῶν συῶν τυ“, ΚΚαρδίαν. καθαρὰν 

κτίσον ἐν ἐμοὶ, ὁ θεός. “ ᾿Βξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν. καὶ 

ἀφορίσθητε, ἰφησὶ, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε." ᾿Επεὶ καὶ αἱ 
, δ ’ ἣν 3 5 θ ’ 19 «Ν δι παρατηρήσεις εκεῖναι σύμβο α ἦσαν κα ἰαρσίων. εκροῦ, 

φησὶ, μὴ αψη." '"Γοιοῦτον γὰρ ἡ ἁμαρτία, νεκρὸν καὶ λέφδζε, 

Ὁ λεπρὸς, φησὶν, περθιρνῦς. ἐστι. Καὶ “γὰρ ἡ ἁμαρτία ποι- 

κίλον καὶ πολυειδές. Καὶ ὅτι τοῦτο αἰνίττεται, ἐκ τῶν ἑξῆς 
δὴ δ Ϊ Ν 2 ὃ Ἁ ε , Ι ᾿ 3. δὲ - 
ἤλον. αν 'γαὰρ ἰαπαντὸς ἡ λεπρα “και καθ᾽ ὅλου τοῦ 

’ ᾿ 9 ᾿ ΕΣ ᾿] 9 ’ ᾿] ; ς ΄σ “ 

σώματος, καθαρὸς ἐστιν ἐὰν δὲ ἐν μέρει, οὐκέτι. Οράς ὅτι 
Ἁ ᾿ Α Ε ’ “ Α Ἁ ς ; Η Γ ’ « 

τὸ ποικιλον καὶ ενηλλαγμέενον εστί τὸ πδάναρε: Πάλιν ὁ 

γονορρυὴς ἀκάθαρτος. ὉἾἘν τῇ ψυχῆ λόγισαι " τὸν γονορρυῆ, 

τὸν τὰ σπέρματα ἀποβάλλοντα. Ὁ μὴ περιτμηθεὶς πάλιν 

ἀκάθαρτος. Ὁρᾷς “πῶς οὐκ ἔστι ταῦτα ἀλληγορία, ἀλλὰ τύ- 
ποι; ὃ μὴ περιελὼν, φησὶ, τῆς ψυχῆς τὴν κακίαν. Ὁ ἐργαζό- 

μενος Ρὲέν τῷ σαββάτῳ, λιθάζεται τουτέστιν, ὁ μὴ διαπαντὸς 

ἀνακείμενος τῴ θεῴ, οὗτος ἀπόλλυται. τἤΪϊδωμεν πόσοι τρόποι 
5» ΄ « τε, Ἁ ; Ἁ 9 ’ ΄ 95 Ἁ ’ 

ἀκαθαρσιῶν. Ἢ ἀπὸ λέχους, φησὶν, ἀκαθαρτός ἐστι. Διὰ τί, 

εἰπέ μοι: οὐχὶ σπόρον καὶ γέννησιν αὐτὸς ἐποίησε; τίνος οὖν 
[χέ ᾿] « Ἁ " Α “ ’ 3. «.ἢ “ δ ΔΗ 5 δΧΝ 

ἕνεκεν ἀκάθαρτος ἡ γυνή, εἰ μὴ ἕτερὸν τι ἡνίττετο; {τ ὅδε 
΄-ι ;ὔ ΄-“ ΄ - 

μρρυδν ἐστιν; Εὐλάβειαν ἐνέτικτε τῆ ψυχῆ, τῆς “πορνείας 

᾿ἀπῆγε πόρρω. Εἰ γὰρ ἡ τεκοῦσα ἀκάθαρτος, πολλῷ μᾶλλον 

ἡ πορνεύουσα" εἰ τὸ τῇ γυναικὶ τῇ ἑαυτοῦ πλησιάζειν ου σφό- 

δρα καθαρὸν, τὸ ἀλλοτρίᾳ μίγνυσθαι πολλῷ μάλλον. δὶ Ὁ ἀπὸ 

κήδους, φησὶν, ἀκάθαρτος" πολλῷ μᾶλλον ὁ ἀπὸ Ὑ φόνου καὶ 
’ Κ Α ᾿ “«ἁ “ ᾽ χ ΄ 

πολεμου. αἱ πολλοὺς ἀν εὕροι τις τροπους ἀκαθαρσιῶν, 

δ καὶ δεῖ πάντας ἀναλέξασθαι. ᾿Αλλ᾽ οὐ νῦν ταῦτα ἀπαιτού- 
9 Ἁ ’ κα Α Α Ἁ »"» ἈΝ Ἁ Ἁ 

μεθα. ἀλλα μετέστη εἰς τὴν ψυχὴν τὸ πᾶν. 'Γὰ γὰρ σωματικα 
ν ’ὔ ξ βπ νι ὃ Α ΄- 5 Α Ζ ᾽ὔ ᾳ-. ἃ ἌἊ 2 ᾿] 

εὐγγυτέρω ἡμῶν" ὁια τοῦτο ἀπὸ ἕτούτων ενήγαγεν. λλ΄ οὐ 

12 Ἡμδαΐ, 1. τό, ῬΗΔ].]. 12. Ἐϊθαϊ. 111. τ. 18 Ναμ. χῖχ. τό. 

ὡ ΗΘΙΚΟΝ. Ὅτι οὐδὲν ἄλλο ἀκάθαρτον, εἰ μὴ ἡ ἁμαρτία, ἡ πλεονεξία, καὶ τὰ 
ὅμοια" τὰ δὲ δοκοῦντα ἀκάθαρτα, ὀνόματι μόνῳ, μον οὐκ ἀληθείᾳ εἰσί. δ ἐτοη. 
ὃ πορνεία Κα. Ι. Μ. ὅν. ον. Μοχ φησὶ οτῃ. Ε. ἃ γένεσθε (ἘΠ .1..Μ. γίνε- 
σθε Ἑ4ἃ. “ ὑμῶν οτη. . ἴ φησὶ οἴῃ. Κα.1..Μ. δ ἀκαθαρσιῶν ἘΦ. ἃ ὅτι]-Ἐ τοι- 
οὔτόν ἐστι καὶ Ἐ. ἱ γὰρ]- φησὶν 5. Κὶ καὶ οπη. 1). 1 ἀκάθαρτος 1). ΕΚ. ..Μ. 
ἀκάθαρτον δ ετοῃ. ὅν. Μογ. τ ἐν] μὲν (. διαίϊη τῇ οτῃ. ἢ. δυϊρο 
Ἰη ογΡαΠρΊοιν ἀκάθαρτος ἐν τῇ Ψυχῆ. λόγισαι. Νοθίβουτῃ ἴδοι Μ. Ὦ τὸν] 
ἢ τὸν (Ὁ. ὅῬίαίπη γονορρύην [ὰ. ο πῶς] ἁ ὡς Ο. Ρ ἐν] φησὶ Ἐ. ας τῷ 
οῃ. (.Ὁ. 4 οὗτος Ἰ-Ἐλιθάζεται. καὶ ἢ. τ ἴδωμεν] εἴδετε Κα.1,..Μ. ὅν. οοῖ. 
8 δὲ] δὴ Ὁ. δαὶ Καὶ 1,..Μ. ὑ ἀπῆγε ΙΕ ΚΟΠ.Μ. ἀπήγαγε Βα. ν ὁ 
εἰ ὁ Ἐ..1.. Ὑ φόνου καὶ οτη. ΕΚ. ϑγοη. δ᾽ ο. Χ ἀκαθαρσίας Κ. Υ ναὶ 
εἴγε Καὶ 1,..Μ. ὅκν. οοεἴ. ϑίαθτη ἅπαντας ὁ. Μοχ ἀναδέξασθαι Ὁ). ἀναλέγεσθαι 
ΚΙΜ. ὅαν. οεἴ. 2 τούτων] ὅϊο (.Π. Κεῖ. τούτου ἘΔ. ϑδύαί1πὶ ἐνῆγε 
τότε ὕτὸ ἐνήγαγε Καὶ. 1,..Μ. 

ΡΖ 
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νῦν" οὐ γὰρ ἔδει ᾿ 'φραναθάμσβαι τοῖς τύποις, οὐδὲ προσεδρεύειν 

ταῖς σκιαῖς, ἀλλὰ "τῆς ἀληθείας ἔχεσθαι, καὶ ταύτης ἀντιλαμ- 

βάνεσθαι. ᾿Ακάθαρτον ἡ ἁμαρτία: ταύτην φεύγωμεν, ταύτης 

ἀπεχώμεθα" 6 εἴ Τὰν προσέλθης, φησὶ. πρὸς αὐτὴν, “δήξεταί σε. 

Οὐδὲν πλεονεξίας ἀκαθαρτότερον. ΠΠ6θεν τοῦτο δῆλον ; ̓Απ᾽ 

Β αὐτῶν τῶν πραγμάτων. Γι γὰρ οὐ μιαίνει ; 4 χεῖρας, ψυχὴν, 
᾿Ὶ 

αὐτὴν τὴν αὐπρμς ἔνθα ἀ ἀπόκειται τὰ ἁρπαζόμενα. [Πρὸς ᾽[ου- 

δαίους μὲν “οὖν οὐδὲν τοῦτο εἶναι δοκεῖ. [Καίτοι ὀστά ἐβά- 

στασεν ὁ Μωῦσῆς τοῦ Ἰωσὴφ, καὶ ὁ Σαμψὼν ἀ ἀπὸ δσιαγόνος 

ἔπιε, καὶ ἀπὸ λέοντος μέλι ἔφαγε, καὶ Ἠλίας ἀπὸ κοράκων 

ἐτ ρέφετο, καὶ παρὰ γυναικὸς χήρας. Τί ὃ δὲ, εἰπέ μοι; εἰ τού- 
Φ [] «κ᾿ Α " ’ὔ ΄. ΙΑ ψ 

των ἕνεκεν ἀκριβολογεῖσθαι χρὴ, τὰ δέρματα τῶν βιβλίων αὖυ- 

τῶν Ἰοὺ πάντων ἣν χαγιώτερα:; οὐχὶ ἀπὸ νεκρῶν ζώων ἐστὶ 

ΠῚ καὶ ταῦτα ἅπερ εἶπον ; "Οὐχὶ ὁ πόρνος τοίνυν ἀκάθαρτος 

α μόνον, ἀλλὰ καὶ ἕτεροι τούτου μᾶλλον, καὶ ὁ μοιχὸς ἀκάθαρ- 

τος ἀκάθαρτος δὲ καὶ οὗτος κἀκεῖνος, οὐ διὰ τὴν μίξιν" Ρἐπεὶ 
“ ’; ’ 

κατὰ τοῦτον τὸν λόγον “καὶ ὁ γυναικὶ ἰδίᾳ πλησιάζων ἀκά- 
θαρτος" ἀλλὰ διὰ τὴν ἀδικίαν καὶ τὴν πλεονεξίαν, ὅτι τὸν 
-ἰ Ἁ ς ’ ἥ, - ς ’ ς “ “ ς 

ἀδελφὸν ἐπλεονεκτησεν ἐν τοῖς ἀναγκαιοτατοις. Ὁρᾷς ὅτι ἢ 
ι Ὰ ᾿ Ξ 

κακία ἀκάθαρτον ; Καὶ ὁ μὲν δύο γυναῖκας ἔχων οὐκ ἣν ἀκά- (305) 
Ν ς , 

θαρτος" καὶ πολλὰς ἔχων ὁ Δαυΐδ οὐκ ἣν ἀκαθαρτος" ἐπειδὴ 
[“ 

δὲ μίαν ἔσχε παρανόμως, ἀκάθαρτος γέγονε. Διὰ τί; Ὅτι 
Δ “ ς ’ Α . ’ Α 5" Α ὑδο 

Ὦ ἠδίκησεν, ὅτι ἐπλεονέκτησε. Κααὶ ὁ πόρνος δὲ οὐ διὰ τοῦτο 
᾿] ’ ᾿ ἃ Α , “ Α ἐν ̓Ὶ ΠῚ Ἁ ’ “ κὃ - Ἀ 

ἀκάθαρτος, ιὰ τὴν μίξιν, αλλα ὁιὰ ὅτον τρόπον, ὅτι αὐθικεῖ τὸ 

γύναιον" καὶ ἀλλήλους ἀδικοῦσι ἱ τὴν γυναῖκα ποιοῦντες κοινὴν, 

καὶ ποὺς τῆς φύσεως ὁ ἀνατρέποντες νόμους" ἑνὸς γὰρ αὐτὴν ἔδει 

Ὑ εἶναι. 1δ “(ἡ Ὁ ραπενν δ γὰρ, φησὶ, καὶ θῆλυ ἐ ἐποίησεν αὐτούς" καὶ 

εἶπεν, ““Ἑ σονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν" ̓ γούχ οἱ πολλοὶ, ἀλλ᾽, 
ἐκ ἐς δύ τ ; ’ 32 Κ δ “ ΄ κὸ “ ς κ κ 

οἱ θυο εἰς σάρκα μίαν. αἱ ἐνταῦθα τοίνυν ἀδικία ἐστὶ, καὶ 

14 δῖταο. ΧΣΊ. 2, 19. ΘΙΘΠῚ 1. 27: Ἐ. 24. 

ἃ παρακαθῆσθαι (.1). ἀὐκοῤρηνα όσα ΗΕ, τῇ ἀληθείᾳ Ὁ... 5 δέξεται (Ὁ. 
Ψετομ. Μογ. Βθη. διυϑοίριοέ νεῖ. ἃ χεῖρα Τὰ, ὅ οὖν οἵη. Ε. ἑκαίτοι] -Ἐ καὶ (.}). 
ΘΠ ἐβάσταζεν σι. Μωῦσῆς 5ϊη6 ἀγῇ!ο. Π,Ε, ὃ σιαγόνος) - ὄνου ἘΚ. 
[.,Μ. ὅ8κν. οοῦ. ηνο νεῖ, ἃ δὲ] δαὶ ΟΙΚ,ΙΜ, ἰ ' οὐ] οὐχὶ 7), Μοχ ἐστιν 
ΡῖῸ ἦν Καὶ ΠΙΜ, κ ἁγιώτερα] δ1ο Ο.).Ἐὰ Ννεῦ. ἀγριώτερα Νείοῃ. ἐναγέ- 
στερα ΚΙῚΜ. ὅν. οϑί. Ι οὐχὶ] καὶ γὰρ Καὶ. 1,..Μ. ϑαν. αοί. τὰ δες 
καὶ ταῦτα ἅπερ εἶπον δοροββθυπηΐ οχ ().}).Κ.},,Μ. ἀλλ᾽ ὅμως ταῦτα περιεῖπον Ε. 
ἢ οὐχ Ὁ). ω τούτων ΒΕ. Ρ ἐπεὶ---ἀναγκαιοτάτοις] ἀλλ᾽ ἐπεὶ, εἰ κατὰ τὸν 
τῆς μίξεως λόγον ἦν, ἄρα ἀκάθαρτος καὶ ὁ γ. ἰ. πλησιάζων" ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι τοῦτο (Ὁ. 
4 καὶ οἵη. Κὶ. ἵ πολλὰς] παλλακὰς ΕΚ.ΙΜ. νεγοη. παλλακίδας (: »ίω- 
γίηιαϑ Νοῖ. 5 τὸν τρόπον] τὴν πλεονεξίαν σ. ᾿ τὴν] καὶ τὴν Κα. 1,..Μ. καὶ 
ἀλλήλους --- κοινὴν, καὶ] τὴν γ. γὰρ ποιοῦντες κοινὴν, ἀλλήλους ἀδικοῦσι ἔ. 
ἡ τὸν... -νόμον (Ὁ. τοὺς. . ὅρους Ἐ᾿. ν εἶναι “Ἐ γυναῖκα Κ. .«“Μ.ο Χ γὰρ 
ρπι. Ο. ϑιθέίηι καὶ θῆλυ, φησὶν πος ον. (.}. Υ οὐχ---μίαν οτη. Εἰ. 



Ι,.2--5. ΙΝ ΕΡΙΞΤ. ΑὉ ΤΙῚΜ ΠΟΜ. ΙΝ. 293 

Α . Α ᾿Ὶ ΄σ΄ ὍὉὍ θ Ν ὍΝ Μ « ΄ 

διὰ τοῦτο πονηρὸν τὸ πρᾶγμα. υμὸς πάλιν ὅταν ὑπερβὴ 
- Ἁ ᾿ 

τὰ μέτρα, ἀκάθαρτον ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον, οὐ διὰ τὴν ὀργὴν, Ἐ; 
" Ἁ Α ᾿Ὶ ’ Ἢ » Α Α᾿ - ’ 1606 ς ὍὉὍ ᾿] 

ἀλλὰ διὰ τὸν τρόπον᾽ ἐπεὶ καὶ τοῦτο πρόσκειται, ὀργι- 
΄“ ΄" -“ Ἁ ΄- 

ζόμενος," οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ, “ εἰκη. δΙΙανταχοῦ τὸ τοῦ πλεί- 
Ἁ Ἁ Ἁ " . 

ονος ἐφίεσθαι, ἀκάθαρτον" ὑπὸ γὰρ ἀπληστίας καὶ τοῦ ἀκο- 
΄' ΄- 

ρέστου τὸ πρᾶγμα τίκτεται. Νήφωμεν τοίνυν, παρακαλῶ, 
΄-- Α Ἁ - 

καθαροὶ γενώμεθα τὴν ἀληθῆ καθαρότητα, ἵνα τὸν θεὸν ἰδεῖν 
- ΄σ ΄- “ , “-“ Ὁ χω 

καταξιωθῶμεν, ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, μεθ᾽ οὗ τῷ 
΄-“ ’ , Α ΄“- Ἐν, ἃ 

πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ Ἐ' 

καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΛΟΓῸΣ Δ. ΒΗ 
3 . , ᾿ΠΠρεσβύτας ϑνηφαλίους εἶναι, σεμνοὺς, σώφρονας, ὑγιαίνοντας 

΄ “ ’ “ ΄ ’ 

τῆ πίστει, τῇ ἀγάπη, τῆ ὑπομονῆ" ὑπρεσβύτιδας ὡσαύτως 
ἐν καταστήματι ἱεροπρετεῖς, μὴ διαβόλους, μὴ οἴνῳ πολλῷ 

, ᾿ «“ὔ ’ ᾿ ,ὔ 
δεδουλωμένας, καλοδιδασκάλους, ἵνα σωφρονίζωσι τὰς νέας 

΄ χω Ν Ἂ 

φιλανδρους εἶναι, φιλοτέκνους, σώφρονας, ἁγνὰς, “οἰκουροὺς, 
“ ’ Ἁ «ς ϑ' 

ἀγαθὰς, ὑποτασσομένας τοῖς οἰκείοις ἀνδράσιν, ἵνα μὴ ὁ λό-Β 

γος τοῦ θεοῦ βλασφημῆται. 

ἜΣΤΙΝ ἃ ἐτὸ γῆρας ἐλαττώματα ἔχει, καὶ οὐχ ἡ νεότης 

ἐμόνη" ἰἐλάττονα μὲν τῆς νεότητος, ἔχει δὲ ὅμως" τὸ νωθρὸν, 
Βτὸ ὀκνηρὸν, τὸ "λήθαργον, τὸ ἀμβλὺ, τὸ ἀκρόχολον. Διὰ 
τοῦτο περὶ τούτων παραγγέλλων φησί" ““Π]ρεσβύτας ἱνηφα- 

λίους εἶναι... [Πολλὰ γάρ ἐστιν, ὅπερ ἔφην, τὰ ποιοῦντα μὴ 

νήφειν τοὺς ἐν ἡλικίᾳ τοιαύτη" Ἱπρῶτον μὲν αὐτὸ ὅπερ ἔφην, 

τὸ πανταχόθεν ἀμβλύνεσθαι, καὶ δυσκόλως "ἢ διεγείρεσθαι, καὶ Ο 

δυσκόλως κινεῖσθαι" "διὰ τοῦτό φησι" “ σεμνοὺς, σώφρονας." 

16 Μαΐίίῃ. ν. 22. 1 ΟΑΡ, 1Π. ν. 2---. 

2 ἁπλῶς }-ἰἰ φησὶν Ε΄. 8 παντ.] ὥστε παντ. Καὶ. 1,..Μ. ὅν. οοἴ. εἰκῆ----πλεί- 
ονος εἰκῆ τὸ δὲ πλ. Ε. διὰ τὸ εἰκῆ πλ. ΨοΙΟΗ. Ὁ ὑπὸ] ὅϊῖο Ο( .Κ .Μ. 
ὑπὲρ ΕΠ. ἀπὸ Βαα. ϑδίαὐ!τη ἀπιστίας Ο. Ηομ. ΓΝ. ἃ νηφαλέους (.Ε. 
Ὁ πρεσβ.]-Ἐ δὲ 1. ο οἰκουροὺς---βλασφημῆται] καὶ τὰ ἑξῆς Ια. ἰδίοις ῥτο 
οἰκείοις Ὁ... (αἱ. ἃ τὸ] καὶ τὸ Καὶ. [,..Μ. ὅ8ν. εοἴ. ἔστιν---ἔχει] ἔστιν 
(ἔστι δ εγοη.) ἀπὸ γήρως ἐλ. ἔχειν Ἐ'. Ν Ἔγοη. 8 μόνη Δοροδϑβὶῦ Θχ ΟΠΊΠΙΌ 8. 
καὶ οὐχ---ὅὄμως οἴη. Ν᾽οΓΟὮ. { ἐλάττονα---ὅμως] ὅϊο (ἡ.Ὠ. ἐλαττώματα μὲν 
τῆς ν. πολλὰ, ἔχει δὲ ὅμως τὸ γῆρας Ἐ;. καὶ ἔχει μέν τινα καὶ τῶν τῆς ν. ἔχει δὲ 
ὅμως καὶ Καὶ. ΤΠ,..Μ. ὅαν. οοί. ὃ τὸ] καὶ Εἰ. εγοη. Β ληθαργικὸν Ἰά6Πη. 
τὸ ἀμ. τὸ ἀκρ. οτῃ. Κἰ. ἱ νῃφ. εἰναι] ὅϊς Ο.). εἶναι νηφ. ὅν. οοἴ. εἶναι 
οτη.  βσοῃ. κδεοο ὅπερ (ἅπερ (.) ἔφην ἀδδυηΐ ἴῃ Βα 4. τορυρηδηθθιιβ 
ἸΌτ!8. ᾿ πρ. μὲν] καὶ πρ. Καὶ.1,..Μ. ὅν. οοἴ. καὶ πρ. μὲν Ε. αὐτὸ οἴῃ. Ὦ. 
πὶ διασύρεσθαι 1). καὶ δυσκ. διεγείρεσθαι οτα. (ὐ. (αἴ. Ὦ διὰ τοῦτό φ. διὸ 
καὶ ἐπάγει ΚΚ.1,.Μ. ὅν. οοΐ. 
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“Σώφρονας ἐνταῦθα τοὺς φρονίμους φησί “Ῥσωφροσύνη “γὰρ 

τοῦτο λέγεται ἡ τῶν φρενῶν σωτηρία. εἰσὶ γὰρ, εἰσὶ καὶ “ἐν 

γεγηρακόσι λυττῶντες ἄνθρωποι, "παράφοροι, οἱ μὸν δὑπὸ οἴνου, 

οἱ δὲ ὑπὸ λύπης" μικροψύχους γὰρ τὸ ήρας ποιεῖ. “Ὑ γιαίνον- 

ἫΝ 'τῇ πίστει, ᾿ ἀγάπῃ, τῆ ὑπομονῇ. ̓ νἹ]Καὶ καλῶς ἐπήγαγε, 

“τῇ ὑπομονῆ" καὶ τοῦτο γὰρ μάλιστα τοῖς γέρουσιν ἁρμό- 

ζει. Ἰὰ παϊνβάννον ὡσαύτως ἐν καταστήματι ἱεροπρεπεῖς." 
’ "5 «ε -“ ν» Α͂ ’ Ψ " κι] ΄σ “ 

Ὁ ΧΤΙ ἐστιν, “τεροπρεπεῖς ἃ Τουτέστιν, ἡ ἀπ᾿ αὐτοῦ τοῦ σχή- 
Ἁ ΄“. ΄- ὃ , Α ’ ςς κ 

ματος καὶ τῆς καταστολῆς ὀείκνυσθαι τὴν κοσμιότητα. Μὴ 

διαβόλους, μὴ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας. Μάλιστα “γὰρ 
΄ “ι ἅ , 

τοῦτο γυναικῶν τὸ ἐλάττωμα καὶ τοῦ “γήρωτ᾽ τῷ “γὰρ κατε- 
Ἁ 

ψύχθαι τὰς ἡλικίας πολλὴ θκαὶ τούτου γίνεται ἡ ἐπιθυμία. 

Ὅθεν καὶ περὶ τούτου μάλιστα τὴν παραίνεσιν πρὸς αὐτὰς 

ποιεῖται, πανταχόθεν τὴν μέθην ἐκκόπτων, καὶ τοῦ νοσήματος 

τούτου ἐκτὸς αὐτὰς εἶναι βουλόμενος, καὶ “διαφυγεῖν τὸν ἐν- 
“ ᾿ ᾿ Α ΕῚ ’ὔ Ἁ « 4 3 " 

τεῦθεν γέλωτα. Καὶ γαρ εὐκολώτερον καὶ οἱ κατωθεν ἀτμοὶ 

ἘΙ ἀναφέρονται, καὶ αἱ μήνιγγες τὴν βλάβην δέχονται τῷ πεπα- 

7151 

Χ ω θ 5. Κα “ ᾽ὔ Ἡ ἈΠ Νἥἤ 00 ς 4 Ὰ Ε ᾿ 
αἰὐσθσαι αὑτὰς τῳ χβονῷ και εἐνζευῦσεν ἡ μεθ μαλιστα γινε- 

ἀταύτη μάλιστα, ἀσθενὴς ται. Δεῖ μὲν οὖν οἴνου τῇ ἡλικίᾳ 
ΡῈ “ " 2 “- 6 Ἢ δ. - , Ε Χ ν ΘΝ. 

γάρ" δεῖ δὲ οὐ πολλοῦ, ὥσπερ οὐδὲ ταῖς νέαις, οὐ διὰ τὴν αὐτὴν 
ν ΄ , 

αἰτίαν, ἀλλὰ διὰ τὸ σφόδρα ὀπτὴν φλόγα τῆς ἐπιθυμίας ἀνα- 

πτεσθαι. “ Καλοδιδασκάλους. Καὶ μὴν ἱκωλύεις γυναῖκας 
’ “- χυ ΄ “ 

διδάσκειν. πῶς οὖν ἐνταῦθα ἐπιτρέπεις αὐταῖς, ἑτέρωθι λέγων, 
" κ 

2“ Τυναικὶ δὲ διδάσκειν οὐκ ἐπιτρέπω: ᾿Αλλ᾽ ἄκουε τί ἐπή- 

γαγεν᾽ “οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός." ᾿Ανδράσι μὲν Βι γὰρ ἐπιτέ- 

γι μηῤῥ λ ζαν διδάσκειν ἄνωθεν καὶ ἄνδρας καὶ ἐπμμνανηι γυναιξὶ δὲ 

τὸν μὲν παραινετικὸν ἐπιτρέπει λόγον ἐπ᾿ οἰκίας, οὐδαμοῦ δὲ 

προκαθῆσθαι ἀἠμδ εν οὐδὲ μακρὸν ἀποτείνειν λόγον ἀφίησι. 

Διὰ τοῦτο ἐπήγαγεν, «“ἐ οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός. ᾿τάνα σωφρο- 

νίζωσι, Ἰφησὶ, τὰς νέας." 
Ἑ κ α ’ ν , ᾿ , 
Ορᾷς πῶς συμπλέκει καὶ συνάγει τὸν λαόν; 

2 πὰ 1. 12: 

ο σώφρονας δοοροδδιῦ οχ 0). (αἵ. » σωφρ. γὰρ] σῶφρον 1). «4 ἐν τοῖς γ. 
ΕἘΔα. τοῖς ἀδαβί ἴῃ οἱηηϊθι8. τ παράφοροι) δὶς ΘΟ. ΚΜ. παράφρονες 
Εαα. καὶ παράφρονες [. 5 ὑπὸ] ἀ ἀπὸ ἢ. ἀπὸ ὈΪ8 Κ-Μ. Βεη. Ὁ τῇ] 
φησὶ, τῇ Ἐὶ. ἐν τῇ Ο. Βεη. Υ͂ καὶ ΟΠ. Ὁ: ϑδτπι ἐ ἐπήγαγε ΟΠΊΠΕΒ. εἴρηκε 
ΕἘΔα. Μοχ καὶ τῇ ὑπ. 19). Οαῦ. Υ καὶ τ. γὰρ] καὶ γὰρ τ. (. καὶ οτη. (αἴ. 
Μοχ ἁρμόζον Ο.}). Χ Ήμδθρο τί ἐστιν ἱερ. ἀβϑατηΐα 6χ (Ὁ. τὸς Υ ἀπ᾽] ὡς ἀπ᾽ 
(αι. Μοχ τ ῥαὶ ο ὡκἋ ΚΟΙ.Μ. ὅν. ςεΐ. ἰηνια Οαΐ. 5 γὰρ οτπ. ΚΒ. Μοχ 
τὸ ἐλάττονα Οὐ. ἃ γήρους Ο. ΒΕ. διαῦτῃ ἐν τῷ γὰρ ΠΕ. Ὁ καὶ οτῃ. Ο. 
ὃ “διαφεύγειν ΟσΚΙΜ. ἀταύτῃ Ὅτ: Ὁ. “ τὴν φ. τῆς ἐ. ὥ, τὴν ἐπιθυμίαν (Ο. 
εἰς ἐπιθυμίας ετοῃ. Γ κωλύει Κα.],. μδύν Μοχ ἐπιτρέπει ΚΙ,Μ. γεί. 
ξ' αὐταῖς] ὅϊῖς Ο.0.Κ.Μ. ἐν τοῖς Εαα. " γὰρ] οὖν Ε΄. γὰρ οἵη. δδτοῃ. 
ἱ φησὶ οἵη. Κα ,..Μ. Μοὸοχ ὅρα Ὁ. κ πῶς---γεγηρακυίαις οἵη. [). νέας ΡΤῸ 
νεωτέρας Ἰὰ. 

΄. εξ ’ 

κ σῶς ὑὕὑποταττει 

(396) 
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τὰς νεωτέρας ταῖς γεγηρακυίαις : οὐ γὰρ περὶ θυγατέρων ἐ ἐν- 

ταῦθα διαλέγεται, ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἀπὸ τῆς ἡλικίας" ἑκάστη 'πρε- 

σβυτέρα, φησὶ, τὴν νεωτέραν ἢ δυθμιζέτω. “Φιλανδρους εἶ εἶναι. 
Ἁ ’ ΠῚ χὰ ΄ι Ἁ Α " Ι , 93 θῶ ἢ ἐς ἢ Α 

"Γὸ κεφαλαιον "τοῦτο τῶν κατὰ τὴν οἰκίαν ἀγαθων. υνῇ 
υ Ν κ ᾿ ὃ Α ’ 3) Ἵ" ’ ν ", 

γαρ, φησιν, ανὸρὶ συμπεριφερομενη. οὕὐτου γὰρ ὄντος, 
“λ ΄“ Φ ζω , 

οὐδὲν τῶν Ρἀηδῶν συμβήσεται. 4 ΠΤ] ῶς γὰρ, τῆς κεφαλῆς πρὸς 

τὸ σῶμα συννενευκυίας, καὶ μηδεμιᾶς ἐκεῖ διαστάσεως οὔσης, τού 

πάντα τὰ λοιπὰ ἀριμνύσοται "Γῶν γὰρ ἀρχόντων ἐν εἰρήνη 

ϊαῦ Β 

τούτων κακῶς διακειμένων, οὐδὲν ὑ ὑγιὲς ἡ ἔσται κατὰ τὴν οἰκίαν. 

ν Οὐδὲν οὖν τούτου μεῖζον" καὶ χρημάτων καὶ εὐγενείας καὶ δυ- 
Ἷ ᾿ ΄σ ᾿᾿ ε ’ - [ὦ χορ ὺ 

ναστείας καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων τοῦτο λυσιτελέστερον. υ 
- κω ε “- ι “" . Ν - Α »᾿, ὃ 

γὰρ εἶπεν ἁπλῶς, ἐν εἰρήνη εἶναι, ἀλλα, φιλεῖν τοὺς ἀνὸρας. 
’ - Ἁ 

ΥὍταν ἀγάπη ἥ, οὐδὲν τῶν δυσκόλων παρείσδυσιν ἕξει" Ζὰπὸ ταύ- 
᾿ ᾿ ν τ Ὁ ᾽ ᾿ «Φ , 35. ἃ , 

της γὰρ καὶ τὰ λοιπὰ τίκτεται ἀγαθά. ἰλοτάκνους, φησιν. 

ἫἩ γὰρ τὴν ῥίζαν ἀ ἀγαπῶσα, πολλῴ μᾶλλον καὶ τοὺς καρπούς. 

" Σώφρονας, ἁγνὰς, οἰκουροὺς, ἀγαθοῦ" Πάντα ἀπ᾽ θὲ 
Α - 

τίκτεται" καὶ ἐ γὰρ ἀγαθαὶ καὶ οἰκουροὶ ἀπὸ τῆς ἀγάπης καὶ ( 
΄ Α Ἁ Ε ὃ ’ ’ ςς Ὕ ’ “- 

τῆς περὶ τὸν ἀνόρα φιλίας γίνονται. ποτασσομένας τοῖς 
᾽δί 9 ἣ ’ Ψ ΝΑ... ὃ ᾽ “ - “ ΜΑΣ δ 4“ 
ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ βλασφημῆται"᾽ ὡς ἡ 
ἃ “΄, » ὃ Ἁ ἴω Α “- . ΡΨ 5" - "Δ. Ἁ δὲ 

γε τοῦ ἀνὸρος καταφρονοῦσα, καὶ τῆς οἰκίας ἀμελεῖ. πο ὁὲε 
-. [3 Ἁ ΄ “- 

τοῦ φιλεῖν καὶ σωφροσύνη πολλὴ τίκτεται, ἀπὸ τοῦ φιλεῖν 

πᾶσα ἀναιρεῖται φιλονεικία" κἂν “ἄλλην ἢ ἢ» ταχέως “πεισθήσε- 

ὄντων, τίς ὁ διαιρῶν ὃ καὶ διατέμνων τὴν εἰρήνην ; ὥσπερ 

ἐκείνου 

ται ἰᾶν δὲ Χριστιανὸς, ταχέως βελτίων ἔσται. ϑδ' Ὁρᾷς τοῦ 

Παύλου τὴν συγκατάβασιν; Ὃ πάντα πράττων ὥστε ἡμᾶς 

"ἀποστῆσαι τῶν βιωτικῶν, περὶ τῶν κατὰ τὴν οἰκίαν νῦν πολ- Ὁ 

λὴν ποιεῖται ἱτὴν φροντίδα. "Γούτων γὰρ καλῶς διοικουμένων, 

καὶ τὰ πνευματικὰ χώραν ἕξει: ἑτέρως δὲ, κἀκεῖνα λυμαίνεται. 
ΓΗ Α ΕῚ Ἁ Α Α ’; » «ς ν Α Α “ς 

γὰρ οιἰκουρος γυνη και σώφρων εσται. 2] οιἰκουρος Και ΟἰΚο- 

9. ἾγΧδΔο. ΧΧΥν Ὶ. 

ἱ πρ. φησὶ] ὅϊῖο Π.:ῈΚ.Ι..Μ. φησὶ, πρ. Εἀα. τὰ ῥυθμιζέτω ΟτηΉ68. 
σωφρονιζέτω Ἐαα. ἢ τοῦτο οτῃ. (Ὁ. ο γὰρ οτῃ. (Ὁ. Μοχ ἀνδρὸς Ἰάοτη. 
Ρ αηδῶν] ἀνιαρῶν ἢ. 4 πῶς] ἁ ὡς Ψεγοη. Ροβί ; γὰρ 806. οὐκ ἔστιν ΤΠ." (τ οὐ 
οἱ. (.}).. νεοῦ. Μοχ εἰρηνεύσει (ὐ. εἰρηνεῦσαι "5. εἰρηνεύεται Ἐς Ν γοη. 
85 καὶ ὁ ὃ. (. ὕ αὖ] ὅϊῖς Εαα. ὁ οοπέγα δεῖ. οὖν Ἐ. γὰρ Ο(.Ώ. αὖ οπ. 
ΚΞ ΩΝ. Υ ἐστι ἘῚ. Ὑ οὐδὲν οὖν τούτου] τοῦτο Εὰ. Ν ΘΥΟΏ. Χ οὐ γὰρ] 
οὐκ Κα ΓΜ, ὅν. σοί. Σ ὅταν) - γὰρ 190.Κ.1..Μ. ὅν. οοἴ. 2 ἀπὸ] διὰ Εἰ. 
Ψεγοη. ἃ φησὶν] καλῶς Κὶ.1.Μ. φησί. καλῶς ὅαν. οδΐ. Ὁ ἐκείνης 
ΚΙΜ. ὅν. οοἴ. Ἰην!α (ὐαΐ. ς γὰρ]-Ε καὶ ὦ. Μοχ οἰκουραὶ ὰ. 4 γε 
οτμῃ. ( 6 πεισθήσεται] δῖις ἢ.Μ. (δ΄. πειθήσεται ϑαν. οοἴ. (ΝΠ οἴ] Π} 
σ. Κ.1,.}) πεισθήσεται---ταχέως ΟΠ. Ε. νεογοῃ. ἔ ἂν δὲ] ὅ1τὸ Ο.Ὁ. (αι. 
κἂν Κ.1,..Μ,. ὅαν. οεἱ. ϑιαϊπη ταχέως οἵη. Καὶ 1,..Μ. ὅν. σοῦ. ταχ. βελτιωθή- 
σεται (αἴ. 5 ὅρα (.}}. ᾿ ἀποστῆσαι) σῶσαι δηΐθ ΟΟΤΤ. ἔν ἱ τὴν οΤη. 
ΟΜ. Κ λυμανεῖται Ὦ). (αἴ. 1 ἡ γὰρ] καὶ ἡ Ὁ, Μοχ ἐστὶ Εἰ. 
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νομική" "" οὔτε περὶ τρυφὴν, οὔτε "περὶ ἐξόδους ἀκαίρους, οὔτε 

περὶ ἄλλο τι τῶν τοιούτων ἀσχοληθήσεται. ὙἼνα μὴ ὁ λόγος 

τοῦ θεοῦ, ο φησὶ, ᾿ βλασφημῆται." Ὁρᾷς ὅτι προηγουμένως 

τοῦ κηρύγματος φροντίζει, οὐχὶ τῶν κοσμικῶν πραγμάτων: 

ὶ γὰρ πρὸς Τιμόθεον γράφων φησίν’ 4 ἐς ἤρεμον καὶ 

ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐ ἐν πάση εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι καὶ 

ἐνταῦθα, “Ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία βλασφη- 
“ “5 ς Α Π - κ 5 7 “- 

Ἐ μῆται. Ὁ γὰρ συμβαίη γυναικα σπιστην απιστῳ συνοικουσαν 

152 

ΑἸ ὦ ἅν» κ᾿ ᾿ 
μὴ εἶναι ἐνάρετον, ἡ βλασφημία ἐπὶ τὸν θεὸν διαβαίνειν εἴωθεν' 

9 Δ ἤ Ἁ ΄ 

δὲ εἴη κοσμία, “τὸ κήρυγμα καρποῦται τὴν δόξαν τὴν Ττέξ 
9 , Α “ι 

ἐκείνης δκαὶ τῶν ὑπ᾽ ἈΜῊΝ κατορθουμένων. ᾿Ακονέτωσαν αἱ 

ἐρωῤτύμως ὅσαι “μοχθηροῖς ᾿ ἢ ἀπίστοις συνοικοῦσιν ἀνδράσιν' 

ἀκουέτωσαν, καὶ παιδευέσθωσαν διὰ τῶν οἰκείων τρόπων ἐνάγειν 

αὐτοὺς εἰς εὐσέβειαν. Υ Κἀν μηδὲν ἕ ἕτερον κερδάνης, μηδὲ ἐφελ- 
, Ἁ 37 Ν Α “΄“ ᾿ “- “ 

κυσή τον ἄνδρα σρβρος Τὴν τὼν δογμάτων Τῶν ὀρθῶν κοινωνίαν, 

ἸΑθυὰ ᾿ ,ὔ Ε κι , Ι 2 Ἂν “ 
ἀλλὰ τὸ στόμα αὐτοῦ ἀπέρραψας, οὐκ Χεΐασας βλασφημεῖσθαι 

᾿ [2 ΄ Α Ἁ Ἁ 

τον Χριστιανισμοόν. Γοῦτο δὲ οὐ μικρον, ἀλλὰ καὶ σφόδρα 

μέγα, Υ θαυμάζεσθαι τὸ δόγμα ἐκ τῆς ἡμετέρας ἀναστροφῆς. 
ΓΥΓΥ͂ 3 Υ, Ψ “ι Ὸ}ἢ Ψ ΄ι 

τον Τοὺς νεωτερβρους ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν. ΝΣ ἃ ὥρα σπως 
“ Α ’ ΧΩ Α “- 

πανταχοῦ ἅτο πρέπον φυλαττει. Τῆς "μὲν εἰς τὰς γυναῖκας 
’ - Ἁ Ἁ 

διδασκαλίας “καὶ ταῖς γυναιξὶ τὸ πλέον ἀπένειμε, τὰς γεγηρα- 
[ “ - ΄ ᾿Ὶ ΄ »“» 

κυιας ταις νεωτέραις ἐπιστήσας" τῶν δὲ ἀνδρῶν το παν αὐτῷ 

δίδ Α " ’ Οὐδὲ Ἁ ᾳ 8 .νΑ “ ’ Α 

ἐῶσι Καὶ ατπονεμει. υοεν γάρ: οὐδὲν ουτῶω δύσκολον Και 

αἡ ΄ ΝῚ Ν “ 

χαλεπὸν τῆ ἡλικίᾳ ταύτη “γένοιτ᾽ ἄν, ὡς τὸ περιγενέσθαι τῶν 
ὃ ΄ “΄“ ᾿] ’ Οὔ Α ’ »᾽ὕ »᾽ ὃ ’ 

ηηοονῶν τῶωῶν Αατοτων. ντε γὰρ χρηματωῶν ερῶς, οὔτε ὄξης 

Ἅ 5᾿ ΕΖ 488.» ΓΙ ’ “- Α ς , 

ἐπιθυμία, οὔτε ἄλλο οὐδὲν οὕτω ταύτην διενοχλεῖ τὴν ἡλικίαν, 
ς ς “ ’ “᾿ Θ Ἀ ’ Φ. ὧν ς Ν Ε εὖ ᾿ 
ως Ο Τῶν ἐμ είν γερο, τοῦτος Διὸ σαντα Τα αλλα ἀφεὶς, περι Το 

“Ἅ , 

καίριον χυὶ τὴν παραίνεσιν ἵστησιν. Εἶτα οὐδὲ ἕξ τῶν ἄλλων 

ῥᾳθυμεῖ, ' "ἀλλὰ τί φησι: β (- Περὶ Ὶ πάντα ἑαυτὸν παρεχόμενος 

τύπον καλῶν ἔργων." Διδασκέτωσαν "' μὲν οὖν, φησὶ, καὶ αι 

δ 11 Τίτη: 112: δ᾽ ν. 6. ουτι ἢ: 

τὰ οὔτε] - ὰρ ΚΙ,Μ. ἢ περὶ] -" ἑτέρας ἴ,. Μ. 9 δνν ΟΠΊ. ΡῈ 
Ρ βλασφ.] καὶ ἡ διδασκαλία βλασφ. 1). βλασφ. καὶ ἡ ὃ. (Ο. ᾳ τὸ κήρυγμα 
οπῃ. ἔὰ. Γ ἐξ οἵη. ᾿ὰ. Νεγοη. 5 καὶ] ἀπὸ Κα. [,..,Μ. ἴ συνοικοῦσιν ἢ ἀπ. 
ἀν. ποο οτ. (Ὁ. ἢ ἀπ. ἀν. συνοικοῦσιν Καὶ. ν κἂν)-Ἐ γὰρ Κα. Ι.. Μ. ὅαν. εοΐ. 
Μοχ κερδαίνης ὁ. Κἡὶ τῶν δ. τῶν ὀρθῶν] δῖς Ο.0.Κ.1.. Ν. τῶν ὁρ θῶν ὃ. Εαὰ. 
διδασκαλίαν ΡΤο κοινωνίαν Ψεγοη. Χ εἴασας] 5ις ΟΣ. ψχά. ἐῶσα Ἐδα. 
Υ θαυμάζεσθαι] τὸ θαυμ. φησὶ ΕἸ. 2 δρα]-Ἐ γὰρ Ἰὰ. Νετοη. ἃ τὸ πρ. φυ- 
λάττει] διε Ο.}). Μεοι. παρακαλεῖ τὸ πρ. φυλάττειν Βαὰ. Ὁ μὲν] -Ἐ γὰρ 
Κ..Μ. ὅν. οϑί. αψύνς. τὰς οἴη. Κα ΠΜ. ὁ καὶ ΔΒΒΌΠ ΠῚ ΘΧ 1115 ΟΠ- 
πἰρυ8 οἱ (ὑαῦ. ἃ οὐδὲν Οτη. ο. 5 διὸ] διὰ τοῦτο (ὐ. ἔ περὶ] ἐπὶ Ε'. 
Μοχ αὐτὸ ον: Κ. .Μ. (δαί. αὐτῷ 44. ΕΞ τῶν ἄλλων] δὶς Ο. 5.ΚΙΜ. 
(αἱ. περὶ τῶν ἄ. Ἐὰ, τῶν ἅ. ἕνεκεν "ἘΔ44. ἢ ἀλλὰ τί φ. 7 ἀλλ᾽ ἐπάγει Καὶ. 1,..Μ. 
ἱ πάντας Ε΄.  ετοη. ϑϑίαϊ!πη σεαυτὸν Ε.ΚΚ.1,..Μ. Κ μὲν οπΊ. Εἰ. 

ἰ (3917) 
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πρεσβύτεραι τὰς νεωτέρας, καὶ σὺ δὲ αὐτὸς παρακάλει τοὺς 

νεωτέρους σωφρονεῖν. "ἕστω δὲ κοινὸν πᾶσι ἰδιδασκαλεῖον καὶ 

ὑπόδειγμα ὁ ἀρετῆς ἡ τοῦ σοῦ βίου λαμπρότης, εἰς μέσον Ὥ πᾷσι 

προκειμένη, ὥσπερ ἀρχέτυπός τις εἰκὼν, πάντα ἔχουσα ἐν ἑαυτῇ 

τὰ καλὰ, μετὰ πολλῆς τῆς εὐκολίας τοῖς βουλομένοις ἢ ἐνα- 

ἀὐμχο,θαί τι τῶν ἐν αὐτῇ καλῶν παρεχομένη τὰ σπαραδεί- 
΄“- ’ 

γματα. “᾿Εν τῇ διδασκαλίᾳ, Ῥφησὶν, ἀδιαφθορίαν, ἡσεμνότητα, 
- ΄“ Α 

7 λόγον ὑγιῆ, ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῆ, μηδὲν 
5 Ἁ «ς “ἢ ᾽' ’ σ΄ 57 

ἔχων περὶ ἡμῶν ᾿λέγειν τε φαῦλον. 
Τὸ 95 ᾿ ΠῚ Ἀ Ἁ ὃ ; ’ 4 ’ Α 

ον ἐξ ἐναντίας καὶ τὸν διαβολόν φησι, καὶ πάντα τὸν 
3 ; ,ὔ δ Ἁ Ἀ ’ ’ Α ’ 

ἐκείνῳ διακονούμενον. Ὅνταν γὰρ καὶ βίος λάμπη, καὶ λόγος 
Ξ: ; ἜΝ, " 
[ἢ συμβαίνων, ἐπιεικὴς. ἥμερος, προσηνῆς, μηδεμίαν τοῖς ἐναντί- 

, Ἁ κ 7 

οιἰς παρέχων λαβὴν, πολὺ καὶ ἄφατον τὸ κέρδος. Πολλὴ ἄρα 
-. "ς΄. Υ ΄' ᾿] Ἁ 

τῆς τοῦ λόγου Υ διακονίας ἡ χρεία, λόγου οὐ τοῦ τυχόντος, αλλὰ 
; 

δοκίμου τινὸς καὶ ἀλήπτου, καὶ μηδεμίαν μηδαμόθεν παρεχομε- 
»" Ἕ 

νου τοῖς βουλομένοις πρόφασιν. ὃ. ““ Δούλους ἰδίοις δεσπόταις 
ὑποτάσσεσθαι, ἐν πᾶσιν εὐαρέστους εἶναι. Ὁρᾷς ὅ τι προ- 

οὺ . “- Α 

λαβὼν εἶπεν, “““Ἶνα ὁ ἐξ ἐναντίας, “ φησὶν, ἐντραπῆ, μηδὲν ἔχων 
, δ᾿ “ ’ “ .»2" ’ “᾿ ς - 

περι ἡμῶν λέγειν φαῦλον: Ἄρα καταγνώσεως ἄξιος. Ο γυναῖκας 

Υ ἀνδρῶν ἀποζευγνὺς τῆ προφάσει τῆς ἐγκρατείας, καὶ ὁ δούλους 

δεσποτῶν ἁ ἀποστερῶν τῷ αὐτῷ δὴ τούτῳ προσχήματι. “Οὗτος 

οὐκ ἔστιν ἀκατάγνωστος ὁ λόγος" πολλὴν καὶ τοῖς ἀπίστοις Ἐὶ 

δίδωσι ὑὉτὴν λαβὴν, “τὰ πάντων καθ᾽ ἡμῶν ἀνοίγει στόματα. 

“Δούλους, φησὶν, ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι, ἐν πᾶσιν πο ρῇ 

ρέστους εἶναι, μὴ ἀντιλέγοντας, ὃ μὴ νοσφι ἐζομένους, ἀλλὰ ἀπί- 

στιν πᾶσαν ἐνδεικνυμένους ἀγαθὴν, ἵ ἵνα, τὴν διδασκαλίαν τὴν τοῦ 

“σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ κοσμῶσιν ἐν πᾶσιν." Εἰκότως ἄρα ἔλεγεν 

ἑτέρωθι, Ἰθοοτῶς τῷ θεῴ δουλεύοντες, καὶ οὐκ ἀνθρώποις." Κἀν 

γὰρ τῷ τὰ τόν ἐδιακονῇς μετ᾽ εὐνοίας, ἀλλ᾽ ἢ πρόφασις ἀπὸ 

τοῦ φόβου" τοῦ θεοῦ τὴν ἀρχὴν ἔχει. Ὥστε ὁ μετὰ τοσούτου 

φόβου ἐ ἐκείνῳ διακονῶν, μεγίστων ἐπιτεύξεται τῶν μισθῶν. 

Φ ΡΥΌ, 8 ν. 9. 9 ν. το. 10 ἘΡἢ65. νἱ. 7. 

Ι διδασκάλιον Ο.Ὁ .Κ.Μ. πὶ πᾶσι οι. ὦ. Ππ ἐκμάξασθαι (. ο ὑπο- 
δείγματα Ὁ. Ρ φησὶν οτη. Κα. ,..Μ. ὅν. σε. 4 σεμνότητα -ἰ ἀφθαρσίαν 
9.ΚΙ,.Μ. Τ λαλεῖν Εἰ. διαίτῃ τι ἀβϑατηΐατη οχ ).Κ1.Μ. 5 καὶ τὸν 
ὃ. φ.} δῖ. Οσ.0.Κ.1..Μ. φ. καὶ τὸν ὃ. 44. Μοχ πάντα οἵἷπὶ ἐζ, τ ἢ συμβ. 
οτη, Ἐ. Βιαΐμη καὶ ἐπ. ΟΟ. 10. Κα. 1. Μ. Ψψεγοη. καὶ οτῃ. Ε. Οἱ. ὅν. ςδί. 
Υ͂ διδασκαλίας ἴῃ ἰοχί. (. γ ὅτι Ὁ... διὰ τί Κ᾿. Κα.1,. τί ἘΔά. Χ φησὶν 
οπ. Καὶ Π.Μ. Υ ἀπὸ ἀνδρῶν 44. ἀπὸ οτχ. Ο.Π.Κ.1..Μ. ἀπὸ ἀνδρὸς ΚΕ. 
Ζ οὕτως Ο. ἃ πολλὴν -Ἐ δὲ Εαα. ᾿ῃν 8 ΠΡ τ. ἰαίτη τοῖς πιστοῖς Ο. 
Ὀ τὴν ἈΒΒαΠη Γι ΘΧ σ. Π.Β.Κ, ο τὰ] καὶ τὰ Δα. Ἰην 15 ΠΙθγῖ8. Μοχ 
ἀνοίγων Ὁ. ἁ πίστιν---να οτη. Εἰ. Θσ. ἡμῶν θ. Ῥτο θ. σ. ἡμῶν ΟΥΠ68. 
τ ως τω Ε., ξΕ διακονῇ αὶ .Μ. Β τοῦ θεοῦ αβϑυτηΐμθτη εχ 6. δ.ΚΙΜ. 

αἱ, Δ εἵ. 

ΤῸΜ. Υ͂Ι. 9 ᾳ 
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γὰρ χειρὸς μὴ ἱκρατεῖ, μηδὲ γλώττης ἀκολάστου, πόθεν θαυμά-: 

σεται ὁ Ἕλλην τὸ δόγμα τὸ παρ᾽ ἡμῖν ; ΕΝ δὲ τὸν δοῦλον 

753 θεάσοιτο τὸν ἐν Χριστῷ Φιλοσοφοῦντα, τῶν παρ᾽ αὐτοῖς φι- 

λοσοφησάντων μείζονα τὴν ἐγκράτειαν ἐπιδεικνύμενον, ἱκαὶ μετὰ 

ὐάνμτμ τῆς ἐπιεικείας καὶ τῆς εὐνοίας διακονούμενον, παντὶ 

τρόπῳ θαυμάσεται τὴν δύναμιν τοῦ κηρύγματος. Οὐ γὰρ 

ἀπὸ ἢδόγματος δόγματα, ἀλλ᾽ ἀπὸ πραγμάτων καὶ βίου τὰ 

δόγματα κρίνουσιν λληνες. "Εξσστωσαν οὖν αὐτοῖς καὶ γυναῖ- 

κες καὶ δοῦλοι διδάσκαλοι 9 διὰ τῆς οἰκείας ἀναστροφῆς. Καὶ 

γὰρ καὶ παρ᾽ αὐτοῖς, καὶ “πανταχοῦ τοῦτο διωμολόγηται, ὅτι 

τὸ τῶν δούλων γένος ἰταμόν πως ἐστὶ, ̓ δυσδιατύπωτον, δυστρά- 

πελον, οὐ σφόδρα ἐπιτήδειον πρὸς τὴν τῆς ἀρετῆς διδασκαλίαν, 

Β οὐ διὰ τὴν φύσιν, μὴ γένοιτο, ἀλλὰ διὰ τὴν “ἀνατροφὴν καὶ 

τὴν ἀμέλειαν τὴν παρὰ τῶν δεσποτῶν. ᾿Εὐπειδὴ γὰρ πανταχοῦ 

οὐδενὸς ἑτέρου, ἀλλὰ τῆς αὐτῶν διακονίας οἱ κρατοῦντες αὐτῶν 

φροντίζουσιν" ε ἱ δέ που καὶ "τῶν σρβίανν ἐπιμεληθεῖεν, καὶ 

τοῦτο πάλιν διὰ τὴν αὐτῶν ἀνάπαυσιν “πράττουσιν, ὥστε μὴ 

πράγματα αὐτοῖς παρέχειν ἢ πορνεύοντας, ἢ κλέπτοντας, ἢ με- 

θύοντας" εἰκότως ἠμελημένοι, καὶ οὐδένα ἵ τὸν πολυπραγμονοῦντα 

ἔχοντες, εἰς αὐτὰ τῆς κακίας τὰ βάραθρα καταποντίζονται. Ηἱ 

γὰρ, ἔνθα πατὴρ ἐφέστηκε, καὶ μήτηρ, καὶ παιδαγωγὸς, καὶ 

Ο τροφεὺς, καὶ διδάσκαλος, καὶ "ἡλικιῶται, καὶ "αὐτὴ ἡ τῆς ἐλευ- 

θερίας δόξα περικειμένη, καὶ πολλὰ ἕτερα, μόλις ὦ ἄν τις διαφύ- 

γοι τὰς τῶν πονηρῶν συνουσίας" τί οἴει τοὺς πάντων τούτων 

ἐρήμους ὄντας, καὶ μιαροῖς ἀναμυγνυμένους, καὶ μετὰ ἀδείας οἷς 

ἂν ἐθέλωσι συγγινομένους, οὐδενὸς ὄντος τοῦ τὰς φιλίας αὐτῶν 

πολυπραγμονοῦντος, τί οἴει τοὺς τοιούτους ἔσεσθαι; Διὰ τοῦτο 

δύσκολον δοῦλον “γενέσθαι ἀγαθόν. ἔἤΑλλως Υδὲ οὐδὲ διδασκα- 

Ὁ λίας ἀπολαύουσιν, οὔτε τῶν ἔξωθεν οὔτε τῶν παρ᾽ ἡμῖν οὐ 

συναναστρέφονται ἀνδράσιν ἐλευθέροις, κοσμίοις, πολλὴν τῆς 

αὐτῶν δόξης ποιουμένοις φροντίδα. Διὰ ταῦτα πάντα δύσκολον 

ἃ καὶ θαυμαστὸν, χρήσιμον οἰκέτην γενέσθαι ποτέ. Ὅταν οὖν 
ὃ Φ“ Ν ’ Ὀ Ν 6 “ Ἁ Ἁ 6 ὕθ ὃ ςε “- 
ἰθώσιν,. Οτι Τὸ γενος “τὸ οὕτως ιταμον, τὸ οὕτως αὐυσαὸες ἡ τοὺυ (398) 

ἱ κρατοίη (ῦ. κρατῇ Ὁ). κρατοῖ Κ.,.Μ. Κ θεάσοιτο ῬΥῸ θεάσοιντο 
σι. Κα Μ. ϑιδάμῃ τὸν ἐν Χρ. φιλ. οτχ. (.}). Ἰηνῖῖο δ᾽ εἴ. 1 καὶ οπῃ. Κι. 
τὰ ᾿ τρόπῳ] -Ε θεασάμενος ταῦτα Ἐ᾿. Ὠ δόγματος. δόγματα) δι. Βαα, δογμάτων 
τὰ ὃ. Ο. ῥημάτων ).Κ.1..Μ. νεῖ. διαίτῃ ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν πρ. Μ. 95 διὰ οτῃ. Εἰ. 
Ρ καὶ δυσδ. Ἐ. 4 ἀναστροφὴν 1). . ΜΝ ει. ῬΆΜ]Π]Ο Ῥοβύ ξο! πὶ ἀδαβύ ̓η Εὶ. 
Τ τὸν τρόπον 1). 5. πράττουσιν οτη. (Ὁ. ἴ τὸν π. ̓  δὶς ΟἸΠΠ65. τῶν πολυ- 
πραγμονούντων ἘΔ 4. Υ͂ ἡλικιώτης Ια.1,..Μ. Ὑ αὐτὴ Καὶ. 1,..Μ. [ογίαβ86 111. 
αὕτη 4. Μοχ τῇ ἐλευθερίᾳ Ἰὰ.Μ. τῆς ἐλευθερία (5816) 1. Χ τί οἴει] καὶ 
ποταποὺς ΚΚ.1..Μ. Υ δὲ] τε . 2 πολλῆς Ὁ. ἃ καὶ θ.] 6. καὶ 
ἊΣ ἴηνιίο οί. Ὁ τὸ οὕτως ἰταμὸν δδδιιτηΐιπη 6Χ ΠΟΒΕΣΙΒ ΟΥΠΪΌΤΙΒ 
οἱ γϑί. 



1.1το. ΠΈΡΙ ΑΙ ΨΙΤΌΝ ΒΟΜ. ΝΡ. 299 

κηρύγματος δύναμις χαλινὸν περιθεῖσα πάντων εἰργάσατο ὄκο- 

σμιώτερον, καὶ ἐπιεικέστερον, ι κἂν σφόδρα πάντων ὦσιν ἀλογώ- 

τεροι οἱ ἱ δεσπόται, λήψονται ἔ ἐννοιαν μεγάλην περὶ τῶν δογμάτων 

τῶν παρ᾽ ἡμῖν. Δῆλον " γὰρ ὅτι καὶ τὸν περὶ τῆς ἀναστάσεως 

φόβον, καὶ τὸν τῆς κρίσεως, καὶ τὸν τῶν ἄλλων ἁπάντων ἱτῶν 

μετὰ τὸν θάνατον φιλοσοφουμένων παρ᾽ ἡμῖν πρότερον ἐγκα- 

ταθέντες αὐτῶν τῇ 7 ψυχῆ, οὕτως ἴσχυσαν ἀποκρούσασθαι τὴν κα- 

κίαν, ἀντίρροπόν τινα φόβον τῆς ἀπὸ τῶν κακῶν ἡδονῆς εἰς τὴν 

ἑαυτῶν δἐνιδρύσαντες ψυχήν. “ὥστε οὐκ εἰκῆ οὐδὲ ἁπλῶς πολὺν 

ὑπὲρ τούτων πανταχοῦ ποιεῖται τὸν λόγον" ὅσῳ γὰρ ἄν ὦσι 
κακοὶ, "τοσούτῳ μάλιστα θαυμάζεται τοῦ κηρύγματος ὴ ἰσχύς. 

Καὶ γὰρ ἰατρὸν τότε θαυμάζομεν, ὃ ὅταν τὸν ἀπεγνωσμένον, καὶ 

οὐδεμιᾶς βοηθείας ἀπολαύοντα, ἱκαὶ οὐδὲ κρατῆσαι τῶν ἀκαίρων 

ἐπιθυμιῶν δυνάμενον, ἀλλ᾽ ἐν ταύταις ἐγκαλινδούμενον, ἐναγάγη 

πρὸς ὑγείαν καὶ διορθώσηται. Καὶ ὅρα τίνα παρ᾽ αὐτῶν ἀπαι- 

τεῖ" Κὰ μάλιστα πάντων ἀναπαύει τὸν δεσπότην᾽ “Μὴ ἀντιλέ- 

γοντας, μὴ νοσφιζομένους"" τουτέστι, πολλὴν εὔνοιαν ἐπιδείκνυ- 

σθαι ἐν οἷς ἂν ἱπιστευθῶσιν, ἐν τοῖς πρὸς τοὺς δεσπότας μάλι- 

στα εἷναι ἀγαθοὺς, ᾿υὑπείκοντας ἐν τοῖς ἐπιτάγμασι. 

Μὴ τοίνυν νομίζετε ἁπλῶς με ταῦτα ονῦν διεξιέναι" λοιπὸν 

γάρ μοι πρὸς τοὺς οἰκέτας ὁ λόγος. Μὴ τοίνυν, ὦ βέλτιστε, 

σὺ πρὸς τοῦτο ἴδης, ὅ ὃτι ἀνθρώπῳ δουλεύεις, ἀλλ᾽ ὅτι τῷ ᾿θεῴ, 

ὅτι τὸ κήρυγμα κοσμεῖς" καὶ πάντα “ὑποστήση ποιεῖν, τῷ δε- 

σπότη πειθόμενος, καὶ φέρων ἀγανακτοῦντα ἀκαίρως καὶ δυσχε- 

ραίνοντα. ᾿Εἰννόησον ὅτι οὐκ ἐκείνῳ τὴν χάριν δίδως, ἀλλὰ τοῦ 
θεοῦ πρόσταγμα πληροῖς, καὶ πᾶν ὁτιοῦν ὑποστήση ῥᾳδίως. 
Ὅ δὲ “ "ἡ, Εχέ “ “ “ σὺν θ ’ὔ 

περ ε ἀεί εγω, οτι τῶν πνευματικῶν ἡμὶν Κατορ ουμένων, 

καὶ τὰ τοῦ παρόντος ἕψεται βίου. 'Γὸν γὰρ τοιοῦτον οἰκέτην, 

τὸν οὕτως εὔνουν, τὸν οὕτως ἐπιεικῆ, οὐχ ὁ θεὸς "ἀποδέξεται 
μόνον, καὶ τῶν στεφάνων ἱμεταδώσει τῶν Ανυμπηρῶν ἐκείνων, 

ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὃ παθὼν εὖ δεσπότης, κἂν θηρίον ἣ ἢ, κἂν λίθινός 

τις ἢ καὶ ἀπάνθρωπος καὶ ὠμὸς, ἐπαινέσεται καὶ θαυμάσεται 

καὶ προτιμήσει τῶν ἄλλων ἁπάντων, καὶ τοῖς λοιποῖς "' αὐτὸν 

“ κοσμιώτερον] καὶ τιμιώτερον Ο.. ἁ κἂν σφ. : σφόδρα, κἂν Καὶ. 1,..Μ. 
9 γὰρ οἵη. ὦ. ἔ τῶν δορεοββὶῦ οχ (Ὁ. ῃ. Μοχ τὸν οηῃ. ὦ. ἢ ἐνιδρύσαντο “δὲ 
ἢ τοσοῦτον ἸΚ. εἴ 6Χ οΟΥΤ. ἴ,. ἱ καὶ ΑΒ πιύατη 6Χ ΟἸΠΠ]θ 118. κ ἃ οα, Ὁ. 
Μοχ ἀναπαύειν Ἰάθτη. 1 παιδευθῶσι Κα. ἸῺ καὶ ὑπ. Ὁ). ἢ ΗΘΙΚΟΝ. 
Περὶ δούλων, ὅτι οὐδὲν αὐτοὺς βλάπτει πρὸς ἀρετὴν, ἐὰν πρὸς αὐτὴν βλέπωσι" καὶ 

, ; δι, Ὑ ᾽ ᾿ Ν ἂν ὦ , “" μαρτυρία σαφὴς ὁ ἐνάρετος ᾿Ιωσὴφ βληθεὶς καὶ εἰς φυλακήν.  ἜγΟΗ. ο νῦν 
οἵη. Μ. Ρ τῷ ἈΒΒΌΓΩ ΠῚ ΘΧ σ.Ὁ. ᾳ ὑποστήσῃ] καταδεβι, ΚΙΙΜ. 
Γ λέγω ]-Ἐ τοῦτο καὶ νῦν ἐρῶ Κα... Μ. δαν. σοί. 5 ἀποδέχεται υ Ὁ μεταδί- 
δωσι Οὐ. τὸν στέφανον ἀποδώσει τὸν λαμπρὸν ἐ ἐκεῖνόν Ὁ. Υ ἦ οι. (. καὶ 
ἀπάνθρωπος δῃίδ κἂν λίθινος ἰτᾶπΒρ. 10. Υ̓ αὐτῶν Ὦ. 
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00 5, ΨΦΟΘΑΝΝΙΚ ΟΗΚΥΒΟΜΤΟΜΙ 1. το. 

Ἂ ᾿ χν δ “- 

ἐπιστήσει, κἀν “ἄλλην ἧ. Καὶ ὅτι, κἂν “λληνες ὦσιν οἱ ὃδε- 

σπόται, “κελεύει τὸν οἰκέτην τοιοῦτον ἑαυτὸν ἐπιδείκνυσθαι, 
“ ’ 

εἰ βούλεσθε, γὑμῖν καὶ παράδειγμα διηγήσομαι. Ὁ Ἰωσὴφ 
᾽ ᾿ ᾿ ΚΡ Ὰ , κ δά φ» ΓΤ ἘΠ δὺς δ᾿ 
ἐπράθη πρὸς τὸν ἀρχιμάγειρον, καὶ ὄξης ετέρας ἦν, θου τῆς Δι- 

΄΄“ Ἂ “- 7 3 

γυπτιακῆς. "ΠῚ οὖν ἐκεῖνος; ᾿ὐπειδὴ ἐνάρετον εἶδε τὸν νεανίσκον, 

Φ 

ι} ἃ ἢ ’ Ἁ ΄“ ὃ ́ ὃ Α " ᾿] ᾿ ’ ᾿ ’ Α 

οὐκ δενενθήσε τὸ τῆς ὄξης ιεστηκος, αλλ αὐτὸς τε ἡγαπα καί 
ϑ ’ γιν ᾽ φ “ ΕΖ ᾿] ΄- Α , , ρ " 

ἐφίλει καὶ ἐθαύμαζε, καὶ τῶν ἄλλων αὐτῷ τὴν ἐπιστασίαν ὃ ἐνε- 
᾽ ΄“ Ἁ Α 

χείρισεν ἅπασαν, “καὶ τῶν κατὰ τὴν οἰκίαν οὐδὲν ἤδει δι᾿ αὐ- 
Ὄτυς ἢ ᾿ , ’, ϑὶνι 5 3 σ- Ν ι Νδὺυ ὦ 

τον ἀλλὰ δεύτερος δεσπότης ἐκεῖνος ἦν, μᾶλλον δὲ καὶ αὐτοῦ 
- Α κ ΄- χω «. 

τοῦ δεσπότου κυριώτερος, εἴγε ὁ μὲν ἠγνόει τὰ ἃ αὐτοῦ, οὗτος δὲ 
Θ 3 , Τὃ . μι “- ὃ ᾿ [4 ’ ὃ “ Α 

ἐκείνου ἤθει μάλλον τὰ τοῦ ὁεσπότου. αἱ μοι ὁοκεῖ 'και 
7 πὰς μ -«“ 

Ὁ ὕστερον, ὅτε ἐπίστευσε τῷ “γυναίῳ τὴν παράνομον ἐκείνην ἔσυ- 
΄. Α ᾿] Α ΄σ 

δ τιμῶν τὸν δίκαιον ἀπὸ τῆς 
,ὔ ΄“ δ ΄. ΄“ ΄“ ΄. 

προτερας αἰδοῦς καὶ τῆς τιμῆς, μέχρι τοῦ δεσμωτηρίου στῆσαι 

τὴν ὀργήν. Εἰ γὰρ μὴ σφόδρα ἠδεῖτο τὸν ἀνὸ ρα, καὶ ἐθαύμα- 

ζεν ἀπὸ τῶν ἡἱπροῦπηργμένων αὐτῷ, κἂν εὐθέως αὐτὸν διεχειρί- 

σατο, καὶ τὸ ξίφος διήλασε διὰ τοῦ σώματος ἔ 
Ά Α Ἁ 5 4 

Ἡ « Μεστὸς γὰρ ζήλου, φησὶ, θυμος Ἰἀνδρός" οὐκ ἀνταλλαξε- 
Ἀ Α Α “ “ 2 

ται οὐδενὸς λύτρου τὴν ἔχθραν, οὐδὲ μὴ διαλυθῆ πολλῶν δώρων." 
Α Ἁ δ “- κι “- σ΄ 

Ἐ Εἰ δὲ παντὸς μευ βω τοιοῦτος ὁ ζῆλος, πολλῷ ϑϑμμαν ἐκείνου, 
Αἰγυπτίου τε ὄντος καὶ βαρβάρου, καὶ παρὰ τοῦ "παρ᾽ αὐτοῦ 

τιμηθέντος ἠδικημένου, ὡς ᾧετο. Ἴστε γὰρ δήπου πάντες, ὅτι 

οὐχ ὁμοίως ἡμᾶς δάκνει τὰ παρὰ πάντων ἀδικήματα, ἀλλὰ σφο- 
΄“ . Α “ φι ὅς 

δρότερον τῶν ἄλλων καὶ πικρότερον ὁτὰ παρὰ τῶν καὶ εὐνοϊκῶς 
᾿ σι ,ὔ ἵ , 

πρὸς ἡμᾶς διατεθέντων, “καὶ πιστευθέντων, καὶ πιστευσάντων 
Ρ᾿ ᾿ “΄“ 3 Α 

ἡμῖν, καὶ πολλὰ παρ᾽ ἡμῶν εὖ παθόντων γενόμενα κακὰ 
ΝὋο" ΄ῪᾺ ΄Ὺς-»Ἕ, “ ᾿ Ἁ Α 

Ἑ μᾶλλον ἡμᾶς ἀνιᾷ καὶ λυπεῖ. Οὐκ "δἐνενόησε προς ἑαυτὸν, οὐδὲ 
“5 ’ Ὶ Ἂς ’ ΄σ ΄. ΄- 

Υ εἶπεν, οἰκέτην λαβὼν αὐτὸν, πάντων αὐτῷ μετέδωκα τῶν τῆς 

’ 9 9 “ ’ 

κοφαντίαν κατ᾽ αὐτοῦ ποιησαμένῳ, 

τοῦ ἐκεί νου. 

ΕΓ Ργον ὐἱ 22. 

Χ κελεύει τὸν οἷ. ἰ.] βούλεται τῷ δεσπότῃ Ο. Υ ὑμῖν ροϑί παράδειγμα ἵγδΏ8ρ. 
2... Ζ οὐ---τί οὖν οτα. Ὁ. Μοχ ἐπεὶ δὲ ΡΥῸ ἐπειδὴ ἢ Ἰάθτη. ἃ ἐνόησε Εἰ 
Ὁ ἐνεχείρησεν ἘΙ. ς καὶ] διὸ καὶ Κα. 1,.Μ. ἃ αὐτοῦ Ο.ΚΚ.1,. ἑαυτοῦ Ὁ)... 
αὑτοῦ 4α. 8 ἐκείνδυ---τοῦ ὃ.] σ!ς }. τὰ ἐκείνου ἥδει μ. (μ. ἤδει ΚΙ,.Μ0) 
τοῦ ὃ. Κα 1,.Μ. 8αν. ςρί. 51ς, 8566 τὰ ἐκείνου ΟΠ]. ψϑγοῃ. τὰ ἐκείνου Ι-. τοῦ ὃ. 
(οχῃ. ἤδει) Ὁ. ἐκείνου μ-. τοῦ ὃ. ἤδει ΕἸ. Γ καὶ ὕστερον οτη. (ὐ. ὅτι ΡΓῸ ὅτε 
1΄6η1. ΒΕ κατ᾽ αὐτοῦ συκοφ. ᾿ος οτἅ. Καὶ. 1..Μ. δ αυπὶ ποιησαμένην ΠΕ. 
ἢ τιμῶν] -- δὲ Ο.. Μοχ ἔστησε Ρ1Ὸ στῆσαι Ἰάδτη. ἱ ὑπηργμένων ΙΚ.ἴ,. εἴ ΄ῃ 
ἰοχί. Μ. Κ τοῦ ἀρορββὶῦ δχ οἱπηὶθα8. ὶ ἀνδρὸς )- αὐτῆς Ε΄. Μοχ οὐθενὸς 
ἸάΘῃη. τὰ ὄντως ἰ,. Ὦ παρ᾽ αὐτοῦ δΔορσεδδὶῦ οχ Ὦ. ο τὰ] αἱ Ὁ.).Ε. τὰ 
καὶ ΝεΙΌη. Ρ καὶ ἀβϑαχηΐατη οχ (Κα. ΓΜ. 4 καὶ πιστευθέντων ΟΤη. 
θ.Κ.Ι..Μ. Υ ἡμῖν 9). Νεγοη. 5. μᾶλλον οτη. δογοη. ὅαν. Μου. ᾿ηνι 5. 
10 Υ]8. ίαί!πι ἡμᾶς καὶ ἀνιᾷ Ἐ. ὕ ἐνενόησεν] -ἰ οὖν Κα. 1. Μ. ϑιαίπῃ ἐν 
ἑαυτῷ ἘΝ. Ν εἶπε] -" τί τοῦτο; Κα.1..Μ. ὅν. «οί. γ᾽ λ, αὐτὸν ΡΙῸ αὐτὸν λ. 
σι. Κ.Ι.Μ. Μοχ αὐτῷ οπι. Κα. 1,.Μ. ὅν. σοῦ. 



᾿ γε, 

309) 

ΙΝ ΕΡΙΒ5Τ. ΑὉ ΤΙῚΌΜ ΗΟΜ. ΙΡ. 0] 

οἰκίας, ἐλεύθερον ἐποίησα “καὶ ἐμοῦ τι μείζονα" Υ τοιαύτας μοι 

τὰς ἀμοιβὰς ἀποδέδωκεν: Οὐδὲν τούτων εἶπεν" οὕτως αὐτοῦ τὴν 

ψυχὴν ἡ ἡ προτέρα κατεῖχεν "αἰδώς. Καὶ τί θαυμαστὸν, εἰ ἐν 

οἰκίᾳ τοσαύτης δἀπήλαυσε τιμῆς; Ῥάλλ᾽ ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ὃ ὅρα 

αὐτὸν, “ὅσης ἀπολαύει κηδεμονίας. Ἴστε δὲ πῶς πρὸς ὠμότητα 

τοῖς τὰ δεσμωτήρια ἐγκεχειρισμένοις, τὸ ἦθος ἐξήσκηται" τὰς 

ἀλλοτρίας καρποῦνται συμφορὰς, καὶ “οὖς ἕτεροι κακῶς πα- 

σχοντας “ἐλεοῦντες τρέφουσι, Γτούτους οὗτοι Βσπαράττουσι, 

κέρδη κερδαίνοντες ΡΝ δακρύων. ἄξια, θηρίων ἐ ὄντες ὡμότε- 

ροι. ᾿ΑφΦ᾽ ὡν γὰρ Βἐχρῆν ἐλεεῖν τοὺς ἐμβεβλημένους, ὁ ἀπὸ τού- 

των ἰαὐτοὺς καρποῦνται. "΄Πὸν δὴ οὖν οὕτως ὠμόν᾽ καὶ μὴ τοῦτο 

μόνον ἰλογιζώμεθα, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ αὐτοὶ οὗτοι οὐχ ὁμοίως πᾶσι 

κέχρηνται τοῖς ἐμβεβλημένοις. ᾿Ιοὺς μὲν γὰρ ἐπὶ συκοφαντίας 

καὶ ἐπηρεασθέντας ἁπλῶς καὶ δεθέντας '"κῶν ἐλεήσαιεν ἄν" τοὺς 

δὲ ἐπὶ τοῖς αἰσχίστοις καὶ δεινοτάτοις καὶ τολμηροῖς ἐμβεβλη- 

μένους "μυρίαις αἰκίζονται πληγαῖς. “Ὥστε οὐ μόνον ἀπὸ τοῦ 

τρόπου ὠμὸς ἔμελλεν οἔσεσθαι ὁ δεσμοφύλαξ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 

τῆς αἰτίας, δι᾽ ἣν Ρένεβέβλητο. Τίνα γὰρ οὐκ ἂν διήγειρε καθ᾽ 

ἑαυτοῦ ὁ νεανίσκος, τοσαύτης “μὲν ἀπολαύσας τιμῆς, ὑποπτευθεὶς 

δὲ τὴν δέσποιναν πειρᾶν, καὶ "τοιαύταις τὸν εὐεργέτην ἀμειβόμε- 

νος ἀμοιβαῖς; Ταῦτα ἐννοῶν ὁ δεσμοφύλαξ, καὶ τὴν τιμὴν τοῦ 

τἐμβεβληκότος, καὶ τὸ πρᾶγμα ἐφ᾽ ᾧ ἐνεβέβλητο, οὐκ ἂν παν- 

τὸς θηρίου χαλεπώτερον ἐχρήσατο Υ τἀνδρί ; ᾿Αλλὰ πάντων 

τούτων ἀνωτέρα γέγονεν ἡ ἐλπὶς ἡ εἰς τὸν θεόν' οὕτως οἷδε καὶ 

θηρία μριτθος πορθμ ψυχῆς Ὑ ἀρετή. ᾿Απὸ γὰρ τῆς αὐτῆς ἐπι- 

εικείας, ἀφ᾽ ἧς Χτὸν δεσπότην εἷλεν, ἀπὸ τῆς αὐτῆς καὶ τὸν ἀρ- 

χιδεσμοφύλακα" καὶ πάλιν ἣν ἄρχων ὁ ᾿Ιωσὴφ, καὶ ἐν δεσμωτη- 

ρίῳ ̓  ἐκράτει; καὶ ἐν οἰκίᾳ. ᾿Επειδὴ γὰρ ἔμελλε βασιλεύειν, 

εἰκότως πρότερον "ἐμάνθανεν ἄρχεσθαι, καὶ ἀρχόμενος ἄρχων ἣν 

καὶ προέστη τῆς οἰκίας. 

Χ καὶ οτη. Ε. ἥ[αϊς!πι τι οτη. Οὐ. Ὁ. ΕἸ. Υ καὶ τοιαύτας ἵὦ.1,.Μ. ὅν. σοί. 
ϑιαξίτη μοι τὰς οπη. ). Μοχ ἀπέδωκεν Ο.Ὦ. 2 υδδῶ Οσ. ἃ ἀπήλαυσε 
ἀγογν Κ.,..Μ.)] ἀπολαύει κηδεμονίας τε καὶ Ἐ. Ὁ ἀλλ᾽ ὅ ὅπου καὶ .Κ. 

Μ. ὅν. οεῖ, “ πόσης ΟὉ.Ἐ.1.. ἃ οὗς] ἐφ᾽ οἷς Ε΄. ἐγοη. Μοχ πάσχουσι Ε΄. 
πάσχοντες Δ ἜΤΟΗ. 6 ἐλεοῦντες δοσοβϑὶῦ οχ οὐβῃ θα. ἢ τούτοις Ὦ. 
Ε εἰσπράττουσι Ὁ. .Κ Π.Μ. ἱμοτα οαϊσιμιέ Ν᾽ εἰ. ἢ χρὴ Ο. ἱ αὐτοὺς] 
ἑαυτοῖς ΕΒ. αὐτοὶ Κ.1,.Μ. ὅαν. οδῖ. Κ τὸν---ὠμὸν] δῖος Ὁ. τῶν δὲ οὕτως 
ὠμῶν Ε΄. Ϊῃ οοίουβ, αὐ ἴῃ Ἐαα. πᾶθο ΠΟΙ Ἰθρ ΓΠΓ. Ϊ Ἀογιξαμαθα, Ἔ ἔργον 
εἶναι Ἐ. τὰ ̓ κἂν] καὶ Ὁ.Κ.1,.Μ. αν. ςοί. δ απ ἐλεήσειεν 1). δ μυρίοις Τὰ. 
ο ἔσεσθαι] εἶναι Ψ. Ρ ἐβέβλητο Ο 4 μὲν οῃῃ. Κα Π.Μ. Υ τοιούτοις (Ὁ. 
5 ἀφηκάρὶ ταῦτ᾽ οὖν Κα. 1,.Μ. ταῦτα οὖν » βαν: σοί. ΐ ἐμβεβληκότος) δις Ο.Ὁ. 

{, ἐμβεβλημένου ἘΔἃ. Υ τἀνδρὶ] 5ῖ᾽΄ο Καὶ Π.Μ.  εγοη. τῷ ἀνδρὶ αν. οί. 
δ᾿ ἀρετῇ Ὦ; Χ τὸν] καὶ τὸν ΕΚ. Υ κρατεῖ Ὦ. 2 ἔμαθεν Ἐ. ἄρχεσθαι 
καὶ ἀρχόμενος οτη. (Ὁ. 
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“202 5. ΦΌΑΝΝΙΚ ΟΠΕΥΞΟΜΤΟΜΙ 

1) . 1 ΠῚ " " , ς , ν » ΄ ς Π - 

ί γὰρ ΤῸΡ “ΦιὉ ἐκκλησίαν ελκόμενον απταςτει τοῦυτοὸ ὦ αὖυ- 

12 ἐς ΤΠ) ιν 0 ἰδί Υ͂ ῆ “{ι γάρ τις του ιθιου οἰκου προστηναί 

᾿ 7ὃ “"᾿ἜἾ ᾽ Χ ’ 0 ΓΠΊΨ,, Ἃ ͵ὔ 9 Α Α » “ Α 

Οὐκ Οἱο0ε, πῶς εκκ ἘΠΕ εου ΠΡΌΣ ἰϑμέλδιος . και δῶν ̓  εις ῬΑ 

λος, ἢ οὕτω λέγων' 

ἀ ἐλθόντα. πρότερον ἄριστον εἶναι χρὴ “προεστάναι οἰκίας. 

Προέστη οἰκίας" προέστη δεσμωτηρίου, ᾿οὐχ ὡς δεσμωτηρίου, 

ἀλλ᾽ δὼς οἰκίας. Πᾶσι ἢ" γὰρ ἐπεκούφι ιζε τὰς συμφορὰς, καὶ τῶν 

ἐμβεβλημένων ὡς οἰκείων προΐστατο μελῶν, οὐ μόνον αὐτῶν τὰς 

ΔΟΝ αιροα πολυπραγμονῶν καὶ παραμυθούμενος, ἀλλὰ κἂν εἰ σύν- 

νουν Ἰεῖδέ τινα, προσήει καὶ τὴν αἰτίαν ἐμάνθανεν, οὐδὲ ἁπλῶς 

ἽΜΕΡΗΥ ΠΡΟ» Ὲ ἀνεχόμενος ὁρᾶν, ἄν μὴ πρότερον. αὐτὸν ἀπαλλάξῃ 

μι ἱκατηφείας" καίτοι “τοσαύτην τις οὐδὲ περὶ τέκνα στοργὴν 

ἐπεδείκνυτο. ᾿Απὸ τούτων "γοῦν. αὐτῷ καὶ ἡ ἀρχὴ τῶν ἀγαθῶν 

ἐγένετο. Δεῖ γὰρ τὰ παρ᾽ οἡμῶν ὑπάρχειν πρότερον, καὶ ὑτότε 

τὰ παρὰ τοῦ θεοῦ. Ὅτι γὰρ τοσαύτη ἐκέχρητο φειδοῖ καὶ 
4 ζὃ Α 8 ᾿] ’ ϊ Α Υ̓ 8 ’ ς Α 

ἐπιμελείᾳ, “ εἰ ε, φησι, τοὺς εὐνούχους τοὺς ἐμβληθέντας ὑπὸ 

τοῦ Φαραὼ, τὸν ἀρχιοινοχόον, καὶ τὸν ἀρχισιτοποιὸν, καὶ εἶπε, 

15 «ΠῚ σκυθρωπὰ τὰ πρόσωπα ὑμῶν σήμερον : : Καὶ οὐκ ἀπὸ 

τούτου μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀφ᾽ ὧν ἐκεῖνοι ἐποίησαν, καταμαθεῖν 
2, Α 9, Α 5 3 ΚΝ 5 Ὧ ’ Οὐ Α 6 , 35; 

ἐστι τὴν ἀρετὴν ὅτουτου τοῦ ανὸρος. ὁ γὰρ ὡς βασιλέως ὄν- 
με 

τες οἰκέται διέπτυσαν αὐτὸν, οὐχ ὡς ἐν ἀθυμίᾳ ὄντες διεκρού- 
5 ) ς ς ἴω ἣ κ- Δ. ; 

σαντο, ἀλλ ὡς ἀδελφῷ γνησίῳ καὶ συναλγεῖν εἰδότι πάντα 
3 “ΝΣ ΆΚΟΟΣ τ “ ἦν ΄ Υ δέ ’ 7, 

αὐτῷ ᾿ἐξεκαλυπτον τὰ ἑαυτῶν. αὔτα δε μοι παντα εἰρηται, 
[ “ἃ .) ὃ Ν ’ “ἃ 3 8 Ν ἢ “ὰ 5 ὃ , “ἡ 
ὅτι κἂν εν ὁὀουλείᾳ, κἂν εν αἰχμαλωσίᾳ, κἂν ἐν ὀεσμωτηρίῳ, κἀν 

Α Α ΤΩΝ ᾿ "58. Ἁ 

ὑπ᾽ αὐτὴν τὴν γῆν γένηται ὁ ἐνάρετος, οὐδὲν αὐτὸν καταγωνί- 
θ ν ὃ 7 π' “ ; Χ Ἁ Α 5. ’ 

σασθαι δ᾽ ουνησεται. αὑτα ὅμοι προς τοὺς οἰκετὰας λέλεκται, 
Μ “ἃ 7 ὕ ,ὔ ς Ν ᾿,. ἂν “ὁ ΠῚ ᾿ 

γὸτι κἂν θηρία ἔχωσι δεσπότας, ὡς τὸν Αἰγύπτιον, κἂν ὠμοὺς, 
Ἁ - 

ὡς τὸν ἀρχιδεσμοφύλακα, δυνήσονται αὐτοὺς ἑλεῖν" κἂν Ελληνες 
“. Ἣ ] ΄“- κ 

ὦσιν, “ὡς ἐκεῖνοι, κἂν ὁτιοῦν, ταχέως “τιθασσεύσουσιν. Οὐδὲν 
Ν 3 ’ Α δὲ δύ δὲ ’ὔ 

γὰρ ἐμμελέστερον τρόπων, οὐδὲν ἠόυτερον, οὐδεν γλυκύτερον 

ἐπιεικείας καὶ πραότητος καὶ ὑπακοῆς" πᾶσίν ἐστιν ἐπιτήδειος ὁ 

12. ἜΠΗ. 111: ἢ: 18 ὅϑη. ΣΙ]. 7. 

8 εἰς τὴν ἐκ. ἢ. Ὁ οὕτω οτῃ. Ε. Ὁ γὰρ] δὲ (Ὁ. τις οτη. Ἐ. ἃ ἐλθόντα] 
Ἔ δεῖ λοιπὸν (πιοχ οπ1. χρὴ) Εἰ. Θ προεστάναι οἰκίας] ὅϊο Εἰ. Ἐπα. ἔανθηΐθ 
ψει. δος οαα. Ο.Π. δίαίπη προέστη οἰκίας, ατιὰ6 αὐοταηΐ, Ἰαρηἴαγ ἴῃ Κα. "0. 
Μ. νει. Γ οὐχ ὡς ὃ. οἵη. Ὦ. δ ὡς ΟΠ]. 1. ᾿ γὰρ οἵη. Κ. Μοχ καὶ 
τῶν---συμφορὰς οτη. Ἰάετη. ἰ οἶδέν τινα, προήει Ὁ. Κ κατηφιοῦντα δΧ (ΟΥΤ. Ὠ, 
κατηφιῶντα ΝεΙΟΗ. 1 κατηφείας] συμφορᾶς Ὁ. τῇ ἐπεδείκνυτο] ὅις ΟΕ, 
ἐνεδ. Ὀ. ψότοη. ἐπεδείξατο ΚΙΜ. ὅν. οδῦ. ἢ οὖν Μ. διαίτῃ αὐτῶν Ο. 
Μοχ ἀρχὴ 5ϊπ6 ἀτίϊο. (.. γοη. ο ἡμῶν] ὅῖ΄. ΟΟ ΚΜ. ὑμῶν δ΄Ἔγοη. 
αν. Μου. Ρ τότε] τηνικαῦτα Ὠ. 4 οἶδε ὁχ σον. Ὠ. τ βληθέντας ΟΟ. 
5 τούτου ΔοΟΘΒϑὶ: εχ Ο.0.Κ .Μ. ῖ ἀνεκάλυπτον Ο. Υ δὲ] δὴ ΠΏ. ταῦτα 
--εἴρηται) οὐχ ἁπλῶς ταῦτα διεξῆλθον, ἀλλ᾽ ἵνα δείξω Καὶ.1,..Μ. Υ δύναται Εἰ. 
Χ μοι] -Εὑπὲρ τοῦ δεῖξαι Κα ...Μ. ΕΥΥ ὅτι οἵη. Ὁ. δεσπ. ἔχωσι ἴπνεῖβο οτά. (.Ὁ. 
2 ὡς οτη. (Ὁ. 8 τιθασεύσουσιν Μ. τιθασσεύονται Ἐὶ. 

7, τὸ 



9 11---ο14. ΙΝ ΕΡΙΒΤ. ΑὮὉ ΤΙΤΌΜ ΠΗΟΜ. ΝΡ. 908 

τοιοῦτος. Καὶ οὔτε δουλείαν ἐ ἐπαισχύνονται οἱ τοιοῦτοι, οὔτε 

πένητα φεύγουσιν, οὔτε ἄρρωστον καὶ κάμνοντα" πάντων γὰρ 

κρατεῖ καὶ πάντων ἡ ἀρετὴ περιγίνεται. Ευ δὲ ἐν δούλοις ὅτο- 

σαύτην ἔχει ἀπὸ πρᾶγμα τὴν ἰσχὺν, πόσῳ μᾶλλον ἐν ἐλεύθεροις; 

οἐ'Γαύτην οὖν ἀσκῶμεν καὶ δοῦλοι καὶ ἐλεύθεροι, καὶ γυναῖκες καὶ 

ἄνδρες" οὕτω καὶ ἀνθρώποις καὶ θεῷ ἐσόμεθα ποθεινοὶ, καὶ ἀν- 

θρώποις οὐ τοῖς ἐναρέτοις μόνον, ἀλλὰ καὶ [αὐτοῖς τοῖς κακοῖς, 

καὶ μάλιστα ἐκείνοις" ἐκεῖνοι γάρ εἰσιν οἱ μάλιστα τιμῶντες καὶ 

αἰδούμενοι. Ὥσπερ γὰρ τοὺς ἐπιεικεῖς οἱ δ ἀρχόμενοι μάλιστα 9) 

100) τρέμουσιν, οὕτω καὶ τοὺς ̓ ἐναρέτους οἱ ἀκόλαστοι, εἰδότες τίνων 

ἐκπεπτώκασιν. ᾿Επεὶ οὖν τοσοῦτος ὁ καρπὸς τῆς ἀρετῆς, ταύ- 

τὴν διώκωμεν, τ ταύτην μετίωμεν. "Ἃν ταύτης ἐχώμεθα, οὐδὲν 

ἡμῖν ἔσται δεινὸν, πάντα ῥᾷδια, πάντα εὔκολα᾽ κἂν διὰ πυρὸς 

διαβαίνωμεν, κἄν δι᾿ ὕδατος, πάντα εἴκει τῇ ἀρετῇ καὶ παραχω- 

ρεῖ, καὶ αὐτὸς ὁ θάνατος. “ηλώσωμεν τοίνυν αὐτὴν, ἵνα καὶ τῶν 

μελλόντων ἐπιτύχωμεν. ἀγαθῶν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ 

ἡμῶν, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος, 

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

ἈΓΟΥΡῸΌΣΣ Ἢ. 15] 

᾿πεφανη ἃ γὰρ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώ- 

ποις, παιδεύουσα ἡμᾶς, ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ 

τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας, σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς 

ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα 

καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος 

ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ" ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυ- Β 

τρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας, καὶ καθαρίση ἑαυτῷ λαὸν 

περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων. 

ΠΟΛΛΗΝ παρὰ τῶν οἰκετῶν ἀπαιτήσας τὴν ἀρετήν" 

καὶ γάρ ἐστι πολλὴ, “τὸ τὴν διδασκαλίαν τοῦ θεοῦ καὶ σωτῆρος 

«ἡμῶν κοσμεῖν ἐν πᾶσι, καὶ μηδεμίαν διδόναι τοῖς δεσπόταις 

λαβὴν, μηδὲ ἐν τῷ τυχόντι" ἐπάγει καὶ τὴν αἰτίαν δικαίαν, δι᾽ 

ἣν ὀφείλουσι τοιοῦτοι εἶναι οἱ οἰκέται. [Ϊοίαν 'δὴ ταύτην : 0 

ῳ ᾿Επεφάνη γὰρ, φησὶν, ἡ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ ἡ σωτήριος. 50 ὲ 

1 ΟΑΡ. 11. ν. 11---14. 

Ὁ καὶ οτῃ. ΕΚ. γετγοη. ς τοιαύτην Ἐ. ἃ τὸ πρᾶγμα τὴν (τὴν οπῃ. Κ.)}] 
πραγματείαν καὶ Ἐὶ. Ν εγΟΗ. 6 ταύτην] δῖε ΟΟΚ.Τ.Μ. νει. τοσαύτην 19 
ταῦτα Βα. ταῦτα (οτη. οὖν) Ε). [ αὐτοῖς ἀοςεδϑὶῦ εχ ΟΕ ΚΠ Μ. Ν ει. Ροϑὲ 
ϑοι Δα, πλέον Καὶ [.Μ. ΕΞ ἄρχοντες Ὁ. Ηομ. ἡ. ἃ γὰρ οτη. Ε᾿. 
τὴν ομῃ. ᾿. ὕβτοῆ. ὃ τὸ] τῷ Καὶ [.Μ. νείοβ. Ἃ ἡμῶν]-Ἐ Ἰησοῦ Χριστοῦ Ε΄. 
Ε τὴν ΠῚ. Ὦ. δικαίαν οτῃ. (Ὁ. Γ δὴ ρτο δὲ Ο..Κ.1,. Μοχ φησὶν οτη. Εἰ. 
ξ οἱ] οὐ Ε. διαίτῃ θείου ΕΣ. Ν Θγο. εἴ αηΐθ σουγ, [,. 



304 ι ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΒΕΥΒΟΞΤΟΜΙ 11.11--ξ14. 

θεοῦ διδασκάλου τυγχάνοντες, πῶς οὐκ ὧν εἶεν εἰκότως "' τοιοῦ- 

τοι, οἵους ἄρτι διῆλθον ἐγὼ, μυρίων ἁμαρτημάτων λύσιν εὑρόν- 

τες: . Ἴστε γὰρ ὅτι μετὰ τῶν ἄλλων καὶ τοῦτο οὐχ ὡς ἔτυχεν 

ἐντρέπει καὶ συστέλλει ἱψψυχὴν, τὸ μυρίων ἁμαρτημάτων οὗσαν 

ὑπεύθυνον, μὴ δίκην δοῦναι, ἀλλὰ συγγνώμης τυχεῖν καὶ μυρίων 

ἀγαθῶν. Ἰὰϊ γάρ τις, εἰπέ μοι, τὸν μυρία προσκρούσαντα οἰκέ- 
Ἁ Α 7 ε ΄σ “ ἂ" 5 ,. κ΄ ὦ ΄ Α 

τὴν λαβων, μη Κκατατείνοι ἱμᾶσιν, ἀλλ ἐπ εκειίνοις μεν συγ- 
’ , ς Α δὲ ΄ ΄ " . ο , " 

Ὁ γνώμην παράσχοι, ὑπερ ὁε τῶν μελλοντῶν αὐτὸν ἀπαιτοίη εὑ- 

758 

θύνας, καὶ πιφυλάττεσθαι παρακελεύοιτο, ὥστε μὴ τοῖς αὐτοῖς 

περιπεσεῖν, καὶ δωρεαῖς μεγάλαις "τιμήσειε τίνα οὐκ ἄν οἴεσθε 

ἐντρέψαι τὴν τοσαύτην χάριν ἀκούοντα: ᾿Αλλὰ μὴ νομίσῃς, 

ὅτι ἡ χάρις μέχρι τῆς τῶν προτέρων “ἁμαρτημάτων συγχωρή- 

σεως ἵσταται, Ρἀλλὰ καὶ εἰς τὸ μέλλον ἡμᾶς ἀσφαλίζεται" καὶ 

γὰρ καὶ τοῦτο χάριτος. ᾿Επεὶ εἰ μέλλοι ἀεὶ κακῶς πράττοντας 

μὴ κολάζειν, οὐκέτι τὸ πρᾶγμα χάρις ἐστὶν, ἀλλὰ προτροπή 

τις εἰς λύμην καὶ διαφθορ μὰν ᾿Επεφάνη γὰρ, φησὶν, ἡ χάρις 

τοῦ θεοῦ, παιδεύουσα ἡμᾶς, ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ 

τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας, σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζή- 

σωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ 

ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἴη- 

σοῦ Χριστοῦ." Ὅρ α πῶς μετὰ τῶν Φἐπάθλων τίθησι τὴν ἀρετήν. 

Καὶ τοῦτο χάριτος, τὸ ἀπαλλάξαι τῶν βιωτικῶν, τὸ πρὸς τὸν 

οὐρανὸν ἀγαγεῖν. Δύο δείκνυσιν ἐνταῦθα ἐπιφανείας" καὶ γάρ 

εἰσι δύο, ἡ ἡ μὲν προτέρα χάριτος, ἡ δὲ δευτέρα ἀνταποδόσεως 

καὶ τοῦ δικαίου. ἂν ἀρνησάμενοι, φησὶ, τὴν "ιν καὶ 

τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας." ᾿Ιδοὺ πάσης τῆς ἀρετῆς Γή ὑπόθεσις. 

Οὐκ 5 εἶπεν, ἵνα ἀρνησώμεθα, ἀλλ᾿ να ἀρνησάμενοι." ἫἩ 

ἄρνησις πολλὴν δείκνυσι τὴν διδο ϑῊνΣ πολὺ τὸ μῖσος, πολλὴν 

τὴν ἀποστροφήν' μεθ᾽ ὅσης διαθέσεως, μεθ᾽ ὅσης σπουδῆς τὰ 
ΐ εἴδωλα ἀπεστράφησαν, μετὰ τοσαύτης καὶ τὴν κακίαν αὐτήν. 

ςς Ἰζαὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας," φησί: καὶ γὰρ καὶ ταῦτα εἴ- 
ἡ 

δωλα. ΙΚοσμικὴ ἐπιθυμία Υ πλεονεξία, Μκαὶ ταύτην εἰδωλολα- 
Α Ἀ δ “ 

τρείαν Χ ὀνομάζει" καὶ ὅσα πρὸς τον παρόντα βίον ἡμῖν χρησι- 

- τοιοῦτοι 1 - Φησὶν ἘΣ. οἵους---ἐγὼ οτη. (ὐ. (εἴ. ἱ τὴν ψυχὴν Ο. Οἱΐ. 
Κ κατατείνει (.Ἐ. κατατείνῃ ).Κ.1..Μ. κατατείναι Ν ἜΥΟΗ. κατατείνοι. σαν. σϑῦ. 

1 ἐπ οἵα. Ὁ: ὦ φυλάττεσθαι]. - αὐτὸν ΚΜ. π τιμῆσαι Ο. τιμήσει Κα.1.. 

τιμήσῃ ΔΜ ϑγοῃ. Ο ἁμαρτημάτων δοσοβδὶῦ 6ΘΧ ΟἸΠΏΪΌΙΒ. Ρ ἀλλὰ] οὐ γὰρ 

μέχρι τούτου, ἀλλὰ Κὶ.1..Μ. ᾳ ἄθλων (. διαίτῃ τίθ. καὶ τὴν ἀ. ᾿.Μ. 

τ ἡ οτὴ. (Ὁ. 5 εἶπον ὦ. Μοχ φευξώμεθα γτοὸ ἀρνησώμεθα Ἰζ.1..Μ. αν. οθί. 

ἴηνίῖο Νοῖ. οὐκ εἶπεν--- ἀλλ᾽ οπι. ΝἜΓΟΗ. ὕ αὐτὴν] φησὶ Ο. Ροϑβί αὐτὴν 864. 

βούλεται Κα.1..Μ. Μοχ φεύγειν ΡΓῸ φησὶ ΤΟΝ. ΥΚαΣ πλεον. ἘΠ4. καὶ ἀδεαδβί 

Ἰη ΟΠ Ἶθιι8. Υ' καὶ ταύτην καὶ τ. γὰρ Τὰ. μᾶλλον δὲ τ. καὶ Καὶ ..Μ. ται !πὶ 

εἰδωλολατρίαν σι Κι α..Μ. Νόγοη. Χ ὀνομάζει) καλεῖ Ο.1Κ...Μ. Ροϑῖ καλεῖ 

τα. κοσμικὴ ἐπιθυμία φιλαργυρία' καὶ ταύτην εἰδωλολατρίαν ὀνομάζει Κ.1..Μ. 



ΥἼ1-- 14. ΙΝ ΕΡΙΒ5Τ. ΑὉ ΤΙΤΌΜ ΗΟΜ. ν. 90ὃ 

μεύει, κοσμικαί εἰσιν ἐπιθυμίαι: ὑπάντα ὅσα ἄν μὴ Ζδιαβαίνη 

μεθ᾽ ἡμῶν πρὸς τὸν οὐρανὸν, κοσμικαί εἰσιν ἐπιθυμίαι" πάντα 

[01) ὅσα ἄν τῷ παρόντι κόσμῳ συγκαταλύηται, κοσμική ἐστιν ἐπι- 

θυμία. Μηδὲν τοίνυν πρὸς "ταύτας ἔχωμεν. Ἦλθεν ὁ Χρι- 

στὸς, ἵνα “ἀρνησώμεθα τὴν ἀσέβειαν. “᾿Ασέβειαν τὰ δόγματά 

ὅφησι, καὶ κοσμικὰς ἐπιθυμίας τὸν βίον τὸν ἐναγῆ. “ Σωφρό- 

νως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι." Ὁρᾷς 
ὅτι, ὅπερ ἀεὶ λέγω, σωφροσύνη οὐ τοῦτο μόνον ἐστὶ, τὸ πορ- 

νείας᾽ μηγίμσθαι, ἀλλὰ καὶ τὸ τῶν λοιπῶν παθῶν ἐκτὸς εἶναι: 

"Δρα καὶ ὁ χρημάτων. ἐρῶν, οὐ σώφρων. Ὥσπερ γὰρ ἐκεῖνος 

σωμάτων, δ οὕτω καὶ οὗτος χρημάτων' μᾶλλον δὲ οὗτος ἀκολα- 

στότερος, ὅσῳ οὐδὲ "τοσαύτην ἔχει βίαν τὴν ὠθοῦσαν αὐτόν. 

ΚΚαὶ γὰρ ἡνίοχος ἰ ἐκεῖνος ἀκρατὴς μάλιστα ἂν λέγοιτο, οὐχ ὁ 

τὸν τραχὺν καὶ δυσήνιον μὴ κατέχων ἵππον, ἀλλ᾽ ὁ τὸν ἠρέμα 

ἐπιεικέστερον μὴ δυνάμενος ὑποτάξαι. "Τὶ δέ; φησίν" ἡ τῶν 

"χρημάτων ἐπιθυμία Ὠῤλάττων τῆς τῶν σωμάτων; [[ἰαἀντί που 

δῆλόν "ἐστι, καὶ πολλαχόθεν τοῦτο δείκνυται. ΡΙΠρ ὥτον μὲν, 

ὅτι ἀναγκαίως γέγονεν ἡ τῶν σωμάτων ἐπιθυμία" τὸ [δὲ ἀναγ- 

καίως γεγονὸς δῆλον ὅτι καὶ μετὰ πολλοῦ Ἱκατορθοῦται τοῦ 

πόνου, "ἐπεὶ καὶ ἐνεσπάρη τῆ φύσει. “Δεύτερον, ὅτι χρημάτων 

μὲν οὐ πολὺς τοῖς παλαιοῖς ἱλόγος, γυναικῶν δὲ πολὺς, σωφρο- 

σύνης ἕνεκεν" καὶ γυναικὶ μὲν συγγενομένῳ κατὰ νόμον οὐδεὶς ἂν 

ὑμέμψαιτο μέχρι γήρως, χρηματιζομένῳ δὲ πάντες. Καὶ τῶν 

ἔξωθεν Ὑ φιλοσόφων πολλοὶ χρημάτων μὲν κατεφρόνησαν, γυ- 

ναικῶν δὲ οὐκέτι οὕτω τοῦτο ἐκείνου τυραννικώτερον. ᾽Αλλ᾽ 

ἐπειδὴ πρὸς τὴν ἐκκλησίαν ἡμῖν ὁ λόγος, μὴ ἀπὸ τῶν ἔξωθεν 

φέρωμεν τὰ ὑποδείγματα, ἀλλὰ ἀπὸ τῶν γραφῶν. "Γοῦτο μὲν 

οὖν καὶ ἐν ἐπιτάγματος χσχεδὸν μέρει τίθησιν ὁ ὁ μακάριος οὗτος, 

οὕτω λέγων" Πα ἔχοντες διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις 

ΖΦ Ὑ ΤΊ, νι, ὃ. 

Υ͂ πάντα οτη. Ἐ. Ηδεος πάντα---ἐπιθυμίαι Δοσοββουπηΐ οχ ΟΕ ΚΜ. ἐανθηίθ 
(αι. 2 διαβαίνει ἢ. Μοχ εἰς ΡΓῸ πρὸς ΚΙΙΜ. ἃ κόσμῳ] δῇς Ε.Κ.1.. Μ. 
(αι. Β αξτη συγκαταλύηται ΡΙῸ εὐ τ να ΟΝ. Ὁ ταῦτα Ο. ο ἀρ- 
νησάμενοι Ο. ἃ ἀσέβειαν οτι. ΟΟ. ". Εν. Νγοη. οί. 8 φησι] λέγει 1..Μ. 
σὐταϊτη καὶ τὰς κ. ΟΕ.  εγοη. καὶ οτη. Εἰ.  ετοη. δ᾽ οὕτω καὶ] οὕτως (.}). 
ἢ τοιαύτην ΟΟ. ἷ ἐκεῖνος) οὗτος Ο. Κ ἀλλ᾽ ὁ] ἀλλὰ ΚΕ. 1 τῇ ὅτι Ὁ. 
δαὶ Ργο δὲ Ο. διαίτῃ φησὶν ἃηΐε ἐπιθυμία ἰγᾶπερ. (Ὁ. τὰ χρημάτων 6 σω- 
μάτων ἴτάηβρ. Ὁ. ἢ ἐλάττω (Οὐ. ἐλ. τῆς τῶν σ. ΡΤῸ τῆς τῶν σ. ἐλ. (.}).Κ.1.. 
9 ἐστι αββϑυτηίαπ οχ ΟΕ ΚΜ. Ρ πρῶτον] καὶ πρ. Καὶ. 1,..Μ. ὅν. σοί. 
4 κατ. τοῦ πόνου] κόπου κατ. Ο. Τ ἐπεὶ οτη. (ΟΕ. νεγοη. καὶ οπῃ. 19). 
5 δεύτερον -Ἐ- δὲ 1)... ἴ ὁ λόγος (Ὁ. τοῖς παλαιοῖς εἴ γυν. δὲ πολὺς οἵη. Ἐ;. 
Υ͂ μέμψοιτο Ὁ. γ" φιλοσοφησάντων Ὁ. Χ σχεδὸν οπι. Ε, Υ ἔχοντες] 
-Εδὲ . Μοχ ἀρκεσθησώμεθα (Ο.]ὰ. 

ΤΟΜ. ΥἹ, ἘΡ 
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ἀρκεσθησόμεθα" περὶ δὲ τῶν “παρθένων τί φησιν; 8 ἐς Ἐπι- 
, .} 2 .5} Α Ψ ςς οἱ ὅν Α Ἁ 9 ,. ᾽ὔ [ ϑν 

ταγὴν κυρίου οὐκ ἔχω" καὶ πάλιν, “᾽Ἴωπι τὸ αὐτὸ συνερχεσθε. 

Ἐ Καὶ πολλάκις ἴδοις ἂν αὐτὸν περὶ συνουσίας νομοθετοῦντα “τῆς 
’ ΚκΚ Α ’ ᾿ Ὀ ι. ’ “" ’ ΄σ " , 

νομίμου. αἱ ταύτης μεν “ἀφίησιν ἀπολαύειν τῆς επιθυμίας, 
Ζ - ΄“- 

καὶ δευτέρῳ προσιέναι “γάμῳ, καὶ πολλὴν ὁ ποιεῖσθαι τοῦ 
; 

ἀρ ἐύμεδμς τὴν ἐπιμέλειαν, καὶ οὐδαμοῦ ὑπὲρ τούτου κολάζει" 

“τὸν δὲ χρημάτων ΠΈΝΘΗ πανταχοῦ καταδικάζει. Καὶ περὶ 

μὲν χρημάτων ὁ Χριστὸς ἰ πολλαχοῦ διέταξεν, ὥστε φεύγειν 

τὴν ἐντεῦθεν λύμην' περὶ δὲ ἀποχῆς γυναικὸς, οὐχ οὕτως. 

ἤΑκουε ἐ γὰρ τί φησι περὶ χρημάτων" 4 «ς«᾿Πὰν μή τις ἀποτά- 
΄“" “ “- ᾽ ΄- “' Ἀ 

ἕηται πᾶσιν αὐτοῦ τοῖς ὑπαρχουσιν.᾽" Οὐδαμοῦ εἶπεν, ἐὰν μή 
5 ΩΣ Α “, 

Ἐ τις ἀποτάξηται "γυναικί οἷδε γὰρ οἵαν ἜΗΝ τὴν τυραννίδα. 

Καὶ ὁ μακάριος οὗτός Κφησι" τὐλὰ Τίμιος ὁ ἰ γάμος, καὶ ἡ κοίτη 

759 ἀμίαντος. “Καὶ οὐδαμοῦ τιμίαν τὴν τῶν χρημάτων ἐπιμέλειαν 

καλεῖ, ἀλλὰ τὸ ἐναντίον: 5“ Οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπί- 
Ἁ ἈΝ 

πτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοή- 
’ “ Α 

τοὺς καὶ βλαβερας. πρθὺύκ εἶπε, πλεονεκτεῖν, ἀλλὰ, “ϑπλου- 
“- , ι ͵ Ἁ “-. “" ι ῪΝ 

τεῖν᾿ Ἵνα δὲ μαθητε καὶ ἀπὸ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν, ἀναγκαῖον 
Α “ ἃ ΄ ’ κ 

καὶ τοῦτον τὸν λόγον εἰς μέσον παραγαγεῖν. Χρημάτων μεν 
’ ᾿ 4 δ “- Α σ΄ 

γὰρ τις καθαπαξ ἀποστερηθεὶς οὐκέτ᾽ ἀν Ῥένοχλοῖτο ὑπο τῆς 
Ἁ “ κα ἰ “ . 

ἐπιθυμίας" οὐδὲν γὰρ οὕτω ποιεῖ χρημάτων ἐπιθυμεῖν, ὡς τὸ 
τ ΄- “ Ρ ῇ 

χρήματα ἔχειν. ᾿Ιὰπὶ δὲ τῆς τῶν σωμάτων ἐπιθυμίας οὐχ οὕ- 
3 Ἁ Ἁ ᾽ , Α 8 Ξ9᾽ 3 “- 

Β τως, ἀλλὰ καὶ εὐνουχισθέντες πολλοὶ τὴν ἔνδον ενοχλοῦσαν πυ- 
Α Α σι “- ’ 

ρᾶν οὐκ ἀπέβαλον" ἡ γὰρ ἐπιθυμία ἐν ἑτεροῖς κεῖται ὀργάνοις, 
ϑ, ἃ ΤΥ ν “ ᾽ 3 ’ ΠῚ κ Φ ΠῚ ς “- “ 

ἔνδον έν τῇ φύσει ἐγκειμένη. νος οὖν ἕνεκεν δήἡμῖν ταῦτα 
, ῇ “ 

εἴρηται; Ὅτι οἱ πλεονέκται τῶν πορνευόντων ἀκολαστότεροι, 
Φ ε Ἁ 5 Ιᾷ 3 “- Ε] ’ Μ ἴω δὲ ν δὲ 

ὅσῳ ὑπὸ ἐλάττονος ἐνοχλοῦνται ἐπιθυμίας μᾶλλον ὃε “οὔδε 
3 ’ 8 ἴφ δὰ χὰ ᾿] τ ς 7 . “ κ Α 

ἐπιθυμία τὸ πρᾶγμα ἐστιν, ἀλλὰ ῥᾳθυμία. Ἐνταῦθα μὲν γαρ 
4“ Ι Α δι δ ; νι χγ 4“ «ἃ ᾿ Α 

οὕτως ἐστὶν ἡ ἐπιθυμία φυσικη, ώστε κἀν γυναικί τις μὴ πλη- 
’ Ἁ “" - Ε “ι Α ατ 

σιάζη, ἡ φύσις τὸ αὐτῆς ποιεῖ καὶ ἐργάζεται" ἐκεῖ δὲ οὐδὲν 

9. Ὁ δεν, ΜΠ; 28.) δ. 4 Τάϊς. σιν. 22. ὅ ἬΘΡγ. ΧΙ. 4. δ᾽ τ πὸ. νῇ, Ὁ. 

2 παρθένων---ἔχω] γυναικῶν, μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μή τι ἂν ἐκ συμφώ- 
νου 'ζ.1,. ὅδν. εδῇ. τηνιο Νοῖ, [ἴῃ Μ. τ π ἀπογατῃ [Ο]]ΟΥαΤη δϑύ. ἃ τῆς 
οτη. Ε᾿. Ὁ ἐφίησιν ἴὰ. Ν ὁΥοπ. “ γάμῳ οἵη. Ὦ. ἃ ποιεῖται δαν. οθΐ. 
ῬΘΡΌΡ ΔΗ 5 ΠὈτ]5. οϑέομαϊἑ Δ οί. 8 τὸν δὲ---καταδικάζει οἵα. Ἐ. ἔπαν- 
ταχοῦ ΟΕ, Βιαίίμη διετάξατο ἸΚ.7,. ἔ γὰρ] δὲ Κα... Βιδίτη αὐτοῦ τί φ. Ο. 
καὶ τί φ. 1.. ἢ τῇ γυναικὶ Καὶ, ἱ αν σ. κ κυρ ἢ ἐν τυ ΤΟΣ 
ὅν. Μου. ἰηνιίο οι. Ηδθοί Τιμοθέῳ, 864 οτη. τίμιος Ν ἐγοη. 1 γάμος] - 
ἐν πᾶσι 1). ἸῺ καὶ ἀϑδιατηΐιιπ οχ (Ὁ. ἢ. τιμίαν οπι. Ὦ. Ὦ οὐκ] καὶ οὐκ Ὁ. 
Τη Κα. [Ὁ] τὰ ἀθθϑί. 9 πΑαύ ΕΙΣ ΠΕΣ, ἔργοις ἀγαθοῖς Κα 1. » ἐνοχλῆται Ώ. 
ᾳ ἐπιθυμίαν Ο. Υ ἐν οτη. Ὦ. 5. ἡμῖν οτη. Κα. ῖ ὅτι] δεῖξαι ὅ ὅτι Κ.1,. 
Υ οὐδὲ] οὐκ (Ο. διαίτῃ ἐπιθυμία... ῥᾳθυμία Ὦ.1Κ.1.. ἐπιθυμίας ὡ)ἃ ῥᾳθυμίας Εάἀα. 
ἐπιθυμίας (οτη. τὸ πρ. ἐστιν, ἀλλὰ ̓  0.) 6. ν᾽ ὥστε κἂν] ὅτι καὶ ἂν Ἰζ.1],. 



 ΡῚ 
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ΙΝ ἘΡΙΒΤ. ΑὮἢ ΤΙΤῸΜ ΗΟΜΝ. ΚΓ. “07 

Χ “ ’ ςς κα Ἁ ς “ Ἁ ’ Ξ 3 κν ἌᾺ- 

τοιοῦτον γίνεται. αἱ εὐσεβῶς, φησὶ, ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν 
τ ἀὐι ΕΣ  ῶΣ 2. αὶ ἃ δ. ’ ΨΥ Ὁ “ ’ Ἔ 
δ αἰῶνι. αἱ ὅτίς ἡ ἐλπίς: τί τὸ ϑέπαθλον τῶν πονων: 

; 

γε ΠΡροσδεχόμενοι, φησὶ, τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφανειαν.᾽ 
Α ’ 

Ὄντως “γὰρ οὐδὲν ἐκείνης μακαριώτερον, οὐδὲν ζηλωτότερον" 
Ἀ 

“καὶ ταῦτα λόγος παραστῆσαι οὐ δύναται" καὶ γὰρ νοῦν ὑπερ- 

βαίνει τὰ τότε ἀγαθὰ. “ Προσδεχόμενοι, φησὶ, τὴν μακαρίαν 

ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος 
-“ ΄- “ Α Ἁ Ὰ ’ 

ἡμῶν." [Ποῦ εἰσὶν οἱ τοῦ πατρὸς ἐλάττονα τὸν υἱὸν λέγοντες : 

«Ποῦ (Ὰ θ ἀ ὋὉ τοὺς ἐχθροὺ οὗ μεγα ου; φησὶ, εοῦ καὶ σωτῆρος." τοὺς ἐχθροὺς 

σώσας. τί οὐκ ἐργάσεται τότε “εὐδοκιμοῦντας λαβών; “Τοῦ 

μεγάλου, φησὶ, θεοῦ." Τὸ ἱμέγας ἐπὶ θεοῦ ὅταν λέγη, οὐ πρὸς 
σ' , Ὰ .] δι. 9 ΄ ἤ - : Ἅ "ὕὔ 

τι ὅμεγας φησὶν, ἀλλ ἀπολύτως μέγας, μεθ᾽ ὃν οὐκ ἂν εἴη 
Ἁ 

μέγας, ᾿ ἐπεὶ πρός τι ἐστίν. Τὰ δὲ πρός τι, κατὰ σύγκρισιν, 
Α 

καὶ οὐ φύσει μέγας' νῦν δὲ ἀσυγκρίτως μέγας. «; ος ἔδωκεν 

ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἰφησὶν, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης 

ΚΞἀνομίας, καὶ καθαρίση ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον" ἰἐξηλλαγμένον, 
δὲ Ε ἃ Ἢ Ἁ Ἁ ,ὔ ἐς »", Α “ ᾽᾽ 

οὐδεν ἔχοντα κοινὸν προς τοὺς λοιποὺς. ἡλωτῆν καλῶν ἐρ- 
49 Ὁ ΄“- “ Ἑ “ : Ψ᾽ ]άι τῶν ὃ ᾿Ξ τι ἐν ω 937 

γων. ρᾷς ὅτι καὶ τῶν παρ᾽ ἡμῶν θεῖ; Οὐχ ἁπλῶς ἔργων, 
“" Ἁ ςς Α χὰ] ’ Ἁ ’ ΄. 9 " ᾿] Α 

ἀλλα, ζηλωτὴν, τουτέστι, μετὰ προθυμίας πολλῆς ἐπ᾿ αὐτὴν 

ἰόντα τὴν ἀρετὴν, μετὰ 'Ῥθερμότητος καὶ σφοδρότητος τῆς 
Φ' - κι Ν᾿ τ 

προσηκούσης. "Γὸ μὲν "οὖν βεβαρημένους τοῖς κακοῖς καὶ ἀνίατα 
“- " 7 - 3. Κ “΄΄ὰ ἀν δ 

νοσοῦντας ἀπαλλάξαι, τῆς ἐκείνου φιλανθρωπίας ἣν" ὅτὰ ὁε 
Α "»“" “ 

μετὰ ταῦτα, καὶ ἡμῶν καὶ ἐκείνου. 
΄ ’ 7 οὖ Υ 

7 ««"Παῦτα λάλει καὶ παρακάλει, καὶ ἔλεγχε μετὰ πάσης ἐπι- 
“΄“- - ’ ’ -" ΄“ 

ταγῆς." “Ταῦτα λάλει καὶ παρακάλει." Ὁρᾷς πῶς Γιμοθέῳ 
ἃ ’ 

Ῥμὲν προστάττει, καί φησιν, ὃ “““Ἐλεγξον, ἐπιτίμησον, παρα- 
΄ ΄-' ΄- ’ ’ 

καλεσον"" ἐνταῦθα δὲ, ““'Γαῦτα λάλει καὶ παρακάλει, καὶ ἔλεγχε 
Ἀ Υ σι. 9 5 

μετὰ πάσης ἐπιταγῆς ᾿ ᾿Βπειδὴ τὸ ἦθος τούτων σκληρότερον 

ἣν, διὰ τοῦτο καὶ ἀποτόμως καὶ μετὰ πάσης ἐπιταγῆς ἐλέγχειν 

ἐπιτάττει. "Ἔστι γὰρ τῶν ἁμαρτημάτων, ἃ καὶ ἐπιτάγμασιν 

ἀπείργειν χρή; οἷον, τὸ μὲν χρημάτων καταφρονεῖν παραινοῦν- 

τας "δεῖ πείθειν, καὶ τὸ ἐπιεικεῖς εἶναι, καὶ ὅσα τοιαῦτα' τὸν δὲ 

ἥν ὭΕΩ 8. 2. Τίτα, ἵν, 2. 

Χ τοιοῦτο ὦ. Μοχ φησὶ οἵη. Ο.1,. Υ͂ αἰῶνι] -Ἐ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι ΨΝετοη. 
ϑαν. Μοσ. Ηδος οἱ. ΟὔΚ.1.. σοι. 2 τίς ]- εἰπὲ Καὶ.1.. ἃ ἄθλον Ὁ. 
Ὁ οὐδὲ ζ. (. οὐδὲν ζ. οτη. Κα. ς καὶ ὁπ. .. Μοχ λόγος. εν δύναται ΟἸΏΠΒΒ. 
λόγοι. ες δύνανται Βα. ἃ σωτῆρος]- ἡμῶν Ὁ. Μοχ οὐκ ἂν ἐργάσηται Ἰάθτη. 
ὃ οὐκ εὐδοκ. ότοῃ. Βθη. [οὐκ] εὐδοκ. ὅν. Ἔσο: φιὲ πιαῖαθ ορίπιοηὶς ὁγαηί 
νεῖ. ϑ'εα οὐκ ἀδοβῦ ἴῃ Ποϑίγ!8 Οπη 1118. μέγα 1). ποη (αἴ. ξ μέγα 
Ὁ.Κ... μέγαν ὈΪ18 ΤΡ δ ἐπεὶ} -Ἐ οὐ τ. γε. ἱ φησὶν οτη. Κα.1,. 
Κ ἁμαρτίας Κι. 1 ἐξηλλαγμένον τουτέστιν, ἐξειλεγμένον ΚΙ, ὅδν. οοδῦ. 1η- 
νἱΐα (ὑαί. ηνμξαΐιηι βοϊϊοοί Ν᾽ οἵ. τῇ θερμότητος καὶ ἀϑϑατηίτιπη οχ (.}. 
ἢ οὖν] ἔνθεν Τ).1{.1,. την]ΐα Οἱ. στὰ] τὸ Π.Κ.1.. Ρ μὲν οἵη. (-. 
4 καί φ.] λέγων Καὶ... τ ἔδει Ο. 

ΝΈΕΣ 

σ 

" 

ΗΕ 

"6ο 
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μοιχὸν, τὸν πόρνον, τὸν πλεονέκτην μετ᾽ ἐπιταγῆς "ἀπάγειν, 

τὸν οἰωνιζόμενον, ἱπὸν κληδονιζόμενον, τὸν ἄλλα τοιαῦτα πράτ- 

τονταὶ “οὐδὲ ἁπλῶς ἐπιταγῆς, ἀλλὰ, “ μετὰ πάσης ἐπιταγῆς. 
ὉὍὉ “- , Α Ἁ " ’ Α 3 ν ’ 

ρᾳς πῶς βούλεται καὶ μετὰ αὐθεντίας, καὶ μετὰ ἐξουσίας 
ΩΝ ΄ Ἁ ᾿ 

Β πολλῆς ταῦτα αὐτὸν ἐπιτάττειν ; ““ Μηδείς σου περιφρονείτω"" 
γν Ψ , ν" ο Ν 9 ἐξ ’ ς Α “" 

τουτέστι, καταφρονείτω ἀλλα, Υπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρ- 

αἷς “καὶ εἰ ίαις Υ ὑ ( θ δέ λ ἵν, ἀμά χαῖς ἕκαι εξουσιαις υποτάσσεσθαι, μηδένα ασφημεῖν, ἀμα- 
χ “ 7 Ω Α Α ΄σ ’ ᾿ 

χους εἶναι." Τί οὖν; μηδὲ τοὺς κακῶς πράττοντας, μηδὲ 5 ἐκεί- 
- Α ᾿Ὶ σ΄ 

νους λοιδορεῖσθαι ; “᾿Αλλὰ προς παν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους 
Ω “΄“- δ “ 

εἶναι, μηδένα βλασφημεῖν" δκᾶν ὅστις ἢ, φησὶν, ὅλως μηδένα. 

᾿Ακούσωμεν τῆς παραινέσεως. ““ Ὀ Μηδένα, φησὶ, βλασφημεῖν" 
θ Ἁ τς ὁ ζῚ Ἁ ᾽ὔ ὃ ,ὔ ἀ Ἠ μ᾿ τ “ 

καθαρὸν “ἡμῖν εἶναι τὸ στόμα λοιοορίας. ἴτε γὰρ ἀληθεῖς 
ο . ὃ ’ ᾿] ς ΄“ Θ ΄' ὔ “ .Ἶ ΄σ ΓΟ 

εἰσιν αἱ λοιόορίαι, ΟΕ Χὴ ἡμῶν ὅταῦτα λέγειν, ἀλλα τοῦ ἐβέτον 

σα ἐξετάζειν"  γ9. γὰρ, ἰφησὶ, τί πόας τὸν ἀδελφόν σου; εἴτε 

οὐκ ἀληθεῖς, ὅ ὁρᾷς ὅσον τὸ πῦρ: μ᾽ ̓ Άκουε τοῦ λῃστοῦ λέγοντος 

πρὸς τὸν ἕτερον ληστήν' τὰ ΝροΣ γὰρ καὶ ἰαὐτοὶ ἐν τῷ αὐτῷ 
; ’ 9 ἘΣ Ἂ 9 Α κ » ΄. ,ὔ "ἘῈ Α . δί 

κρίματι ἐσμεν τον αὐτὸν “ἀγῶνα ἘΡΕΝΜΕΕΝ αν ονει ίζης 
« ’ ὔ Α εἶ “- - κ ΄ 

ἑτέροις, ταχέως καὶ αὐτὸς τοῖς αὐτοῖς Ὁ περιπεσῇ. Διὰ τοῦτο 

ταβαιμει ὁ μακάριος ποὗτος λέγων᾽ 12 «Ὁ δοκῶν ἑ ἑστάναι, βλε- 
77 

πέτω μὴ πέση. “ ᾿Αμάχους εἶ εἶναι, φησὶν, ἐπιεικεῖς, πᾶσαν ὃ ἐν- 
ἢ , ᾿ ἢ " , .39 ν δ΄ 

δεικνυμένους πραότητα προς πάντας ἀνθρώπους καὶ “λληνας 
“-“ Ἁ Ἁ 

καὶ ᾿Ιουδαίους, καὶ μοχθηροὺς καὶ πονηρούς. ᾿Βκεῖ μεν Ργαρ 

Ὁ ἀπὸ τῶν μελλόντων, «ὅπερ καὶ αὐτὸς ἐποίει ἐν τῇ πρὸς Ραλάτας 

ἐπιστολῆ, λέγων, ““Τ΄ στε ὁ δοκῶν ἑστάναι, βλεπέτω μὴ πέση" 
9 κ “ἊΝ . Α΄ ἘᾺ - ’ “9 “3.5.5. ἊΝ - “ 
ἐνταῦθα δὲ οὐκ ἀπὸ τῶν μελλόντων, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν παρελθὸν- 

Ω , τ ας: ’ Π - Ἀν. ᾿ , 
των δεντρέπει μηδενὶ ὀνειδίσης, ἔφησι" τοιοῦτος γὰρ ἧς καὶ σύ. 

ΘΙΘΑΡ. ΠΣ 10 Ἄουῃ. χῖν. 1ο. 11 1π|6: χετ: 70: τ Ὁὲ.Ἑ. 12. 

5. ἀπάγειν] ὅιϊς Ο.1Κ.1.. (αἱ. ἀπάγων Ὁ. ΘΟΥ̓ΤΊΡΘΤΘ νεῖ. ἐπὶ τὸ βέλτιον δεῖ 
ἐπάγειν δα. ἴ τὸν κλ. οἵη. ἢ). Υ͂ οὐδὲ] καὶ οὐδὲ Κα. 1. γ΄ Ηδος του- 
τέστι, καταφρονείτω βαῃΐ 1 ΠΟΒΕΓΙΒ. ΟΠΠΠΪθιι8, πο ἰη Ἐαα. ϑἰαίξίτη ἀλλ᾽ ὑπ. 
ΟΙΚ... (δ. Χ καὶ ΟΙΊ. Ὁ. ψετοη. Υ ὑποτάσσεσθαι ]-Ἐ πειθαρχεῖν, πρὸς 
πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑ ἑτοίμους εἶναι Τ).1Κ.1.. ὅν. σοῦ. ᾿ην 1015 Ὁαΐῖ. νει. 2 ἐκείνους 
λοιδορεῖσθαι ; ἀλλὰ ἐκείνοις λοιδορουμένους ΚΚ.],. 8 κἂν ὅστις ἧ, φ. ὅλως 
(ὅλως ΟΤη. Κ. μηδένα (-Ἐλοιδορῶμεν 1).Κα.},. εὐ ἐογίαβδθ Ν6ῖ.}} ὅδϊῖς 0.10. -- Τ, 
Μεῦ. κἂν ὅστις ἢ: πρυτος «ΟΠ ]Ε88, Ο(αῖ. [π Ἐαϊαβ ἢδθο ΠΟ Ἰερ᾿αηΐαγ. Ὁ μη- 
δένα, φ. βλ. οἴῃ, ἃ. 5 ἡμῖν εἶναι] δις (. (ὑδί. ἡμῖν εἶναι δεῖ Καὶ Τ,. εἶναι χρὴ υ. 
εἶναι δεῖ ἡμῖν ὰ. Εαα, Μοχ ἀπὸ λοιδορίας αα. ἀπὸ ΟΠ1. Ο. τ 8:1. .ἃ εἴτε) 
εἴπερ . 68 ταύτας Ὁ. ἔ φησὶ---οὐκ ἀληθεῖς] εἰ κρίνεις, φησὶν, τὸν ἀδ. 
σου, εἴτε οὐκ ἀληθεύεις, εἴτε ἀληθεύεις, σεαυτὸν βλάπτεις }. ψευδεῖς ῬΙῸ οὐκ 
ἀληθεῖς . δ ὁρᾷς Ὁ.) .Ε. γεῖ. ὅρα Βαά. ἢ ἄκουε ΟΠΊη68. ἄκουσον 4 ά. 
ἱ αὐτοὶ] ἡμεῖς Εἰ. Κ᾿ ἀγῶνα] φησὶν, αἰῶνα Ἰὰ. Ι ἐὰν] ἂν (, ἐὰν οπι. Ὦ. 
διαί! ὀνειδίζεις Ὁ. -δίσῃς ΙΚ. --δίσεις 1,., Τ)εϊπαθ ἑτέρους 1 (ΜΕ ΡῈ ἴὰ περι- 
πέσῃς Ο. Ὦ οὕτω 0. ο ἐπιδ. Ο.Ε.. Ρ γὰρ] οὖν ΚΚ.1,. ᾳ ὅπερ--- 
λέγων] φοβεῖ λέγων ΚΙ. ὅν. οοί. ἰην 10 γοι, " ὥστε οἴὰ. Κ.1,. 8 Εν: 
τρέπει" τὸ αὐτὸ ποιῶν, δι’ ὧν ἐπάγει, ἦμεν γάρ ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι" ὅπερ ἐν 
τῇ πρὸς Γαλάτας ποιεῖ γράφων, (- ὅτι καὶ ἡμεῖς Κ.1,.) ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ 
στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι. οὐκοῦν Ἰα.1.. ὅν. οοἴ. Ἰηνιίο εἴ. 
Γ φησὶ οτη. Κα.1.. 



[Π..4--. ΙΝ ἘΡΙΞΤ. ΑὉ ΤΙΤΌΜ ΗΟΜ. ΚΓ. 909 

οὺ Ν Α Α κ - ᾿] ’ 9 - ’ἢ 

1 ΦἸἜἬμεν γὰρ, φησὶ, ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι, ἀπειθεῖς, πλανώ- 
’ 9 ’ Ἀν. 1} 6 - , 9 ’ Ἁ 

μενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις, ἐν κακίᾳ καὶ 
’ ’ Α ΄σ ς , 4} Ὁ Ν 

φθόνῳ διάγοντες, στυγητοὶ, μισοῦντες ἀλλήλους. στε πρὸς Τὶ 
, "» τὰ Α “- ἍἋ 

πάντας τοιούτους εἶναι δεῖ, ἡμέρως ἔχειν. Ὁ γὰρ τοιοῦτος ὧν 
τυ ’ Α φΦ Ἀ 9 ᾿ δί 9 ’ Ρ « ’ ᾿ 

πρότερον, καὶ ἀπαλλαγείς, οὐκ ονει ίζειν ὀφείλει “τούτους, 
3 9. ν κ , , “ Ν ν΄ ἐσν . , ὃ ὁ 
ἀλλ᾽ εὔχεσθαι καὶ χαριτας ἔχειν τῷ ὅκαὶ αὐτῷ κακεῖνοις ὁόντι 

΄ ΄“΄ ’ ’ 

τὴν ἀπαλλαγὴν τῶν προτέρων κακῶν. Μηδεὶς καυχάσθω" παν- 
Α δ΄, ζυ Α -ι. 

τες γὰρ ἥμαρτον. Ὅνταν οὖν ἐθέλης ὀνειδίσαι τινὰ κατορθῶν 
Ἀ “ Α Ἁ “ ’ 

αὐτὸς, ξκαὶ τὸν πρότερόν σου ἐννοῶν βίον, καὶ τὸ τοῦ μέλλοντος 
ἀδ ἃ ᾿] ’ Α « ’ Η ̓] Ἀ Α ᾿ ;» Δ ’ 

ἄδηλον, ἀναχαίτιζε τὴν ὁρμήν. ἱ γὰρ καὶ εκ πρώτης ἡλικίας 
" , “ἤ " "ὦ "» Ἃ ε ’ ’ ᾿ ΠΝ 
εναρέτως ἔζησας, ἀλλ᾽ ὅμως ἔχοις αν ἁμαρτήματα πολλα. Ἅ 

Α ΤΩ “ ᾿Ὶ ΄“ “ 

δὲ οὐκ ἔχεις, ὡς νομίζεις, ἐννόησον ὅτι οὐ τῆς σῆς ἀρετῆς τοῦτο 
’ ᾿] Ἀ . ΄ ' ’ Ἀ Α Α ’ὔ 

γέγονεν, ἀλλὰ τῆς τοῦ θεοῦ χάριτος" εἰ γὰρ μὴ τοὺς προγόνους 
Ε] ’ " Α Δ “. ΤΩ ΄ 

ἐκάλεσε τοὺς σοὺς, καὶ αὐτὸς ἄν ἧς ἀπειθής. Ὅρα πῶς πᾶσαν 
Ἵ - Ἀ ΄΄- ἥς ’ Ἁ 

403) κακίαν διεξῆλθεν. Οὐχὶ μυρία διὰ προφητῶν, διὰ πάντων ὁ θεὸς 76: 
’ Α “" ’ Α Α - 

ὁφκονόμει ; μὴ ἠκούσαμεν ; “μεν γὰρ ἄγοτε, φησὶ, καὶ ἡμεῖς 
΄, Ε ΤΣ Ὁ δὲ ε , ΝΌΣΕ ’ ᾽ Α 

πλανώμενοι" ““ὃτε ὃε ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφανὴη 
“-“ ΄σ ἴω “σοὺ “ “- 

τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ" πῶς; “ οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν ὁ δικαιο- 
’ ἀλλὰ Ἀ ἕ Ἀ Ψ “,ἕ«ιἽἔὌἐν»ν 2 ε ΄“΄ ὃ Ἁ Ἂ ΄-ι 

σύνη, ἀλλὰ κατὰ τον αὐτοῦ ἔλεον ἔσωσεν ἡμᾶς, ὁια λουτροῦ 
’ Α 

παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως ϑπνεύματος ἁγίου. Βαβαὶ, 
πῶς ἣμεν ἐν τὴ κακίᾳ βεβαπτισμένοι, ὡς μὴ δύνασθαι καθαρ- 

- ᾿] " " - ΄“ ’ ς Η 

θῆναι, Βάλλ ἀναγεννήσεως δεηθῆναι" τοῦτο γὰρ εστι ἱπαλιγ- 
" ; ἥν Ὁ Ν ἘΥ. οὶ , 5ψιν ε 

γενεσία. ἸΚαθαπερ ἐπὶ οἰκίας σαθρῶς διακειμένης, οὐδεὶς ὑπο- 
’ ’ “Ὧν ’ “- “- - 

στήριγμα τίθησιν, οὐδὲ συρράπτει ταῖς παλαιαῖς οἰκοδομαῖς. Β 
ἀλλὰ ’ “ , ΡῈ ΣΕ, ’ 4, ,᾿ Φ.ν ἢἢ 
αλλαὰ μέχρι τῶν θεμελίων "αὐτὴν καταλύσας, οὕτως ἀνωθεν ἀνί- 

ΟΣ. , Ν 

στησι και ἀνακαινίζει" οὕτω καὶ αὐτὸς ἐποίησεν" οὐκ ἐπεσκεύασεν 
« ἴων ς ᾿] »᾿ ΓΟ ’ 

ἥμας, ἀλλ᾽ ἄνωθεν κατεσκεύασε τοῦτο γὰρ ἐστιν, ““ἀνακαινώ- 
’ ’ , -“- Ὶ "-»᾿ 

σεως πνεύματος ἁγίου" ἄνωθεν ἐποίησε καινούς" πῶς; διὰ τοῦ 
’, Α , 5 Ω 

πνεύματος. Καὶ πάλιν '" καὶ ἑτέρωθεν δείκνυσιν, εἰπών" 15 “ Οὗ 
9 ’ὔ 9 »] ΓΙ »-» ’ Α 2 “ “᾿ "-" “- 

ἐξέχεεν εφ ἡμᾶς πλουσίως διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος 

ἜΒΟΥ, 4. 14 ν, 4, 5. 16. Ὁ, 6. 

Υ τοιοῦτος Ἐ). Υ πρότερον οτη. ΕἸ). Χ τούτους] ὅϊο (.Ὁ. τούτοις Κ.1,. 
πρὸς τούτοις ΕΖ. πρὸς τοιούτους ΕΔ. ΥΘΦ καὶ αὐτῷ] ἑαυτῷ θ. δ καὶ οπι. (-. 
ἃ ἀναχ. τὴν ὁρμὴν] ὅ16. Ο.0).Κ.1.. Οαῖ. τὴν ὁρμὴν ἀναχ. Ἐ.. ἐπιροίιηη, οοηἐϊηο 
νεῖ. τὴν ὀργὴν ἀναχ. Ἐαά. Ὁ πᾶσαν] πρὸς πᾶσαν ΒΕ. Μοχ διεξῆλθεν Ἐ. 
γροθρίαπμη ἃ Βθη. διεξήλθομεν Κα... διεξῆλθον ἘΔάα, ο ὠκονόμηκεν Ὁ. 
ϑιατπη καὶ ἢκ. (Ὁ. μὴ οὐκ ἢἧκ. Ὁ. μὴ οτῃι. Κ.1,. ἃ ποτε οὔ. Ε'. ῬΡοϑβί ἡμεῖς 
84. ἀνόητοι, ἀπειθεῖς Ὁ. 5 δικαιοσύνῃ 1 - ὧν ἐποιήσαμεν ἡμεῖς (.).1,. ὅαν. 
αθῦ, Ἰην 1018 (ὐδΐ, Υ᾽ οἱ. ἴ τὸ ἑαυτοῦ ἔλεος Ὦ. ὃ πνεύματος διὰ πν. Ὦ. 
Ἀ ἀλλ᾽]- ἀνακαινώσεως καὶ Ε΄. ἀλλ᾽ ἀ. δεηθῆναι οτη. Ο ᾿ παλιγγενεσίας Ὁ. 
(αἴ. τὸ διὰ παλιγγενεσίας ζ.1.. Βιαίϊτη καθάπερ γὰρ ἘΔά4. γὰρ ἀθεβί 1η οπΊ- 
ῃἶθαβ. Κ αὐτὴν οπι. Ε). Ἰ ἐστι, καὶ ἀν. ϑδαν. σοί. καὶ οπι. (..Ε. 
ἐστι καὶ οτη. εγοη. Ροβί ἁγίου ἀἠά. ἀντὶ τοῦ Κ.1,. μὰ καὶ (καὶ οτη. (ὐαἴ.) 
ἑτέρωθεν (ἑτέρωθι ().Ἐ..) δ. εἰπὼν] ἑτέρως τοῦτο δεικνὺς, ἐπάγει [Κ.1.,. ὅν. οϑῖ. 



Ο ἡμῶν. 

410 5. ΨΦΟΛΝΝΙΚ ΟΗΚΎΥΒΟΠΤΟΜΙ 

ω 106 «ε“ ἵνα δικαιωθέντες, 

Ρφησὶ, τῆ ἐκείνου χάριτι." 4] ] λιν χάριτι, οὐκ ὀφειλῆ. “ΙΚλη- 

ἢ Πολλοῦ ἔδει ἡμῖν πνεύματος. 

Ι ΙΓ ᾽ Φ'΄ ὃ ΄- 9 , “47 “ Α 

ρονόμοι "γενώμεθα κατ᾽ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου. Αμα καὶ προ- 

τροπὴ εἰς ταπεινοφροσύνην ἐστὶ, καὶ ἐλπὶς ὑπὲρ τῶν μελλόν- 
εὖ ἢ ΄ 

των. Ἰὰϊ γὰρ οὕτως ἀπεγνωσμένους, ὡς ἄνωθεν γεννηθῆναι, ὡς 
Υ θὴ ς ᾿ δὲ " " 0 Ν "ὔ “- ἦν 

χάριτι σωθῆναι, ως μηθὲν ἐχειν ἄγαθον, ἔσωσε, πολλῴ μάλλον 

ἐν τῷ μέλλοντι τοῦτο ἐργάσεται. 

ΣΤΟΝ γὰρ τῆς ἀνθρωπίνης θηριωδίας χεῖρον ἣν πρὸ τῆς τοῦ 

Υ Χριστοῦ παρουσίας" ὥσπερ γὰρ ἐχθροὶ καὶ πολέμιοι πάντες 

Ὦ διέκειντο πρὸς ἀλλήλους. Τοὺς παῖδας ἔσφαζον τοὺς ἑαυτῶν 
’ ὙΨ ’ ι Ἷ 4 ’ ᾿ “.λ Ἂ 4 ἅ » 

πατέρες, “μητέρες παισὶν ἐπεμαίνοντο" οὐδὲν ἣν ἑστηκὸς, οὐ 
μ Α Ἀ 

φυσικὸς, οὐ γραπτὸς νόμος, ἀλλὰ ἀνατέτραπτο ἅπαντα μοι- 
“ ὃ ΡῈ ’ Ἁ 2 ’ ᾿ φ ’ Ἂ ΄ὶ 

χεΐαι ὀιηνεκεῖς᾽ ᾧόνοι, καὶ εἰ τι φόνων Σχαλεπώτερον᾽ κλοπαί 
Ὅ Υ δέ “ 3, 2 Ἄς, 5 “-“ Ἁ ΄ 9 ’ Ω 

φησὶ Υδέ τις τῶν ἔξωθεν, ὅτι καὶ ἀρετῆς τὸ πρᾶγμα ἐδόκει εἶ- 
ἣν ’ , Ἁ ΄ 

ναι" καὶ εἰκότως, ὅπου γε καὶ θεὸν τοιοῦτον ἔσεβον' χρησμοὶ 
“ Ἁ ὃ “- 9 “-“ ΟἿ Ἁ “ὃ “- ΕΠ ΄-, 

συνεχεῖς τὸν θεῖνα ἀναιρεῖσθαι καὶ τὸν “θεῖνα. ἴπω τι τῶν 
᾿) ς -“- " ’ 5 4Α ὃ ’ ’ὔ; “ Μι ε" 

κατ ἐκεῖνον τὸν χρόνον; νϑρογεώς τις τοῦ Νῖίνωος υἱὸς 
3 Α ὶς 

ἐλθὼν εἰς ᾿Αθήνας καὶ πάλην νικήσας, δίκην ἐδίδου, καὶ ἀνηρέθη. 
ΩΣ ΄σ΄ Ἁ Ἁ 

Ὁ οὖν ᾿Απόλλων, κακῷ τὸ κακὸν ἰώμενος, ἐκέλευσε δὶς ἑπτὰ 
“- 3 ; σ΄: 

παῖδας ἀπάγεσθαι ὑπὲρ τούτου͵ 1 ταύτης τῆς τυραννίδος 
5 Α ΄“ . , ΄ 

ὠμότερον; Καὶ τοῦτο “ ἐγίνετο, καὶ ἄνθρωπος τοῦ δαίμονος τὴν 
σ᾿ , - 

μανίαν λῦσαι ἀπελθὼν, ἐἔσφαζε ἱτοὺς ἄνδρας. ᾿Ὁρᾷς ὅτι εἰ- 
’ “-“ 

κότως ἀπάτη ἴσχυεν; ἐπειδὴ δὲ διανέστησαν καὶ ἤμυναν ἑαυτοῖς, 
Α Ν ἴφ “ 

οὐκέτι. Εἰ δ μὲν δικαίως τὸ πρᾶγμα ἐγίνετο, οὐκ ἐχρῆν κωλυ- 
; ᾿ 

ΒΕ θῆναι" εἰ δὲ ἀδίκως, ὥσπερ οὖν καὶ ἀδίκως, οὐδὲ παρὰ τὴν ἀρχὴν 

62 

ἐπιταγῆναι. ΠΠύκτας προδώνρόνη καὶ παλαιστάς. [όλεμοι 

συνεχεῖς καὶ ἐπάλληλοι, " κατὰ πόλιν, κατὰ κώμην, κατὰ οἰκίαν. 

᾿᾿᾿παιδεράστουν" Κκαὶ παρ᾽ αὐτοῖς τις ὁ θαυμαστὸς αὐτῶν 

1θ τοῦ 

Ὠ πολλοῦ] οὕτω πολλοῦ [Κ.1,. ὅν. σού. Δ.) ἔδει Ο..Κ.1.. (αἴ. δεῖ Εαά. 
Ὁ πνεύματος] τοῦ ἐλέους Κ.],. ὅαν. ΜονΡ. τοῦ πνεύματος, Ἰην115 ΠΟ Υ18, Ββη. 
Ρ φησὶ οπη. Κά.1.. ὅν. οοῖ. αὐτοῦ ῥγτο ἐκείνου Εἰ. ᾳ πάλιν χ. οτη. (᾽.10. 1η- 
γι 15 (αἴ. Ν᾽ οί. Υ γενώμεθα] ὅϊε (.}}.Κ.1.. (δἱ. γενηθῶμεν Ἐαά. 5. ὡς] 
τῷ Κ..1,. ἔχοντας ΡτῸ ἔχειν ὦ. ὕ γὰρ οῃῃ. [Κ.1.. Γ᾽ Χριστοῦ) υἱοῦ Εἰ. Ν δγΌη. 
Ὑ καὶ μητέρες Πα. καὶ ἀθοϑύ ἴπ ΟἸΠΠΙΌ 8. Χ φοβερώτερον ἴῶ. φανερώτερον 
ψεγοη. σγαυῖιδ Ν᾽ οἵ. Υ δὲ οἴῃ. Εἰ. τη. 2 δεῖνα] -" κελεύοντες Κ.,. 

ὅν. ςο. ἃ ᾿Ανδρόγεως (- γεος Ο.)-ουϊὸς]} ᾿Ανδρεγέως (8:6) τίτου μὲν ὡς υἱὸς Ε, 
ἀνήρ τις ψΈτΟη. Ὁ ὁ οὖν] πῶς οὖν; (. Ροϑί κακὸν 81ἃ. ἐπ᾿ αὐτῷ ἃ. δ ἐγί- 
νετοὸ (0.1). ἐγένετο 46. ἃ λῦσαι] - ζητῶν καὶ Ἐ. δια πη ἐπελθὼν Ο.Κ.1,. 
αν. σοί, 9 ἔσφαζε (.Ὁ. ἔσφαξε αα. ἔ τοὺς ἄνδρας--ἴσχυεν) 516 
(864 ἡ ἀπάτη 1).) (.}).Ἐ}. νεγοῃ. τοὺς παῖδας ἐ ἐκείνους, ὅτι παρ᾽ αὐτοῖς ἡ ἀπάτη 
ἴσχυεν ἴζ.1.. ὅαν. οο΄. δοααθηῖια ἐπειδὴ --- οὐκέτι ἀδϑαπί ἴῃ δετοη. δ οἵ. 
8 μὲν] - οὖν ΚΚ.1.. ὅαν. κοί, ᾿ κατὰ κώμην, κατὰ πόλιν 1 ἸΏ 6 80 ογ΄. Κ.1.. 
ἷ ἐπαιδεράστουν Βαὰ. ἡἠρίστευον (ὐοα α. κ καὶ παρ᾽ αὐτοῖς τις ὁ θ. αὐτῶν φ. 
(φ. αὐτῶν (0.) ἐνομοθέτησε (ἐνομοθέτουν 1.) μὴ (μήτε 1). μὴ οπ;. Ἐ'.) δούλῳ 

1Π|, 7. 



Κι; 

04) 

ΙΝ ΕΡΙΞΤ. ΑὮ ΤΙῸΌΜ ΗΟΜ. Γν. 91] 

φιλόσοφος ἐνομοθέτησε, μὴ δούλῳ ἐξεῖναι μήτε παιδεραστεῖν, 
“Ξ ι ΄ι ’ Α 

μήτε ξηραλοιφεῖν, Ἰὼς ἀρετῆς τοῦ πράγματος ὄντος, καὶ πολλὴν 
35, γ , Ὠ}᾽ Ἢ " ΨΥ... ε , ῃ “ κα ᾿ 

ἔχοντος τιμήν. π᾿ οἰκήματος εἱστήκεισαν "᾿ φανερῶς. αἱ 
Ἁ ΄“ 

εἰ πάντα τις ἐπέλθοι τὰ κατ᾽ αὐτοὺς, εὑρήσει “φανερῶς ὅτι καὶ 

εἰς τὴν φύσιν αὐτὴν ἐνύβριζον, καὶ οὐδεὶς ὁ ὁ κωλύων ἦν. Ρ᾽Αλλὰ 

τὰ ὃ ράματα αὐτοῖς πάντα “οὐ τούτων γέμει, ΘΒΜΗΝ ἀσελ- 

γείας. διαφθορᾶς: [Παννυχίδες ἐγίνοντο μιαραὶ, καὶ " γυναῖκας 
ΕῚ ’ὔ 9 Α κ ’ “ἃ - ; 9 Α ΟῚ Υ 

ἐκάλουν ἐπὶ τὴν θέαν. “() τῆς μιαρίας" ἐν νυκτὶ, ἐν θεάτρῳ παν- 
οὐ ’ 

νυχὶς ἣν, καὶ παρθένος ἐκαθητο μεταξὺ νέων μεμηνότων καὶ με- 
- ν ᾿ 

θύοντος ὄχλου. "᾿Πδὸ σκότος ἣν ἡ πανήγυρις, καὶ τὰ μυσαρὰ 
δ Ἁ [ Ε] 9 “ ,ὔ Δ Ν “ ’ὔ 5 ςς Ἢ ’ὔ 

ἔργα τὰ ὑπ᾽ αὐτῶν τελούμενατῳ Διὰ τοῦτο φησιν μὲν 

ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι, ἀπειθεῖς, πλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπι- 
’ Ἢ ΄ , 3) ε “- ' “-“ . ’ 

θυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις. Ο δεῖνα τῆς μητρυιᾶς ἠρασθη, 
κ -" ἴω ᾿Ὶ ἈΝ ΄- 

φησὶ, καὶ ἡ δεῖνα τοῦ προγόνου, καὶ ἀπήγξατο. 'Γοὺς γὰρ τῶν 
"ὃ ΕΣ 5 Ὁ ) Ν κ᾿ ᾿ ἄς ῶ δὲ. νι 8. 

παίδων ἔρωτας, ἅπερ αὐτοῖς παιόικα καλεῖν ἔθος ἐστίν, οὐδὲ 
4 ΠΟ. { - ΕΟ λ " , δὲ 5 Ἂ οὐ Ά 

εἰπεῖν ἔνι, πῶς οὐδὲ αἰσχύνονται, οὐὸε ἐγκαλύπτονται. λλα 
“- 7 ΄ ἮΝ 

βούλει μητρογαμίας ἰδεῖν ; "ἔστι καὶ τοῦτο παρ᾽ αὐτοῖς, 
Ν Ἁ ΄-“- 

καὶ τὸ "δὴ δεινὸν, ὑπο ἀγνοίας τὸ πρᾶγμα ἐγίνετο, καὶ οὐκ 
ἐκώλυεν ὁ θεὸς ὁ ο παρ᾽ αὐτοῖς, ἀλλὰ Σ περιεώρα τὴν φύσιν ὕβρι- 

ζομένην, καὶ ταῦτα τῶν ἐπισήμων οὖσαν. ὙΠ δὲ οὗς εἰκὸς, εἰ 

καὶ μὴ ζδι᾽ ἕτερόν τι, διὰ γοῦν τὴν παρὰ τῶν πολλῶν δόξαν 

ἀντέχεσθαι τῆς ἀρετῆς, ὃ 

ἐφέροντο" τί εἰκὸς τοὺς πολλοὺς καὶ λανθανόντως βιοῦντας δια- 
, ᾿ ΓΙ Ξ , ΄σ ς ΄ 5 } ξ 

πράττεσθαι; 11 ποικιλώτερον ταύτης τῆς ἡδονῆς: ᾿Ηρασθη ἡ 

οὗτοι δὲ οὕτω πρηνεῖς κατὰ τῆς κακίας 

δεῖνα τοῦ δεῖνος" ἐπανελθόντα τὸν ἄνδρα ἔσφαξε διὰ τοῦ μοιχοῦ. 
’ » Ν , ε ’ χχνλν Ἀ " - ε - 

Τάχα ἴστε τὸ διήγημα οἱ πολλοίἔ. "Γὸν μοιχὸν ανεΐλεν ὁ παῖς 
΄ ." ΄. ,' 

τοῦ φονευθέντος, “κἀκείνην ἐπέθυσε' μετὰ ταῦτα ἐμανη καὶ αὐ- 
Ἁ “- ΚῸ 

τὸς, καὶ “ταῖς ἐριννύσιν ἠλαύνετο᾽ εἶτα αὐτὸς οὗτος “ὁ μανεὶς 
ς5 Α » ΦΨ Α Α 9 ’ -“ ’ ͵ 

ἀπελθὼν ἔσφαξεν ἕτερον, καὶ τὴν ἐκείνου γυναῖκα λαμβάνει. ΤῚ 
ἱπτούτων ἕ χεῖρον τῶν συμφορῶν ; "᾿Γούτου χάριν πγαῦτα λέγω 

ἐξ. μήτε π. μήτε ξ.) δῖος Ο.}.Ε}. ἄκουε δὲ παρ᾽ αὐτοῖς καὶ τί ὁ θ. αὐτῶν Φ. ἐνο- 
μοθέτησε. δούλῳ μὴ ἐξέστω, φησὶ, π. μήτε (μηδὲ Κὶ.) ξ. Κ. Ι,. καὶ παρ᾽ αὐτοῖς 
φ. τις ἐνομοθέτει, δούλῳ ἐξεῖναι μήτε π. μήτε ξ. Ἐαα. [ὡς ἀρετῆς] 516 ΟἸΠΏ6Β. 
ὡς γὰρ ἐναρέτου εῖοη. ὡς ἐναρέτου αν. σοί, τὰ ἐπ᾽] καὶ ἐπ’ Ἰὰ. διὰ τοῦτο 
καὶ ἐπ᾿ Κα. 1,. ὅαν. οοἱ. Μοχ εἱστήκεσαν (. ἑστήκεσαν 10. ἢ φανερῶς 1 -- 
τοῦτο ποιοῦντες Βαά. ΤΘΡΌΡ ΠΔΉΓΙθιι8 Ἰ1Ό0 118. 9 φανερῶς] σαφῶς Κ.].. 
Ρ ἀλλὰ] καὶ ΚΚ.1,.. αὐτῶν ῥγτῸ αὐτοῖς [ὰ. 4 οὐ ἀβϑυϊμηίπτῃ οχ (.}. ΓΤ γυ- 
ναῖκας ἐκάλουν) ὅδ᾽το (.}. γυναῖκας ἐκαλοῦντο ψεγοη. γυναῖκες ἐκαλοῦντο [ἢ [ζ, 
Π.Μ. ὅν. οεί. 5 ἅπερ] ὅϊῖ. Ο.).Ε, οὕσπερ Ἐα4ἃ. ϑϑιαί!πι παιδὰ (816) Ὁ. 
τ δες πῶς---ἐγκαλύπτονται ΔΟΟΘΒΒΟΙΠΗΐ ΟΧ ΠΟΒΟΓΙΒ ΟΠ θ 8 οὐ ϑαν. τηᾶτρ. ο0η- 
ΒΕ ἐπί νοι. Υ δὴ οα. ἢ. ΟὟ ὑπὸ] οὐχ ὑπὸ ἢ. Χπαρεώρα . ΥὉ9 εἰ 
δὲ οτη. Ε. Ζ δι᾽] δὲ Ὁ. ἃ παρὰ τῶν ἈΒΒΕΠΗΓΙΠ ΘΧ ΟΠ ΪΠ118. Ὁ οὗτοι 
δὲ οὕτω οὕτως οὗτοι 1). δὲ οὕτω οι. Ὁ. Ὁ κἀκείνην] καὶ αὐτὴν θ. ἃ ταῖς 
οτη. Κα... ἐρινύσιν Ἰίάθτπη. ὁ ὁ οἵη. Ο.Π.Ε.  εγοῦ. [τούτου Β. δ χεῖρον 
τ. σ.] τ. σ. χαλεπώτερον 1). Ν ταῦτα οτη. Εἰ. 
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212 5, ΦΟΑΝΝΙΚΣ ΟΗ ΕΥΒΟΞΤΟΜΙ 

δ᾿ ὅχ -Ὃ.. ὧἦ Ψ κ "1! , , . ι 
ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, ἵνα τοὺς “Ἰὔλληνας πείσω, πόσα κατεῖχε τὴν 

. , ἥ , ᾽ " , 4 ἐλ ον σ- ε , 
οἰκουμένην κακά. ᾿Αλλ᾽, εἰ βούλεσθε, καὶ ἀπὸ τῶν ἡμετέρων 
ἰδ “ 17 «"Ἐ}}0 ᾿ δα υδσοτα “ ) σὰς θ ὁεικνύωμεν. υσαν, φησι, τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγα- 

’ 9. ΟΝ, “ ὃ ἤ ΕΧ] κ Π “ ε , » “ὃ " “ 
τέρας αὐτῶν τοῖς δαιμονίοις. αλιν οἱ τὰ Ζοόόομα οἰκοῦντες 

ΗῚ ΔΑ Ὡ . ’ ὯΔ ψΦΨ Α 5 , μι 
δι᾿ οὐδὲν εἐτερὸν ἀπώλοντο, ἢ τι παισιν ἐπεμαίνοντο. Αλλὰ 

ι ΄' "“ ΄“ Α ΄σ 

πάλιν ἐν προοιμίοις τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας, οὐχὶ ἡ τοῦ 
“- “- 

βασιλέως θυγάτηρ ἐν μέσοις ὠρχεῖτο ἱπτοῖς συμποσίοις, ἐν ἀν- 
κ κ 

θρώποις μεθύουσιν ; οὐχὶ φόνον ἤτει, καὶ ὀρχήσεως τιμὴν τὴν 
Α ΄“ Ἁ ’ 

κεφαλὴν Ὡπτοῦ προφήτου; "ὃ “Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας 
“΄“΄ “σι »] ’ 

"τοῦ κυρίου τ᾽ μοὺς τον φησὶ, μισοῦντες ἀλλήλους. Ανάγκη 

γὰρ πάντως, ὅταν πάσας “τῆ ψυχῇ ἐπαφῶμεν᾽ τὰς ἡδονὰς, πολὺ 

τὸ μῖσος γίνεσθαι... Διὰ πί: ῬΟτι μετὰ ἀρετῆς ἡ ἀγάπη" 

4πότε οὐδεὶς οὐδένα πλεονεκτεῖ. Ὅρα καὶ Τὸ ᾿ἰαῦλος τί φησι. 
Ὶ » ᾿ Α 

᾿ς Μὴ πλανᾶσθε: οὔτε πόρνοι, οὔτε εἰδωλολάτραι, οὔτε μοιχοὶ, 

οὔτε μαλακοὶ, οὔτε ἀρσενοκοῖται, δοὔτε πλεονέκται, οὐ λοίδοροι, 
᾿] ,ὔ , { “ , ΚὯἊ Α ΄ 7 

οὐ μέθυσοι βασιλείαν ᾿θεοῦ κληρονομήσουσι. αἱ ταῦτα τινες 
“5 3) Ὁ “ “ ΄“ 7 Φ τ ’ Ἂ, ’ ον 

ἦτε: ὑμῖν πῶς πᾶν κακίας εἶδος ἐπεπόλαζε, και πολλή τις ἦν 

ἡ ἀχλὺς, Υ τὸ δίκαιον διεφθείρετο; μὲ γὰρ οἱ “προφητείας ἀπο- 

λαύοντες, καὶ τοσαῦτα ὁρῶντες γενόμενα κακὰ καὶ ἐν τοῖς γπο- 

λεμίοις καὶ ἐν ἑαυτοῖς, ὅμως οὐκ ἠνείχοντο, ἀλλὰ μυρία Χ δεινὰ 
,, ΕῚ ᾽ 5 

εἰργάζοντο" τί Υ ἂν οἱ ἄλλοι; ᾿Αλλά ὅτινες πάλιν παρ᾽ αὐτοῖς 
’ὔ Ν ψν ΥἿΝ , 3, Νὰ ΒΩ ες ’ὔ 

παρθένους γυμνὰς δέκέλευον παλαίειν ἐπ ὄψεσιν ἀνθρώπων. 
1 δ Α ς - Ὀ ᾿] ΟῚ ᾽ὔ δ΄ ᾽δὲ Ν ς. ο ᾿] ’ὔ ’ 

ολλα ὑμῖν ϑαγαθα γένοιτο, ὅτι οὐδὲ τὸ ῥῆμα “ακούειν φε- 
τ. Ὁ Ν - ς ’ 9 ς ,ὔ ὦ ἢν 

ρετε, “οὗ τὸ πρᾶγμα οἱ φιλόσοῴφοι οὐκ ἠσχύνοντο. τερος 
’ ’ ς “ θ᾿ τὐσι Ὃ 9 ’ τ Ν 

δέ τις φιλόσοῷος, ὁ κορυφαῖος αὐτῶν, καὶ εἰς πολέμους αὐτὰς 
ς 7] Α ΧῸ ΑἿ Α 

ἐξάγει, καὶ κοινὰς εἶναι κελεύει, ὡς μαστροπός τις δῶν και προ- 
’ὔ Α 

αγωγεύς. “᾿Εν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες," φησίν. Εἰ τγὰρ 
φιλοσοφοῦντες παρ᾽ αὐτοῖς τοιαῦτα ἐνομοθέτουν, τί ἂν εἴ- 

“ Ἁ 

ποιμεν περὶ τῶν μὴ φιλοσοφησάντων ; εἰ οἱ τὸ γένειον ἔχοντες 
Α Α Νὴ ’ Ψ ᾿ “ ,ὔ ’ «ἃ 

βαθὺ, καὶ τὸν τρίβωνα ἀναβεβλημένοι τοιαῦτα λέγουσι, τί ἂν 

17 ὩΠΡΒα]. οὐ. 3.7. 18 ΤΡΪά. 2. 19. ἰοῦ τ: τὰ. 

ἱ δεικνύομεν Ο. ἘΚ ΠΜ. Κ καὶ πάλιν Ἐαά. καὶ οὔ. Ο..Κ.Ὶ..Μ. 
Ἰ τοῖς οὐχῃ. ἢ.1,..Μ. ἸᾺ τοῦ] -Ἐπροδρόμου καὶ Ο. Ὦ τοῦ οἵη. ΟΟ. ο τῆς 
ἘΑῚ ΒΕ. Δ ΘΡοη. Ρ ὅτι]-Εοὐ Εαα. οὐ οῃ. Ο.0.Κ .Μ. ᾳ τότε] ὅ1ς 
(.}.1,.. ὅτι τότε Μ. ὅτι ἘΚ. Δα. τ ὁ οτὴη. (.}. 5 οὔτε πλ. ΟἿ. 
ΟΟΚ., οἵ τη ἰοχί. Μ. διαίτῃ οὔτε λ. οὔτε μ. Ὁ. οὔτε μ. οὔτελ. (Ὁ. θεοῦ) 
-Εοὐ 1,. ογαβίῃ ἴῃ Κα. Υ τὸ] καὶ τὸ Κα.1,..Μ. ὅν. οοἴ. Υ πολέμοις (.. 
ψεοη. Μοχ αὐτοῖς Ε. Ψ Οη. Χ δεινὰ εἰργ.] ὅϊς Ὁ. εἰργ. δεινὰ (. κακὰ 
εἰργ. ΚΚ.1,..Μ. καινὰ εἰργ. Ἐ. Βα. Υ ἂν] δὴ Κα Π,..Μ. 2 τινες] ὅϊῖς (.Ὁ. 
ΚΙ, Μ. τις Εαα. ϑϑιαίϊιτη παρ᾽ αὐτοῖς πάλιν Μιος οτὰ. (.}. ἃ ἐκέλευον 
Ο.Ό.ΚΙ.Μ. ἐκέλευσε Ἐ.. ἐκέλευε Ἐαά. ὃ ἀγαθὰ γ. Ῥγο γ. ἀγαθὰ (.1).Κ. 1. 
ὁ ἀκούειν) ὅ16. Ο.Ὁ .Ἐ.Κ.1,. ἀκοῦσαι ἘΠ4. ὦ οὗ} δ᾽ο σι. ΚΜ. αὐτὸ δὲ 
Εαά. Τοοι5 5!6 Ἰορ!αν ἰῃ Ε΄, οἱ φ. δὲ οὐδὲ τὸ πρ. ἠσχύνοντο. 8 ὧν οτη. [.. 
Μοχ προαγωγεὺς ΡΓῸ προαγωγὸς ("..Ε. 

ΤΙ Ἢ 



Ι,8. ΙΝ ΕΡΙΒΤ. ΑὮὉ ΤΙΤΌΜ ΠΟΜΝ. Γ. 919 

Ἀ ΄- Α » 

εἴποιμεν περὶ ἑτέρων: [Οὐ διὰ τοῦτο γέγονεν ἡ γυνὴ, δἄνθρωπε, 
΄σ ΄σ - ἥ ’ ο ὔ ε ΠΨῈ 

ὥστε κοινῇ πᾶσι προκεῖσθαι.  πᾶντα ἀνατρέποντες " ὑμεῖς 

οἱ τοῖς μὲν ἄρρεσιν ὡς θηλείαις μιγνύμενοι; τὰς δὲ "θηλείας ὡς 

ἄνδρας εἰς πόλεμον ἐξάγοντες. "ΓΠοῦτο γὰρ ἔργον ἱπτοῦ διαβό. 

λου, τὸ πάντα συγχέειν. καὶ ἀνατρέπειν, καὶ τὰ ἐξ ἃ ἀρχῆς τε- 
«ἃ 

θέντα ὅρια διασαλεύειν καὶ μεταίρειν, ἱτὰ ὅ ὅρια ἃ ἢ ὁ θεὸς ἔθετο 

τῇ φύσει. Τὴ μὲν γὰρ γυναικὶ τὸ " οἰκουρεῖν ἔδωκεν ὁ θεὸς, 

τῷ δὲ ἀνδρὲ τὰ δημόσια πράττειν' σὺ δὲ τὴν κεφαλὴν εἰς τοὺς Ὁ 

ΜΕΤΑ κατάγεις, καὶ τοὺς πόδας εἰς τὴν κεφαλὴν ἀνάγεις. 

Τυναῖκας ὁπλίζεις, καὶ οὐκ αἰσχύνη ; ΤῚ δὲ ταῦτα λέγω; υὐσα- 

γουσί ὅτινα παρ᾽ αὐτοῖς γυναῖκα Ρκαὶ παῖδας ἀνελοῦσαν, καὶ 
. ΄ μὸ 

οὐκ αἰσχύνονται “οὐδὲ ἐντρέπονται, τοιαῦτα μυσαρὰ διηγήματα 
" ν ἄν ΄, πεν ἢ 5 , εἴ “Ὁ ἊΣ ε 

εἰς τὰς τῶν ἀνθρώπων ἀκοὰς ἐμβάλλοντες. τε ὃὲ ἡ χρη- 
’ Γ 4 Ἁ ς ’ 9 ’ ΄-“ “΄“΄“ ς “ 

στότης, "φησὶ, καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεῴφανη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 

θεοῦ, οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνη, ὧν ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, 
Ἢ 5, ΄ Α ΄ 

ἀλλὰ κατὰ ὃ τὸν αὐτοῦ ἔλεον ἔσωσεν ἡμᾶς, διὰ λουτροῦ παλιγ- Ἐὶ 
- , 5.71 

γενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως πνεύματος ἁγίου, οὗ ἐξέχεεν εφ 
΄- ΄ ὃ “ ΄“ σι “ ΟἹ 

ἡμᾶς πλουσίως διὰ ᾿]ησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, ἵνα 
΄"- ΔΑ 

δικαιωθέντες τῇ ἵἐκείνου χάριτι, κληρονόμοι γενώμεθα κατ᾽ ἐλ- 
-. 52 

πίδα ζωῆς αἰωνίου Τί ἔστι, “κατ᾽ ἐλπίδα: 'Τουτέστι, 
ε' “, ’ 

καθὼς ἠλπίσαμεν, οὕτως ἣ' ἀπολαύσομεν᾽ ἣ ὅτι Σἤδη κληρονόμοι 
Ξ ᾿ Ν ’ 

ἐστέ. ὅὋ “Τ]ιστὸς ὁ ὕλόγος. ᾿Εἰπειδὴ 5 γὰρ περὶ μελλόντων 
δ ἣ " Α “ 

1:05) διελέχθη καὶ δοὔπω παρόντων, ἐπήγαγε τὸ ἀξιόπιστον. ᾿Αληθῆ 
΄ δ. Α Α “-“ Ε] ἴω ’ ἐ Ἀ ’ 

ταῦτα ἐστι, φησὶ, καὶ δῆλον ἐκ τῶν φθασαντων. Ὁ γὰρ τοσαύτης 64 
-“ ΄. Ε » 

ἡμᾶς ἀνομίας ἀπαλλάξας καὶ τοσούτων κακῶν, εὔδηλον ὅτι και 

"τῶν μελλόντων ἡμῖν μεταδώσει “πάντων ἐπιμείνασι τῆ χάριτι: 

ἀπὸ γὰρ τῆς αὐτῆς κηδεμονίας ἅ ἅπαντα γίνεται. 

ο ὐχαριστῶμεν οὖν τῷ θεῷ, καὶ μηδὲν τοῖς ἄλλοις ὀνειδίζω- 

μεν, μηδὲ ἐγκαλῶμεν, ἀλλὰ παρακαλῶμεν ὅμάᾶλλον, εὐχώμεθα 

20 ν. 8. 

ΐ οὐ] ὡς Ἐ. ξ ἄνθρωπε) ἄπαγε Κὶ.1,..Μ. ἢ ὑμεῖς οτη. ἴ,.. Μοχ ἄρσεσιν 
ἜὌΤΩΝ.: ἱ τοῦ οτη. Ὁ. Κ τὸ οἵω. ΟΕ ΚΜ. Μὸχ συγχεῖν (.Ὁ. 
ἱ τὰ ὅρια δοορ58ὶ: οχ (.}.Ε. Ν᾽ εὐ. ἴὮ ὁ ἀββατηύαπ ἐχ (.).Ε.Μ. Ἀ οἰκου- 
ρεῖν)-Ἐ μόνον Κ.1..Μ. ὅν. σοί. Ὁ τινας (οἸη. παρ᾽ αὐτοῖς) γυναῖκας κ. π. 
ἀνελούσας 1). ΡῬ καὶ] τοὺς ΒΕ. 4 οὐδὲ ἐντρ. οι. ἢ. ἵ φησὶ οτη. Εἰ. δ ετοη. 
Ροβί φιλανθρωπία ἴγδη8Ρ. [,.. δ τὸ ἑαυτοῦ ἔλεος )θ. ἴ ἐκείνου οἴη. . Μοχ 
γενώμεθα σκ- 1. γενηθῶμεν Ἐδα. Υ ἐλπίδα ]-Ἐ ζωῆς αἰωνίου Ἐὰ. [ας τη 
ἀντὶ τοῦ ῬΥῸ τουτέστι Κὶ.1,..Μ. Υ ἀπολαύομεν [α.1..Μ. ἀπολαύσωμεν Ἰὰ. 
ΣΧ ἤδη 1- καὶ Βα. καὶ ἀφδοϑῦ ἴῃ 10 15 οὐ ῖθιιβ οἱ (δῦ. Υ λόγος] -Ε φησὶν Τὰ. 
2 γὰρ οἵη. Κα Π.Μ. Δ᾽. 8 οὔπω] οὐ τῶν Π. τὰ μέλλοντα ἡ. ἀποδώσει ΕἸ. 
5 πάντως Ἐ. πᾶσιν 1). πάντων ΟΤΏ. (αἱ. ἃ αὐτῆς οτη. ΟΟ. 5ΉΘΙΚΟΝ. 
Περὶ εὐχαριστίας, καὶ τῆς πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς συμβουλῆς καὶ Φροντίδος" καὶ ὅτι 
οὐ “χρὴ ἑαυτῶν ν᾿ τῶν ὁμοδούλων ἀμελεῖν, ἐννοοῦντας τὴν τοῦ θεοῦ χάριν πρὸς 
ἡμᾶς. Ν ετοη. Γ μηδὲ ΡΥῸ μηδὲν ΟΙἜ ΚΤ Μ. μηδὲ ἐγκ. οτι. Ὁ. Ε μαλ- 
λον]-Ἐδὲ Ὁ). 

ΤΌΝ Υ͂Ι, 53. 5 
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δι ἂς ᾿ , “ Ἁ « Ἷ ἃ 
ὑπὲρ αὐτῶν, " συμβουλεύωμεν, παραινῶμεν, κἂν ὑβρίζωσι, κἂν 

΄σ , ΄ Α 

λακτίζωσι. Τοιοῦτοι γὰρ εἰσιν οἱ νοσοῦντες" ἀλλ᾽ οἱ πρὸς 
Ἷ ι 4 , 

Β ᾿τὴν ὑγείαν ἐκείνων σπεύδοντες, πάντα φέρουσι, "πάντα πράτ- 
Ἰἑαυτοῖς ἐγκαλῶσιν ὡς παρη- 

ΚῚ ι “ιν ἢ 4“ Α 
τουσι, κἂν μηδὲν ἀνύωσιν, ἵνα μὴ 

’ “ὁ 3 »ὔ “ ; ᾿ “59 ’ ΄' 

μεληκόσιν. Ἢ οὐκ ἴστε ὅτι πολλάκις ἰατροῦ ἀπογνόντος τοῦ 
Ι 7 ’ ᾿ “ Γ. κ 

κάμνοντος, ἕτερὸς τις φησὶ τῶν προσηκόντων προς αὐτόν θε- 
1 ὁ ᾿ δὲ ᾽ , “ δ ἢ“ “- 
πρόσαγε; και μή εν ελλίπης, να μη εν βεαυτῷ 

ἐγκαλῶ, ἵνα “μηδὲν μέμφωμαι, ἵ ἵνα μὴ κατηγορεῖν ἔχω ἑαυτοῦ: 

Οὐχ ὁ ὁρᾶτε πόσην οἱ προσήκοντες περὶ τοὺς ἐπιτηδείους ποιοῦν- 

ται τὴν πρόνοιαν; Ν πόσα ὑπὲρ τούτου πράττουσι, καὶ ἰατροὺς 

᾿ 

ραπείαν παλιν 

παρακαλοῦντες, Ρκαὶ χρήματα ἀναλίσκοντες, καὶ προσεδρεύοντες 
“Δ ΄σ 

Ο διαπαντός: Κάν τούτους μιμώμεθα" καίτοιγε οὐχ ὑπὲρ τῶν 
“ [ὰ [ ἴω κ ᾿ Α “- ἤ ΄ Ἀ 

ἴσων ἡ φροντίς. αἸΝῦν δὲ τὸ μὲν σῶμα κάμνοντος τοῦ παιδὸς 
Α ’ « ᾿ ᾿ 

οὐκ ἂν παραιτήσαιτο τις καὶ μακρᾶν ἀποδημίαν στείλασθαι, 
χ “- Α ’ . σ΄ δὲ “ κ᾿ ΕῚ , Ρ ᾽ὃ Α 

ὥστε λῦσαι τὴν νόσον τῆς ὁε ψυχῆς κακῶς ἐχούσης, "οὐδεις 
“-- ’ Υ ᾿κ« ’ 

οὐδένα ποιεῖται λόγον᾽ ἀλλὰ πάντες ἀναπεπτώκαμεν, πάντες 

ῥᾳθυμοῦμεν, πάντες ὀλιγωροῦμεν, καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας καὶ 
ἴω ΄ τ “ 

ἡμᾶς αὐτοὺς περιορώντες ϑἀναλισκομένους ὑπὸ τῆς νόσου ταύτης 
.- σα κι » , 

τῆς χαλεπῆς. ᾽Αλλ᾽ ὕστερον λαμβάνομεν τὴν αἴσθησιν. ᾿Ἐὰννο- 
Ν ΟῚ Ὁ’ 

ἤσατε ἱὡς αἰσχρὸν καὶ σφόδρα καταγέλαστον ὕστερον λέγειν, 
᾿ ΄-“ σ΄ Ἀ 

οὐ “προσεδοκῶμεν, οὐκ ἠλπίζομεν τοῦτο ἔσεσθαι" οὐκ αἰσχρὸν 
Ἁ Α ΄ 

Ὁ δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπικίνδυνον. Καὶ γὰρ ἐν τῷ παρόντι βίῳ 
ΡΝ 9 ’ . 4 δ νον ’ τ “- - σ 

τῶν ἀνοήτων ἐστι τὸ τα μελλοντα μὴ προορᾶν, πολλῳ μαλ- 
Ἂ Χ ᾿, ΝῚ , δ ε “ ’ὔ ΄-- ΄-“-ἢΟ 

ον ἕκατα τον μέλλοντα, ὅτε καὶ ἀκούομεν νῦν πολλῶν συμ- 
ἂς Ἀ Α 

βουλευόντων καὶ λεγόντων τὰ πρακτέα Υ καὶ τὰ μὴ πρακτέα. 
ἌἋ , , “ Ζ δ 9 ; [ὰ ΄. 

ντεχώμεθα τοίνυν τῆς “φροντίοος ἐκείνης, φροντίζωμεν τῆς 
΄ Ν᾿ δ ἴω “ »ο 

σωτηρίας τῆς ἡμετέρας, τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσι παρακαλῶμεν, ὥστε 
ΕῚ Δι ’ δ Ξ , ) ι] προς, 

χεῖρα ὀρέξαι. Μέχρι τινόν ῥᾷθυμοι: μέχρι τίνος ἀμελεῖς ; 

μέχρι τίνος ᾿καταφρονοῦμεν ὁ ἑαυτῶν, καὶ τῶν ὁμοδούλων ἡ ἡμῶν: 

Ἐ; Αὐτὸς πλουσίως ἐξέχεεν “ἐφ᾽ ἡμᾶς τὴν τοῦ πνεύματος χάριν. 

Β συμβουλεύωμεν 1- νουθετῶμεν, διδάσκωμεν ΚΙ. Μ. Μοχ λακτίσωσι Ε.. 
ὲ τὴν ἐκείνων ὗ. Ο. τὴν ὑ. τὴν ἐκείνων . Κ πάντα---ἀνύωσιν οτη. Εἰ. 
Ἰ αὐτοῖς ἃ. ἐν αὐτοῖς (. Μοχ ὡς παρημελ. σ.Ὁ. ὥσπερ ἦμελ. Βα. πὸ προσ- 
ἄγαγε ὮὨ. Μοὸχ ἐλλίποις (-. ἢ ἐμαυτῷ οἷ τῆοχ ἐμαυτοῦ Κ. Π.Μ. αν. οεΐ. 
ἵνα---ἐγκαλῶ οτη. (Ὁ. 9 μηδὲν] μὴ Κα.1.. Μ. ῬΉΚδθο καὶ χρ. ἀναλίσκοντες 
ΔΟΘΘθβογαῃηΐ εχ ()..Κ ΠΜ. οι, ἃ νῦν δὲ τὸ] νῦν. τὸ ὦ. 5 οὐδεὶς---λόγον] 
οὐδεὶς αὐτῆς ἔσται λόγος Ε. οὐδεὶς οὐδὲν αὐτοῖς ἐστι λόγος  ΘΥΌΏ. δ8 ἀναλισκ. 
ὑπὸ] ὅ1ὸ οἴμῆθβ. ἁλισκ. ἀπὸ 64. { ὡς} πῶς ΚΙ..Μ. σφόδρα οτη. Κ. 
Υ͂ προσεδοκήσαμεν σ.). Μοχ ἠλπίσαμεν ΕΠ, ν᾽ τὰ μ. μὴ πρ.Ἷ μὴ τὰ μ. πρ. Ο. 
τὰ παρόντα μέλλοντα πρ. Ἰ. Χ κατὰ τὸν μ.} δὶς ο. Β. ΚΙΙ.Μ. καὶ τὰ μ. Εἰ. 
ἐν τῷ μέλλοντι Εα4. ὥδίαί!π ὅτε οἴη. 3. Τ᾽ καὶ τὰ μὴ πρ. οἵη. ὦ. 25 φρον- 
τίδος ἐλπίδος ΕΚΟ,Μ. Ν ει. τθοθρύαιῃ ἃ Βθη. Μοχ φροντίσωμεν Ἐ.  εγοη. 
“ὃ μέχρι τ. ῥ. οτὰ. (. Ὁ καταφρονῶμεν (.).Ε. - ἐφ᾽ ἡμᾶς] δῖΆ. .Π.Ὲ. ΚΙ Μ. 
εἰς ἡμᾶς Βαα, ἐφ᾽ ἡμᾶς οτῃ. (", ' 



Ι. 8---τι. ΙΝ ΕΡΙΞΤ. ΑὮ ΤΙΤῸΜ ἨΟΜ. ΥἹ. 91 

106) 

᾿Εννοήσωμεν τοίνυν ὅσην χάριν περὶ ἡμᾶς “ἐπεδείξατο, καὶ 

ἐτοσαύτην σπουδὴν ἐπιδειξώμεθα: μᾶλλον δὲ τοσαύτην μὲν οὐ 

δυνατὸν, κἄν γοῦν ἐλάττονα. ᾿ΑΔν γὰρ καὶ μετὰ τὴν χάριν 

ταύτην ὦμεν ἀναίσθητοι, μείζων ἡ ἡμῖν ἔσται ἢ κόλασις. ἋΣ (ὁ ΠΣ 

μὴ ἦλθον γὰρ, Φησὶ. καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον" 

νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἰξχουσιν." ᾿Αλλὰ μὴ γένοιτο ταῦτα περὶ 

ἡμῶν εἰπεῖν, ἀλλὰ ψίνδιτο πάντας ἡ ἡμᾶς ἀξιωθῆναι τῶν ἐπηγ- 

γελμένων ἀγαθῶν τοῖς "ἠγαπηκόσιν αὐτὸν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 

τῷ κυρίῳ ἡμῶν, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, 

κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΔΌΤΩΣ. 5. 

᾿ΔἸΚαὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντί- 
ζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες ὃ θεῷ. 
Γαῦτα ἐστι καλὰ καὶ οι μὰ τοῖς ἀνθρώποις. Μωρὰς δὲ 
ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ “ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περι- 
ἵστασο" εἰσὶ -γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. “Αἱρετικὸν ἄν- 

θρωπον μετὰ μίαν νουθεσίαν καὶ δευτέραν παραιτοῦ, εἰδὼς 
ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος, καὶ ἁμαρτάνει, ὧν αὐτοκατά- 
κρετος. 

-- ΄- »" ᾿ “΄- ᾽ 

ΕΤΠΙΩΝ περὶ τῆς τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίας καὶ “ τῆς ἀφατου 
ι ΄ ; 

περὶ ἡμᾶς κηδεμονίας, καὶ τίνας ὄντας ἡμᾶς τίνας εἰργάσατο, 
᾿,- τν " Ἂ ς ΚὮ κ κ , , ; ὃ 
ἐπήγαγε καὶ φησι αἱ περι τούτων βούλομαί σε διαβεβαι- 

οὖσθαι, Ἱ ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευ- 

κότες θεῷ" ἱκαὶ ταῦτα διαλέγεσθαι, καὶ ἀπὸ τούτων προτρέ- 

νκνα δ ἐπὶ ἐλεημοσύνην. Οὐ γὰρ μόνον πρὸς “ταπεινοφροσύνην 

δήμῖν τὰ εἰρημένα ἁρμόσει, καὶ πρὸς τὸ μὴ ἐπαίρεσθαι καὶ 

ὀνειδίζειν ᾿ἑτέροις, ἀλλὰ καὶ πρὸς πᾶσαν τὴν ἄλλην ἀρετήν. 
΄ Ὶ 4 

ΚΟύτω “γοῦν καὶ προς Κορινθίους διαλεγόμενός φησι: 3 «« Γ᾽ νώ- 

σκετε ὅτι ὁ κύριος ἐπτώχευσε, πλούσιος ὦν, ἵνα ἡμεῖς τῆ ἐκείνου 

πτωχείᾳ ἱπλουτήσωμεν. ᾿Εννοήσας τοῦ θεοῦ τὴν κηδεμονίαν 
ν " ς τι σ΄ 9. α Α 3 

καὶ τὴν ὑπερβαλλουσαν αὐτοῦ φιλανθρωπίαν, ἐπὶ τὴν ἐλεημο- 

21 Φοδῃ. χν. 22. 1 ΟΑΡ. 111. ν. 8---ἰι. 2.2 ΟὐοΥ. νἱῇ]. 9. 

ἃ ἐγεδ, Ἐὶ. 5 τοσαύτην -" καὶ ἡμεῖς Καὶ.1,..Μ. ὅν. οοἴ, Ι ἔχουσιν) -Ἐπερὶ 
τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν ἘΦ.Κ. 5 ὑμῶν 10. Ὠ ἀγαπῶσιν ἢ). τὸν θεὸν Ρ10 αὐὖ- 
τὸν ΒΕ... Ηομ. Ί. ἃ καὶ] πιστὸς ὁ λόγος, καὶ 10. Ὁ τῷ θεῷ ὈΪ8 
Κι..Μ. ὅαν. ςεί. ς ἔρις βαορίι8 Ο.Μ, Ν γομ. 4 αἱρετικὸν] -Ἐ- δὲ Ὁ. ᾽Μοχ 
μίαν καὶ δευτέραν ν. Ὀ15 1)... 9 τῆς ἀφ. περὶ τῆς ἀφ. αὐτοῦ [Κ.1,. Μ. ὅν. 
«εἴ. καὶ] τουτέστι 14 611. ξ ἐπὶ] εἰς θ. Β ἡμῖν οη!. ὦ. ἷ ἑτέρους Πῇ. 
ἀλλήλοις Κα... ἀλλήλους Μ. Κ οὕτως οὖν Ἐ᾿. ἱ πλουτίσωμεν ἢ. 

5.5.2 
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310 “ι ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΒΥΒΟΜΤΟΜΙ 11,12. 

»-ς. κ᾿ 

σύνην αὐτοὺς προτρέπει, "οὐχ ἁπλῶς ο“ οὐδὲ παρέργως" ἀλλὰ 
’ ᾽ ςς 9] ’ Ρ Ἀ “ ΕΣ “"Ο; ω}7 

“τὴς να φροντίζωσι, φησὶ, καλῶν ἔργων προΐστασθαι 
’, Ἀ ὃ ὔ ΄ ( Α ,ὔ ’ 9 Α 

τουτέστι, καὶ ἀδικουμένοις βοηθεῖν, “μὴ χρήμασι μόνον, ἀλλα 
΄ ’ 

καὶ προστασίαις, καὶ χήραις Τέπαμύνειν καὶ ὀρφανοῖς, καὶ παν- 
ὑδις ΄ ΄- ’ 

τας τοὺς κακῶς ἡπάσχοντας ἐν ἀσφαλείᾳ καθιστῶν" τοῦτο γάρ 
᾽ ἐς “ ΕΣ .". “4 ςς ΠΠ ΄ ῖ ’ Ε Α 

ἐστι, ““ καλῶν ἔργων προΐστασθαι. αὔτα ἶγαρ ἐστι, φησι, 

καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις. Μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ 

Ἐ; γενεαλογίας καὶ "ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο" εἰσὶ γὰρ 

ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. 'ί ποτε βούλονται αἱ γενεαλογίαι: ̓ 
Ἁ Α τ Α Ε] ΄' Ἀ ἡ 60 " ΄ Χ { ΄ 

καὶ γὰρ και εν τῇ πρὸς λιμόθεον ἐπιστολή τίθησι τοῦτο 
’ 

λέγων" ὃ.“ Μύθους καὶ γενεαλογίας Υ ἀπεράντους." ἥἘρεις δέ 
Ζ ᾿ ᾿ ᾿ ε ; ἃ “ δὲ “- , ἃ ᾿ κ κ 

φησι τὰς πρὸς τοὺς αἱρετικοὺς, "ὅταν μηδὲν ἢ κερθοφ' τὸ γὰρ 

Ἐ τέλος "αὐτῆς οὐδέν, “Ὅταν γὰρ ἣ τις διεστραμμένος, καὶ μηδ᾽ 

ἂν ὁτιοῦν γένηται, “προηρημένος μεταθέσθαι τὴν γνώμην, τίνος 

ἕνεκεν εἰκῆ κάμνεις, κατὰ πετρῶν σπείρων, δέον πονεῖν “τὸν 
΄“ 4 - 

πόνον τοῦτον εἰς τοὺς σοὺς, τὰ περὶ ἐλεημοσύνης αὐτοῖς “διαλε- 
΄ ᾿ ΄- ΄ ᾿ ΄ 

γόμενος καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς ; [[ῶς οὖν ἑτέρωθί φησι, 4 ἐς Μὴ... 
δῷ ᾿᾿ “- «ς ἣΝ ’ .᾽} " “ δὲ ςς Αὲἑ Α 

ποτε ὁῷ αὐτοῖς ὁ θεὸς μετάνοιαν ᾽ ἐνταῦθα ὁε, ἐρετικὸν 

η66 [ἄνθρωπον μετὰ μίαν νουθεσίαν καὶ δευτέραν παραιτοῦ, εἰδὼς 

ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος, καὶ ἁμαρτάνει, ὧν αὐτοκατάκρι- 

τος ; ᾽Εκεῖ μὲν περὶ τῶν δἐέἐλπίδα ἐχόντων διορθώσεώς φησι, 
᾿ κι - ς ’ ς σοι τς ὧν ι Ξ 3 “ 

καὶ περὶ τῶν ἀντιδιατιθεμένων ἀπλως" ὅταν δὲ δῆλος ἢ πασι 

καὶ ὀπνέροε, τίνος ἕνεκεν πυκτεύεις εἰκῆ; τί τὸν ἀέρα " δέρεις : 

{ΠῚ ἐστιν, “ «ὧν αὐτοκατάκριτος . Ἰρὐδὲ γὰρ ἔχει εἰπεῖν, ὅτι 

οὐδεὶς εἶπεν, οὐδεὶς ἐνουθέτησεν. Ὅγταν οὖν μετὰ τὴν παραί- 

νεσιν ὁ αὐτὸς ἐπιμένη, αὐτοκατάκριτος γίνεται. 
Β δωθόοχταν πέμψω ̓ Αρτεμᾶν πρὸς σὲ, ἢ Τυχικὸν, σπούδασον 

2) 
ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν. 'Ὶ λέγεις ; ἐπιστήσας αὐτὸν 

9. ὦ ΤΠ: 1, ἢ. 4 χ, ΤΊτη. 11. 28. ὅτ γι τῶ: 

Τὰ αὐτοὺς οτη. Εν. ᾿ Γαἰτη προτρέπεται Ε. Οαί. προετρέπετο ψεοη. πΠοὐχ] 
καὶ οὐχ [Κ.1,. ο οὐδὲ---τί] ἀλλ᾽ ὥστε καὶ μετ᾽ ἐπιμελείας ΙΚ.1..Μ. Ρ φησὶ 
οτὴ. Ὁ. ᾳ μὴ] οὐ Κ.ΙΜ. Τ' ἀμύνειν (.Ὁ. (ει. 5 ἔχοντας Εἰ. 
Ὁ γάρ ἐστι, φησὶ, κ.] ἐστι τὰ κ. Καὶ Τ1Μ. Υ ἔρις Μ. αἱρέσεις Ο. Υ καὶ 
αβϑαπγύατῃ οχ (ὐ. Ὁ .1Ὁ. τί ποτε---καὶ γὰρ καὶ] τοῦτο καὶ ΚΚ.1..Μ. Χ τίθησι---- 
ἀπεράντους] λέγει: μηδὲ προσέχειν γενεαλογίαις ἀπεράντοις Κ. 1. Μ. Υ͂ ἀπερ- 
άντους. . [τ τάχα καὶ ἐνταῦθα καὶ ἐκεῖ αἰνιττόμενος ᾿Ιουδαίους, οἱ μέγα φρονοῦντες 
ἐπὶ τῷ πρόγονον ἔχειν τὸν ᾿Αβραὰμ, τῶν καθ᾽ ἑαυτοὺς ἠμέλουν. διὰ τοῦτο καὶ 
μωρὰς αὐτὰς καλεῖ καὶ ἀνωφελεῖς" μωρίας γὰρ ἐπὶ ἀνωφελέσι πρόγμασι τὸ θαρ- 
ρεῖν. ΚΜ. ὅν. οϑῦ. βεα ᾿πο]αβα μαρθηΐ ϑᾶν. Μογ. 2 φησι τὰς π. τ. 
αἷρ.] τὰς π. τ. αἷρ. λέγει Κα Μ. 58 ὅταν ἵ ἵνα μὴ κάμνωμεν εἰκῆ, ὅταν ἴζ.1,..Μ. 
ϑαν. οϑύ. ᾿ην} 15 (δῦ. δ οῖ. Ὁ αὐτῆς οὐδὲν] δ΄᾽΄6ο Ο.}).ΕἙ. (αἱ. οὐδὲν αὐτῆς 
ΚΙ.Μ. αὐτῶν οὐδὲν Εἰ 4. ὃ προειρημ. ἴ,. ἃ τὸν π. τοῦτον] ὅϊο (0.0). 
ΚΙΜ. τὸν καλὸν τοῦτον π. Πα. δ διαλεγόμενον (.Ὁ. ᾿ηνια α΄.  ἀν- 
θρωπον] ἄνδρα ΤᾺ. δ ἐλπίδας Ἐ.. Δ το. Μοχ φησὶ οἵη, Ο. ἢ δαίρεις 
(. νεοη, ἱ οὐδὲ] δῖ. ΟΠ. ΚΜ, οὐ Ἐάᾶά. 
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“ ’ - Ἁ ’ Φ ’ Ἁ -. 

τῇ Κρήτη, πάλιν καλεῖς πρὸς Κέαυτόν ; Οὐκ ἀπάγων αὐτὸν τῆς 
- μας ΨΕΝ - κ , ᾿ , Ὅ κι ᾽ “ 

σχολῆς εκείνης, ἀλλα πλέον ῥυθμίζων. τι γὰρ οὐχ στε 
- -“ - Ἁ 

περιάγειν αὐτὸν, καὶ πανταχοῦ ἔχειν ἀκολουθοῦντα, καλεῖ πρὸς 
- ’ ; 

ἑαυτὸν, ἄκουσον τί Ἢ φησιν “Ὅτι ἐκεῖ κέκρικα παραχειμά- 
"“" σ΄ ᾿Ὶ 

σαι." "Ἢ δὲ Νικόπολις τῆς Θρᾷκης ἐστί. 5 “ Ζηνᾶν τὸν νομι- 
Α - 

κὸν καὶ ᾿Απολλὼ σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς 
- ᾿Ὶ ΄“- 

λείπη. “Οὗτοι οὐδέπω τῶν ἐγχειρισθέντων ἦσαν, ἀλλὰ τῶν 
(Υ ᾿ Ἁ “ἃ συνόντων αὐτῷ. Σφοδρότερος δὲ ἣν ὁ τ᾿Απολλὼς, δυνατὸς ὧν 

, κι . ἂν... ἢ ’, ΠΕ , ᾧ ἰαρδνσΣ εἰ αν οἱ 
ἐν ταῖς γραφαῖς, καὶ ἀνὴρ λόγιος. Εὰ τοίνυν νομικὸς ἣν ἐκεῖνος, Ο 

ἰκ ἔδει 5 ᾿ ἐτέ πὸ φεσθ ᾿Αλλὰ ὺὸν ἐ οὐκ ἔδει ὅπαρ΄ ἑτέρων αὐτὸν τρέφεσθαι. α νομικον ἐν- 
»-» ’ { ᾿ -“ Ἴ .“᾿.“« ’, Ε γΡ ’ 

ταῦθά φησι τὸν τῶν ᾿Ιουδαϊκῶν νόμων ἔμπειρον. ουτέστιν, 
Α » 

“γύνγαᾳ μηδὲν αὐτοῖς 

7 Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων 
.“᾿ .. “ ὔ 

προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἀκαρποι. 
᾽ ’ ΡῚ ΄σ΄ ’ 7 8 φὰ 

407) Ασπάζονταί σε οἱ μετ΄ ἐμοῦ πάντες" ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας 
5 - Χ ΠῚ ’ 55 ὝἬΗΠ Α . ἣ ΄. ’ « ᾿Ὶ 

ἡμας ἴεν πίστει. τοι τοὺς αὐτὸν φιλοῦντας ᾧφησιν, ἢ τοὺς Ὁ 
Α Ε ὃ ςς Ἥ ’ Α ’ ς “κι ΟῚ ’ 29) 712 

πιστοὺς ἀνὸρας. χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. ᾿Αμήν. ῶς 
 ᾿ - 

οὖν αὐτῷ κελεύεις τοὺς ἀντιλέγοντας ἐπιστομίζειν, εἰ ὕπερι- 
.- ’ ὃ ̓ ς “ 9 Α ’, ’ Ζ “ Ἄμωμς 

ἴστασθαι τούτους δεῖ; “Ὅταν ἐπὶ λύμη πάντα “ποιῶσι, φησίν 
Ἁ Α ΄ “- 

αὐτὸν δὲ προηγουμένως ἐπὶ τῷ ἐκείνων κέρδει μηδέποτε τοῦτο 
- ᾿ Α «ε᾿ “4 ’ 

Ὁ ποιεῖν᾽ οὐδὲ γὰρ “ἀν κερδαίνοιέν ποτε, ἅπαξ διεστραμμένοι 
Α κ “- ’ Α 

τὴν γνώμην. Εἰ μὲν γὰρ ἑτέροις λυμαίνοιντο, “ δεῖ ἑστάναι καὶ 
; Ἁ ΄. ΄. .᾿ 

μάχεσθαι, καὶ μετὰ πολλῆς τῆς ἀνδρείας" ὁ ἐπεὶ περιΐϊστασο᾽ εἰ 
Α 9 ; ι Α 

δὲ εἰς ἀνάγκην κατασταίης, ὁρῶν ἑτέρους διαφθειρομένους, μη Ἐὶ 
’ 3 ᾿ ὰ' ’ὔ; “ ’ ᾿] ’ , 

σίγα, αλλ ἐπιστόμιζε, τῶν μελλόντων ἀπόλλυσθαι κηδόμενος. 
Ὅ δὲ 9 Γ Ν δὲ ᾽᾿ ᾿ ’ὔ " Ἁ , 

λως ὃὲ οὐκ ἔστι τὸν σπουδὴν ἔχοντα καὶ βίον ὀρθὸν, μάχης 

Ι] ’ ς ’ β' Ἁ 

ἐν πασὴ ἀφθονίᾳ αὐτοὺς κατάστησον, 
, 29 

λειίπη. 

Γ} ’ Π ι , ΕῚ δ βὰ τεϑι,, ὃ κ ς᾽ ᾿ 
ἀντέχεσθαι. λην, ὡς δεῖπον, οὕτω ποίει" ἀπὸ γὰρ ἀργίας 

ΘΟ Ύ 1. 7 ὙΓΎΖ: 15. 

Κ σεαυτὸν Καὶ. 1,.Μ. ὅν. οεἴ. σαυτὸν (αἱ. Ι ἀκολουθοῦντα ---- ἑαυτὸν 
(αὐτὸν 1).}] ἀκολουθεῖν πρὸς ἑαυτὸν τοῦτον καλεῖ Ε΄. τὰ φησὶν) ἐπήγαγεν 

Μ. ὅτι ἐκεῖ] ἐκεῖ γὰρ Ὠ.1ΚΚ.1..Μ. 9 ἡ δὲ---ἐστί] πόλις ἡ Ν. τῆς 
Μακεδονίας ἐστὶ Καὶ 1,..Μ. Ρ σπουδαίως] ταχέως Εἰ. 4 οὗτοι] δῖς Ο.Ὁ.Κ. 
Π.Μ. Οαἴ. αὐτοὶ δὲ Εαά. τ ᾿Απολλὼ Εἰ.  εγοη. 5 παρ᾽ ἑτέρῳ Οαΐ. 
περαιτέρω ἴ). ϑϑῥα(ϊτη αὐτὸν, φησὶ, τρ. (. ὅαν. οεἰ. φησὶν, αὐτὸν τρ. Καὶ 1,..Μ. 
τ φησὶ] εἶπεν Κα. 1,..Μ. φησὶ οτι. (. Υ τουτέστιν] ὡσεὶ ἔλεγεν Καὶ. ],..Μ. ὅαν. 
οοί. Υ ἵνα] Ἑ φησὶν Κα. 1,..Μ. ϑιαίίπι αὐτοὺς Ε'. Χ ἐν τῇ π. Ἐ;. Βιαί!η ἢ 
ῬΙῸ ἤτοι Ὁ. Υ περιΐστασθαι]) ϑϊς Καὶ Τ,.Μ. περιστάναι δ Ἔτομ. περιϊΐϊστάναι 
(ὐαί. ὅν. ςοί. 2 ποιῶσι, ᾧ. αὐτὸν δὲ] ὅϊς (, (ὐαῦ. φησὶν οτῃ. Π). ποιῶσιν 
ἐκεῖνοι" αὐτὸν Κα... Μ. ποιῶσιν ἑαυτῶν ; φησὶ δὲ Εἀ 4. δἃ ἐκείνων] τούτων ἘῚ. 
Ὁ ποιεῖν] - φησὶ Κα. ΓΜ. ς ἂν οἵη. (0.1). Βέαξιη κερδαίνοιεν Ο. Ὁ). κερδά- 
νοιεν ΕΚ Τ.Μ. κερδάνειαν Ἐἀ4. ἃ δεῖ ἑστάναι] 51ς ΠὨ. (αἱ. διεστᾶναι  ἜΥΟΙ. 
διεστάναι ἘΝ.Κ.1,..Μ. διεστάναι χρὴ ΟΟ. ϑαν. οεἰ. 8 ἐπεὶ περιΐστασο (--στατο 
Οαι.}}] ὅϊς δῖ. περιΐστασο (.1). περιΐστασθαι χρὴ [Κ.1..Μ. περιΐστασθαι Ἐ.. 
ἙΔεθαΐατγ καὶ μετὰ π. τῆς ἀνδρείας περιΐστασθαι. ἴ ἀντέχεσθαι] ὅϊῖε Ο.Π.Κ. 
ΠΙΜ. ορεγαπι «οἱ Ν εἰ, ἀνέχεσθαι ἘΔ. δ εἶπεν ΒΚ. ΜΟ Δ γοη. αἰαὶ Υ εἰ. 
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ὑαὶ τῆς περιττῆς φιλοσοφίας τὸ πρᾶγμα γίνεται, τὸ περὶ τὰ 

"ῥήματα Ἰσχολῆσθαι μόνον. Καὶ ἱγὰρ περιττὰ φθέγγεσθαι 

πολλὴ ζημία, βίον ὦ ἢ διδάσκειν, ἢ εὔχεσθαι, ἢ ἢ εὐχαριστεῖν. Οὐδὲ 

γὰρ χρημάτων "μὲν φείδεσθαι ὀφείλομεν, ῥ ῥημάτων δὲ οὔ ἀλλὰ 

76ὴ μάλιστα τούτων ἢ ἐκείνων, καὶ μὴ ἁπλῶς πᾶσιν ἑαυτοὺς ἐκδι- 

δόναι. "ΓΓ ἐστιν, ““ἽἿνα ρον κα καλῶν ἔργων προΐστασθαι; 

Ἵνα μὴ περιμένωσι τοὺς δεομένους ἐλθεῖν πρὸς αὐτοὺς, Ιἀλλ᾽ 

αὐτοὶ περιεργάζωνται τοὺς δεομένους τῆς αὐτῶν βοηθείας. Ὁ 

γὰρ φροντίζων, οὕτω φροντίζει" οὕτω γὰρ μάλιστα καὶ μετὰ 

πολλῆς τῆς σπουδῆς τοῦτο ἐργάσεται. Καὶ ὶ γὰρ ἐν οἷς εὖ ποιεῖ, 

οὐ τοῖς πάσχουσι "τοσοῦτον, ὅσον τοῖς εὖ ποιοῦσι πρόσοδον 

καὶ κέρδος φέρει τὸ γινόμενον" παρρησίαν γὰρ δίδωσιν αὐτοῖς 
Ν Ν θ ’ Ἢ κ“ δὲ “ ’ ο , δέ ᾧ δ. “Ψ"7 

πρὸς τὸν θεὸν. κεῖ ὁε τῆς μάχης “τέλος οὐδέν, ον ἀδιορ- 
δ ΄ « ’ “ Ν Ά ᾿ 9 , 

Β θωτον οὖν λέγει αἱρετικὸν. ὥσπερ Ῥγαρ τὸ τοὺς ἐλπίδας 

ἔχοντας μεταβολῆς παρορᾶν, νωθείας" οὕτω τὸ τοὺς ἀνίατα 
νοσοῦντας θεραπεύειν, ἀνοίας καὶ τῆς ἐσχάτης παραπληξίας" 

θρασυτέρους γὰρ ἐργαζόμεθα ἐκείνους. “ Μανθανέτωσαν 4 δὲ, 
φησὶ, καὶ οἱ ἡμέτερα καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγ- 

καίας χρείας, ἵνα μὴ "ὦσιν ἄκαρποι." Ὁρ ᾷς ὅτι αὐτῶν φρον- 

τίζει μᾶλλον, ἢ τῶν λαμβανόντων: ᾿ὐνῆν γὰρ ἴσως πολλαχόθεν 

τούτους προπέμψαι, ἀλλὰ τῶν ὃ ἡμετέρων, φησὶ, φροντίζω. 

ον γὰρ ὄφελος, εἶπέ μοι; Εἰ 1 γὰρ θησαυρὸν ἀνορύττοντες 

γἔτρεφον τοὺς διδασκάλους δ΄ ἕτεροι, τούτοις οὐδὲν οὐδέπω κέρ- 
ὃ ΝΣ. Ὁ ἮΝ ν χ" Ὃ" δὴ ε Χ . ΨΑ͂ 
ος ἦν᾽ ἄκαρποι γὰρ “ἔμενον. ὑκ ἠδύνατο ὁ Ἄριστος, 70 

ἀπὸ πέντε ἄρτων Ζποσούτους ἐργασάμενος, καὶ ἀπὸ ἑπτὰ ἅμυ- 
’ ’ ς Α μον Ἁ Ὀ ’ εἰ ΧΣ ΩΝ οἼΓ 

ριοπλασιους, θρέψαι εαυτον καὶ τοὺς συνοντας αὐτῳ;: νος 
ο Φ ε Ν᾿ ΄ 3 ,ὔ » Ἔκ , Ν τὶ κα: 

οὖν ἕνεκεν ὕπο γυναικῶν ἐτρέφετο: Ηκολούθουν γὰρ αὐτῷ, 
Ν γ᾿ ὧι ἢ ᾽ 3. ἮΝ 39 ἘΠ τοι ΕΝ 

φησι, γυναικες, “αἵτινες οιηκονουν αὐτῳ. Διδάσκων ἡμᾶς ἄνωθεν 

8 Μαδγο. χν. 41. 

ἢ ῥήματα] ὁ ὀνόματα ἘΠ.  εγοῃ. νοήματα (Ὁ. ἱ γὰρ] Ἐτὸ ΚΙ͵Ι,Μ. Κ μὲν 
οἵη. Ε. [ἀλλ᾽ αὐτοὶ] δὅ1. Ο.Π. (αι. ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ Βα. πὶ οὕτω] οὗτος 
σκΚια.Μ. μάλιστα ΟΠῚ. Ἐ, Μοχ ἐργάζεται Ὁ Ὰ τοσούτῳ δηΐθ οουτ. (Ὁ. 
Ηδθο ὅ ὅσῳ (510) τοῖς εὖ π. ρΡοδῖ φέρει ΤΥΔΏΒΡ. ἰἸάθπι. ο τὸ τέλος (΄. ὕἜγοη. 
Ῥ γὰρ οἵη. ὦ. 4 δὲ οἴῃ. Ὁ. φησὶ οἵα. Κα. ..Μ. τείσιν ὁ. 5 ὑμετέρων δ 
ὑ γὰρ] γε Κὶὶὶ Μ. Θ τα πὶ θησαυρὸν σ.Ὁ. σοι. θησαυροὺς Εαα. Υ ἔτρεφον) 
-Ἐτούτων ὰ. ν ἕτεροι τούτοις οἵη. Ἐ. Μοχ ροϑβῖ ἦν δά. ὕστερον τούτοις 
146 1|. χα ἔμενον ]-Ὁ τί οὖν, εἰπέ μοι 10. () Κα .Μ. ὅν. οοὲ. διαίίπι οὐκ ἠδ. 
γὰρ ὁ 10. Υ ὁ οπι. Ἰὰς 2 τοσοὕὔτους (τοιούτους Ἐ).) ἐργ.} πεντακισχιλίους 
ΚΙ,Μ. ὅδν. οδύ. ἃ μυριοπλασίους (--ίονας (.}] -- θρέψας Ἐϊ. τετρακισχιλίους 
θρέψας Ἰζ.1,..Μ. ὅν. οού. Ὀ συνόντας] σὺν Ο. θρέψαι Ῥοβί αὐτῷ [ΓΔΏΒΡ. 
ΒΚΙΜ. ς ΉΘΙΚΟΝ. Περὶ ἐλεημοσύνης, καὶ τίνος χάριν παρὰ γυναικῶν 
ἐτρέφετο ὁ ὁ δεσπότης ἡ ἡμῶν καὶ οἱ ἀπόστολοι" καὶ ὅτι (ὅτι ΟΠ1. ψ ροῃ. ) οἱ πλου- 
τοῦντες εὐχείρωτοι" καὶ διήγησις ἀστεία, ὅτι δεῖ ἐλπίζειν ἐπὶ θεόν. Δ'ετοῃ. 
ἃ αἵτινες] καὶ Τὰ. 
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εὅὕτι τῶν εὖ ποιούντων φροντίζει. Οὐκ ἠδύνατο ὁ Ἰ]αῦλος, ὁ 
καὶ ἑτέροις ἐπαρκῶν διὰ τῶν αὐτοῦ χειρῶν, μηδαμόθεν λαμβά- Ὁ 

νειν 5 ᾿Αλλ᾽ ὁρᾷς ἀὐτὸν καὶ λαμβάνοντα. καὶ αἰτοῦντα" βάλλ᾽ 

ἄκουσον " διὰ τί 5“ Ζητῶ γὰρ, φησὶν, οὐ τὸ δόμα, ἀλλὰ τὸν 

καρπὸν τὸν βλυννντα εἰς λόγον ὑμῶν." Καὶ παρὰ τὴν 

ἀρχὴν δὲ, ὅτε τὰ αὐτῶν ἅπαντα πιπράσκοντες ἐτίθεσαν παρὰ 

τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων, "ἢ ὅρα τοὺς ἀποστόλους αὐτῶν φρον- 

τίζοντας μᾶλλον, ἢ τῶν λαμβανόντων. τ γὰρ “ὁπωσδήποτε 

μόνον τῶν πενήτων ἐφρόντιζον, οὐδένα ἱἂν λόγον ὑπὲρ τῆς 

" Σαπφείρας καὶ τοῦ ̓ Ανανία ἐποιήσαντο, ἡνίκα ἐνοσφίσαντο 

τὰ χρήματα, οὐκ ἄν ἐκώλυσαν ἐξ ἀδικίας λαμβάνειν, οὐκ ἂν διε- 1 

τάξατο ΠΠαῦλος λέγων, ᾿Ὁ “ Μὴ ἐκ λύπης, " ὴ ἐξ ἀ ἀνάγκης." Ἱ 

λέγεις, Παῦλε: ἐμποδίζεις τοῖς πένησιν; Οὗ, φησίν" οὐ γὰρ 

τὸ ἐκείνων ὁρῶ, ἀλλὰ τὸ τῶν διδόντων. Ὃρ α 9δὲ καὶ τὸν ἜΡυ- 

φήτην, ἡνίκα τῷ Ναβουχοδονόσορ ἐΡΉΝ: γέδεο τὴν ἀρίστην 

ἐκείνην γνώμην, οὐχὶ τῶν πενήτων Ρμόνον φροντίζοντα: οὐ γὰρ 

εἶπε, δὸς τοῖς πένησιν ἁπλῶς, ἀλλὰ τί; ἢ} ““ Τὰς ἁμαρτίας σου 

4ἐν ἐλεημοσύναις λύτρωσαι, καὶ τὰς "ἀδικίας σου ἐν οἰκτιρμοῖς 

πενήτων." Κένωσον τὰ χρήματα, φησὶν, οὐχ ἵνα ἕτεροι τρα- 

φῶσι μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα ἀπαλλαγῆς αὐτὸς τῆς ,τιμωρίας. Καὶ 

πάλιν ὁ Χριστός" 12 ἐς ἸΪώλησόν σου τὰ “ὑπάρχοντα, καὶ δὸς 
2) 

πτωχοῖς, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. Ὁρᾷς ὅτι κἀκεῖ διὰ τὴν 
ΠΡ, , ΄ μι ’ » Ἢ ὃ) κ 8. "ὃ , ᾽ Ν 

ἀκολούθησιν τοῦτο ἐπεταγη: πειθή γὰρ εἐμποῦιον ἐστι τα 
ϑ Ν “-“ ᾿ ’ 9 ’ὔ ΠΣ ᾽ὔ ᾿ 

χρήματα, διὰ τοῦτο διδόναι πένησιν ἐπέταξεν, νίνα παιδεύη τὴν 1608 
. 

408) ψυχὴν γέλεήμονα εἶναι καὶ οἰκτίρμονα, παιδεύη χρήματων κατα- 
Ἁ 

ονεῖν,. παιδεύηῃ Χπλεονεξίας ἀφίστασθαι. Ὃ γὰρ παιδευό- ρ εὐ βᾳ 
μενος τῷ μὴ ἔχοντι, δοῦναι, παιδευθήσεται τῷ χρόνῳ. ἡ μὴ λαμ- 

βάνειν ἀπὸ τῶν ἐχόντων. 
Τοῦτο ὁμοίους ποιεῖ “τῷ θεῷ. Καίτοιγε ἡ παρθενία χαλε- 

’ Ν᾿ ἅς ’ὔ Ψ Ν - ’ Ἀ ἢ Ἁ ἔδρα 
πώτερον αὐτῆς πόνον ἔχει, καὶ ἡ νήστεια, καὶ ὅτο γαμευνειν 

9 ῬὮΠΙΡΡ. ἴν. 17. 10 σΘΟΣ, τσ. 7, 1 ἀλσι ἀν, 27. 12 Μαύ. χῖχ. 21. 

6 ὅτι] ἔτι Ἐῶ. Ἔσο. Μοχ φροντίζειν Πάδτη. ἴ ἐδύνατο ἵ.1.Μ. Μοχ 
αὐτοῦ Ῥτὸ ἑαυτοῦ (.}).1Κ{.1.. Μ. Ε ἀλλ᾽] δῖ. Ὁ. Κ, ΓΝ, Με καὶ αά. 
᾿ διὰ τί) πῶς Κα ΤΠ Μ. ᾿ ἘΞ ζητῶ γὰρ, φ.] διὰ τί γὰρ ζητῶ, φ. Β. Ψεγοη. 
ἰδίῃ οὐ διὰ τὸ ὃ. Τὰ. ρα Ο.Ὁ.Μ. νεῖ. ὁρᾷς Εαά. Κ ὅπως ἢ πότε Ο. 
δία μόνων (.Ε. Ν  τοη. ἐν ν οτη. (Ὁ. τὰ Σαπφῳθείρης ἢ. Μοχ ᾿Ανανίου 
ἘΚΙ.Μ. Ὠ ἢ] μηδὲ Νὰ ο δὲ οἵη. Εὰ. ετοῃ. Μοχ ἐβούλευε ἘΣ. 
Ρ μόνων ΝεΙΌη. 4 ἐν ἐλ.---σου οτη. Ἐὶ. Υ ἀνομίας (21). 5 ὑπάρχοντα] 
-“Ἐ Φησὶ Ἐὰ, φησὶν ροϑβί πτωχοῖς 44. 10. ῖ ἀκολούθησιν 1- φησὶν ΕΙΣ 
Υ͂ ἵνα παιδεύῃ) ὅϊ:. ἢ). ἵνα παιδεύσῃ (Οὐ. παιδεύει Εἰ.  Ἔγοη. παιδεύων Καὶ 1,.Μ. 
αν. οοἵ. Μοχ παιδεύῃ ὈΪ8 51π6 ΠΠΌΤῚ8 ϑπ βοττρίαπσιι. παιδεύει Ὀ1Ϊ5 (..Ε.  γοη. 
παιδεύων Ὀ15 Καὶ. [..Μ. αν. σοί. γ᾽ ἐλεήμονα] - τε Ὦ. Χ πλεονεξίας ἀφ. 
πᾶσιν ἐπίσης ἀφ. ἘΣ. πᾶσιν ἑξῆς ἐφ. Δ Έγοη. δἰατπη οὐ γὰρ π. Τὰ. Υ ἊΝ 
καὶ μὴ Καὶ ΠΙΜ. ὅν. σεί. 2 τῷ οτη. (Ὁ. ἃ τὸ χαμευνεῖν] ἡ χαμευνία (.1}. 
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ἀλλ᾽ οὐδὲν οὕτως ἰσχυρὸν καὶ δυνατὸν πρὸς τὸ σβέσαι τῶν 

ἁμαρτημάτων ἡμῶν τὴν πυρὰν, ὡς "ἐλεημοσύνη. [Ι]άντων αὕτη 

μείζων ἐ ἐστὶ, παρ᾽ αὐτὸν ἵστησι τὸν βασιλέα τοὺς αὐτῆς “ἐρα- 

Β στὰς" καὶ μάλα εἰκότως. Παρθενία μὲν γὰρ καὶ νηστεία καὶ 

χαμευνία περὶ τὸν ποιοῦντα ἵσταται μόνον, ἕτερον δὲ ἔσωσεν 
’ Α 

οὐδένα' ἡ δὲ ἐλεημοσύνη εἰς πάντας ἐκτείνεται, καὶ τὰ μέλη 
,ὔ “- Ὁ “- Π Α δὲ ΄“- ᾿ ὦ ᾿ “ 

περιπλέκεται τοὺ ριστοῦ. ολὺ ὁε τῶν εἰς ὅτον ενὰα περι- 

ἱσταμένων τὰ ἱπανταχοῦ ἐκτεινόμενα κατορθώματα μείζονα. 

Αὕτη δ γὰρ μήτηρ ἀγάπης ἐστὶν, ἀγάπης τῆς τὸν Χριστια- 

νισμὸν χαρακτηριζούσης, τῆς τῶν σημείων ἁπάντων μείζονος, 
δύ ῃΣΞ ε Α ΄“- Χ “-“ὀὈ “ ’ ’ 

ιἰ "ἧς οἱ μαθηταὶ φαίνονται τοῦ Ἀριστοῦ" αὕτη φαρμακὸν 
΄“΄“ Η ’ ΄- ΄“΄ ΄σ' 

Οἐστι τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων, σμῆγμα τοῦ ῥύπου τῆς ἡμε- 
΄. “- Ἁ », ΄ 

τέρας ψυχῆς, κλῖμαξ εἰς τὸν οὐρανὸν ἐστηριγμένη: αὑτη τοῦ 
“- “΄“ - “- Ἀ “ 

ριστοῦ τὸ σῶμα συνδεῖ. Βούλεσθε μαθεῖν ὅσον ἀγαθὸν αὕτη 
“ ’ ΄ ΄- 

ἐστίν; “πὶ τῶν ἀποστόλων ἔπαντες τὰ αὐτῶν πωλοῦντες, 
Ι ὃ δι ς “ ᾽ὔ 5’ ἣ Ω Τὶ ᾿ ΠῚ , 

ιεδίδοσαν ἑκάστῳ, καθότι ἂν τις χρείαν εἶχεν. ἐπε γὰρ 
“ Ἁ . 

μοι, Ἀκαὶ χωρὶς τῶν μελλόντων" μήπω γὰρ περὶ τῆς βασιλείας 

γῦν κινήσωμεν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ παρόντι ἴδωμεν, τίνες κερδαίνουσιν, 

οἱ λαμβάνοντες, ἢ ἢ οἱ ο διδόντες: ᾿Εκεῖνοι μὲν γὰρ ̓ ἐγόγγυζον, 

καὶ ῥδιεπληκτίζοντο πρὸς ἀλλήλους" οὗτοι δὲ εἶχον ψυχὴν 

Ὁ μίαν ἢ “Ἣν γὰρ, φησὶν, “ἁπάντων ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία" 
᾿ ιν ΚΘΡῸΝ , ἝΣ ι κ κ ΞΟ , 

καὶ χάρις ἣν ἐπὶ πάντας Γαύτους, καὶ μετα πολλῆς "ἀφελείας 
“ ς “ [γ ως, ΄ ΕῚ - " Ἃ5 Α ’ὔ 

διῆγον. ἱΟρᾷς ὅτι καὶ ἐντεῦθεν ἐκεῖνοι ἐκέρδαινον ; Εὐὐπὲ δή μοι, 
’ «ἃ 27 3 ᾿ - Α πὰ ἐν {3 ᾽ὔ Α δὲ 

τίνων ἂν ἠθέλησας εἶναι; τῶν τὰ αὐτῶν ᾿ῥιπτούντων καὶ οὐδεν 
ς ’ «ἵ ν “ Α Ἁ ς ᾿, ’ ε ϑ Α 

ἐχόντων, ἢ “τῶν καὶ τὰ ἑτέρων λαμβανόντων: θρα τὸν καρπὸν 
΄. Ἁ ’ κ 

τῆς ἐλεημοσύνης" τὰ διαφράγματα καὶ τὰ κωλύματα ἀνηρέθη, 

καὶ εὐθέως συνήφθησαν αὐτῶν αἱ ψυχαί: “ πάντων ἣν ἡ καρδία 

καὶ ἡ ψυχὴ μία." Ὥστε καὶ χωρὶς τῆς ἐλεημοσύνης τὸ τὰ χρή- 

Ἑ ματα κενοῦν “πολὺ ἐ ἔχει τὸ κέρδος. 'Γαῦτα δέ μοι εἴρηται, ἵνα 
« “ Υ Α ’ Α ὃ ὃ ’ Α Ζ ο “ δὲ 

οἱ κλῆρον ὕπαρα προγόνων μὴ ὁια εἕάμενοι, μη αλγῶσι μηθε 
18 Αοὔ. ἱν. 32. 

θῃ ἐλ. Ἐα4. ἡ ἀδθϑί ἴῃ οπηηῖθιιθ. “ ἐργάτας (.1). απιαέογο5 εῖ. ϑίας πη 
καὶ μ. γε εἶκ. Εὰ. ἃ πονοῦντα Οὐ. ρΡγοθαπία ᾳπᾶθο. ἵσταται οτη.Ξ ΕΣ. γεγοη. 
6 τὸν ΟΠ]. Ο. 0. " πανταχοῦ] πρὸς πολλοὺς [α.1..Μ. ὅδαν. οοΐ. φ γὰρ οπη. 
ΚΙ..Μ. ἀγάπης ἐστὶν οτη. Εὰ. Νέτοη. Ἰηνΐο Δ εἴ. Ὁ ἣν Ο. Δ ΚῊ 
πονηρῶν ἴὰ. Ν ἜΓΟΗ. κ πον τενι πολλοὶ Κα Π.Μ. βμαθια αὐτῶν ΟΙΕΚΟΙΜ. 
αὑτῶν 1). ἑαυτῶν Βαα. 1 διεδίδοσαν] ἐδίδοσαν Ο. ΠῚ ΎΞΗΝ Δ έτοῃ. 
ἔφερον πρὸς αὐτοὺς, ἃ καὶ διεδίδοτο. διεδίδοτο (διεδίδωσαν ϑαν. Μον.) γὰρ, φη- 
σὶν ΚΜ. ϑαν. σεῦ, γὰρ] οὖν Κα Π..Μ. Ὦ καὶ---κινήσωμεν] ἀλλὰ 
μηδὲν περὶ τῶν μ. τέως, μηδὲ περὶ τῆς β. κινήσωμεν ἵΚ.1..Μ. ο διδόντες] ὅδ1ο 
ΕΚ... δόντες Εαα. Ρ διετρίβοντο 1. διετρίζοντο Ψ ἜΥΟΙ. ΘΟΥΤΊΦΑΉ ΓΤ 
ψει. 4 πάντων (.1). Τ᾿ αὐτοὺς οτη. [Κ.1..Μ. 5 τῆς ἀφελείας (. Ηΐϊης 
ἀφελείας ΡΓῸ ὠφελείας ΥΘΟΘΡΙΠΊΙ8. Ὁ ῥιπτόντων (.Κ.1,..Μ. Υ͂ τῶν καὶ] 
καὶ τῶν ΟΕ. Ὗ συνήχθησαν Ο. Χ πολὺν (ὐ. ποῖον Ἐὶ. Υ παρὰ] ἐκ ΤᾺ. 
παρὰ οἵη. (Ὁ. Μοχ δεξάμενοι Ο.Κ. 2ΖΣ ἀλγήσωσι 1). Μοχ κατηφῶσιν (ΚΜ. 
οἱ ἃηΐθ οουγ, ἴω. 
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κατηφιῶσιν, ὡς δἔέλαττον τῶν πλουτούντων ἔχοντες" μείζονα 

γὰρ ἔχουσιν, ἂν ἐθέλωσι. Καὶ " γὰρ πρὸς ἐλεημοσύνην μετὰ 

πλείονος ἥξουσι τῆς εὐκολίας, καθάπερ ἡ χήρα, καὶ τῆς πρὸς 

τὸν πλησίον ἔχθρας οὐδεμίαν ἕξουσιν ἀφορμὴν, καὶ πάντων 

“εἰσὶν ἐλευθερώτεροι. Οὐδεὶς ἐἀπειλῆσαι δυνήσεται ἱτῷ τοιούτῳ 

δήμευσιν, δάλλ᾽ ἔστιν ἀνώτερος τοῦ παθεῖν κακῶς. Ἱκιαὶ καθάπερ Τ' 

τοὺς γυμνοὺς φεύγοντας οὐδεὶς ἂν ταχέως κατάσχοι; ἢ τῶν δὲ 

πολλὰ περιβεβλημένων καὶ ἐπισυρομένων ῥᾳδίως ἃ ἂν τις ἐπιλά- 

βοιτο οὕτω καὶ ὁ πλούσιος, καὶ ὁ πένης ἐστίν. ὋὧὉ μὲν γὰρ, 
“ἍἉ ς “ ὮΡ 8 “ , ς ; “Δ 

κὰν ΥΩ εὐκόλως διαδρᾶναι δυνήσεται" ὁ. δὲ, κἂν μὴ κατασχεθῇ, 769 

τοῖς ἱἑαυτοῦ σχοινίοις συμποδίζεται, φροντίσι μυρίαις, ἀθυμί- 

αις, ὀργαῖς, ϑαριευν μον. "Γαῦτα πάντα "καταχωννύει τὴν 

υχήν" καὶ οὐ ταῦτα ἱμόνον, ἀλλὰ καὶ Ὁ πολλὰ ὃ ἕτερα ἀπὸ τοῦ 
’ 9 ’ Ἁ ἢ ; Δ Ἁ 

πλούτου ἐπισυρόμενα. Καὶ γὰρ μετριάζειν δυσκολώτερον τον 

πλούσιον ἢ τὸν πένητα, καὶ ἐν εὐτελείᾳ ζῆν, καὶ θυμοῦ ἀπηλ- 

λάχθαι δυσκολώτερον τοῦτον ἢ ἐκεῖνον. Οὐκοῦν πλείονα, ἢ φη- 

σὶν, ἕξει μισθόν. Οὐδαμῶς. Διὰ τί, εἴγε τὰ δύσκολα κατορθοῖ; 
Ὅ πὰ Ἐπ ἃ ὃ ᾿ ᾽ , δι, τὰ δ ’ 

τι αὐτὸς ἑαυτῷ τὰς δυσκολίας ἐπενόησεν. Οὐ γὰρ ἐπιτέτακται 
- Ν ΄“΄“" 

πλουτεῖν, ἀλλὰ Ρκαὶ τοὐναντίον" “σαυτῷ δὲ μυρία σκάνδαλα καὶ Β 
, ; Ε τ δι " ΄ δ Ε 

κωλύματα κατασκευαζξεις. Αλλοι δὲ οὐ μόνον τὰ χρήματα 

ἀποτίθενται, ἀλλὰ καὶ τοῦ σώματος τὸ πλέον κατατήκουσιν, 
ς , ὃ ’ ὁδό . ἣ Α μι “- ’ 5 Ν ς Α 

ὡς στενὴν ὀόεύοντες Θὐόν" σὺ δὲ οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ "καὶ 

αὔξεις τὴν κάμινον τῶν παθῶν, καὶ “ἕτερα ἱπεριβάλλη: οὐκοῦν 

εἰς τὴν εὐρύχωρον ἄπιθι. ᾿Εἰκείνη γάρ ἐστιν ἢ ἡ τοὺς τοιούτους 

δεχομένη" ἡ δὲ στενὴ τοὺς θλιβομένους, τοὺς ἐστενωμένους, 
’ ΄᾽ .“. 

τοὺς οὐδὲν βαστάζοντας, ἀλλ᾽ ἢ ταῦτα τὰ φορτία, νὰ δι᾿’ αὐτῆς 
Ἁ , 

κομίζεσθαι δυνατὸν, ἐλεημοσύνην, φιλανθρωπίαν, χρηστότητα, σ 

ἐπιείκειαν. ἊΑν ταῦτα βαστάζῃης, εὐκόλως δυνήσῃ εἰσελθεῖν. ἄν 

δὲ ἀπόνοιαν, καὶ φλεγμονὴν ψυχῆς, καὶ τὸ τῶν ἀκανθῶν φορ- 

τίον, τὸν πλοῦτον, πολλῆς σοι δεῖ τῆς εὐρυχωρίας. Οὐδὲ γὰρ 

ἃ ἔλαττον] Ἐτι Ὦ. Ὁ γὰρ] τ καὶ Π.Κ Π.Μ. ὅν. σοί. ο ἔχουσιν 1). 
ἃ εἰσὶν] ἔσονται ΚΚ. Π..Μ. ὅν. οοἴ. 5 αίίπη ἐλευθεριώτεροι (.Ὁ.Μ. 8 ἀπ. 
δυνήσεται] ἀπειλήσεται ΚΙ,Μ. ἔ τῷ οἵη. Κα. Μοχ δημεύειν Ε,. γεοη. 
Ε ἀλλ᾽ ἔστιν) ἔστι γὰρ Κ. 1.Μ. τὸν δὲ π. περιβεβλημένον καὶ ἐπισυρόμενον 
Θ.}. ἡ ἑαυτοῦ) αὐτοῦ (Ὁ. αὐτοῖς 1). ἀνρύσις ΡΙῸ σχοινίοις ἵ.1.Μ. Μοχ 
ἐμποδίζεται Ἐὰ. Κ καταχωνεύει σ. Ἰ μόνον 1).Ἐ}.1Κ.1.. μόνα αα. 
τ πολλὰ ἕτερα] ὅϊς (Ο, Ὁ. πολλὰ ἅπερ Ἐ.Κ. Π.Μ. ἄλλα πολλὰ ἅπερ αα. Μοχ 
ἐπισυρόμενα (.).Ε.. ἐπισύρεται ψέετοη. ἐπισυρόμεθα ΞΜ αν. ει. πὶ φ. 
ἕξει μ.] φ. μ. ἔξει Ὁ. μ. ἔχει, φ. Ἐ.. ο εἴγε] εἰ δὲ Ε΄. Ρ καὶ οτη. Εἰ. 
4 σαυτῷ.. . κατασκευάζεις] ὅδῖο (.Ὁ. ἑαυτῷ... κατασκευάζει Βα, Τὸ δὲ οτη. Ε΄. 
5 καὶ οἴη. Ὁ. ὃ περιβάλλῃ] δὶς οἴηπθβ. περιβάλλεις ϑαν. οε(. Ηδθρο καὶ 
ἕτερα π. ἀεδαῃΐ 1 γεγο. ἸΏΟ] 8 ἃ ὅδαν. Μου. ἥ (ὑδοίογσγα ἀδθϑαπί ἴῃ Μ. 
Υ τεθλιμμένους 'ζ.1,. τοὺς ἐστεν. οτη. Ὁ. ν ἃ--δυνατὸν]) αὐτῆς Εἰ. Ν ΘΡΟΗ. 

ΤΌΜΟΥΣ, - 
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9222 5. ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΠ ΕΥΒΟΜΝΊΟΜΙ ΠῚ. τῷ. 

" Ἁ 37 φ “ ’ Χ ὃ ᾿: “, κ ΄ ’ , ’ 

εἰς τὸν ὄχλον ἐμβῆναί σοι δυνατὸν, ὥστε μὴ ἑτέρους πλήττειν 
“- ΄-ι- ’ ΄' 

ἄνωθεν ἐπιφερόμενον, γἀλλὰ δεῖ πολλῆς διαστάσεως ἐνταῦθα. 
ἤ Ἁ ΄ φ ΄σ 

Ὁ μέντοι ἀποφέρων ἐχρυσίον καὶ ἀργύριον, τὰ τῆς ἀρετῆς 
κ 

λέγω κατορθώματα, οὐ μόνον φεύγοντας οὐκ ἔχει τοὺς πλη- 

ον, Δἀλλὰ καὶ πλησί Ἵ ὶ "συνδυά ΠῚ σίον, δάλλαὰ καὶ πλησίον γινομένους καὶ “συνόναζοντας. ἡν 
4 ς “- Ἄν ὟΝ ᾿᾿ , 9 ἢ ͵ 4 ’ “ 

εἰ ὁ πλοῦτος αὐτὸς ἄκανθα ἐστι, τι ἢ πλεονεξία ἐ Τίνος ἕνεκεν 

ταύτην ἀπάγεις ἐκεῖ ᾽ ἵνα μείζονα τὴν φλόγα ἐργάση, φορτία 
᾿] 

ὑποτιθεὶς τῷ πυρί; οὐ γὰρ ἀρκεῖ τὸ τῆς γεέννης πῦρ; Ἐννόησον, 

οἱ τρεῖς παῖδες πῶς εὔπεβ φθάνοι: τῆς καμίνου" ὁξκεῖνο νόμισον 

ψέενναν εἶναι. μετὰ θλίψεως “ἐνέπεσον εἰς αὐτὴν, δεδεμένοι 
63 Ἢ ; " ᾿ ᾿ “ὃ κ ᾽ 
ἦσαν καὶ συμπεποδισμένοι. ἀλλὰ πολλὴν εὑρον ἐνὸον τῆν εὖ- 

; Δ, δ᾽ [ Ε 3 “ εν “ 

ρυχωρίαν. λλ΄ ᾿οὐκ ἐκεῖνοι οἱ ἔξωθεν περιεστῶτες. 
κι Ξ 4 π᾿ 

"ΠΠοιοῦτόν ὅτι ἐστὶ καὶ νῦν. ἐὰν βουλώμεθα γενναίως καὶ ἂν- ᾽ Μμ 
᾿ Α 3 

δρείως ἵστασθαι πρὸς τοὺς ἐπαγομένους πειρασμούς" ἂν εἰς τὸν 
ἥδ, “ "»“ 

θεὸν ἔχωμεν τὰς ἐλπίδας, ἐσόμεθα ἡμεῖς μὲν ἐν εὐρυχωρίᾳ, οἱ 
’ ἴω ΄- 

δὲ Κἐμβάλλοντες ἡμᾶς ἀπολοῦνται. “Ὁ ἱγὰρ ὀρύσσων βό- 

θρον, "" φησὶν, ἐμπεσεῖται εἰς αὐτόν." Κααν τὰς χεῖρας δήσωσι, 
) κα “- 

κἀν τοὺς πόδας, ἢ ἡ θλᾶῦψις λῦσαι δυνήσεται. Ὅρα “γὰρ τὸ θαυ- 

μαστόν οὗς ἔδησαν ἄνθρωποι, τούτους ἔλυσε τὸ πῦρ . Καθάπερ 

γὰρ εἴ τις παραδοίη τινὰς τοῖς οἰκέταις τῶν "ἘΦ Μ οὗτοι Ῥδὲ 
Α , ο ».5 “ ’, ᾿ ᾿» 5" “-“ Φ 

τὴν φιλίαν αἰδούμενοι τοῦ δεσπότου, οὐ μόνον αὐτοῖς οὐ λυ- 
[ 5 Ν Ἁ - ’ “ [2 Α Α 

μαίνονται, ἀλλὰ καὶ πολλῆς μεταδιδόασι τιμῆς οὕτω καὶ τὸ 
΄“ 5 ὃ) γ 9 ’ὔ -Ἐ , “ ὃ ’ὔ ο - 9 [2 

πῦρ, ἐπειθη ᾿επέγνω. ὅτι φιλοι. τοῦ ὁεσπότου αὐτοῦ εἰσιν οἱ 

παῖδες ἐ ἐκεῖνοι. καὶ διέρρηξεν. αὐτῶν τὰ δεσμὰ, καὶ ἔλυσεν αὐτοὺς 

καὶ ἀφῆκεν, δἔδαφος αὐτοῖς ἐγάνεϑωι καὶ κατεπατεῖτο ὑπ᾽ αὐτῶν, 

εἰκότως" ὑπὲρ γὰρ τῆς δόξης ᾿ἐνεβέβληντο τοῦ θεοῦ. “Ὅσοι ἐν 
Θλίψεσίν ἐσμεν, τοῦτο κατέχωμεν τὸ ὑπόδειγμα. ᾿Αλλ᾽ ἰδοὺ, μεν, χωμ γμ 
φησὶν, ἐκεῖνοι ἀπηλλάγησαν τῆς θλίψεως, ἡμεῖς δὲ οὔ. ΕΣ κό- 

14 ὅῖσϑο. χχυῖϊ. 26. 

Χ σοι] σε Ο(Κ.ὃγΙ,. Υ ἀλλὰ δεῖ] δῖος Ο.0.Κ.1,.. ἀλλ᾽ ἔδει 4. Μοχ ἐν- 
ταῦθα διαστάσεως που οτά. ().1}. 2 χρυσὸν Ὁ. Μοχ ἄργυρον (.}Ὁ. 
8. ἀλλὰ καὶ πλ. οἵη. ὦ. ῥαὐϊπη γενομένους (Ὁ.1}}. Ὁ συνδυάζοντας] ὅῖςο Ὁ. 
1..1., συνδιασώζοντας Ὁ). πλησιάζοντας Κ. συνδιαζῶντας Εαά. ς ἐκείνην 
ΚΚ.}.Μ. αν. οθῦ, δεν ἴω νόησον 1). νόμισαι Εἰ. εἶναι γέενναν ἴΏγογ8ο οΓά. (0.1). 
ἃ ἐνέπεσαν Τ᾿. 8 ἦσαν δοςοΒ8ὶ οχ Ὁ. .Κ.}. Βιαῦι συμπεποδισμένοι ΡΥῸ 
συμπεπεδημένοι ἰάθη. καὶ συμπ. οτη. Ἰὰ. { οὐκ ἐκεῖνοι “" δις Ὁ. ". οὐχ οἱ 
"56. ἕ τι ἐστὶ] δῖος Π.Κ ΠῚ, ἐστι τι (. τι ἔσται Βαά. ᾿ ἂν] κὰν Ε΄. ΚῚ1,. 
ἱ ἡμεῖς μὲν ΡΙῸ μὲν ἡμεῖς ΟΥΠΏΘΒ. δ ατπὶ ἐ ἐν ἀσφαλείᾳ, ἐν (καὶ ῬΥῸ ἐν ὑδοῖξα οοΥ- 
Ταχοαπί Μου. Βθη.) εὐρυχωρίᾳ 4α, ἐν ἀσφαλείᾳ ἀθαβί 1 1ῃ ΠΌΥῚΒ. ΟΠ ΠΙ 115 οἵ 
οι. Κ ἐμβαλόντες (Ὁ. 1 γὰρ οηι. Εἰ. ὁ ὀρύασωψ γὰρ, φ. βόθρον Ὦος οτά. 
ΚΙ, τὶ φησὶν] -- τῷ πλησίον 1).Κ.ἴ,. Ὦ ἢ οπ. Ὁ. ο γὰρ οτη. (Ὁ. 
Ρ δὲ οτῃ. (.Ὁ. ᾳ αὐτοὺς Ο. Γ ἔγνω Κα. 5 καὶ ἔδαφος ἘΠ. καὶ οἵη. 
σ. ;. ψεῖ. Μὸοχ ἐγένετο ΡΓῸ ἐγίνετο ΟΠΊΏ65. { ἐβέβληντο ἘΣ. Υ͂ τοῦτο κ. 
τὸ ὑπ.) δἰο Ο.}), νεῖ. ταῦτα κ. τὰ ὑπ. Ε4ά. Ὑ καὶ εἰκότως ἘΔ. καὶ αδϑϑβί 
1 ΟΠ 1015. 

(499) 



ΜΗ, τι. ΙΝ ΕΡΙΒΤ. ΔΑΡ ΤΙΤῸΌΜ ΠΟΜΝ. ΥἹἱι. 2.8 

᾿ 9 δὲ Χ Χ Ε δ Ψ; ῃ Α Υ ᾿ ς 
τῶς" ἐπειδὴ “γὰρ οὐχ οὕτως ἐνέβησαν εἰς τὴν ὕκαμινον, ὡς 
κ] ; , , ἍΜΑ, ,ὔ ᾽ ε 39 Ν ες 

ἀπαλλαττόμενοι, αλλ ὡς Ν ἠμόραν ἄκουε γὰρ αὖυ-- 

τῶν λεγόντων" 1δ στι θεὸς ἐν "οὐρανῷ, ὃς ῥύσεται ἡμᾶς" καὶ 

ἐὰν μὴ, γνωστὸν ἔστω σοι, βασιλεῦ, ὃ ὅτι τοῖς θεοῖς σου οὐ Ἀνὰ 

τρεύομεν, καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῆ, ἣ ἔστησας, οὐ προσκυνοῦμεν." 
-“ κ ΄-΄“ -. ἈΝ Ἁ ’ 

Ἡμεῖς δὲ ὡς πραγματευόμενοι τοῦ θεοῦ τὰς παιδείας, καὶ χρό- 
’ ΄-. Ἀ - 9 

νον ὁρίζομεν λέγοντες" ἐὰν μέχρι ἅ“τοσοῦδε᾽ διὰ τοῦτο οὐκ Β 
3 Α “ ’ 

ἀπαλλαττόμεθα. ᾿Επεὶ καὶ ὁ ̓ Αβραὰμ οὐχ ὡς σῶον ληψόμενος 
Ἢ Α Υ Ἁ 

τὸν υἱὸν, οὕτως ἀπήρχετο, ἀλλ᾽ ὡς ὑσφαγιάσων᾽ καὶ παρὰ 
ὃ ; ΄“ 2 Κ φ Ο κ [ν 9 ’ 5 θ “ 

προσόοκιαν σῶον ἔλαβε. αἱ “συ ὅταν ἐμπέσης εἰς λῆψιν, 
’ 

- “μὴ σπεύσης ἐν καιρῷ ἐπαγωγῆς" ̓ παρασκεύασον τὴν δια- 

νοιάν σου ἐ πρὸς πᾶσαν ὑπομονὴν, καὶ ἀπαλλαγήση ταχέως τῆς 

θλίψεως. Διὰ γὰρ τοῦτο καὶ ἐπάγει αὐτὴν ὁ θεὸς, ἵνα παιδεύση. 
Ὅ χ 93 ’ ων ’ 4 Ν ς ’ : 

ταν οὖν εκ προοιμίων παιδευθῶμεν φέρειν, καὶ μή ἀλύωμεν, 
, 

ξἀνίησι λοιπὸν, ὡς τοῦ παντὸς δκατωρθωμένου. Βούλομαί τι 

διήγημα πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν χρήσιμον, καὶ πολλὴν ἔχον τὴν ὠφέ- 

λειαν. Τί "δὲ τοῦτό ἐστι: ; Διωγμοῦ ποτε ἱκαταλαβόντος, καὶ 

πολέμου σφοδροῦ κατὰ τῆς ἐκκλησίας ἀναρριπισθέντος, δύο 
κ , - χυ ἴω - 

τινες συνελήφθησαν ἄνδρες" Κὸ μὲν ἕτοιμος ἣν πᾶν ὁτιοῦν πα- 
τ ς ι ᾿ ι . 9 “- κ ι ᾿ τς 

θεῖν, ὁ δὲ πρὸς μὲν τὸ ἀποτμηθῆναι τὴν κεφαλὴν καὶ αὕτος 
Ψ Ἁ “-“ Ἁ Α Ἁ », ; Α Α 

ἔτοιμος καὶ “γενναῖος, πρὸς δὲ τὰς ἄλλας βασάνους δεδοικὼς καὶ 
’ 

τρέμων. Ὅρα τοίνυν τὴν οἰκονομίαν. ᾿Επειδὴ ἐκάθισεν ὁ 

δικαστὴς, τὸν μὲν ἕτοιμον ὄντα πᾶν ὁτιοῦν παθεῖν, ἐκέλευσεν 

ἀποτμηθῆναι τὴν κεφαλήν" ἐκεῖνον δὲ ἁ ἀναρτήσας κατέξαινε, καὶ Ὦ 
ς “ “Ὧν ,ὔ ᾿Ὶ Ἀ ’ ’ Ἀ 2 ἣξ 

οὐχ ἅπαξ οὐδὲ δεύτερον, ἀλλα πάσας περιάγων τὰς πόλεις. 
- .᾿ ΄“- ΄“ 

Τὶ δήποτε τοῦτο συνεχωρήθη ; Ἵνα τὸ ἠμελημένον αὐτοῦ τῆς 
-“ ’ ΄- 

διανοίας ἀνακτήσηται διὰ τῶν βασάνων, ἵνα τὴν δειλίαν πᾶσαν 
3 ᾿ [νὴ ’ὔ ἣ' ὃ ὃ Α δὲ ς “- δι ’ ΠῚ ΟΥ ΦΘΙ͂Ν 

ἐκβάλῃ, ἵνα μηκέτι ἣ δεδοικὼς, μηδὲ ὀκνῶν, μηδὲ τρέμων Ἰὰ πρὸς 
Α ς. 

τὸ πρᾶγμα. Καὶ "Ἰωσὴφ δὲ ὅτε μάλιστα ἠπείγετο ἐξελ- 
- ’ Ν ΄σ 

θεῖν, τότε μάλιστα ἐναπέμεινεν. ἴἤΑκουε γὰρ αὐτοῦ λέγοντος, 

16 Ῥηδῆ: 11]. Σ7, 18. 16 ὅνδο. 11. 2. 

Χ γὰρ ἀϑϑυτηΐαχμῃ εχ (.}). Ὁ. Κεῖ. Μοχ ἀνέβησαν Ἐ᾿. Υ͂ κάμινον] - ἐκεῖνοι 
Π.1.1,. ὅν. σοῦ. ιαθτη ἀπαλλαγησόμενοι ἴζ.},. ὅαν. σε. 2 οὐρανῷ ἐ ΒΡ 565. 
οὐρανοῖς ἃ. Μοχ ἂν ρῥτο ἐὰν (Ὁ. ἃ τοσοῦδε] τ μὴ ἐλεήσῃ ἘΕΡ 1.. αν. 
οθί, Ὁ σφαγιάσας Ἰ᾿. ο σὺ] τ τοίνυν 1). Μὰοχ εἰς θλίψιν οτη. Κ. [.- 
ἃ μὴ σπεύσῃς ἐν κ. ἐπαγωγῆς] δὶς ΟΣ, νοῦ. μὴ ταχύνῃς, μὴ σπ. ἐν κ. ἐπ. Ὁ. 
μὴ ταχύνῃς" μὴ σπ. γὰρ, φησὶν, ἐν κ. ἐπ. ἴΚ.1.. μὴ σπ. ἀπαλλαγῆναι Ν᾽ εγοῃ. 

᾿ μὴ ταχύνῃς, μὴ σπ. ἀπαλλαγῆναι ὅαν. οοεἴ. ϑιαϊη ἀλλὰ παρασκ. θ. 8 πρὸς] 
εἰς Ε'. ἀνίστησι Ἰὰ. ΕΒ κατορθωμένου (ῦ. κατορθουμένου 1).1Ὁ. κατορθ. 
τοῦ π. δος οτὰ. Ο.Π.Ε.. μ δὲ] δὴ Ὁ. ἱ καταλαβόντος ΟἸΩΏ68. κατειλη- 
φότος Ἐἀἃά. Κ ὁ] καὶ ὁ Ε.Κα,1,. ὅαν. οοἵ. Ἔ(ὐείογα ἀθϑυηΐ ῃ Κα. 1 πᾶσαν 
οἴῃ. ἴ,. τὰ πρὸς τὸ πρ.] πρόσταγμα Ἐ;. ὁ Ἰωσὴφ Ὁ. 

δι τ. 



“224 5, Φ0. ΟἩΒΥΝΟΞΤ. ΙΝ ΕΡ. ΑὮὉ ΤΙΤ. ΗΟΜ. ΥἹ. ἩΠ, ΧΕ. 

΄. ’ ΄ ΄ 

17 ἐς οἸΚἀγὼ κλοπὴ ἐκλάπην ἐκ γῆς “Ἑβραίων: καὶ, “ Μνήσθητί 
Ἀ Ἁ ᾿ 

μου, Ρ φησὶ, πρὸς τὸν βασιλέα. «"ΠΠινὲς δὲ χαριέντως φασὶν, 
Ψ ᾽ ἊΝ 3 «Μ , ἢ 2) γὸ τ ᾽ ι θ 
ὅτι ἐπειδή εἶπε, νήσθητι μου, ἵνα μαθη ὅτι οὐ χρὴ θαρ- 

“- ΥΨ. ἷ, " , νὰ Ν ᾿ ΄σ ψ. Α Ν ν ε͵ 
ρεῖν, οὐδὲ δἐλπίζειν ἀνδράσιν, ἀλλὰ τὸ πᾶν ἐπὶ τὸν θεὸν ῥίπτειν, 

Ἁ ΄σ' “- ζ ’ ΄ 

ἰδιὰ τοῦτο ἐναπέμεινε. ᾿]αῦτα οὖν εἰδότες, χάριν ὁμολογῶμεν 
“ κ᾿ , , κ᾿ κ ᾿ ἌΡ “ 

τῷ θεῷ, καὶ πάντα πράττωμεν τὰ πρὸς τὸ συμφέρον ἵνα τῶν 
’ 3 ΄“- ΄σ΄ ΄“- ΄σ ’ 

μελλόντων ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν, ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ 
“ »" » , ΄σ "-" 

ἡμῶν, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἡ δόξα, “ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι, νῦν 
πὶ ἘΝ Α 5" Α “κι “ 

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

17 .Οδα, ΣΙ, ΤῈ, 12. 

9 κἀγὼ ἀδϑαγηίπιη οχ Ο.). ει. Ρ φησὶ οἵη. Κ. 4 τινὲς δὲ (δὲ οπη. (.) 
χ- φασὶν, ὅτι (ρτο ὅτι 1,. παθεῖ δι᾿ αὐτὸ τοῦτο ἐναπομεῖναι) ἐπειδὴ εἶπε, μνή- 
σθητί μου 81. οἴηη68. διὰ τοῦτο ἐναπέμεινεν ΕΔ. πιογὶΐο οἱ ἴρ56 ἧοο ρα88ι8 
ορὶϑίηναίαγ, φιοηΐαην αἸϊωϊξ, ἡιθηιθηΐο πιοὶ ει. τ ἵνα] - γὰρ .. δδ ἐλπίζειν 
Ο.}.Ε. ἐπελπίζειν Ἐ4α. Ξ αἰΐπὶ ἐπ᾽ ἀνδράσιν Ὁ. τἩδθο διὰ τοῦτο ἐναπέ- 
μεινε Ὠϊο Ἰθριαηΐαι ἴῃ ΠΟΒΙΓΙΒ ΟἸΠΠΙΡθα5, ποθὴ ἴῃ Βα. ὅδαϊίτη ταῦτ᾽ οὖν 1).1.. 
Υ ἅμα] ὅϊῖς Ο. σὺν Ἐαά. 



ΤΟΥ ἘΝ ΑΓΙΟΙῚΣ ΠΑΤΡῸΣ ΗΜΩΝ 

ΙΖΏΑΝΝΟΥ͂ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΤΟΥ ΧΡΥΞΟΞΤΟΜΟΥ͂ 

ΥὙΠΟΜΝΗΜΑ 

ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡῸΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ ἘΕΠΙΣΤΟΛΗΝ, 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ. 

ΠΡΩΤῸΝ ἀναγκαῖον τὴν ὑπόθεσιν εἰπεῖν τῆς ἐπιστολῆς, 

εἶτα καὶ τὰ ζητούμενα. “Γίς οὖν ἡ ὑπόθεσις : “Ανήρ τις Φι- 

ἐξκιμρρρο τῶν πιστῶν καὶ γενναίων ἀνδρῶν. Ὅτι γὰρ θαυμαστὸς 

"ἦν, δῆλον ἀ ἀπὸ τοῦ “καὶ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ πᾶσαν εἶναι “πιστῶν, 

καὶ οὕτω πιστῶν, ὡς καὶ ἀκρόαμα αὐτὴν ὀνομάζεσθαι. Διὰ 

τοῦτο καὶ ὁ γράφων ἔλεγε᾽ 1 ος Καὶ τὴν κατ᾽ οἶκόν σου ἐκκλης- 

σίαν." Μαρτυρεῖ δὲ αὐτῷ καὶ πολλὴν ὑπακοὴν, καὶ ὅτι τὰ 

σπλάγχνα τῶν ἁγίων Βἀνεπέπαυτο εἰς αὐτόν. Καὶ " αὐτὸς δὲ 

γράφων ἐ εν ταύτη τῆ ἐπιστολῇ παρήγγελλεν αὐτῷ ἑτοιμάσαι 

ἘΠ. ΒΕΝ. 
Του. ΧΙ. 
Ρ. 772. 

ξενίαν. Οὕτω μοι δὼ καταγώγιον εἶναι ἁγίων ἡ οἰκία Κἐκείνου Β 

πάντων ἕνεκεν. Οὗτος δὴ οὖν θαυμαστὸς ἀνήρ τις ὧν, παῖδα 

ΨΟΨΣ, 

Οολθισεβ ΟΕ. Ο.1.Κ. Ἃ ἀνήρ τις (-- ν (α1.) Φ. (τ ὀνόματι 1.) τῶν πιστῶν 
καὶ γ. ἀνδρῶν) δι᾽. Ε..1. Οὐαί. δ γοη. οἱ ἈΟ ΟΝ, γί. ᾧ, ἀνήρ τις τῶν θαυμα- 
στῶν καὶ γενναίων (.α.Κ. ϑαν. οού, Ὁ ἦν] ὁ ἀνὴρ ἐὐαοῖς, ἢ καὶ οτῃ. (Ὁ, 
ἃ πιστῶν Ὀϊβ οἴηη68. πιστὴν ὈΪ8 Εαά. 9 γράφων] ἐπιστέλλων Ο.(α.Κ. 
φησὶ Ῥῖο ἔλεγε Ο.α. τῇ... ἐκκλησίᾳ ΟΟ.Κ. αν. ςοῖ, δ8᾽ ἀναπέπαυτο ΟΟ. 
ἀναπέπαυται ΒΕ. ἀνεπαύσατο (δι. ᾿ αὐτὸς δὲ] ὅτι αὐτὸς ἘΝ Ην ϑιαίτη 
ὁ γρ. Ο Ὁ. ἱ αὐτῇ Ο. σ. Κ. Μοχ παρήγγειλεν ΟΕ. Κ ἡ ἐκείνου 4 α, 
ἡ οἵη. Ε.1.Κ. (αὐ. 0. ἀνήρ τις (τις ἀνὴρ 1.) ὧν] ὁ θ. ἀνὴρ Ο.α.Κ. ὅν. σοῦ, 
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τινα ἢ εἶχεν Ὀνήσιμον. Ὃὧ τοίνυν ὈΟνήσιμος οὗτος κλέψας τι 

παρὰ τοῦ δεσπότου, ἐδραπέτευσεν. Ὅτι γὰρ ἔκλεψεν, ἄ ἄκουσον 

τί φησιν 5“ Εἱ δέ τι ἠδίκησέ σε, ἢ ὀφείλει, ἐγὼ ἀποτίσω. 

᾿Ελθὼν τοίνυν πρὸς τὸν [Παῦλον "εἰς τὴν Ρώμην, καὶ εὑρὼν 

αὐτὸν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, “καὶ ἀπολαύσας τῆς παρ᾽ αὐτοῦ διδα- 
σκαλίας, καὶ τοῦ βαπτίσματος ἔτυχεν ἐκεῖ. Ὅτι γὰρ ἐκεῖ 

ἔτυχε τῆς τοῦ βαπτίσματος δωρεᾶς, δῆλον ἐκ τοῦ εἰπεῖν" “Ὅν 

ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς μου." ΡῸ τοίνυν ᾿]αῦλος γράφει 
συνιστῶν αὐτὸν πρὸς τὸν δεσπότην, ὥστε πάντων ἕνεκεν λύσιν 

γενέσθαι, καὶ προσέσθαι αὐτὸν ὡς ἀναγεννηθέντα νῦν. Τ᾿ Αλλ᾽ 

ἐπειδή τινές φασι, περιττὸν εἶναι τὸ καὶ ταύτην προσκεῖσθαι 

τὴν ἐπιστολὴν, εἴγε ὑπὲρ πράγματος μικροῦ "ἠξίωσεν, ὑπὲρ 

ἑνὸς ἀνδρὸς, μαθέτωσαν ὅσοι ταῦτα ἐγκαλοῦσιν, ὅτι μυρίων 

εἰσὶν ἐγκλημάτων ἄξιοι. το ὐ μόνον γὰρ τὰς οὕτω μικρὰς ἐπι- 

στολὰς, καὶ ὑπὲρ οὕτω πραγμάτων ἀναγκαίων. ἐπεσταλμένας 

ἔδει "ἐγγεγράφθαι: ἀλλ᾽ εἴθε γὰρ ἐνῆν εὐπορῆσαι “τοῦ τὴν 

ἱστορίαν ἡμῖν παραδιδόντος τῶν ἀποστόλων, οὐ λέγω ὑπὲρ ὧν 

χἔγραψαν καὶ διελέχθησαν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄλλην αὐτῶν ἀνα- 

στροφὴν, καὶ τί ἔφαγον, καὶ πότε ἔφαγον, γκαὶ πότε ἐκάθισαν, 

καὶ ποῦ ἐβάδισαν, καὶ τί καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν διεπράξαντο, 

Ζκαὶ ἐν ποίοις μέρεσι γεγόνασι, καὶ εἰς ποίαν οἰκίαν εἰσῆλθον, 

καὶ ποῦ κατήχθησαν, δϑκαὶ μετὰ ἀκριβείας ἅπαντα διηγήσασθαι: 

οὕτω πάντα τὰ παρ᾽ αὐτῶν γενόμενα πολλῆς ὠφελείας γέμει. 

᾿Αλλ᾽ ἐπειδὴ μὴ ἴσασιν οἱ πλείους τὸ κέρδος τὸ ἐντεῦθεν, διὰ 

τοῦτο μέμφεσθαι ἐπιχειροῦσιν. [δὶ γὰρ τόπους ὁρῶντες μόνον, 

ἔνθα ἐκάθισαν ἢ θἐδέθησαν, τόπους ἀψύχους, πολλάκις ἐκεῖ πα- 

ραπέμπομεν τὴν διάνοιαν, καὶ φανταζόμεθα αὐτῶν τὴν ἀρετῆν, 

2 ν. 18; Τὸ. δύσι, τοξ 

τὰ εἶχεν] Ἑ ὀνόματι 1. Ῥοβι᾿Ονήσιμον δά. ὄνομα Ο.α.Κ. Βέαύιηα Βα θ]αηρτιπί 
ὃς καὶ κλέψας τι τῶν τοῦ ὃ. 1] 6ῃη. Ὦ ἐν τῇ Ῥώμῃ ΒΕ. ο καὶ οτη. Κ. 
Ρ ὁ τοίνυν---νῦν] συνιστῶν οὖν αὐτὸν πρὸς τὸν ὃ. 6 ἢἢ- γράφει τὴν ἐπιστολὴ», 

ὥστε καὶ ἀφεῖναι αὐτὸν, ὡς ἀναγ. νῦν, καὶ τούτου ἕνεκεν (ἕνεκα, πιὸ 5ο]εΐ, (.) 
συγγνῶναι πᾶσιν αὐτῷ. ἀλλὰ ταῦτά μοι εἰρήσθω περὶ τῆς ὑποθέσεως" ἔλθωμεν 
(-- δὲ (..) λοιπὸν καὶ ἐπὶ τὴν λύσιν τῶν ζητουμένων (.(.Κ. 4 προσέσθαι] 
5165 Ὧἀ6. ΠΟΒίΧῸ ΒΟΙΊρΒΙΤηι8. προέσθαι Ἐ.1. δ όσοη. προσίεσθαι ϑαν. οεἰ. φτγαΐο 
γοοϊρογοί Νεῖ. ἵ ἀλλ᾽ ἐπειδή τινές φ.] ἐπειδὴ γάρ ἘΩΕῈ τολμῶσι λέγειν (.(.Κ. 
Μοχ προκεῖσθαι Ε. ΤΙ.  δγοῃ. ᾿ην 1185 Οαϊ. ψοῖ. δ ἠξίωσεν] ποιεῖται ϑεέτοσν; 
καὶ Ο(α.Κ. ὃ οὐ μ. γὰρ] ἐ ἐγὼ γὰρ οὐ Μ. τοῦτο λέγω ὅτι καὶ πάδπι. Υ͂ ἐγγρά- 
φεσθαι (. δέαθιπη Ρεγριηΐ, ἀλλὰ καὶ τοῦτο προστίθημι, ὅ ὅτι εἴγε ἐνῆν Ο. α. Κ. 
γ τοῦ] τινος ΟὉ. τινος τοῦ (Κ. Σ ἔγραψαν καὶ δ. 1 ἔπραξαν καὶ ὃ. καὶ ἔγρα- 
ψαν 0 Ὰ Υ καὶ ἈΒΒΌΤΩ ΙΙΤΩ ΘΧ Ἐ.1. καὶ πότε ἐκ. καὶ ποῦ ἐβ.} (-- ποῦ Κ. ) καὶ 
πότε ἐβ. καὶ ποῦ (ποῖ (.) ἐκ. Ο. α. ΚΚ. 5 καὶ δοροββὶῦ 6Χ ΟΠ] Ϊθ115. γεγ. μέρεσι 
ἴῆνουβο οχα. Ο(.6.Κ. 8. καὶ οτα. Ο.α.Κ. Ῥοβὲ ἅπαντα 864. οὐκ ὥκνησα ἂν 
άριη. Ὁ ἐδέθησαν] δὶς Ἐ.Α.1.Κ, Νεῦ, γεοθρίστη ὦ Μοηΐοεῖ. Ἑθραίαν ἐδέ- 
χθησαν. 

(412) 
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ὃ Ἀ ὃ ς Α ; ’ ΒΞ " ἈΝ ε,ὕ, 

καὶ διανισταμεθα “καὶ προθυμότεροι γινόμεθα" εἰ τὰ ῥήματα 
Α ἈΝ ΄ ’; ΄- ΄σ Ρ᾽ Ἁ Α 

καὶ τὰς ἑτέρας αὐτῶν πράξεις, πολλῷ μᾶλλον. ᾿Αλλὰ περὶ 
κ ΄ ΄ ’ ’ ΄σ ’ - 

μεν φίλου τις ὁἐρωτᾷ, ποῦ διάγει, τί πράττει, ποῦ πρόεισι 
Α Α ΄“ ΄“ ι ὔ ΄ 

περι δὲ τῶν ἱκοινῶν τῆς οἰκουμένης διδασκάλων οὐκ ἔδει ταῦτα 
- Α κ 

Βμαθεῖν ; Ὅτι δὲ καὶ ὑπὲρ σφόδρα ἀναγκαίων ἡ ἐπιστολὴ 
ο , . “- 

αὕτη διεπέμπετο, καὶ τοῦτο μαθήσεσθε, Ὅταν γάρ τις πνευ- 
. .κ Α Α κ Α ᾽ 

ματικῶς ζῇ. καὶ σχήματα καὶ βαδίσματα καὶ ῥήματα καὶ πρα- 
- , “ κ ᾿] 2 “ 

γματα τοῦ τοιούτου, καὶ παντα ἁπλῶς τοὺς ἀκούοντας ὠφελεῖ, 
Α δὲ 9 δίί δὲ , , .}} ᾿ Ψ 

καὶ οὐδεν ἐμπὸο ίζει, οὐὸε κώλυμα γίνεται. λὴν ὅτι περὶ 
9 ’ -“- ἴω 

ἀναγκαίων ἡ ἐπιστολὴ διεπέμπετο, μαθεῖν ὑμᾶς χρήσιμον. 
οἰ δ᾿ Γ᾿ , κ ΄σ 9 ω Τὰ Α Ν “ 

ρα τοίνυν πόσα “κατορθοῦται ἐντεῦθεν. ν μὲν καὶ πρῶτον, 
κ “ψ{0 δ᾿ κ , 

τὸ σπουδαῖόν τινα εἶναι περὶ πᾶντα. 10 γὰρ Παῦλος ὑπὲρ 

δραπέτου, ὑπὲρ ληστοῦ καὶ κλέπτου τοσαύτην ποιεῖται πρό- 

νοιαν, καὶ οὐ παραιτεῖται μετὰ τοσούτων αὐτὸν ἐγκωμίων παρα- 
’ὔ δὲ ᾿] ’ ἴω ΄σ ΠῚ δὲ ε 5. ’ 

πέμψαι, οὐδὲ αἰσχύνεται, πολλῷ μάλλον '' οὐδε ἡμᾶς προσήκει 
ε ’ ΩΣ εὖ Ν “ ᾽ὔ “ ἢ Ν ὃ . 
ῥᾳθύμους εἶναι περι τα τοιαῦτα. “Δεύτερον, ὃτι το ὁουλικον 

. 

γένος οὐ δεῖ ἁ ἀπογινώσκειν, κἂν εἰς ἐσχάτην ἐλάσῃ κακίαν. Ἐν 

γὰρ ὁ κλέπτης, ὁ δραπέτης οὕτως ἐγένετο ἐνάρετος, ὡς θέλειν 

τὸν [[αῦλον κοινωνὸν αὐτὸν καταστῆσαι, καὶ γράφων ἔλεγεν, 
“ Α »"“- ΄“- 3) »"» 9 ’ 

:  ν ν ὑπερ σοὺ διακονῆ μοι" οπολλῴ μᾶλλον ἐλευθέρους 
φ 3 ΄-» ι 

ἀπογινώσκειν οὐ χρή. Ἄθως ὅτι τοὺς δούλους ἀποσπᾶν τῶν 
“ ) 

δεσποτῶν οὐ προσήκει. Εἰ γ ρ [[αῦλος, ὁ οὕτω θαρρῶν τῷ 
᾿ Ρ᾿ 

Φιλήμονι, Ρτὸν Ὀνήσιμον, τὸν υδημα εὔχρηστον καὶ χρήσιμον 
2 ΄“ Ἁ 2 - Ἁ - 

αὐτῷ πρὸς διακονίαν, οὐκ ἠθέλησε κατασχεῖν παρὰ γνώμην τοῦ 
᾽ὔ ΄᾿ ΄ ΄- ΄ “- ᾿ 

δεσπότου, πολλῳ μᾶλλον ἡμᾶς τοῦτο ποιεῖν οὐ χρή. Εἰ γὰρ 
3 

θαυμαστός ἐστιν ὁ οἰκέτης, ταύτῃ μάλιστα μένειν αὐτὸν χρὴ ἐν 

τῆ δουλείᾳ, καὶ τὴν δεσποτείαν ἐ ἐπιγινώσκειν, ἵνα αἴτιος πᾶσι 
- 3 “- φ' Ὁ ΕῚ ’ ,ὔ , ᾿Ὶ ὔ . Ἁ “-“ 

τοῖς ἐν τῆ οἰκίᾳ ὠφελείας γένηται. Τὶ τὸν λύχνον ἀπὸ τῆς 
’ Α Ἁ ’ , Α »Ἶ ’ 

λυχνίας ἐπὶ τὸν μόδιον ἄγεις ; Εἴθε τοὺς ἔξωθεν εἰς τὰς πόλεις 
9 θ - : δ." ἢ ἡ Φ' Ἁ “ὁ Ἁ 7 ν Ὁλ ὔ Ξ 

εἰσωθεῖν ἐνῆν. ι οὖν, φησιν, ἂν καὶ αὐτὸς φαῦλος γενηται:; 
ἈΝ , “ ἡ κ δ“ Ἁ Ἁ ’ 

Διὰ 4τί, παρακαλῶ; "ἘΠ ννόει δὲ, ὅτι καὶ ἔξω ὧν φαυλότερος 
ς " . ὃ “- ᾿ { "5 Ἁ Ε ὃ “Δ ἘΠῊΝ 

ἔσται ὁ ἕνὸον φαῦλος γενόμενος. ΕΠ γαρ ἐνὸον ὦν, καὶ ἔχων 
π. Ἐς 

ς καὶ προθ. γιν. οτῃ. Κἰ. εἴ ἴῃ ἰεχία ἃ. ἃ πράξεις] -- ἠκούσαμεν ὅδν. οεἴ. 
ἠκούσαμεν οτη. Εἰ. γϑγοῃ. 8 ἐρωτᾷ) Ὰ πολλάκις τοῖν... κοινῶν] λοιπῶν σ. 
ξ μαθεῖν) Ἐ μᾶλλον ἐρωτῶντός τινος, εἰπέ μοι Ο. τ μᾶλλον ἐρωτῶντας, εἰπέ μοι 
Ο.Κ. τ εἰπέ μοι ϑδν. οε. " Ήδρο ὅτι δὲ---.καθήσεσθε ἀεδαηΐ ἴῃ Ο,(.Κ. 
δαν. σοῦ, Ἰην]ΐο οί. ἱ πλὴν ὅτι περὶ] ὅτι δὲ καὶ ὑπὲρ σφόδρα Κ. 1068 
Βουρίατγα (ο΄!ο15 (. ποὴ οοηδβίαῖ. Ῥοβί διεπέμπετο Δα. αὕτη, εἴ ἄξιον ΡΤῸ 
χρήσιμον (.«α.Κ. Κ κατορθοῦται] κατορθώματα μανθάνομεν Ο.α.Κ. 1. ὑπὲρ] 
Ἑ οἰκέτου απίθ σον. (Ὁ. τὰ οὐδὲ ἡμᾶς] ἡμᾶς οὐ (Ὁ. Κ. ἢ τὸ οτη. Κ. 
9 πολλῷ] ὁ δὲ Κ..1. Ρ τὸν Ὃν. ἴῃ τηᾶγρ. 1. ᾳ τί! Ἑ εἰπέ μοι Ο.α.Κ. ὅδαν. 
οί. τ ἐννόει δὲ] ὅτι πρὸς πόλιν εἰσῆλθεν ; ἀλλ᾽ ἐννόει Ἰἰάθῃη. ὅ ἔσται) 
ἂν ἦν Ο.(α.Κ. ϑΒιεαίτηῃ ὁ γὰρ ἔνδον (.Κ. ὅαν. ςεί. ΉΖδ6ο εἰ γὰρ---ἀρετὴν 
ἀεβαηΐ ἴῃ Ο.Κ. ὅδν. σεῦ. ' 
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τὸν φροντίζοντα, οὐκ ἴσχυσε διατηρῆσαι τὴν ἀρετὴν, πολλῷ 

μᾶλλον ἔξω ὦν. ᾿Εῇνταῦθα μὲν γὰρ καὶ τῆς ἀναγκαίας φρον- 

τίδος ἀπήλλακται, τοῦ δεσπότου μεριμνῶντος" ἐκεῖ δὲ ἡ περὶ 

τούτων φροντὶς ἴσως ἀπάξει αὐτὸν καὶ τῶν ἀναγκαιοτέρων καὶ 

πνευματικωτέρων. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ μακάριος Ἰ]αῦλος, τὴν ἀρί- 

στην αὐτοῖς ἡ συμβουλὴν εἰσάγων, ἔλεγε" ὅ “ Δοῦλος ἐκλήθης ; 

ΤΕ μή σοι μελέτω" ἀλλ᾽ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι, μᾶλλον 

χρῆσαι" τουτέστι, τῆ δουλείᾳ παράμενε. "Γὸ δὲ πάντων ἀναγ- 

καιότερον, ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ βλασφημῆται' "καθὼς αὐτὸς 

"4 γράφων ἔλεγεν" 6 «Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, ποὺς ἰδίους 

εσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ 

θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία βλασφημῆται. ᾿Ε!ροῦσι γὰρ καὶ “λ- 

ληνες, ὅτι δύναται Υ δουλεύων εὐαρεστεῖν τῷ θεῷ" ἐπεὶ εἰς ἀνάγ- 
κὴν ἐκαθίστανται τοῦ βλασφημεῖν καὶ λέγειν, ἂ ἐπὶ ἀνατροπῇ 

γῶν πάντων ὁ Χριστιανισμὸς εἰς τὸν βίον εἰσενήνεκται, τῶν 

δεσποτῶν ἀφαιρουμένων τοὺς οἰκέτας, καὶ βίας τὸ πρᾶγμά 

ἐστιν. Εϊπω τι καὶ ἕτερον: : Διδάσκει ἡ ἡμᾶς μὴ ΠΡ να 

Β τοὺς οἰκέτας, εἰ ἐνάρετοι εἶεν. Εἰ γὰρ Παῦλος, “ ὁ πάντων 

μρυκων α θαυμασιώτερος, τοσαῦτα περὶ τούτου φησὶ, πολλῷ 

μάλλον ἃ ἡμῖν περὶ τῶν ἡμετέρων. 'Γοσούτων οὖν ὄντων κατορ- 

θωμάτων, καίτοι οὕπω πάντα εἰρήκαμεν, περιττὸν τις ἡγεῖται 

“τοῦτο, τὸ καὶ ταύτην τὴν ἐπιστολὴν ἐντετάχθαι:; Καὶ πῶς 

οὐκ ἐσχάτης ἀνοίας ἄν εἴη: ΠΡοσέχωμεν τοίνυν, παρακαλῶ, τῆ 

παρὰ τοῦ ἀποστόλου γραφείση ἐπιστολῇ" τοσαῦτα γὰρ ὅδη 

κερδάναντες, πλείονα κερδανοῦμεν ἁ ἀπὸ τῆς ἰὑφῆς. 

ΛΟΓΙΓῸΟΣ Α. (413 
“ε - “"» ᾿Ὶ 

Ο1 Ἰ]αῦλος δέσμιος ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, καὶ Ἴμόθεος ὁ ἀδελφὸς, 
“ ΄σ΄ “ “- 3 “ 

Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν, καὶ Απῴφίᾳ τῇ 
2 »“" Α “π᾿ “- ν “ 
ἀγαπητῆ, καὶ ᾿Αρχίππῳ τῷ συστρατιώτη ἡμῶν, καὶ τῆ κατ᾽ 

“5 - Ἁ “ 

οἶκόν ὥσου ἐκκλησίᾳ" χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς 

ἡμῶν, καὶ κυρίου ᾿]ησοῦ Χριστοῦ. 

ΥΠΕῈΡ οἰκέτου πρὸς δεσπότην ἐστὶ ταῦτα. Ὁ ὐθέως ἀπὸ 

Ὦ τοῦ προοιμίου τὸ φρόνημα αὐτοῦ κατέσπασεν, οὐκ ἀφῆκεν ἐπαι- 

ὅ 1 ΟΟΥ. ΥἹ]. 21. ΤΙ νι. τ. 1 ΨΈΒΞ. 1--2. 

ν᾽ καὶ οτη. Οὐ. ν᾽ συμβ. εἰσάγων ΡιῸ εἰσάγων συμβ. ΟΥἸΠ6Β. ΣΧ καθὼς 
τ καὶ Ο.(α.Κ. ὅν. σού. Υ δουλ. 7 καὶ δουλ. 461. 2 καθίστανται Ὁ 
πολλοὶ ἸΙᾺΘΙη. ἃ, ἐπὶ] ὅτι ἐπὶ Ο.α.Κ. ιν τ᾿ οτη. Ὁ. Μοχ κόσμον ῬΓῸ 
βίον Ἰάοτη. ὃ αβϑυχηΐαχη αχ (ὑ.(.1.Κ. ἃ ἡμῖν] δῖος Ε..1. ἡμῖν προσῆκε 
σ, σα. Κ'. ἡμεῖς Βαά. 5 τοῦτο, τὸ καὶ] 510 1, τοῦνό οὔ. Ο. α. Κ, ὅν. εν 
καὶ τούτῳ καὶ Ἐ. καὶ τοῦτο καὶ ΝεΥΟΗ. ᾿ς Ε ὑφῆς] Ἐτί οὖν φησι; Ἐ. 
Ηομ. 1. ἃ σου] αὐτῶν Κὶ. Ὁ εὐθέως - οὖν (Οὐαἴ. 
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" Ἁ . ΕΣ ’ ς Ἀ “ , 

σχυνθῆναι, τὸν θυμὸν ἔσβεσε, δέσμιον ἑαυτὸν καλῶν, κατένυξε 

καὶ συνέστειλεν, οὐδὲν τὰ παρόντα ἐποίησε δοκεῖν εἶναι πρά- 
» κ Ἁ 3 " ’ Ἁ Ἀ ΝΕ Ἁ ᾿] " 

γματα. ΕΗ γὰρ δεσμὸς οὐκ αἰσχύνη διὰ τὸν ριστον, ἀλλα 

“καὶ καύχημα, πολλῷ μᾶλλον δουλεία οὐκ ἐπονείδιστον. Καὶ 

ἀταῦτα λέγει, οὐκ ἐπαίρων ἑαυτόν" “συμφερόντως γὰρ ποιεῖ, τὸ 

ἀξιόπιστον δεικνὺς, οὐχ ἑαυτοῦ ἕνεκεν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ τὴν χάριν 
Ἁ 

ἑτοιμότερον λαβεῖν" ὡς ἂν εἰ ἔλεγε, δι᾿ ὑμᾶς τὸν δεσμὸν τοῦτον 

περίκειμαι" [ὥσπερ οὖν καὶ εἶπεν ἀλλαχοῦ, ἐκεῖ μὲν τὴν κηδεμο- 
Γ Ἁ 9 ΄ Α 4, ς ’ ΔΑ ΄'ι ’ὔ 

νίαν δεικνὺς, ἐνταῦθα δὲ τὸ ἀξιόπιστον. Οὐδὲν τοῦ καυχήματος 

τούτου β μεῖζον" " ὁ στιγματίας τοῦ Χριστοῦ" ϑῳ ᾿Εγὼ γὰρ τὰ 

στίγματα τοῦ Χριστοῦ, φησὶ, βασταζω"" ὁ δέσμιος τοῦ Χρι- 
δ ὃ Ν Ν δ κ ΙΝ “Δ ἃ ΔῊ " “Δ ὃ ’ Ι , Ἂ 

στοῦ" ὁιὰ γὰρ αὐτὸν ἐδέδετο. ἰς οὐκ ἀν αἰδεσθείη, τίς οὐκ 
“Ὁ , “- Ἄ,,3 , , 9 “Ν κ ι 
ἄν δυσωπηθείη, Χριστοῦ δεσμὰ ἀκούων ; τίς οὐκ ὧν καὶ τὴν ψυ- 

χὴν πρόοιτο, μήτιγε οἰκέτην ἕνα ; “ Καὶ “ιμόθεος ὁ ἀδελφός. 

Συμπαραλαμβάνει καὶ ἕτερον μεθ᾽ ἑαυτοῦ, ὥστε κἀκεῖνον ὑπὸ 

πολλῶν ἀξιούμενον μᾶλλον εἶξαι, καὶ δοῦναι τὴν χάριν. ἐρθνς: 
΄“ ΄- ΄- “ κ" 

λήμονι τῷ ἀγαπητῷ, καὶ συνεργῷ ἡμῶν." ἘΕἰὶ ἀγαπητὸς, οὐ 
Ἁ - μι ΄ 

“τόλμα το θαρρεῖν, οὐδὲ προπέτεια, ἀλλα πολλῆς "φιλίας" εἰ 
συνεργὸς, οὐ μόνον ἀξιοῦσθαι ὑπὲρ τῶν τοιούτων, ἀλλὰ καὶ 

χάριν εἰδέναι ὀφείλει" ἑαυτῷ γὰρ χαρίζεται, τὸ αὐτ ὸ ἔργον 

οἰκοδομεῖται. “Ὥστε καὶ χωρὶς ἀξιώσεως ἑ ἑτέραν ἀνάγκην, Ρφη- 

σὶν, ἔχεις τοῦ δοῦναι τὴν χάριν" εἰ γὰρ “τῷ εὐαγγελίῳ ἐστὶ 

χρήσιμος, σὺ δὲ εἰς τὸ εὐαγγέλιον σπουδάζεις, ἄρα οὐκ ἀξιω- 

θῆναι, ἀλλ᾽ ἀξιῶσαι ὀφείλεις. “ Καὶ ᾿Απφίᾳ τῇ ἀγαπητή." 

᾿Εμοὶ δοκεῖ σύμβιον εἶναι τούτου. Ὅρα [Παύλου τὸ ταπεινόν" 

καὶ Τιμόθεον παραλαμβάνει πρὸς τὴν ἀξίωσιν, καὶ οὐ τὸν 

ἐὰν, 

» ὃ ’; ᾿] “- ᾿] Ἀ Α Α - λω ΕΣ 

ανὸρα μονον ἀξιοῖ, αλλαὰ καὶ τὴν γυναῖκα, καὶ ἐτερὸν τινὰ ίσως Β 
’ Ἢ ᾿' ἃ ’ ν ΄ ’ὔ ῪᾺ “- 9 3 

φίλον" “καὶ ᾿Αρχίππῳ, φησὶ, τῷ συστρατιώτη ἡμῶν" “οὐκ ἐξ 
᾿] ’ ’ ᾿Ὶ » Ἂ ’ὔ Ἐ Α ο “-᾿ 

ἐπιτάγματος βουλόμενος τὰ τοιαῦτα ἀνύειν, οὐδὲ ἀγανακτῶν, 
3 ᾿ Δ 7 ᾿ , ε » ἶΣ 53 5“, ἮΨ “Δ 3. .ἃ “7 

εἰ μὴ εὐθέως ἱκελεύσαντι ὑπακούει" ἀλλ ἅπερ ἂν ἀνὴρ ἄγνωστος 
᾿] ’ ΄ - " ’ὔ ἢ - «“ ς ἕ “ 

εποιησε, ταῦτα ποιεῖν κακείνους ἀξιοῖ, ὧστε ἀντιλαβέσθαι τῆς 
ὃ Ι Οὐ ᾿ Α ν - Ι ΄- ’ὔ ς κν Π 
εήσεως. υ γὰρ τὸ παρὰ πολλῶν ἀξιοῦσθαι μόνον, ἀλλὰ καὶ 

2. ἜρηΗΣ νὲ. τῇ. 

ς καὶ οἵη. Ο.Ε᾿. ἃ ταῦτα] τ αὐτὰ 1. Θ σ. γὰρ ποιεῖ] ἀλλὰ σ. τοῦτο 
ποιῶν, καὶ (.(.Κ. ὅν, οοῦ. Ῥοϑί ἀξιόπιστον 864. ἐντεῦθεν. Ο.Κ. ὅν. οεῦ. 
[ ὥσπερ---ἀλλαχοῦ] οὕτω καὶ ἀλλαχοῦ φησιν" ὡς κακοῦργος τὴν ἅλυσιν ταύτην 
περίκειμαι" ἀλλ᾽ Ο.α.Κ. ΕἸ μεῖζον] - τοῦ ἀκούειν (.ΙΚ. οὐδὲν---στιγματίας 
τοῦ Χρ. οτη. (Ὁ. Β ὁ] 51. '’'α.Κ. ὡς Εαα. ὡς τὰς [, Ἶ φησὶ ἴῃ τηᾶτρ. 1. 
Κ ἐδέδετο) ὅ1ϊς α.1.Κ. δέδετο Εαα. φησὶ, δέδεμαι ἘΣ. Ι τίς-- ᾿ἰ κούων οτη. Ο. 
ΤᾺ τόλμη Ἐς, τόλμης (ὑαΐ. Ὦ φιλίας] -- δεῖγμα (.(.1Κ, ὅν. σοῦ. ᾿ηνῖζα (δῦ. 
9 γὰρ ποῃ Πϊο, 564 ̓ Ροβί τὸ αὐτὸ μαθεΐ (Ὁ. » φησὶν οἴῃ. ᾿ὦ,  τοη. 4 τῷ] 
ἐν τῷ ΟΟ. Τ᾿ τὴν οτὴ. (Ὁ. 8 οὐκ] ταῦτα οὕτω κατασκευάζει, οὐκ Ο.Ὁ. Κ. 
ἴ κελεύσαντα 1. ϑϑίαίίπη ὑπακούειν Ε). ὑπακούσειεν (αὐ. Υ ἐποίησε ῬτῸ 
ἐποίει Ἰ1ΙΌΤΙ οἸηη68 οἱ (ὑαί. Ῥἰαϊζα ταῦτα ποιεῖ 1. 

ἘΌΕ; ΥΣΙ, συ 



“4290 5. ΨΟΘΑΝΝΙΚ ΟΗ ΚΥΒΟΒΤΟΜΙ γεῖθ. 1---- 

Ἁ Α Α κ “3 

τὸ πρὸς πολλοὺς τὴν δέησιν Υ' γενέσθαι, φέρει τι εἰς τὸ ἀνυ- 
“΄᾿ Ἁ . Α ΄σ΄ ΄“ 

σθῆναι τὸ ἀξιούμενον. Διὰ Χτοῦτο ἔλεγε" “ καὶ ᾿Αρχίππῳ τῷ 
-«}) Φ 

συστρατιώτη ἡμῶν. Ὁ συστρατιώτης εἶ, καὶ ἐν τούτοις κοι- 
Ἂ : Π ͵ 

ΓΟ νωνεῖν ὀφείλεις. Οὗτος δέ ἐστιν ἼΑρχιππος, περὶ οὐ γράφων 

᾿Κολοσσαεῦσιν ἔλεγεν" 8 ἐς ὔἴπατε ᾿Αρχίππφ' βλέπε τὴν δια- 

Ἡδέλν ἣν παρέλαβες ἐ ἐν κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν ἐγρει κρ ορο ᾿" Δοκεῖ μοι 

δοῦτος εἶναι τῶν ἐν κλήρῳ τάκ κι ροιν " "ἀλλὰ καὶ τοῦτον 

παραλαμβάνει εἰς τὴν ἀξίωσιν, καὶ ὁσυστρατιώτην καλεῖ, ὥστε 
Α ἢ] ’ ’ «Κ Α Θ ΄ Ά 2 ἡ . , 3.) 

παντὶ “τρόπῳ συναρασθαι. αἱ ὅτη κατ΄ οἰἶκὸν σου ἐκκλησίᾳ. 
ΓΝ: 7 - . - 5 ἢ κ , ἤ αὐ σιν 

Οὐδὲ δούλους παρῆκεν ἐνταῦθα" οἷδε γὰρ πολλάκις καὶ ῥήματα 
ὃ ’ Ε “ ἤ Ἁ ὃ , « ’ Ὡ“ ε΄ Α ὃ ’ὔ 

οὔλων ἀνατρέψαι τὸν δεσπότην, καὶ μάλιστα ὅταν ὕπερ ὁούυ- 
ελ ω 3 ε , " ς. α - 

Ὁ λον ἡ ἀξίωσις ἢ. δ0 ὲ μάλιστα παροξύνοντες ἴσως ἐκεῖνοι ἦσαν. 

Οὐ τοίνυν ἀφίησιν αὐτοὺς εἰς φθόνον ἐμπεσεῖν, τῇ προσηγορίᾳ 
2 2 Α ᾿Ὶ 

τιμήσας μετὰ τῶν δεσποτῶν. Αλλ᾽ οὐδὲ τὸν δεσπότην ἀγα- 
Α . 

νακτῆσαι συγχωρεῖ. Ἐδ μὲν γὰρ ὀνομαστὶ εἶπεν, ἴσως ἀν ἠγα- 
“ Ὁ 5 ἊΣ ν τὰ Ἷ ἢ ϑ “ δ 7, Ὅ Φ 

νακτήσεν" εἰ ὃὲ μὴ ἐμνήσθη, “οὐκ ἂν ἐθυσχέρανεν. ρα οὖν 

πῶς συνετῶς εὗρε Ἱκαὶ μνησθῆναι, καὶ τούτους τῆ μνήμη τιμῆσαι. 
ν “ Α ΄“΄ Ἁ Α ΄- 3 ’ Ε- , 9 ν] ’ 

κἀκεῖνον μὴ πλῆξαι. "Ἂὸ γαρ τῆς ἐκκλησίας ὄνομα οὐκ ἀφιησι 
Ἁ - - - 

τοὺς δεσπότας ἀγανακτεῖν, εἴγε συναριθμοῖντο τοῖς οἰκέταις. 

Καὶ γὰρ ἡ ἐκκλησία οὐκ οἷδε δεσπότου, οὐκ οἷδεν Εοἰκέτου δια- 

φορ ἀν᾽ ἀπὸ κατορθωμάτων καὶ ἁμαρτημάτων τοῦτον κἀκεῖνον 

Ἐ ὁρίζει. Εἰ τοίνυν ἐκκλησία ἐστὶ, μὴ ἀγανάκτει, ἱὅτι μετὰ σοῦ 
΄ Ἀ ΄σ΄ ΄ ΄': 

προσηγορεύθη ὁ δοῦλος 4. “Ἐν γὰρ Χριστῷ ᾿Ι]ησοῦ οὐ δοῦλος, 
Ἕ 3 ᾿ 2) ςς Χά 39 ΤΣ ς » . 

οὐκ καπϑολνν.:: ἄρις ἫΝ καὶ εἰρήνη. ἰς ὑπόμνησιν αὖ- 
Ἁ 3 κ 

τὸν Ἰϑἤνεγκε τῶν οἰκείων "ἁμαρτημάτων. Ἐυννόησον, φησίν, 

ὅσα σοι συνεχώρησεν ὁ θεὸς, πῶς χάριτι ϑσὺ ἐσώθης" μίμησαι 
κ , ᾽ , 3 ΕΣ Ὑ- ΕΝ Φυ δὴ , 

τον δεσπότην. Ρ ἰὑπεύχεται οὖν αὐτῳ. [1ῶς οὖν: οταν μιμώμεθα 

αὐτὸν, ἐπιμένει ἡ χάρις" ἐπεὶ κἀκεῖνος. ὁ δοῦλος ὁ ὁ περὶ τ τὸν σύν- 

Ἐ δουλον ᾿ἀνηλεὴς γεγονὼς, ἕως ὅτε οὐκ ἀπήτει τὰ ἑκατὸν δηνάρια, 

καὶ ἡ χάρις ἔμενεν ἡ δεσποτική" ἐπειδὴ ἠὲ ἀπήτησεν, ἀφηρέθη, 

καὶ παρεδόθη τοῖς βασανισταῖς. 

8 ἸΟΌ] Ἴνα: 4 6]. 1]. 28. 

ν γίνεσθαι (.α.Κ. Χ τοῦτο] τ καὶ Ὁ. ᾽ εἰ δηλῶν ὅτι εἰ α.Κ. εἰ--- 
ὀφείλεις οἵη. (Ὁ. 2 Κολασσ. Ἰ᾿. ἃ προρς καὶ οὗτος (.(.ΚΚ. οὗτος καὶ Ἰ. 
δεν. οϑί. καὶ οτη. Ε.  όγοι. (δῖ, Ὁ ἀλλὰ καὶ τοῦτον] ὃν καὶ (.(.1Κ. ὅαν. 
τ, ὃ συστρ.] οὐ στρ. Ὁ. ἀ τρόπῳ] τόνῳ . Θυσ το Σ ἐκκλησίαν 1. 
ΐ ᾿ ἀνατρέψαι) δὰ δυνάμενα Ον.α.Κ. ὅν. ςοί. ε οἱ͵ - δὲ ΠΙάρη. Μοχ ἔσω ρ10 
ἴσως Ὁ. δι οὐκ ἂν] κἂν Ο. α.Κ. 8δν. σοῦ. ἰἷ καὶ] διὰ τοῦ ᾿Ι4ά6π|. ΚΕ οἰκέτου 
δούλου ΟΟ. 1 ὅτι καὶ γὰρ α. Κ. ἸΩ ἐνῆκε Ο. 1ηνῖῖα (ὐαί. - ἁμαρτημά- 
των] ἐ χάριτος μνημονεύσας. ὃ οὖν λέγει, τοῦτό ἐστιν (". σ. Κ. -- τῆς χάριτος ὑπο- 
μνήσας ὅδν. σοί, Μοχ φησὶν οτη. (ὑ.α.Κ. ο σὺ οτη. Ο.α.Κ. Μοχ καὶ 
μίμησαι Ἰϊάρτη. Ρ ἐπεύχεται---ἧ χάρις] ἐπεύχεται δὲ αὐτῷ (τ καὶ ().) τὴν 
εἰρήνην" εἰκότως. τότε γὰρ παραγίνεται καὶ αὐτὴ, ὅταν μιμ. αὐτὸν, ὅταν ἐ ἐπιμένῃ 
ἡ χ. (.α.Κ. 8δν. τοί. 4 ὅταν] ἰ οὖν Ν εἴΌη. Υ ἀνελεὴς Κὶ. 



Γ8.1--23. ΙΝ ΕΡΙΞΤ. Αῇ ΡΗΠΠΕΜΟΝΕῈΜ ΗΟΜ.]]. ΟἿ 

5 ΄σ { ΕῚ “ ΕῚ ’ χυ Υ Α κ 

αὕτα “εννοοῦντες, οἰκτίρμονες ὦμεν, ᾿συγγνωμονικοὶ περὶ 
Α ; ΄“ Ἁ ’ , ᾽ ΄ 

τοὺς νβαμρνθνοντας εἰς ἡμᾶς. ᾿κατὸν “δηνάρια ἐστιν ν ἐνταῦθα 

τὰ εἰς ἡμᾶς “ἁμαρτήματα, τὰ δὲ εἰς τὸν θεὸν παρ᾽ ἡμῶν, μυρία “76 

τάλαντα. ἼΪστε γὰρ, ὅτι καὶ τῇ ποιότητι τῶν προσώπων τὰ 

ἁμαρτήματα κρίνονται. Οἷόν τι λέγω" ὁ τὸν ἰδιώτην ὑβρίσας, 
δὴ 9. ᾿] ΕῚ « , ε ε Ἁ ᾿᾿ » Ὀ Π ’ 

ἥμαρτεν, αλλ οὐχ ὁμοίως ὡς ὁ τὸν ἄρχοντα" “καὶ μειζόνως 
Ἁ ’ 

τούτου ὁ τὸν μείζονα ἤρχοντα, ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως, οὗ τὸν ἐλάτ- 

τονα᾿ ὁ δὲ τὸν βασιλέα, πολλῷ πλέον" “καὶ ἡ μὲν ὕβρις ἐ ἐστὶν 

ἣ αὐτὴ, τῇ δὲ ἢ ὑπεροχῆ τοῦ προσώπου μείζων γίνεται. Εἰ δὲ Β 

ὁ βασιλέα ὑβρίζων, ἀφόρητον. ἔχει τὴν τιμωρίαν διὰ τὴν τοῦ 

προσώπου ξἀξιοπιστίαν, ὁ τὸν θεὸν ὑβρίζων πόσων ἔσται 

ὑπεύθυνος ταλάντων : ὥστε κἂν τὰ αὐτὰ εἰς τὸν θεὸν ἁμαρτά- 
“ ΕἸ Α 9 ’ ὅν δ΄, ΡΠ » Α ο ᾿] 

νωμεν, ἅπερ εἰς τοὺς ἀνθρώπους, οὐδὲ οὕτω τὸ ἴσον ἐστὶν, ἀλλ 
χ “ ΄“΄ “ , 

ὅσον μέσον θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, τοσοῦτον τῶν ἁμαρτημάτων 
5 εἶ ,; ΒΝ. δὲ κ ’ ἘῸΝ ἣν Ὁ ’ 
ἐκείνων καὶ τούτων. ὕν ὃε καὶ πλείονα εὑρίσκω τὰ ἁμαρτή- 

΄σ ΄ σ΄ ᾿ ’ “ Ν 

ματα, οὐ τῇ ὑπεροχῇ τοῦ προσώπου ᾿Ἰμεγάλα γινόμενα, ἀλλὰ 
΄-“ ΄ ΄ Ἁ Α Ἀ 

καὶ αὐτῇ τῆ φύσει. καὶ φρικτὸς μὲν ὁ λόγος ἱκαὶ φοβερὸς αὶ 
΄- ὅ “-“ κ ’ 

ὄντως, πλὴν ἀνάγκη λεχθῆναι, ἵνα ἡμῶν τὴν διάνοιαν κατα- 
" ι , ἵν ι Φ κ , " ͵ 

σείπτη καὶ παρασαλεύση, θεικνὺς ὅτε πολλῷ πλέον ἀνθρώπους 
, "τ κ πα Ὦ ῃ κι . , ἢ ᾿ , 

φοβούμεθα ἡ τὸν θεὸν, "καὶ τιμῶμεν ἀνθρώπους ἢ τὸν θεόν. 
ΟΕ , » « ’ ὃ {2 Ρ Ν 9 Ἁ ε ΄“ Α 7 

ννοησον᾽ ὁ μοιχεύων οἷδεν ὅτι ἔθεος αὐτὸν ὁρᾷ, καὶ τούτου 
.] “- “Δ Α » δ ’ ν 9 ’ 

μεν καταφρονεῖ" ἂν δὲ ἄνθρωπος ἴδη, κατέχει τὴν ἐπιθυμίαν. 
“-“ ΄ - Ά Ν 

“Οὐχὶ προτιμᾷ ἀνθρώπους θεοῦ ; Τ᾿ οὐχὶ ὑβρίζει τὸν θεόν ; ἀλλὰ 
Ἁ Ἀ σ΄ ’ 9 ’ ὃ ὃ Α ς ν᾿ 

καὶ τὸ πολλῴ χαλεπώτερον, ἐκείνους ὁεθοικως, τούτου κατα- Ὦ 
“- τι Α κ " ’ Υδ ᾽ὔ κ ’ “ιν 

φρονεῖ. ν μὲν γὰρ εκείνοὺυς Ἰόη, κατέχει τήν φλογα τῆς 
΄σ κ 

ἐπιθυμίας" μᾶλλον δὲ "ποίαν φλόγα; οὐκ ἔστι φλὸξ, ἀλλὰ 

5ΗΘΙΚΟΝ. Περὶ τοῦ συγγνωμονεῖν τοῖς ἁμαρτήσασι, καὶ προσδοκᾶν παρὰ 
θεοῦ τῶν ἰδίων κακῶν συγχώρησιν, τὸ μὴ προτιμᾶν ἀνθρώπους τοῦ θεοῦ, καὶ ὁμο- 
λογεῖν τὰ ἁμαρτήματα. Δ ἜΓΟΗ. ἴ ἐνν.] δὴ καὶ ἡμεῖς ἐνν. Ο.Ε.α.Κ. βὰν. σεῦ. 
Υ συγγ.} τε Ε΄. Ὑ ἐνταῦθα οτὰ. (.α.Κ. Χ ἁμαρτήματα] παρ᾽ ἄλλων 
ἐξαμαρτανόμενα ΟΕ. Υ γὰρ] δὲ ὅαν. σοἴ. δὲ πάντως (.(.ΚΚ. δΒιαῦπη 
ὅτι πρὸς τὴν ποιότητα (.(.Κ, 2 τοῦ προσώπου Ἐὶ. ἃ ἥμαρτεν] ἥμαρτε 
μὲν Οαα.Κ. Ὁ καὶ μειζόνως--ὁμοίως] ὥσπερ οὐδὲ ὁμοίως ὁ ὑβρίζων μείζονα 
καὶ ἐλάττονα ἄρχοντα, καὶ οὐχ ὁμοίως (εἰ. ο ὁ] ὡς ὁ Ο(Ε..Ὁ. Νετοη. 
μ πολλῷ] ἔ ἔτι πολλῷ Ο(α. Β καὶ] ὅρα πῶς (Ο.(α.1(. ( ὑπεροχῇ τοῦ πρ.] 
ποιότητι τῶν σον 6) 6:Κ. ΒΕ ἀξιοπιστίαν] ἀξίαν Ἐὶ. ὑπεροχὴν ΟΕ, 
ἈὨ νυνὶ σι. ᾿ μεγάλα) Ἐμόνον (.α.Κ. ὅαν. σοί. Κ καὶ οἵ μὲν οτῃ. Ο.Κ. 
Ι καὶ φ. ὄντως καὶ φ. ὃν μέλλω λέγειν Ο. ὄντως καὶ φ. ὃν μ. Χ. α.Κ. ὃν μ.λ. 
καὶ φ. ὄντως ὅν. σοῦ. πὶ ἵνα ὁ κἂν οὕτως (.(Ἅ.1Κ. ὅν. σοί. Ὦ καὶ--- Θεὸν 
οἵη. Ὁ. 5ὅ9).ἐννόησον]) σκόπει γὰρ (.(.1ζ. ὅαν. σε. Ρ ὁ θεὸς (. 4 οὐχὶ] 
ὁ τοιοῦτος οὐχὶ (.ΟἍ.ΚΚ. ὅν. οε. Μοχ μόνον ἀνθρώπους (.(.1ζ. ἀνθρώπους 
μόνον ἙΕαά. μόνον οἵη. Ἐ.1. ΓΤ οὐχὶ] οὐδὲ ᾿. οὐχὶ μόνον (Ὁ. σ. Ιζ. ὅν. οθί. 
5 τούτου καταφρ. δ τοῦτον ὑβρίζει Ἐϊ. ἴ ἂν μὲν γὰρ ἐκείνους καὶ τοῦ μὲν θεοῦ 
οὐδένα λόγον ποιεῖται (ποιεῖται λόγον Ὁ.) ἂν δὲ ἀνθρώπους σσ.κ. Υ ποίαν 
δ᾿ λὐν ὦ τὴν ὕλην (ὕβριν (ὐ.} ὕλη (ὕβρις (ὕ.) γὰρ, καὶ οὐ φλὸξ ἡ ἐπιθυμία 

5 



222 ὃ. ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΒΥΜΝΟΒΜΤΊΤΟΜΙ 68, 1--2. 

Ἴ ΄σ σ΄: ν᾿ 

ὕβρις. ΕΗ μὲν γὰρ μὴ ἐξῆν γυναικὶ κεχρῆσθαι, εἰκότως φλὸξ 
Ἀν ΄- ΠΨΒΑ γΥ 4 δὲ ἿΣ Α ἥὰ Δ κ Χ Α ᾿] 

τὸ πρᾶγμα ἣν" δ) νυνὶ δε ὕβρις καὶ στρῆνος. ν μὲν ἔγαρ ἀν- 

θρώπους ἴδη, ἵσταται τῆς μανίας, τῆς δὲ τοῦ θεοῦ μακροθυμίας 

ἔλαττον φροντίζει. [Πάλιν ἕτερος, ᾽ κλέπτων, σύνοιδεν ὅτι 

ἁρπάζει, καὶ ἀνθρώπους μὲν πειρᾶται Σἀπατῆσαι, καὶ ἀπολο- (415) 

Ἐ γεῖται πρὸς τοὺς ἐγκαλοῦντας, καὶ σχῆμα περιτίθησι τὴ ἀπο- 
7 - ᾿Ὶ δὲ Ν κ δ ὦ ΄ ᾿] ’ : δὲ 

λογίᾳ᾽ τὸν δὲ θεὸν μὴ ὀυνάμενος πεῖσαι, οὐ φροντίζει, οὐδε 
“ “- “40. ΄σ΄' «“ Α ς κ , κι) ’ 

αἰδεῖται, οὐδὲ τιμᾷ. ἱΚὰάν μὲν ὁ βασιλεὺς κελεύση ἀπέχεσθαι 
΄ ΄σ ΄σ ΄' ’ 

τῶν ἑτέρου χρημάτων, μᾶλλον δὲ καὶ τὰ αὐτοῦ δοῦναι, πάντες 
ἃ“ , τ ἤ Ἂ “- δὲ ΄- Ὀ , " ς 

ἑτοίμως εἰσφέρομεν' τοῦ ὃε θεοῦ "κελεύοντος μή ἁρπάζειν, 
δὲ Ἂ,.. 6 Ζ ρ , 4 ἢ ΄ 1ἀ1Ὸ ΕΝ “ 

μηδὲ τὰ ἑτέρων “λαμβανειν, οὐκ ἀνεχόμεθα. ρᾷς. ὅτι προ- 
΄ι ΄σ ΄σ Α σ΄“ 

ἐἐν με ἀνθρώπους τοῦ Θθεοῦ: Φορτικὸν τὸ ῥῆμα καὶ ἐπαχθές" 

Ε ἀλλὰ δείξατε ὅτι φορτικὸν, φύγετε τὸ ἔργον" εἰ δὲ τὸ ἔργον 

οὐ δεδοίκατε, πῶς ὑμῖν πιστεῦσαι δύναμαι λέγουσιν, ὅτι τὰ 

ῥήματα δεδοίκαμεν, καὶ ἐβαρεῖς ἡ ἡμᾶς; Ὑμεῖς ἑ ἑαυτοὺς "τῷ ἔργῳ 

βαρεῖτε, καὶ οὐδεὶς λόγος" ἐγὼ δὲ ἂν τὰ ῥήματα εἴπω, ὧν ὑμεῖς 

τὰ πράγματα πράττετε, ἀγανακτεῖτε' καὶ πῶς οὐκ ἄτοπον; 

1171 Τένοιτο Ψεῦδος εἶναι τὰ παρ᾽ ἐμοῦ. Βούλομαι αὐτὸς λοιδορίας 
, « ἐν. 2 κ ς ἢ ς 9Φ κ, Α ζ 

δόξαν λαβεῖν κατ᾽ ἐκείνην τὴν ἥμέραν, ὡς εἰκῆ καὶ ματὴν λοιδο- 

ρησάμενος ὑμᾶς, ἢ ἰδεῖν ὑπὲρ τοιούτων ἐγκαλουμένους. Οὐ μόνον 

δὲ αὐτοὶ ἀνθρώπους προτιμᾶτε τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ καὶ ἑτέρους 
ο 7 1 Α Α 4. ΟὟ ᾿ ’ . ὃ - 

ἀναγκάζετε. ολλοι πολλοὺς οἰκέτας ἠνάγκασαν, καὶ παῖδας 
ε κ δ ᾽ὔ ο ᾿ κ Ζ « ἥν (δ ᾿ 

οἱ μὲν εἰς “γάμον εἵλκυσαν Ἱμὴ βουλομένους, οἱ δὲ ὑπηρετήσασθαι 

διακονίαις ἀτόποις, καὶ ἔρωτι μιαρῷ, καὶ ἁρπαγαῖς καὶ πλεο- 
[4 Ἁ 7 Ξ δ “- Φ “ἂν Ἂ Α ς Ἁ 

νεξίαις καὶ βίαις" ὥστε διπλοῦν εἶναι τὸ ἔγκλημα, καὶ μηδὲ ἅπὸ 

Β τῆς “ἀνάγκης συγγνώμην αὐτοὺς εὑρέσθαι. Εἰ γὰρ αὐτὸς ἄκων 

πράττεις τὰ πονηρὰ, καὶ διὰ τὸ ἐπίταγμα τοῦ ἄρχοντος, 

μάλιστα μὲν οὐδὲ οὕτως ἱκανὴ ἡ ἀπολογία, ἱ πλὴν χαλεπω- 
7] “ 

τέρα γίνεται ἡ ἁμαρτία, ὅταν καὶ ἐκείνους ἀναγκάζης τοῖς αὖ- 
- Α Ὶ ΄-. 

τοῖς περιπίπτειν. ΠΠοία γὰρ ἂν εἴη τῷ τοιούτῳ συγγνώμη 

λοιπὸν: ᾿ 
“ οὺ τ Α ΄- ’ ς »“" ᾿] Α « 

'Γαῦτα εἶπον, οὐχί κατακρῖναι βουλόμενος ὑμᾶς, ἀλλὰ δεῖξαι, 
’ “5 Α ᾿ λέ ΄σ΄ θ “ Ἠΐϊ Α πὴ“ ΕΣ ΄. 

πόσων ἐσμεν οφειλεται τῷ θεῳ. ι γὰρ καὶ ἐξ ἴσου τιμῶντες 

Ὑ νυνὶ-- στρῆνος} νυνὶ δὲ παρὰ τῶν πλείστων τὰ μὲν συγκεχωρημένα περιφρο- 
νούμενα, τὰ δὲ πρήκεγτ, το παντελῶς σπουδαζόμενα. ὕβρις καὶ στρῆνος (πόνος (.) 
τὸ ὅλον ἐστὶ (.α.1(. 5 γὰρ] οὖν Ο(α.Κ. γδοπ. Ο.α.1.Κ. Σ ἀπατᾶν α. 
ἀπατεῖν (Ὁ. ἃ ἑτοίμως] ὁμοίως 1. Ὁ κελεύσαντος ἢ᾿. ο λαμβάνειν] ὅς 
ΟἸΏΠ65. συνάγειν 46. 4 ὁρᾷς] Ὁ πῶς ἀποδέδεικται (.α.Κ, 8 θεοῦ] τ 
τάχα ἐρεῖτε ἸἸάοτη. ἰ φορτικὸν] -- ἀπὸ τοῦ εὐλαβεῖσθαι καταφρονεῖν ἰϊάθτη. 
δἰαιηι φύγε 1. φεύγετε Μογ. Βρη. ἰην]18. 1 τῖ8. Ε βαρεῖς) φοβεῖς Ο. 
τῷ ἔργῳ οἵη. Ἐ.. ἱ μὴ] οὐ Ἐ!. ἱκ ἀνάγκης ] Ἑ δύνασθαι Ο.(.1Κ. ὅν. σοί. 

Μοχ εὑρᾶσθαι (εἰς) 1. Ἰ πλὴν] - ἀλλὰ (.αἃ. τὰ λοιπὸν δηΐ6 τῷ τ. 
[ΥΔΉΒΡ. ΕΝ. 1. 
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΄-»-» ᾿ ΄“- Ἁ ῃ ΄σ Ψ 

ἄνθρωπον ἢ τοῦ θεοῦ, ὑβρίζομεν τὸν θεὸν, πόσῳ μάλλον, ὅταν 
“ ; Ἀ “ ν Ν 

προτιμῶμεν ἀνθρώπους ; [δἰ ὁκαὶ ταῦτα τὰ ἁμαρτήματα τὰ εἰς 
Ἁ σ΄ ’ 

ἀνθρώπους γινόμενα, Ρ εἰς θεὸν πολλῷ μείζονα δείκνυται: πόσῳ (' 
΄σ ΄σ ’ ων Α 

μᾶλλον, ὅταν καὶ αὐτὴ ἡ ἁμαρτία τῆ ποιότητι μείζων ἢ καὶ 
᾽ ᾿ ἜὋἪ ᾿ 4 Ν πὸ δὴ ὃ ε 

χαλεπωτέρα: ξεταζέτω. τις ἑαυτὸν, καὶ ὄψεται πάντα δι 
-- ᾿ “-“ Ν , 

ἀνθρώπους ποιῶν. Σφόδρα “ἦμεν μακάριοι, εἰ τοσαῦτα διὰ τὸν 
Υ Ν Α πᾳ, ΄- ᾽ 

θεὸν ἐπράττομεν, ὅσα " διὰ ἀνθρώπους, καὶ τὴν παρὰ τῶν ἀν- 
’ ’ ᾿Ὶ Ἀ ’ Ἁ Α ’; ᾿] ’ ’ 

θρώπων δόξαν, καὶ τὸν φόβον καὶ τὴν τιμήν. Εὐ τοίνυν τοσού- 
᾿] Α [ὦ ’ ς ; Ν ’ὔ ’ 8 Ρ 

τῶν ἐσμὲν ὑπεύθυνοι, ὀφείλομεν μετὰ πάσης προθυμίας ἀφιέναι 
- ΄ ΄ ΄ Α - Ἀ 

τοῖς ἀδικοῦσιν ἡμᾶς καὶ πλεονεκτοῦσι, καὶ μὴ μνησικακεῖν. 'Οδὸς 
ὅ ν᾽ Ι ΕἸ ς ’ ξ ᾽δὲ ’ ὃ ,ὔ δὲ ὃ 

γάρ ἐστι λύσεως ἁμαρτημάτων, ἱ οὐδε πόνων ὁὀεομεένη, οὐδὲ ὁα- Ὁ 
Ζ ’ 8 κ ΕΣ τῷ 3 4 9 ι ἡ “ ’ὔ, ᾿- 

πανης χρημάτων, οὐδὲ ἄλλου οὐδενὸς, ἀλλ᾽ ἁπλῶς προαιρέσεως 
Υ 4 ᾿] ᾽’ Α ’ ϑ “ Α φ -“ 

οὐκ ἀποδημίαν χρὴ στείλασθαι, οὐκ εἰς τὴν ὑπερορίαν ἐλθεῖν, 
᾽ , ε “ κ Φ ο " “- ’ὔ Ι 

οὐ κινδύνους ὑποστῆναι καὶ πόνους, ἀλλὰ θελῆσαι μόνον. [Τοίαν, 
᾿ ᾿ ΡΥ Ξ 

εἶπέ μοι, συγγνώμην ἕξομεν ἐν τοῖς δοκοῦσιν εἶναι δυσκόλοις, 
Α ἴων ΄ ’ὔ 

ὅταν καὶ πρᾶγμα τοσοῦτον ἔχον κέρδος, καὶ τοσαύτην “τὴν 
᾿] ’ Ἅ 9 ’ ’ Α 7 » ’ὔ 

ὠφέλειαν, καὶ οὐδένα πόνον, μὴ πράττωμεν ; Οὐ δύνασαι χρη- 
- - ΝῚ Α 

μάτων καταφρονῆσαι" οὐ δύνασαι δαπανῆσαι τὰ ὄντα εἰς τοὺς 

δεομένους" θελῆσαι οὐ δύνασαί τι Υ ἀγαθόν ; ἀφεῖναι τῷ ἠδικη- Ἐ 
’ "] ’ ὲ 4 Ν ᾿ ,ὔ « ,ὔ χν 8. ἐδ 

κότι οὐ δύνασαι; Εἰ γὰρ μὴ τοσούτων ὑπεύθυνος ἧς, ἐκέλευσε 
Α ’ «ε Ἁ 9 - Ψ ΕΣ Ἐ “ Α ’ὔ « 7ὔ 

δὲ μόνον ὁ θεὸς ἀφεῖναι, οὐκ ἔδει; νῦν δὲ τοσούτων ὑπεύθυνος 
“ἃ Φ νι ’ Ξ 2}Κ Α ΄ δὲ "᾽ “ ᾿ “7 9 “ “ “ 

ὧν, οὐκ ἀφίης ; αἱ ταῦτα δὲ ἀφ᾽ ὠν ἔχεις αὐτοῦ ἀπαιτεῖ. 
ἈΔ' κ 33 ε - 9. 19 "᾽ ΝΟ οἷν Ἁ2 κ 

ν μὲν οὖν ἡμεῖς παρ᾽ ὀφειλέτην ἔλθωμεν ἡμέτερον, " ἐκεῖνος 

εἰδὼς τοῦτο, θεραπεύει καὶ ὑποδέχεται καὶ τιμᾷ, καὶ πᾶσαν 
Ἀ ΄'΄ 

ἐπιδείκνυται φιλοφροσύνην μετὰ δαψιλείας, καὶ ταῦτα οὐκ Ἐ 
9 Ἁ “ ὃ Γ ὃ Ἂ ’ ἿᾺ " «Ὁ ’ ο.- »" θέ 

ἅπὸ τοὺ ὁθανείσματος ὁδιαλυόμενος, αλλ ἡμεροὺυς ἕημας θελων 
. κ ἴω ΄Ὰ 

καταστῆσαι περὶ τὴν ἀπαίτησιν: σὺ δὲ τῷ θεῷ ὀφείλων 
“ Ἁ Υ͂ “ “- ’ ο΄ ,. , ᾿ 

τοσαῦτα, καὶ κελευόμενος ἀφεῖναι, παλιν ἵνα σὺ λαβης, οὐκ 
- , ’ Ι “ Α 

ἐαφιης: Τί δήποτε, ἱπαρακαλῶ; Οἴμοι, πόσης μὲν ἀπολαύομεν 
3 ’ Α , 

φιλανθρωπίας, πόσην δὲ ἐπιδεικνύμεθα κακίαν, πόσον ὕπνον, 718 
’ θ ᾿ Β]] ὦ »᾿, ΓΕ:  Α͂Ξ Ἢ “ τ ψ 

πόσην νωθείαν ; ὡς εὔκολον ἡ ἀρετή; ὥνταῦθα οὐ σώματος 

τοῦ θεοῦ) ὅϊῖς ΟΕ. Ο.Κ. τῷ θεῷ Εαα. Μοχ πόσῳ ρῥτοὸ πολλῷ Ε.1. ο καὶ] 
δι ΒΚΘ.ΤΚ δὲ Εαά. Ρ εἰς] ἢ εἰς Ἐ!. ᾳ ἦμεν] ἦμεν ἂν α.Ἰζ. ἂν ἦμεν 
ϑαν. (οί. Τ᾿ διὰ ἀ. να] δ ἀ. οἴληθ65. διὰ τοὺς ἀ. ἘΔ. 5 ἁμαρτημάτων] 
-Ἐτὸ μὴ μνησικακεῖν (.α.Κ. ἴ οὐδὲ] οὐ α.Κ. ὅκν. εοὐ. ϑέαίιπηι οὐ δαπάνης 
α.Κ. Υ οὐκ] οὐ γὰρ Ὁ.α. Κ. Υ καὶ] -! κοῦφον α.ΚΚ. ὅν. οοἴ.- κοῦφον 
τὸ (ὐ. Ῥοϑβί πρᾶγμα 866. καὶ (.Ε.Ο.Κ. ὅν. σοῦ. Χ τὴν οτη. [ὰ. Υ ἀγα- 
θὸν }-" ὡς λέγεις, διαπράξασθαι Ἐὰ. ΤἸάθπηι ρετρὶί, κἂν τῷ ἡ. ἀφεῖναι οὐ ὃ. 5 καὶ 
ταῦτα---ἀπαιτεῖ) καὶ ταῦτα, εἰδὼς ὅτι ἀφ᾽ ὧν ἔχεις ἐξ αὐτοῦ, ἀπαιτῇ Ο.Ο.Κ. ὅν. 
σοί. ἃ ἐκεῖνος ͵ -ἰ δὲ Εἰ. τοῦτο εἰδὼς ἴπνεγβο ογτά. (.α.Κ. ὃ ὑποδείκνυται ΕἸ. 
ς ἡμᾶς οἴη. Κ. καταστῆσαι θέλων ἰάδριη. 4 σὺ] ὁ (. 4 ἀφίει. 1. ἵπαρα- 
καλῶ] εἰπέ μοι, παρ. Ἰζ. εἰπέ μοι, παρ. οὐκ ἀφίης Ο.Ὁ. ξ πῶς  -Ἐ πρᾶγμα 
α.Κ, Ῥοϑβί ἀρετὴ Δ44. καὶ πολλὴν ἔχον ὠφέλειαν ; πῶς ἐργῶδες ἡ κακία ; ἡμεῖς 
δὲ τὸ οὕτως ἐλαφρὸν ἀποφυγόντες (ἀποφεύγοντες (.1Κ.} διώκομεν τὸ μολύβδου 
βαρύτερον. (.α.Κ. ὅν. ςεἴ. Ἰηνῖίο Υ᾽ οἵ. 
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5" Η ᾽ ’ὔ ἢ ᾿] 9 ὃ ἢ ᾽ 

ἰσχύος χρεία, οὐ πλούτου, “οὐ χρημάτων, οὐ ὀυναστείας, οὐ 
, Ν μ “ ΄ ᾿ 

φιλίας, οὐκ ἄλλου οὐδενὸς, ἀλλ᾽ ἀρκεῖ θελῆσαι μόνον, καὶ τὸ 
» ΕΣ γε Α Ι " ᾽ ’ὔ, ἢ ’ὔ « 

παν ἤνυσται, πράγμα πολλὴν 'εχον ὠφέλειαν. λύπησεν ὁ 
“- Α κ 

δεῖνα καὶ ὕβρισε καὶ ἔσκωψεν ; Κ᾿ ννόησον, ὅτι καὶ σὺ πολλὰ (410) 
΄ “- 

τοιαῦτα εἰς ἑτέρους ποιεῖς, καὶ εἰς αὐτὸν τὸν δεσπότην" 1 ἄνες 
Ν ’ Ἢ , “ ᾽ὔ ΜΡ, “1΄ Ὁ “Δ δ δι Ν 

καὶ συγχώρησον. γνόησον, ὅτι λέγεις φες ἡμῖν τὰ 
5 ͵ Τὴ " ’ “ 

Β ὀφειλήματα ἡμῶν, καθὼς καὶ ἡμεῖς "ἀφίεμεν" ἐννόησον, ὃτι 
. 9 ΕΗ ἿΞ Δ ι 

οεἰ μὴ ἀφεῖς, οὐ δυνήση μετὰ παρρησίας τοῦτο εἰπεῖν" ὧν δὲ 
9 ΄ Ά, ΄- - ν᾿ ΄' ’ 

ἀφῆς, ὀφειλὴν τὸ πράγμα ἀπαιτεῖς, οὐ διὰ τὴν τοῦ πράγματος 
3 εἶ ΄' ΄ 

φύσιν, ἀλλὰ διὰ τὴν τοῦ δεδωκότος φιλανθρωπίαν. ΡΙΚαὶ ποῦ 
37 ἊΝ ς Α ςε , “ ,ὔ “ ᾿] Ν , 

ἴσον, τὰ εἰς τοὺς ὁμοδούλους ἀφιέντα τῶν εἰς τον δεσπότην 
ς , ᾿ » Ἄδα, νων 8, δ᾿ , - 
ἡμαρτημένων τὴν ἀφεσιν λαβεῖν : ἀλλ᾽ ὅμως τυγχάνομεν τῆς 

Ψ ’ 3 ᾿ ’ὔ “ ᾽ ᾿ ’ Ἁ 

τοσαύτης φιλανθρωπίας, ἐπειδὴ πλούσιός ἐστιν ἐν “ἐλέει καὶ 
“- ἤ ς Α 

οἰκτιρμοῖς. Ἵνα δέ σοι δείξω, ὅτι καὶ χωρὶς τούτων, καὶ χωρὶς 
“- τι ,ὔ Α “- ὰν ΄᾽ Α 

Ο τῆς ἀφέσεως, ἀπὸ τοῦ ἀφεῖναι μόνον σὺ καρποῦσαι τὸ κέρδος, 
9 Ἄ ΄“ ΄ι' ΄“΄ 

ἐὐμρωσει πόσους ὁ τοιοῦτος ἔχει φίλους, πῶς πανταχοῦ ἐγκώ- 
Ὁ 

μια ϑὅτοῦ τοιούτου ἅπαντες διεξέρχονται' ἐἀγαθὸς ἀγὴρ, ν εὐκα- 

τάλλακτος, οὐκ οἷδε μνησικακῆσαι, ἅμα ἐπλήγη καὶ ἅμα ἰαθη. 

"Πὸν τοιοῦτον περιστάσει τινὶ περιπεσόντα, τίς οὐκ ἐλεήσει: 
’ ’ κ ’ 

τίς οὐ συγγνώσεται ἁμαρτόντι: τίς οὐ δώσει χάριν ὑπὲρ ἑτέρων 
Ψ ΄- 

ἀξιοῦντι : τίς οὐ θελήσει φίλος εἶναι καὶ δοῦλος ψυχῆς οὕτως 

ἀγαθῆς: -. ΟΝ αὶ, παρακαλῶ, πάντα ὑπὲρ ν πρύτου πράττωμεν, μὴ 

Ὁ πρὸς φίλους, μὴ πρὸς συγγενεῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς 

οἰκέτας. " ᾿Δνιέντες γὰρ, φησὶ, τὴν ἀπειλὴν, εἰδότες ὅτι καὶ 

δ ννν ὁ κύριός ἐστιν ἐν οὐρανοῖς." Ἔν ἡ ἀφιῶμεν τοῖς πλησίον 

τὰ ἁμαρτήματα, ἂν ἐλεημοσύνας παρέχωμεν, ἂν ταπεινοὶ ὦμεν" 
Α ἣν “- “- Ἁ 

καὶ γὰρ “καὶ τοῦτο ἀφαιρεῖ ἁμαρτίας" εἰ γαρ ὁ τελώνης, ἵνα 
’ 

μόνον 
,ὔ “ ΄σ΄ 1. “- ΟΥΝΔ ΔΑ 53 Ἁ 

ὠμενος, πολλῷ μάλλον καὶ ἡμεῖς, “ἐαν ταπεινοῖ ὦμεν καὶ συντε- 

εἴπη, Τ “᾿Τλασθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ, κατῆλθε δεδικαι- 

τριμμένοι, δυνησόμεθα πολλῆς φιλανθρωπίας τυχεῖν᾽ ἂν ὁμολο- 

Τὶ γῶμεν τὰ ἐξέ 

ὅ. Μαίηῃ. νἱ. 13. 6 ΤΙρΡΙΘ: Ὑἱ. Ὁ: 7 πιο, Ἐν. 12. 

εαυτῶν ἁμαρτήματα, καὶ καταγινώσκωμεν ἑαυτῶν, 

ἢ οὐ οτῃ. Ε'..1. ΠΡ: Ἰηνίο Υ οἵ. ἱ ἔχων Ἐ.1. πρᾶγμα---ὠφέλειαν ΟΠ. 
Ο.α.ΚΚ. ὅδν. εε. Κὶ ἀλλ᾽ ἐννόησον ΙΕ,.Ο.Κ. ὅ8δν. οοε. 1 καὶ ἄνες Ο.α.Κ, 
ὅαν. (θῦ. τὰ ἡμῶν οτὴ. Ε). ὡς ΡΓῸ καθὼς 1461]. Ὦ ἀφίεμεν -- τοῖς ὀφει- 
λέταις ἡ ἡμῶν 8αν. σϑί, ῬΘΡΌΡΠΉΔΠΙΙΡ8 1.15. [ἢ γόσοῃ. Ἰδοῦ δϑῦ. ο εἰ μὴ 
ἀφεῖς]} εἰ μὴ ἀφεὶς (8]ς) Ι. εἰ μὴ ἀφῆς Ο(.α.Κ. “μὴ ἀφεὶς Εἰ. Λε ΓΟΠ. ἐὰν μὴ 
ἀφῇς ϑαν. σοί. Μοχ μετὰ π. τοῦτο ῬΤῸ τοῦτο μετὰ π. (.α. ᾿ Κ. Ρ καὶ ποῦ] 
καίτοι οὐκ ΟΟ. Ο.Κ. Μοχ τὸ ρτὸ τὰ 1.:Κ. « ἐλέῳ ΚΒ. Ι. μόνου Ἦ.. 8 τοῦ 
τοιούτου] τούτου Ἰὰ. Ὁ ἀγαθὸς] ἀγαθὸς, λέγοντες σαα.Κ. λέγοντες, ἀγαθὸς 
ὅαν. οοἴ. λέγοντες οπ. ἴ. εγοη. οἵ, αἱ νἱἀοίατγ, - Ῥοβί ἀνὴρ δα. φησὶ ἴὰ. 
Υ εὐμετάλλακτος ᾿ὰ.]. δτοη. Ὑ τούτων Κ. Χ ἡμῶν Ε. Υ̓͂ ἀφίεμεν ἐδ 
Ζ τ ἁμαρτήματα]: “ἀφεθήσεται καὶ ἡμῖν Ο.(.1Κ. ὅδν. σοῦ. πΠΟῃ γε. 8. καὶ οτη. Εἰ 
οὐ πέ τε θεὸς (Ὁ. ὁ ἐὰν γΥο ἂν Ο.α.1.Κ, ἃ ἑαυτῶν] ἡμῶν (ἸΚ. ἑαυτῶν 
ΟἸη. Ἀ.,.. 
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τὸ πλέον ἀποσμηξόμεθα τοῦ ῥύπου. Τ]Πολλαὶ ὁ γὰρ αἱ ὁδοὶ αἱ 
ἱκαθαρεύουσαι. [[ἄντοθεν τοίνυν πολεμῶμεν τῷ διαβόλῳ. Οὐδὲν 

εἶπον δύσκολον, οὐδὲν δυσχερές. ἼΑφες τῷ λελυπηκότι, ἐλέησον 

τὸν δεόμενον, ταπείνωσόν σου τὴν ψυχήν" κἂν σφόδρα ἢ ἧς ἁμαρ- 

τωλὸς, δυνήση καὶ τῆς βασιλείας δἐπιτυχεῖν, διὰ τούτων αὐτὰ 

γε δε υχα τὰ ἁμαρτήματα, καὶ ἀποσμήχων τὴν κηλῖδα. Τέ- 

νοιτο δὲ, " ἡρᾶς πάντας ἐνταῦθα ἀποκαθηραμένους ἅπαντα τῶν 

ἁμαρτημάτων ἱτὸν ῥύπον διὰ τῆς ἐξομολογήσεως, ἐκεῖ τυχεῖν 

τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου Ε 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ' οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ. πνεύματι 

δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

᾿Αμήν. 

ΔΛΟΙΓῸΟΣ Β. 119 

ἱ Ηὐχαριστῶ τῷ θεῷ ἅμου πάντοτε, μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ 

τῶν προσευχῶν μου, ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν, 

ἣν ἔχεις πρὸς τὸν κύριον ᾿Ιησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, 
ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς ὕσου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπι- 

γνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν “ἡμῖν εἰς Χριστὸν ᾿]ησοῦν. 

ΟΥ̓Κ εὐθέως ἐκ προοιμίων αἰτεῖ τὴν χάριν' ἀλλὰ πρότερον Β 

τὸν ἄνδρ α θαυμάσας, καὶ ἐπαινέσας ἐπὶ τοῖς κατορθώμασι, καὶ 

τῆς αὐτοῦ ἀγάπης δείξας τεκμήριον. οὐ μικρὸν, τὸ διαπαντὸς 

αὐτοῦ μεμνῆσθαι ἐν ταῖς προσευχαῖς, καὶ εἰπὼν ὅτι πολλοὶ 

ἀναπαύονται πρὸς αὐτὸν, καὶ πᾶσιν ὑπακούει καὶ πείθεται, τότε 

καὶ αὐτὴν τελευταῖον τίθησι, μάλιστα αὐτὸν δυσωπῶν τούτῳ. 
᾿ Ε] Ν Ὡ“ ᾽ , ᾿ ᾽ “-“ ΄σ ᾳ Ἑ 

ἰἱ γὰρ ἕτεροι ἐπιτυγχάνουσιν ὧν δέονται, πολλῷ μᾶλλον “ὁ 
΄' Ἁ ΄“ , Α “ χυ “-“ “σ΄ φ᾿ 

Παῦλος" εἰ πρὸ τῶν ἄλλων ἐλθὼν ἄξιος ἦν τυχεῖν, πολλῴ μάλ-Ο 
Ν Α 7 σ΄σ ΄“- Ἁ ᾿ς - 

λον μετὰ τοὺς ἄλλους, καὶ πρᾶγμα αἰτῶν οὐκ εἰς αὐτὸν ἀνῆκον, 
ς ᾿ ΟΝ ον Ω ων ᾿ 7 ’ ΦΨ Γ 
ἀλλ ὑπερ ἑτέρου. Εἶτα ἵνα μὴ δόξη ΤΟΤοῦ ἕνεκεν γράφειν 

“μόνον, ὡς εἰ μὴ ᾿Ονήσιμος ἢ ἣν, φησὶν, οὐκ ἂν [ἔγραψας, ὅ ὅρα 
Α 

πῶς καὶ ἑτέρας αἰτίας τίθησι τῆς ἐπιστολῆς" πρῶτον μεν τὴν 

ἀγάπην αὐτοῦ δηλῶν, ἔπειτα δὲ καὶ ἕενίαν κελεύων ἑτοιμασθῆναι 

αὐτῷ. ““᾿Ακούων σου, φησὶ, τὴν ἀγάπην." Θαυμαστὸν τοῦτο, 
Ἁ “ ’ “5 - “- “ .- “ Ἂ δ 

καὶ τοῦ παρόντος δἰδεῖν τοῦτο πολλῷ μεῖζον. Δῆλον γὰρ ὅτι 

ιΙ ΨΈΒ5. 4--.. 

5 γὰρ ΟΠ. α.Κ. ἐ“Γκαθαρεύουσαι) καθαίρειν δυνάμεναι Ο(α.Κ. ε τυχεῖν σ. 
ἢ πάντας ἡμᾶς ᾿ἴπνοῖ8ο οτά. Ἐ..1. ἱ τὸν οτη. (Ὁ. ΗομΜ. Π. 8 μου 
οἴῃ. α.Κ. Ὁ σου ἐνεργὴς οτὰ. Ὁ. ο ὑμῖν] ὅϊο Ε΄.(.1.Κ. ἡμῖν Εαάα. 
Τηΐτα ἡμῖν Ο.Κ. ὑμῖν Εαα. ἃ ὃ αβϑατηΐατη οχ (.Ε..6.ψ]. 8 μόνον] -Ἐ 
μηδὲ εἴπῃ τις Ο.6.Κ. ὅαν. οοεἴ. Μοχ οἴη. φησὶν ᾿ἰάδιη. ἴ ἔγραψεν εχ σοτΓ. Κ. 
8 ἰδεῖν] ἤδη Ε΄. ϑέαίίπη μάλιστα ρτο τοῦτο Ο.α.Κ 
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» , χ Ἀ 

ἐκ τοῦ ὑπερβάλλουσαν ταύτην ὃ" εἶναι, καὶ διάδηλος γέγονε, καὶ 
΄“ 3 Α χω ΄ 

μέχρις αὐτοῦ ἔφθασε" καίτοιγε οὐκ ὀλίγον τὸ μέσον ἣν Ρώμης 
λ Π ς Ϊ ὃ “ ’ - 3 κ᾽ δὺν Οἱ 

καὶ Φρυγίας ἐκεῖ γὰρ μοι δοκεῖ εἶναι ἀπὸ Ἀρχίππου. ΐ 

γὰρ ̓ ἸΚολοσσαεῖς τῆς Φρυγίας εἰσὶ, πρὸς οὗς γράφων ἔλεγεν, 
2 «Ὅταν ἀναγνωσθῆ παρ᾽ ὑμῖν ἡ ἐπιστολὴ, ποιήσατε ἵνα καὶ 

ἐν τῆ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῆ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας 
“ Α, Ν ᾿ - 52 ο ᾿ “- , ᾽ ἢ 
ἐνὰ και υμεις ἀνάαγνωτε. Αὕτη δὲ Τῆς Φρυγίας πόλις εστιν. 

ςς ΗΓ} ᾿ . . ἢ - ΄ : ι 
ὕχομαι, φησιν, ἵνα ἡ κοινωνία τῆς πιστεῶς σου ἐνεργής 

Ρ "Δ 8 ὃ δό [ΠῚ 4 «ἢ ἣ, - 
γένηται. ρᾷς , πρότερον αὐτὸν διδόντα πρίν ἢ αβεῖν, 

Α 

καὶ πρὶν ἢ τὴν χάριν αἰτῆσαι, τὴν ῃαύτοῦ παρέχοντα ὁπολλῴ 

Ἑ μείζονα ; “ Ὅπως, φησὶν, ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς 
Ν ΄“- ΄“- “ Ἁ 

γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ὑμῖν εἰς Χριστὸν 
Ἴ Ὡς 4.9 ΠῚ ᾽ ἰ Ψ᾿ .] Α 3 ,ὔ [ δὲ 

ησοῦν. ουτέστιν, ἵνα πᾶσαν ἀρετήν ἐπέλθης, ἵνα μη εν 

Ρέλλειφθή. Οὕτω. γὰρ ή πίστις γίνεται ἐνεργὴῆς, ὅταν ἔργα 

ἔχη. Ὅ 4! Χωρὶς γὰρ ἐρψον ᾿ πίστις νεκρά ἐστι. Καὶ οὐκ 

εἶπεν, ἡ πίστις σου, ἀλλ᾽, “ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου, συν- 
’ Ἁ κι. “΄“- ’ 

ἅπτων αὐτὸν ἑαυτῷ, καὶ ἕν σῶμα δεικνὺς, καὶ τούτῳ μάλιστα 
3 Ἁ “ ᾿ὴ Α 5 Α " Ἁ ’ , 

αὐτὸν δυσωπῶν. “ΕΠ κοινωνὸς εἶ, φησι, κατὰ τῆν πίστιν, καί 
ο Ἁ ᾽, - ς ᾿ “- 

κατα τὰ ἀλλα ὀφείλεις κοινωνεῖν. 

ες "Χαρὰ ἃν γὰρ ἔχομεν καὶ πολλὴν παράκλησιν ἐπὶ τῆ ὰἀ ἄπη τὐὐῶν,: Χχ Ρ̓ ἐ 
, 39 

σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα. τῶν ἁγίαν ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ. 

Οὐδὲν οὕτω δυσωπεῖ, ὡς τὸ "τὰς ἑτέρων εὐεργεσίας ἱπροφέρειν, 
Α 

καὶ μάλιστα ὅταν ἐκείνων αἰδεσιμώτερος ἣ ἥ. Καὶ οὐκ εἶπεν, εἰ 
Α 

τοῖς ἄλλοις ποιεῖς, πολλῷ μᾶλλον ἐμοί" ἀλλὰ τὸ αὐτὸ μὲν ἡνί- 
ς ’ὔ Α μὴ ’ 

ἕατο, ἐτέρως δὲ αὐτὸ μεθώδευσε προσηνέστερον. 'Γουτέστι, 
᾽ὔ 7 3 “ ’ ’ Α 

σύ μοι παρρησίαν ἔδωκας ἐκ τῶν εἰς ἑτέρους γενομένων. “ Καὶ 
᾽ Ὶ ’ Ε , εὰ 2 Α Α 

παράκλησιν. ᾿Πουτέστιν, οὐ μόνον ἡδόμεθα, ἀλλὰ καὶ παρα- 
’ με 7 " ς “ 9 - ΩΝ ἥ τν ’ ὃ - 

μυθούμεθα: μέλος γὰρ ἡμῶν ἐκεῖνοι. ἰ τοίνυν τοσαυτην ὁεῖ 
Α δ Α, “- ὔ ᾿] Ἁ 7 

τὴν συμφωνίαν εἶναι, ὡς ἐπὶ ταῖς ἑτέρων ἀναπαύσεσι τοὺς ἀλ- 
5 “ » Ἃ μι ΩΝ Ι 3 

λους ἐν θλίψεσιν ὄντας, κἂν μὴ τύχωσί τινος, εὐφραίνεσθαι δι 
᾿ ’ “δ σα ’ὕ 9 ’ὔ ΄ ΄“- Χ Α 

εκείνους, ὡς ἐνὸς σώματος εὐεργετηθεντος, πολλῴ μάλλον ἧκαι 
Α ς »“" Ἂ ’ὔ Κκ Ἁ ᾿] ο Φ Υ Ε Ζ “ ’ 

σν ἡμᾶς ἀνεπαυσας. αἱ οὐκ εἶπεν, ὅτι Υ εἴκεις, ὅτι πείθη, 

2 ΟΟἱϊ. ἴν. τό. 8. (26. 11. χύ, 4 γ,γ. 

Ὠ εἶναι) -Ἐ καὶ ἀ ἀγαπᾶν Ο. Ε.α.Κ, Νετγοη. τ καὶ ἀγαπῶν 1. ἷ ἐκεῖθεν Ο.σ.Κ, 
Κ ἀπὸ Βαρογβουῖρῦ. ἴῃ 1. ἀπὸ ᾿Αρχ.] ὅθεν καὶ ἴΑρχιππος Ο.α.Κ. 1 Κολασσ. Ε΄. 
τὰ φρὶν ΟΤὨ. Ϊ. Ὦ ἑαυτοῦ ἢ. παρέχοντα ἴῃ ἀκ ἢ μαροῦ Κ. 9 πολλῷ] καὶ 
πολλῷ Ο(6.Κ. ται] μεῖζον Ο.Ὁ.α.Κ. μείζων 1. Ρ λειφθῇ κ, ᾳ εἰ 
οἵη. Κ. τ χάριν Ο.α.Κ. νετοη. γὰρ οἵα. (ὦ. Μοχ ἐπὶ τῆς ἀγάπης σου 1. 
5 τὰς] τῶν ΟΟ. : προφέρειν] δὶς ΟΕ Κ, αι, Βαοθαῦαν προσφέρειν. 
᾿ προσηνέστερον] -Ἐ ἐχθρον (χάριν Ο.α.) ἔ ἔχομεν Ο.α.Κ. δᾶν. σοί, Υ τοσαύ- 
τὴν ὃ. τὴν σ. .] δῖ. Ο,6.1.Κ, τὴν σ. τοσαύτην ὃ. Εαα. Χ καὶ---ἀνέπαυσας] 
εἰ καὶ ἡμᾶς ἀναπαύσεις Ο.Ο.1Κ. ὅν, οοὔ. ᾿ηνϊίο Ν᾽ εἴ. Υ εἴκεις] ὅ;1ο ὅν. οδί. 
οραα νεῖ. εἰκὸς οδ΄ 1 ΠΟΒίΣΙ]8 ΟΥΩΏΪθ.Β οἵ εοῃ. 27 ὅτι οἴῃ, (Ἅ,Ο.Κ. διαῦτα 
πείθει 1. Ν εγοῃ. 

ΕΟ Υ, 7. 

(417) 
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ἀλλὰ καὶ σφοδρότερον καὶ πον οωαοωφι, ἐς ὅτι τὰ σπλάγ- 

χνα τῶν ἁγίων," ὡς ἄν εἰ περὶ "παιδίου ποθεινοῦ τοῖς πατράσιν 

ὄντος καὶ ἐπεράστου. Οὕτως ἡ ἀγάπη, οἡ φιλοστοργία δεί- 

κνυσιν αὐτὸν “ 

“πολλὴν παρρησίαν ἔχων ἐν Χριστῷ." Ὅρα πῶς ἀσφαλίζεται, 

μή τι ἱκαὶ τῶν ἀπὸ σφοδρὰς ἀγάπης λεγομένων πλήξη τὸν 

καὶ σφόδρα ἀγαπώμενον παρ᾽ αὐτῶν. ὃ“ Διὸ 

ἀκροατὴν, ὡς δυσανασχετεῖν. Διὰ τοῦτο πρὶν ἢ εἰπεῖν, ““ δέπι- 
5 διπου 

τάσσειν σοι, ἐπειδὴ βαρὺ ἣν, καίτοιγε ἀπὸ ἀγάπης λεγόμενον 
΄σ ἢ « Ἁ ΄-“ -ς 9 ὦ ᾽ ’ Α 

μάλλον ίκανον θεραπεῦσαι, αλλ΄ ὅμως εκ περερυσίεις πολλὴν 
ΐ Ν 

τίθεται τὴν διόρθωσιν, ἱ εἰπὼν, “ παρρησίαν ἔχων, δ ὅπερ μέγαν 

δεικνύντος ἢ ἣν τὸν Φιλήμονα" τουτέστι, ΠΡ" ἡμῖν ἔδωκας 

σύ: καὶ οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ Κὶ τὸ, “ ἐν Χριστῷ" οὐχ ὡς 

ἐν τῷ κό λ ᾿ )δὲ ὡς δὺν ᾿ Ἰλλὰ διὰ τὴ εν τῷ κόσμῳ λαμπροτερος, οὐὸε ὡς δυνατώτερος, ἀλλὰ ὁιὰ τὴν 
] Α ;’; ΕΠ Ἁ ςς " ’ 

καὶ τότε ἔθηκε το, “επιτασσειν 
’ Α ο Ἁ ; 

πίστιν τὴν εἰς τον Χριστόν' 
.» κ ᾽ ΝΟ , . κ ν ες ἤν δ΄ ὧν 25) , 

σοι καὶ οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ, “τὸ ἀνῆκον, τουτέστιν, 
φε ος 

’ 

εὔλογον πράγμα. Καὶ ὅρα ἐκ πόσων αὐτὸ κατασκευάζει. 'Γοὺς 
ΕΝ κω - Α γα. ,ὔ εἶ Ν ᾿ Ἁ . ὅν 

ἄλλους εὖ ποιεῖς, φησι, καὶ ἐμε᾿ καὶ διὰ τὸν Χριστὸν, και ὅτι 
Ἀ δι ’ Ρ] ΄' 

το πράγμα εὔλογον, καὶ ὅτι ἡ ἀγαπη δίδωσι, 5΄““πΔ ̓  ἣν μάλ- 
κι» η“() «ἡ 9. Φ ὡ ὃ εἰ “ Ἂ 5 , 

λον παρακαλω. ς ἂν εἰ εἶπεν" οἶδα μέν, ὅτι καὶ ἐπιτάττων 

ἀνύω μετὰ πολλῆς πῆς ἐξουσίας, ὁ ἀπὸ τῶν “προλαβόντων' πλὴν 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πολλὴν ὑπὲρ τοῦ πράγματος ποιοῦμαι Ῥσπουδὴν, 

παρακαλῶ. ᾿Αμφότερα ἔδειξεν, ὁμοῦ, ὅτι καὶ θαρρεῖ αὐτῷ" 

ἐπέταξε γάρ᾽ καὶ ὅτι σφόδρα τοῦ πράγματος ἀντιποιεῖται" [ΠῚ 

παρακαλεῖ. “ς'Γοιοῦτος ὧν, φησὶν, ὡς Παῦλος πρεσβύτης." 
’ “ ΝῚ ΄ ΄' 

Βαβαὶ, πόσα δυσωπητικά; ᾿]]αῦλος, ἀπὸ τῆς ποιότητος τοῦ 

προσώπου" ἀπὸ τῆς ἡλικίας, ὅτι πρεσβύτης" ἀπὸ τοῦ δικαιο- 
,ὔ “ “ἷ . ς Δέ Ὡ} “-“- ᾿ κι ΓΙ Ν 

τέρου πάντων, ὅτι καί, ἐσμιος Ἰησοῦ Δριστοῦ. ἰς “γὰρ 
» “Δ Ἁ 9 Α Α ’ 9 ’ « ’ φος , 

οὐκ ἀν τὸν ἀθλητὴν καὶ στεφανίτην ἐδέξατο ὑπτίαις χερσί; τις 
«ε “ ᾿Ὶ Ἀ ’ Ἢ “ἃ ’ ᾽ ’ ’ 

ορῶν διὰ Χριστὸν δεδεμένον, οὐκ ἂν μυρία ἐχαρίσατο; "Γοσού- 
δὲ , " “ " κ δὲ ΟΡ, ΑΝ, Ἀ 

τοις θη προλεᾶανας αὐτοῦ τὴν ψυχὴν, οὐδε εὐθέως ἐνέβαλε τὸ 

ὅ ᾧ..8. διν. Ὁ 

ἃ ἐκῴαν. Ἐ. Ὁ παιδίου] Ὁ τις λέγοι Ο. σ. Ξε: 9 ἡ] καὶ ἡ Ο(α.Κ. ἡ φὰ. 
οἴη. (ὑδί. 4 καὶ --οΟὐτῶν] παρὰ πάντων αὐτῶν σῴ. ἀγαπώμενον Ὁ. 6 πολ- 
λὴν]ὔ Ὁ φησὶ Εὰ. ἐν Χρ. π. ἔχων ἢος οτὰ. α.ΚΚ. ϑέαί!πι Ἰηβουιηΐ ἐπιτάσσειν σοι 
τὸ ἀνῆκον (.α.Κ. ὅκν. σοί. ἔ καὶ οἵη. α.Κ. Ε ἐπιτάσσο (81) 1. ἐπεὶ 
ΡΙῸ ἐπειδὴ Ὁ. δ ἱκανὸν] τ ἦν Ε΄. ἱ εἰπὼν -- γὰρ ἃ. ἜΘχραποίιμη ἴῃ Κ. 
Θιδίτη παρ. πολλὴν ἔχων . Κ τὸ] τῷ [. Ῥοϑβύ Χριστῷ 84. ἐπαγαγὼν, ὅπερ 
δηλοῦντός ἐστιν ὅτι (.(Ἅ.Κ. ὅδν. οοὔ. Μοχ λαμπρότερον εἴ δυνατώτερον ἸΔΘ πη. 
Ι καὶ οτη. (.«α.Κ. ταῦτ τέθεικε Πάθτη. τὰ δι ἣν] διὸ καὶ ἐπάγει, διὰ τὴν 
ἀγάπην (ὐ.α.ΚΚ. ὅν. σού. ἢ ὡς ἂν εἰ εἶπεν] ὅῖο ὅν. οοεῖ. ὡσανεὶ εἰπεῖν 1. 
ψεγοη. ὡσεὶ ἔλεγεν (.α.Κ. ο προλαβόντων) πραγμάτων . Ρ τὴν σπου- 
δὴν 1. 4 παρακαλεῖ] Ἐπαρακαλῷ, φησὶν Ο.α.Κ. Μοχ φησὶν οἴη. ὦ. Ῥοϑί 
πρεσβύτης ταά. νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος Ἰ. Χρ. Ο.α.Κ. Υ Παῦλος οπ. (ὑαί. Ῥοϑί 
προσώπου 84, ὅτι Παῦλος ἴ. (ὑαί. 5 ἔβαλε 1. 

ΤΟΝ. ΥἹ, ἊΣ 
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Ι , 7 " ’ . 

ὄνομα, ἀλλὰ τοσαύτην ποιησάμενος αἴτησιν ἀναβαλλεταῖι. (418) 

ΕἼἼστε γὰρ ν τοὺς θυμοὺς τῶν δεσποτῶν κατὰ τῶν ἀποδεδρακό- 

των οἰκετῶν" καὶ μάλιστα ὅταν μετὰ κλοπῆς τοῦτο ἐργάσων- 

ται, κᾶν χρηστοὺς ἔχωσι δεσπότας, πῶς αὔξεται ἡ μα 

γὺ αὐτην οὖν πᾶσι τούτοις προελέανε" καὶ πρότερον πείσας Χκαὶ 

η81 πᾶν ὁτιοῦν ὑπουργῆσαι ἑτοίμως, καὶ παρασκευάσας αὐτοῦ τὴν 

ψυχὴν πρὸς πᾶσαν ὑπακοὴν, τότε ἐπάγει τὴν δέησιν, καί φησι" 

7“ Παρακαλῶ σε" Υκαὶ μετὰ ἐγκωμίων" “περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, 
ΟῚ ς - “- ᾿ς ’ ε Α 

ξξγὼ ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς μου. [λιν οἱ δεσμοὶ δυσω- 
’ κα Ἁ ’ Ἀ, ΤῊΣ ᾿ ἃ 9 ’ Ν Ἁ 60 Ἀ ᾽᾽ 

πητικοι. αἱ τότε τὸ ὄνομα δ οὐ μόνον γὰρ τὸν θυμὸν ἔσβε- 
5 δ᾽ Δ ς - Ρ , οονΐ Ν « πι. ἢ Ἀ 

σεν, ἀλλὰ καὶ ἡσθῆναι ὃ πεποίηκεν. υ γὰρ ἂν αὕτον, φησὶ, 
,ὔ 3 , ς Ἀ "ὃ τὴν ΕΝ Ὅ ὅ ἢ 6 

τέκνον ἐκάλουν, εἰ μὴ σφοὸρα ἦν εὔχρηστος. περ Διμοθεον 
9 ’ σι Α ΄ Α ΄ Α , 

ἐκάλεσα, τοῦτο καὶ τοῦτον. ἸΚαὶ πολλαχοῦ τὴν νῶν 

δεικνὺς, ἶ ἀπὸ τοῦ καιροῦ τῆς ὠδῖνος ἐντρέπει' δέσμιος “αὐτὸν 

Β ἐγέννησα, φησίν. Ὥστε καὶ διὰ τοῦτο ἄξιος πολλῆς τυχεῖν 

τῆς τιμῆς, ὅτι ἐν αὐτοῖς τοῖς ἄθλοις ἀπετέχθη, ἐν τοῖς ὑπὲρ 

Χριστοῦ πειρασμοῖς. 
ς- Ὃ , 8. Ἀ 3) Ὅρ ᾿ ε , 

νήσιμον, ὅπτον ποτε σοι ἄχρηστον. α κἀνεὶς ἡ συν- 
“-. “- “" Ἁ 

εσις, πῶς ὁμολογεῖ αὐτοῦ τὸ ἁμάρτημα, ρέρν τούτῳ σβεννὺς 
“. ΕῚ “᾿" δ. 99 

αὐτοῦ τον θυμόν. Οἶδα, φησὶν, ὅτι ἄχρηστος ἣν" « Νῦν δὲ, 

σοὶ χρήσμος ἔσται, οὐκ εἶπεν, ἵνα μὴ ἐκεῖνος ἀντείπῃ, ἀ ἀἰκλιὰ 
«ς 

καὶ τὸ Ἰαὐτοῦ πρόσωπον εἰσήγαγεν, ἵνα ἀξιόπιστοι ὦσιν αἱ 
Α 

Ο ἐλπίδες: “ Νῦν δὲ σοὶ, φησὶ, καὶ ἐμοὶ "εὔχρηστον." μἱ γὰρ 

Παύλῳ χρήσιμος τῷ τοσαύτην ἀκρίβειαν. ἀπαιτοῦντι, πολλῷ 

μᾶλλον τῷ ΓΙ ΒΝ, 9" «δον ἔπεμψα πρὸς σέ ΙΚαὶ! τούτῳ 
Ἁ Ἁ Ε) φὸ “ 4 ’ὔ Ι Ἀ ε Ὧ 

τὸν θυμὸν ἔσβεσε, τῷ παραδοῦναι αὐτόν. Μάλιστα γὰρ οἱ δε- 
, 

σπόται τότε ὀργίζονται, ὅταν ὑπὲρ "" ἀπόντων παρακαλῶνται' 
ο᾽ ΄σ΄ ΄σ 

ὥστε καὶ αὐτῷ τούτῳ μᾶλλον κατεπραῦνε. “ ἜΣ δὲ" αὐτόν." 
Α , ΟῚ Ἃ ἢ ν »᾿ 3 , 

Καὶ πάλιν οὐ γυμνὸν τίθησι τὸ ὄνομα, ἀλλὰ μετὰ ῥήματος 

7 ν ὙὸΣ θυ ὙΠ, 9 ν. 12. 

ἴ αἴτησιν] -Ἐ τι σ. Κ, Υ τοὺς θ. τῶν ὃ.] ὁποῖοι τῶν ὃ. οἱ θυμοὶ (.α.Κ. 
ν᾽ κἂν---αὔξεται] κἂν γὰρ χρηστοὶ τύχωσιν ὄντες, αὔξεταί πως (.α.Κ. Χ καὶ 
οτῃ. (.(.1Κ. ὅν. οθϑί. Υ καὶ οἴη. Ο.1. 2 ἐγὼ δρορββὶύ οχ (.6.1.Κ. 
ἃ οὐ μ. γὰρ] τούτῳ (τοῦτο Κ. .) οὐ μ. Ο.α.Κ, Ὁ ἐποίησεν ΚΑ. ὃ οὐ--φησὶ] 
ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν" οὐκ ἂν αὐτὸν (Ἔποτε ακΚὸὺ Οοὐτετο α ἀπὸ] καὶ 
ἐνταῦθα (- καὶ Ὁ...) ἀπὸ (.α.Κ. 6 αὐτὸς Ἰὼ. Μοχ ὥστε καὶ ΟΠ]. Ια θη. 
ἔ τοῦ Χρ. Δα. τοῦ οἵη. (ὐ.1}.1. (ὑαῦ. 8 καὶ] κἂν Τὸ, ᾿ σοὶ-- οὐκ εἶπεν) 
δῚς Ἐ.1.  εγοη. ἀλλὰ νῦν ἐμοὶ (σοι ΟῚ χρήσιμος. (-καὶ Οσ. ) οὐκ εἶπεν ἁπλῶς, 
ἐμοὶ (σοι ().) Ο.α.1ΚΚ. νῦν δέ σοι καὶ ἐμοὶ χρήσιμος. ἔσται. οὐκ εἶπε, νῦν δέ σοι 
χρήσιμος ἔσται ὅαν. οθΐ. Ργδθθαηίθ ψεοῖ. ἱ ἑαυτοῦ Ο. ἱ- εὔχρηστον] χρή- 
σιμος 1. Ι τοῦτο 1. Μοχ τὸ παρ. (Ο.]. ΤΩ ἁπάντων Ἰνδ, ἘΠ παρακα- 
λῶνται Δ΄. 1ῃ τηδῦρ'. ΘΟάθιη ΟΔ]ΆΤΩΟ τότε μᾶλλον τὴν φλόγα τοῦ θυμοῦ ἀνά- 
πτουσιν Ἰ. ἢ" αὐτὸν ]-Ε τουτέστι, τὰ ἐμὰ σπλάγχνα, προσλαβοῦ ὅδαν. οσδί. το- 
ΡαρΠδηθθι85 ΠΠΌΓ]85. 
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" ὡς ...6 ᾿Ξ , ’ ,ὔ [ δὲ ςς ’ .3 
εντρεπτικοῦ, Ὁ τοῦ τέκνου θερμότερον ἐστιν. Εἶπε, “ τέκνον" Ὁ 
2 ςς 3 ’; .᾽} ΠῚ ο΄ ’ ΕῚ Ἀ “- ΩΝ “ " 

εἶπεν, “ ἐγέννησα ὥστε μάλιστα αὐτον φιλεῖν εἰκὸς, ὅτι ἐν 
»“ Ἁ 

πειρασμοῖς αὐτὸν ἔτεκεν. Ὅτι Ρ γὰρ περὶ ἐκεῖνα τὰ παιδία 

μάλιστα “κκαιόμεθα, αδῆλον, ὅταν κινδύνους διαφύγωμεν, καὶ ἐν 

αὐτοῖς τέκωμεν᾽ ὡς ὅταν “λέγῃ ἡ ἢ γραφὴ, 10 «ς τ ὑαὶ Βαροχαβήλ"" 

καὶ πάλιν ὅ ὅταν δκαλῆ τὸν Βενιαμὶν ἡ ἡ Ῥαχὴλ, 1 ἂν ̓ Υῶςς, φησὶν, 
’ 

ὀδύνης μου. “Σὺ δὲ αὐτὸν, ἡ φησὶ, τουτέστι, τὰ ἐμὰ σπλαγ- 
συ" ν Δ Ἷ ΕῚ - 4 9 , Α ’ὔ 

χνα, προσλαβοῦ. εἰκνυσιν αὐτοῦ τὴν ἀγαπὴν τὴν πολλήν. 
᾿ εὺ ο ὺ -“ “."» 

Οὐκ εἶπεν, ἀπόδεξαι, οὐκ εἶπε, μὴ ὀργισθῆς, ἀλλὰ, “προσλαβοῦ"" 
’ Χ "5 κ ’ὔ " Α :- ᾿] » ἈΝ ᾿ ἂὰϑβ 

τουτεστιν, οὐχί συγγνώμης, ἀλλα τιμῆς ἐστιν ἄξιος. ὍΦινὰ τίς: Εἰ 
7 ’ Ν “- 

γΓέκνον Παύλου γέγονεν. 15 “Ὅν Ζέἐγὼ ἐβουλόμην ὑπὲρ σοῦ 
’ὔ .-. “- “- ΄ 

κατέχειν, ἵνα διακονῇ μοι ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου. 
΄ ’ ’ εἶ Η 

Ὁράς, πόσα πρότερον κατασκευάσας, τότε αὐτὸν ἤγαγεν εἰς 

τὴν ΜᾺ δεσπότου τιμήν; Καὶ ἃ ὅρα καὶ τοῦτο μεθ᾽ ὅσης σο- 

φίας" υὅρα κἀκεῖνον πόσου ὑπεύθυνον ποιεῖ, καὶ τοῦτον πῶς 

τιμα. Εὗρες, φησὶν, ὃ ὅπως ἀποδῷς τὴν πρὸς ἐμὲ λειτουργίαν ἢ 
᾿] 9 ΄-. σ΄ ΄σ ΄ 

δι᾿ αὐτοῦ. ᾿Ενταῦθα δείκνυσιν, ὅτι τὸ αὐτοῦ μᾶλλον ἐσκόπησεν, 
Δ Χ “ κ ἰ ᾿ . - 
ἢ τὸ τοῦ παιδὸς, ὅτι σφόδρα αὐτὸν αἰδεῖται. αν Χωρὶς δὲ τῆς 

σῆς γνώμης, φησὶν, οὐδὲν ἠθέλησα “ ποιῆσαι. ̓ Ῥοῦτο μάλιστα 782 

χαυνοῖ τὸν ἀξιούμενον, ὃ ὅταν καὶ πράγματος ὄντος χρησίμου, 
᾿ ᾿Ξ κ πὺ 

μετὰ τῆς ἐκείνου γνώμης 'γίνηται. Δύο γὰρ δἀγαθα" δ καὶ 
ο ὃ , κ - 5 ,ὔ Ϊ ’ Ι "4 Α 

οὗτος κερδαίνει, καὶ οὗτος ἀσφαλέστερος ᾿'καθίσταται. αἱ 
ΕῚ “" « Α Ἁ “ ’ Ι . . δε 5 Α ς ; 49 

οὐκ εἶπεν, ἵνα μὴ κατὰ ἀνάγκην, “αλλ΄, “ὡς κατὰ αἀναγκῆν. 
, Α Ν ν 

"ἩΗ;δειν μὲν γὰρ, φησὶν, ὅτι καὶ μὴ ᾿Ῥμαθὼν, ἀλλὰ ἀθρόον 
Α Ν ’ 

γνοὺς, οὐκ ἄν ΠΞήγανακτησας, ἀλλ᾽ ὅμως ἐκ πλείονος περιουσίας, 
ςς Ὁ Α ξ Ἂν ’ 3 14 ἐς Ἰώ Ἀ διὰ ΄ ς 

ἵνα μὴ ὡς κατὰ Φαναγκῆν. άχα γὰρ ὁιὰ τοῦτο ἐχω- 

Ι0 συ Βορ. ἱν. 2:1. 11 θη. χχχυ. 1:8. Ἰδυντ. ἴθ: 1. Ἰ2 ΨΥ: 16: 

Ο ὥστε---εἰκὸς] ὥστε δεῖξαι μάλιστα διὰ τοῦτο αὐτὸν φιλεῖν (.(α.Κ. Μοχ 
ἔτεκον Ια. Ρ γὰρ] δὲ α.Κ. ᾳ δηῆλον---τέκωμεν] τὰ ἐν τοῖς κινδύνοις 
τικτόμενα, ὅταν αὐτοὺς διαφεύγωμεν, δῆλον ΒΕ. ἃ, ὅταν κινδύνους διαφεύγοντες 
(διαφυγόντες (0.) ἐν αὐτοῖς τέκωμεν, δῆλον ἀπὸ τῆς γραφῆς Ο.«Ο.Κ. Μοχ ἡ 
γραφὴ οτη. ἰάθη. Τ οὐαὶ Ἰ- σοι Ε,. διαίτῃ βαρωχαβὴλ Ἐ.1. βαρουχαβὴλ Ἰζ. 
5. καλῇ --- μου] εἰσάγῃ τὴν Ῥαχὴλ τὸν Βεν. υἱὸν ὀδύνης καλοῦσαν εἰσ Ἐ, 
ἴ υἱὸς} δῖε Ε.1. υἱὸν Ε8ά. Υ φησὶ οτη. Κα. νω δείκνυσιν] ὃ ὅρα (.α.Κ. 
Χ οὐχὶ] οὐ μόνον ᾿ξ. οὐχὶ μόνον α.ΚΚ. μόνον Ῥοϑι συγγνώμης 816α. (. Βεη. 
διαίτῃ ἀλλὰ καὶ τιμῆς σπῆσιεῖ:. Υ̓ τέκνον] ὅτι τέκνον (.Ε᾿. (α.1Κ. Ἰηντία (ὑδί. 
Ζ ἐγὼ φησὶν Ε.. ἐγὼ οτὰ. Ὁ. ἃ ὅρα---ὅσης] τοῦτο τῆς Παύλου (.(.Κ. 
Ὁ ὅρα πλὴν ὅρα Ἰ|ά6πι. ο φησὶ Ἰ-Ἑ καιρὸν 46. 4 φησὶν οτη. (.ἕ. 
6 ποιῆσαι 1- ἵνα μὴ ὡς κατ᾽ δι Ο.1Κ.) ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ἤ. ἀλλὰ κατὰ 
ἑκούσιον (ὑ.«(.Κ. ὅδν. σε. γίνηται] ὅϊο (ὑαΐ. ΕΣ τίκτεται Ε. τίκτηται 
Ε4α. Ξ ἀγαθὰ] ἐντεῦθεν γίνονται ἀγαθὰ (.«(.ΚΚ. ἀγαθὰ ἐντεῦθεν γίνεται ὅαν. 
οοὔ, ᾿ καὶ οὗτος ἐπτιϑηυ στ: ϑαν. σοί. ἷ καθίστα καὶ ἐκεῖνος 
μέμψεως ἀπήλλακται Ἐ Κ ἀλλ᾽ ὡς κ. ἀ. οτη. - ἱ ἥδειν μὲν γὰρ] δηλῶσαι 
τοῦτο βουλόμενος, ὅτι ἤδειν μὲν (.(Ο.Κ. ἢ προμαθὼν 1. ᾿ ἀγακακτήσης 
ἜΣΕΙ ὦ ο ἀνάγκην 1 -Ἐ φημὶ ᾿Ἰάοηη. 

ἐν. 



“340 5. ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΕΥΒΞΟΜΤΟΜΙ εν, 1τ6, 

Β ρίσθη πρὸς ὥραν, ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχης, μηκέτι ὡς δοῦλον." 

Καλῶς τὸ, “τάχα, ἵνα εἴξη ὁ δεσπότης. ᾿Επειδὴ γὰρ ἀπὸ 

αὐθαδείας γέγονεν ἡ φυγὴ καὶ διεστραμμένης διανοίας, καὶ οὐκ 

ἀπὸ προαιρέσεως, Ῥλέγει, Α' τάχα." Καὶ οὐκ εἶπε, διὰ τοῦτο 

ἔφυγεν, ἀλλὰ, “ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη,᾽ “εὐφημοτέρῳ ὀνόματι. 

ΓΚαὶ οὐκ εἶπεν, ἐχώρισεν ἑαυτόν; οὐ γὰρ αὐτοῦ τὸ κατασκεύ- (419) 

ασμα, τὸ ἐπὶ τούτῳ ἀναχωρῆσαι, δοὐδὲ ἐπ᾽ ἐκείνῳ. ᾿Οπερ καὶ 

᾿Ιωσὴφ ἀπολογούμενος ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν φησιν, ὅτι δ “ὋὉ 

θεὸς ἀπέστειλέ με ἐνταῦθα" τουτέστι, τῇ κακουργίᾳ αὐτῶν 

Ο εἰς δέον ἐχρήσατο. ΤΠ - τοῦτο ἐχωρίσθη, φησὶ, πρὸς ὥραν." 

Καὶ τὸν χρόνον νέμων», καὶ τὸ ἁμάρτημα ὁμολογεῖ, καὶ 

“τρέπει εἰς οἰκονομίαν. “Ἴνα αἰώνιον αὐτὸν, φησὶν, Σἀπέχῃς"" 

οὐκ ἐν τῷ παρόντι μόνον καιρῷ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῴ μέλλοντι, ἵνα 

διαπαντὸς ἔχης αὐτὸν, γκαὶ οὐκέτι δοῦλον, ἀλλὰ τιμιώτερον 

δούλου" δοῦλον μὲν ὄντα, εὐνοϊκώτερον δὲ ἕξεις ἀδελφοῦ. “Ὥστε 

Ὀ καὶ τῆ ποιότητι" λοιπὸν γὰρ οὐκ 

Ὁ ἀποπηδήσει. “Ἵνα αἰώνιον αὐτὸν, φησὶν, ἀπέχης." ἀντὶ τοῦ, 

ἀπολάβης. “Οὐκέτι ὡς δοῦλον, ἀλλ᾽ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν 
ἀγαπητὸν, μάλιστα ἐμοί. Δοῦλον ἀπώλεσας πρὸς ὀλίγον, 

καὶ ἀδελφὸν εὗρες εἰς τὸ διηνεκὲς, ἀδελφὸν οὐ σὸν μόνον, ἀλλὰ 

καὶ ἐμόν. ᾿Εἰνταῦθα “καὶ ἡ ἀρετὴ πολλή. Εἰ δὲ ἐμὸς ἀδελφὸς, 

οὐκ ἐπαισχυνθήση καὶ σύ. Διὰ μὲν οὖν τοῦ τέκνου τὴν στοργὴν 

ν “ , ’ 
και ἅτῳ χρόνῳ κεκέρδακας, 

Ἀ Ἁ “ τ ΄ Α », Α Α Α Α 

ἔδειξε, διὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ τὴν εὔνοιαν τὴν πολλὴν καὶ τὴν 
’ 

ἰσοτιμίαν. 
[Π᾿ σι ς ε εκ 9 , . "ὦ ν 59 ΄ὕ 

αῦτα οὐχ ἁπλῶς ἀναγέγραπται, ἀλλ᾽ ἵνα μὴ αἀπογινώ- 
“- . - ᾿ ς ’͵ τ ᾿] “ 9 ᾽ 

Ἐὶ σκωμεν τῶν οἰκετῶν, ϑμηδὲ οἱ δεσπόται σφοόρα αὐτοῖς ἐπιτί- 
Φ Ἁ - Ἁ Γ - 4. δ 

θωνται, ἀλλὰ μάθωμεν συγχωρεῖν τὰ ἁμαρτήματα τοῖς οἰκεταις 
“ ,ὔ “᾿ νΝ τὺ κ 4 τ ὦ ᾿ - 

" τοῖς τοιούτοις, ἵνα μὴ Ἰἀεὶ τραχεῖς ὦμεν, ἵνα μὴ απὸ τῆς δου- 
[ 9 ’ κ ΑΝ Α ᾽ Α ᾿ ἴω ’ 

λείας ἐπαισχυνώμεθα “καὶ κοινωνοὺς αὐτοὺς ἐν πάσι λαμβάνειν, 

1ὅ θη. Χῖν. 5. 

Ρ λέγει -Ἐ τὸ ̓ Ἰάοιη. 4 εὐφ. ὁν.]} τῷ (τῷ οἴῃ. αν. ἑοῦ, ) εὐφ. ὃν. μᾶλλον 
πραὔνων (".(.1Κ. ὅαν. σεῦ. τηντΐα (δὶ. Τ᾿ καὶ οὐκ εἶπεν] οὐκ εἶπεν δὲ (.α.Κ. 
διαίτῃ ἐχώρησεν (.1Κ. Ροϑί ἑαυτὸν 864. ἀλλ᾽ ἐχωρίσθη (.α.Κ. ὅν. οεί. 
5. οὐδὲ ἐπ᾽ ἐκείνῳ οτη. (ὑ. ἴ ὅπερ] αὐτὸ τοῦτο λέγων ὅπερ (.Ἰζ. Βἰαίίτη καὶ 
ὁ Ἵ. Ε. ΡΟ ἀπέσταλκε ἢ. ἘΈπει! Ἐτὸ πᾶν σοι αν -ἰδοῖ. τ’ Δ ἔχης ἴ, 
Υ καὶ ἀϑδϑιισηίατιη οχ [ἃ.1. (ὑδί. 2 μὲν ὄντα, εὐν. δὲ] γὰρ μένοντα, εὖν. (α.Κ. 
ϑαν. σοί. ἃ τοῦ χρόνου Ἰὰ. ϑίαϊιπη κεκέρδανκας ἃ. Ὁ καὶ οτη. Ε᾿.1. Ν Ύοη. 
ἰηνιίο νεῖ. Μοχ ἀποπηδήσει ΟΥ̓ΠΏΘ68. Ἰϑἀθραίαν ἀποπηδήσῃ. ὃ μάλιστα] -Ἐ- 
δὲ (΄(α.Κ, Ἁ ̓ εὗρες εἰς] ὅϊο α. (ὑαι. εὑρέσεις Κ. εὑρήσεις σ. δ γοη. βὰν. 
Μοτ. εὑρήσεις εἰς Ἐ. Ι. Βθη. γχορογίδίὶ Ν οἵ. 6 καὶ οἵη. Ο.α.Κ. ἀρετὴ ἡ 
ΡΙῸ ἡ ἀρετὴ (τ ἢ ἀρ. ἡ Κ. ΓΉΘΙΚΟΝ. Περὶ τοῦ συγχωρεῖν τοῖς οἰκέταις 
τὰ ἁμαρτήματα, καὶ μὴ ἀπογινώσκειν αὐτῶν" καὶ περὶ ταπεινοφροσύνης, καὶ τῶν 
τριῶν ἂς μὰ καὶ Δανιὴλ τοῦ προφήτου. Δ ΘΥΌΠ. Β μηδὲ οἱ δ.] οἱ δ. μηδὲ 
(Ο.ΙΚ. δαν. σοῦ. Μοχ ἐπιτιθέμεθα (ἡ. ἐπιτιθώμεθα ὍΣ δαν. σα, ἢ τοῖς] 
καὶ τοῖς 6. Κ. ἱ ἀεὶ οτη. (Ὁ. οἵ « ρυ. πη, 1. Κ καὶ οἰ. (Ἶα.Κ. 



Υ, τό. ΙΝ ΕΡΙΒΊ. ΑὉ ΡΗΙΠΕΜΟΝΕΜ ΠΟΜ. 1. 34] 

᾿ΕΝ Ὁ " ν , 
ἐπησχύνθη καὶ τέκνον 

π᾿ ἃ 

ὅταν ὥσιν ἀγαθοί. Εὲ γὰρ, ΠΠαῦλος οὐκ 
καλέσαι, καὶ σπλάγχνον, καὶ ἀδελφὸν, καὶ ἀγαπητὸν, πῶς 

ἡμεῖς ἐπαισχυνθῶμεν ; Καὶ τί λέγω, Παῦλος ; ὁ [Παύλου δὲ 

σπότης οὐκ ἐπαισχύνεται τοὺς ἡμετέρους δούλους ἀδελφοὺς "αὐύ- 

τοῦ καλεῖν, καὶ ἡμεῖς "ἐπαισχυνόμεθα ; Ὅρα πῶς ἡμᾶς τιμᾷ" 

ἀδελφοὺς ἑ ἑαυτοῦ καλεῖ τοὺς ἡμετέρους δούλους, καὶ φίλους, καὶ 

συγκληρονόμους. ᾿Ιδοὺ ποῦ κατέβη. '"'Γίΐ οὖν ποιήσαντες ἡμεῖς, 
Ρ Α ΄“ " ’ .] ’ θ 3 Οὐδὲ ὅᾺ αὗ θ ἀλλ᾽ 

τὸ πᾶν ἠνυκότες ἐσόμεθα: Οὐδὲν ὅλως “δυνησόμεθα, ἁ ὅπου 
ν ’ 35 " ’ὔ δ αἰ ε ᾽ὔ 

δ᾽ ἂν ταπεινοφροσύνης ἔλθωμεν, το πλέον αὐτῆς ὑπολελειπται. 

τὶ γὰρ, εἶπέ μοι 5 Ὅπερ ἄν ποιήσης σὺ, περὶ τὸν ὁμόδουλον 

ποιεῖς, ὁ δὲ σὸς δεσπότης περὶ τοὺς σοὺς δούλους πεποίηκεν. 

"Ακουσον, καὶ φρίξον" μηδέποτε ἐπαρθῆς ἐπὶ ταπεινοφροσύνη. 
Τ' ; ἴω " κ ΠῚ " ’ὔ ει ’ ὰ ἡλλὰ Α 

ἄχα γελᾶτε τὸ λεχθεν, δ εἰ ταπεινοφροσύνη επαίρει᾿ ἀλλὰ μὴ 
3 κα ᾿ ᾿ θαυμάσητε" ἐπαίρει, ὅταν μὴ γνησία ἧ. Τ]ῶς καὶ τίνι ἵπρόπῳ: 

-“- Α Α 

ν καὶ γὰρ τοῦτο διαβολικόν. Ὑ Ὥσπερ πολλοὶ διὰ τὸ μὴ κενο- 
κι γω Ἁ “- 

δοξεῖν κενοδοξοῦσιν, οὕτω καὶ διὰ τὸ ταπεινοῦσθαι ἐπαίρονται 
Ἂἢ - “" Ἁ ᾿ Ἁ ’ 

ΣΧ διὰ τὸ μέγα φρονεῖν. " Οἷον, ἦλθέ τις ἀδελφὸς ἢ “καὶ οἰκέτης, 
’ 4 ἈΝ Ἁ ’ 4“ ϑ ’ὔ ’ ς ’ὔ ᾿ 

προσελαβου αὐτον, τοὺς πόδας ἔνιψας, εὐθέως μέγα ἐφρόνησας 

δέποίησα ὃ οὐδεὶς ἐποίησε, κατώρθωσα τὴν ταπεινοφροσύνην. 

"ΠΠόθεν οὖν ἄν τις ἐν τῇ ταπεινοφροσύνη μένοι; Εἰ “μνημονεύοι 
χὰ λί ΟΧ “ς. ἣΝ , .Ἰθ Ὁ ἔ τῆς παραγγελίας τοῦ Δριστοῦ “τῆς λεγούσης ταν παντα 

“ “" ’ Ἰώ: 

ποιήσητε, λέγετε, ὅτι ἀχρεῖοι δοῦλοί ἐσμεν" “καὶ πάλιν τοῦ 

"κ᾿ γὼ ἐμαυτὸν οὐ λογί- 
’ 99. 6 ’ «ς Ἁ [χά δὲ ’ὔ ’ὔ 

ζομαι κατειληφέναι. Ο πείσας ἑαυτὸν, ὅτι οὐδὲν μέγα κατώρ- 

θωσεν, ὅσα ἂν ποιήση, οὗτος μόνος ταπεινοφρονεῖν δύναται, ὁ " ἡσῆ, μ ρ 9 
Α . Ἁ ’ Γ ’ Π ἊΛ Α ς 4 

μὴ πρὸς τὸ τέλος ϑ8ἤκειν νομίζων. ολλοι ἀπὸ ταπεινοφρο- 
’ὔ 9 ’ .] Ν Ν ὃ “ “ ; Ἔ , Υ͂ 

σύνης ἐπήρθησαν. ᾿Αλλὰ μὴ ἡμεῖς τοῦτο πάθωμεν. ποίιησὰς 
Ἁ ΄“- 

τι ταπεινόν ; μὴ φρονήσης μέγα, ἐπεὶ τὸ πᾶν ἀπώλεσας. 1τι- 

διδασκάλου τῆς οἰκουμένης λέγοντος 

16 Ὕπιο, τυ. τὰ, ῬΘΙΙΡΡ. 111. χ2. 

ἱ ἐπαισχύνθη Ἐ.1. ϑϑιαί!πη καὶ οπι. Κι. τὰ ἂν οτη. Ο.Κ. Ὦ αὐτοῦ] ὅ1ο 
αν. οοἴ. ἑαυτοῦ Ε΄. αὐτοὺς (Λ.1.ΚΚ, ϑότοπ. αὐτοῦ οπι. Ο. δ δ ]Π| καλῶν Ε, 
ο ἐπαισχυνούμεθα Ο. α.Κ. αν. εοΐ. Ρ τὸ πᾶν ἢ. ἐσόμεθα] εἰπέ μοι, εἰς τὴν 
τοῦ δεσπότου ταπείνωσιν φθάσομεν (φθάσωμεν. Ο.) 0.α.Κ. 4 δυνησόμεθα] 
-Ε καὶ τὸ πᾶν πράττοντες ἸΙά 61. Τ τί γὰρ, εἶπέ μοι] σκόπει γὰρ Ο. α. Ιζ. ὅν. 
οοῖ. 585 εἶτ. ἐπαίρει) καὶ θαυμάζετε εἰ τ. ἐπαίρει, καὶ ζητεῖτε πῶς καὶ τίνι τρύπῳ 
σ.α.Κ. Μὸοχ πῶς καὶ τίνι τρόπῳ οτη. ἸΙά 611. ῖ τρόπῳ] “ὅταν διὰ τὸ ἀπο- 
δέξασθαι ἀνθρώπους γένηται (γίνηται (.(..) καὶ οὐχὶ θεὸν, ὅταν πρὸς τὸ ἐπαινεῖ- 
σθαι καὶ μεγαλοφρονεῖν (μέγα φρονεῖν 6.) Ο6.Κ. ϑαν. σοί. Υ͂ καὶ γὰρ: 
(-Ἐκαὶ Ε..) τοῦτο] τοῦτο δὲ Ο)Ἷα.Κ. ν ὥσπερ]- γὰρ Ο.(.Κ. ὅν. οεὲ. 
Χ διὰ τὸ] διὰ τὸ μὴ 1. ἀπὸ τοῦ Ο.α.Κ. Ῥοϑὲ φρονεῖν 46. ἐφ᾽ ἑαυτοῖς Οσ.κΚ. 
Υ̓ οἷον] -Ετι λέγω Ο.α.Κ. 5 καὶ Βρογβουῖρί. ἴῃ 1. οἰκέτης ἢ ἀδελφὸς 
ἵν καὶ) ἘΞ. ὃ ἐποίησα Ἰ--λέγεις (6. τὸ δαν. (εἴ, Ὀ πόθεν} πῶς Ἰάοτη. 
Ο μνημονεύοι 1ὰ.1], μνημονεύει Εαα. ἃ τῆς οἵη. Κ. Μοχ ποιήσητε πάντα 
ἢος ογὰ. α.1.Κ 6 καὶ πάλιν] εἰα.Κ. ἴ λέγοντος Παύλου λέγοντος 
(- ἀκούει α.Κ. ) Ο.Ο.Κ Μοχ οὔπω γΡτὸ οὐ (Ο. ξ ἥκειν] -- οὔπω α.Κ. 

ΗΕ 

7183 

Β 
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σ΄ ζ ς “- ᾿ ,ὔ ΟῚ ᾿ "0, ᾽ ,ὔ ω 

οὔτος ἣν ὁ Φαρισαῖος" ἐπήρθη, ἐπειδὴ ἐδίδου τοῖς πένησι τὰς 
, κ᾿ κ “ . ,ὕ ᾽ , ε ΄ “ 

δεκάτας, καὶ τὸ πᾶν ἀπώλεσεν. ᾿Αλλ οὐχ ὁ τελώνης ουτως. 
Ψ ΐ μ , 8. Ω σ΄ , 

ΒγΆκουε [Παύλου ἱπάλιν λέγοντος" 17“ Οὐδὲν ἐμαυτῷ σύνοιδα, 
Ἅ " “ 9 ’ ὃ ὃ ’ ᾿}] « δ κα ᾿ς ᾽ ΄σ΄ ς 

αλλ᾽ οὐκ ἐν τούτῳ ὁεοικαίωμαι. Οράς, ὅτι οὐκ ἐπῆρεν ἑαυ- 
Ι ’ὔ " " Ξ κ᾿ ΄ » 

συνεστελλε καὶ εταπείνου, και ταῦτα εἰς 
Ν Α 

Ὁ τὸν, ἀλλὰ παντοίως 
, 9 - - 

τὴν ἄκραν κορυφὴν ἀνεληλυθώς ; Καὶ οἱ "τρεῖς παῖδες ἐν πυρὶ 
’ 

εν. Ἥμαρτομεν, 
τ ἥ Ν “ ᾽ὔ δι». ὃς, ἫἪΒ ΜΝ ϑν ὟΝ δι 
ἠνομήσαμεν μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν. οὔτο ἐστι καρόϊίαν 

συντετριμμένην ἔχειν. Διὰ τοῦτο Ῥήδύναντο λέγειν" “ ᾿Αλλ᾽ ἐν (420) 
’ 

ΕῚ Κ' Ὁ τ , σ , ᾿ , ἡ ἃ 
σαν, και εν μεσὴη Τῆ καμινῳ, καὶ Τί ἐλεγον; 

“καρδίᾳ συντετριμμένη καὶ πνεύματι ταπεινώσεως προσδεχθείη- 
δ Ἀ ν “- , 

μεν. Οὕτω καὶ μετὰ τὸ ἐμπεσεῖν εἰς τὴν κάμινον, σφόδρα 
3 σ΄ Α ΄“- - 

ἦσαν τεταπεινωμένοι. καὶ μᾶλλον ἢ προ τοῦ ἐμπεσεῖν. ᾿᾿ὰπειδὴ 
Ἁ κυ Ἁ ΄ Ἁ 

γὰρ εἶδον τὸ θαῦμα τὸ γενόμενον, ἀναξίους νομίσαντες ἑαυτοὺς 
΄- Ἵ Α 

τῆς σωτηρίας, εἰς ταπεινοφροσύνην Τκατηνέχθησαν. “Ὅταν γὰρ 
. ᾿ 

πεισθῶμεν, ὅτι παρ᾽ ἀξίαν “πολλὴν μεγάλα εὐηργετήμεθα, τότε 
, 5 ,ὔ ’ ἢ «να Β 9 - 

Ἐ' μάλιστα ἀνιώμεθα. Καίτοι τί παρ᾽ ἀξίαν εὐηργετήθησαν ἐκεῖ- 
’ 

νοι; ᾿Εξέδωκαν ἑαυτοὺς εἰς κάμινον, ἐξηχμαλωτίσθησαν, ἑτέρων 
᾿ ᾿ ι 

ἁμαρτόντων" ἔτι γὰρ νέοι ήσαν" καὶ οὐκ ἐγόγγυσαν, τοὐδὲ ὠργί- 
ΕΝ. οὴ Α ἢ Ν δ χα ι ᾿ Φ ᾽ὔ 

σθησαν, οὐδὲ εἶπον" ναὶ, τί γὰρ ἡμῖν ἀγαθὸν, ὅτι δουλεύομεν 

τῷ "θεῷ ; οὗτος ἀσεβής ἐστι, καὶ γέγονεν ἡμῶν δεσπότης" καὶ 
΄“- ΄ Ἀ 

οὐ τοῦτο μόνον" τί ὠφελήσαμεν προσκυνουντες αὐτόν: μετα 
΄ι “Ἅ - Γ 

τῶν εἰδωλολατρῶν ὑπὸ τοῦ εἰδωλολάτρου “κολαζόμεθα, εἰς 
2 , “ἤ 9 , 5 “- 

αἰχμαλωσίαν ἤχθημεν, πατρίδος ἐξεπέσομεν, ἐλευθερίας, τῶν 
’ , ΄σ - 

Ε πατρῴων ἅπαντων, αἰχμάλωτοι καὶ δοῦλοι γεγόναμεν, βασιλεῖ 
“ ἐ Οὐδὲ ᾽ὔ ο " Ν ᾿ΟΤᾺ .-(« ’ 

βαρβάρῳ δουλεύομεν. Οὐδὲν τούτων εἶπον, ἀλλὰ τί: μαρ- 
" Υ̓͂ 49 Κ Ἁ, “ὯΝ ς Α « “ " 3 »κΕ Α Χ “ 

τομεν, ἠνομήσαμεν. αἱ οὐδὲ ὕπερ εαὐτῶν, αλλ΄ ὑπερ ἧτῶν 
, ΄'. δ “- 

784 ἄλλων ποιοῦνται τὴν δέησιν" 15 ““Ὅτι Υ βασιλεῖ Ξἐχθίστῳ καὶ 
’ ς κ᾿ 3) Ι͂ ΕῚ ς Δὲ κ ὃ 7 

παρανομωτάτῳ παρέδωκας ἡμᾶς." []ἀλιν “ὁ Δανιὴλ δεύτερον 
39 Ἁ 

εἰς λάκκον ἐμβεβλημένος, ἔλεγεν" “Ὁ “ν᾽ )μνήσθης μου γὰρ, ὁ 
Ἁ 

θεός." Διὰ τί οὐκ “ἂν ἐμνήσθη, ὦ Δανιὴλ, “ὅτε αὐτὸν ἐδόξασας 

17 1 ΟὐοΥ. ἱν. 4. 18 ῬΓΘΟΘΒ 3 ῬΌΘΓ. 5, 15. 19 ΤΌΙΑ. 8. 20 6] οὐ Ὅγϑοο, 38. 

᾿ ἄκουε]-Ἐ γὰρ τοῦ (.α.-Ἑκαὶ τοῦ Κ. ἷ πάλιν }-Ἐ ἀλλαχοῦ Ο.α.Κ. πάλιν 
ὁπ. Εἰ. οἱ δηΐθ δουτ. 1. Κ ὅτι] πῶς (Ὁ. "- ΜοΧ ἑαυτὸν ΟἸΠΏ68. αὑτὸν 66. 
Ι συνέστειλε 1. Ἢ τρεῖς] δὲ α.Κ. " μέσῳ τῆς καμίνου 1. μέσῳ τῇ κα- 
μίνῳ Νεγοη. δία καὶ ̓ ὅρα τί Ο.α.Κ. Ο τουτέστι ἴὰ. Ν ΘΥΌΉ. Ρ ἠδύ- 
ναντο] δυνάμενοι ἦσαν τοῦ Ἐ΄. 4 καρδίᾳ] ψυχῇ Ο.α.1.Κ. τ'’ἧ κατηνέχθησαν] 
“εἰκότως σις 5. πολλὴν ὉΠ. α.Κ. αν. οοἵ. Μοχ εὐεργ. Ὀ1Π "ὰ. 
ἴ οὐδὲ ὦ ὦργ. οτη. ΒΕ. καὶ οὐκ ὠργ. οὐδὲ ἐγογ. πος οτα. 1. Υ θεῷ 1-Ἐ τί ὠφελήσαμεν 
προσκυνοῦντες αὐτόν; (.(.ΚΚ. δαν. σε. Μοχ Παδς καὶ οὐ---αὐτὸν ἀοδιιηΐ 1η 
56 θη. καϑεζόμόθα 1. Μὸχ ἐξεπέσαμεν Β. ΙΞ Χ τῶν οὐ. Ὁ. Υβα- 
σιλεῖ]-Ἐ φησὶν Ο.α.-Ἐφασὶν Κι. ὅν. οε΄. 2 ἐ χθίστῳ] ἀδίκῳ .α.Κ. διδαπη 
παρανομωτάτῳ 1.1. πονηροτάτῳ 4. Ροϑί πονηροτάτῳ αἀᾷ, παρὰ πᾶσαν τὴν 
γὴν ΟΨα.Κ. ἃ ὁ οτὴ. Ὁ. Ὁ ἐμνήσθη Οὐ. ὅαν. σού. διαῦπι γάρ μου ΡΤῸ 
μου γὰρ ὦ. ἐὰν ἐμνήσθης (ἁ.1ζ. ἀνεμνήσθης (Ὁ. ὅτι Ἴ. 
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ἐπὶ τοῦ βασιλέως, λέγων" “ “Καὶ ἐγὼ οὐκ ἐν τῇ σοφίᾳ τῇ 
οὔση ἐν ἐμοί 2 ἀλλ᾽ ὅτε ἐνεβλήθης εἰς λάκκον λεόντων διὰ τὸ 

μὴ “ὑπακοῦσαι τῷ πονηροτάτῳ δόγματι ἐκείνῳ; διὰ τί οὐκ 'ἂν 

ἐμνήσθη δι᾽ Βαὐτὸ δὴ τοῦτο: οὐχὶ δι᾿ αὐτὸν ἐμβέβλησαι νῦν 9 

Ναὶ, φησίν" ἀλλὰ πολλῶν ὀφειλέτης εἰμί. ἈΓΡῚ οὖν ἂν εἴποιμεν 

λοιπὸν ἡμεῖς; ᾿᾿Αλλ᾽ ὁ Δαυὶϊδ ἄκουε τί φησι μώο Καὶ ἐ ἐὰν εἴπη 

μοι, οὐ τεθέληκά σε, ἰδοὺ ἐγὼ, ποιείτω μοι τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον 

αὐτοῦ" καίτοι μυρία ἔχων εἰπεῖν ἑαυτοῦ κατορθώματα. Καὶ ὁ 

Ἠλεὶ δέ φησι "ἢ “ Κύριος αὐτὸς, τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ 

ποιήσει. 'Γοῦτο δούλων εὐγνωμόνων, μὴ μόνον ἐν ταῖς εὐερ- 

γεσίαις, ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς κολάσεσι, καὶ ἐν ταῖς τιμωρίαις τὸ 

πᾶν αὐτῷ παραχωρεῖν. Πῶς γὰρ οὐκ ἄτοπον, εἰ ἡμεῖς μὲν 

ΨΆΝΝΝ εἰδότες ὅτι φείδονται δεσπότας τύπτοντας τοὺς οἰκέτας 

αὐτῶν, ἅτε παὐτῶν ὄντων ἐκείνων, "ὁ δὲ θεὸς οὐ φείσεται; 

"Γοῦτο καὶ ὁ [Ϊαῦλος ἠνίξατο εἰπὼν, 24. -ςΞἘ)ὰν ὅτε ζῶμεν, ἐάν 

τε ἀποθνήσκωμεν, τοῦ κυρίου ἐσμέν." Οὐ βούλεται αὐτῷ, φησὶ, 

τὸν πλοῦτον ἐλαττωθῆναι, οἷδε πῶς κολάζει, Ῥοἰκείους κολάζει 

παῖδας. Οὐδεὶς ἡμῶν μᾶλλον “αὐτοῦ φείδεται, τοῦ ἐκ τοῦ μὴ 

ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγαγόντος ἡμᾶς, τοῦ τὸν ἥλιον ἀνατέλ- 

λοντος, τοῦ βρέχοντος, τοῦ ψυχὴν ἐμπνέοντος, τοῦ τὸν υἱὸν 

αὐτοῦ δεδωκότος ὑπὲρ ἡμῶν. ᾿Αλλ᾽ ὅπερ ἔφην, καὶ δι᾿ ὁ πάντα 

ταῦτα εἴρηται, ταπεινοφρονῶμεν ὡς ; χρὴ, μετριάζωμεν ἁ ὡς "χρή" 

μὴ ἀφορμὴ ἡμῖν τοῦτο γενέσθω ἐπάρσεως. Ταπεινὸς εἶ, καὶ 

πάντων ἀνθρώπων ταπεινότερος: μὴ διὰ τοῦτο μέγα φρόνει, 

μηδὲ ἑτέροις ὀνείδιζε, μὴ ἀπολέσης τὸ καύχημα. Διὰ τοῦτο 

ταπεινοφρονεῖς, ἵνα ἀπονοίας ἀπαλλαγῆς. ἌΑν τοίνυν δι᾿ αὐ- 

τῆς εἰς ἀπόνοιαν πέσης, κρεῖττον μὴ ταπεινοφρονεῖν. "Ακουε 

Β 

γὰρ []αύλου λέγοντος" “ἢ ““Υ Καὶ δι᾿ αὐτοῦ μοι, φησὶ, κατερ- 
᾿ Χ ; [2 ’ Ἄ.. Ἔ ᾿ ς Ν ε 

γάζεται θάνατον, ἵνα γένηται καθ᾽ ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ 
ε , Ν - " ἕῳ 3.5 ΦΨ ἧς ταν », , 
ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς. ταν εἰς ἔννοιαν ἔλθης θαυμάσαι 

ς Ἀ ε Α ’ Ἁ », - “. 

δεαυτον ἐπὶ ταπεινοφροσύνη, γόησον τὸν δεσπότην σου, ποῦ 

21 Ὅδη. 1]. 30. 22 2, Ῥορ. χν. 26. 285 τ Βορ. 111. 18. 
24 Ἔροηῃ. χίν. 8. 26 ΤΌΙΑ. νἹ]. 13. 

6 ὑπεῖξαι (.α.Κ. [ἂν ἐμνήσθην α.Κ ἀνεμνήσθην Ο. 8 αὐτὸ] 
-Ἐμὲν ἘΝ. Β τί οὖν] εἰ δὲ ἐκεῖνος τοιαῦτα μετὰ τοσαύτην ἀρετὴν, τί ΟΥ̓ . 
ϑαν. (οἵ. ἱ ἀλλ᾽ καὶ (.α. κ ἄτοπον -᾿ εὐεργετουμένους μὲν εὐγνώμονας 
ἡμᾶς (ἡμᾶς ὉΠ.. (.) εἶναι, κολαζομένους δὲ δυσχεραίνειν καὶ ἀποστρέφεσθαι τὴν 
παιδείαν ; εἰπὲ δή μοι Ο.(.Κ. ϑιαύίιτη μὲν οἴη. 1661. 1 ἐῶμεν αηΐθ τύπτον- 
τας ἴΔΏΒρ. Ε'. ἴᾺ αὐτὸῖς (.α.Κ. Ὡ ὁ δὲ θ.] κολάζων δὲ (δὲ οἴη. Κ.) ὁ 0. 
Ο.α.ΚΚ. ὁ δὲ θ. κολάζων ὅν. σοί. ο τε] -Ἐγὰρ ΒΕ. Ρ οἰκείους κολάζει 
οτη. (.Κ. 4 ἑαυτοῦ 1. ΓΤ πάντα μοι ταῦτα (α. ὅαν. οε΄. πάντα μοι 
(οπη. ταῦτα) (ὐ. ταῦτά μοι πάντα Κ. 5 χρὴ] δεῖ Ο.Ε.Ὁ..1. ἴ φρονήσῃς . 
Υ τοίνυν] δὲ (.α.Κ. Μοχ ἐ ἐμπέσης 1. Ὑ καὶ---φησὶ] διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι 
Ο.α.Κ. ϑ8ιαν. οοἴ. Χ τὸν θ. αηῖθ οοΥγ. (Ὁ. Υ ἑαυτὸν] ὅ1ς Εἰ. το. σαυ- 
τὸν (.1. σεαυτὸν ὅν. σοί. 2 ἐννόησον ἔὶ. 
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΄σ΄ Α ἢ Α 

κατῆλθε, καὶ οὐκέτι θαυμάσεις σαυτὸν οὐδὲ ἐπαινέσεις, ἀλλὰ 
’ “ ᾿ ’ 

καταγελάσεις σαυτοῦ ὡς οὐδὲν πεποιηκότος. ἢ" [Πάντων ἑαυτὸν 
" ’ ον ’ “ “Δ ’ Δ ὔ ᾿ ’ 

ὀφειλέτην εἶναι νόμιζε, ἅπερ ἄν ποιήσης. ᾿Ικείνην ἀναμιμνήσκου 
" . 26 ἐς ϑσυ, δὲ 'ὲ ᾿ οα.. ἡ διῶ ἃ ᾿ 

τὴν παραβολὴν, ἰς εξ ὑμῶν, φησὶν, “ ὃς ἔχει δοῦλον, “καὶ 
ν ΄ Ά΄. διργδ, π,.  ὙΡ,, » ιν Ἁ, ΄ δι. ἐν " Ν 

εἰσελθόντι αὐτῷ “τί φησιν; ἀναπεσαι; Οὐχὶ, λέγω ὑμῖν, ἀλλα, 
΄ι ’ “- - 

στῆθι, καὶ διακόνει μοι. Μὴ χάριν ἴσμεν τοῖς οἰκέταις ἡμῶν 
’ “- Ἁ “- 3 ΄σ΄ 

Ἐ' διακονουμένοις ἡμῖν: ᾿Αλλ᾽ ὁ θεὸς ἡμῖν οἷδε χάριν, οὐκ αὐτῷ 
ν Ά “- “ 

διακονουμένοις, ἀλλὰ τὸ ἡμῖν συμφέρον ποιοῦσι. [ἰλὴν ἀλλὰ 
ν “ " ὃ ’ ς ’ Ϊ δά Ε “- κι ἴφ 

μὴ οὕτω “διακεώμεθα, ὡς χαριν ἰεἰ ὁτος αὐτοῦ, “ἵνα μᾶλλον 

εἰδῇ, θλὰς ὡς ὀφειλὴν ἐκπληροῦντες καὶ γὰρ ὄντως ᾿ὀφειλὴ τὸ 
«ἃ 

85 πρᾶγμα Ἰέστι, ἢ πάντα ἅπερ αν πράττωμεν. ἱ γὰρ ἀργυρίου 

παῖδας ὠνούμενοι, Ὠπάντα ἡμῖν αὐτοὺς ζῆν βουλόμεθα, καὶ ὅσα (421 

ἄν ἔχωσιν ἡμῖν ἔχειν, πόσῳ μάλλον ὁ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ 

εἶναι παραγαγὼν, ὁ μετὰ ταῦτα τιμίῳ αἵματι ἡμᾶς πριάμενος ; 

Γιμὴν κατέβαλεν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅσην οὐδεὶς “οὐδὲ ὑπὲρ τέκνου 
“- « 5 ἐ Ἀ Φ' δ.» Ν γ “ σ΄“ Δ Ὰι 3 

καταβαλεῖν ἀν ἀνάσχοιτο, τὸ αἷμα ἐξέχεε τὸ Ρ ἑαυτοῦ. ν οὖν 
Ἄ ’ 

μυρίας ἔχοντες ψυχὰς, ταύτας πάσας καταθώμεθα, ἄρα τὴν 
᾿) -“. Α 

ἴσην ἀποδώσομεν; Οὐδαμῶς. Διὰ τί; Ὅτι αὐτὸς οὐκ ὀφείλων 
ς “ "“ ’ τι ᾿ Υ̓ ᾽ 9. Α« ς “- «κ Α - ’ 

ἡμῖν τοῦτο πεποίηκεν, ἀλλα ἴχαρις εστι, ἡμεῖς δὲ λοιπὸν ὀφει- 
Β λ 2 5 Α ς Α θ Α «Δ τὃ ΄ ,ὔ Α ς᾽ “ἃ ε Α 

ομεν᾽ ὅκαὶ αὐτὸς θεὸς ὧν, οὔλος γέγονε, καὶ οὐκ ὧν ὑπὸ 

θάνατον, ὑ ὑπὸ τὸν θάνατον γέγονεν ἐν σαρκί' ἡμεῖς νδὲ, κἂν μὴ 
Α 

ὑπὲρ αὐτοῦ καταθώμεθα τὰς ψυχὰς, τῷ νόμῳ τῆς " φύσεως 

καταθησόμεθα, καὶ ἄκοντες μικρὸν ὕστερον αὐτῆς ἀποστησό- 
ο΄ Α 85. τῇ, “ ’ «ἃ ᾿ ᾽ ' Ἃς ν.. κ 

μεθα. Οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν χρημάτων, κἀν μὴ δι αὐτὸν αὐτὰ 
“ Α ᾿Ὶ “΄. ΄ι. ’ Α 

δῶμεν, διὰ τὴν τῆς τελευτῆς ἀνάγκην Σἀποδωσόμεθα. Οὕτω καὶ 
Α “ ’ ἉἊ 

ἐπὶ ὕτῆᾷ ταπεινοφροσύνης, κἂν μὴ δι αὐτὸν ταπεινοφρονήσωμεν, 

διὰ τὰς θλίψεις, διὰ τὰς συμφορὰς; διὰ τὰς δυναστείας ταπει- 

νωθησόμεθα. Ὁρᾷς οὖν ὅση ἡ “χάρις - Οὐκ εἶπε, τί δ μέγα 

ποιοῦσιν οἱ μάρτυρες : κἂν μὴ δι᾽ ἐμὲ ἀποθάνωσι, πάντως 
26 Τμλιο. ΧΥΙΪ;, 7, 8 

ἃ ἀλλὰ] Ῥ καὶ Ό. σ. Ιζ. ὅαν. εο. " πάντων] ϑῖο Ε΄... πάντως Βαά. Θ Δ. 
σεαυτὸν (0. σαυτὸν Κ. πάντων---ποιήσῃς] πάντων ὀφ. εἶναι σεαυτὸν ὧν ποιεῖς 
νόμιζε Τὰ ο ὃς οτη. ΠΕ, Ἁ καὶ] μὴ Ο.α.Κ. ὅν. ςεῦ. 9 τί φησιν} δὶς 
Ε΄ οίοη. φησιν 1. ϑίαϊ!πι ἀνάπεσαι ἃ. ἀνάπεσε (.α.1.Κ. ΤΡ 5αν. ἀνά- 
πεσον Μον. Βεη. Ροβὲ ἢν. δᾶά. λέγει Ο.6.Κ. ὅν. οεῦ. ᾿ μὴ] τί δαί 
(δέ Ο.); μὴ Ὁ.α.Κ, ΕἸ ἡμῖν Ἰ- οὐδαμῶς 0.α.Κ. ὅν. οοί. ᾿ διακεισώ- 
μεθα 1. ἰ εἰδότες Ο. ΚΉΒδθοο ἵνα μ. εἰδῇ ροβϑύ ἐκπληροῦντες ἰγδηβρ. (.(. Κ. 
1 ἐστι] καὶ ὀφειλῆς ἐστι Ο.(.1ΚΚ. δαν. σοῦ. ἸῺ πάντα---πράττωμεν] ἅ ἅπαν ὃ 
ποιοῦμεν Ἐὶ. Ὦ πάντας (ὐ.(, τούτους ΡΙῸ αὐτοὺς [᾿. Ο οὐδὲ οἴη. Ο. 
Ῥ αὐτοῦ σ. 1. Κ. 4 ἀποδώσωμεν Ι, ἀποδωσόμεθα Ἐὰ. καταθώμεθα---ἀποδώ- 
σομεν] ὧ ὑπὲρ αὐτοῦ δῶμεν, ἴ ἴσον, εἶπέ ποι, ποιοῦντες ἐσόμεθα (".α.ΚΚ. ΓΤ χάρις 
ἐστὶ] τὸ πᾶν χάριτος γέγονεν Οσ. 6. Κκ. ϑαν. οθῦ. 5 καὶ - γὰρ Εἰ. ὑ δοῦλος 
---σαρκὶ] ἡμεῖς δὲ ποιήματα καὶ αὐτὸς οὐκ ὧν ὑπὸ θ. (.α.Κ., ν᾽ δὲ ἀβϑδυχηΐατη 
εχ ΟΡ .α.Κ. Υ φύσεως [-Ἐ πάντως Ο.(1ΚΚ, ὅαν. ςεἴ. Χ ἀποδώσομεν (Ὁ. 
δώσομεν (.ἸΚ. Υ τῆς οῃ. Ο.Ε.6.Κ. 2 πόση Ἐι. ὃ. πάντως τεθ. Ρ1Ὸ 
τεθ. πάντως ΟἸΏΠ6Β. 

-.- υ 
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τεθνήξονται" ἀλλὰ πολλὴν αὐτοῖς οἶδε χάριν, ὅτι ἑκόντες ἀπο- 
τίθενται ὅπερ ὕστερον ἀπὸ τῆς φύσεως υἄκοντες. Οὐκ εἶπε, 

τί γὰρ μέγα ποιοῦσιν οἱ τὰ χρήματα κενοῦντες : πάντως αὐτὰ 

ἀποθήσονται καὶ ἄκοντες" ἀλλὰ πολλὴν καὶ τούτοις οἷδε χάριν, 

καὶ οὐκ αἰσχύνεται ἐπὶ πάντων ὁμολογῶν, ὅτι ἐτράφη παρὰ 

τῶν δούλων ὁ δεσπότης. Καὶ γὰρ οκαὶ τοῦτο δόξα δεσπότου, 

τὸ οἰκέτας ἔχειν εὐγνώμονας" καὶ τοῦτο δόξα δεσπότου, τὸ 

οὕτω φιλεῖν αὐτὸν τοὺς δούλους" καὶ τοῦτο δόξα δ ον, τὸ Ὁ 

οἰκειοῦσθαι τὰ ἐκείνων" καὶ τοῦτο δόξα δεσπότου, τὸ μὴ ἐπαι- 

σχύνεσθαι ἐπὶ πάντων ὁμολογεῖν. ἀΑἰδεσθῶμεν τὴν τοσαύτην 

ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ὁδιαθερμανθῶμεν τῷ φίλτρ ῳ. Κἀν τα- 

πεινὸς ἣ τις, κἂν εὐτελὴς, ἀκούωμεν δὲ ὅ ὅτι φιλεῖ ἡμᾶς, μάλιστα 

πάντων διαθερμαινόμεθα πρὸς αὐτὸν, καὶ εἰς τιμὴν αὐτὸν ἄγο- 

μεν 'σφοδρὰν, καὶ ἡμεῖς δ φιλοῦμεν" ὁ δεσπότης ἡμῶν ἡμᾶς 

φιλεῖ τοσοῦτον, καὶ οὐ διανιστάμεθα: Μὴ, παρακαλῶ, μὴ οὕτω Ἐὶ 

ῥάθυμοι “γινώμεθα περὶ τὴν σωτηρίαν τῶν ἡμετέρων ψυχῶν, 

ἀλλὰ καὶ ἀγαπῶμεν κατὰ δύναμιν. μμῳ ἡμετέραν, καὶ πάντα 

κενώσωμεν εἰς τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, καὶ "τὴν ψυχὴν, καὶ χρήματα, 

καὶ δόξαν, καὶ πᾶν ὁτιοῦν, μετὰ χαρᾶς, μετὰ εὐφροσύνης, μετὰ 

προθυμίας, μὴ ὡς ἐκείνῳ τι παρέχοντες, ἀλλ᾽ ὡς ἡμῖν αὐτοῖς. 
"Ποιοῦτος γὰρ τῶν φιλούντων ὁ νόμος" εὖ πάσχειν ἡγοῦνται, 

ὅταν κακῶς πάσχωσι. διὰ τοὺς φιλουμένους. Οὕτω τοίνυν καὶ Εὶ 

ἡμεῖς διακεώμεθα. περὶ τὸν τον κνήμας τὸν ἡμέτερον, ἵζνα καὶ τῶν 

μελλόντων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν, ἢ ἐν “Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ 

ἡμῶν, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος 

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

ἐδῶ ἐρασα Ἂν 86 
Ἂ »»-" 

᾿ Ἐπ οὖν ὃμε ἔχεις κοινωνὸν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ. Ἐδ δέ τι 
ἠδίκησέ σε, ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγει. ᾿γὼ [Παῦλος 

1 ΨΈΒΒ. 17---Ιο. 

Ὁ ἄκοντες  - ἔμελλον (.(.1ΚΚ. ὅν. σεέ. ς καὶ τοῦτο---εὐγνώμονας οτη. Εἰ. 
ἃ αἰδεσθῶμεν]- τοίνυν Ο.6.1.Κ. ὅν. οεΐ. 6 θερμανθῶμεν ΟὉ. ΐ σφοδρ ὰν 
οἵη. Ὁ.6.Κ. 8 φιλοῦμεν] φιλοῦντες 1. καὶ φιλοῦμεν Ο.α.Κ. διαίτῃ ὁ δὲ 
δεσπ. ϑαν. οοἵ. δὲ ἀδαβί ἴῃ οἴθηῖθαβ. 8 τὴν οἴῃ. Ο.α.Κ. ὅδν. οϑί. ἰ ἵνα] 
- καὶ ἐνταῦθα ἐπισπώμεθα τὴν παρ᾽ αὐτοῦ ῥοπὴν Ὁ. α. Κ. Κ ἐν Χριστῴ---τιμὴ] 
δι. ἘΝΠ. χάριτι καὶ οἰκτιρμοῖς καὶ φιλανθρωπίᾳ αὐτοῦ" ὅτι αὐτῷ πρέπει δόξα, 
τιμὴ, κράτος, ἅμα τῷ ἀνάρχῳ πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύματι ἃ. Κ. Ηομ. 1Π. 
ἃ ἐμὲ (.(.. ἴηνῖτα (ἴδΐ. Ὁ σεοχ. Καὶ. (αΐ. Μοχ τοῦτο ἐμοὶ ΡΙῸ ἐμοὶ τοῦτο 
ΟΠΊΏΘ6Β, 

ΤΟΝ. Υ͂Ι. Ἐ 
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» νυ. ἢν. "»»Σ ᾿ " Α “ , Π] , ὔ “ 

ἔγραψα τῆ εμῆ χειρί, ἐγὼ ἀποτίσω" ἵνα μὴ λέγω σοι, ὅτι 
᾿Ὶ ν 

καὶ “σεαυτόν μοι προσοφείλεις. 

Β ΟΥ̓ΔῈΝ οὕτω πρᾶγμα “περαίνειν οἶδεν, ὦ ὡς τὸ μὴ πάντα 

ἀθρόον αἰτεῖν. “Ὅρα γὰρ μετὰ πόσα ἐγκώμια, μετὰ πόσην 

κατασκευὴν τὸ μέγα ὅτοῦτο ἔθηκε. Μετὰ τὸ εἰπεῖν, ᾿ὅτι τέκνον 

μου, ὅτι κοινωνὸς τοῦ εὐαγγελίου, ὅτι σπλάγχνα, ὅτι ἀδελφὸν 

αὐτὸν ἀπέχεις, ὅτι ὡς δἀδελφὸν ἔχε, τότε ἐπήγαγεν, “ ὡς ἐμέ." 

Καὶ οὐκ ἠσχύνθη "γοῦτο Παῦλος. Ὁ γὰρ μὴ αἰσχυνόμενος 

δοῦλος κληθῆναι τῶν πιστῶν, ἰἀλλὰ καὶ ὁμολογῶν τοῦτο, πολλῷ 

μᾶλλον τοῦτο οὐκ ἂν παρητήσατο. ΚΓ ουτέστιν, εἰ τὰ αὐτά 

Ο μοι φρονεῖς, εἰ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς τρέχεις, εἰ φίλον ἡγη, προσ- 

λαβοῦ αὐτὸν, ὃν καὶ ἐγὼ, τὸν ἐμόν. ἈΪΚαὶ ὅρα, ποῦ τέθεικε 

σήμερον τὸ ἀδίκημα. Μάλιστα γὰρ οἡ τῶν χρημάτων ζημία (422 

δάκνειν εἴωθε τοὺς ἀνθρώπους. Ρ΄Ϊν᾽ οὖν μηδὲ ὑπὲρ τούτων 

ἐγκαλέση" εἰκὸς 4 γὰρ αὐτὰ καὶ κατηναλῶσθαι" τί φησιν ; Οὐκ 

εἶπεν, εἴ τι ἔκλεψεν, ἀλλὰ τί; “Εἴ τι ἠδίκησεν." ἽΑΔμα καὶ τὸ 

ἁμάρτημα ὡμολόγησε, καὶ οὐχ ὡς δούλου ἁμάρτημα, ἀλλ᾽ ὡς 

φίλου πρὸς φίλον, τῷ τῆς ἀδικίας μᾶλλον, ἢ τῷ τῆς κλοπῆς 

Ὁ ὀνόματι χρησάμενος. “Τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγει,᾽" δ φησί" τουτέστι, 

πρὸς ἐμὲ ἰἔχεις τὴν ὀφειλήν. ν Εἶτα καὶ μετὰ χάριτος τῆς 

πνευματικῆς" τ Ἔγω Παῦλος ἔγραψα τῆ ἐμῆ χειρί" καὶ ΚΡ ἐν- 

τρεπτικῶς καὶ χαριέντως, Χ εἴγε ὑπὲρ τούτου καὶ γραμματεῖον 

ἐκτελέσαι ἰ]αύλου ἡ μὴ παραιτησαμένου, Ζτοῦτον παραιτήσεται 

ς σεαυτὸν ἘΠ. Κ.1.1Κ, σαυτὸν Βαα. ἐγὼ ἀποτ.---προσοφείλεις, οὐ. Ὁ. Ροβί 
προσοφείλεις δ ἃ. ναὶ, ἀδελφέ ἐγώ σου ὠναίμην (516) ἐν κυρίῳ ἀνάπαυσόν 
μου τὰ σπλάγχνα ἐν Χριστῷ ΚΑ. ἀ περαίνειν} δ!ς Οαἱ. Εδοθαῖαν παραινεῖν. 
6 τοῦτο οἵη. (Ὁ. ϑιαίϊη τέθεικε (Ὁ. Κ. [ὃ ὅτι οτῃ. Ὁ. Ε ἀδελφὸν] ἢ 
αὐτὸν ἴὰ. ᾿ τοῦτο Π.] Π. τοῦτο εἰπεῖν. καὶ τί θαυμάζεις, εἰ τοῦτο οὐκ αἰσχύ- 
νεται (.α.Κ. ἱ ἀλλὰ οἴῃ. ἢ. Μοχ τοῦτο οτῃ. α.Κ. Κ τουτέστιν εἰ οὖν 
ἐμὲ, φησὶν, ἔχεις κοινωνόν" τουτέστιν ἴδ. ὃ δὲ λέγει, τοῦτό ἐστιν σ. α. Κ. ϑαν. 
σοί. Ι εἰ ΔοΟΘΒβὶζ 6χ 0115 ΟἸΩΠΙ 18 οἱ Οαῖ. τὰ τὸν) ὡς 1. ὃν καὶ ἐγὼ, 
τὸν ἐμὸν] ὡς ἐμὲ Ο.α.Κ. ὅδαν. (ει. ὡς καὶ ἐγὼ (δ. υἀπόηι οἱ 600 πιδιμη ϑιιδοθρί 
γε. ᾿ καὶ---μάλιστα γὰρ] εἰ δέ τι ἠδίκησεν. ὅρα ποῦ τέθεικε καὶ πότε τὸ 
ἀδίκημα. ὕστερον, κπν τὸ πολλὰ ὑπὲρ τούτου προειπεῖν. ἐπεὶ γὰρ μάλιστα ΟΟ. 
ας: 5ᾶν. οδι: ο ἡ οχη. α.Χ. Ρ ἵν᾽ οὖν] ἵ ἵνα Ο.α.Κ. ὅαν. οοἴ. 4 γὰρ] 
τὴν Ἐ. Μοχ καταναλῶσθαι α. Οεδύ. τ τί φ.} ὅρα τί φ. (ὑαῖ. τότε τοῦτο 
τίθησι, καί φησιν" εἶ (-- δὲ ὅαν. οδἴ.) τι ἠδίκησεν Ο.Ο.Κ. ὅν. οοίύ. διαίτῃ καὶ 
οὐκ εἶπεν σ. 5 φησὶ οἵα. (.α.Κ. τἔχε Ο(α.Κ. ϑαν. σοῦ. Ροβί ὀφειλὴν 
86. “ἐγὼ ἀποτίσω ἸϊάΘῃη. Υ εἶτα---πνευματικῆς]) καὶ μετὰ χ. Ἰων φησιν. 
(τ εἶτα “προστίθησι (.Κ,) τὸ πολλῷ δυσωπητικώτερον (.Ὁ.ΚΚ. Ὗ ἐντρεπτι- 
κῶς] ἫΣ ἅμα (να.Κ. ὅν. σοῦ. δ εἴγε--- ἐκτελέσαι χαριέντως μὲν, εἴγε ὑπὲρ 

τούτου καὶ γραμματεῖον συνέθηκεν" ἐντρεπτικῶς δὲ, εἴγε Ο.α.Κ. Υ μὴ] οὐ 
Οοαά, ἰηνῖία (ὑδύ, 2 τοῦτον] 1 αὐτὸς (.(.ΚΚ. 8αν. σε. Μοχ προσλαβεῖν 
1άθτη, 
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λαβεῖν. Καὶ σφόδρα δάπήλλαξεν. αὐτὸν τῆς ἐνοχλήσεως" καὶ “ τῇ 

ἐμῇ χειρὶ, φησὶν, ἔγραψα." Οὐδὲν τῶν σπλάγχνων θερμότερον Ὁ 

τούτων, θοὐδὲν εηρραρμηρϑηε νά, οὐδὲν ̓ ἐξῥοθυμότερον. Ὑπὲρ ἑ ἑνὸς 

“ἀνδρὸς πόσην “ποιεῖται πρόνοιαν. “Ἴνα μὴ λέγω, “φησὶν, ὅτι 

καὶ σαυτόν μοι προσοφείλεις." [Εἶτα ἵνα μὴ δόξη ὕβρις εἶναι εἰς 

τὸν ἀξιούμενον, εἴγε μὴ 8 ἐθάρσησεν ὑπερ κλοπῆς ἀξιῶσαι καὶ 

τυχεῖν, πκαὶ τοῦτό πως παραμυθεῖται" “Ἵνα μὴ λέγω, φησὶν, 
8 ΄-' ἈΝ 

ἱὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις"" οὐ τὰ σαυτοῦ μόνον, ἀλλὰ 
τ κ ; Κ κ - ΕΚ , ] ε εἰ ἊΝ ΩΟΒΌΝ καὶ “σαυτὸν. αἱ τοῦτο ἀπὸ ἀγαπῆς, ᾿καὶ κατὰ τὸν τῆς "ἢ φι- 

λέ ΡΥ ’; Ἁ ΠῚ ΄σ ὃ θ - Ω Ὅ ΓΩῚ - 

ἰας λόγον, καὶ "τοῦ σφοόρα θαρρεῖν ἢν. ρα πῶς πανταχοῦ 
9 ’; » - Α -“" Ἁ ΄ι. ΄ ᾿] ;ὔ 

ἀμφοτέρων ἐπιμελεῖται, καὶ τοῦ μετὰ πολλῆς τῆς ἀσφαλείας 

ἀξιοῦν, καὶ τοῦ μὴ τοῦτο δήν τα τεκμήριον τοῦ “μὴ σφόδρα Ἐ 

θαρρεῖν αὐτῷ. 5“ Ναὶ, ἀδελφέ." Ρ Τὶ “ ναὶ, ἀδελφέ; “1Προσ- 
Ἁ ’ὔ 

λαβοῦ Ἰαὐτόν." ᾿Αφεὶς " γὰρ τὸν χαριεντισμον, παλιν ἔχεται 187 

τῶν προτέρων, δτῶν σπουδαίων. Καίτοι καὶ ταῦτα σπουδαϊα" 

τὰ “γὰρ παρὰ τῶν ἁγίων καὶ αὐτὰ σπουδαῖα, κἂν χαριεντίζων- 

ταί τι. “ἐ Ναὶ, ἀδελφὲ, ἐ ἐγώ σου ὀναίμην ἐν κυρίῳ; ἀναάπαυσόν 

μου τὰ ͵ σπλάγχνα ἐν Χριστῷ." Γουτέστι, τῷ κυρίῳ δίδως 
Ν ’ 

τὴν χάριν, οὐκ ἐμοί. ᾿ “'ΓΓὰ σπλάγχνα," τὰ περὶ σέ. 

8 ἐς ΠΠεποιθὼς τῇ ὑπακοῆ σου ἔγραψα σοι." Ποῖον λίθον ταῦτα ᾿ ᾽ ρ 
9 ’ - “- δ] ἤ.: 

οὐκ ἂν ἐμαλαξε; ποῖον θηρίον ταῦτα οὐκ ἄν κατεπραῦνε, καὶ παρ- 

εσκεύασε γνησίως προσδέξασθαι: Μετὰ τὸ ἐν κατορθώμασι τη- Β 
΄ σ΄. “- ’ - 

λικούτοις αὐτῷ μαρτυρῆσαι, οἱ παραιτεῖται καὶ πάλιν ἀπολογεῖ- 
Οὐ - -“ Χ δὲ 5 ; δὲ ᾽θ Ὁ .»» 

σθαι. Οὐχ ἁπλῶς φησιν, ζούδε ἐπίταττων, οὐδὲ αὖὐθα ιαζόμενος, 

ἀλλὰ, “Πεποιθὼς τῆ ὑπακοὴ σου ἔγραψά σοι. Ὅπερ καὶ ἀρχό- 

μενος εἶπε, “ Παρρησίαν ἔ ἔχων, "τοῦτο καὶ γένταῦθα εἰς τὸ ἐπι- 

σφραγίσαι τὴν ἐπιστολήν.“ ΖΕ ἰδὼς, ὅτι καὶ ὑπὲρ ὁ λέγω ποιήσεις." 

3 Ὑ. 20: θῖν 21ι 

ἃ ἀπ. αὐτὸν} τοῦτον ἀπ. Ἐ,. καὶ σφόδρα. --ἐνοχλήσεως] τοῦτο σφόδρα καὶ αὐτὸν 
ἐδυσώπησε, καὶ τῆς ἐν. ἀπήλλαξε τὸν ᾿Ονήσιμον (ια.Κ. ὅν. «οί. Ὁ οὐδὲν 
σπ. οὐδὲν πρ. οτὴ. (Ὁ. ὁ ἀνδρὸς] - ὅρα Ο.(.Κ. ὅν. σοῦ. ἃ ποιεῖται] Ὁ 
δέησιν, πόσην Ἐ. Ῥοβί πρόνοιαν 846. εἶτα τί; (.(.Κ. ς φησὶν] δ᾽. ΕΝ]. 
φησὶ, σοι σ. ϑαν. σοί, φησὶ σὺ δ εγοη. Μοχ σεαυτὸν (1. ἵνα μὴ---προσο- 
φείλεις] καὶ σεαυτόν (πρὸς ἑ ἑαυτὸν (.) μοι προσοφείλεις, φησί α.Κ. Γ εἶτα] 
τοῦτο ἐπήγαγεν, οὐχ ἁπλῶς, ἀλλ᾽ (.α.Κ. Μὸοχ ὕβρις εἶναι ῥτο εἶναι ὕβρις σια. 
δι Ε ἐθάρρησεν ἴ. ον. Βεη. Β καὶ---παραμυθεῖται διὸ καὶ αὐτό πως 
(αὐτόπτως (.) παραμυθεῖται, εἰπὼν ὑπηκ οἵη. φησὶν) (.(.Κ. ἱ ὅτι οτη. 1. 
ΜΈΓ. δἴατπο σαυτὸν (6. Κ σαυτὸν] ὁ φησὶ (.α.Κ. Ἰ καὶ] Ἐ τοῦτο 
Ο.Κ. ἀπὸ ἀγάπης καὶ οτη. ἃ. τὰ φιλοστοργίας (αἴ. π τοῦ] τοῦτο Κ. 
9 μὴ Δ55τηΐιτη οχ δαί. ΜοΧχ αὐτοῖς Τ (δἷ; Ρ τί] τ ἐστι Ὁ.(.ΚΚ. δὰν. ςεί, 
4 αὐτὸν] φησὶν, αὐτόν. τοῦτο γὰρ ἔξωθεν δεῖ προσυπακούειν Ο.α.1Κ. ὅν. οοί. 
Τ᾿ γὰρ οτῃ. (.Κ. 5 τῶν οη]. Κ. ὖ Χριστῷ] κυρίῳ Ὁ. Υ χάριν] ὁ φησὶν 
εὐςσοςς Υ σοι] - φησὶ Ἐ. Χ οὐδὲ] Ὁ ὡς (.(. ἃ Υ̓ ἀχαῦθα] Ἐ λέγει 
Ο.α.Κ. ὅαν. οοῦ. ὁ εἰδὼς} τ φησὶν Ἐ). 

ΥΥ2 
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Δμα καὶ "προετρέψατο: ἠσχύνθη γὰρ ἄν, εἰ καὶ μηδὲν " ἕτερον, 

τοιαύτην δόξαν ἐ ἔχων παρ᾽ αὐτῷ, ὅτι καὶ ὑπὲρ ὁ λέγει ποιεῖ, 

ὁμὴ ποιῆσαι τοσοῦτον. 4 ““Αμα δὲ καὶ “ἑτοίμασόν μοι ξενίαν" 

σ ἐλπίζω γὰρ, ὃ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν." 

Καὶ τοῦτο σφόδρα θαρροῦντος ἢ ἣν, μᾶλλον δὲ καὶ τοῦτο ὑπὲρ 

᾿Ονησίμου, ἵ ἵνα μὴ ῥᾳθυμήσαντες, ἀλλ᾽ εἰδότες, ὅτι πάντως ἐπα- 

νελθὼν “ ἀκούει τὰ κατ᾽ αὐτὸν, πᾶσαν μνησικακίαν ἐξέλωσι, καὶ 

χάριν μᾶλλον δῶσι. []ολλὴ γὰρ ἣν ἡ χάρις καὶ ἡ τιμὴ, ΤΠαύ- 

λου ἐνδημοῦντος, Παύλου μετὰ [ἡλικίαν, Παύλου μετὰ δεσμούς. 
’ -. ’ “-ς Α 

ΠΠ{ἀλιν τῆς ἀγάπης αὐτῶν τεκμήριον δτὸ εὔχεσθαι αὐτοὺς, καὶ 

Ὁ τοσοῦτον αὐτοῖς ᾿οθίομι Εἰ γὰρ ἱκαὶ ἐν κινδύνοις εἰμὶ νῦν, 
’ 3 

ἀλλ᾽ ὅμως ὄψεσθέ με, ἂν ληνοῦ 5)δῈ ᾿Ασπαζεταί σε Ἐπα- 
“-“- “᾿ι : Ἁ 

φρᾶς ὁ συναιχμάλωτός μου ἐν Χριστῷ ᾿Ι]ησοῦ." ΙΟὗτος παρὰ 
’ “5 3 ’ 3 “ π᾿ Ἁ ’ δῆ γη “' 

ἸΚολοσσαέων ἣν ἀποσταλεὶς ὥστε καὶ ἀπὸ τούτου ἤλον, ὅτι 

ἐν Κολοσσαῖς ἢ ἣν ὁ Φιλήμων. Συναιχμάλωτον δὲ αὐτὸν καλεῖ, 

δεικνὺς καὶ αὐτὸν ἐν πολλῇ θλίψει. ὥστε εἰ καὶ μὴ δὲ αὐτὸν (423) 
᾽ “ Ν ΄“ ΓΟ Ν ἥ 3; κι 

ἐκεῖνον, διὰ τοῦτον εἰκὸς ἀκουσθῆναι. Ὁ γὰρ ἐν θλίψει ὦν, 
᾿ Ν ἢ ς “- ᾿] κ Α Ν “ δ“ “ 3 

καὶ τὰ ϑαυτοῦ ἀφεὶς, καὶ τὰ τῶν ἄλλων μεριμγῶν, ὀφείλει 

Ἐ ἀκούεσθαι. ΟἸΚαὶ ἄλλως δὲ ἐ ἐντρέπει αὐτὸν, εἴγε ὁ “πολίτης Ρὸ 

ἐκείνου, καὶ “συναιχμάλωτος, καὶ συγκακουχεῖται, οὗτος δὲ οὐδὲ 

χάριν δίδωσιν ὑπὲρ ἰδίου οἰκέτου. ΤἹΚαὶ προσέθηκε, “ Συν- 
͵ ’ 9 ΝΣ ἃ κι} Α “ Α ’ 

αἰχμάλωτος μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἀντὶ τοῦ, διὰ Χριστόν. 
θ ες Μ “ ἌὍὌΦΔ , ἂ “ Ἂ, οὶ ε , ΕΣ 

ἄρκος, ᾿Αρίσταρχος, Δημᾶς, Δουκᾶς, οἱ συνεργοὶ μου. 

Τί 5δὴ τὸν Λουκᾶν ἵτελευταῖον τίθησι ; καίτοιγέ γ φησιν, 

7 Λουκᾶς ἐστι μόνος μετ᾽ ἐμοῦ. ΥὙἹΚαὶ Δημᾶς, φησὶν, εἷς 

Ἐ τῶν ἐγκαταλιπόντων αὐτὸν ἣν, καὶ ἀγαπησάντων τὸν νῦν αἰῶνα. 
“ Α ἴω 

"Γαῦτα δὲ καὶ ἑτέρωθι εἴρηται" γοὺ γὰρ ταῦτα ἀνεξέταστα 

χρὴ ἀφεῖναι, οὐδὲ “ἁπλῶς οὐδὲ ὡς ἔτυχε. [Πῶς δὲ λέγει 
ἄν, 22. Ὁ ἐγ: 22: δ.γ. 24. 7 τῷ Ἐπ; ἀγ 11: 

ἃ προετρέψατο] δέγγειρεῦ εἰπὼν τοῦτο Ο.(.Κ. αν. “οἰ. ὃ ἕἔτερον]-τόγε(. .Κ. 
Μοχ ἔχειν α.Κ. “ μηδὲ τοσοῦτον ποιῆσαι (ποιήσας α.Κ.) Ο(α.Κ. ἀἁ Ἧς εραρνᾳ 
μοι ξ.] προετρέψατο" ἑτοίμασόν μοι γὰρ (γι μοι α.Κ.) φησὶ, ξ. Ο.«α.Κ.. « ἀκού- 
σεται (.(.Κ. ὅν. οεἰ. ἀκούσει (ὑαΐ. Γ ἡλικίαν - τοιαύτην (ὐαΐ. οἵ ἹποΓΡ. ἔπ: 
δ τὸ οτη. 1.1. όγοη. ἰην! (ὑαί. Ροβὶ αὐτοὺς δ4(. εἰπεῖν (-. α.Κ. ὅν. οϑί. 
ἢ δοῦναι) - ὡς εὔχεσθαι αὐτοὺς (αὐτοὺς οἴῃ. ὅαν. οοϑί.) ὑ ὑπὲρ αὐτοῦ Ο.α.Κ. ὅαν. 
οθ. ἱ καὶ - διδοὺς α.Κ. καὶ οτὰ. (Ὁ. Κἂν ρΓῸ ἐὰν Ο. ἘΚ1.Κ. Οαί. 
1 οὗτος)-Ἐ καὶ α. τ ὅτι [- καὶ ἘδΔάα. καὶ οα. Ο.Ε.α.1. (ὐαῦ. ἐν οτὰ. Ν δοῃ. 
Ἢ ἑαυτοῦ ΠΝ. ο καὶ ἄ. δὲ] ἀ. δὲ καὶ Ο.α.Κ. "ον ἾΙ Βαν. ὁοΐ. 
4 συναιχμάλωτος ] ἐστι Ἐ).- γέγονεν αὐτῷ (.α..1Κ. ὅν. σοί. Τ᾿ καὶ προσέ- 
θηκε] τί ἐστι (.α.Κ. 5. δὴ -Ἐποτε Ο.Ψ ἀ.Κ. ἴ τελευταῖον] μετὰ το δὲ ὩΒ 
μετὰ Δημᾶ (.Κ.. Υ φησιν) Ἐ ἀλλαχοῦ Ο.α.Κ. ὅν. (οὗ, νὰ καὶ Ἂν 
ὅτι Δ Οἰτς. Χ δὲ] εἰ Ο.α.1ζ. δὲ εἰ ὅν. σεῦ, Υ̓͂ οὐ γὰρ] ἀλλ᾽ ὅμως οὐκ 
Ονα.Κ. ὅν. εοί. διαί π) ταῦτα οπι. (.(.1Κ. ὅν. σοῦ. ροδβί ἔτυχε {ΓΆΠΒΡ. Ε. 
2 χρὴ] ὅϊο 1.1. (αἱ. δεῖ 44. Ῥοϑβῖ ἀφεῖναι (ἀφῆναι Ἐ.1.}) δα. αὐτὰ Ο.α.Κ. 
ἃ ἁπλῶς ] - ἀκούειν (ς.(Ὄ.Κ, ὅν. σοί. 
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ε Ε] ’ Ε 
"ἀσπάσασθαι αὐτοὺς τον ἐγκαταλιπόντα αὐτόν; ὃ“ ἔξραστος 

Α Γ 5 3 ΄ Α 

γὰρ, φησὶν, ἔ ἔμεινεν ἐν Κορ ἰνθῳ. Ιὸν μὲν οὖν Ἐπαφρᾶν, καὶ 

ὡς γνώριμον αὐτοῖς καὶ ἐκεῖθεν ὄντα “προτίθησι, καὶ “Μάρκον 

ὡς καὶ αὐτὸν θαυμαστόν" “ τί δὲ πρὸς Δημᾶν; Ἴσως μετὰ ταῦτα 
« 

γέγονε ῥᾳθυμότερος, ὅτε τοὺς κινδύνους εἶδε τοὺς πολλούς. Ὁ 
“ ΄-“ δὼ "Ν Ἁ ; 

μέντοι Λουκᾶς ἔσχατος ὧν, ἐγένετο πρῶτος. Καὶ ἀπὸ τούτων 
Α , ᾿ 

δὲ ἰαὐτοὺς προσαγορεύει. 5 ἐντρέπων πλέον εἰς τὴν αἴτησιν" ὕκαὶ 
“- “"Ο Α Ἁ Α Ε 

συνεργοὺς καλεῖ, καὶ ταύτη δυσωπῶν αὐτὸν πρὸς τὴν αἴτησιν. 
“ “- ΄- ΄“- Ν “ ’ 

ἜΣ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύ- 

ματος ὑμῶν. ᾿Αμήν. 
ὲ ΄ ᾿ ἀν τας ’ ΕΓ ,..ἢ 
᾿Εὐχῇ τὴν ἐπιστολὴν κατέκλεισεν. Ἢ. δὲ εὐχὴ μέγα Κμὲν 

ἀγαθὸν καὶ σωτήριον, καὶ τῶν “ψυχῶν τῶν ἡμετέρων. φυλακτή- 

ριον" μέγα δὲ, ὅταν ἄξια αὐτῆς πράττωμεν, καὶ μὴ ἀναξίους 

ἑαυτοὺς ἱκατασκευάζωμεν. Καὶ σὺ τοίνυν ὅταν προσέλθης τῷ 
μ “-“ 9 - ΕΣ ὡ τ᾽ ΕΣ ’ «ς Ἁ ’; Ἢ Α δι 

ἱερεῖ, κακεῖνος εἴπη λεήσει σε ὁ θεὸς, τέκνον μὴ τῷ ῥήματι 
Ἁ ΝῚ 9 ’ 

θάρρει μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ ἔργα προστίθει" ποίει τὰ ἐλέου 
», ᾿] ’ὔ ε Ἁ ’ὔ . Α - Ἁ “ 9 

ἄξια. Εὐλογήσει σε ὁ θεὸς, τέκνον. Εἰ μὲν ποιεῖ τὰ τῆς εὐλο- 
 “- ἈΝ ᾿ 4, ’ 

γίας, εὐλόγηται, εἰ πέλεεῖ τὸν πλησίον. ὧν γὰρ βουλόμεθα 

τυχεῖν παρὰ τοῦ θεοῦ, τούτων πρότερον μεταδιδόναι τοῖς πλη- 

σίον ὀφείλομεν" ἂν δὲ τοὺς πλησίον “αὐτῶν ἀποστερῶμεν, πῶς 

τυχεῖν Ραὐτῶν βουλόμεθα; "9 “ Μακάριοι, φησὶν, οἱ ἐλεήμονες, 
“ἷ Ἂ Ἁ 9 ’ 3 ᾿] Ἁ ΕΩ Α ’ 

ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. Εἰ γὰρ ἄνθρωποι τοὺς τοιούτους 
-“ ΄ “ ΄ ἢ 

4ἐλεοῦσι, πολλῷ μᾶλλον Τὸ θεός: τοὺς δὲ μὴ ἐλεοῦντας, οὐκέτι" 
.᾿ ΄“ 3) Ἁ Ἁ 

ἍΝ Σ᾿ Δνέλεος γὰρ ἡ κχὴρ τῷ μὴ ποιήσαντι ἔλεον. Καλὸν τὸ 

πρᾶγμα; τί οὖν αὐτὸ ἱμὴ παρέσχες ἑτέρῳ: Βούλει συγγνω- 

σθῆναι πλημμελῶν : ; τί οὖν αὐτὸς οὐ συνέγνως τῷ πεπλημμελη- 

κότι; ἀλλὰ προσέρχη μὲν τῷ θεῴ βασιλείαν οὐρανῶν αἰτῶν, 
᾿] Ἁ δὲ ᾿] ’ ΕῚ ἴ Α ν Ε ΣᾺ Ἄ Α ΄- 9. ᾿ ’ 

αὐτὸς ὃε ἀργύριον αἰτηθεὶς Υ οὐκ ἔδωκας. ιὰ τοῦτο οὐκ ελεού- 
9 Α ᾿] " “-“ ᾿Ὶ ’ ’ Ἁ Α ζω Ψ ’ 

μεθα, ἐπειδὴ οὐκ ἐλεοῦμεν. Διὰ τί, φησί; καὶ μὴν τοῦτο ἐλέους 

8. χ Τῖτη. ἵν. 20. θεν ΖΕ: 10 Μαεαΐίίῃ. ν. γ. ΤΙ {[806} 1. 12. 5 ἦ 

Ὁ ἀσπάζεσθαι (.1ζ. ο προτίθησι] δῖ. ΟΙΕ.6.1. (αι. προστίθησι Ἐαά. 
ααἀαϊαϊέ γε. ἀ Μάρκον] Ὁ ὁμοίως Ο. Ῥοβί θαυμαστὸν Δα 4. ὄντα Ι΄ 61. 
Θ τί δὲ πρὸς Δ.] τί δαὶ (δὲ 0.) τούτοις συναριθμεῖ τὸν Δ. Ο.α.Κ. αν. οοΐ. 
[ αὐτὸν Ο. νει. ὅαν. οοῦ. 8 ἐντρέπων πλ. εἰς τὴν αἴτησιν (ἐξαίτησιν 1.)] προ- 
τρέπων αὐτὸν πλέον εἰς τὴν ὑπακοὴν Ο.α.Κ, ὅν. ςεί. καὶ ---αἴτησιν ΟΠ]. 
(δῦ. ἴῃ τηΔΤΡ. θα άθπη τηδπῖι Πᾶθοὲ 1. ἷ ΗΘΙΚΟΝ. Περὶ εὐχῆς, ὅτι μέγα 
ἀγαθὸν αὕτη, καὶ χρὴ τὰς παρὰ τῶν ἱερέων εὐχὰς αἰτεῖν, καὶ ποιεῖν τὰ τῆς εὐλογίας 
ἄξια᾽ καὶ πῶς ἀγαθὸς ὁ ὁ θεὸς, πῶς δὲ φιλάνθρωπος. ϑγοη. εὐχὴ Ῥῖὸ εὐχῇ α. 1. 
Κ μὲν] ρα; Ι, ἡ δὲ εὐχὴ μέγα μὲν! μέγα μ᾿ οὖν εὐχὴ ΕΒ. Μοχ καὶ τῶν ἡμ. 
υχῶν φ.0 ἱ παρασκευάζωμεν ἴἢ ἐλεήσῃ ἘΝ. Ὦ ἐλεεῖται 1. Μοχ 

ὧν μὲν γὰρ Ε. ὁ ἑαυτῶν ἘΞΘ.1.Κ »ν αὐτῶν] ὧν αἰτοῦμεν Ἐϊ. ᾳ ἐλεῶσι 
Ἐ..1. τ ὁ θεὸς] οἱ μήπω, αἱ υἱάδειις, Ο. 5 ἀνέλεος] ὅϊῖς Ε.Ο.1.1Κ.  ετοη. 
ἀνέλεως (, ἀνίλεως ὅαν. οοί. μὴ παρέσχες] ὅ1ο Οπιη68. ποη οφἠϊδο5 Ν᾽ εἴ. 
οὐκ ἐποίησας 44. Υ οὐ Ἴλωρ, ΕΒ. 
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σ 
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" Α Ἀ Α 9 »“» 

ἐστί, τὸ τοὺς ἀνελεήμονας ἐλεεῖν. Διὰ τί; παρακαλῷ. Ὁ 
Ἁ 

γὰρ Χγὸν ὠμὸν καὶ ἀπηνῆ, καὶ μυρία τῴ πλησίον ἐνδεικνύμενον 

κακὰ ἡ φιλανθρωπευόμενος, πῶς ἂν ἐλεήμων. εἴη; Γί οὖν; φησί: 

τὸ λουτρὸν οὐχὶ μυρία ἡμᾶς ἐργασαμένους κακὰ ἔσωσεν : 
27 

δ᾽ Απήλλαξεν ἐ ἐκείνων, οὐχ ἵνα πάλιν αὐτὰ πράττωμεν, ἀλλ᾽ ἵνα 
᾿ ῃ , 12 - ἘΠ κ . ἥ Α σ᾿ ε , 
Ἐπ μὴ πράττωμεν. ἱ γὰρ ἀπεθάνομεν, φησὶ, τή ἁμαρτίᾳ, 

σι ΄'- ΓῚ 

πῶς ἔτι ζήσομεν ἐν αὐτῇ; ΤῚ οὖν; ἁμαρτησόμεθα, ὅτι οὐκ 
9 Α Ἂ Ἃ ’ ᾿ Α " ν}] Ἁ “ ΄ » ! “» , 

ἐσμὲν ὑπὸ νόμον; Μὴ γένοιτο. Διὰ τοῦτό σε ἐκείνων ἀπήλ- 

λαξεν, ἵνα μηκέτι παλινδρομήσης πρὸς τὴν ἀτιμίαν ἐκείνην. 
4ῃ Ἁ ἌΡ 9 οἷ Ἁ Υ͂ ξ τ ’ ΄- Ἀ 

πεὶ καὶ ἰατροὶ τοὺς πυρεττοντας ἀπαλλαττουσι τῆς φλογος, 
΄“ Ἁ ὦ 

δούχ ἵνα τῆ ὑγείᾳ πρὸς κακωσιν ἀποχρήσωνται καὶ ἀταξίαν" 
9 Α , - 57 , ἘΣ “- ς , τ 
ἐπεὶ βέλτιον νοσεῖν, εἴγε μέλλοι τις διὰ τοῦτο ὑγιαίνειν, ἵνα 

ῇ “ ’ ς ᾿ Ε 9 (7 ’ 49 ᾿ 

πάλιν τὴ κλίνῃ προσηλωσῃ εαυτον᾽ ἀλλ᾽ ἵνα μαθόντες τὰ ἅπο 

Ἐ τῆς ἀρρωστίας κακὰ, μηκέτι τοῖς αὐτοῖς περιπέσωσιν, ἵνα ἀσφα- 

λέστερον τῆς ὑγείας ἔχωνται,, ἵνα πάντα πράττωσι τὰ πρὸς 

ταύτην συντελοῦντα. Ὁ ΤΓοῦ οὖν ἡ φιλανθρωπία τοῦ θεοῦ, φη- 

σὶν, εἴγε μὴ μέλλοι σάζειν τοὺς κακούς; [Πολλαχοῦ ΒΡ καὶ 

η80 τοῦτο πολλοὺς ἀκούω λέγοντας, ὃ ὅτι φιλάνθρωπός ἐστι; “πάν- 
Α 

τως σώσει πάντας. Ἵν οὖν μή μάτην ἑαυτοὺς ἀπατῶμεν" καὶ 

γὰρ μέμνημαι τοιαύτην τινὰ ὑποσχόμενος ὑμῖν ὑπόσχεσιν" φέρε 
Ἁ σ΄“ 

τήμερον τον λόγον τοῦτον κινήσωμεν. Διελέχθην περὶ γεέννης (424) 
Ἁ “ ’ ᾿ σι ΄. ΄΄- 

πρὸς ὑμᾶς πρῴην, ΚΕ ἀνεβαλόμην τὸν περὶ τῆς τοῦ θεοῦ 
᾽ 9 Ν 9 ΄' ’; “ 

᾿αμεῦ ἐϑάτα λόγον" “ “σήμερον αὐτὸν ἀποδοῦναι καλόν. θτι 
[ μὲν οὖν “ἔσται γέεννα, ἱκανῶς, ὡς ἐμαυτῷ δοκῶ, 'τάχα ἀπεδεί- 

ἕαμεν, τὸν κατακλυσμὸν εἰς μέσον ἐνεγκόντες, καὶ τὰ πρότερα 
᾿ Ὁ 5.ἤ πὰ ἢ . -»ὔ ἘΞΑ 5» , 

Β κακα, καὶ εἰπόντες, 80Τίι ουχ οιον Ἰὐοα Τον γεχλεσζονν π" 

ἀτιμωρήτους ἐᾶσαι τοὺς νῦν. Εἰ γὰρ τοὺς πρὸ τοῦ νόμου 

ἁμαρτόντας οὕτως ἐκόλασε, τοὺς μείζονα ἱκακὰ ἐργασαμένους 

μετὰ τὴν χάριν ἀτιμωρήτους οὐκ ἀφήσει. ᾿Εζητεῖτο τοίνυν. 

πῶς οὖν ἀγαθὸς, πῶς δὲ φιλάνθρωπος, εἴγε κολάζει ; καὶ 
ε ’ Ἁ ἤ [γ Α ΄ , “ οἿ 

ἀνεβαλόμεθα τὸν λόγον, ὥστε μὴ τῷ πλήθει καταχῶσαι τὰς 

ἀκοὰς τὰς ὑμετέρας. Φέρε τήμερον Ιαὐτὸ ἀποδῶμεν, πῶς 

12. Ἰυοτῶ, ψ|. ὃ. 1Ε- 

ν δες διὰ τί; παρακαλῶ, πὰρ Δρογαηΐ, ἸθρηΓΥ ἴῃ ΠΟΒΕΓΙΒ. ΟἸΠΠΙθι15 εἴ 
ψοί. Χ τὸν] πρὸς τὸν (.α.1. Υ Ιο ΟΠΊΠΘΒ. φιλανθρωπευσάμενος [δα 6, 
2 ἀλλ᾽ ἀπήλ. ἃ. ἀλλὰ ἀπήλ. (Ὁ. Μοχ ἀλλ᾽ ἵνα μὴ πρ. ΟΥη. Ε,. ἃ οὐχ] ἀλλ᾽ 
οὐχ Ο.α.Κ. Ὁ ποῦ] δὶς Ομηπ68. πῶς Πα. ὁ καὶ πάντως 44. καὶ οἴη. 
Ἐ.1. Ψοι. ἃ σήμερον οὖν Ἰὰ 44. οὖν ἀθθβί ἴῃ 115 ΟἸηηῖθιιβ εὐ οί. 
9 ἔστι ΗΝ. Γ τάχα] τοῦτο Οκσ.Κ. 8 ὅτι] ὡς Ἐ. ἢ τὸν ΟΠ1. σ. Μοχ 
ποιήσαντας Ο.Κ. ἰἷ κακὰ οἵη. ὦ. Κ ἀγαθὸς]-Εὁ θεὸς Ἐ. Μοχ εἴγε κολάζει 
ὥα. ἴ... ἃ αὐτὸ (αὐτὰ Ι. ) ἀποδῶμεν (ἀποδώσομεν. Δ γοι.)--κολάζει (κολάζοι 1..}} 
ἀποδῶμεν τὸ χρέος, καὶ δείξωμεν πῶς ἀγ. ὁ Θ καὶ κολάζων ΟἾ,(ἸΚ, ὅν. σοί, 
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νΝ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ κ 
ἀγαθὸς ὁ θεὸς, καὶ πόθεν ἀγαθὸς, εἴγε. κολάζει. Καὶ “γὰρ καὶ 

’ 

πρὸς τοὺς αἱρετικοὺς ἡμῖν ὁ λόγος οὗτος ἁρμόσειεν ἄν: στε 

μετὰ σπουδῆς προσέχωμεν. Οὐδενὸς δεμέρὸν ἃ ὁ θεὸς τῶν παρ᾽ 

ἡμῶν, ἐποίησεν ἡμᾶς. Ὅτι δὲ οὐδενὸς ἐδεῖτο, ἐδήλωσεν ἐκ τοῦ 
ὴξ κ - ΠῚ - ΠΝ 3 ἐδ “- , “Δ ω , “ 

μετὰ ταῦτα "" ποιῆσαι. ἱ γὰρ ἐδεῖτο, πάλαι ἂν ἐποίησεν 

εἰ δὲ καὶ χωρὶς ἡμῶν ἣν αὐτὸς, ἡμεῖς δὲ ἐν ὑστέροις χρόνοις 

γεγόναμεν, οὐ δεόμενος ἡ ἡμῶν ἐποίησεν ἡμᾶς. ᾿ποίησεν οὐρανὸν, 

γῆν, θάλατταν, πάντα τὰ ὄντα δι᾽ ἡμᾶς. ᾿Ιαῦτα οὐκ ἀγαθό- 

τητος, εἰπέ μοι; Καὶ πολλὰ ἂν τις "ἔχοι λέγειν᾽ οἀλλ᾽ ἵνα 
’ὔ Ἁ ; 13 ςς “Ἂ , κ ο΄ ὦ Α 

συντέμωμεν τὸν λογον, νατέλλει τὸν ἥλιον ἐπὶ πονηροὺς 
Ἁ 9 Α ’ 9 ο ὃ ’ Ἁ λδί 39 ἽΝ “ 3 

καὶ ἀγαθοὺς, Ῥβρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. οὔτο οὐκ 
’ ’ὔ 

ἀγαθότητος: Οὺ, φησί. Καὶ γὰρ ποτε πρὸς τινα Μαρκιω- 

γιστὴν ἔλεγον, 4εἰ μὴ ἀγαθότητος ταῦτα ἄξια: καὶ ἔφησεν ὅ ὅτι, 

εἰ μὴ τὸν λόγον ἀπήτει τῶν ἁμαρτημάτων, ἀγαθότητος ἣν" 

εἰ δὲ ἀπαιτεῖ, οὐκ ἀγαθότητος. "᾿ Ἐκεῖνος μὲν οὐ πάρεστι νῦν" 
΄ δὲ ἈΝ ’ ᾽ὔ 5» Α Γ ῷ μὰ 

φερε ε τὰ τότε λεχθέντα εἴπωμεν, καὶ πλείονα τούτων. 

᾿Εγὼ γὰρ δείκνυμι ἐκ περιουσίας, ὅτι εἰ μὴ ἀπήτει λόγον, οὐκ 

βπωνίαι ἱἐπειδὴ δὲ ἀπαιτεῖ, διὰ τοῦτο ἀγαθός. Εἰπὲ γάρ μοι, 
΄ ζυ ᾿ » 

εἰ μὴ ἀπήτει λόγον ἡμᾶς, ὧρα ἀν ἔστη ὁ βίος ὁ "ἀνθρώπινος: 
“ . «ἃ 9 ’ὔ Ω ,ὔ ς ν ,Ὶ ’ὔ 7ὔ 
ρα οὐκ ἄν εἰς θηρία ἐξεπέσομεν; Εἰ γὰρ ἐπικειμένου φόβου 

κ᾿ ᾿ κ᾿ ᾿ ὸ , δι. αὐ ἢ 2: , . , 
καὶ εὐθυνῶν καὶ ἱκαστηρίων, τοὺς “ἰχθῦς παρηλάσαμεν ἀλλή- 

λους κατεσθίοντες, τοὺς λέοντας καὶ τοὺς λύκους ἀπεκρύψαμεν 
᾿. ’ ΄-“ ἕ ΄ 

τὰ ἀλλήλων πάρα, μϑϑ αὶ εἰ μὴ λόγον ἡμᾶς ἀπήτει, καὶ τοῦτο 

πεπείσμεθα, πόσης “ἂν τύρβης ἐπληρώθη ὁ βίος: Τίς ἣν ὁ 

μυθευόμενος λαβύρινθος λοιπὸν πρὸς τὴν ἀταξίαν τὴν κοσμικήν: 

Οὐκ ἂν ἡ εἶδες μυρίας ἀτοπίας καὶ , ἀταξίας: “Τίς ἂν ἠδέσθη 

πατέρα; τίς δὲ ἂν ἐφείσατο μητρός: : τίς δὲ ἂν πᾶσαν ἡϑάναν᾽ 
΄α “- Ἁ ΄σ 

ἅπάᾶσαν κακίαν παρέλιπε; Καὶ ὅτι ταῦτα οὕτως ἔχει, ἀπὸ μιᾶς 
7 - ’ " ΄ ““. “ 

οἰκίας μόνης ἐγώ σε πεῖσαι πειράσομαι. υ᾽ὰν ὑμῶν τῶν ταῦτα 
7] “ 

ἐρωτώντων, καὶ οἰκέτας ἐχόντων, δῆλον ποιήσω τούτοις, ὅτι, 

κἂν διαφθείρωσι τὴν δεσποτείαν, καὶ εἰς τὸ σῶμα ἐκείνων ἐνυβρί- 

σωσι, κῶν πάντα ἐκφέρωσι, κἂν τὰ ἄνω κάτω ὁἐξργάσωνται, καὶ 

13 Μαίψῃ. ν. 45. 

ἐν Οδἴοτα ἀοϑαπηΐ ἴῃ ἃ. ΤᾺ ποιῆσαι }- ἡμᾶς ΘᾺ ἢ ἔχῃ Ἐ. ἔχει 1. 
“ ἀλλ᾽ ἵνα σ.Ἷ ἀλλὰ καλὸν συντεμεῖν Ὁ. Ρ καὶ βρέχει Ἐὶ. 4 εἰ μὴ] ἄρα 
οὐκ ΟΟΚ, ὅαν. οοέ. Μοχ ἄξια οπι. 1146}. Τ ἐκεῖνος ἀλλ᾽ ἐκεῖνος ἸΙΉ 611. 
5 τοῦτον (Ὁ. ἴ ἐπειδὴ----ἀγαθὸς οτη. Εἰ. Ἔ ἀνθρώπινον] ἦ ἡμέτερος Τὰ. ͵“Μοχ 
ἐξεπέσαμεν Ἐ.1. Υ ἰχθύας 1. Χ ἂν] οὐκ ἂν Κα. Ῥοβῖ ἂν δα, συγχύσεως 
καὶ Ο.Κ. ὅν. σοί. Υ͂ εἶδες 7-Ἐ ἐντεῦθεν (.Κ. 2 τίς]- γὰρ Ο.Κ. ὅν. σοί, 
Ροϑβί πατέρα δα. λοιπὸν 6 πη. ἃ με γρν ἧς ἢ πᾶσαν Κ. Μοχ παρέλειπε Ἰάδτη. 
Ῥ ἐὰν] πῶς ; ἐὰν ΟΟ.Κ, ὅν. οοΐ. ιν ἰηνοὴς ΕΝ1, ἐργάσονται οἷ διαθῶσεν 
ἴτδηβρ. Ὁ. 
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402 ΄. ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΠΕΥΒΟΞΤΟΜΙ γεΥ. 25. 

ν “ σι ΠῚ “- “ , 

τὰ τῶν ἐχθρῶν αὐτοὺς διαθῶσιν, οὐκ ἀπειλοῦσιν, οὐ κολάζου- 
2 Α ΄ Ω 

σιν, οὐ τιμωρήσονται, οὐδὲ μέχρι ῥημάτων “λυπήσουσιν, ἄρα 
ὃ “ “- τε ’ 8 " ΑΝ “ἰ-. ᾿ ὃ , “ πον 
οκεῖ ταῦτα ἀγαθότητος εἶναι ; λλ΄ ἐγὼ ὁείκνυμι, ὅτι ὠμὸ- 

΄“ ’ ν Ἂ "» - Ν 

τητός ἐστι τῆς ἐσχάτης, οὐ μόνον ἱτῷ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ παι- 
Ἀ ΄-. Α 

δία προδίδοσθαι διὰ ταύτης τῆς 5 ἀκαίρου χρηστότητος, ἀλλὰ 
΄- ᾿ 

Β καὶ "τῷ αὐτοὺς ἐκείνους πρὸ τούτων ἀπόλλυσθαι. ΚΚαὶ γὰρ 
- . ’ 

μέθυσοι καὶ ἀσελγεῖς καὶ ἀκόλαστοι καὶ ὑβρισταὶ, καὶ πάντων 
΄“- οὺ “ 

θηρίων ἔσονται ἀλογώτεροι. ᾿Ιοῦτο οὖν ἀγαθότητος, εἶπέ μοι, 

εὐγένειαν τῆς ψυχῆς καταπατῆσαι, καὶ ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους 
΄σ Ἀ “ “" Ν 

προσαπολέσαι; Ὁρᾷς, ὅτι τὸ εὐθύνας ἀπαιτεῖν τοῦτό ἐστι τὸ 
ΡΥ ’ σ γι «ὦ Κ ΟΝ ἢ ἜΝ) "ἘΚ 

πολλῆς χρηστότητος θνἱΣ αἱ τι λέγω οἰκέτας τοὺς “προχει- 

ρότερον ἐπὶ τὰ ἁμαρτήματα ταῦτα ἐρχομένους; ̓ ᾿Αλλ᾽ ἐχέτω 

τις υἱοὺς, καὶ πάντα ἐπιτρεπέτω τολμᾶν ἐκείνοις, καὶ μὴ κολα- 

ζέτω" τίνος οὖν οὐκ ἔσονται χείρους, εἰπέ μοι; Εἶτα ἐπὶ μὲν 
σα ς θ ’ ἈΝ Ι ᾿} θ ’ εν δὲ Α λ' ’ . ’ 

ἀνθρώπων τὸ κολάζειν ἀγαθότητος, τὸ ὁε μὴ κο ἀζειν ὠμοτη- 
9 Α δὲ “ τ ’ Ξ Ἃ ᾽ δ) ς ’ » ὃ Α “- 

τος, ἐπὶ ὁὲ θεοῦ οὐκέτι; “Ὥστε ἐπειδὴ ἀγαθὸς ἐστι, διὰ τοῦτο 
’ Β ᾽ 4 5 Ε)2 ς ’ 

γέενναν προητοιμασε. οὔλεσθε καὶ ἀλλην εἴπω ἀγαθότητα 
“- Καὶ ἃ )ὺ “- [Π , 5 ) Φ Α Α 3 ᾿ ΕῚ 

τοῦ θεοῦ; (δύ τοῦτο "μόνον, ἀλλ΄ ὅτι καὶ τοὺς ἀγαθοὺς οὐκ 
Α ΄- ΄“Ἅ ’ 

ἀφίησι γενέσθαι κακούς. γὰρ ἔμελλον τῶν αὐτῶν τυγχα- 

νειν, πάντες ἂν ἦσαν κακοί" νῦν δὲ οὐ ἡξς ἐμὰ καὶ τοῦτο παραμυ- 

θεῖται τοὺς ἀγαθούς. "Ἄκουε γὰρ ἢ τοῦ προφήτου λέγοντος" 

πα Ἐυὐφρανθήσεται δίκαιος, ὅταν ἴδη ἐκδίκησιν “ἀσεβοῦς, τὰς 

Ὁ χεῖρας αὐτοῦ νίψεται ἐ ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἁμαρτωλοῦ" οὐχ ὑπερ- (425) 
’ Ἁ ’ 9 Ἁ ὃ ὃ Α Α Α 5 Ἁ ’ 

ηδόμενος, μὴ γένοιτο, ἀλλὰ δεδοικὼς μὴ τὰ αὐτὰ παθη, καθα- 
᾿' ᾿ Ἁ ς “- 7 Ρ ΕΣ 1 “κ᾿ ΄ ὃ 

ρωτέρον τὸν ἑαυτοῦ βίον ἐργάζεται. ολλῆς τοῦτο Κή ἐμο- 

νίας ἐστί. Ναὶ, φησὶν, ἀλλ᾽ ἀπειλῆσαι μόνον ἐχρῆν, μὴ μέντοι 

ᾳκολάσαι. Εἰ κολάζει, καὶ λέγεις, ὁ ὅτι ἀπειλὴ τὸ πρᾶγμά ἐστι, 

καὶ διὰ τοῦτο ῥᾳθυμότερος γίνη" εἰ ὄντως ᾿ἠπείλει μόνον, οὐκ 
“Ἃἃ ε ’ ’ ᾿ Οὲ Ν “ 9 "ὃ 2 - ἋΣ 
ἂν ὑπτιώτερος γέγονας; ()ὲ ΝΝινευῖται εἰ ἤθεσαν ὅτι “ἀπειλὴ 

κ κ ᾿ Ἃ ᾿ . δὰ , ’ 
τὸ πρᾶγμα ἣν, οὐκ ἂν μετενόησαν" ἐπειδὴ δὲ μετενόησαν, μέχρι 
ς ’ Α 9 Α “ἤ Β ᾽ ,.: Ἄς Ἃ Α - : . νῶν 
βυδοτίοι, τὴν ἀπειλὴν ἐστησαν. Ὀούλει αὐτὸ ἀπειλὴν εἶναι; ὧν 

Ε κύριος εἶ τοῦ πράγματος" γενοῦ ἰβελτίων, καὶ ἵσταται μέχρι 

τῆς ἀπειλῆς: ἂν δὲ, ὅπερ ἀπείη, καταφρονήσης τῆς ἀπειλῆς, 

14 ῬῬβα]. 1ν11. 11. 

ὰ αὐτοὺς εἰς αὐτοὺς Τὰ, ὃ λυπήσονται Ἐ,.1. ότοη. ἔ τὸ Ὁ. 
δ ἀκαίρου οτη. Ις. "τὸ ΟΙ.Κ. ἱ καὶ ἀκόλαστοι οἴῃ. Ε΄. Κ πρόχειρον σ. 
ταῦτα δΔηῖθ τὰ ἁμ. {γδΏ8Ρ. Ε.1.Κ. ' ἀλλ᾽ οἴη. (Ὁ. δίδι πη υἱεῖς ΒΕ. ἴ μό- 
νον] ὁ ὠφελεῖ ἡ γέεννα προαποκειμένη, καὶ εὐλαβεστέρους αὐτοὺς πρὸς κακίαν 
ποιοῦσα Ο.Κ. Ὦ τοῦ] καὶ τοῦ υ. 9 ἀσεβοῦς οτὰ. ΟὈΚ, Ρ ἐργάσεται 
ἘΚ. ὅδν. σοί, ιαίπῃ πολλῆς ἃ ἄρα τοῦτο Ο.Κ. ὅν. οθί. ᾳ κολάσαι) καὶ 
κολάσαι ἸΙά6ῃη. τ ἠπείλει μ.] ἠπειλῆ μ. 1. ἀπειλεῖ μ. Νετοῃ. ἀπειλὴ μ. ἦν 
ΟΕ Κ. ὅαν. ςοῦ. 5 ἀπειλὴ) Ἑ μόνον ΕἾ. τ βέλτιον Ἐ..1. 



76. 25. ΙΝ ΕΡΙΞΤ. ΑὉ ΡΗΠΕΜΟΝΕΜ ΗΟΜ. ΠΙ. 909 

ΓΙ ἂ καὶ Α - νο  ἑ “ “- 4 Α ς Ἃ) 

ἥξεις ἐπὶ τὴν πεῖραν. ἑ τοῦ κατακλυσμοῦ, εἰ τὴν ἀπειλὴν 
ΝΜ Ἶ, “ἃ Α - ε ’ τ - ΨΝ 
ἔδεισαν, οὐκ ἄν τὴν πεῖραν ὑπέμειναν. Καὶ ἡμεῖς, ἐὰν φοβη- 

“. “- Α ’ 

θῶμεν τὴν ἀπειλὴν, οὐχ ὑποστησόμεθα τὴν πεῖραν" μηδὲ γέ- 
" Ν ; ε ’ Ἁ ’ ς ΄“ » 

νοιτο ἀλλα παράσχοι ὁ φιλανθρωπος θεὸς παντας ἡμᾶς εν- 
τεῦθεν ἤδη σωφρονισθέντας, τῶν ἀπορρήτων ἐκείνων “ἐπιτυχεῖν 

-“-“- χὰ ’ »" ΄“- ’ 

ἀγαθῶν ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἀξιωθῆναι, χάριτι καὶ φιλαν- 
-“ ΄“ “ ΄ι' ,»" ἴω Α ἢ 

θρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα Τὶ 
ἰς ᾽ὔ ; - " Α ς Α 

τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

Υ οἱ οῃῃ. [. οἱ πρὸ τοῦ κ. Ο.Κ. Υ ἐπιτυχεῖν ἀγ. ἀγ. ἐπιτυχειν 1.Κ. 
ἀγ. ἀπολαῦσαι Ἐ. ὧν---ἀξιωθῆναι οτη. Ο.Ἐ.Κ. ἐς ἢ 

ΤΌΝ. Υ1Ι. 5 κ᾿ 
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ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝᾺΕΝ 

ΑΡ 

ΗΟΜΠΙΑΒ ΙΝ ἘΡΙΒΤ. 1. Αῇ ΤΙΜΟΤΗΒΌΜΝ. 

-..---»-- 

ΑΒαΑΌΌΜΕΝΤΟΝ. 

ΤΊΙΤ. ΤΟΥ ΕΝ ᾿ΑΓΊΟΙΣ----ΠΡΩΤῊΝ.] δῖ. Μου. Βεβη. Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τ. 
ἐπιστολῆς πρώτης. ἴ,. ὙΠΟΜΝΗΜΑ---ΠΡΩΤΗΝ.}ὔ Ὑπσόθεσις τῆς πρὸς Τ΄. 

ἐπιστολῆς πρώτης (πρώτης ἐπιστολῆς Β.Κ.) ΒΚ, 5ν. Ὑπόθεσις εἰς τὴν 

πρὸς Τ. ἐπιστολὴν πρώτην Ο. δϑίαϊίμηΩ ὝὙΠΟΘΕΣΙΣ οἵα. Β.Ο.Κ.,. 5αν. 

Ραρ. 547 Δ. ποῖ. ΕΞ. ““ἱάρίαν Ἰαροπάμππι, ἑλέσθαι μὴ μόνον τὸ ἐναντίον 

κηρῦξαι, ἀλλὰ καὶ παθεῖν. Νίπι 51 ΤΙΠΠΟΙ ΘΒ 56. ΟἸΓΟΌΠΊΟΙΑῚ ρᾶββαβ δϑβί, 

415 ΠῸῚ Ραΐανοσῖῦ θατη αθοαιθ ργαθαϊοᾶββθ ΠΌ] τὰ πϑίαβ θ556. ἴῃ οἱτ- 

ΟὈΙΠΟΙΒΙΟΠΘ, 564 ροββα Ποτηϊπθῖη ΟἸΥΙβ δ πστ 8αῖνα ἤἀ6. ΟἸΓΟΌΤΠΟΙΒΙ ΟΠ ΘΙ 

ΒΌΒΟΙΡΟΓΕ ὃ μη. Μείαξ: οἰσογοί πη πιοᾶο σοπέγαγίμηι πη ργαθραάΐϊοαγο, 

υϑγμηι τὰ οἰΐαηι ραΐϊϊ. Οτηηῖπο τοιπθηάα νἹἀθίαν πθραῖινα. Ποῖ 

Τιμηοῖποὶ σύνεσις ἴῃ 60 ΘΟΠΒρΡΙΟΙζαγ, ααοα ἀπᾶβ τ68, Βρθοὶβ χυϊάθμ ᾿πΐρϑυ 

56 ΘΟΠ ΓΔΓΔΒ, ΤῈ ν Υα ΠΟῚ ἰΐα 6586 Ῥϑυβρθχουϊ : ΠΘΙΏΡΘ, ἀοοίγηδπὶ Ῥαὰ- 

Ἰηδτη, ΠΟΙ ΠΘΙη χωρὶς περιτομῆς ΒΆΪΥΑΙῚ ΡΟΒΒ6, ὈΓΔΘαΙΘΆγΘ, οὗ β686. Παὶϊς 

1051 τῖῦα!, ΔΙΙΟΥτ 58] 015 οαῖιβα, Βα αἴθ 6. 

Ρ. 547 Β. Ἰη. Ρϑῃα]ῇ. καὶ τὰ νῦν δὲ γενόμενα θαύματα. ““)6 τηϊγδοι}}5 

οββίατη ΤΊ ΟΠ 61 νι οι. 1. δά Ῥορ. Απίοομθηυτη, Του. 17. Ρ. 4 Ο.ὕ» 

Μοηίοῦ. Τιοοὺβ αβί, τίνος ἕνεκεν συνεχώρησεν ὁ θεὸς ἄνδρα τοσαύτην ἔχοντα 

παρρησίαν, οὗ τὰ ὀστᾶ καὶ τὰ λείψανα δαίμονας ἀπήλαυνεν, ἀρρωστίᾳ τοσαύτῃ 

περιπεσεῖν. Οὗ. ποβ δά Τοιι. Χ. ρΡ. 626 Α. 

Ρ, 548. Α. Πη. 1. ἦν αὐτοῦ Μοπίεξ. ποίΐδῃβ: “Μ55, ἢν αὐτῴ. 

εβῦ ἴῃ δ δύοῃ. ὅν. δ ᾿Π0τ18 οπληθι8 ; αὐτοῦ ΜΟΥΙΘ]Ι ἱπουτίδθ ἀθρθίαυγ. 

1014. ποῖ. , καὶ πολλὰ καταλέξας. Οἵ. Το. ΧΙ. ρΡ. 25 Ε'. εἰπὼν γὰρ, 

᾽ » - 

Δύτῷῳ 

““ μὴ πλανᾶσθε" οὔτε πόρνοι, οὔτε εἰδωλολάτραι,᾽᾽ καὶ τὰ λοιπὰ πάντα κατα- 

λέξας. Τοπι. Χ. Ρ. 3.53 Ὁ. καὶ πολλὰ δὲ ἕτερα, ἵνα μὴ πάντα καταλέγωμεν. 

(316 ππὰβ ΠΟΒΙΓΟΓΆΠΩ ῬΓῸ ΤΩΔΡῚΒ νΟ]ρΡΑΥΪ, καθ᾽ ἕν λέγωμεν.) 

Ρ, ς48 Β. Ἰη. 1. εἰ συμβαίη ποτὲ ἀπὸ κοσμικῶν ἄγεσθαι. ““ Εὐτία προά- 

γεσθαι. τὴν γὰρ προαγωγὴν ργοριοίϊοπδηη νοσοαηΐ. υοά νοοᾶθυϊατη 46 

αἱρπιταῖθιι5 Θοο] βι αβῦ]ο18. ργαθοῖραβ ἀϊοϊζαγ. ἘρΙρ. 

Οὐκ ἐθέλουσα τύχη σε προήγαγεν, ἀλλ᾽ ἵνα δείξῃ, 

Ὡς ὅτι καὶ μέχρι σοῦ πάντα ποιεῖν δύναται. 

ἤλγεσθαι Ῥ6Υ 88 τηδτη γεγθυτῃ εϑί, ϑΙρη!ῆοαΐ δηΐτῃ ἐμοὶ γεὶ αὐ ϑμρρ]- 
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ΑΝΝΟΤΑΤΊΙΟΝΕ 

ΑΘ 

ἨΗΟΜΙΠΙΑΒ ΙΝ ἘΡΙ5Τ. 1. Αῇ ΤΙΜΟΤΗΒΌΜΝ. 

-..--.»--- 

ΑΒΑΌΜΕΝΤΟΝ. 

ΤΊΙΤ.. ΤΟΥ ΕΝ ᾿ΑΤΓΊΟΙΣ---ΠΡΩΤῊΝ.] δῖ. Μου. Βεη. Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τ. 
ἐπιστολῆς πρώτης. Τ,. ὙΠΟΜΝΗΜΑ---ΠΡΩΤΗΝ.] Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τ΄. 

ἐπιστολῆς πρώτης (πρώτης ἐπιστολῆς Β.1Κ.) ΒΚ, 5ν. Ὑπόθεσις εἰς τὴν 

πρὸς Τ᾿. ἐπιστολὴν πρώτην Ο. ϑ,αϊϊη ὝὙΠΟΘΕΣΙΣ οπι. Β.Ο.Κ.,. ὅν. 

Ῥαρ.. 547 Δ. ποῖ. 5, ““νἱάρίαγ Ἰαρθπάμμῃι, ἑλέσθαι μὴ μόνον τὸ ἐναντίον 

κηρῦξαι, ἀλλὰ καὶ παθεῖν. Νίδιῃ 51 ΤΙΙΠοΟΙ 615. 56. ΟἸΓΟΌΠΊΟΙΑΙ ΡαΒΒῸ5. δϑβί, 

415 ποη Ραΐανοσι θατῃ ααθοαὰα ργδθαϊοᾶββθ ΠπΌ] τα πθίαβ θ5886 ἴῃ οἱτ- 

ΟὈΓΠΟΙΒΙΟΠΘ, 564 ροββ Ὠοσαϊηθῖη ΟΠ πατη βαῖνα ἢἀ6. ΟἸΓΟΌΤΠΟΙΒΙΟΠ ΘΙ 

ΒΌΒΟΙΡΟΓΙΘ ὃ 72). Μεῖαξβ: οἰϊρφογοί πο πιοᾶο οοπέγαγϊιηι πὶ ργαδαΐοαγο, 

υογίηι ἰὰ οἰΐαηι ραΐϊϊ. ΟτἸηπΐπο τοίηθηάα νἹάθίαν παραῖῖνα. οι ]Πορί 

ΤΙπιοῖποὶ σύνεσις ἴῃ 60 σΟΠΒΡΙΟἸζαΥ, ααοα ἀσδβ 65, Βρθοῖθ αυϊάθιῃ ᾿Ἰηΐρυ 

56 σΟΠ ΓΑΓα8, ΤῈ ν γα ΠΟῚ ἰΐᾶ 6558 ΡΘΥΒρθχϑυϊξ : ΠΘΙΏΡΘ, ἀοοίτηδπὶ Ραὰ- 

᾿ηδπη, ὨΟΤΏΪ ΘΠ χωρὶς περιτομῆς ΒΑΙΨΔΙῚ ΡΟΒΒΘ, ῬΓΔΘΟΊΟΔΓΘ, οὔ Ξ686 Παϊο 

1051 στῖΐαϊ, ΔΙΙΟΥ τ 58] 015 σαιιβα, Βα γα ἴθ. 

Ρ. 547 Β. Ἰη. ρβῃαϊῇ. καὶ τὰ νῦν δὲ γενόμενα θαύματα. ““1)6 ταϊγ α}15 

οββίατη ΤΊ πιο 61 νιἀθ οι. 1. δά Ῥορ. Απθοομθηυτῃ, Τότ. 11. Ρ. 4 Ο. 

Μοηίοῦ. Ἰιοοὺβ οβί, τίνος ἕνεκεν συνεχώρησεν ὁ θεὸς ἄνδρα τοσαύτην ἔχοντα 

παρρησίαν, οὗ τὰ ὀστᾶ καὶ τὰ λείψανα δαίμονας ἀπήλαυνεν, ἀρρωστίᾳ τοσαύτῃ 

περιπεσεῖν. ΟἿ. πο5 δα Το. Χ. Ρ. 626 Α. 

Ρ. 548 Α. 1η. 1. ἦν αὐτοῦ Μοπίεί. ποΐδῃηβ: “Μ55. ἦν αὐτῷ. Αὐτῷ 

εβῦ ἴὴ Ψεοη. ὅδν. δ 1 τὶ8 ουπη!θιι5 ; αὐτοῦ ΜΟΙ] ἱπουτῖαθ ἀθθίαγ. 

1014. ποῖ. . καὶ πολλὰ καταλέξας. ΟἿ. Τοιι. ΧΙ. Ρ. 2ς Ε). εἰπὼν γὰρ, 

“ς μὴ πλανᾶσθε" οὔτε πόρνοι, οὔτε εἰδωλολάτραι,᾽᾽ καὶ τὰ λοιπὰ πάντα κατα- 

λέξας. Του. Χ. Ρ. 3.53 Ὁ. καὶ πολλὰ δὲ ἕτερα, ἵνα μὴ πάντα καταλέγωμεν. 

(516 ὑπ ΠΟΒΙΓΟΓΆΓΩ ΡὈΓῸ ΤΩΔΡῚΒ νυ]ρ ΥΪ, καθ᾽ ἕν λέγωμεν.) 

Ρ, ς48 Β. Ἰη. 1. εἰ συμβαίη ποτὲ ἀπὸ κοσμικῶν ἄγεσθαι. ““ Εοτία προά- 

γεσθαι. τὴν γὰρ προαγωγὴν ργοηιοίϊοπθηι νοοαηΐ. υοά νοοαθυϊυτη 46 

αἀϊρπιταῖθιι5 ΘΟ] Θβ  ἀΒΈ1015 ργαθοῖραθ ἀϊοϊζαγ. ἘΡῚΡ. 

Οὐκ ἐθέλουσα τύχη σε προήγαγεν, ἀλλ᾽ ἵνα δείξῃ, 

Ὡς ὅτι καὶ μέχρι σοῦ πάντα ποιεῖν δύναται. 

ἤλγεσθαι Ῥ6Υ 88 τηΔ]τη γΈΥθυτη δϑί. βρη! ῆοαξ δηΐτῃ ἀμοὶ νοὶ αα ϑιμρρϊ- 
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οἴμι, 6] ἴῃ, ΘαΥ̓ΟΟΥΘΉῚ : ὨΪδὶ τηαν8 μετάγεσθαι.᾽᾽ [)μη. ΜεΥθαμα ΒΡ] 6 χ 
ὨΟῚ 50]]]οἸἀηϊιτὴ ν᾿ ἀθαν. Βαρρ]6 εἰς τὸ μέσον, αἵ ἰηΐτα ρ. ὅο2 Α. νοὶ] 
εἰς τὴν ἀρχὴν ταύτην, υὖ Ρ. 734 Ο. Του. Χ. Ρ. 550 Β. Ῥαυ]]ὸ ᾿ηβοϊθηθυβ 
δϑί, αθοα Ργοχίπη6 ἸθρΊ τα, πέμπεσθαι (Ν᾽ εἴα, ργαοβεϊοηάις φοοϊοοὶαθ) ου]ὰβ 
νίοο παύεσθαι τηοηοδα ἀφδάϊ Νογοη. 

Ρ. 548 Β. Ἰη. 4. Ῥτο ἐμπιστευθείη, Ἰαρϑατη ΜΌΓΘΙ] ἐπιστεύθη 5ρδουγο 
᾿πηϊταΐα8 οδ Μοῃηζΐοί. 

ΠΒΌΜΑΥ, 

Ρ. 548 10. Ἰἴπ. 2. Ῥτο ἀφωρίσθαι ΜοτγΕ]]5 5ἰπα ΠΠ γῖβ ἀφωρίσθην φἀϊά!ς, 

ααθιῃ βοοαΐαβ οδύ Μοηίοί. 

Ρ. κ4ρ Β. Ἰἴη. 5. Ῥαγθοαϊαπη καὶ δηΐα ταῦτα τηᾶῖθ Ἰηίγαβευαπί ΜΟΥ. 
Βεη. 

Ρ, κ4ο Ε- ἸἸη. 6. Χριστοῦ γάρ ἐστι. ὅδ᾽΄οῈ ΠΌΤ] δα ἀπαϊη οἴηπθ5. Χριστὸς 

γάρ ἐστι, Βῖγ6 6Χ [ηϊογργεῖΐθ, βῖνα ἀθ οοπ]θοΐασγα θ΄ πηδ6ὶ, ἰδοϊΐα δἀϊάογαηΐ 

Μου. Βεηῃ. 

Ρ, 540 Ε΄. ποῖ. καὶ τέκνον οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ γνήσιον. ΨεΥθᾶ καὶ τέκνον, 

αὰ86 νυ]ἹρῸὸ δρειπΐ, εχ Μοβα. 102. οἵ 1,810. 137. δββαμηβίτηαβ. Οἰδίθηδ, 

καὶ οὐχ ἁπλῶς τέκνον, ἀλλὰ καὶ γνήσιον. Τηΐτα Ρ. 678 Ε΄. τέκνον αὐτὸν καλῶν, 

καὶ οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ, ““ τέκνον ἐμόν. 

Ῥ 550 Α. Ἰη. 4. “ ἄλογον ἦν, ααἱὰ να]οαῦ Πϊο, πθβοῖο. Ἐοχγίβ ἀλλογενὴς 

ἦν, ν6] ἄλλου γένους. Ῥαιυ]πβ. δηΐμῃὶ ογαΐ ἐκ γένους Ἰσραὴλ, φυλῆς Βενιαμὶν, 

Ἑβραῖος ἐξ “Ἑβραίων : “ΓΙΤΙΟΙΠΘα5. μιξοβάρβαρος, ρεαΐῖγτα ἀπηΐαχαΐ ατᾶξδοο 

πδίι5.᾽ 1)μη. ἘΕτυβίτα. Ἐβοΐβ νογιζ νοίαβ: πμρφωιαί ὀγμίνην απϊηναΐ 

ογαί Κ᾽ 

1014. τη. 8. οὐδὲν ἐνήλλακτο κ. τ. ἑ. ““ιβραΐαϊ ουτὴ ΑΥΔΗΪΒ, 4] ΠπΟ 

ἀποΐο ἀρατηθηΐο 516 ροΐθγδηΐ ἃρΌσθ. Ῥδι]ὰβ ΤΙ Πθατϊη ]Πτατη αἸοΙΐ, οἵ 

[ΔΙ Θ ἢ ΠΟῊ δϑύ 6Χ Ιρ80 ριϑηϊΐζαβ8. ΕἸΡῸ ΠΘαὰ6 6χ 60, αυοα ΟἸγ]βίαβ ἀϊοαίαγ 

Π]1ὰ5 ῬδίγΙ8, 6Χ 'ρ80 6586 ρ'δηϊζαϊη οἰποιΐαγ. Ἀδβρομάθί ΟΠγγυβοβῦ. ΤΙπιο- 

τπθαϊτῃ ἀἴοὶ ΕΠ] ἢ} ποὴ βοοσηάαχῃ πδίαγδῃι, 564 βεοαηάστῃ μάθη. Ῥγοιηάθ 

Βισαῦ 1ρ88. ο]υβάθιῃ ογαΐ οὰπὴ Ῥάᾶυ]ο ΠάοΙ, 5βῖ. ΟἸγιβίαιη θδηάθιη ὨδΌΘΥΘ 

οαπ Ῥαΐγα παϊυγδιη. Δ} οηΐο 7)ιοαθιι8. 

Ρ. 55. 6. ποῖ. Χ, εῖῦα, τέκνον δὲ εἶπε, δαΐ δάἀιηϊοη4α, δαΐ βα]ΐθπὶ 

Βα] 16]]Πρα πα βαηῦ. τα ΠοΥ Ρ. 551 Ὁ. ἀπΐα Πδθο, εἶδες πῶς διαβάλλει 

τὴν ζήτησιν; 6Χ ϑ'δοτο ΟὐΟαΐο6 γεροίδβ, αἵτινες ζητήσεις παρέχουσι. ἘΕΐ 516 

ΟΘὨΓΙΘ68. ' 

Ρ. “50 Ἐ᾿. ]Ἰη. 4. ὃν ἐάν] 51΄. Ο.1.Κ, νεγοη. ὅαν. ὃ ἐὰν ν]οβα Μογ. 

ὃς ἐὰν Βεη. Ἰμθοῖϊο ποβίσογαμῃ Β.1.. ἱποογία βϑί. 

014. ποῖ. Κ. “Ηδυάᾶ ἄσθϊα ρῖοὸ νϑύὰ Ἰθοϊΐοῃμθ ροῃμθηάατηῃ ἱκέτου, οἵ 516 

Τπίογργοβ. μη. ἴΙ͂ὰῃ Οοά. Τμϑιηρ. 137. αὶ ᾿ζδοίβπλο δραπάδί, ἡκέτου 

Ἰηνϑηΐατμηῃ 6βί. 

Ῥι ςςι Α. Ἰη. 2. παραγγέλῃς (516) τηϑδμάοβα βδἀϊάογαμύ Μοι. Ββῃ. 

Ρ. ςει Β. ποῖ. Ὁ, ὅδἃν. τηᾶῦρ', γρ. ἐπιφανείᾳ. ““ 851 ποη ΡΓΟὈΔΙΊαΞ, τῇ 
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τοῦ ἐλέγχου ὑπερηφανίᾳ, ααοα τὶ πο δαἀτηοάππι ρΡ]αοθί, ροί!α8. Ἰθρϑη- 

ἄστη περιφανείᾳ ηυδη) ἐπιφανείᾳ. οι. τοσαύτη γὰρ ἦν περιφάνεια τοῦ 

πράγματος : ἑαηία ογαΐ οἰαγίἑμαιο γοὶ. μια. Νοβίθυ οι. Χ. Ρ. 1260. 

διὰ τὴν περιφάνειαν τοῦ πλημμελήματος. Ν᾽ οἴυβ, ἀρεγία γΟργοἠθη5Ί0Ή6. 

Ρ. κσι Ὁ. Ἰη. 4. καὶ παραχαράγματα 51π6 ΔΓΏΟΙ]Ο πηθάοβα ἸθρΊτυῦ 1ἢ 

Εά. Βεη. ἴῃ ββ46. χρόνον ΡῖῸ λόγον οἴ πεῖραν ῬΥῸ δόξαν ἸΠπῸ 16 οἶοτί 

Οεΐ, 

Ρ. ς 52 Α. Ἰη. 1. οἰκονομίαν θεοῦ. ““Τη ρ]οτίβαπο ΠΠὈΥῚ85 πὰπο ΠΑ ὈΘΙηῈΒ 

οἰκοδομίαν θεοῦ. ϑεα φυδτην!β Νοβίου ἤᾶπο Ἰθος!Οἤθιη βθαπδΐογ, νἀ θῇ υ 

ἸΠατὰ φαοααθ ΡΥΟθΓΘ πῆγα 516 ΒΟΥΌΘΠΒ: ἅπερ γὰρ ἡ πίστις ἤνυσε καὶ ᾧκο- 

δόμησε, ταῦτα αὕτη καταστρέφει." μη. [πὰ Ροβίθσιοτθ ἴΙοοοὺ πὶ ποβίτο- 

ΤᾺ) ὠκονόμησε γα )εΐ, 564 αοαϊοαΐ νους Ν᾽ εἴπ. 

Ρ. 552 Ὁ. ποῖ. ἃ, Τηϊου]θοΐιπι φησὶ, εἰἰσαΐ αἰϊῳιιῖδ, ααοά Ρ]ογασηα 6 

οἰηγιοϊοηΐὶδ οβῖ, Ὠϊο οἵ 81|1ἃ5 ἴὴ 15 Η Ομ ]]}115. τη οὐγοοίίοης αἰἰϊμοπαία ἸοσαΓη 

Βαῦογα νἱἀοῖυγ. ΨΜιά. Ρῃ. 556 Ε.. ]Ἰη. 6. 570 Ὁ. Ἰη..3. 586 ΚΕ. ]ϊη. 1. 

ΨΜεῖαβ: (γραθδαηέ δηΐηι αἰϊῖ8, οὲ οϑγίθ δη8 αὐριηιθηΐο αο ργοθαίϊοηπθ αϊοθΉ- 

ἐϊδιιδ. (Λμὶὰ φιίαθ80 ἐἰ ογοαεθαηΐ ῷ᾽ 1)θογεηὶ βοϊϊοθί 6556 ποροίθϑβ. ΑἸ]ὰ- 

ἀϊζαγ, αὐ ν]άἀσίιν, Ἰοουβ Αοΐ. Αροβί. χνὶ. 28. 

Τθϊά. ποῖ. Β. ““Οταβδοα ᾿ἴζὰ σοττρθηάα βαπΐ, καὶ μάγου Πυθαγόρου λέγον- 

τες, αὐτὸς ἔφα, καὶ ἐπὶ ναῶν κ. τ. ἑ. Θ᾽] ]ΔοΥγαπὶ 114 Η ΔΙΡΟΟΙΑΙΙΒ ἸΠΠΌΘΤΘ 

νἹἀδίαγ, απο Ρ]αϊΑΓ ἢ τι5 Ἰῃ 58ΟΥῚ5. [516415 οἵ ΟΒ1.1415 ἔαϊββα αἷΐ, λόγου σω- 

φρονιστὴν καὶ σιωπῆς σύμβολον." Πγοηίο ])μοιθ8. ““ ΤιοοὰΒ οὐ] τηὰς]] 8, 

ΠΪΒῚ Ἰοσαιηὰβ [ὈΡὩΓΕ ΠῚ ΘΧ ΤΠΔΓΡ᾽. 5. οἵ Ὡοβίσ5 ΒΚ. ἐκείνου γὰρ τὸ, αὐ- 

τὸς ἔφα' ἐκείνου ἡ ἑπταετὶς σιγὴ, καὶ ἐπὶ τῶν ναῶν ἡ σιγὴ κ. τ. ἑ.᾿ 7)ιη. 

ΝΊΒΙ τοπΐαθναβ. Δα ἐπισφίγγων, ᾳαοα 1ἢ ΡΥ] ΡΓῸ ἐπισφίγγουσα ἸαρΊ[ΟΓ, 

1η16]}ΡῚ ροΐθβϑῦ πα θῃ 5116 η{Π, Ηδγροοτγαῖαθβ. 

Ρ. 552 Ε΄ ποῖ. 4. ωοοὰβ νοχδίββιτηιβ. 410], μαθεῖν παρ᾽ οὗ μαθεῖν χρὴ, 

πείθεσθαι κ. τ. ἑ. ὅς. εἴϊαιη ΒΚ. μαθεῖν παρ᾽ ὃ (-Ἐ χρὴ 1...) ζητεῖν, χρὴ 

πείθεσθαι ().1,.. μαθεῖν θελέτω παρ᾽ ὃ ζητεῖν, καὶ χρὴ πείθεσθαι 1. Μεῖυξ: 

ΑΙ φιιο ἰσίζαν ἐ{1Π αἀΐδοογο ροβϑιηΐ 9 Νοηῖρε θηΐηι φεὶ αὐἰαϊξοονο οἰρὶΐ, οὐ- 

ἐθΉΊΡΕΥαΥΘ αἰοὐοέ εἴς. δα ααθτὰ Ἰοσστη πᾶθο δπηποίΐανις [)σαθὰβ: “Ὁ ΝΘΙΠΟ 

ΠΟῚ νἱἀθὲ ἢδθο ἀνακόλουθα 6556: ΙΔητι6 Θἃ 486 Ν᾽ ἜΓΟΠΘΠΞῚ5. ΠΟ ΠδὈοῦ, 

ἀηἀθ Πδ6ο Ἔσρῦθεβα βιπηΐ, μαθεῖν παρ᾽ οὗ μαθεῖν χρὴ, ξῖο ΘοΥσοπαδ νἹάθη- 

ἴὰ οχ Μϑΐο, μαθεῖν γὰρ, οὐ ζητεῖν χρὴ, πείθεσθαι, οὐκ ἀμφισβητεῖν. Ηχυ- 

15 Οὐαῖοῖβ, ααϊβαα!β ἔμ υῦ, αοϊζογ!αῖθ τα χίαμη Ποβίγα ΠῚ ΘΟΕ ΓΤΩῈΒ ; 

ουἱϊ ᾽]Πηπαΐοητβ δοοοάϊς (ὐοά. ΓΔ 0}. 1.37. ΙΘΡΘΠΒ : ἐνταῦθα μαθεῖν, οὐ ζη- 

τεῖν χρὴ, πείθεσθαι κ. τ. ἑ. 

Ρ. 553 Β, ποῖ. ὁ. Ἐσοθαΐυγ πάντα συνέχουσα: Ψ᾽αΐαβ, φιαθ οἰηοία ο0η- 

ἐϊποί. (ΟΠ]δοΐαγδιη συγχέουσα, ἃ ΠΟΌΙΒ5 ἴῃ Απποῦ. αὐ ΗΠ ΟΥΆ]1δ5 τη Μδίῃ. 

Ρ- 16. οἰϊπη ργοροβξιζαπι, πο σοηβττηδηΐ ΠΥ] Β.Ο.1.ΚΚ.1.. (Εἰδὶ χαρά συν- 

ἔχουσα ἃ χ.8 τηδηιι ᾿)αἰγαῖ (0.) 56 ρίαπθ εἰς Ἰαρι[ν ἴῃ ΤΠ τη. 137. οἵ 

Μοβαῇ. 1οζ. [ηῆῖτα Ρ. 5.53 Εἰ, ᾿πνίσθιη ΒἰΡῚ ΟΡΡοπιηΐαν πρόνοια οἱ σύγ- 
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χυσις. 'Οπι. 11. Ρ. 771 1). οὕτω πάντα συγχεῖ ἡ εἱμαρμένη. “οπ. ΥἼ].. 

Ρ. 728 Ὁ. (ᾳὰϊ Ἰοσὰβ οὐπὴ ΠΟΒΙΤΟῸ οτηηΐπο σοηΐογθηαβ 650) Ὅλως δὲ τί 

ποτέ ἐστι γένεσις; οὐδὲν ἕτερον, ἀλλ᾽ ἢ ἀδικία καὶ σύγχυσις, καὶ τὸ εἰκῆ 

πάντα φέρεσθαι. 

ΗΟΜ. 1. 

Ρ, 55}. ποῖ. ἔ, Οὐμὰ Οαΐθηα σΟΠΒΟΠΌΓΟ. πὰης νἹἱάριηυβ Οὐάϊοο5 

[}. 127. οὗ Μοβα. το. 

Ρ. 556 ἢ. πού. π, ΤλΌγ15 ποβίτιβ Β.Κ. δοσϑαϊ δὔδιη Μοβα. 102. ἢἶβὶ 

ηποά ἐκπεσοῦσα γὰρ τῆς ἀγάπης (Ν᾽ εἴα, δὲ Θδηϊπη ἃ οἠαγίίαίο ἀδοϊάογ1) 

ἐμπεσεῖται εἰς φ. Πδθοί. 

Ρ. 5536 }0. ποῖ. Κ, εἰδὼς εἰδότες ΜοΥ. Β6η. 1ην 115 ΠΠΌΥ]5. 

Τ01ἀ. ποΐ. ζ, Ῥοβῦ νϑῦθᾶ ὅὅδουῖ Οοάϊοῖβ Ν᾽ δοἴπαϑ 510 ρευρι : πο ὲ γιιΐβ 

οα ηιΐπιιδ ἰορίξίηιο μίαξμγ, ἡοῊ Ἰαοῖγο0 δοπα ἨΟῊΉ 6βὲ, δσιέ ψμοφιιθ δοπα οτίί. 

Κϑγίηι φμοα αἷΐ, Πιι)ιδηιοιὶ ὁ5ΐ : ἰαμαα ϑμηὶ 6 ορογίδηδ; 1αά φμῖρρε 5ῖ- 

ηἰποαί, 5ιαϊβ δὰ Ἰοριτηθ αΐαΐαγ. ϑιωιέ θηΐηι φιιῖὲ ἧαο ηιηῖηιο μέαπέμυ ἰϑοὶ- 

{6 ; ριιέα ομην ϑαηι 675 Θῳροημηΐ οἴο. Τὴ Ἰοοὸ ΟὈβουΤΟῸ ΠΟΙ ργδθίου- 

Θαπαὰ εδβϑῦ βογρίασα Οοά, Μοβαᾳ. 1ο2. αδ6 ρδυξ πη οὐπη ποβίγα, ΡΥ ΠῚ 

σα Πὶ ΑΝ] Δ η)8 σΟΠΒΡΙγαῦ : Ἦν δὲ μὴ νομίμως χρῆται, οὐ καλός; φησί. Καὶ 

οὕτω καλός" ἀλλ᾽ ὃ λέγει τοῦτό ἐστιν᾽ ὅταν ἐκπληροῖ δι ἔργων᾽ τὸ γὰρ----τοῦτό 

ἐστιν. Εἰσὶ γὰρ οἱ μὴ χρώμενοι καὶ ἐνταῦθα" οἷον, ὅταν ἐξηγῶνται φ. αὐτὸν 

κι τ. ἑ. Δέεγθᾶ καὶ ἐνταῦθα, ἃ. Ν᾽ ὖ. ρῥγδοίογτηῖββα, 48 πη ΒΘ η5α ροβιΐδ 

51η{ ΠΟῊ 1Π[6]]ΡΊΤη 8. 

Ρ. -ς6 Ε.. ποῖ. ἔ. Ῥ͵οὸ φησὶν βίαι Οοάοχ 180. 127. ΟἿ. Απηοί. δά 

Ρ. 552 Ὁ. Μοχ ρζὸ δάκνων ἸΙάδπι 06 Γ σα Μοϑξα. 102. ἐνδάκνων Παθοΐ, 

αυοα ἀθ ᾿ἰὰσ ΓΘ ῬΥΌΡ ΠῚ οϑύ. Νοβίου Γομι. 11. ἢ. 554 Α. τὸν χαλινὸν 

ἐνδακὼν καὶ ἀντιτείνας. 851}. Μ. Τοιι. 11. Ρ. 62 Ο. ὥσπερ πῶλος σκληρὸς 

καὶ δυσήνιος ἐνδακὼν τὸν χαλινόν. Ῥγαδρϊνογαηΐ ἘῸΙΙΡ. ΗἸΡΡΟΙΪ. 2228. αἱ δ᾽ 

ἐνδακοῦσαι στόμια πυριγενῆ γνάθοις. Ῥ]αΐ. ῬΏδΕαΓ. Ρ. 254 Β. ἐνδακὼν τὸν 

χαλινὸν μετ᾽ ἀναιδείας ἕλκει. 

Ρ, 5 ̓ς) Β. ἸἸη. 6. καὶ ὃ ὑπὲρ τὸν νόμον Βοη. Δάνοιβα 5 ΠΠΡΥ]Β. 

Ρ, ς 57 Εἰ. Ἰη. 8. κατὰ παράλειψιν. Νιά. Δπποΐ. δα Τοπι. Χ. Ρ. 570 Ὁ. 

Ρ. 558 Β. ποῖ. 2. καὶ ταῦτα. ῬαΥΔΡὨγαβίοΘ νου δία: οἵ ρϑυύϑθοιι- 

ΠἸ0η65 ἴρδαθ γιαδ ἴῃ ποηνη6 ἐ{{μι8 ραϊίηιμ}7". 

Ρ. 58 6. Ἰη. 2. “Ἰμδρδπάστῃ, οὐ γὰρ ἅμα ἐγεννήθη, καὶ εἰργάζετο ση- 

μεῖα. Πιη. ϑεᾶ γϑουτγοῦ σοηβίγ 10 51η6 οοραΐὰ ᾿πῆγα Ὁ. 713 Ο. ἅμα 

προσῆλθες, ἅμα ἠρώτησας, ὑπὸ τὴν δουλείαν σαυτὸν ἐποίησας. ““ Βογΐ. καὶ 

ὑπό. Παϊίον θη. )ᾶδε, 
Ρ. ςςο Α. Ἰη. 4. τὴν δόξαν ἐξέλαμψεν. ΑΥΙΟΥ Πα} 5 ΨΘΙΌΪ αθ5. 816 

ταῖηθη λαβοῦ. Πρηι. Πναπρ'. ΝΠ]. 2. 42. δι οὗ, ὥσπερ διὰ λύχνου, τὰς τοῦ 

ἰδίου φωτὸς ἀκτῖνας πᾶσι τοῖς ἐν ἀγνοίᾳ θεοῦ καὶ σκότῳ βαθεῖ πιεζομένοις 

ἐξέλαμψεν. 
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Ῥ. σοο Β. ]ἴπ. υἱὲ. τὸν ἱματισμὸν τὸν ὃ. 816 ΠὈΤῚ οἴππθβ οὐτὰ α΄. 

Ψφγομη. ϑαν. τὸ ἱμάτιον τὸ ὃ. Μοτ. Βεη. 

Ρ, ς5ο Ὁ. Ἰἴη. 4. οὕτως οὐδὲ αὗται. ῬΙῸ αὗται, ταῦτα οοΥγρῚ ΕὙοπΐο 

Βυσᾶθαβ, τοῦτο Πὰηᾶθα8. Α ὙΠ} δά τη] ΘΌΥΘ ΠῚ ΒΘ Χ πὶ ΞΟ {ΓΔ ΠΒΙΓΘ 

νἱἀθίαν Οοποϊοπδῖου. ϑΌΡΡΙο, τὰ ἱμάτια χρείας ἕνεκεν φοροῦσι. 

Ρ. σοο Ε΄. ποῖ." Ἑαορθαΐαγ, ἢ πλίνθῳ διαβρέχοι βάλσαμον, ἰδοΘη τ 0115 

ῃοϑίσβ. ““ Εοσί. ἢ πλίνθον διαβρέχοι βαλσάμῳ." Εαϊίον Ῥ6ῃ. οἴλθ, Θαυοά 

ΠΟΒ δὐϊάϊτηιιβ, ἢ πλίνθῳ διαβρόχῳ βάλσαμον, εξ 'ἰῃ Μοξα. το. οἴ ΤιΔΙηὉ. 

137. εἴ 586 ἴῃ δ0 ΒδαΪββα νἹἀθίυσ ν᾽ οἴαβ, γϑγΐθῃβ : αἱ ηιοἰ ἰδ (τοῦ! 8 

φιααϊαιο) ἰαίογὶ δαϊξαηιίηι. 

Ῥ, ςόο Β. ποῖ. ὃ. Ῥγὸ ἀνακεχρωσμένοι, ἀνακεχρισμένοι ἀδάογαπς ΜοΥ. 

Βεη. οοηΐγα ἔάθμι ᾿γοστη. Αὰ οοπείγαοις: οηθαλ Π]8 νΟΟΙ5 οἵ. Τοτη. 

ΨΠΠ. Ρ. 313 Ὁ. καὶ ἄκων ἀναχρώννυται τῆς εὐωδίας. Τοιι. ΧΙ. ρΡ. 422 }). 

τὸν ἀέρα ἀναχρῶσαν τῆς ὀσμῆς. Τοηι. Π1]. Ρ. ὅτο Οὐ. ἐπιστολὴ... . γνησίας 

ἀγάπης ἀνακεχρωσμένη. 

Τοϊά. ποῖ. ΚΕ, πάντες ἐξανίστανται καὶ παραχωροῦσι. [πηδίᾶ] ᾿ΠΐοΥΡΓΕ 5 

εβϑῦ Χεηορῆ. Ηϊοῖο 11, 7. πῶς γὰρ ἂν φαίημεν ἢ τοὺς βίᾳ ἐξανισταμένους 

θάκων ... ἢ τοὺς ὁδῶν παραχωροῦντας τοῖς κρείττοσι κ. τ. ἑ. 

Ῥ. ςόο Ο. ποῦ. τ. δηλοῦντες ΡΤῸ διδόντες Ὠδθοῦ ΤἉτ.0. 137. ϑουιρίαγα 

ἸΟΟῚ τα πῖτηθ Βρούποηάδ ἰογοΐ, διὰ τοῦτο καὶ τὸ παλαιὸν μύρον ἐχρίοντο οἱ 

ἱερεῖς, τῆς ἀρετῆς σύμβολον, δηλοῦντες ὅτι κ. τ. ἑ. 

Ρ ςόο . ποῖ. ἡ, μὴ κατεχομένης. εΐαβ νογζ, ποη σμηὶ φιιῖδ [ἰδία πο 

οοηζϊηπδίι), 451 Βα Ι ΠΟ] μά πη αββοῦ τῆς ψυχῆς, αὖ Ἰηΐγα ἀϊοϊζυγ, ὑπὸ 

πάθους ἡ ψυχὴ κατεχομένη. ΝΊ5Ι ἔογτία νογίαπάπιῃ, ποῆ ἐμὴν ομηὶ ἐπ ἡναγιϊδιι8 

ἐοημϑίμ (80. ἡ πορνεία.) ἴπ ΥΘΟΘΠΌΟΥΘ βουϊρίαγα ἐργαζομένης ρᾶβδῖνα 588- 

τη η πτη δϑῖ, ν ΓΘ. Π6 ΘΟηΐΓα ᾿!ΠΡΌΔΙ. 

[014. 11η. Ῥεπαϊί. τὸ ἄγος. ὅὅ1ο οἵἴῆπμθβ δηΐθ Μουε]]. 4] ἄλγος νἱΐ]ο568 

οαἸαϊ. Οαθοῦμι ἀποθῖη ΠΟ τηοάο βθουΐαβ οβῦ Μοηίθί. νϑγὰπι οἰϊδηὴ 

Τιαῦπα οογγαριῖ, ἀοίογθηι τὸ δωθογαδὶϊθ βοοίιιβ ΥΘροηθμβ. Μοχ Ρ. σόο "΄. 

11η. 2. ἡδονή τι ἐστὶν τηθῃμάοβο ἀβαι Ιάβιῃ Ιου. 

ΠΟΜΟΉΠ 

Ρ. ς61 Ἐ. ἸἸη. 6. θέμις οὐκ ἔνι. “1,6ρ.. θέμις οὐκ ἔστι. ΜΠ αϊίον Βοη. 

οἶδα, Νοη ορυβ. γ]ά. Απηοῦ. δά Του. Χ. Ρ. 497 Β. 

Ρι 562 Ο. ποΐ. 6, μὴ λυμήνασθαι... .τῷ αὐτεξουσίῳ. ΜοτΙΕ]]5 6Χ ἰηΡ̓ΘὨΪΟ, 

αὖ ν] ἀδίαγ, ρᾶπθ ποὴ γδθοῦπὶ τὴν αὐτεξουσίαν ΥΘΒΟΥΙρΒιῖ. απο 1Π}1- 

ταἴῃ οδὲ Μοηίοί. ποΐδῃβ: “ἴὕπυβ Οοάοχ παθεῖ τῷ αὐτεξουσίῳ. 6ἀ 

τῷ αὐτεξουσίῳ εϑῖ ἴῃ ετοη. αν. οἴ ΠΠ0115 οπη πὶ θα5. (ὐδἴθμῃδ τὸ αὐτεξού- 

σιον, αᾳοα ἀραὰ6 ὈΟΠυτη 6βῦ. 

Ρ, τό Ὁ. ποῖ. ἷ. τὸ λεγόμενον τῇ συνηθείᾳ (ἐν τῇ σ. Τάτ. 137. αυοά 

. αϑ] [δ ἴ1ὰ85 650) λάβουρον. ““(]οββοΙηᾶ ργΓοσου]άἀαῦ1ο.᾽ Π αἰο5. Ν δἴαβ, μέ "ιοΥ δ 

68έ, τιαφηὶβ ἸΔ οΥΙθ5 ἐπαϊφοηΐ, Ὁ Ἰμβο θη νοσᾶθυ]ο λάβουρον ἀξοορῖαδ. 

ΤΟΜ. ΥἹ. 34 
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“Λάβουρον νοι ΘΥΓΟΥ 6856 ὕΓῸ λάβαρον." Μοηπίοῦ. ““ιμάδτῃ ἃ ἑαϑογο 

ἀφάποαυπί, ααοά ἑαϑογίη νυϊρὸ αἀἰοογοίασ, Ὁ βᾶης Ἡουτηϊαβ οΖοιηθηιιβ 

1.1. 6.4. λάβωρον Ρ6Γ ὦ 8011010 [ἐκέλευσε χρυσῷ καὶ λίθοις τιμίοις εἰς σταυ- 

ροῦ σύμβολον μετασκευάσαι τὸ παρὰ Ῥωμαίοις καλούμενον λάβωρον.) ὃοά 

Ῥγαάθης8 τηθάϊδιη βυ]]αῦαπι σοΥρΙς. ΜΠ ποοϊοίαί "Γοῖα5 Γι Ια {15 

1,6χ. 5. ν. 7 αϑαγιη. 

Ρ. 563 Α. Π1πη..3. τῷ πιστευθῆναι. ““ Εογία5515 τοῦ, υἱ Ε1[ χάριν ἔχει τοῦ 

πιστευθῆναι." ϑ'αν. (Οὐοπ]δοΐαγαθ ργΟθ40}}} (ὐοάϊοο5 ποη δοσραμηΐ. 

Ρ, κ63 Β. Ἰη. 5. ὁρᾷς τὴν καταφορὰν αὐτοῦ; ΜΠ) γΟΟΪ5. τηϊη 8 ΘΘ6Ρ6- 

Ταηΐ Τηΐεγρτοίθβ : ναίυβ, φμαηίο 86 αἰο)οϊαί 5ἐμάϊο: Μοηῖοί, φμάηι 86 

εἰοιιϊέίαί. Ῥϑϑουαηάαιη Νοβίσὶ ἀβαμι, καταφορὰ οβὲ σπυϑΠεηιοηίϊα ἴῃ ἵποτο- 

»αμάο. Ἴοιῃ. 11. Ρ. 776 Εἰ. καὶ πολλῇ κέχρηται κατὰ τῶν τρυφώντων κατα- 

φορᾷ ὁ προφήτης. Τοιῃ. Χ. Ρ. γ7 Ε΄. “Εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ φθείρει, 

φθερεῖ τοῦτον ὁ θεός. ὋὉρᾷς τὴν καταφορὰν τοῦ λόγου ; 

Ῥ. ςός 6. ]1η. 4. φοβοῦμαι δὲ μὴ κατὰ πραγμάτων ἢ τὰ λ. ὁ. ““ αετ- 

ΤΠ Δ ΏΘΠ 6558 Π8ΠΟ ἸΘΟΓΟΏ ΘΙ ΔΙΥὈΙΓΓΟΥ, οἵ δβῦ ργονθυθῖαὶα ἀϊοΐατη, αὶ 51- 

ΤῊ116, γθην αὐ ἰαηφογθ.᾽ μη. ΟἹ, Τότ. ΝἼ]. Ρ. 453 Ὁ. ἀργὸν δὲ, τὸ μὴ 

κατὰ πράγματος κείμενον, ἢ. 6. φιοεὶ γοὶ ργοροϑβίέαθ ποὴῆ σοηυθηΐέ. 

Ρ, σός Ὦ. ]η. 2. ἀλλ᾽ εἰκῆ, φησὶ, φιλοῦ, εἰκῇ μὴ μισοῦ. ““ νιάείυγ 

ῬΙΌν ΘΙ ατη 1110 θη ροσα [υ1556.᾽ ΜΜοηΐίοῦ. Διά. Αηποῖ. δά Τοαι Χ. 

Ρ. 41τ1.:1). 

Ρ᾽ κός Εὸὰ Ἰη. 1. οἱ δὲ τέρασι καὶ μωροῖς καὶ νάνοις. (, ᾿ηἴγτὰ ρΡ. 640 ΕΣ. 

“Αἴ βοὴ Οδθβαῦ Αυραβίαβ πος δπίτηο ἔαϊῦ, 46 ᾳὰο ιασίοηιαβ: διρηῖΐο8 

αἰψιρ αἰδίογίοβ, σθίθγοβφιθ φοηογὶβ ογιβάθηι, μὲ ἱμαϊυγὶα παΐιγαθ πιαίϊᾳιιο 

οηιη18, αὐλογγτοΡαί.᾽ μη. : 

Ῥ, ς66 Β. πού. ὕ. [καὶ ἐν τῇ ἀναστάσει]. (ἀἸοδβᾶ 6Χ ΤΠΔΓΡῚΠΘ [Τ͵ΘΡ5]Ξ56 

νἀδίαγ. Αρμποβοῖῖ ἴαηθη Ν᾽ εἴαβ, νουΐθηβ, ργορίθυ υϑϑὙϑοίἸοηβ βαογα- 

ηιοη μη. 

Ρ, 566 Ὁ. Ἰ1π. 1. καὶ δοκοῦμεν μὲν φθονεῖν ἐκείνῳ (τῷ εὐδοκιμοῦντι), ὁ δὲ 

φθόνος διαβαίνει εἰς ἐκεῖνον (ΟΠ τ]δίατ). 6 πδο πορ]ρθηξία τηοπϊΐαπι δά 

Το. ΧΙ. ν. 78 Ἀ- ποῖ τὶ ᾿ 
ΗΠΟΜ. ἔν: 

Ρ. ςόγ Ε.. Ἰη. 1. τῷ νόμῳ προσέχειν. “Ἰ,Θραηάαηη ΘΟὨ]]ΟΙΘΌδΠη, τῷ ν. 

μὴ προσέχειν. (Οὐοπ]θοΐαγδπι Θομἤτγτηαν [ὨΐΘΥΡΥ65, ρογϑμαάθὶ ἰθσὶ Π ΟῚ 

ἱηέοηάογε.᾽ ϑαυ. πὰ ἀπο ποβίχοταμῃ Ὁ. τῷ ν. μὴ προσέχειν ἃ τηϑηιϊ .56- 

οαπάδ οογγδοΐατη δῦ. Επδιη 1 Π10. 137. μὴ τῷ ν. προσέχειν αθοῖ. ϑδ64 

προσέχειν τῷ νόμῳ, βεφαᾳδοπία ὡς, ΠΟη ναοί ἑοφὲ ἱπίοηθγο, βθα οογέαηι ορὶ- 

πἱοηθηι εἰ θα ἠαθθγ.: αἵ Ἰηΐνα Ρ. οδὃ5 ΒΕ). ἵνα μὴ ὡς ἐχθροῖς αὐτοῖς προσέχῃ. 

Το. ΝἼΠ. Ρ. 726 Β. ἐν οἷς (χρόνοις) μάλιστα ὡς στασιασταῖς προσεῖχον αὐ- 

τοῖς. [[η Ιοσο Νοβίτι Του. Ν]. ρ. ὅο Β. ἐπειδὴ γὰρ τοῖς μὲν ὡς πικρότατα 

φθεγγομένοις οὐ προσεῖχον, τοῖς δὲ ὡς προσηνεστάτοις καὶ γλυκύτητα πολλὴν 

ἔχουσιν, ΟἸΠΠΪη0 ἀρ]οηάα ν]ἀοίαγ παραῖῖνα.] Ρ]ὰβ αἰ ου]Γα15. Παθοῖ 
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αυοὰ Βραυϊίιν χωρὶς ἐκείνου, ου]ὰ5 Ἰοσο 1) οαδὶ σομπ]θοϊα γα πη δι᾽ ἐκείνου, 

ἴηνῖῖο ᾿πίογργθῖθ, γθοθρογιηΐ νη 5 οἵ 40] 6δἱ βασοθββουπηΐῖ, θα οἰϊατη 
χωρὶς ἐκείνου ἀοίεπαϊ! ρόοββθ ΔΥΌ ΓΓΆΓΟΓ, ΠΟΟ 56 η88; ἐξα εἶδ ἰθρθ βθηΐγο, 

φιαϑβὶ ροδϑίδηϊ6 ποὴ δἰΐ αὖδῳμθ ἐἰΐα βδαἰσυατὶ, ηϊδὶ ῬΘΥ δοίαηι Πάθηι. 

Ρ, ς68 Α. ποῖ. Ν᾽ αὐτϑΐαξὶ Ἰθοῖῦ!ομ 5. Π}115 Ἰοοὶ παπο δ αϊτη8 οχ Μοβῃ. 

102. οἱ (αΐοπα, πάντα τὸν ἔἕ. βίον καταδαπανηθεὶς καὶ ἀναλώσας εἰκῆ καὶ 

μ. ἐν πονηραῖς πράξεσιν. Ν᾽ εἴα νοΥί: φμὲ οηηηθηι ρ.ῚΟΥ θη} υἱέαηι ΚΥιδίγα 

αἰφιιο ἐπαηὶίθυ σοη ϑιιιδὶ 55, αμαϊβϑοίφιθ ρ67 πιαία ὁρεγα. ϑθουπμάστη πο- 

βίγδιη Ἰδοῦ ομθ τη αἸοϊζαν ἤοῦηο ρε6 καταδαπανηθῆναι ἐν πονηραῖς πράξεσιν, 

ἔοετθ αἴ ἴῃ α]ῖο Ν᾽ οβίτι Ιοοοὸ Του. ΓΥ. Ρ. 1908 Α. ““ Διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς, φησὶ, 

σάρκας" τουτέστι, διὰ τὸ σαρκικαῖς πράξεσιν αὐτοὺς καταδεδαπανῆσθαι, καὶ 

μὴ εἰς δέον κεχρῆσθαι τῇ τῆς ψυχῆς οὐσίᾳ, ἀλλ᾽ ὡς σάρκα μόνον περικειμένους 

καὶ Ψυχῆς ἐρήμους ὄντας, οὕτω τὸν ἑαυτῶν βίον καταναλίσκειν. ῬτΓγδεοϊνογαῖΐ 

ΑποΐοΥ ὅδ0. ν. 14. ἐν δὲ τῇ κακίᾳ ἡμῶν κατεδαπανήθημεν. 

Ρ. 568 0. ποί. ἱ, δογρίαγατη διηθηάαΐδῃῃ ἐναβρύνεται ΡΥο εὐφραίνεται 

οοηδγιαδηΐ οἰϊαπὶ Ἀδρ.. 744. εἴ Μοβα. Ιοζ. ΡίῸ ἁβρύνεται 5ἴαϊ ΤιἈτΩ}. 

137. ΟἿ. Τοαι. ΙΧ. Ρ. 444 Β. δέον εἰπεῖν ὅτι καὶ καυχῶμαι καὶ σεμνύνομαι 

καὶ ἐναβρύνομαι..... λέγεις ὅτι οὐκ ἐπαισχύνῃ. 

Ρ, 570 Ὁ. Ἰπ. ρθη. ἡ δόξα τοῦ υἱοῦ κ. τ. ἑ. ““Ἑοχγῦ. οὐ τοῦ υἱοῦ. 

Εαϊίον" Βιδιι. γἄδθὺο ψρξαβ, ποὴ φίογία Πἰϊὶ πιαφὶβ φμαηι ρμαΐγὶβ 68. Νοβ 

ἸπίΘΥΓΟΡ Δ ΙΙΟΏ ΘΙ ἔθοϊ8. 

Ρ. ς7ο Ὁ. πού. ἔ. “Τὴ δράϊβοῖο βχβίγαθηαο Ἰηΐθι δημιουργὸν οἴ κτιστὴν 

αυ14 ᾿ηΐουβιῖ, ποη ἰηΐ6}}Π10Ὸ. Ρ͵Ὸ κτίσις ΙαρῈ κτῆσις.᾽᾿ Παΐίο5. Ν᾽ εἴυβ, ἐηι- 

»Ῥογΐμηι. Κτῆσις συτὴ ΒΡ ΠοδΙΙΟηΘ ροβϑοβϑίοηϊβ Ἰοριαγ Του. ΧΙΠ. ρ. 

509 Εἰ. διὰ τοῦτο καὶ τὴν κτῆσιν αὐτῶν ἄδηλον ἐποίησε καὶ οὐ μόνιμον. 

Ρ. 5γ7γο Ε. ποῖ. }. ἀμφότερα γάρ. Ῥεῖ 6]]Π]ρβῖη ἀϊοΐατῃ, ἔοτα βιοαῖ Ηο- 

τη ΓΟ. ΠΊ, ἀμφότερόν τ᾽, ἀγαθὸς βασιλεὺς, κράτερός τ᾽ αἰχμήτης. Ἐ]αβάθτη 

ΘΘΠΘΙΒ δϑί Ἰἰοοὺβ Του. ΧΙ]. Ρ. 247 Α. 41 πὰπο Ἰοριτυγ : οὐ μὴν αὐτὰς 

ἀφίησιν, ἀλλ᾽ ἐπιτρέχει σφόδρα συνετῶς, τηρῶν ἀμφότερα, καὶ τὸν κόρον φεύ- 

γων, καὶ τὴν πυκνότητα οὐ λυμαινόμενος : ροβίῃδο ἃ ΠΟΌΪΒ5, ἔανοηΐα 1)60, 516 

Θαἀρηάαβ : οὐ μὴν αὐτὰς ἀφίησιν, ἀλλ᾽ ἐπιτρέχει, σφόδρα συνετῶς ἀμφότερα, 

καὶ τὸν κόρον κ. τ. ἑ. 

Ρ, 5 γι Β. ποί.ἷ. ἄρωμεν τὸν θεόν. ΜΙά. Απποῖ. δα Τοχη. Χ. Ρ. 1.53 Ε᾿. 

Ρ. γι Ἐς Ἰη. 2. γῆν καταπάσσεις σαυτήν. ΟὈπβίγαοςΟ ΠΞΟ]ΘΠΙΙΟΥ. 

“Τιοροπάστη νἱἀθίγ νοὶ γῇ καταπάσσεις σαυτὴν, γ6] γῆν καταπάσσεις 

σαυτῇ νε] Ροΐϊι8β σαυτῆς, αὖ Τοτῃ. ΚΠ]. Ρ. 3295 10. ῥόδα κατέπασε τῶν 

παρειῶν]. μη. ι 

Ρ. ς73 Α. ποί.γ, ὅν! Ἰθοῖῖο, φααθ ἴῃ ὩᾺ]10 ποβίγογατη δχβίαϊ, ἔογαββο 

ἀδθοίυγ ΕὙοπΐομὶ Ἰθασαθο, αἱ ο6χ 500 ϑηιομάαίο (οαῖοο Ἰορθμάμπμι οδη- 

Β6Ὀαΐ, εὑρήσωμεν (510) πάντα τὰ ὑγιῆ καὶ καλά. 

Ρ. 573 Β. Ἰἴη. υἱῦ. σκιατροφίᾳ. Ψιά. Απποῖ. δὰ οιη. ΧΙ. Ρ. τοο Β. 

Ρ. 57,3 Ο. ποῖ. 8 ““851ο Οο]"». ἀἄδδην ὅ6ν}}. δὲ Οὐμητηθ]. [Θρϑθαίον 

Δ ἢ 
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ἄρδην." ΤΠ αἀἰίον Βοη. οὐαε, Ῥγοουϊάυθϊο ψιγο ἀοοΐο ἴῃ τηθπίθ ογδΐξ, ἄδην 

ν6] ἅδην γΘΒΟΥ ΘΓ, εθα ῬῸΥ ἱπουτίατα ἄρδην ΤΟ] ας, ἸηΐΟΥ ἄδην οἱ ἄδδην 

ἀΠἘΠ61115 οδῦ οἱθοῖο. ΝοἹβ αφυϊάθιη 1185 ἀδηφαγία, 4118 ἀδδηφαγία εἀϊ- 

ἀπ 6δ. 

Ρ. 5753 Ὠ. ποῖ. 6, [ἡ Τ δι}. 137. ἸορΊτυν, ἐπεὶ ἂν ἐπτερωμένη καὶ ἄσωτος 

οὖσα. Αυοά φοάἀοθαίαν ἧς οὖσα ΘΧ ἀ.ρΡ]1ΟΙ βουρίαγα ογζατη 6556 ραίσί. 

Οοτηροβιίατη ἀναπτεροῦσθαι ἴῃ φιαίαηι Ῥαγίθτη νδ]46 ἐγθαᾳυθπίαϊ ΝΝοξίου, 

ΠΟῊ ἰΐα πτεροῦσθαι. 

ΗΟΜ. Υ. 

Ρ. ςγ4 Ε΄ 11π. 5. οὐκ ἀνθρωπίνῃ γέγονας ψήφῳ. (ὐοπ]ϊοϊαΐ Δ]Ίᾳ 15 Αὐο- 

[ΟΥΘ ΠῚ ΒΟΙΊΡ5Ι556 οὐκ ἀνθρωπίνῃ γέγονας ὃ γέγονας ψήφῳ : 564 επ6 ΠΌΓΙΒ 

Π1Π1] τηπΐαηαβ. Μοχ φορτικώτερος ἴογίαββθ. ΘΧΑ ΙΒ ὰ8 ααδτη φορτικώ- 

Τερον. 

Ρ. 575 Α. ποῖ. “, Βἀοθαΐαγ, ᾿Εκεῖναί σε εἵλοντο εἰς ὃ εἵλοντό σε, στρα- 

τεύου τὴν καλὴν στρατείαν. Τ)ΙΒΕΙΠΟΙΟΠΘΙΩ ΘΟΥΤΘΧΙΙΊΒ. 

Ρ, 575. μοί. ᾿. ἵνα οὕτω τῶν ἄλλων προϊστᾶσαι. Απίε Βοη. ὅδ 

εἀδθαΐαν προΐστασαι. ἘῸΓΠΊα προϊστᾶσαι ῬΥῸ προϊστῇ τιΘβοϊ μη 8 8η 58 

ἀοίθμαι ροββιῦ. ἴη Οδίοθμᾶ οδβί προειστήκῃ (510). 

Ρ. 575 Ε' Ἰη. 1. οἱ τῆς πίστεως ἀπεχόμενοι. Νιά. Απποί. δά Τοιη. ΧΙ. 

ΡῬ- 5.0 Β. 

114. οἱ ζητοῦντες λογισμοῖς οἰκείοις. ““ [ΠΐοΊΡΓΘ5 Ἔχρὶθῖ τὰ θεῖα μυστήρια 

[οἵ 81. ροβί ζητοῦντες ὅᾶν. ἴῃ τη γρ.} 6Χ 856 8 6 ᾿ΙὈΌΤΙΒ παβοῖο. 2) υη. 

ΤηϊογΡοΪδί!ο πηδηϊζοβία, 418 ΠῚ ΠΟΒΌΓΙ ΟἸΙΉΠ68 Ἰρῃογαπί. ΟἿ. Τοιη. Χ. ρ. 

24 Ὁ. ἄρα οἱ λογισμοῖς ζητοῦντες, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀπολλύμενοι. τ. ὅτο Β. 

καὶ γὰρ καὶ τοῦτο ἐκείνου ἀπορώτερον, ἐὰν λογισμοῖς ἐξετάζης, καὶ μὴ τῇ 

πίστει παραχωρῇς. 

Ρ. ςγό Ὦ. Ἰἴη. 3. τί δήποτε δὲ τοὺς ἀπίστους (56. αὐτοὶ ἐπαίδευον ;) 

Μοίαβ, οὐ)" ἐσίίι)" 9 ργορίον ἱηπαοίθθ. (δ81 Ἰθριββοῖ, τί δήποτε; διὰ τοὺς 

ἀπίστους. 

Ρ. ςγ6 ΕΣ. ποῖ. 8, ““ παρεδίδοντο. ὅ16 ΘΕ Πάν] ἐσ ΜΆ. δέ ἐγααθθαηξιν" 

(ϑαΐδπδβ 56.) φιῖ αΥΥοραη 67 8686 οἤεγοθαηΐ: Οὕγα ῬΥΪὰ5 δϑβαΐ περιεγίνοντο, 

αυοά αυϊά Πϊο οββοῖ, ΒΡῸ ποῃ νἱάθο. Ηαΐθεβ. Δ εθᾶ συνείχοντο καὶ περι- 

εγίνοντο ἨῸΒ “αϊάθιη νυ ΓΙ Πη 15, δμδέϊποδαμέμη οἱ ἐποοίμηιεβ ουααἀοθαηίΐ. 

Ρ. ς 77 Ἐς Ἰη. ς. πάσχα λέγεται; ὅτι τότε ἔπαθεν. ““ Νοῖα ξα]ξυϊη 

Θἴγιηοη ΘΧ Ἰρ᾿ ΠΟΥ ϑίΟΠ6 Πηραθα ἨΌγαθαθ.᾿ 1) μη. 

Ρ᾽ ς 7 Ε΄ η. 2. τοῦ λαμπροῦ πλήθους. Ναβοϊτηι8 ἂἃπ ἀ6 συδϑέλδιι5 οοΟΡ]- 

τἀηἄατη, αἱ τῷ μελανειμονεῖν ΘΟΠ ΓΔΙΙΌΤη Θβῇ λαμπρειμονεῖν. είαβ δυΐθτῃῃ, 

βοἰϊίο ἰαοίϊογθηι. (Διοα 51 νϑύυτῃ δβί, Ἀρρβι]δηαβ Νοβίγι Ιοοὺβ Τοπι. 1Χ. 

Ῥ. ὃς Α. Οὐχ ὁρᾷς καὶ ἐν τοῖς δικαστηρίοις, ὅτι οἱ μὲν ἠδικημένοι λαμπροὶ, 

καὶ μετὰ πολλῆς ἑστήκασι τῆς παρρησίας ἐλευθεροστομοῦντες, οἱ δὲ ἠδικηκότες 
΄ , ᾽ 2 , Ν , 

κάτω κύπτοντες μετ᾽ αἰσχύνης καὶ φόβου ; 
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Ρ. ςγ8 Β. Ππ. 7. εἰς τὸν ἴδιον ἔμετον ΜοΥ. Β6ῃ. Ὑϑραρ ἈΠΕ θι8 

Ἰ1ΌΥΤΊ8. 
ἨΟΜΝΜ. ὙἹ. 

Ρ. ςγ8 6. 1π. υ]ῖ, ποιεῖσθαι δεήσεις. Ηος δβῖ, βεοαηάστη ΝΝΟΒΙΓΙΙΩ, 

ασογο, ποι ἤογὶ ρύθοθβ, αυοα Τπίθυργθίθϑ ϑ'ΔΟΥῚ (ΟΑἸΟΙΒ. ἴθγθ ουθη68 ἴδ- 

[6}11|. Μιά. ᾿πέτα Ρῃ. 5.78 Ε. Ε΄. 79 Β.Ὁ. 582 ἢ. 

Ρ. ς8ο Α. 11π. 1. ὑπὲρ τῶν εἰς ἡμᾶς καὶ τῶν λάθρα γινομένων. Μ᾽ οίυ8, 

φίαθ ἵη π05 δῖυθ οἴαηι βῖνα τηδῃϊξθβδίθ ργουθηϊμηΐ ; αΆ 5] ἴῃ Ξ0 ἸπγΘη]ββοί, 

καὶ τῶν λάθρα καὶ τῶν φανερῶς (νΕ] ἐμφανῶς) γινομένων. Ἐπτὰπὶ Μοπίοῖ. 

} ῦῸ ἴϊδ φιιὶ αὐ πο08 Μ6] Ῥδίατῃ υδἱ οἷαηι ασορθαάμηΐ, Ῥθυρογὰπι ζατθῃ (6 26)"- 

βο0ηῖ5 Ἰῃ6 ΠΟ 6 8. 

Τθ1ἃ. 11π. α]Ό. οὕτω δεῖξον αὐτῷ. ““(ΟὈΥΓαρίαπη) ρΡαΐο τὸ δεῖξον.᾽᾿ 7). 

Αα βίψ]ατη ξαπλ]]Ἰάγθι ρου τ ποῦ νἹἀθίαν ὮϊῸ 508. 

Ρ. ς8ο Β. Ἰη. 2. Ἐἀοθαΐυγ τῶν ἐπιεικῶν καὶ προσηνῶν. Τοῦ στόματος τοῦ 

ἠξιωμένου τοιαύτης μυσταγωγίας μηδὲν πικρὸν ἐκβαλλέτω, μηδὲν κ. τ. ἑ. ΟἸτὰ 

ΘΟΠ]ΘΟογατηβ τὸ στόμα ῬΥῸ τοῦ στόματος ; Ροβίθδᾶ ν]ἀϊπλ5. ΠΟῚ ὨΪΒ] α185- 

τἰποῦομοτα Ἰοοὶ Ἰαθοταγθ, αὔδα οχ  ϑγοη. εἵ Ν᾽ εἴ. Βα πδν] 08. 

Ρ, ςϑο ἘΣ. ποῖ. ἃ, κἂν ἐξέλθη. “15. ἰἀπάθιηῃ ἢ τὰ παιδία : 66 ΘΗΪΠῚ 

Δ11Ό1 τϑοΐαβ ]1ὰ5. Αἵ 516 βίασ ποῃ ροΐββδί λαβὼν εἴ μὴ λαβών, ὥὀὐηΐαχὶβ 

Ἰδαπθ θβί ἀνακόλουθος.᾽᾽ Παίε8. 

Ρ. ςϑι Ὁ. ποῖ. ", Ηδδθο κατεύξασθαι, μᾶλλον δὲ οὐκ ἐτόλμησε, απδ6 ρῥτο- 

Ρΐθι. μοιηοθοϊζαϊθυΐου θχοἰάθγαηΐ, πὰπο [δ ηάθιῃ 6χ ἀηϊοο θά, Μοβα. 102. 

ταβίςζαϊα βαηΐ. Αρποβοὶΐ θὰ δ᾽ ϑίυβ: οοηίγα 605 ΟΥ̓αΥ6 Ἠλϊπη16 αἰιδιι5 65, 

ἐγαηῖο ἐμέν ἰδὲ ἔογο αὐϑὶγαΐτι5 ποη Θδέ, "ἰδὲ οἱ ΡΥῸ δἷβ ογαγοί. 

Ρ. ς8:2 Β. ποῖ. τ, ἐκοίμισε τὴν σελήνην; Μαῖα, ζιωιαηι δοίϊέο οἰιγϑιι 

οοογομῖ Ὁ Μοηῖΐοῇ. αἡ ἰμῆαθ ομγϑμηι βιιϑύμ Ὁ Μρίδρῃογαπη ποη ροῦ- 

βροχογυπί ΥΥ. 1})}0). «11ὰ8 ῬΟΙὰχ ΝἼ]. τγ8. καὶ τὸ κατασβέσαι τὸν λύχνον, 

ὃ νῦν κοιμίσαι καὶ κατακοιμίσαι λέγουσι. Νοείον Του. ΨΠ1. Ρ. 685. Α. 

τοὺς λύχνους μετὰ ἀκριβείας κοιμίζοντες (8111 κατακοιμίζοντες), μή που σπινθὴρ 

ἐμπρήσῃ τὴν οἰκίαν. 

Ρ. ς-82 Ε. ποῖ. Β, [ὕ8ι8 νεγΌϊ] ἀποκναίειν ἐηίγαηδὶίϊυιδ, ἀαθῖὴ νοσδηΐ, 

να ]άθ ξειβρθοΐυβ εδί. ““Ἱμαρθϑηάστηῃ νοὶ] ἀποκνεῖ, ν6] ροίϊ5 ἀποκναίεται.᾽᾽ 

μη. Νοβίον Του. ΠΠ. Ρ. 182 ἢ). μὴ καρτεροῦντες ἀκοῦσαί τι τῶν λεγομέ- 

νων, ἀλλ᾽ ἀποκναίοντες : ΕΌΪ Μοηίεῖ, ““υϊάαπι ἀποκνοῦντες.᾿ ΤΟΙ. ΓΨ. 

Ρ. 82 Ὁ. ὥσπερ γὰρ τὸ ἀεὶ κατατείνειν τοῖς πόνοις ἀποκναίειν ποιεῖ καὶ ἀνα- 

πίπτειν : ἈΌΙ ὅϑὅΑν1]. ““᾿Αποκναίειν ἴῃ ΞΙΟὨΙΠΟΔΓΙΟΠ 6. ΠΘΕΓΓΑΙΙ πονα ἀϊοίΐατμῃ. 

Τλαπᾶειβ τηᾶνα]ξ ἀποκνεῖν. ἘΕὈτίαξβο Ἰθρθηάυτη ἀποκναίει καὶ ποιεῖ ἀνα- 
πίπτειν.᾽ 

Ρ, 583 Δ. Ἰἴη. 6. σπώμεθα)] ἀποσπώμεθα ΜοΥ. Βεη. ΤΟΡΌΡ ΔΗ θι5 

ἸὈγ 18. 

Ρ, ς82 Β. ποῖ. 4. γοσαῦθυ] τη ποὰ ταθοῦμῃ ἐπιζημίας ἀπδ ΔΥγραθυ 

ΘΑ 115 Ρ]ΆΠ 6. ΠΘΒΟΪΠΊ18. 
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ΗΟΜ. ΨΥΊΙ. 

Ρ. 584 Ὁ, Ἰτη. 6. ὅτι ταύτην φησίν. Ταύτην, αυοὰ ἢ} 18 ὈΓΟΠΟΙΉΪ ΙΒ 

ΡΙΌΡΙαπη οβϑῦ, ἀθ ρᾶοθ, φμαθ αὐ ἤαπο υἱέαγιε ρογίηοι, Ἰη 6]! ροπάατη οβί, 

ΜΝρίυβ: Ναρὶ εἰ πη οωὶβίϊηιθϑ ἡ ἑμηι ἄοο εἶδ Του ρογα ραοθ αἰϊαῖ556. 'Ψ1ς 

Τοιι. Κ΄. Ρ. 28. Β. εἶχον μὲν γὰρ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ" εἵπετο καὶ 

αὕτη. (ΟἿ. ποβ ἴῃ Αππηοῖ. δα Τοπ. ΝἼ]. Ρ. 276 Β. 

Ρ, 5ς8γ 4. ΠηΠ.1. πάνυ γὰρ ἐνάρκων πρὸς τοῦτο οἱ ἀπόστολοι. εἴα, 

αἰἱδοϊἀοϑαπί, τοῖηβ ἀρίθ. ““Ιρηϊῆοαῖ ΟΠγγβοβίομηαβ Ῥαυ!αχη ἔαϊββθ ρθη - 

τὰ ἀοοΐογοιη οὖ ργδθαϊ!οαΐογοιῃ : σοίθιῸβ δαΐθη Αροβίοϊοβ δὰ ἰπ ΤῈ, 

ΒΟΙΠοοῦ Ἰῃ ΘΠ. ΠῚ ΘΟΠ ΘΥΒΙΟΠ6, ΠΟ Τηυ]αγη ΟΡΘΙᾺΘ. ῬΟΒΌΪ5β6. Μοηίοή. 

Ναρκᾶν, 56η88. (ΓΔηβ]αΐο, ρί9 7 650676, ἰαγα 8 αὐ ἀροπάμηη ἤογὶ, ἸΝοβίγο ἴῃ 

ἀ6]10 115. οταῖ. Τότ. ΓΝ. Ρ. 306 ΔΑ. καὶ ὁ δίκαιος οὐ δυσχεραίνει, οὐ ναρκᾷ 

πρὸς τὸ μῆκος, οὐκ ἀπαγορεύει. Τοιῃ. Ψ]]. Ρ. 122 Α. ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲ πρὸς 

τοῦτο ἐνάρκησεν, ἀλλ᾽ ὑπακούει καὶ πείθεται. Ὁ. 306 Ὁ. καὶ μὴν ἀκόλουθον 

ἦν ἀλγεῖν αὐτοὺς πρὸς τὸ φορτικὸν τῶν εἰρημένων, καὶ ναρκᾶν πρὸς τὸ ὕψος 

τῶν ἐπιτεταγμένων. 

Ρ, ς8γ Ὁ. Ἰιη. 4. οὐ τοιοῦτος, οἷος οἱ δοῦλοι. 816 ΠΌΓΙ ΟἸΏΠ6Β : ἔσ. οἷοι. 

ϑαῦ. ἴῃ ΠΔΓΡ. ““Ἰοροπάμμπη οἷος ὁ δούλου νο] δούλων." μη. Ἠυ]ὺ5 

ποΐαϊατη Θχβουθθη5 ΕΑΙΟΥ ΒΘ. ἕο, Ῥ6ὺ ἱπουγίδτη διόλου οἴ διόλων 

ἀβαϊ. 

Ρ. ς88 Α. Ἰῃ. 2. τῶν ἐν ὀστράκῳ καὶ ὑέλῳ διαιτηθέντων. ““ΟρεΓὰ ΘὨ]Τὴ 

᾿ϊαβίαοθα οὖ νἱῖγθα πιᾶρῃο ἰᾶῦοτα οἵ βαάογα οοηβοϊαηΐαγ,"᾿ 1)η. ΝΙββοι- 

Τη018 4] ἴῃ τηθηΐθ Πδθαογ Υ. Ὁ. οστρακον οἴ ὕελος, ν11}15 Τηδίθγ165, ἴΠ 

ΡῬΔΌΡΘΓΌΠῚ ΤΠΘΉΞ15 ἈΡΡΑΓΘ δῦ. 510 Του. ΧΙ΄ Ρ. 4327 Ὁ. πάλιν ἐνταῦθα ἐν 

τῇ τῶν πενήτων τραπέζῃ μήτε ἄργυρος ἔστω... τὰ δὲ ἐκπώματα καὶ τὰ λοιπὰ 

σκεύη ἀπὸ ὑέλου κατασκευαζέσθω μόνης. 

Ρ. γ88 Β. Ἰη. 1. τῶν ἐκμαγείων τῶν μελαινομένων. ΤηΐοΓΡΓΘΐΘ65 ΒΌΤΩΙΏΟ 

σΟΏβθηβα ἀἄ6 ὠπαφὶηϊδιβ υοἰμδίαΐο πἰργαΐδ οορττανογαηῖ. ἘΤαβίγα : 516481- 

ἄδπ ἐκμαγεῖον οϑῇ τιᾶρρα φμα φιΐαί αὐδίογρφτξιγ, τὰτα Ὦ]ο, ἴατη ᾿ἰηΐτγα Ρ. 

627 Εἰ. ὡς πένης χεῖρα ἐκτείνων καὶ τὰ παρὰ σοῦ λαμβάνων, ἐκμαγεῖον τῶν 

σῶν ἐστι κακῶν. 

Ρ. ς 88 ἢ. ποῖ. 8. τὴν οὐδαμινήν. ““ἸιαρΘηάᾳμῃ, ὶ φαϊά ν]άθο, τὸ οὐδα-- 

μινόν. ῬΓΙᾺΒ ΘΠ]πΠὶ 400 Βρθοίϑοι δ᾿ Παΐο5. ΝΙΒΠ πναΐδιηαβ. 14. Απποί. 

δῷ Του, Χ ΡΊΔ 7 

ΠΟΜ᾿ 

Ῥ, 590 Ὠ. ποῖ. 4. τὴν ἀμπεχόνην πάντοθεν περιεστάλθαι καλῶς. Τὴν ἀμπε- 

χόνην, ααοᾶ ἃ φυϊθαβάδτη 110 718 ἃθθβίῖ, ΠΟῺ ΟἸΠΏΪΏΠΟ ΠΘΟΘΒΒΔΓΊ τη ν] ἀθίαγ. 

Οἵ. Του. Χ. ρ. 232 Εϑ, οὐδὲ γὰρ καλύπτεσθαι εἶπεν ἁπλῶς, ἀλλὰ, κατακαλύ- 

πτεσθαι, ὥστε ἀκριβῶς πάντοθεν περιεστάλθαι. 

Ρ. σοι Δ. Ἰη. 23. τῶν ἐν ταῖς σκηναῖς. [ηϑο]οηΐογ ἀϊοΐατη ΡΥῸ τῶν ἐν τῇ 

σκηνῇ, ΝΕ] τῶν ἐπὶ τῆς σκηνῆς. 
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Ρι 591 Β. ποΐ.], ἂν ἐπιτηδεύσῃ διὰ τοῦ σχήματος μοιχείας δόξαν λαβεῖν. 

Εαάθτη δβϑῇ ἢυΐὰβ νουθὶ οοπβίγαοίο ΤΌ. ΕΝ. Ρ. 411 Β. ἀλλὰ τὴν νόσον 

αὔξειν καθ᾽ ἑκάστην ἐπιτηδεύοντα. ΝΟ (ἀπο Βρογηθηάδ οβῦ Ἰθοῖϊο τιηῖι8 

1ἰθτ], ἂν τῇ ἐπιτηδεύσει τοῦ σχήματος μοιχείας δόξαν λάβη. ΘΙ ΤΑΠ]ΠΙΤΘΥ ἀἰϊοϊζαΓ 

ἐπιτήδευσις βαδίσεως Ομ. ἴ. Ρ. 4226. 

Ρι κοι Εὸ, Ἰη. 5. ἐν τῷ μέλανι, Ψρίιβ: φιιἑά ατιέδηι σμὴὶ οαϊοοιι8 ἦρϑο, 

ῬΌΠ]δΘ νϑβί βυθ)]βοΐῖιβ, ῃμα)ογθηὶ βιεὶ ἀδοουθηὶ οογηθηΐὶδιι5 ργαοζονί Ὁ “Γοΐυβ 

ὨΪο Ἰοοὰβ ἀθ γί βοῖοβο πη] θυατη νϑϑεϊζα νὰ] 48 ογιαϊταβ οβϑῦ, βαα ρτορίον 

ΒΊΟΓΤῚ ἸΡΏΟΥΔΠΕΙΆτη ΕΠ Ου] τα 115 οὈβθρίαβ. 

1014. Ἰπ. 6. ὥστε μήτε τὸν ταρσὸν ἀνέχειν πολύ. ““Ηἰἷϊος Δ]1αυ]4 ἀδεϑβί 

ΒυΡΡΙ μά ατη.᾿ 1) μα. “ΤΠΘΥΡΥ 5. νουθα Πᾶθο ΠΟ ἃρ ΟβοΙΐ. ἡ ϑαῦ. 

Ρ. ξοι Ἐ᾿ ποῦ. 4. μετὰ τοῦ μετώπου. “Ὑ]ιΘροηάαηι κατὰ τοῦ μετώπου. 

1. ΜΝ, βίυβ: αι βερθγηθ ἃ ἔγοηίθ υδίπιπι ζαοὶθ σαπαϊαλι8 ςιβρθηάϊῖϑ. 

Φάρος εἴ κάλυμμα (νΕ] καλύπτρα) ναϑ[ῖϊ5Β τη] 6 ὈΓ15,Ἠ αἴ χλανὶς νἹΓ18. 

Του. Χ. ρΡ. 241}. εἰ γὰρ ἱμάτιον ἐναλλάττειν οὐ θέμις, οὐδὲ ταύτην μὲν 

χλανίδα περικεῖσθαι, ἐκεῖνον δὲ φάρος ἢ καλύπτραν. 

Ρ. 592 Α. ποί.. περὶ τῆς δέσεως. ““ ΙΠΐΟΓΡΓΘ5 Ἰἰαρὶ δέρης.᾽᾿ 7] μη. 

ΝΙΠΙ ΓΤ νογς : Ομία ἑΐθηι ἀρ ο0110, φιιοά πῆ φμΐάρηι ορουὶΐμγ, πῖπο 

αμέθηι (6 ἐπαιιδέγια ἀοηιαάαίμν Ὁ φμϊὶά Ἰέοηι εἰΘ δίγορἠϊο, φιιοα ηιαηιὶ 8. οοη- 

βίγίησοηαϊς αρροηλέιι»" ἢ 

ΤΌΙά. "πη. ς. τὰς δὲ χεῖρας. ““ Εοτίε χειρίδας.᾽᾿ μη. Μαἴαθ: τηπαηιι8 

αμίθηι.... ἐέα ἀαοσοιγαΐο ηιαηϊοὶδ Ἰπαμμμέ. 

Ρι 592 Β. πη. 5. ὡς πολλῶν ἑτέρων (8]. ἑταιρῶν) καὶ πρὸς τοῦτο ἐπιτετη- 

δευμένων. ΟὈπεἰγαοΟμΘπλ ποὸὰ δχροθάϊμηαβ. δϑιαθ: μέ οίΐαηι ϑ8οογία 

ρ»ίωιγίηια αὐ ἄοο οπιηὶ δἰμαϊο ἐπἰοπάαηί. 

1014. ποί. ἔ, εἰκῆ κειμένην. Ιποϑὲ ἴῃ νοῦῦο κεῖσθαι, αἱ νΙάἀδίαγ, πορίϊ- 

φοηίϊαθ πιοῖϊο. ὅϑῖς ΤόΌμι. 1. Ρ. 420 Ε). διὰ σχήματος εἰκῆ κειμένου. 

Ρ, 592 Εἰ. Ἰη. υαἱῦ. μὴ γὰρ ἐμοὶ δίδως λόγον ; ἐκείνῳ κι τ. ἑ. 1ὴ6 οοη- 

Βίγα ΠΟ η6 αϊοΐζατη δὰ Τ ομα. Χ. Ρ. 495 Δ. 

Ρ. 593 Β. ΠἸη. 6. οὐ διὰ τὰς φρονίμους. ““ Μαϊϊτηθξ, οὐ λέγω τὰς φρονί- 

μους. [πἴεγργεβ πᾶθο ργόγβαβ ογηϊ{|.᾿ Εά. Βεπ. χἄδς͵ 

ΕΟ ἸΣ. 

Ρ, ςορα Ὁ. Ἰϊη. 5. ὅταν γὰρ ἐπείγηται πρὸς τὴν διάλεξιν ὁ λόγος. Ηϊς 

αἴγατη ἡ διάλεξις, αὖ ἴπ ῥγοχίτηθ ργαθοθάθητῦαβ, ἀρ ἔγίνοϊα τη] γοῦ]α- 

γΓαμ ΟΟἸ]οσαζίοπΘ, ἃπ, αὖ βᾶθρθ 8118, 46 ᾿ρβίι (ΟΠΟΙ Ομ [ΟΥΒ. ΒΘΥΓΏΟΠΘ 

1η16 Προ πάστη 5ἰΐ, δια ριταγ. οβίθυιοῦ γαῖιο νείοσι οἱ Μοηίοίδσοηϊο 

ΡΙδοῦϊξ ; ααογαπῃ 1Π|6, παηὶ οίῆλ 86ΥθιῸ αἰοοΐογὶδ ἐποαϑδίέηι οἤμπαϊίμ)" : Ὠϊς 

δαϊο πη, οἰ θηΐηι αὐ ἰοφιοηπάμηι ραταίὶ διιηλβ.; αἴθγαὰθ ἅθαὰο ΠΠὈΘ 108. 

Ψ σὰ ἔογΐαββθ ΠΡ] ὰΒ : οἰ Θηἶηι 56 ΥΉλο ποϑβέθυ οοηαϑιζαϊοηθηι δ ρογαΥ6 

οοπέοπαάαξ ; τηοάο ἢϊΟ 1585 τοῦ ἐπείγεσθαι ΡΥΟΔΙΙ ΡΟΞΒΙ. 



9308 ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΚ. 

Ῥ, 595 Β. Ἰἴη. 1. ἡ ἀποστροφή σου. ΝΙά. Απηοί. δά Τοαι. ΓΧ, ν᾿. 401 Ὁ. 

Ρ. γος ῦ. ποῖ. ἀ, Ὁταϊηᾳθ. ἔουτηᾶπη κατηφεῖν οἴ κατηφιᾶν [γροαπρηΐαΐ 

Νοσῦδι "8. κ. Τουι ἷ. Ῥ». 352 Ο, Του ἐνὸν μ᾽) 4 1. Ἀν τσ τε 

ΡΡ. ὅδ Ε.. 5.7 Ὦ. Του. ΧΙ. Ῥρ,.272 2), 5195 8. όσ δ δ δ Τὰ 

Ἰοοο Τοπι. ΧΙ. Ρ. 4ορ Ο΄. ΠΡΥῚ Ἰμΐου κατηφήσῃς οἴ κατηφὴς ἧς Πυοσίακηξ. 

Ρ, ςο 5 Κ᾿ Ἰη. ρϑηῃυ]ῦ. μὴ γὰρ ἐκείνη ταῖς ἄλλαις ἐξέκλεισε; Δα ἐξέκλεισε 

1η6]Πρθηάατη, αὖ νΙἀοίαγ, τὴν τῆς σωτηρίας ὁδόν. Μαεῖαβ, πμηιφμῖαί Θηΐηι 

ἡ]α οοἰογὶβ φιοφιο ργαρ)μαϊοαί Ὁ 

Ρ. ςοὐ Ὁ. ποῖ. ἅ, Ργοὸ ποβίγα Ἰθοίϊίοῃμβ ρυδϑῖθυ (ὐδΐθηδιῃ βίαϊ Βθρ'. 744. 

ὨἶἾΒ1 404 ἀναγάγῃ ῬΓῸ ἐναγάγῃ παθοῖ. {Πςτυτηᾳαθ ρτοθατη ; 54 ἂὺ ἐνα- 

γάγῃ δα ἐν ἀγάπῃ ῬτΟΟΙ]ΙνΊΟΥ οβϑῦ ἰαρβαβ. Νοβίογ Τοιω. δ΄. Ρ. 7γος Α. Ὃ δὲ 

λέγει, τοῦτό ἐστιν τότε λήψῃ πολὺν τὸν μισθὸν, ἐὰν οἱ γεννηθέντες παῖδες 

“« ἐπιμείνωσι τῇ πίστει καὶ τῇ ἀγάπῃ καὶ τῷ ἁγιασμῷ.᾽᾽ 'Αν τοίνυν αὐτοὺς 

εἰς ταῦτα ἐνάγῃς κ. τ. ἑ. Τοιη. ΧΙ, Ρ. 392 Ε;. ὅταν τούτοις ἐκ παιδὸς ἐνάξῃς 

αὐτόν : ΌΪ νά. Αππηοῦ. 

Ρ, 5907 Δ. Ἰη. 7. τοῦτο γάρ. ϑοΙΠΠσοῦ τὸ πορνεύειν, ααοα ἴῃ ρΥΓΔΕΟΟΘάΘηΕΙ 

οἰάιβυ]α, ἐν σωφροσύνῃ μάλιστα διατηρῶμεν αὐτοὺς, Ἰππαϊαγ. Μ᾽ εἴαβ, ἀμὶο 

ἱμὶιῖοα ἰἰϊδίαο : Μομίοί. υὐέζπιηι δηΐηι ορροδιξμηι. 

Ρ. 597 ἢ. Ἰη. ρϑῃῦ]ί. ἐπὶ δηΐθ τῆς κεφαλῆς οαϑὰ ΘΧΟΙΑΙ ἴῃ Μον. Βρη. 

Ρ, 507 Ὁ. ποῖ. Ρ. ὀρεωκόμον. (ΕΓ. Καγ. [μεοΐ. δά Ρ. 629 Ὁ. εἴ δά Του). 

ΝΠ. Ρ. 8οϑ8 . 6 βογρίαγα ἢ] 8 νοοὶβ νἱά. Ποδϑοῖ. δὰ ῬΏτγνη. ρΡ. 696. 

Ρ. σ97 Ε΄ ἴῃ. 1. τὰς θυγατέρας μάλιστα διανείμασθε. Ηος εξί, φιαϑὶ 

υϑϑίγαηι ργουϊποὶαλν διιδοϊριίθ; βοι]οθῖ αὐ ἐοθιαΐηα Η]1β, γὴν Η]ϊοβ οὐγοῖ. 

Τηΐγα Ρ. 737 Ὁ. καθάπερ οἰκίαν μίαν τὴν οἰκουμένην διανειμάμενοι, οὕτως 

ἅπαντα διηκονοῦντο... καὶ ὁ μὲν τοῦτο, ὁ δὲ ἐκεῖνο λαβὼν τὸ μέρος: ΜΊτη γοοὶ5 

ΟῚ Ῥευϑροχὶ Μοηΐίοῇ. νϑγίθηβ, ἤἰδαβ υεβίγας γϑοίο οομεροηϊέο. 

Ρ. κοϑ ἁ. Ἰη. 2. οὕτω πρὸς τὸν γάμον ἔκδοτε. οὐκ αὐτὰς μόνον κ. τ. ἑ. 

ψιά. Καγ. 1,δοῖ. 81 αυἹὰ τηυΐδηάαπι, ἔ801}15 Θββδῦ οογγθοΐίο, Ἂν οὕτω πρὸς 
᾿Ὶ , 5 “- » » .Ὶ Ψ « 

τον γαμον ἐκδῶτε, ουκ αὐτὰς μονον Κ.Τ.οε. 

ΗΟΜ. Χ. 

Ῥ. κοϑ Ε'. ποῖ. 5. Ψιά. Απηοῖ. δὰ Του. ΓΧ. Ρ. 470 Β. 

Ρ. ξοο Α. ποίῖ.}. ἵνα ἐκ μιᾶς γυναικὸς ἧ. Μ᾽ οῖαβ, φιὶ μπῖμα γμογὶξ πχογὶς 

υἱἷῦ; αὰὰ τἀ άδπη) τηοχίαδ ΕἸΡΙΒΟΟρΡ 5 σοηϑίταξζαβ ἔπους. ᾿Εκ γυναικὸς Ἰά 61 

αποα ἀπὸ γυναικὸς Ρ. 5900 ὦ. αὖ ἐξ ὑπάτων εἴ ἀπὸ ὑπάτων αἀἰἸοϊζαγ ααἱ σοη- 

Βυϊαῦα ἑαποΐαβ ἔποΥΙ. 

Ρ. σου Ὁ. ]Ἰη. 5. ταύτην καὶ ἀρχὴν ῬΥῸ ταύτην τὴν ἀρχὴν οϑβέ Ια Ρ 518 

Βεπραϊοτίπογαιη. ἡ 

Ῥ, ξος ΕΞ. Ἰη. 6. τὸν ἀπὸ γυναικός. Βροία Νεῖαβ, ἐἐέμηιν φμὶ ροδέ μχογῖς 

οὐϊένιην οοπϑδίϊἑμοίμ Εἰ ρίβοοριδ, νεὶ, νεγίθηΐθ Πάπᾶθο, χοῦ ογθαΐμηι. 

Ιηδρΐα ᾿πίουρο]αΐίο, τὸν ἀπὸ γυναικὸς μένοντα ἐλεύθερον, ποιιΐποπὶ τποτᾶ- 
Ὀιΐαγ. 
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Ῥ. ὅοο Ὁ. ΠἸπ. 8. μικρὰ οἰκία. ““ Ῥγοσα!αθ10 16. μεγάλη οἰκία.᾽᾽ μη. 

ΤΥ] οὐηποβ οατὴ ΕΣ ΤΠ|5 σοηβθηςαηΐ. 

Ρ, ὅοο Εἰ. ποί. πι͵ καὶ πάντων ὁ ἀνὴρ ἀνήρτηται τὴν ἀρχήν. Μ᾽ εἴα, οηιηῖ- 

μη 16 σμγα αὐ γοσίριθη ἱποιηιδὶἑ υἷγο. (Οπβίγιιοι!ο οϑῦ θαάθπὶ ἃς πήραν 

ἐξηρτημένος, διιδροηδὶ ἰοεσμίοβ, οΌ βίη. ὙΥΠΟΥ βίγαοίαγα οϑῦ Τοιη. Χ. ρῥ. 

374 Β. ἵνα ἅπαντα εἰς αὐτὸν ἀνηρτημένα ἧ. Τοιη. ΧΙ. Ρ. 84 Ε΄, καθάπερ με- 

λῶν τῶν ψυχῶν εἰς αὐτὸν ἀνηρτημένων. 

Ρ. ὅοι Α. ποῖ. 8. εἰς ἀπόνοιαν αἴρεται. ὅῖ1ο ᾿ηἴτα Ρ. 742 Λ. εἰς ἀπόνοιαν 

αἴρεται καὶ κενοδοξίαν. Αἀθρδ8, 1 ἰδ η1] οβϑέ, ΤΌ. 1. ΡΒ. 578 Ὦ. 38 Α. 

4380 Ε΄. 301 Β. 

Ριόοι Β. ποῦ. δ", τουτέστιν, ἐν ἐγκρατείᾳ. Μιά. Απηοῖ. δὰ Τομι. Χ. 

Ρ. τότ Α. δὶ ἢυσπο Ἰοσῦτη Ῥγϑθίθυ ΠΒΙΤη 18. 

Ρ. ὅοι 6. Ἰἴη. 6. οὐδὲ τοῦτο. 5΄Ί΄5 ΠΟΒΕΓΙ ΟἸλη65 οὰπὴ ϑᾶν. Μοῖ. οὐ 

τοῦτο εοῃ. Βθῃ. Μοχ ἂν κακῶς λέγοιεν αὐτὸν, 5ΒοΙοδοςα ἀϊοΐατη ῥτὸ 

λέγωσιν, αἴ ᾿ηΐτὰ Ρ. 616 Εἰ. ἂν τοῖς ἄλλοις μεταδοίημεν (51 Βα Π5 οδ ἸΟΟ05). 

Ρ ὅοι Ἐς Ἰη. 5. κἀκεῖνοι. ““ΤπίοΓΡΥΘΒ κἀκεῖνος, Ἰ4απ6 τ 6118, αἴ 0018 

50. ϑαυ. Μοχ [ΐπ. 6. ταχέως αὐτὸν ἀναιροῦσιν ἐκεῖνοι. ““ Ηδδς ΄0 

βρβοΐίδηΐ, ΕΡῸ πο νἱάθο. ἠάρηι. {Πγοαὰθ Ἰοσο ἐκεῖνοι βιπΐ οἱ ἐχθροὶ 

5106 οἱ Ἕλληνες. 

[014. καὶ ἀλλὴν δὲ παγίδα, τηοπάοκα δαἀϊάϊ Μοηίοξ. 

Ρ. δος" Α. Ἰϊη. 6. εἰς τὸ μέσον ἄγεσθαι, Ἰάθμη φιοαά 5΄ΠῊΡ]ῈΧ ἄγεσθαι 

ΒΌΡΓΑ Ρ. 548 Β. Μεΐαβ, ποῦ 18 τη ηιθιϊμηι ααἀκιοοηαίιι8 Θϑί, πόθ Εἰ ρὶ- 

80Οριι5 οἰϊρφοηάι8. 

Ρ. 692 Ὁ. Ἰἴπ. Ρβπαῇ. εἰ ἡμεῖς ἦμεν Χριστιανοί. 516 ΠΌΥῚ ΟἸΠ65. ΟΠῚ 

γέ γοη. οἵ ὅαν. ὦμεν ἰαοϊΐα ἀδάογαπε ΜΟΥ. Βθη. 

Ρ. 693 Ο. πού. ἢ. Τιδοιομὶ ἀπηλγημένοι ἴανετα ν]ἀδίαγ Ὑ εἴα, σϑέογιη 

φεϊα ἀσιηέ ἢὲ φιεὶ δοηβιίηι οηιηΐηο αοἰογὶξ απηιϊδογπὲ Ὁ 8δ6α ἴὰτη βου ῦθη- 

ἄστη εγαΐ ἀπηλγηκότες, ΠΟῚ ἀπηλγημένοι. 

Ρ᾽ δο3 ἘΣ Ἰη. 2. τί δὲ ἄνθρωποι τὸν ἄνθρωπον. Μεΐι5, ἄνθρωπος, αἵ 

51η6 Π|ΌΓ]5 σογοχοσπηΐ Μοσγ. Βεη. 

1014. ποῖ. ὁ. 7 ργοὸ ἢ ὃχ ἰηρϑηΐϊο τϑβουρβίτηθβ. Τα Ὀθπη6 Παροϑΐ 
τίνοντα νΕ]Ϊ τιννύντα (πος ααϊάδηι, ασαοά εβ ἰὴ Μοβα. 102. ριδθίυ!ηλ 8) 

ῬΓῸ νυϊραΐο τίννυνται, ααοα ΠΟη Υ̓ΔΘΟΌΓΩ 6556 δουΐθ ρϑυβροχιῦ Πυπηδθαβ: 

“Ῥγοῦβιβ δἀθπάμστη τιννύωσι, ΠΟ 5οΙυτη ῬτΌρΡίου ὅταν, 564 οἴη ααϊᾶ 

τίννυσθαι οβῖ εἰοϊξοὶ, τίνειν, τιννύειν ροη676.᾽ 

ΗΟΜ. ΧΙ. 

Ρ. όο4 Ὁ. ποῖ. ἢ. Φυηρα αὐτῶν οὰπὶ χειροτονίᾳ. Ποϊηάς ἀναβεβήκασι, 

8: ΡΟΥΊΟΥ 5 βμηέ, Δ ΌΒΟ] αἴθ ἀἸοΐατῃ, υὐ Ομ. Χ. Ρ. 272 Δ. Καὶ οὐ ποιεῖ τὸν 

πόδα τῷ ὀφθαλμῷ διαλεγόμενον, ἀλλὰ τῇ ὀλίγον ἀναβεβηκυίᾳ χειρί... ᾿Ἐπειδὴ 

γὰρ οὐ τοῖς σφόδρα ὑπερέχουσιν, ἀλλὰ τοῖς ὀλίγον ἀναβεβηκόσι φθονεῖν εἰώ- 

ΤΟΜ. σἱ. 38 
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θαμεν κι τ. ἑ. ΝΙΒῚ τηᾶν}]8 ἸΘρΈΓΘ τὴν γὰρ χειροτονίαν μόνον αὐτῶν ἄναβε- 

βήκασι, φυοά νυ]ράγο οβί ἢ} 115 νΟΥΌῚ γορι θη ; 6. σ᾿. Το. ΨΠΠ, ρΡ. 73 2. 

οἱ μὲν γὰρ ἀναβεβηκότες τοῦ λαοῦ τὴν ἀσθένειαν. ἼΤοτῃ. ΝΠ]. Ρ. 3 Β. τοῖς 

δὲ ὑψηλοτέροις ... καὶ τὴν τῶν σωμάτων ἔννοιαν ἀναβεβηκόσιν. ὅδ1ο ΘΠΙΤὴ 

Ὠοάϊα Ἰαροη πη 6586 ν᾽ ἀθηγαβ, ΠΟ ὑπεραναβεβηκόσιν. 

Ῥ. 6ο6 Α. ποί.", φρίξαι ἔχεις ἢ. 6. μέλλεις. Νά. Αππηοΐ. δὰ 'Τοτη. ΙΧ. 

Ρ, το Ὁ. 

Ρ, 6ογ Δ. Ἰϊη. 2. οὐδεὶς αὐτὰ ἁρπάζει. (ὐοῃ]ϊοϊαΐξ Δ]14.ὰ15 Αὐοίζογθτη βουῖρ- 

51586, οὗ οὐδεὶς αὐτὰ ἁρπάζει. 

Ρ. δοϑ Β. ποῖ. 4. ΤΑΌΥῚ ΟἸηπ65 μισθωτὸς, ηιογοοάρ οομαμοίιδ, Νεία, 

γΥοθημαγῖμδ : οὗ 816. ἰἀπάθιῃ ραϊάϊς Μοηΐξεῖ, 64 μισθωτὴς, οοπαμείογ, 

Ὠ1Ο ἀπῖοα αυδαγαΐ. 

[014. 1Ἰη. 5. ἐπεσκεύασε, δαγοϊυϊί, τοξεοῖί. Ἰπῖτγα Ρ. γ61ι Β. οὐκ ἐπεσκεύ- 

ασεν ἡμᾶς, ἀλλ᾽ ἄνωθεν κατεσκεύασε. ϑ΄ἴαίιτη δὰ Ξρῃηξθπίίατη, ῥήματι (ῥήματα 

Μον. Ββθῃ. ᾿πν 1015 Π1ΌΥ]15) μόνον ἐστὶν ἡ δεσποτεία, οοπίογοπαᾶπβ οβδί Νοβίετ 

1η ΕΠΟ]ορῖβ, Του. ΧΙ]. Ρ. σου ). Διὸ καὶ πολλάκις ἐγέλασα διαθήκας ἀναγι- 

νώσκων λεγούσας" ὁ δεῖνα μὲν ἐχέτω τὴν δεσποτείαν τῶν ἄγρων ἢ τῆς οἰκίας, 

τὴν δὲ χρῆσιν ἄλλος" πάντες γὰρ τὴν χρῆσιν ἔχομεν, δεσποτείαν δὲ οὐδείς. 

Ρ. 6οϑ Ο. Ἰἴη. 4. ἐλεημοσύνην λαμβάνοντα. ““ Ροί!ι8 διδόντα." ϑ'αυ. 

ψυϊραΐο Π1Π1] νου 8. 

Ρ. ὁοϑ Ὁ. 11. ρθῃυϊξ. φιλήσῃ ῬΥο φιλήσει τηθῃηάοβα ἀβδάογαπίὶ Μοτσ. 

εη. 

Ρ, ὅοο Α. Ἰ]ἴη. 2. ἡ ἰσχύς μους “Ἰπ Ῥβδίτηο ἰθρί(υγ τὸ ὀστοῦν μου. 

γιά δῆποη ἰθρεπηάσμ, ἡ ἴσχις μου.᾽ Παΐίο5θ. Ἢ ἰσχὺς συ τηϊρτανιΐ ἃ 

Ῥβαίμη. Χχὶ. 16. ἐξηράνθη ὡς ὄστρακον ἡ ἰσχύς μου. Ἐδδγοθίο αὐϊάθπι 

ἴσχις οϑἷ ὀσφύς ; ΒεΕα Θχροιηρὶᾶ ἀθβαῃΐ. 

ΗΟΜ. ΧΙ. 

Ρ, ὅορ "Ε΄. ποῖ. 5, ἐπ’ ἀσφαλοῦς τῆς ἀγκύρας ὁρμίζονται. ““Νοαιιε Πος 

νο θαι Πῖο ρΥΟῦΟ, ΠΘ6ᾺΒ τὸ ἐρείδονται ; 564 ρῬοί!α5 ἸΙαροπάμτη ὁρμοῦσιν, υἱ 

Ἰ)οιηοβίη. ἀθ Αββοῆϊηθ, οὐκ ἐπὶ τῆς αὐτῆς ὁρμεῖ τῇ πατρίδι, 50. ἀγκύρας. 

1. ὋὉρμεῖν φιίοίθηι ΘΧΡΥΪΊΘΓΘ, ὁρμίζειν οἴ ὁρμίζεσθαι πιοΐμηι εἴ αοἰϊο- 

ηθηι, ἀβοϊαγανι 1. (σοοίίογιι8 δὰ Τηαογά. Ν]. 49. ὋὉρμεῖν ἐν λιμένι νε] 

ἐπ᾽ ἀγκύρας αἰχι!ς ΟἾγγβ. Τοιη. ΓΝ. Ρρη. 1874. γ42 Ὁ. Αἀάδ Τοπι. Χ, γ. 

4898 Β. ὡς ἐπὶ πραγμάτων γὰρ δρμεῖ σαθρῶν καὶ εὐμεταπτώτων: Ὁ] ἑδράζεται 

ἀηϊὰ5. ΟΟαΙοΙ5. ρ]οββοηᾶ οβ, αὖ ἢ] ἐρείδονται. Ἰτδπὶ ὁρμίζειν ἃ ἸΝΟΒΙΓΙ 

αθὰ ΠΟ ΔΌΠοτΥΓΕϊ, 6. ρ. Τοπ. ΠΠ. Ρ. 695 Ὁ. καὶ πάντα ποιουμένοις, ὥστε 

εἰς εὐδιεινὸν αὐτὰς (τὰς ἐκκλησίας) δρμίσᾶι λιμένα. ν. 627 ). εὖ γὰρ οἶδ᾽ 

ὅτι εἰς ἀκύμαντον δρμιεῖ (86. τὴν ναῦν) λιμένα, τὴν ὑμετέραν ἀγάπην. Τίδαϊι6 

ἴῃ Ποβίσγο ἴοοο τηϑάϊδιη ξοιγηδιη ὁρμίζεσθαι 1811 ὨδΌΘγο ααοα ἀἸΒμ]οθαΐ, 

οοπίγα Πημηδθαμῃ γϑοΐθ βίαλαϊ ον Β θη. ἤδς͵ 
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Ρ. ὅτο Β. Ἰϊπ. ρθῆ]. Ῥοβί ἀποστήσονται ἃ4ἃ. τινες Μογ. Βρη. τορὰρ- 

ΒΔΓ θι15. 110115. 

Ρι ὅτο Ὁ. ποῖ.3. ὅταν παγῇ. Να ὅτι ὅταν ν6] ὅταν γὰρ ΥΘαυΪγαΒ, νἱά. 

ΒΌΡΓα Ρ. ὅ1ο Β.. δὶ 1146 τ ροβίῖ μὴ θαυμάσῃς 50) ἁμρΊταΥ ἔσται καιρὸς 5126 

Ραγοαϊαᾶ. 

Ρ, ὅτι Α. ποῖ. 5, ἀγένητος (Ποὴ ἀγέννητος) ὕλη ἃ ΠΟ 5 δἀϊζαμη ΤΟΙ. Χ. 

Ρ-. 56}. υὶ νά. Απποί. 

ΡιΘιει Ο. Ππ. 4. οὐδὲ ἄλλο οὐδέν. ᾿Νοίδηαιβ οβϑῦ ἰἸαρβὰβ Μού. Ββηῃ. 

οὐδὲν ἄλλο οὐδέν. 

Ῥ. 6ιτ1 Ὁ. ποῖ. 4, Ἑδάθτη οϑί νᾶυϊθῖαβ ἴῃ βουϊρίαγα σοιηροβιζογπτη ἀνα- 

μαρυκᾶσθαι εἷ διαμαρυκᾶσθαι, Τοτι. ΓΝ. ΡΡ». 29 Ο. 114 4. 269 6. οἴατὴ 1ῃ 

ΜΗΩ͂Β. Μευβίοηῖβ ΠΧ Χυ γα β, 1,ον. χὶ. Πθαΐ, χὶν. Ὁ] ΠῸΒ. 6Χχ ΡιΌροβίίο 

βαϊάϊπηιιβ μηρυκισμὸν οὐκ ἀναμαρυκᾶται. 

Ριδιῖ Ἐὶ Ἰη. 3. ἢ τὰς παραποιήσεις, ἢ διὰ τὸ ἄκαιρον. ΟΥ̓. Ἰηἴτα Ρ. γ46 Ὁ. 

Διπλῇ μῦθος τὰ ᾿Ιουδαϊκὰ, καὶ ὅταν παραποίησις ἧ, καὶ ὅταν παρὰ καιρὸν ἢ τὸ 

πρᾶγμα. 

Ῥ. 612 Β. ποίΐ.. τύπος ἦν. 8:10 ργδβίου Βα. Ἰερὶὶ Μοβα. 1οζ. δείυϑβ, 

φμῖρρο υϑέογα ἱἰἱα ας ῥγίογα οηιπῖα ἤφιμγαθ ϑγαηΐ. 

Ρ, 612 Ο. ᾿π. 9. ἀκάθαρτος γαρ ἐκεῖνος. Νίοῃ ΑΡΙ5, 56α ἐβ (6 φιο ἀϊο- 

ἐμγιι8 δηι, ὁ ἀχάριστος κι τ. ἑ. ΑΥΤΙΟᾺΪΙ ΔΌΘ556 ΠΟ Ροββαηΐ. 

Ρ, ὅ12 ἢ). ποῖ... καθῆς ῬΥῸ καταθῆς εδῇ οοη]δοΐαγα Πη861, ὕστῃ Π]Ο, 

ἴατη Ρ. 637 Ε΄. ὉΌΪ οἰϊαπὶ βιπ6 ᾿ἸὈΤῚΒ εἰς κρίσιν καθῇς ῬΡΥΟθαν]Πηα8. 

Ρι 612 Ε;. ποί. Ρ. οἰόμεθα, αἴ ν]ρῸ οαἀϊΐατη οβί, οοηῆτιηδῖ Μοβα. 102. 

Ρ. 613 Εἰ τη. αἱῦ. Ηἰο ταύτης οβῦ οογρογαζὶ5 Ἔχθγοιϊταίϊο; 564 ἴῃ ῬΓΟΧΙΠΊΘ 

ΒΘ]ΘΘΠΕΙ5 ταύτης οϑὲ 5ρὶγιἐμαἰ5, ἐκείνη σοΥρογαϊ8, οοη αβίοημθ ἸΝΟΒΙΤΟ 

ΡΙᾶπ6 [ἈΥΩΠΠ1ΔΙ]. 

Ρ. ὅτις Α. Ἰἴπ. υἱῦ. οὗτος δὲ καὶ θεόπλουτος ἦν. ΟὈΒΟυγΙα5 αϊοΐαμῃ. 

Μοηΐίοξ, οέξαηι βϑοιηπάνηιν [)ϑηι αἴυθ8 ογαί. Μ  ῖθυι οὗτος οβί ὁ πλοῦτος : 

φίαθ ργοξοοίο αἰυϊίϊαθ οἐ ἱπποοιαος δὲ αϊυϊηῖέις ρογηνίδϑαθ ογαμέ; νϑυΌοβθ, αὐ 

βοίϑῖ, ββα ἐογίαββθ γϑοΐο. 

Ρ, 616 Ε΄ ποίΐ. ἃ. ἂν τοῖς ἄλλοις μεταδοίημεν. ϑοϊοδοῦη. ΡΥο ἂν, αυιοά 

αθοβϑί ἃ Π0τ15 Ο.1.1.. γεγο. ἔογίαββα Ἰθαρϑηάμιῃ εἰ, φαοα ροβί εἰ τοίνυν 

ΠΡ γΥ 5 Βα ροσυβαατη νἀθθαΐαγ. ΜΟοχΧ οοηβίγαποςο πῶς ἂν γένηται, 4 ΔΙΩΝῚ5 

ἃ ΌΠΟΥΤΩΪΒ, ρα ΝΝοβίσαϊη ααϊάθπη ἤΟη 50]]1οϊϊαηἀα εβὲ. [ηΐτα ρ. 703 ὃ. 
.«5 τί γὰρ ἄν τις κατὰ τοῦ φίλου ἀλαζονεύηται ; 

ἙΘΟΜ. ΧΗ. 

Ρ, 61) Ἐς. Ἰη. 3. ἡ διδασκαλία Βεη. Μοχ ρμῥ. 618 Α. ]Ἰη. 3. ὁ νόμος 

Μογ. Βεη. Αὐτοα! αρϑαηξ ἃ ΠΠΌ118. 

Ρ.618 Δ. ]η. 7. ΡΥο παρακλήσει, παραινέσει οἀϊάογαηΐ ΔΊοΥ. Β6ῃ. Π6501- 

πηλὰ8 αο0 ἃποΐοῦαβ. 

Ρ, 618 Εἰ. ἸΙπ. 2. καὶ θεωροῦντα τὰ ἐν αὐταῖς. Μοπίοί. αέψιμο ἐἰα 5οτιι- 

Ἅ Ἢ 2 
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ἐαγὶ. ϑρΘΟΙΆΠΟΥ θεωρία ΝΝοΒίτο οβύ ϑϑη8:8. ηιη8{1οι8. δῖν αἰϊοσογίοια, οἵ 

θεωρεῖν, 86η μη, ηιγϑίϊοιηι ἱπυσϑίϊσαγε; Μοῖυβ ἢϊο, γοοοηαϊοσψιο ἱπ ἐ{118 

6.67.6 86η: 8:8, ΟἾγνβ. Τοιη. ΚΝ. Ρ. οὔ ὦ. τὰ μὲν γὰρ ἔστι καὶ θεωρῆσαι" τὰ 

δὲ οὕτω δεῖ νοεῖν, ὡς εἴρηται μόνον. “Ἵοτ. ΧΙΠ. Ρ. τ 5ο 1). οὐδαμοῦ ἐνταῦθα 

θεωρία: λοιπὸν δὲ θεωρεῖ, καί φησι" τοῦτο δηλοῦντος τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου 

καὶ τῦῖέῖ, (ΒΘ Σ.182 

Ρ. 618 Ε΄. Ἰη. 6. καὶ ὅτι ἐδεῖτο αὐτοῦ, φησὶν, ἔτι. ““αϊά ἢ Ῥαυ]ὰΒ αροραΐ 

“ἸοΐΠθο ἢ Ρῖὸ οοτίο Ἰθρθπάμμῃ, καὶ ὅτι ἔδει τινὸς αὐτῷ ἔτι; ααϊα τηυ]ία 

Δάῃ πο 6ἱ ργορίου δἀοϊθβοοηίδιη ἀδογδηΐ." 71)μη. ““Ἀροῖθ β6 μαῦεῖ νὰ]- 

δαΐα. ϑιιθ)θοϊαϊη νου] ΓΤ ΙποΐΠθυβ αβϑί, αὰ1 Ράῦ]ο δάπιιο οροθαΐῖ." Μά. 

Βεη. φἶδς͵ 

Ρ. διο Ὁ. ποῖ.}. τπηῖοθ. νϑγαπὶ δυσοιώνιστον, ἱπαμδρίοαίμηι. ἸΝΟΒΊΕΥ 

Τότ. ΙΧ. ρΡ. τοϑ Ε᾽. πόσοις τὸ πρᾶγμα καὶ δυσοιώνιστον εἶναι δοκεῖ, ἡ πενία 

λέγω, καὶ τὸ προσαιτεῖν ; 

Ρ, 620 ἘΣ. ἸἸη. 2. περὶ ἣν] περὶ ἧς Οὐαΐῖ, εἴ 510 ἰδοϊΐα οαἀϊάϊξ Μοηίοῖ. το- 

ΡΌΡΠΘΏΤΌιι5 ΠΌΥ]5. 

Ρ. 6:21 Α. ποῦ. 8. τοὺς ὀφθαλμοὺς μύσας, καὶ τὰ ὄμματα συνειλημμένος. 

Ῥοβίθιιαβ ἀϊοΐαμη ἀ6 πηουΐαο ποὴ δϑί ΟἸγγυβοβίοιηϊοσιη. ὕὐπῃ 6 ᾿ΠὈΤῚ5 

ἈΠῈῸΒ τὸ ὄμμα, 8]105 τὸ σῶμα Ἰερὶζ, [οτία556 ΓΕΒΟΥ θη ατη τὸ στόμα συύυνει- 

λημμένος, αὐ Το. ΧΙ. Ρ. 4901 Ο. μέμυκεν αὐτῶν τὰ ὄμματα, τὸ στόμα συν- 

είληπται. 

Ρ. ὅτ. ἸἸη. 2. καὶ τοῦ μέλλοντος σφοδρᾷ τῇ ἐπιθυμίᾳ κατέχεσθαι. Ἐκ 

σφόδρα, σφοδρᾷ ἀς ποβίτο ἔδοϊτηα5. Ν᾽ οἴμβ, οὐ μέγας ροξαϊϊοη δ Ἰηιηιοάϊοα 

ομρὶαἀϊέαίο ἐθηθαΐμγ. ()οα βϑααϊζαγ, καὶ κείμενον δρᾶν, ἃ ΠΟΌῚ5 8 ΘΧΘΤΏΡΪΔΓ 

ΜΟΥΌΟΏΘηΒ6. Ταβδυτςαζαμη, Θχρ]]σδΐα ΑἸ ΒΊΘΙΠπὰτη δῦ. ΙὩπαθγ ροίεαβί, δαΐ 

οὐγὶοδηι ἐπὶ ἰθοίμίο 7ασεπέοηι μέμγηην υἱηιην αϑρῖοθγ6, ἃὰῦ θατη Κμίμγι}} 

υἱημηι ἴῃ ἡοαἷο ροδίξμηι υἱάογο. Ῥτο δο ταϊίομβ βίας ἰοσὰβ Του. ΧΙ. ρ. 

[27 Ε᾿. καθάπερ γὰρ λύχνου κειμένου πάντες φωτίζονται. 

Ρ. 6τΧ571 Ἐὶ Ἰη. 1. λιπαίνηται τη8]6 ἀθεβύ ἃ Μοῦ. Ββῃ. Μοχ ρὶρεῖ ῃο5 

εἸοσδηΐθτη [που ρο]αΐουβ ρα ποιηδβίϑιη, καὶ ὅσῳ ἂν ἐκεῖνο θάλπηται, το- 

σούτῳ μᾶλλον αὕτη θάπτεται, δ ΓηΔΥΡΊΠΟΥΙΩ ΤΟ]ΘΡ ΓΘ. 

Ρ. 625 Β. Πη. υἱῦ. μηδὲ εἰς ἄχρηστον ἦγε. Μαοιπογαΐα αἰρπᾶ οβί ἰθοίϊο 

Οοάϊοῖβ Μοβα. 102. ἔληγε. 

Ρ. 622 Ὁ. ποῖ.8. ἡ γαστὴρ τὸ πᾶν εἰργάζετο. ““Οφδηδβθο ἰερεπάστα κα- 

τειργάζετο. Κατεργάζεσθαι τὴν τροφὴν εεΐ οἱδιίηι ΘΟΉΠΟΘΥΘ, σΟΉ δ. ἨΊΘΥΘ.᾽᾿ 

1)μη. Ἰάθιη βθῆβαβ θῦμα ΒΙΓΏΡ]Π1ΟΙ γουΌο νἹ Πα ἸΟΑΥῚ ρΡΟ556 νἹἀθίαγ ; β] θη 

ἐργασία οἴ κατεργασία π110 ἀἸΒογτηϊηθ. Δα Ὀθηΐαγσ. Νοβίοσ Του. Χ. ρ. 

377 Ὁ. τοῦ γὰρ πνεύματος ἐγκοπτομένου τῷ πλήθει τῶν καταβαλλομένων, καὶ 

περὶ τὴν τούτων ἐργασίαν ἀσχολουμένου, ὅπερ εἰς αὔξησιν ἔδει προχωρεῖν, 

τοῦτο δαπανᾶται εἰς τὴν τῶν περιττῶν ἐργασίαν. 

Ῥ. 023 ἴὰὩ. πῃ. 3. Τιἀρβαμὰ ΜοΥῸ]] ορογαγατη, ἀμάχας ΡτῸ ἀμάρας, τηΐ- 

ΤΠ ΠΟῚ ΟΟΥΤΟΧΊΒΒ6. ΒοηραΙοίηοἙ. 
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ΤΟϊά. "πη. ραποϊΌ. διὰ τοῦτο ὁ θεὸς πόρρω ἀπῴκισεν ἐκεῖνα τὰ μέλη κ. τ. ἑ. 

Τάδθην ἀγρυτηθηΐιπι ἰγαοΐας ϑοογαῖοβ ἀρὰ Χϑηορη. Μϑ. 1. 4. 6. καὶ 

στόμα μὲν, δι᾿ οὗ ὧν ἐπιθυμεῖ τὰ ζῶα εἰσπέμπεται, πλησίον ὀφθαλμῶν καὶ ῥινῶν 

καταθεῖναι" ἐπεὶ δὲ τὰ ἀποχωροῦντα δυσχερῆ, ἀποστρέψαι τοὺς τούτων ὀχετοὺς, 

καὶ ἀπενεγκεῖν ἣ δυνατὸν προσωτάτω ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων" ταῦτα οὕτω προνοη- 

τικῶς πεπραγμένα, ἀπορεῖς πότερα τύχης ἢ γνώμης ἔργα ἐστίν ; 

Ρ. 625 Ε΄ Πἴη. 2. τοὺς ὀχετοὺς τῶν ἀμαρῶν. ιά. Απηοῦ. αα ΤῸ. ΨΠ]. 
Ρ. 582 Α. 

Ρ, 66 Ὁ. Ἰϊπ. 3. οἷον ἐπίταγμα λέγει ; ΔΓ ΓΔ 5. “1,6ρ΄. ποῖον.᾽᾿ 114. 

Βεη. οἶδα ΝΟ οριβ. Ὑ]ά. Ἰηΐγα Ρ. 630 Ε). 
Ρ. 626 Ὁ. ποῖ. ἡ. [ἢ βογὶρίυγτα εὐπρόσεδρον σοηβοπίπηΐ Οοαά. εὐ Βαά. 

Ἰηΐγα ΡΡ. 634 Α. γο4 Ε. Οἔ αγ. 1μθοΐ. δὰ Του. Χ. ρ. τόῃ Ὦ. 

Ρ. 626 Ἐ. 11π. ]ζ, καθαρθῶσι] καθαρισθῶσι Β6ῃ. 6χ ᾿πρϑηΐο, αἴ ν]Ἱἀδίαγ. 

Ρ. 626 Ε΄ 11η. υἱ]ῖ. ἵνα... ἐπιδείκνυσαι. Νά. Απποί. δα Το. ΧΙ. Ρ. 97 Ο.᾿ 

Τιοσατῃ Ἰαχαΐαπη 516 γοβε ςἀθηάππι οθηβοῖ Παηδθιβ: ἵνα σχολάζῃς τῷ φόβῳ 

τοῦ θεοῦ, ἵνα τὴν θεραπείαν πᾶσαν περὶ ξένους καὶ περὶ ἁγίους ἐπιδεικνύῃ, μὴ 

σχολάζεις δὲ, μηδ᾽ ἐπιδείκνυσαι, οὐδέν σοι τοῦ πράγματος ὄφελος. 

Ρ. 62γ Ἐ᾿ Ἰη. 3. ἐκμαγεῖον τῶν σῶν ἐστι κακῶν. Ηδδθο ποη νουτΐ δ᾽ δία. 

Μοηῖοί. ηιαία μα αμβογέ. Μιὰ. Απποῖ. δὰ ρΡ. 588 Β. 

Ρ. 6:28 Ὁ. Πη. αἱε. ἀπόστολοι 5ἴη6 ἀγξίοαϊο πιθηάοβο βάϊάϊς Μοπίοξ. 

Ρ, 628 Κ᾿, πη. 2. εἰς δὲ τὴν οἰκίαν τοῦ πένθους. ““ΟΡΙΠΟΥΙ Ἰαραπάσμῃη, εἰς 

δὲ τὴν οἰκίαν τοῦ π. ἐὰν εἰσέλθης.᾽ μη. Νοῆ ορυβ. Υἱά. Αμπηοῖ. δὰ 

οι ἈΡΡΙΘ16ΈΕ: σαν ΧΙ. ν΄ 402 Ὁ. 

Ρ. ὁ29 Ἐ. Ἰἴη. 2. διατεινόμενοι. εῖ. οσσμραηι}, ᾿Ἰπερίθ. Ἐθοίϊα5. ἢ 

αυϊάξριη Μοπῖε. εαραπάδηΐοβ ηιθηιόγα. Μιὰ. Ἀπηοῖ. δά Το. 11]. ρ. 

5ς81ι Ο. ϑίδζιπι πρὸς χρείαν, αὐ γοημὶδὶέα παΐιγαθ, νουῖϊ Κ᾽ δῦ. 

Ρ. 630 Εἰ, Ππη. 3. εἰσὶ δὲ οἱ] εἰσὶ δὲ ΞΙπῃ6 ἀγίΙο. Μοηίοῇ. εἰσὶ δὲ οἱ Ε)ά. 

Βεῃ. δ, 

Ρ. 631τ.. ποῖ. Ρ. Οτηπῖπο Ἰαιιἀδη δ οβὲ Τηξογροϊαϊζουιβ, 454 15 που, 

δχαυίβιτα πρααθ ατγάθοαθ οα]]Π]ἀϊταβ. Τωοουαξίοποϑ, τράπεζα ἐσχεδιασμένη, 

οὐδὲν περιττὸν οὐδὲ κεκαρυκευμένον, ὑπ᾽ ἀκροάσει θειῶν λογίων, ΟΥἼΠ65 δὰ 

ορίπηδιη (ἀὐταθοϊζαΐθιη ρουτηθηΐ. ᾿ 

Ρ. 641 ἴ᾿. "τη. 4. ἀλλ᾽ οὐκ ἴσασι θάνατον τὸν θάνατον. Ἐρδοῖΐα Νοίαξ, ὁ6- 

ἐογιην ἡιογίθηι ἐἰὶ πθὸ ἀμοιηξ πθὸ θωϊβίέϊηιαμε ἠϊογίθηι. ““ Νιάρίυγ Ἰθρθη.- 

ἄστη, ἀλλ᾽ ἴσασι θάνατον, τὸν θάνατον τοῦ σώματος.᾽᾽ 1) μη. ““ ΒογΐαΞεα α]- 

ἴθ πτὴ ΨΘΥΙ5.᾿ ϑαυ, Μιά. ποβ δά Του. [Χ. ρῥ. 664 Ε. 

Ρ. 635 Α. Ἰη. τ. ἀναπαύσασθαι] ἀναπαύεσθαι Μίογ. Β6ῃ. 1Ιῃν 1115 ΠΌΥΊΒ. 

Ρ, 635 Β. ποῖ.8. παρέλθῃ, 6 υἱία οχοράαί. δια τῶν ἐν πίστει παρελ- 

θόντων, Τοιη. ΧΙ. Ρ. 218 Α. υὉἹ Θχοιορὶα πὰ} ὰ5 ἀ8ὰ8 ἀθϑι ἀθγαν τη 8. 

Ρ. 652 Ὦ. ποῖ. ὁ. Ἐογτηδδ κοράλλιον, κοράλιον, κορύλλιον ΟΠΠ65. 1 51 

ἔαϊδβα ν᾽ ἀθηΐασ. ὅ1ὸ ἀρὰ 1αζϊηοβ, οογαϊμην, σογα  μηι, οὐ αἰϊμην. 

Ρ. 632: [΄. Ἰϊη. 2. πολλὰ τὰ σκάνδαλα τοῦ δολίου. δ΄ οἴιι5, ἠοεή5. οαἰϊαϊ. 
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Νριῆο, ααορά βοϊδγηιβ, δηϊ τη νου, γοβρίοθγ Αὐοΐογθγῃ Ἰοσάτηῃ ΚΙ ΓΘ ΟΙ 15 

ΙΧ, 29. μὴ πάντα ἄνθρωπον εἴσαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πολλὰ γὰρ τὰ ἔνεδρα 

τοῦ δολίου (ΌΪ ἴῃ ΟΟἸρΡΙ αἴθηβὶ οβί τοῦ διαβόλου). 

Ρ, 633 5. 1τπ. 6. λέγεται δὴ τοῦτο καὶ προφητείᾳ. ίρίαβ, ργορἠείϊοο 

βρὶγὶίι. ἘΠἀΘὈαΐαγ προφητεία. ιοά νοσαθα! τη τέκνον ΠΟ ἴῃ ἰπἰτ10 56}- 

τρητα6, αἴ ΠΟΥ βοϊοῖ, βεὰ ἴῃ ἤπθ ροβίζαμῃ εἰΐ, Ὠϊποὸ οο]] Πρ Οὐὐποϊοηδίου, 

Ῥδιγ γοΠἀπὶ αἰνΊηο ᾿πβίϊπηοΐϊα πᾶθο Ἰοοιζπη 6586, ὅτε τὸν υἱὸν ὄψεται ἑαυτῷ 

εἰς ὁλοκάρπωσιν. ὅϊἸο ἴῃ Ηοι]α 46 θοαῖο ΑὈγαμδιη, αὰ86 σὰ Νοξίτι 

ΠΟΙΆ] Π6 ΟἸΓΟΟΤΩ οΥΊταγ, Γοτη. [Π. Ρ. 745 Ὁ. “Ποῦ ἔστι τὸ πρόβατον; νουνεχῶς 

ὁ παῖς. Τί οὖν ὁ πατήρ φησιν ; ““ὋὉ θεὸς ὄψεται ἑαυτῷ πρόβατον εἰς ὁλοκάρ- 

πωσιν, τέκνον." Καὶ οὐκ εἶπεν, ὦ τέκνον" οὐ δοῦλον, ἀλλὰ τέκνον" οὐκ οἰκέτην, 

ἀλλὰ υἱόν. Αἴαᾳα τἴὰ Ἰοσαη ἀθηθβθοβ ἃ ἀοοῖο πάἄλθο ἃπίθ ἤοβ Ρ]υΓ65 

ΔἈΠΠΟΒ ΘΧρ] σαι Δαν 85. 

ΗΟΜ. Χν. 

Ρ, 632 Ἐ΄. Ἰπ. 1. ὑπὸ τῶν χηρῶν τηθηάοβα δά Μοηΐεί. 

Ρ. 634 Β. ἴ1π. ροπαϊῦ. ΜοτΕ Ἰαρβαμη ἀκνισθῶσιν ΡΥῸ ἀκκισθῶσιν ΠΟῊ 

σοΥτοχῖ Μοηΐοῖ. Τοηρα ἢϊο ἃ β0οροὸ δρογσγανὶ ψεΐαβ, γουΐθπβ, ἐογηϊ- 

οαΐαο ἐιορὶηΐ. 

Ρ. 6346. πη. αἱῦ. ὅταν ὀνομασθῶσιν αὐτῷ. Μ᾽εΐαβ, ομηὶ εἰ 56 ἀθυουε- 

γίπέ. ““ ᾿οδίφιαηι δογιηὴ ποηιῖπα Οἠγὶδίο ἀαέα Κμογὶπί. Ἠοο δηϊτῃ νυἱϊζ, 

ααΐ Ἰοσαβ οβῦ τᾶ ]6 βαηαβ.᾽ Παΐίοβ. Νοῆ ΔΌΒΙΓΏ1]15 αεβῦ Ἰοοὰβ ΤΟΌΙ. Πἰ. 8. 

ἤδη ἑπτὰ ἔσχες (ἄνδρας), καὶ ἑνὸς αὐτῶν οὐκ ὠνομάσϑης. 

Ρ. 644 Ὁ. Πη. 1. Ἰμοσὰπὶ 516 Ἰασαηΐ οἵ αἰβιίιηρυπηΐ ὅν. οοῖ. Πίστιν 

τὴν συνθήκην λέγει, τὴν ἀλήθειαν: ὡσεὶ ἔλεγεν, ἐψεύσαντο αὐτὴν, ἠθέτησαν 

κι τ. ἑ. Νοθίβοητη ἴδοις νϑἕυβ: οοημέγα υϑγϊἑαέθην ἠιθηἑϊέαθ δμηΐ, Ἰηφιεῖέ, 

ρβιηι ἐγγὶἑαυθγηΐέ, οὲ ἐοοάοργα υἱοί αυογμηί. (ὐοπδίγαοίςοπθιη τὴν ἀλήθειαν 

ἐψεύσαντο ηαποάδτητπηοαο ἀοίεπαϊξ ἰοσὰβ ΤΌχη. ΧΙ. Ρ. το3 Ο. μὴ ψευδέσθω, 

φησὶν, ὁ ὀφθαλμὸς τὸν πόδα. 

Ρ. 635 6. Ἰη. 4. “Ραΐο Ἰερϑηάατῃ καὶ ἐκεῖνοι ἀφορμὴν ἐλάμβανον. 

1)μη. Ἐφιηϊηαμα οϑῦ τη (ὑδῦ. ΚΝ εἵ. οἵ ΠΠΌΥῚΒ οτηηῖθαβ. 

Ρ. 635 Ὁ. Ἰη. 2. αὕτη ἔχει. ““Θαξδ ἰἀπάθμ ὃ Απ πιστὴ, αὰ86 ἴῃ ΘΟῃ- 

[οχία ἢ Αἴ μοο οὐβουγαηι νϑ]46.᾽᾿ 7)η7ι. 

Ρ, 62ς Ε' Πῃ. 2. περὶ τῆς τῶν ἀναγκαίων τροφῆς. [πβοϊ]οπίϊα5 ἀϊοίατη 

ῬἴῸ περὶ τῆς ἀναγκαίας τροφῆς. 708 Ἰοοἱ ΠΟῊ τηθπΐπηι85 ἴῃ Απηοῖ. δὰ 

Τόῦι. Κ. ΒΟ ΟΜ: 

Ρ. 636 Α. 11η. 3. οὐκ ἔστιν ἄλλος. ψηοΞα Μοηίο. οὐκ ἔστιν οὐκ ἄλλος. 

Ρ. 636 Β. 11η. 1. τὸ ζεῦγος ἀνέχων ἕλκει. ““Τιοσαηάμστη τὸν ζυγὸν ἀνέχων 

ἕλκει. Ρτονθυθίυτη, τὸν αὐτὸν ζυγὸν ἕλκεις ἐμοί. Τὸ ζεῦγος εδβῖ μα} θοιίηι 

δαΐ Θφιογμηι. μη. Βρβοῖθ. ΝΙβὶ ἔογίβ τὸ ζεῦγος 46 ἴρ80 ἃγαῖτο αυοά ἃ 

ΡΆΙῚ Ὀοστη {γα πῖον, βαῖνα Πἰπραα αἀἰοὶ ρΟΒΕΙ. 

Ρ. 636 6. ἸἸη. 2. τὰ ἀπὸ τῶν χρυσίων. [πίρΥΡΓ65 ΑΠΡΊ]αΒ θυσιῶν, Ξοὰ 
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ἀυδιταηΐοτν, οοΥτὶρὶῖ. ΝΝΘβοίτηιβ δῃ τὰ δίδραχμα ἴῃ τηοπία ΒΔ οΥ Νοβίου, 

οἴβὶ ἢᾶθο δχ ἃυρϑηΐο, ΠῸῚ ἃ ΠΓῸ, Ουδᾶ {1556 ΟΠ] 5 ΠΟΙΆΠΊ. 

Ρ. 636 Ε΄ Ἰΐη. 4. ἀλλὰ ἁπλῶς συνεδρεύῃ ἐν ἀδείᾳ καὶ ἀμεριμνίᾳ. Ν᾽ ͵οοδθι- 

Ἰατῃ 6 ΘΟ βοββίοηθ ρμγοδῦψέογογιηι Ργορσίαιη. ΨΜ1ά. Απημοῖ. δα Τομι. Χ, 

Ρ. 4οἱ᾽ἱ Ὁ. Μεῖαβ πο 1ῃ1ο]]χὶῖ, νϑυΐθῃβ: δε ραϑδῖηι ϑΘΟΆΤ 5 Θὲ μοί 8 

ἔῃ φιοϊϊαϊαπὶς Και δ οὐ οοηβοβϑιθιιβ δἱέ. 

Ρ. 63η Β. Ἰη. 3. ὅπως ἂν λέγηται. “Ῥαΐο τηϑπάπτῃ βιυι)6 586. 7)μη. 

“Ἡδθ6ο ὅπως ἂν λέγηται τηθηπάοβα 6886 ν]ἀθηΐυγ. Εογξ. ἀθ]οπάδα βυηΐ. 

Ἐκ. Βεῃ. οὐδ. ὥὄρηβαβ Ὡοὴ ϑϑί ΟὈβοῦσαβ, φμοηιοαοομηφιθ θημη θη)", 

τὰ νοήματα 80. 

Ρ. 637 Ε΄, ποῖ. 3. μηδὲ ὅλως εἰς κρίσιν καθῇῆς. ΤΥ ἴάτη ΒΟΓΙΡΤΙ πα πὴ 

δα, κατάθῃς, ν6] ροίϊπ8 καταθῇς. ““αγβαβ Ἰαρθηάατῃ εἰς κρίσιν καθής. 

Εἰς κρίσιν καθιέναι 651 ἀφηιίίίογο, νοὶ ροῦα8. σοηιρυϊἑίογ ἴηι 7 μαϊοὶηηι, απο 

ἢτ χαστὰ Ππά 1665 Θαπΐ ἴῃ σΟΠΒΙΠΠατ.᾿᾿ 1)μη. ΜΙ, βαρτὰ δα Ρ. 613 ἢ). 

Ρ. 629 Α. Ἰἴη. 2. ἐν αὐτοῖς στοιχείοις, ΟΥΆΪΒΒΟ ΡΘΙΓ ἸΠΟΌΤΙΔΠπῚ ἀγίϊοα]Ο, 

Βεη. 

Ρ. 630 Ὁ. Ἰϊη. 4. οὐδεὶς γὰρ οὕτως. Νοίδησαβ ᾽δδῇ οὐσγοῦ Βϑηβάϊοςίπο- 

ΤΌΤη, οὐδεὶς καὶ οὕτως. Μὰοχ Ρ. 640 Α. ]Ἰη. 2. 6 πη οβοϊ πίον ἀθαογαηΐ 

ὑφίσταται Ρτο ὑφίστασαι ; εἴ Ρ. 64ο Β. Ἰϊη. 2. ἀνὴρ Ῥ1Ὸ ἀήρ. 

ΗΟΜ. ΧΥ͂Ι. 

Ρ. 64:2 Δ. ποῖ... Εάθῃι ποίδθιζαν ναγιθίαβ ᾿ηΐγα Ρ. ὅσο Β. τῷ Παύλῳ 

τῷ μηδὲν ποιοῦντι κατὰ πρόσκλισιν : υὉἱΪ ΕἸοΠΐο 1) ιοαθαΒ : “ΟΥ. τῷ μηδὲν 

ποιοῦντι κατὰ πρόσκλησιν : 0Ὀ] ἰογΐοδῃ ἰαραηάιϊτη, κατὰ πρόσκλισιν, αἴ 46 

Π. Ῥαυϊο νοῦθὰ ἔδοϊθμβ ΟΠ γυβοβίοτηιβ Ρδ1}}} νου Ὸ]5. αἴαΐαγ. 516. ΘΏΪΤΩ 

Ἰοαυϊξαν [. δὰ ΤΊτοίἢ. ν. 21. μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν : ηποά να]ραΐαᾶ 

Ἑαϊῦο νογί, κὐλὶΐ αοΐθη5 ἐπ αἰΐεγαην ρατγίοηη ἀοοἰϊπαπαο. Ῥϑϊάδ8, πρόσ- 

κλισις, ἑτερομέρεια᾽ μὴ διαπράξασθαί τι κατ᾽ ἔχθραν ἢ κατὰ πρόσκλισιν : αἵ 

σα Ἰἀϊοθβ ΠΟῚ 1016 οδιβᾶθ, 566. ΔΗΪΤΩΪ ῬΓΟΡΘηβΙομΘ, οἵ ᾿πο] δι] η 6 

γο]αηΐαί!5, δαΐ ἀθ]θοῖα μα ὈϊζΟ ΡΟΥ ΞΟΠ ΏΠΩ, Ἀ] 161] δχ Πρ ίου!θ5 [ανθηΐ. 

Νοβίοσ Του. ΧΙ. ρ. τος ἃ. ἕτερος νοῦς, ἕτερον δικαστήριον, οὐκ ἐξ ἴσης 

ἀκοῦον, ἀλλὰ μετὰ πολλῆς τῆς προσκλίσεως καὶ ἐπιρρεπείας. (Ἰοιη. Βοιη. 

ὃ. 47. ἀλλ᾽ ἡ πρόσκλισις ἐκείνη ἧττον ἁμαρτίαν ὑμῖν προσήνεγκεν προσεκλί- 

θητε γὰρ ἀποστόλοις κ. τ. ἑ. 

Ρ, 643 ΑΔ. 1η. ρϑῃυ]ῦ, μηκέτι ὑδροπότει κ. τ. ἑ. ““Ηππο Ἰοουτη Πᾶθ68 

ἴῃ ἤοτῃ. 1. δὰ Ῥορ. Απέοοῃ. ρυ]οιγα οχρ]ϊοαΐατα. Τγομίο Πιο. 

Ρ, 643 Ε, πη. 3. καὶ ἄλλως ἔχοντα, ΟἸΩΪΒΒΟ ΙΓΓΟ.]Ο, Ρ6Γ ᾿πουτίατη βαιά 

Μοῃπίεί. [Ιάθτῃ πιοχ ἡγείσθησαν το ἡγείσθωσαν ᾿ιαθοΐ. 

Ρ, 644 10. Ἰπ. 5. ὑπὲρ τῶν ἐνδυμάτων ουτὴ ἀγίίουϊο Μοῖ. Βεη. γτερυρ- 

ΠΆΠΠΕ 5 ΠΠΌΤΙ5. 

Ρ, 644 Ε.. Ἰπ. 2. Εἰ δὲ τοῖς δούλοις κ, τ. ἑ. ἀβαὰ6 δά Ρ. 646 Ὁ. Ἰιη. 6. 

εἰς ἡμᾶς ἀνατρέχει. Ἠΐπο Ἰοουτη Θχοογρβὶς Απὺοΐου Ηοιμ] δ. οὔ] υβάδμη, 

αὰδ6 Ἰαριταν Τοιη. ΧΙ]. Ρ. 73 5 Εἰ. 544. 
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Ρ. 644 Ἰ-. 1τπη. 6. πᾶσαν τὴν ζωὴν εἰς τοῦτο κατεστήσαντο. Ἰ,οουο ΟἸγγ5ο- 

βίουηϊοα, ΠΘΒΟΙ ΠῚ 15 Δ ΔΡῸἋ Δ]105 βου ρίογοβ οὔνία. ΟἿ, Τοια, Χ, Ρ. 2818. 

εἰ γὰρ καὶ ἔλοιτό τις διὰ κενοδοξίαν, ἅπαξ καὶ δεύτερον τοῦτο αἱρήσεται, οὐχὶ 

πάντα τὸν βίον, καθάπερ ἡμεῖς" ἡμεῖς γὰρ τὴν ζωὴν ἅπασαν εἰς τοῦτο κατε- 

στησάμεθα. 

Ρ, 645 Ὁ. Ἰη. 6. οἱ ἀπΐα οἰκέται ἜΧΟΙ Ι τη 14, Βοη. 

ΤΌΙά. ποῖ. Υ. ““ΟΟ]Ὀ. οἵ τπιᾶῦρ. 5ᾶν. μᾶλλον δὲ οὐδὲ τὸ πολλοστὸν μέρος 

πρὸς τὴν δουλείαν ἡμεῖς ἐπιδεικνύμεθα. Ἠΐπο ν6] πορδίο δββαμηθηάα, να] 

Ι6ρ. ἐπιδεικνυώμεθα, ν6], αποά Πο5 δοίη 8, σατη ἸΠ ΘΥΓΟΡ[ΙΟη6 βοπίθηςιᾶ 

αβδῦ ργοΐογοπᾶδ. Μὰ. Βρη. γἕδθὺ Ναραῖίο οϑῦ 1ὴ ποβίχ!β οὐηηϊθὰβ εἴ 

ΕἼΟγ]. οιηάθ ἀπρὶξ τοποπμάδ οδδϑῦ Ἰθοῖῖο πρὸς τὸ πολλοστὸν μέρος, ἰδϊη 

μὶς ααδπαι 8110 Νοβίσι Ιοοο, Τοιη. ΧΙΠ. Ρ. 241}. οὐκ οἶδας ὅτι δεκάκις τὴν 

οἰκουμένην ἐὰν θῆς, καὶ ἑκατοντάκις, καὶ μυριάκις, καὶ δὶς τοσοῦτον, οὐδὲ πρὸς τὸ 

πολλοστὸν μέρος τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἐστιν ἀγαθῶν; ΟΌΪ 71)ι5. “1,6ρ΄. να] 

οὐδὲ τὸ π. μ. νΕ] οὐδὲν πρὸς τὸ π. μ.᾽ (ΟἿ, Απποΐ. δα Το. ΧΙ. Ρ. 281 Εἰ. 

Ῥ, 646 Ο. Ἰϊη. 7. τούτοις μὲν μετὰ πάσης ἀκριβείας ἐπιτιθέμεθα. ““1,6ρῸ 

ὑποτιθέμεθα, ργαθοϊρίηνι8. ΝΊΒΙ ἸηοΓρτοΐθσε ἐπιτιθέμεθα, Ἰη)ιηφίηειβ. Μ]- 

ΘΆΓΘΙΩ ΘΏ ΤῺ Πῖο ποη ροΐθβί μαθογα βιρΠοδΠομθτη.᾿ 7) μη. 

ΗΠΟΜ. ΧΥΠ. 

Ρ. 647 Ἐ- 1π. 2. ἐκείνωσεν ῬτῸ ἐκένωσεν τηδπάοβε ἀδάϊέ Μοπίεῖ, Μοχ 

Ρ- 648 Α. Ἰἴη. 7. ἐστι οἵη. 14θιῃ, ἰῃν 15 ΠΌΥ]8. 

Ρ. 648 Ἐν πη. υἱῦ. οὐκοῦν οὐδὲν ἀπελευσόμεθα Βδῃ. 6Χ Ἰηρεηῖο, αἵ 
ν]ἀοίαγ. 

Ρ, ὅ4ρ Ο. Ἰἴῃ. μεμα]. ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν τῆς οἰκειώσεως καὶ τῆς κτίσεως. 

ὕπαε πίστεως, ΠΟῊ τη8]16. Νοκίοσ Το. Χ. ρΡ. 172 Ο. Ὅταν μὲν γὰρ εἴπῃ, 

“ ἐξ οὗ τὰ πάντα,᾽᾽ τὴν δημιουργίαν λέγει, καὶ τὴν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι 

παραγωγήν᾽ ὅταν δὲ εἴπῃ, “καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτὸν, τὸν τῆς πίστεως καὶ τῆς οἶκει- 

ὥώσεως λέγει λόγον. Μεχατηΐδιηθη δημιουργία εἴ κτίσις γεοοΐα ΙηΐοΙ 856 α15- 

Ὀπηρασηΐαγ, αὖ 1Π1ὰ 46 ογθαῦίοπθ, πᾶθὸ ἀθ σϑραγδίϊοπο, οἵ αὖ 18 ἀ!οδιη 5, 

γϑογθαίϊοηθ Ἰῃτ6]]Πραΐαγ. Διπλῇ γὰρ, αἴ ἴῃ Ιοοο 8]|1δἴο βυθ)] πρὶ Αποῖογ, 

ἐσμὲν ἐξ αὐτοῦ, καὶ τῷ μὴ ὄντες γενέσθαι, καὶ τῷ πιστοὶ γενέσθαι" καὶ γὰρ καὶ 

τοῦτο κτίσις" ὃ καὶ ἀλλαχοῦ φησιν, “ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα 

καινὸν ἄνθρωπον. (ΟὈηδοηΐ 5. Βα51}. Μ. Τοπι. 1]. Ρ. 75. Ὁ. “ Κτίζει δὲ 

κακά"᾽᾿ τουτέστι, μετακοσμεῖ αὐτὰ καὶ εἰς βελτίωσιν ἄγει... .. Καὶ, “ἵνα τοὺς 

δύο κτίσῃ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον" τὸ, κτίσῃ, οὐχ ἵνα ἐκ τοῦ μὴ ὄντος παρα- 

γάγῃ, ἀλλ᾽ ἵνα τοὺς ὄντας μετακοσμήσῃ. 

Ρ. ὅ4ο Ὦ. Ἰη. 2. ἀφίστασο] ἀφίστατο τηθπάοβα Ββη. 

Ρι, ὅξο Α. ]η. 1. πολλοὶ δὲ καὶ τυραννίδι μανίας ἐπέθεντο. Μεΐαβ : ηρμίὲ 

ἀθηΐψιο ἐψταπηϊάθην οἰδὲ οοηβοίβοογο οἰμρὶθηίο5. ῬΘΥ τηθίδα πθβϑίη αἰϊοίατη 

νἱἀθίαν τυραννίδι μανίας ῬΥο τυραννίδος μανίᾳ, αἱ Τοτα. ΧΙ. Ρ. 149 Ο. τῇ 

τῆς τυραννίδος ἀγάπῃ, υὉΪ ΞΘηξιι5 ροβία]αΐ, τῇ τῆς ἀγάπης τυραννίδι. δ 
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ΒΘαῸ Πα, ὅτε κάμνει (80. ὁ ἐπιθυμῶν) εἰς ἀνόνητα, μ. δὲ καὶ βλ. δῸ [πίἴοτ- 

ΡΓθΐθ ργδθίθσιηϊββα, δὰ νοῦθα Αροβίο]οα, καὶ ἐπιθυμίας ἀνονήτους, ῬοΙί- 

ΠΟΙ ῬΤΟΌΔΌΙ]6 εβί. 

Ῥ. ὅ5ο Ο. 11π. υἱξ. συνεστράφθαι. ““Μδ]1πὶ συνεστάλθαι.᾽ Παῖΐο5δ. ΜΙπὰβ 

ὨΘΟΘββδυατη. Συστρέψαι ἑαυτὸν, οοἰϊρ 76 56, Ἰερσὶταν Τότ. ΧΙ. ΡΡ. 34: ἢ. 

303 Ε. 657 Ο. Μά. Ιηΐεγρρ. δὰ Ρ]δῖ. Ρο]. 1. Ὁ. 426 Β. 

Ρ. ὅ5ο Εἰ. ποῖ. Κ. μυρίας αἴρουσι πληγάς. ὅδ᾽] νοῦὰ οδ Ἰδοῖίο, 486 ΠῸΠ 

ὨΪΒΙ ΠΟ ΤῚΒ ΘαἸΕ15 μι ΕΓασ, αἴρουσι ἸΠΒο]αΠίϊι5 ἀϊοΐαπη τὸ ὑφίστανται. Με- 

ἴα, ἡπημηϊογς οαασμηί ἐοξίδις, οὐ ἰἰδοηἐϊδϑῖηιθ ἐοϊογαηΐ οπιηῖα. (Οὐοάϊοοβ δαΐ 

ἐκλέγονται, ααοα 5Επβαπιὶ ἰάοποιιπὶ ΠπῸῚ Ῥγαθθοῖ, αὖ τη ϑβδίδιη σουγθο- 

ἘΙΟΠ ΘΠ ἀναδέχονται ΘΧὨΙΌΘΠΙ. 

ΤΟΙ. τη. υἱζ. φευξώμεθα τηρπάοβα ροβύ Μουο]]. φαϊάϊς Μοπηίοί. 

Ῥ. 65:1 Ὁ. 1. 3. ΡΙῸ ἐμπεσόντες ΟΡΘΥΔΙΠῚ νἹ1ο ἐμπενόντες ἀοαἀϊ Μοπίοεί. 

υηάθ ἐμπνέοντες ᾿τηργἀ δηΐου ἔθοὶϊξ Εἀϊοσ Βϑη. φδς, 
Ρ, ὅςξι Ἐπ ποῖ. ἱ. Ῥγδβθίιμηβ ὅμως ῬΥΤΟρΡίου βίγαοζαγατη 51Π}1}}1Π͵8 

Ῥ. 740 ΕΣ. πανταχοῦ κρατοῦν, ἐκ πλείονος μὲν καὶ ἐλάττονος μοίρας, πανταχοῦ 

δὲ ὅμως. ' 

10ϊά. ποῦ. τ, ἐπιπνέοντες ὕῬΤῸ ἐπιπνέοντος 65 τηθῃάστῃ Νουα], ἃ Μοη- 

τοἔ] οοηϊο ποῖ Βα ]αΐαη. Μοχ ῥ. 652 Α. ]1π. 1. πάρι ΕΠ! οτ65. τὸ μά- 

ταιον ἢ περιττὸν ἸΏ 115 ΠΌΤῚ5 ΘΧ ΒΘ ηΐ. 

Ρ, 652 Ἐ', Ἰη. 1. πολυτελέστερον ΡΙῸ πολυτελέστεροι ῬΘΥ͂ ἸΠΟΙΓΤΙΔΏ ΞΟΙῚΡ- 

βεγαηΐ ΜοΥ. Ββῃ. 

ΗΟΜ. ΧΥΠῚ. 

Ρ, 654 Ἐς. "πη. 2. ῬΊοὸ δείσῃς, δεήσῃς νἱΙοβα ἀραϊῦ ΜογΈ]]α5, ααθηι ἰη- 

οδαΐα ᾿πηϊΐδί! βαηΐ γΘΟΘ ΠΙΙΟΓΕΒ. 

Ρ, ὅςς Α. ]ἴη. 5. τὰς ἐτησίους τροπάς. Μιά. Απποῖ. δὰ Το. ΧΙ. 

Ρ. 470 Β. 

ΤΌΜ. ν!. δ 
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ΑὉ 

ΠΟΜΙΠΙΑΒ5 ΙΝ ΒΡΙΒΤ. Π. ΑΔ ΤΙΜΟΤΗΕΌΝ. 

κὐνολνε λένου 

ΠΠΟΝ, Ἵ, 

Ῥ, ὅδξο Εὰ. ποῖ. ἅ, τοῦτο ὑπερβαλλούσης ἀγάπης κι. τ. ἑ. Ηΐϊς αυϊάειη 

ΒΟΙΡ[ Τα, 486 84 ΤΓΟΘΘΏΓΙΟΥΘ ΠῚ ἰοχύαβ σοηβο ας] οηθτὴ ρουἰποΐ, ργαθία- 

ΠΠτη8, σΟΠΟΙποπΐα δἴϊδ ναΐουο. Πἴοο ϑηῖΐηι οςοοί οη ἰδδίηιαρ οἠαγιξαϊἐδ 1π- 

αἱοΐιιηι 6βὲ, οι ψιὶδ θὰ αηιϊοϊα ΟΥ̓́ΠαΥῚ 86 ριείοί. Ῥ͵Ο κοσμῆται ) απᾶθυβ 

Ἰαρϑηάυτη σθηβαῦ κομᾷ, αποά οογία βθηβαϊ τοῦ σεμνύνεσθαι ΤηλρΡῚΞ δοσοϊη- 

τηοἀαΐατῃ 6ϑβί. 

Ρ, ὅδο Ε΄ ΠΠη. 2. Ῥοβέ ἀπιστίᾳ ΡΙ6Πη6 1 οΓΡΌΠ ΧΙτηα5, αἴ ἔουτηαϊα μονον- 

ουχὶ λέγων 84 νογθᾶ ἐν καθαρᾷ συνειδήσει γοίεγαμίαγ. Ταπῃ τὸ πρᾶγμα οτἸΐ 

ΘΠ ΘΙΠΘΗΌΟΥ οὐρα ΤΟ ΠΘΌΓΤη ΔΙΠΟΥΊΒ Τηϑ] οβίϑίο. 

Ρ. δδο ΔΑ. ἸΙη. 2. οὐδὲ ἄλλα ἔχω (δοηέϊο) καὶ ἄλλα λέγω. 1ὴ6 πος ἀδ8ὰ 

τοῦ ἔχειν τηοηϊΐ ἢ 1ῃ Απποΐ, δα οτη. ΧΙ. Ρ. 329 Ε. 

Ρ, ὅδο Β. Ἰϊη. 4. εὐχῆς μοι ἔργον ἐστί. ““ ΕΈΥΤΥΙ ροΐεδί Ποο, ργϑοῖδιι5 ηιϊλὶ 

Οριιδ 65 : 515 δῆ ατᾶθοὶ σαοαὰθ ἰοφαππίαγ, ϑ6α ραῖΐο τϑοΐ!α5, εὐχή μοι 

ἔργον ἐστὶ, ααοα ΘνΙποαηΐ Βοαποπί ἐξηγητικῶς.᾽᾿ 71) μΉ. 

Ρ. ὅδο ᾿ὸ. ποῖ. γΥ. ἀληθείας εἶ ἐργάτης. Οαΐομπα εἴ [πίργρτεβ γεΐαε, 

ἐραστὴς, αι 04 ΠΘΒΟΙΠ.ᾺΒ 8. Αἰ [67Ἰ ργδοίθγθπ στη 51. Εδάθιη ρουτηυΐδίο 

νι ἀθπάδ οϑῦ ᾿ηἴτα Ρ. 708 Α, 

ῬΡ. 6611). Ἰη. 4. “καὶ ἔπεσε, φησὶ, πνεῦμα δειλίας ἐπ᾽ αὐτούς. υ]ροὸ 

ἈΡΡΕ]]απί ὥχοα. χν. 16. ἐπιπέσοι ἐπ᾽ αὐτοὺς φόβος καὶ τρόμος. ΑἸΙππη ἸοσᾺΠη 

ι Πρ. ΧΙ. 7. καὶ ἐπῆλθεν ἔκστασις κυρίου ἐπὶ τὸν λαὸν Ἰσραὴλ, Ἰπαϊσαν 

Ἐς Θθασαθαβ. ΝΟΡῚΒ ΡΓΌΡΙ5 δοοθάρσα νιἀθίαγ τ θρ. ΧΧΥ]. 12. ὅτι θάμβος 

κυρίου ἔπεσεν ἐπ᾽ αὐτούς. 

ΤΌΙά. ποῖ. Κ, καὶ τὴν ἀγάπην τίθησι τὴν πρὸς αὐτόν. Νοείοι οι. Χ, 

ΡῬ. 235 Ὠ. πλὴν ἀλλὰ καὶ οὕτω μεμετρημένην τὴν ἐπιτίμησιν ἐποίησε, πλείονα 

τὴν ἐντροπὴν θείς : ὉΌῚ δηΐα πο5 βδἀθθαίαγ ἐνθείς. 

Ρ. 662 Ἐπ. Ἰῃ. 5. τὸ γὰρ οἰκεῖον μᾶλλον αὐτὸν λυπεῖ τοῦ ἀλλοτρίου. 

““δαϊηΐατη ἃ ΡΙΠἀΔΙῸ, Οὐ] 8 Πᾶθο βαηΐ νουθᾶ : 

τὸ γὰρ οἰκεῖον πιέζει 

πάνθ᾽ ὁμῶς" εὐθὺς δ᾽ ἀπήμων κραδία 

κᾶδος ἀμφ᾽ ἀλλότριον.᾽᾽ 7)ιιη. 
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Ρ, 664 Ε΄ πη. 5. Αὐτζσα]ὰβ τῆς δηΐα οἰκείας οαδι ἀθθβδί 'ἰῃ Μοῖ. Ββηῃ. 

Ρ, 664 ΒΒ. Ἰπη. 5. τοῦ ἃηΐθ τῶν ἄλλων οπ]. Β6ῃ. ΤΟΡῸΡ ΔΓ Ό5. Π10Υ]15. 

564 ἴῃ ῬΡΙΌΧΙΠΊΟ νοΥβα τοῦ δηΐθ ἑτέρων ἀΘδ᾽ ἀΘΥαΐαν [ἢ ΟΠ 115 ἴᾶμ 6115 

αυδπι ΒουρΡίϊ5. Ναβοϊ μη 8. Δἢ ΘΟΠΙΘΥΤῚ ΡΟΒΒΙΐ 885 τῶν ΤΙ ΧΧ,, ου]ὰ5. 6ὁχ- 

δ ΡΪὰ βαηΐ ΝΝΘΏθιη. ΧΙ]. 24. εἰς αἰνεῖν καὶ ὑμνεῖν. ὅϑ΄τδ0. ΧΧΧΥΙΙ. 27. καρ- 

δίαν αὐτοῦ δώσει εἰς ὁμοιῶσαι ζωγραφίαν. 

ΟΡ, 664 Α. Ἰἴπ. 7. εὐ Β. Ἰη. 4. τὰ φιλικά. ΞϑΆρρ]6 συμπόσια, αἱ Τοιη. 

ΙΧ, Ρ. 698 Β. καὶ μάλιστα τοῖς τὰ φιλικὰ συγκρυτοῦσι συμπόσια. 

ΗΟΜ. 11. 

Ρ, δός Β. Ἰη. 4. ἀποπεσεῖται τῆς πέτρας ἐκείνης. ΟἸΙτὴ Γ]ΔΥΡΊΩΙΪ ΘΧΘΙῚ- 

ὈΙΑΥΙΒ. ΠΟΒΕΤΙ Δ]]ΘνΊΠ}118 πείρας, αυοά οὐ ΤΓοΥΡΓΘΌΙ ΑὨΡΊ]Ο ἴῃ τηθηΐθηλ νο- 

Πῖ5Β6 νἹ ἀμ: Ποάϊθ ἴῃ νυϊσαΐο δοαα!θβοθηάαμη οθηβθηῦβ. Μ᾽ αίαβ, δὰ 

“αοὶ γμπααηιεηίο. Νοβῖθυ βαρτὰ Ρ. ὅς 5 )ὴ. μὴ δὴ ταύτης ἐχώμεθα, ἀλλὰ τῆς 

πίστεως, τῆς πέτρας τῆς ἀρραγοῦς. ΝΙΒΙ [ογτία ἡ πέτρα 510 ἴρβ56 ΟΠ γβίαβ, 

ἴατα ἢϊο, ἴατ ΤΟ. ΧΙ. ρΡ. [25Δ. ὁ ἄστατος, ὁ εὔκολος, ὁ πάντα γινόμενος" 

τοῦτο δὲ πόρρω τῶν τῇ πέτρᾳ δουλευόντων. ΡῬ]ιοῖ. (οά. 275. Ρ. 1525. Πέ- 

τρος ὠνομάσθη διὰ τὴν ἀσάλευτον πίστιν, ἣν εἶχεν ἐπὶ Χριστὸν τὴν πέτραν. 

1014. ποῖ. ἃ, τὰς ἀκτῖνας (Ποη δἀάϊξζο τὰς ἡλιακάς). ὅ8ὅ8:1. Νοβίθι. Του. 

ΙΧ, Ρ. γ58 Ε΄. τὴν τῆς ἀκτῖνος ((η5 Δ4αἷΐ τῆς ἡλιακῆς) φαιδροτέραν. ΡὈὮ]- 

Ἰοβίγ. ἀθ 1. Αρο]]οη. Ἱ. 3. προσβαλούσης δὲ τὸ ἄγαλμα τῆς ἀκτῖνος. Ἐχ 

αἰΐογα ρᾶγίθ Νοβίοσ ᾿ηΐγὰ Ρ. 685 Α. ἀντιλάμπων ταῖς ἡλιακαῖς ἀκτῖσι. ΟΠα- 

τΐοη. 1. 1. ὡς ἀκτῖνος ἡλιακῆς ἐμπεσούσης. ΟἿ, αυὰθ. οἸ᾿πι ἀἰΒΒΟΓΪ πη ὰ5 

δὲ οι. Ἢ. ». 2ο9 Ἁ. 

Ρ 666 0. Ἰη. 2. μὴ γὰρ δύναμει, φησὶ, τῇ σῇ; Νεΐυβ 51η6. ἰηΐοττορα- 

τίοηθ, ποη θηΐηι υἱγίμίο ἱμα. ϑεὰ βγηΐαχὶβ δὰ οδὲ αυδτα ποΐανίπηιβ ΞΌΡΓΆ 

δα Ρ. 592 ΕἸ. 
Ρ, 666 ἘΣ. ποῖ. 8. σωθῆναι. ““ ϑυαβροοΐαιη. Οἴὰ ΘὨΪΠῚ] ΠῸΒ Ποϑβίββ 

ΟἸγιβίαβ ροὺ ρταί τ βουναιθῖ, ΠΟῚ 56 ΨΑΥΊ, 56 ΔΌ]ΙΟΙ ροία8. τηϑυθθᾶ- 

μγ΄. Παΐοθ. [Ιάθη ἸΙὈγαγιο νἀ θαΐαγ, ααἱ ἀπολέσθαι Βυϊδοι. ἘΠ Ίατη 

γεΐαβ, οερηὺ ρογαὶέὶ ἐρηϊηιϊοίᾳιιθ οβϑθηι8. ϑ6α ἰδπίαπάθηι να]οΐ σωθῆναι. 

Ρ, 668 Ὁ. 1Ἰη. 4. αὐτὸς] καὶ αὐτὸς ΜοΥ. Β6η. ΓΘρΡῸΡΠΑΠΕΡαΒ ΠΠΌΥ]8. 

Ρ, δόρ Ε', ποῖ. Β, οὐκ ὀφείλει. Μεῖιβ, γοπηοΐα πϑρϑίϊοηθ, ἰδδθί 6586 {6 

ηιοίϊον ὃ 864 Βᾶθο οἵηηΐα, Καὶ τί σου πλέον---βελτίων εἶναι ; Ρ6Γ ἸΓΟΠΙΔΠῚ 

αἰοΐα θξβεβα νἹ ἀθηΐαγ. 

Ρ, ὅγο Δ. ποῖ. Κ. ““γιάρίαν Ἰερθηάμτη, πόθεν γὰρ οἶδας ὅτι οὐκ ἔστι σου 

βελτίων; μη. “ΝΟῊ τηρϑτηϊηϊμλὰ5. 1101 τη ΟἾγγβ. Βιπ!]θ πὶ ὈΓΘνΠ]Οα ΘῈ .- 

τἰᾶτα ἱπνθηΐββο. Εὰ. Ββπ. φᾶς, ϑιρᾷ νἱάβ ποβ δά Του. Χ. ρ. 4126. 

Ἐξ κα Τοῦ, Ἀ΄ Ὁ, 211 ζ΄. 

Ρ, ὅγο Ὦ. ἸἸη. 1. καὶ μόνον ἵνα εἴπῃ. ““απδοιιβ ἸορΊῦ, ἐὰν εἴπῃ : ϑδαν!- 

118, ὅτι εἶπεν. 56 τΙάδφηι ἴῃ Νοῦβ: μίο ἵνα γοίϊηοηάιηι: 810 δηῖηιν 561- 

οοηἶ65 Ἰοφιϊίμγ (ἶγψβ. ὥϑϑιηθὶ οουτία πος Του. Ρ. γ7γ8 ἢ." Τὰ. Ἰβδβη. γάδε, 

ἢ δὰ 
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Ησπο ἀβὰμη νοὶ ἀθαβαπ) ρᾶγΠου]ὰ6 ἵνα ἸΝοβίσο υἱπά!οανίτηῦβ δά Ἴ τη. 

ΠΡΟΣ ἔν αὖ Του. Χο, γι, 

Ρ. ὅγο 1᾿. 11. 2. ὁ διδάσκαλος τάξιν λοιπὸν πληροῖ μόνον. ““ Ν]άθίυΓγ 

Ἰορϑηάαιϊη 6Χ 118 ηυδθ βεααπηΐατ, ὁ ἰδιώτης διδασκάλου τάξιν πληροῖ μόνον. 

Αυΐ [ογίαββιβ, ὁ διδάσκαλος ἰδιώτου. Πᾳαίοα. ΝοΗ οραβΒ. Τάξις οβῖ ογείο 

λϊογαγοΐῖοα, φαδ6 5ῖη6 ἀοοΐογθ ΘΟ  ]6ΥῚ ΠΟ Ροΐαβί, 

Ρ. ὅγτ1 1). Ἰἴη, 4. ΟοΥγῖρα ἴῃ τοχία ποβίγο, Ἔκ γὰρ τοῦ πληρώματος αὖ- 

τοῦ. ΕΥγοΥ οϑῦ Μοπίθίδ! ΟΉ]]. 

ΗΟΜ. 11. 

Ρ, 673 Ο. 1η. 1. τὸν μὲν πράξαντα τοῦτο, Ὦ. 6. τὸν ἑαυτῷ παραστάντα. 

ψεΐαβ, δμηὶ φιΐάθηι φιὶ γἱΐο ογαΐ ορογαΐιι8. Μίιπαβ προθββαῦῖ οβδί θ΄. ηδοὶ 

ΟΟΥΤΘΟΙΙΟ, τὸν μὲν μὴ πράξοντα τοῦτο. 

1014. 11η. υ]1. τινὰ τῶν ἀνακειμένων αὐτῷ.ἁ ΝοΠ οοριξ ΑπρΊ]αβ, νουΐθῃβ, 

επτηι οῷ υἱηοίϊα 675. Ἀρδοῖαβ Ψεῖαβ οὐ Μομηῖοξ. φμοπάασηι 65 ζαπιϊϊαγίδιι8 

6758. Νοβίου Του. Χ. ρ. 298 Ἐῶ. καὶ τοὺς οἰκείους τοὺς αὐτοῦ καὶ ἀνακει- 

μένους αὐτῷ μαθητὰς εἰς θάνατον ἐξεδίδου διὰ τοὺς σταυρώσαντας αὐτὸν Ἴου- 

δαίους. 

Ρ. 6572 Ἐ;. Ἰη. ρϑῃῖῦ. ὅτε ΡΓῸ ὅτε τηθηάοβα θα ιθοπί Μου. Ββῃ, 

Ρ. 674 Α. ποῖ. Τ, παραβουλευσάμενος. Μιὰ. Απποΐῖ. δὰ Τοῃ. ΧΙ. ρΡ. 

267 1). Ὁ] πο ἸοσαπΠ ΡΥϑθίθυ Π]ΒΙ ΠΏ] 8. 

Ρ. 6γ4 Ο. ποῖ. ἃ, Ἑάδθαίΐυγ ὥσπερ οὖν καὶ τοῖς ἀπελθοῦσι. Ῥ͵οῸ ὥσπερ 

οὖν, ααοά Ὦϊο ποη αυδαγαΐ, [απ θατηιξ ὅπου γε ἴῃ Αππηοί. δά Τοιη. [Χ. 

Ρ. 6γ6 Β. υδἱὶ ἴῃ ἰοοο Αροβίο!ι Βοιη. χὶϊ. 13. χρείαις, α γυ]ρὸ ἸορΊΓαΓ, 

ΟΠ μνείαις, ἀϊδογία Ἰδρὶς οἵ ᾿πἰογργοίαϊαυ Οὔγγβ. Ηϊο αυοααδ χρείαις 

ΘΟΥΙΡ πάσῃ οθηβοῦ Παπδθαβ, ἈΌΪ ἴδῖήθη 46 βδποῖβ γἱΐα ἔᾺποῖ5Β οἵ πὰ]- 

11ὰ5 ΟΡ ΘΠΕθ5 ΘΧρΡΓ6586 ἃρὶασ. ΕΠΊατα Ν᾽ οἴαβ, ηηθηϊιογϑ. 

Ρ, 6γ4 Ὁ. ποῦ.]. “δος [ᾳυὰθ ΠΟΒ ἴῃ ΤΩΔΥΓΡΊΠθΙη το] ραν! 5} ΡΓῸ 

ῬδΆΟΘΙ]18Β. 1118. ἴῃ Τ]ΔΥΡΊΠΘ [486 ΠῸ5 6Χ ΘΊοη. ἀθβουρβίπη5] ἐσ Μϑίο 

ΓΘΡοΟβαϊμηα5. ΝΙΒῚ ἔογίβ βἰηΐ οχ βοῆο!ο, 40 ΠΟῊ 56116] βιβριοαΐαβ 5.1 Πὶ 

ἴῃ ἤοσ ΘΧθιηρ]δυῖ, αὖ Βουθὰ ΠΟΙ ἴδιη 5ΟΙθ86 ὰποΐῃβ δ αυθᾶπάο νἹἀθαίυῦσ 

ΤῊ ΠΘΓΘ, 4α8 πὶ ΘΧΡΙδηδίουβ.᾽ ϑαῦ. [Ι͂ῃ ποβίγα Ἰθοοηῃηθβ Ἰοοὺβ 3. 5. εἶπεν 

᾿Αβραὰμ, ὅτι οὐ μὴ εἰσέλθῃ ᾿Αβραὰμ, αὈϊηδτῃ Ἰαςτοῖ {Γαβίγα πα δραυ πα, 

ἘΣ {ἸῸ 5. δαΐθιη ἸοοὶβΒ ἃ0 [ηζογροϊαΐουα ΔΡροΟβιΌ5 ἅπὰ8, (θη. ΧΙΧ. 24. 

ἔβρεξε κύριος παρὰ κυρίου πῦρ ποτε, ἸΠΡΓΙΙΩΪΒ ἀρίαβ εβϑί : σδίεθυ! ἄυο, 

Ῥεδῖ, χν. 2. εὐκι τ. οδ᾽ ἢ, 

Ῥ, 676 Α. Ἰϊπ. ς. ὁ γεωργὸς καὶ ἡ γυνὴ δικάζεται. ϑ'΄Θδηδιι ράβεῖνο, υἵ 

νἀ θίμν, ΔΠΠῸΟΥ δ Ναίαβ; υἱξίϊοιιδ οὲ μον αἰἰοῦνιδ δἰμριίς γμαϊοὶα Θαογοθηέ. 

810 οι. Χ, Ρ. 5.57 Ο. οὐ μέλλων ἐνταῦθα δικάζεσθαι, ἀλλ᾽ ἐκεῖ τὰς εὐθύνας 

ὑφέξων. ΜοΧ γῖο τοὺς στρατιώτας, αδ6 βυβροοῖα 68 5γπίαχὶβ, ΠΔ]Τη1ι5 

οατὴ ἨΔ] 6βῖο τοῖς στρατιώταις. 
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ΗΟΜ. ΙΝ. 

Ρ, ὅγο Ο. ποῦ. Κ. ψεγθα τοὺς βασιλεῖς οαϑὰ οἸηϊδῖῖ Μοηίοί. Ἀδβειζαϊς θὰ 

Εάϊίον Βθη. δε, βρά αὖ δηΐθ ἐννόησον ΠΟῚ 500 Ιοοο Ἰδρηίαγ. 

[01 4. Ἰη. 4. πῶς μέγα τι εἶναι νομίζουσιν οἱ ὑπ᾽ αὐτῶν στρατευόμενοι. 

“51 Β6Ώ5115 Π]7 5 ἸΟΟΙΪ 511, φμαηι ηιασηιηι φιὶα οαϊοίϊηιαμέ 6586 δὲ δι ἱρβὲβ 

ηιογθαηίμν ὃ Ἰεσθηάμτα ροίϊιβ οββοῦ τὸ ὑπ᾿ αὐτῶν στρατεύεσθαι. Αἴ τη]ῃὶ 

ΠΌηΟ νἹἀ θῖν Δ] ἄθοββο.... [6ρ6, πῶς μέγα τι νομίζουσιν οἱ ὑπ᾽ αὐτῶν 

στρατευόμενοι, ἐὰν κακοπαθῶσιν. Ηοο οπίπι ᾿π.6]]Πσοηάπτη ραΐθ οχ 60 

αποά Ξοααϊΐζαγ, εἰ τοίνυν τὸ κακοπαθεῖν βασιλικοῦ στρατιώτου. Παίο8. 

Ρ. ὅγο Ε΄ ποῖ. ἡ. ““Ἰμδρϑηάσμ ἔοτίθ, τὸ δὲ ὥστε καρτερικὸν εἶναι, αἴ Τ6- 

βροηάθαϊ ρυϊοτὶ, τὸ μὲν ὥστε ἕτοιμον εἶναι.᾽᾿ μη. Οὐηὶ Οαΐθηα ἃπηϊο6 

οοηβριγαῦ ν᾽ οῖαβ: ρμαγέϊην μὲ σοηδίαηίευ αὐ ζου ϊοΥ ΟἸπὶα ροΡΓΟΥΥΘ ἦογ- 

ἑαγ οί. 

Ρ. 68ο Ε΄ πού. ἢ, καὶ τί (τι ἡ είοη.) τὸ βλάβος δύο τούτοις παραμυθεῖται ; 

51. ΟἹ. Ννεγομ. βαίῖβ οὔβουγθ. ἘΕὐγίαββθ αἀἰβί! ρθη καὶ τί; ου]}18 

ξογτηυ]αθ Θχθιηρ]ὰ νἹἀϊπγὰ5 Τομη. ΧΙ. ρΡρΡ. 267 Εἰ. 467 10. Ξεα ποῃ ἢΪ8ὶ 86- 

ααθηΐᾳ αἰϊὰ ᾿πϊουσορδίίοπθ. “Τοΐαπῃ Ἰοσαμη, καὶ τί τὸ βλάβο-----καὶ τὸ θαυ- 

μαστόν ; 5ῖ. νεγϊ ναῖαβ: ἄμηι πὲλὶΐ οῷ ργοβϑεγὶβ ἀοίγϊηιθηΐξὲ ρογυθηϊγ76, οἱ 

οηιοϊμηιεηίξ ρζἐγὶηνμηι ἱπαϊοαί. Μηαιζίξιηι θηΐηι ῥγοζθοίο σοηζογί αὐ ἰγγὶία- 

μιοηέα υἱγίμίϊ5, ἠιασίδίγιηι {ποίαπέοηι ἱπαϊθδιθηΐου ἀϑρίοογθ, πθὸ οοαθηῃέθηι. 

υδθ απ ἰΟΠΡῈ ἃ (ὐγᾶθοὶβ αἰγ] αΒα 6 ΓΘΟΘΉΒΙΟΏ5 Τοοθάδηΐ ΠΘΙηΟ ΠΟῊ 

νἹάοί. 

Ρ. ὅ8ι1 Α. Ἰϊη. 6. ΓὈΥ] οτηηθβ ουηλ Βα 4. ὡς μηδενὶ καταγωνίζεσθαι, μὲ α 

πεΐϊο οαριιφηαγὶ ροδϑίηιιδ. Θεὰ 46 ραβδῖυο Βθη8ὰ νυ] καταγωνίζεσθαι πΟὈΪ5 

αυϊάθτη πο ᾿Ιαθῖ. Οδΐθπα μαροῖ, ὡς μηδὲν καταγωνίζεσθαι ἡμᾶς. Μεἴαδ, 

. πὲ πἰμὶϊ πο8 αἀἰθ)ίοθγθ ροβϑὶί. ὅϑῖο ρϑ]}]ο ροβί, δεδεμένον καταγωνίζεσθαι τοὺς 

δεδεκότας. 

Ρ. 68:1 Ὁ. Ἰη. 6. δεσμὰ δὲ ἀνθρώπινα θεοῦ λόγον περιβαλεῖν οὐ δυνήσεται. 

ΝΪ].Β ΠοΒίΓοσ τη περιλαβεῖν μαθοΐ, αὐ Τότ. ΧΙ. Ρ. 72 ἢ). αὕτη (ἡ ἅλυσις) 

ες δύναται πολλοὺς ὁμοῦ περιλαβεῖν (411 περιβαλεῖν). 5.64 οἴϊδπη περιβαλεῖν 

ἀοέθπαϊ ροξβα ἱπάϊςανίπιαβ δα Τότ. ΧΙ. Ρ. 458 Ε΄ 

Ρ. 681 Ε). ποῖ. ἷ, πρὸ εὖ παθών. Τ)ὴς Πᾶς βογὶρίαυγα νἱά. Απποῖ. δὰ Γομι. 

ΧΕ γι τιρ Β. 

014. 1π. ς. πάσχομεν ὑπὲρ τούτων ὧν πάσχομεν. “ἴ,ερα ἃ πάσχομεν: 

Π6Ο ΘΠΪΠ ΓΟ] ΔΕ ν ΤΩ ΤΟΥΤῚ ρΡοΐθβί δὰ τούτων. Εὐβ θῃηϊη τούτων ρΡοΥΞΟηδ- 

ΓΌΓΩ, ἔγαΐγατη κ0. δαΐ οἰθοΐογα πη, ΟὉ αἴ105 ῬΕ ΠΣ; δἵ τ ]αίν πὶ ΤΟΥ Τη 

οβῖ, αυδβ ρδίμγ.᾿ Παίο5. 

Ρ, 682 Ἁ. Ἰ1η. υ]ξ. εἰ δὲ βούλει δοξάζεσθαι, δι’ ἀτιμίας. “Τιεροπάστῃ δι᾽ 

ἀτιμίας δοξάζου. Ἰ)εοβί νουθαμη.᾽ μη. ΔΝ εγθαπι πϑῖηο ἀθβι θυ, αἰ 

ἀϑύτη ΟΠ γνβοβίοιηϊουμτη ν6] πηοάϊοθ οα]16ῖ. τιαην Τπίουροϊαΐου. Πἰο πηᾶ- 

ὨᾺΠῚ ΓΟΌΠΕΪ. 



282 ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΜ, 

Ρ, 682 Β. Ἰη. γ. Ἐάολαΐαν, τὰ βασίλεια αὐτὰ ἐν λαμπρῷ τῷ σχήματι 

προΐει. “Τὰ βασίλεια προΐει 5Β6η8α οαγοί, [ηδρ᾽οἰοηάα5 ογαΐ Οοάἄοχ, φαοά 

αυ18 ηθρ]θοΐατη οδβί, Ἰπ ουῖπι ἴα σοη]οῖο : τὰ βασίλεια. (ἰπΈ6]]ρ6 ἀπὸ κοι- 

νοῦ, ὑποκύπτοντα. Βασίλεια ἢ.}]. βυηΐ οἱ ἐν τοῖς βασιλείοις ἀναστρεφόμενοι; 

56 αμἰοὶ.) Αὐτὸς (ὁ Νέρων) ἐν Δ. τῷ σχ. προήει. Μρίυ5 [ηΐογργεβ, ργ70- 

οοαοθαί γοφία δαῳιι δὶ ϑδϑέηιο οὐ ἐπ δ ηῖδ; ἃ 51 Ἰθρευῦϊ, τῶν βασιλείων 

αὐτός. Ιηΐτα Ρ. 638 Β. εβΐ, ἐκ τῶν βασιλείων προϊών.᾽᾽ Μαίίπαοὶ. Νον. 

Ἰο]ορ. Ρ.. 315. [Ι͂ἢ βαμχηηο ΠΙὈΥΟΓ ΠῚ ΘΟ ΒΘΏΒα ΠῸΒ ΟἸΒΈΠΟΙΟΠΘΙη ἰδηΐα πη 

ΘΟΙΤΘΧΙΠ85. ΡΙῸ προΐει  αἸΐον Βθη. 2486 προεῖχε, φηιϊποδαΐ, ἰοηϊαΐ, ρᾶ- 

ΓᾺΠῚ [6] ]1οἰΐου. 

Τ01ὰ. ποῦ. ἃ, ““Ἰμαρϑηάστῃ ν]άἀρίαγ ἐξήει ῥτοὸ ἔξεισι.᾽᾿ 1)μη. ΝΙοβίσγο 4]- 

ἄβιῃ πα ]οῖο ρΙαηθ ἀῦ6ββα ἀθροῦ νοοδθαϊατη. 

Ρ. 682 Ὁ. Ἰη. 4. ἅπερ κολακείαν ἐπενόει καὶ θεραπείαν. ὅν] 5 σοη- 

1ιοἱΐ κολακεία οἴ θεραπεία, ρΡγοθαπία ΝΜίαζ[Παοῖο. Ἐπατὰ Ν᾽ οἴαβ, φμας ἀβ886η- 

ἐαΐϊο ὑϊαπαϊίτασφιο οὐδοφιίμηι ααϊηυθηθγαηΐ. 

Ρ. 682 Ἐπ. ]Ἰη. 4. “ τῆς ἔξωθεν σοφίας ἄπειρος, Ἑ βραϊστὶ μόνον εἰδώς. 

Θυοπιοάο οὐρὸ (ᾶθοοβ ροείαβ ἰθρεγαΐῖ, η005 ἔγθαιθηΐθυ δαοίογαβ Ἰδὰ- 

ἀει ἢ Παῖοο. Αοσαΐο: πρὸ δυδίοπάυβ Εαϊῖου Βρη. φἄδθ, ηοΐίδῃβ; “Εἰδὼς 

αϑύ σσοιγαΐο δοὶθηβ. 1ῖα νϑύβ αἱοιῦ ΟἾγυβ. 

Ρ, 682 Α. ποῖ. 2, ἐν δίψει καὶ γυμνότητι. ἸΝοβίογ 84 Ἰοσατη 2 (ὙΥ. ΧΙ. 27- 

οἰϊαΐ, ἐν λιμῷ καὶ δίψει καὶ γυμνότητι, ΡΓῸ 115 4086 ἴῃ ΒΙ10115 Ἰαριιπίαγ, ἐν 

λ, καὶ δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν Ψύχει καὶ γυμνότητι. Ἐυγδαὰβ ΤΟΙ. 

Χ. ρ.1τϑ8ι1 Ὁ. καὶ γὰρ ἐν λιμῷ, φησὶ, καὶ δ. καὶ γ. διετρίβομεν. οι. ΧΙ. 

Ρ. 329 Ὁ. τῶν ἐν λιμῷ καὶ ὃ. καὶ γ. 

Ρ. 683 ΕΒ. Πη. 7. ϑογιρίαγα ῥάκκια εβῖ ἴῃ Οὐ. οἵ ἴἢ ΘΧΘΩΡΙΑΤῚ απὸ δὰ 

εδϑῦ ον ΕἼΟΥ]. Ρ. 528. ὕϊδια Τοπι. Χ. ρΡ. 94 Ε). ῥακκίοις ἴθ ἀϊιοῦιι5 

᾿ΠΌγ15 ἰηνθηϊηθβ. ΟἿ. Καγ. θοῦ. δά Του. [Χ. Ρ. σ41 Ὁ. 

Ρ, 684 Α. ἸἸη. 6. ΜοτΙΕ}}1 τηθπάστη ἐδεδοίκησαν ΠΟ δαβία Μοπηίοί. 

1014. ποΐ.Ξ“. Τλασδοὶ οομ]θοΐατϑτῃ, εἰ δὲ ἐν αὐτοῖς τοῖς δεσμοῖς τοσαύτη ἡ λ. 

8. Πύμδθο ργοθδίδηη, ΠΟ 6586 ὨΘΟΘΕΒ δὴ τϑοΐα ἡπαϊοαΐ ΜΕ Πδθ 8. 

Ρ. 6846. 11η..4. ἀπὸ τοῦ ὄνυχος τὸν λέοντα ἐπαινῶν. ““ ῬΤΟνΘΙΓΌΙ]18 

ἢδ6ο οϑῦ ἔουτηα]αᾶ. ΟὙΘΡΌΓ. ΝΖ. Ρ. 53. ἀυρ]6χ ργονθυθίαιη ἸυπρῚὶ : ἀπὸ 

τῆς σκιᾶς ἂν ἐπαινοίην τὸν ἀνδριάντα, ἢ ἀπὸ τῶν ὀνύχων τὸν λέοντα, παρεὶς τὰ 

μείζω καὶ τελεώτερα. Α Ποιηρίο ῬΠαίοτθο Ρ. 97. Εἰ. ἃ]. ποΐϊδίαγ : ἐκ 

τοῦ ὄνυχος τὸν λέοντα ἔγραψεν. ΜΙ. Γ,ποϊδη. Το. 1. Ρ. 794. εἴ δὰ Π]ὰπὰ 

Ἰοσυτη Ταζουργθίθβ.᾿ Μαϊλαεὶ. Αἀ46 ΟἾτγγ8. Τότ. 11, ΡΡ. 541 Β. 546}. 

Β4511}. Μ. Το. 1Π1. ». φο . κατεμάθομεν οὖν σε διὰ τοῦ γράμματος, ὅσον, 

φασὶν, ἐξ ὀνύχων τὸν λέοντα. ῬΠοίϊι8 Οοά. 256. Ρ. 471. τούτοις μὲν ὡς ἐξ 

ὀνύχων δηλοῦμεν τὸν λέοντα. 

Ρ, 684 Κῶ Ἰη. 6. ἐντιμότερος τοῦ βασιλέως. Ῥοκί βασιλέως ΘΧρΘοϊΆΥΘΙΩΙΙΒ 

ὁ δεσμώτης, ν6] ΞἸτ2116 ααἱά ; κοα (ὐοαϊοοβ ποῆ δοοθάηΐ. 

Ρ ὁδς Α. Ἰ1η. 4. μὴ ἔνι φυγεῖν τὰ πράγματα; ““ Τὰ πράγματα ἸῃίΘΥΡΓΘΙΟΥ 
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τὸν τῶν πραγμάτων ἔλεγχον, τὴν τῶν πραγμάτων ἀλήθειαν, ἀνάγκην. Νιώη 

ἰϊοοὲ ξμσοῦ  γθ8, αὐφιιθιθηΐα ουϊάεηἰδδίηια τοι ἱρδῖδ οομργοθαία φ᾿ Μαίέλι. 

ψειθοβο νεΐαβ: ποῖ φιθιηὲ ἰδέα ποραρὶ, πϑφῖθ ρμγιαοηίίαθ ζιογὶέ ουϊάθη- 

ἐϊδδιηιῖς γϑιι5 ουπίγακίοουο. 

Ρ, ὅδς Β. Ἰίη. ς. καὶ λογιεῖσθε. ““ Ντάδίυν ἸΘρΠἀαΠῚ, καὶ ἑαυτοῖς λογι- 

εἶσθε. μη. “Αἰτιάσασθε καὶ λογιεῖσθε σοῃβιδίογα πραπθαηΐ. Εογίθ ΕΥΡῸ 

αἰτιάσεσθε καὶ λογιεῖσθε, ν6] αἰτιάσασθε καὶ λογίσασθε.᾽᾽ Μᾶαΐίἠ. 1) 6] 6.15 

νΘΥῚ5 ΒΌΡΟΥν Δ ΟΔ 615, καὶ λογιεῖσθε, ἀπ ἢ βαϊνὰ βυπίαχιὶ ἸθρῚ ροβ- 
511, ὑμεῖς ἑαυτοὺς αἰτιάσασθε τὴν ἐν τῇ γεέννῃ τιμωρίαν. 

ἨΘΝ.Υ. 

Ρ. 686 Α. Ἰϊη. 5. εἴ ποτε ἐν ἀνέσει γένηται. Ορίαζιναμῃ οβῦ ἴη Οδί. οἵ 

Βερ. 7γ44. Ἐχρϑιηρὶα βίγαοίασαθ Ρ6Υ ΘΟΠ] πον απ δἰ] ηλι5 ἴῃ ΑΠποῦ. 

δα Το. Χ. Ρ. 682... Αἀάς Τοιι. ΙΧ. Ρ. 4661). εἰ δὲ μὴ τοῦτο γένηται. 

(51 ΠΡΥῚ ἔδυθ ΟΠ 68 : γένοιτο "4 4.) 

Ρ, 686 Ἐ, Ἰη. 1. ἡμεῖς λέγομεν--- ἀναχωρῆσαι. “Τιοοῦτῃ ἤὰηο ρογίασθα- 

Ἐἰββιτηστη Μ. Απρ'. 5ῖ6 ΘΟποΙρΙ : ἡμεῖς κἂν λέγωμεν ὅτι οὐκ ἔστιν, εἰ καὶ 

πρᾶγμα οὕτως ἔχει" οὐδὲ γὰρ οἴδαμεν τί τὴν οὐσίαν ἐστίν" ὅμως οὐκ ἔχει φύσιν 

μὴ εἶναι" τουτέστιν, οὐ δυνατὸν εἰς τὸ μὴ εἶναι χωρῆσαι. [ἴτε αἴ ποβίογ ΚΙ 

Τιβοΐου! μᾶθο σοτηρδιαπάδ ΓΘ] πη] π0Ὸ : Π6Ο Θηΐτ ΘΡῸ Βθηβατη ΔΙ αθῖὴ 6]1- 

οἷο. Παίοβ. ΝΒ Πϊο Ἰαναΐῖ ν᾽ δἴαβ, 4ὰὶ ᾿δθο, ἡμεῖς λέγομεν ὅτι οὐκ ἔστιν, 

ΠΟΙ ἰδθρίββα νἱἀθίασ, ἔτ ΘΟΥΓΘΧΊΙΤΒ, οὐ δυνατὸν τοῦτ᾽ ἔστιν ῬΙῸ οὐ 

δυνατόν᾽ τουτέστιν. 

Ρ, ὁδ8γ Α. ποῖ. Ὁ, Ηδδο, τότε παραδοῦναι αὐτὸν, σαδϑα ἴῃ 44. ποῃ 16- 

δαπίαγ, αυδτην!β Ἰῃοοτΐαθ ΘΧρ] οα !Οἢ]5, ρθη αΪηα 6556 νἹἀθηΐασ. Ὑοίυβ: 

ἦος ϑιιὦὺ [260 ἰθδίθ ἐμηο αἰοογθ αὐ εἰἰδοίριίο ἰγαάογοθ. (Οπβίγαοι!ο 5160 ὃχ- 

Ρβάϊθπάᾷ : τὸ αὐτὸν (Ραυ]ατ) παραδοῦναι (ΤΊ οἴ Π60) ἐπὶ μάρτυρος τοῦ θ. 

τότε λέγειν. 

Ρ, 68γ Β. Ππ. 1. ἀναθέσθαι ἐκεῖνα τῶν ἔξωθέν τινι. Μεΐυβ, ἑά υἱοίαγε 

αμέ αἰϊὲδ ρῥγοάδγθ. ᾿Αναθέσθαι οα5ῖ αγοαπιηι ΘΦρΟΉΦΥ6, τυοΐατη ν 6] οχ ΒΙΌ]115, 

6. Ρ. ΜΙς. νἱϊ. 5. φύλαξαι ἀπὸ τῆς συγκοίτου σου, ἀναθέσθαι τι αὐτῇ. Οὔ], 

ἴϊ, 2. ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον. ΑὉ πος 8ὰ ρΥοῦα ἀἰβιμηρασπαα δϑί 

Ἰοσαίϊο ἀναθέσθαι γνώμην, βοηΐθηΐίαηι γοίγαοίαγε, ααδτα [οι ριτηυβ δὰ Το. 

ΧΙ τιόα, 

ΤΌ. ᾿ἴπ. 5. Ηδθο, ἀλλὰ καὶ----οὐ μόνον ολ5 Θχοϊάογαπί ἀρυὰ Μογο]]υτη, 

4086 Τ65 οἴϊδτη Βϑηθαϊοί!η15 ἔγαθα! ἔα], 

Ρ, 688 Β. ποῖ. ἡ. “Τὸ, οὐ, Θχρυαῃροηάπτῃ οθηβθο, ἰηίθ] Πρ θηἀδιηηὰα 

βϑηϊθηζίδση μη ᾿ΌΠΙΟ6. ΜΠ θηΐηι 8]185 5θηβϑι8 ΠῸῚ νἹἀθίυγ σοπβίαγο. 

Ηαΐο5. ἘΒρδοΐῖθ. ΪἸτγοηϊοατη καλῶς γε, οὐ γάρ; 1] βίγανίτη5 ἴῃ Δπποῦ. δά 

Τοῦ. ΝΤ. Ρ. 3281... Αάπαυο δτμθηἀαΐαθ ἀἰβυϊποίομΐβ δρθηΐ ΝΟΒΕΓΙ ἰοσᾶ 

αὰδ6 βραθθῃίυγ : ΤΌ. Υ]. Ρ. 218 Α. καλῶς γε. οὐ γὰρ αὐτὸν κατεπλήξατε 

τοῖς σημείοις. Ἷοτ. ΓΧ. ρΡ. τύο Εν. καλά γε. οὐ γὰρ ταῦτα εὐαγγέλια. 

Ρ. 328 ἢ. καλῶς γε. οὐ γὰρ τοὺς μισθοὺς ἀπέλαβον. 
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Ρ, 688 Ὁ. Ἰϊπ. εἱῦ. ὥσπερ οὖν οὐδὲ ᾿Αδὰμ πρὸ τῆς ἐντολῆς βέβαιος ἦν. 

““ΤηΓΘΓΡΙ68, δἐομέ ποὺ “άαηι ἃπῖα ᾿ἰπβυϊζαπ δέαθὶἠϊ8 Κμὶ!, ἴπάς Ἰαραπάπτῃ 

πρὸ τῆς προσβολῆς. Δρροϑῖίοα, αἵ ραΐο, αἀ βοηβαμι ΟΠ βοβίουηὶ : Ἰρβάτη 

ΘΠΪπη. 1101 ΤΠΘΙΠΉ]ΠΙ ἀοοοίθ, Ἰαρβασα πη ἔαϊ5β Αἀδηηὰπη βροηΐθ, βἰϊδιηβὶ 

αἰ Όο] 5. ̓ρβατα ΟῚ [υἰββοῖ ρρυθββαβ. Παϊεβ. Τηΐουρυθίῖβ Ἔχ ρ]αΥ 

ῬᾶγΒ. τ614. απίο ἐπϑεζέμηι Ὠαθαῖ : 564 1ἴπ δηθΠαυΐογα 851]. 1 5309. δαϊίο, 

απέο ηιαηααΐμηι ἸΘρΊτηι5.; ααοα ΠΟῊ οταΐ βο]] ]ο ἀπάτη. 

Ῥ, 688 Ὁ. Ἰη. 5. ἀπὸ τοῦ Δευτερονομίου.: ““ Εα]δατη : ΠΑΡΘίΟΥ ΘΠΪΓὰ 

Νυμ. χνὶ. [5].᾿ 7)ιωι. 

Ρ, ὅ8ο Ε΄, ποί. ἃ, Οὐογτθοῦιο νἀοίαγν ἀνταποδόσεως, ΘΟΥ̓ᾺΠλ 50]]Π]σοέ, αυ]- 

Ὀὰ5 νοοδθα]ατὰ κρίσεως τηϊηβ ἀρία 46 ργασϑεηίίδιι5 του (τὰ ἐνταῦθα) 

Ῥοβιΐασηῃ 6586 νἹ ἀθγοίαγ. 

ΡῬ. ὅρο Α. Ἰ΄η. 2. μὴ εἰς χρήματα ἀπολάβῃ μειζόνως. ““Ἦοοα τεοίυτη. 

6 ἃ ΠΟΙ ΓΏΪΠῈ5 ΥΓθοΐθ ἔούβδηῃ ἀπολαύῃ. ᾿Απολαύειν εἰς χρήματα οβῖ ηιαφητηι 

αοἰγὶηιοηΐίιν ἀσοίρογο : ἴατα θη ἀθ θΟηΟ 481) τηϑῖο ἀϊοϊίαγ.᾽ ΠΖ)υλ. 

“«Ἐογί. ἀποβλαβῇ.᾽ Εά. Βεπ. γ848ε͵,͵ Ψογθυϊη ἀποβλάπτεσθαι πΘΒοϊτη5 Δ ἢ 

ΟΠ γυβοβίοιηο ν᾽] δ ] ροβϑί. ΟἸϊη ἀθ ἀποβάλῃ οορὶαὈδιηυΒ; Πὰπο 

οὐτὴ Πάαηδθο νυ]ραΐατα ἀοίθβηἀοθπία [δοίταιβ. Αα βθηῆβατῃ νογίδβ, ρμηϊαΐμγ. 

ΝΝοβίοσ Το. [Χ. Ρ. 462 Β. εἰ γὰρ πολλὴ ἡ κακία, οὐκ ἀπέλαβον δὲ οἱ κακοὶ, 

ἀνάγκη πάντως ἀπολαβεῖν. [ηΐτὰ Ρ᾿. 710 Ὁ. εἰ πάντες ἐκολάζοντο, οὐδεὶς ἂν 

προσεδόκησεν ἔσεσθαι ἀνάστασιν, ὡς πάντων ἐνταῦθα ἀπολαμβανόντων. Ῥ. 

γι Ὦ. τῷ τε κακῶς πάσχειν, καὶ τῷ ἐκεῖνον ἀπολήψεσθαι. 

Ρ, ὅρο Ὁ. 1ἴη. 3. αἱ ἐντυχίαι. ““ ΤηΐοΥΡΙ65, φια ἀπρφογμῆν Ρ6Ὶ βἰμρεΐα 

ομηιμζμι Ὁ Ῥαΐο δατηϊτοπάδ ἴῃ ἰαχίατη ααδα 1ἢ ΤτηδΥρΡῚΠα [αἱ κατ᾽ αὐτῶν], 

εἴ τοάάθηάατη, φια ἐπ ογοθϑβϑὶοηθβ ροδέιϊα οηδδφιθ ἀαἀύυθΥϑιι8 ἡ{105 Ὁ Ηαΐε5. 

““Ἐντυγχάνειν Β8606 α6βῖ, ἀοοιιδαξοηθηι σοηΐγα αἰλᾳιθηι ΟὔΌΥΥΘ ργὶπεὶρὶ, οἵ 

ἐντυχία [ἰδοὶἐιι5 διρρίοῳ, δῖ αοοιδαΐδο οοπίγα αἰίηιοηι οδίαΐα.᾽᾿ Μοπίεῦ. δὰ 

Τοπι. . Ρ. 9 Β. Νοβίογ Τοι. '. ρ. 220 })ὴ. Ποία οὖν αὕτη δόξα, καταλιμ- 

πάνειν κατήγορον μὴ σιγῶντα, ἀλλὰ διὰ τῆς ὄψεως τὰ πάντων ἀνοίγοντα στό- 

ματα, καὶ πρὸς τοὺς ὁρῶντας ἅπαντας καὶ παριόντας σφοδροτάτην ποιοῦντα τὴν 

ἐντυχίαν κατὰ τῶν οἰκοδομησαμένων. 

Ρ. ὅρο 22. Ἰ᾿π. τ. τὸ παραπέτασμα, υϑιζαἴϊιβ τὰ παραπετάσματα, τυοίπιγη 

(τὸ βῆλον) ρΡοπθ αυοά Ἰυάϊςο5 ββαθαηῖ. Νοβίου Τοόμι. 1Π1{. Ρ. 320 Ὁ. κα- 

θάπερ οἱ δικάζοντες, ὅταν μέλλωσί τινα τὴν ἐπὶ θάνατον ἄγειν ὁδὸν, ἐφ᾽ ὑψηλοῦ 

τοῦ βήματος προκαθίσαντες, καὶ τὰ παραπετάσματα συνελκυσθῆναι κελεύσαντες 

κι τ᾿ ἑ. ΟἵὁὨ ποβ δὰ Τοῦ. ΥἼ]. Ρ..256 8: 

Ρ, ὅρφι Β. πη. 6. τῆς κακίας. ΜΝυ]ρο νεχίαπί, πρῳιὶίϊαθ. ΜαΙ]οιηυβ, 

αογμρῖηαθ, αἴ Τοπ,. ΧΙ. Ρ. 205 Ο. πενθήσωμεν νῦν ἐπὶ σωτηρίᾳ, ἵνα μὴ τότε 

πενθήσωμεν εἰκῆ" κλαύσωμεν νῦν, καὶ μὴ τότε κλαύσωμεν ἐπὶ κακίᾳ. 

1014. 11η. ρϑῃα]ῦ. ἀνακτήσασθαι (πο δάάϊζο ἑαυτόν). 8:16 Το. Χ. ρΡ. 

5902 Α. κἂν γὰρ μυρία ὦμεν πεπλημμεληκότες, δυνατὸν ἀνακτήσασθαι, ἕως ἂν 

ἐνταῦθα ὦμεν. 

Ρ. ὅροι 10. Ἰη. 3. τῶν ἤδη κατεργασαμένων τὸ πάθος. Μαῖα, ἐϊογιηι φειιὲ 
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γϑηιθάϊα ργίουοβ ἤν ῦο αὐἀλϊδιιογμηΐ : γαβῖο Ἰληρἀα5. (υ] 511 κατεργά- 

σασθαι ἀοοθθὶῦ ᾿ρβο ΟἾγυβ. δὰ νοῦθὰα Αροβίο!οα, Εὰρἢ 68. ν]. 1.3. καὶ ἅπαντα 

κατεργασάμενοι στῆναι. (ΤΌ ηι. ΧΙ. Ρ. 170 Β.) “Καὶ ἅπαντα, φησὶ, κατεργα- 

σάμενοι" τουτέστι, καὶ πάθη καὶ ἐπιθυμίας ἀτόπους καὶ τὰ ἐνοχλοῦντα ἡμῖν 

ἅπαντα. Οὐχ ἁπλῶς ἐργάσασθαι εἶπεν, ἀλλὰ κατεργάσασθαι, ὥστε οὐκ ἀνελεῖν 

μόνον, ἀλλὰ καὶ στῆναι μετὰ τὸ ἀνελεῖν. ὅ1ο Γ,ΔΓΗΙ, σΟῊ ΠΌΘΟΥ. 

ΠΟΝ, ΥἹ, 

Ρ, 692 ἢ. Ἰϊη. 7. ἐνταῦθα 50. ἐν τῇ μεγάλῃ οἰκίᾳ. Μοπθδηὰβ Ρῥτορίθυ 

Ἠ]δβίατη, αὶ ποραΐ αα!ἀαιδτη Ἰηΐου ἐνταῦθα οἱ ἐπὶ τοῦ κόσμου Ἰῃΐοτ6586. 

Ρι, 693 Β. ποῦ. Β΄. κἂν ὁτιοῦν δήποτε. ὅ΄π6 γϑρὶτηϊηθ ροβιζαμη νΙάἀοίαγ, 

αὐ ΤΟΙ. ΧΙ. Ρ. οὐ Β. κἂν καύσῃς, κἂν τέμῃς, κἂν ὅτιοῦν (αΌΪ γυ]ρὸ δἀάαῃΐ 

ποιῇς). 

Ρ, 693 Ο. πηοΐ. Κ. Ιπηϊογραποίῖο Εὰ4. νέο. πᾶθο αϑῇ : ἀνάγκη ταῦτα 

πάντα γίνεσθαι φαντασίας νεωτερικὰς, ταῦτα φεῦγε. δίωκε κ. τ. ἡ, δεγθα 

φαντασίας νεωτερικὰς, αἱροΐξα α6 »] οββοπηᾶ βαρ αηΐ, ᾿Π0] αβι Πλ 8. 

Ρ 693 Ὦ. Ἰϊη. Φ2. ἀλλ᾽ εἰρηνεύειν μόνον τὸ ἐξ αὐτοῦ. ““Ῥυΐο ΞΔΠΜΠ,, 

φιιαγλέμη ἐπ ἦρ80 65. Παϊοο. ἸἘθδί Ἰρβιββίπγαπι ἀϊοΐατη Αροϑβίοὶ!, Βοη,. ΧἸ], 

18. εἰ δυνατὸν, τὸ ἐξ ὑμῶν, μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες. 

Ρ. ὅρ4ᾳ Β. Ἰΐη. 4. συμβαίνει τῆς συνεχοῦς διδασκαλίας κ. τ. ἑ. ὅ΄το Ο.1, 

εξ. νδγοη. δ ϑίαβ: ϑαθρο ὲ μέ ἀτπηι αδϑίάπιαθ ἀοοίγίηαθ Κγμοίι5 ἡ αδὶζαν 

απῖηιο, υἱέϊμηι ψιιο ἐ16 ρογίμγϑαίιω", οαοϊααΐ. 

Ρ, 694 Ὦ. ποῖ. Υ. εῦθᾶ ἃ ϑὅᾶν. ριδϑίθυγηϊθβα ἀρηοβοιῦ Ν᾽ δσἴα5, νϑυίθῃΒ : 

ηἰλιίφιο ἵπεὶο τοζουοί ργαθέθυ' ἡποθγουθηι αι ἐγ ϑἐϊέϊαιη. 

Ρ, 694 Ε;. ποῖ. 5. Τωοσὰπλ ῬΑ] ατη, αὖ τη Β1}}}115 Ἰαριζυγ, Βα θ ρα 5 οἰξαῦ 

Νοβίθγ ; ὃῖ5 (Τοιῃ. Χ. ρ. 2095 Β. Τοπι. '. Ρ. 375 ἢ. βϑοουσπάσμι ἰθχίατη 

ΒΕηΡ ΘΠ ΠΌ ΤΩ) μήποτε δῷ αὐτοῖς ὁ θεὸς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, ΘΟΠΟΙΒΘ. 

Ρ, ὅρς Ο. 11. υἱῦ. ἀλλήλων ἔχεται. ΜοΙΘ]] Ἰαρβατα ἔρχεται [ἀΠ 6 Πη 

οοΥοχὶ Εά. Βρη. μϑϑς͵ 
Ρ, 695 Ὁ. Ἰἴη. 7. τὸ γὰρ ἔλαιον τοῦτό ἐστιν. Οἵ, Αππηοΐ. δά Τοιῃ. ΧΙ. 

μ..225.Ἀ.., 8.6 Ὁ, 

[014. Ππ. ραεπα!. Ῥ͵ὸ καταραθέντες ΝΟΙΕ]]. οὔ Βα ΟΟΟΒΒΟΥ 68 6]5 κατακρι- 

θέντες ὨἸαθΘπΐ, ααοὰ ἴῃ ΠῸ]]Ὸ ποβίχγογαμη ᾿μγθηηθ5. Ὑ᾽ θίι8. Δ} 1616 

γοΥ τ, φιὶ δ ρΥΘΉιαθ εἰαηιπαΐϊοηῖβ δοηΐθηΐξϊαηι ἱπιϑηέ. 

Ρ, 696 Ο. ποί.ν. Απΐα ὡς Ἰηΐογάστηῃ τοιοθίυγ οὕτως. ὙΙά. Απποί. δά 

Του. ΧΙ. Ρ. το ᾿. Μοχ μοί. Ζ. προσιέμεθα 60 βϑ6ηδιι Πα ΠΟ ροβιζατη ν]46- 

ἴα, α0 8115 τῷ ἀποστρέφεσθαι ορροπίίαγ, αἱ Τοπι. ΧΙ. Ρ. 49 [΄. τοὺς 

ἀποστρεφομένους προσιώμεθα : Ὁ] πο ἀβατη (ΘΕ ΡΊ Πγ18. 

Ρ᾽ 696 Εἰ. Ἰη. 4. ῥυπαραῖς μὲν χερσὶν οὐ τολμᾷς εὔξασθαι. ““Νοη ΟἸ ̓ πὶ 

ἴα5 τηδηΐθιιβ 1] οὐ ργθοαυὶ. Οοπβιθίυα! πη Πα} 5 Ξαθρίιβ τη ηἰῦ ΟἾΓΥ5. 

ἰάθοααα οχίγα βοοϊθβίαβ δαριξίουϊα μιὰ τοὶ ρσγαῖία μαρθθαπί. Νοβίοι 

ΤΟΜ. ΥἹ. 3} 
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Οταῖ. 1 οϑ. Του. ΝΊ. [ν. 929. Ἐᾷ, δαν. Δύο νιπτῆρές εἰσι πρὸ τῶν πυλῶν 

τῆς ἐκκλησίας" μία μὲν ὕδατος, ἐν ἣ νίπτεις τὰς χεῖρας, καὶ μία ἡ χεὶρ τοῦ 

πένητος, ἐν ἣ ἀποσμήχεις τὴν Ψυχήν σου.᾽ Παΐο8. 

Ῥ, 697 Β. 1η. υ]0. ἀνόνητος] ἀνόητος ΜοΥ. Βθῃ. γΘρΡῸΡ ΘΠ Ρ5 ΠΠὈΥ]8. 

Ρ, 69 Ε.. Ἰἰη. 1. μακάριοι οἱ καθαροὶ] - τῇ καρδίᾳ Μογ. Βεοῃ. ν᾽ εἴ. οοηίγα 

βάθη ΠΙΡΥΟΥΌΤΩ. 

ΤΟϊά. ποῖ. '. ἀπόπλυνε οϑὺ ἴῃ ΒΙΌ]115, βοουηάστη Οοαά. ρῥγϊτηδτῖοβ Ν᾽ δ. 

εἴ ΑἹοχ. ἀπόπλυναι 6Χ αὐυδίυοη 110γ15 οἵ ΟἾγυβ. Το. 11, Ρ. 433 }. 

οἰϊαΐ αγϑοηϑβ δα Ἰοὺ. 

ΤΌΙΑ. 11η. 5. ὅρα πῶς κ. τ. ἑ. “ΟΥ̓ἄο 5οηςοη Π Δ Ότη ζυγθαΐαξ 510 νἹ ἀθίγ 

τ βου θη 8 6586: καρδίαν σου. ὅρα πῶς ... ἀνόνητα. μέγα ἀγαθὸν ... εἶναι" 

καὶ ἐπειδή. Ν᾽ Ε] οἴϊδη γοβθοδηᾶδα βαηΐ ὅρα πῶς ... ἀνόνητα. Εά. Βεη. γ4δς͵ 
Νοβ ἴυγθδβ οοϊῃροβαϊββθ ΠΟΌῚΒ νἹ ΘΙ, ΤΠ Ρ]6η6 ροβί ἀνόνητα Ἰῃ- 

[οραμροηάο. Ταπὶ καὶ δηΐε ἐπειδὰν Ιάθτη να]θῖ δο καὶ ὅμως, αἴ Ρ60}]οῸ 

Ροβί καὶ πάντως πληροῦται. ὅἸο Του. ΧΙ, Ρ. 420 Ε,. καὶ θύραι καὶ μοχλοὶ 

καὶ φύλακες καὶ προφύλακες, καὶ ἐπεισῆλθεν ὁ κλέπτης. 

Ρ. 698 Ε΄ ἴῃ. 6. ὅταν μὴ ἐπίθεσιν ποιῶμεν. Ν᾽ οῖαβ ποη γοχθ : Μοπίῖοί. 

ἀμηιηιοῦο ποη γαρὶίαηιιδ, ἱπαρίθ.Ό. Τωοους]οπθίῃ ἐπίθεσιν ποιεῖν, 81185 ραιι- 

Ῥ}ούθηιν βἴηνμίαγο (6. ρ. Τοιῃ. [Χ. ρὑρ. οσ88 ἢ. κ8ρ Β.) δίο ἀβθ ϑἰηιμίαία 

οἰθθηιοϑηπα Δα Ποὺ ΝΝοβίθσ. ἔμ ]Π16Υ ἐπιθέτης πῦπο 46 μαιρο 76 βἰμιμίαΐο, 

ΠΌΠΟ 46 αυονὶβ ἐμιροδίογο ροῃίζαϊ, 6. ρ. Τοιη. Ψ11. Ρ. 292 Β. τοὺς βίου 

μὲν ὄντας διεφθαρμένου, προσωπεῖον δὲ ἀρετῆς περικειμένους, οὗς τῇ τῶν ἐπι- 

θετῶν προσηγορίᾳ καλεῖν εἰώθασιν οἱ πολλοί. 

ΗΟΜ. ΡΜῇ. 

Ρ. ὅοο Ε. Ἰἴπ. 5. ὅταν ἑκατέρων ἀμελῇ. Απία πᾶθο νουθᾶ βυθδυδίθπάυτη 

τουτέστιν. Ἀδοΐα δὰ ΒΘηβῦτη Ναίαβ : 6 φο πὲ μὲ τἐγιιηίφιθ ραγίΐου πορἰῖ- 

φαμί. Αυοά ϑΑν1ὰ5 δα αΠ, πἶηνὲβ Ρ] απ απ 6βῦ. 

Ρ, 7γοο Ὁ. Ἰϊη. 3. τοῦ θεοῦ καταφρονῶμεν τηδπάοβα ἀδαϊ Μοπίεξ. Μοχ 

ῬΙῸ ὑβριστικῶς, ποῃ Οτδθοιπὰ ὑβρικῶς Ὠαροπῦ όσοι. αν. Οὐουτοχιΐ 

Μοτ. 

Ρ, γοι Β. Ἰη. 4. Ἑὰἀεραΐαγ, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐν ἐπιθυμίᾳ μεθύων οὐδέποτε πληροῦ- 

ται, ἀλλ᾽ (ἀλλ᾽ οἴη. Μοῦ. Ββϑῃ. ἴην1]5 110115) ἀεὶ διψᾷ : αἵ ἀ6 Το το αηΐα 

[οΐαϑ Ἰοουδ 1π|6]]Πραῖαγ. ἸΝΟΌΙβοῦμ ἔδοϊς Ν᾽ δα : δθ βθηιροὺ ἴῃ θϑιἀοΥ 115 

εδί. Εὐτγίμδ οἴω. 

Ρ, γοι Ὦ. ποῖ. ', ἀπηλλάγης ἂν τοῦ χρυσοῦ, λιμῷ διαφθαρείς ; δῖς Ο.1. 

γεγοη. οἵ 510 Ἰαρῖββα νἱἀθίυσ Ν᾽ εἴμβ, αἀἰνίπαηάο νϑυίθῃβ : πηι ϑασγαηι ἰά60 

αμγὶ ουασάθγ65 ζαηιθην ἢ ποηηθ υοἱ ξαηιθ σοηζδοίιδ5 ἑπέογὶγοθ ἢ ΝΝΟΌΙ5 χαυϊάθτγη 

αἴγοαὰδ Ἰοοο ἀπήλαυες ΡΙῸ ἀπηλλάγης σοΥροπάσχῃ νἹάἀδίαγ. 

Ῥ-. 7092 Β. πού. ἷ. περὶ τὰ χρήματα μεμήνασι. Ῥ͵ΟΡᾶ. ϑγπίαχίθ. ΝΙοβίθν 

Του. ΧΙ. Ρ. 499 Β. οὐκ ἔχοντες πολλοὶ μαίνονται περὶ (ποῃ διὰ, αἴ γυ]ρὸ 

Ἰεριαγ7) τὰ χρήματα. 
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Ρ. γοφ Ὦ. Ἰἴη. 4. εἰκῆ φιλοῦ, εἰκῆ μὴ μισοῦ. Μά. Βυρτα δὰ Ρ᾿. σός Ὦ. 

Ῥδυ]]ο ἀπίε ἀπόλλυμεν αὐτὸν, ΠΕΙΏρΡΕ τὸν ἠδικημένον, 51π6 προρεβιίαΐθ Ἰορὶί 

Τθυπδρα. 

Ρ, γ03 Α. Ἰίπ. υἱξ. ἀλλ᾽ ἢ φιλία. 516 ἀδ 5βυο, αἴ νϊάεξαγν, Εὰά. Β6η. χἕδο, 

Εοθαΐαγ ἀλλ᾽ ἡ φιλία. 1)6 ΕΙὈΤῚΒ5. 11] οοτηρογΐατη ΠἨαὈΘΠΏ8. 

Ρ. γο4 Β.. ποῖ. 8, ἘΠ οἴηπθ85, οὐκ ἔστι φιλαργυρία. ὅ1ο 6 ποβίτ!β Ο.1. 

ἴῃ Κ. οἱ νεῖ. ᾶθο ποὴ Ἰδσαπίασ. ““Ἰμϑρθηάμσμι οὐκ ἔστι φιλαυτία. Οὐ 
Θηΐτα ὈΪ5 ἀϊοογοῖ φιλαργυρίαν ἢ Ηδθοο δαΐθηι {τὰ ογάϊηθ ἀρὰ Ῥαυΐαιῃ 

Ροβίῖα βαπξ, φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες.᾽᾽ μη. ὅϑᾳρτα Ρ. 7γο1 Α. ὅταν 

δὲ φιλαργυρία, καὶ φιλαυτία, καὶ ἀπόνοια κατὰ ταὐτὸν συνέλθῃ. 

Ρ᾽ γο4 Α. ποῖ. 5. Ργδθροβιίίο ργούβιιβ πθοθββατῖα νἀθίασ, αΐαβ, απὶ- 

Ῥιαηῖ 6 ΡγῸ ἐἰο ροδεῖξ δαηι. Νοβίου Τοτα. ΧΙ. ρ. 86 Ὁ. ὁ τοίνυν τὴν 

Ψυχὴν προϊέμενος ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ, πῶς τὴν ἐκκλησίαν πορθεῖς, ὑπὲρ ἧς τὴν 

Ψυχὴν προήκατο ὁ Χριστός; 

Ρ, γο4 Β. πη. 2. μετὰ τοῦ δικαίου, Ἦ. 6. δικαίως, Ῥεγροτατα Μοηίοί. 

σιηι 7αδίο υἷγο. ἸΝοβίθυ. Του. [Χ. Ρ. ς62 Ο. καὶ θυμῷ χαρίσασθαι μετὰ τοῦ 

δικαίου. Τομι. ΠΥ. Ρ. 46ο Ὦ. μετὰ τοῦ δικαίου, φησὶ, πεποιηκότα με τὸ 

ἐπιχείρημα ἀπολεῖς; Ὁ Βοϊδίυβ ἈΡΡ6]]αὲ ᾿βοογαΐθατη, μηδεὶς ὑμῶν ὀρρω- 

δείτω, μετὰ τοῦ δικαίου ποιούμενος τοὺς κινδύνους. 

[014. ἸἸη. 7. ᾿Ιωνάθαν] ᾿Ιωνάθας ΜοΥ. Βαῃ. ᾿ην 115 ΠΌΥΙΒ. 

Ρ. γο4 Ο. ποῖ. δ. ΜΝιά. Απηοῖ. δὰ Τοηι. ΧΙ. Ρ. ξοο Α. 

Ρ, γοᾳ Ὁ. ἸἸη. ς. μάλιστα γὰρ τοῦτο εἶπον. Αν}15 δά ΠΠθτατα οοΥγοχ!, 

διὰ τοῦτο, εἶπα προρββιίαΐθο. ὙΙά. ποβ δά Τοη. Χ. Ρ. 726 Ε-. 

Τ0ϊ4. ποῖ.1. Εδεθαΐαν αἵ στέρξασαι τὸν πρότερον. Μεῖαδ, φιιασφιθ 

Ῥγὶοτθηι αἰϊοχογμηΐ υἱγιηι. ““ Ῥοπθπάθπτη [6 Χ τοϑῦρ. ὅν. ἀποστέρξασαι 

τὸν πρ. ᾿Αποστέργειν οδ΄ αἰδδίηογο αηιούθηι, αἴ ἀπογίνεσθαι ἀοηαδοὶ.᾽ 71)ιΉ. 

ΤΏδοοΥ. ἃ. ΧΙΝ. ςο. κεὶ μὲν ἀποστέρξαιμι, ΑΙ 560]. καὶ εἰ μὲν κατα- 

φρονήσαιμι αὐτῆς. [ἰποροτίὰβ ἃΡ. δ υΙδ πη 5. ν. ἀποστέργειν : ὁ δὲ τροφὴν οὐ 

προσιέμενος, ἀλλ᾽ ἀποστέρξας, εὐγενῶς τὸν βίον κατέστρεψεν. Νρο ἰδιηθῃ 

Ἰργοθαηα οβί Ἰθοῖϊο, αἱ μὴ στέρξασαι, αἴ στέργειν ὮΪΟ ΠΟῊ 510 Φη,α7, 

56α σοηίθηξιβ 6886, ηἱΐ εἰέγα φιαθγογο. Νοβῖθν Τουι. Ἴ]. Ρ. 227 ἢ. καὶ 

ἄκουσα ἠναγκάζετο στέργειν τὸν σύνοικον. 

Ρ. γος Β. ᾿τη. Ο]Ό, “ὑπερασπιεῖ τὴν χεῖρα τὴν αὐτοῦ. [πίοΓΡΥΓΘ5, δμαηι 

ἐϊδὲ ρογγίψοί πιαπιι, αἰφωθ 6 ργοίοφοί." μη. ϑθηβαὰβ δχρϑα!ββίτηαβ, 

βυῃίαχὶβ ΒΟ] ΘΠΓΙΟΥ. 

Ρ. γον Ὁ. ποί. ἐ, οὐχὶ δὲ προφάσει ταύτης κέχρησαι φιλαργυρίᾳ. ἘΔ 

κέκτησαι, Ὦ. 6. νογίοπία Μοηίοξ, πϑῴθ ἤοο οδίοηδιι ρϑομηΐαθ ομρὶαϊέαίο 

ἐοηθαγίβ. ϑϑαὰ φιλαργυρίᾳ κεκτῆσθαι οατὴ ἤοο 56ῆξα, ρϑομηΐαθ ομρὶαἀϊαίο 

ἐθηθυῖ, πθῖηὸ ταθος ἀϊχουζ. ΕΟΥΥΤῚ ροΐθβί αυοα ΠΟΒ ΓΘΟΘΡΙΤΩᾺΒ ; ΠΪδὶ ρΥο- 

δίων σογγθοῖο Ἰον ββίπηα, οὐχὶ δὲ προφάσει ταύτῃ κέχρησαι φιλαργυρίας. 

3} 2 
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ΗΟΜ. ΜΠ. 

Ῥ, γογ Ο. ἸἸη. 2. ταῖς γραφαῖς παρεικάζομεν, ἘγδαθοΠ5 ἀρ ατάθοοβ ἴῃ 
Ρυ]ομυϊαἀϊης. ἀθβου θη α οοιηραγαῖϊο, ὡς γραφὴ, ν6] ὡς ἄγαλμα. Ὑ]ά. 
“Ἱ]αοοὺδ. δὰ ῬΒΠοβίγ, Ἰππὰρ. Ρ. 282. οϊδδοπαά. δὰ ῬὨΠοβίγσ. Ηογοῖο. 
Ρ.377-. τα ΠοάΙοΥπᾶ Ἰἰηραα δηςΠ] 4 αατη ἀβατη ἐπρίαγ, ἰοβία (΄. Ἡγογά- 
ἐὐσογίδ, ΑἸΠΘἢ5 αἀηα Αἰοδ, Ρ. 221. 

Ρ, γο8 Ε', ἸΙη. 4. “οὐχὶ ἔλεγον μὲν ταῦτα, οὐκ ἐποίουν δέ. ϑεμοιια Πε- 

᾿ηΟΒ ΘΙ ΟΌΙΩ, οὐκ εἶπον μὲν ταῦτα, οὐκ ἔγραψα δέ οὐδ᾽ ἔγραψα μὲν, οὐκ 

ἐπρέσβευσα δέ.᾽᾽ πη. 

Ρ, 7οο Δ. ποῖ, ὃ, ὅπερ οὐδὲ τοῦτο. Μ]ά. Απποΐ. δᾶ Τομι. Χ. ρ. 29 Ὦ. 

Ῥ, γος Εὰ ποῖ. ΣΧ. οὐκ ἔστι τοῦτο προκοπή. Ηδοο νογθᾶ, ααδα ἴῃ 8] ΠῚ 

Ἰοσαϊη ἸΓΓΘΡ51558 νυ] ἀθηΐαγ, ρου ποηΐ δὰ 1Ππ4 Αροβίοϊϊοατη, προκόψουσιν 

ἐπὶ τὸ χεῖρυν. ΟἿ. Ρ. 7το Ὁ. Πη. 010. 

Τ014. 1Ἰη. 6. μηδεὶς ἐν εὐθυμίᾳ. Ῥάυ]1ο δηΐα ἀϊχογαῖ, ἐν εὐθηνίᾳ. Ν᾽ εἴαι5 

αἰτοαιθ ἸΟΟΟ, ἐμ φμοίθ. ἘΠίατη Ρ. 71ο Ο. ἐν εὐθηνίᾳ. Ῥαεγπιαΐαίϊο ἔτε- 

ααθη8. Ια. Κατ. [ωοοῦ. δα Τοια. ΥἼ]. ρΡ. 287 Β. κ5ο Ε.. 

Ρι γαῖ Β. Ἰππ. 3. ἴλιγγοι] δῖ.  ϑίοῃ. 8δν, ουτη ποβίγβ οὐηπίθαβ, ΑἸΐο- 

ΓΒ ΟΥΠΔΠὴ ἔλειγγες ΠῸ]]Ὸ [6 Βαρροβαθγαηΐῦ Μου. Ββη. 

Ῥιγαι Ὁ. ποῖ.9, ὥσπερ οὖν---- βάθη. ῬγοΐαΒ1᾽5 51η6 ἃροάοβι. Μοχ αυοά 

1Π 1ΠῸ ΠΟΒΙΓΟΤΌΆΙΩ ἸδρΊζα, ὀλίγοι δὲ ἴἔλιγγοι καὶ βάθη, ἀυπάπτη οοπ]θοογαῖ 

αν, οὖ βἷο ἰδοϊΐβ γθβουιρβιῦ Εαοῦ Βθπ. 2 688, 

Ρ,)ι1 Ὁ. ἢη. 3. ὅτι οὐδὲν αὐτὸν λανθάνει" διὰ τοῦτο πάντα ἐνεργεῖ. [π- 

σΟὨΒΘααΘηΐοΥ ἀϊοίαη. δ΄οῖαβ: φμοε πἰλὶί ἐρϑδιηι ἰαίοέ : πορ ἰαηιθΉ φαῖα 

ήλὶὶ ἐρδιίηι ἰαίοί, ἑἀοίγοο οριπῖα ορεγαΐον ἴρδ6. (δὶ Ἰθοιββϑίῖ, ὅτε οὐδὲν 

αὐτὸν λανθάνει: οὐ μὴν ὅτι οὐδὲν αὐτὸν λανθάνει, διὰ τοῦτο πάντα ἐνεργεῖ. 

Μοάᾶο ἀιϊχοχαΐ, ὅτι τὰ μὲν ἐνεργεῖ, τὰ δὲ συγχωρεῖ. 

Ριγει . Πη. ς. ὁ τῶν ἑξακισχιλίων ἀριθμός. “862: ηνὶἰἰϊνι ΟΠ ΟΠ 6 ΠῚ 

Β81 ΑΥἸΓΠΙοίϊοα πιὰ ΠΟ ΒυρῬ τ. ΕΥΐαββ5 ΘΟΥΤᾺΡΌ ΠΕΠΊΘΙΊ, ἸΘρθη- 

ἀιπηαθθ ὁ τῶν ἑξήκοντα ἀριθμὸς, αὖ ᾿Ἰπί6]]ΠΠρΐ ἸορΊείσατη 1Π|ὰτ Ξοχαρθῃδ- 

ΤΙ, ΟΌ} 5. ἴἢ ΑΒΙΓΟΠΟΠλΪὰ 585. ἱπῆπηϊΐαβ, ἀπᾶθ οθπμῸη δθαρθηα)ι5.᾽" 

Παίοξ. 

Ρ. γι Ὁ. μοί, 5, ἀποκτέννον] 510 ϑοῃ. ὅν. ἀποκτείνον (510) ΜΟΥ. 

ἀποκτεῖνον 6. 1ῃΥ1115 ΠΟΒΊΓΙΒ. 

1014. 11π. ]{. ἐπειδὴ σὺ πιστεύεις. ““5΄1ο ΑἸριβίπαβ.: “πμσιγία αἰ 

οηιῖμα μίογπηῖψιο ογοιοηίδιι5 γαία βιπί, σομἰθηιηθηίι8 ἱηυαίϊάα. δὲ φμαπαο 

αμίοηι ουοηϊμηί, 661 ἐνέργεια τῆς πλάνης. Μοχ δἃ αἰχμάλωτόν σε ἔλαβε 50}- 

ΡΙοπάπμηι ὁ διάβολος, υἱἱ Ξοαιοηβ ΘΠ πο ἀοοοί,᾿ μη. Μοὶ ροῦαΒ, ἀτα- 

δοίιι8 ρ67 ηιάσιηι ἰοψιιθΉ8. 

Ρ. γ13 15. Ἰη. 3. Ἰωορϑηάσιμῃ ν]ἀοίαι, ὅταν δὲ οἱ ναοὶ... συναπόλλυνται;, 

διὰ τί μὴ φ. τῆς σ. τῆς αὐτῶν; 1)6 ΓΟΥ̓π8 ΘΟΠ] ΠΟΙΥ] συναπόλλυνται ΤΠΟΠῚ - 

᾿τπη5 δα Του. ΧΙ, Ρ..97 Ὁ. 
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Ῥ, γ7γ13 Ὁ. Ἰἰπ. 4. “Ἰιδρεπάστμη ἅμα ἠρώτησας, καὶ ὑπὸ τὴν ὃ. σαυτὸν 

ἐποίησας, δυαΐ τὸ ἅμα ᾿Ἰηϊογργοίαπαιτη βἰηιμί αὐ. 1) μη. Μιὰ, βαργὰ δά 

Ρ. 558 Ο. 
Ῥ, γι Ὁ. Ἰϊη. τ. εἰ δὲ τὰ μέλλοντα προλέγουσι. ““ῬΥΟΥΒΒ. ἸΘρΘΠ ΠῚ 

τὰ μὴ μέλλοντα. Ηοο ον]ηοὶξ ἡ πρότασις τοῦ μερισμοῦ, εἰ---τόδε ἔσται. 

1)ε θεῖ θῃΐϊπὴ θ556. δΔηΓ|Π 6515. 722. ““Νροθεβασια αυϊάθπη πδρῖϊο οβί, 

5θα ροζϊα5 16ρ΄. εἰ δὲ μὴ τὰ μ.᾿ Εὰ. Ἔφη. (δ, ΑὨΌΓΠ6515. οϑῦ ἴῃ ἤόγηῖα 

ῬΓΔΘαΙΟ ΟΠ Ϊ5, αὖ τθοῖθ τηοποῖ [π[ουρτ 5 ΔηΡΊα5. Ῥ] αὐ! τη ατὴ θηΐ πὶ ̓πζουθβί, 

οΟὨ)Θοϊαγαιηηθ ἀρ δνθηΐα Γαΐαγο ἔδοϊαΐ 8]14 18, ἃἢ οοΥῖθ ον θμζΓ ΠῚ 6586 

γΓΟΙΠΘἴΓ, 

ΠῸΝ, ΣΧ, 

Ρ. γ14 Ὁ. Ἰη. 4. καὶ ἐν τρόπῳ τελευτῆς ὁρῶν αὐτὸν τελευτῶντα. ““ΜΊο- 

818 δβδί Ὦϊο Ἰοοῦβ, 510, ΟΡΙ ΠΟΙ, ΘΟΥΓΙΡΘΠαμὰ5: καὶ οὐ τρόπῳ τελευτῆς, ΠΟΉ 

οοηιηιηὶ ἡιοκίο ἨϊΟ)θηαὶ; ν6] οὐ κοινῷ τρόπῳ. 1) μη. ““ΤΠίογργοβ, ἤοῦο 

αὐ μϑγϑοΥῖμο Ἠϊογ6. ἴἷπάθ ραΐο Ἰερεπάστη, καὶ νέῳ τρόπῳ.᾽ Ἠαΐο5. δὶ 

αὐ τηπΐαπάμμη, τη] 6 πη 8 καινῷ τρύπῳ, 5'π6 οΘορυΪϊα. ὅ'ἀ ν]ἀδηΐαν ἤᾶθο 

γ γθᾶ ἐν τρόπῳ τελευτῆς Ἰηιηϊηιοηαϊ οαυ8α δα Ἰΐα 6586, 4. ἄ. φμοααηιηιοῦο 

τη ΤΥ] ἴθ : ΤΟΥ ΘΓ ΘηΪ ΠῚ ΠΟΙ ΘΠΐθιη τη ΔΊ ΒΕΓΠῚ ΠΟῚ ἈΒΡΟΧΙΐ ἀἸΒΟΙρῸ]α8. 

Ῥ. 715 Β. ποῖ. ἡ. ““ ΕΙΌΠΘΩΒ6 ἱορῚϊ, μάρτυρα καλεῖ ἐκεῖνον ὅτι καὶ τούτου 

ἀνέμνησα. ἴΠ01 5] ῥΓῸ καλεῖ Ἰορδιηιβ καλῷ, αὖ ΤηΐοΓΡΓο5 ν]ἀθίαν ἸΘρΊββο 

[νϑυΐθηβ, ἐθϑέθηι ἐἰϊιιηι ὑοσο, φιού ἀογμηι ἐδ αὐηιομιῖ) Ἰθοϊοηθιὰ {Π]τὴ 

ΤΠ] ΤΩ ΔΡῚΒ ῬΓΟΌΔΤΙ πη. Παΐο8. 

Ρ, γιό Α. Ἰῃ. 1. ὡς (ΞΞ ἕως) ἔχεις ἑκόντας μαθητευομένους. Ατηδΐ Πδης 

βγῃίαχίη Νοβίθυ, 6. ρ'. Του. 11. ρ. γος 1). ἑκόντος ἑαυτὸν παραδιδόντος. 

Τοιη. Χ. Ρ. 330 Ὁ. ἐν πενίᾳ ζώντων ἑκόντων. Ομ. ΧΙ. ρΡ. 350 ). ἑκόντα 

τοῦτο ὑπομείναντα. Ὁ. 448 Ε.. τὸν ἑκόντα διδόντα. ϑαρτα Ρ. 587 Ε). τῶν 

ἑκόντων δεδουλωμένων. ΤΑΌΓΑΙΙΙ ἑκοντὶ νοὶ] διατη πὸ (ἀγΓᾶθοὰπ) ἑκόντως Ἰῃ 

[4110 5 ΤηΔΡῚ5 ΡΓΟὈΔΠηΐ. 

Τοϊά, ποῖ. ἡ. ““᾽άρίυγ Ἰαρθηάμυτχη, καὶ τὸ παρὰ τῶν μι χ. Μ᾽ Ε] [οΥβιίδῃ 

γΘοΙα5 οβί αυοά βαϊίαν, καὶ διὰ τοῦ παρὰ τῶν μ. χ. αἴ 50 ΘΡΟΧΘΡΌΒΙΒ τοῦ 

ἐπισωρεύσουσιν. Οἱ γὰρ ἐπισωρεύοντες αὐτοὶ χειροτονοῦσιν. ἘΕ ΡῸ βροαΐο 

ΟὨΒυνβοβίογωι ρορυ]ὰβ πο Πα ΘὈαΐ 15 ΘἸΙΡΘ Πα ρΥΘΒὈν [ΘΓῸΒ οὔ ΘΡΊΒΟΟΡΟΒ, 

ΑὈβυγάστη θηΐτη οβί αἵ αἀἸβοὶ ρα ]5 δ] ραΐῦ ργαθοθρίογοιη. "ἡ Π)ιώι. 

ΟΡ γιό Ὁ. Ἰϊη. ρεη]ῦ. ἕως οὐ πάρεισιν. ὅ:ϊ1ο ΝἜγοη. ὅν. οὗ ΡΓῸ οὐ ροϑβί 

ΜΟΙ]. εαϊάϊς Μομίοῖ,. Μ᾽ εἴαβ ἴῃ ἰθχία, φμαηιάϊ ἰμρὲὶ μϑίψιιο αὐδμπέ; κοὰ 

(ΟΟΥΥθοῖου 1ἢ Ἰηᾶγρ᾽. φμαηιαζ ἰπρὶ πο αὐἰϑιηί. 

Ρ, γιϑ , Πη. 3. καὶ σκότος, ἵνα μὴ προσαράξῃς ἐκεῖ τὸ πλοῖον. Ῥ͵Ὸ 

σκότος, αποα οἴϊατη ΓὨΐοΥΡΙῸ5. ἴῃ 80 μαθι, απ ἀπ᾽ ἀπο μη ηὰ- 

τητ15 σκόπελος, ΟΟἸ]αἴ15 Ἰοοὶβ ααὰθ βοααιηίαγ; Ὅπι. ΝΠ]. Ρ. 324 Β. τῷ 

μετὰ μυρίας ἐμπορίας προσαράσσοντι σκοπέλῳ. Το. ΓΧ, ν. 678 1). καὶ τὸν 
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εἰς λιμένα καταφυγόντα σκοπέλῳ προσαράξαι ποιεῖς. Τοτη. Χ. ρΡ. 612 Ὁ. ὅτι 
τούτῳ προσέρρηξε τῷ σκοπέλῳ. 

Ρ, γιϑ8,.1᾽, Ἰη. 2. εγθα ὡς χειμάρρους παραρρέων ἴῃ Ῥβαΐτηο, δ πὰπο 

Ἰεριταν, πο δχβίδηϊ. 

ΗΟΜ. Χ. 

Ῥ᾿ 720 "α. ἸἸη. 7. τὰς Πράξεις τὰς καθολικάς. ΜΝ εἴιβ, 4 οϑδίοϊογιηι αοίτι8. 

“Ἰιορσϑηάμυπι τὰς ἀποστολικάς᾿᾿ μη. 

Ρ. 721 Α. ποῖ. 6. φελόνην. ΑἸῖο ἸΙοοο Τοιη. ΧΙ. Ρ. 272 Β. φελώνην εἀϊ- 

αἰπη 8, ΘΟΠΒΘΠΕΙΘΗΌ 5 ΠΠΌΥ]5 ἴα πὶ 6118 ααϑη ΒΟΓΙΡΈΪ8. 

Ρ. γι Ὁ. Ἰτη. υἱ0. ἔχει φιλοτιμίαν οὐ μικράν. ϑοίαϊξίμηι νογτῖοταπέ Υ εἴ. 

Μοηίεί. Νοβ λοπογϑηι Ἰῃ(6]]]ρίτηαβΒ. 510 Τότ. ΧΙ, Ρ. 418 Α. εἰ τὸ γυ- 

ναῖκας πόρνας ὁρᾶν ἀσχημονούσας φέρει τινὰ φιλοτιμίαν. 

ΡΟ γι}. 1π. Ῥϑημυ]ῦ. τῷ τε κακῶς πάσχειν, καὶ τῷ ἐκεῖνον ἀπὸλήψεσθαι. 

Βεοίβ νεῖυϑ, οἐ φμία ηιαίθ οἱ ἰη)ιιδίθ ραξιίμγ7, οὲ φμῖα {116 τϑοὶϊρ᾽θῖ νίσθιη. 
γνιά. Απηοί. δά ρ. φρο Α. 

1014. 11η. α]ῇ. ταῖς τιμωρίαις ἐπιτρεχόντων. ὅ81ς ἀϊοϊτυν ἐπιτρέχειν τῷ λαμ- 

βάνειν, οι. ΧΙ. Ρ. 210 4. τῇ δόσει, Ρ. 437 Ὁ. Νοπ οΥξα 0116 εβὶ Ν εἴἊ- 

γ6 ΠῚ ἐπιχαιρόντων Ἰ6ΡἼ556, ΘΕἴ51 ΠΠ 6 γα νου, πο φιοα βαποῖίδ ροθηὶβ αοἰϊη- 

φιοηίϊηι σα θδηΐ. : 

Ρ. γ21 Ἐ. ποῖί. 9. ὃ καὶ προφητεία ἐστὶν, ἢ ἀρά. ΒιοοΐαΘ. οορὶέ Μοηίεξ. 

νψουΐθη8, ροίϊιδ φηαηι ἐηιργθοαΐϊο. ϑ0Πο]. ἂἀρυαὰ αϊ δαθίμηι, ἀποδῴη πρόρ- 

ρησίς ἐστιν, οὐκ ἀρά. δεῖυϑβ, εἰ ἄρα ἸαρΊΞ58 νἱἀθίαγ : φιοα ργορἠδίϊα 68, 

αμην αϊοὶί, [οααἰοὲ εἴς. 

Ρ. γ2 2 Β. Ἰη. 3. τὸν οἰνοχόον αὐτοῦ κατήχησε. ““Αἡ Ναγοίδδατῃ [ηἴ6]- 

᾿ρῖε ν᾽ ϑαυ. Μά. Βοπι. κνὶ. 11. δὶ ᾶπλθη πο ἴρϑατα ΝΙαγοίββαμ, βθα 

τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου βε]αϊαί ΑΡροδβίο]υϑ. 

Ρ, γ23 Α. πού. '. διὰ τῆς προσηγορίας τῆς τούτου δᾶν. οα΄. Ηἴο αυϊάθτη 

Ἰαρβαβ δβδῦ 1πίθυροϊατου. “Ὁ ΝΝΟΩ θηΐτη Ομαβιρμούαῃ βαϊ πανί, ΞΘ ἀοΙΠ Ὁ Πὴ 

6]05; Ιρ56 δηΐτη δγαΐ Βοιηδθ. ψεγθα βυπΐ [0Πη86]. 

Ρ. 7.22 Β. ποί.τ, Εἴδομεν----ἐργαζόμενοί τι. ϑοΥ!ρίαΓαπη ἃ ὩΟὈ5 Τανοσαΐδτη, 

δἴβὶ ρᾷι]]ο Αἰ] οἰ] ογθια, οοηβττηαΐ Νὶ δῖα5, νϑυΐθηβ : Κιαθαηιιδ (ἴδωμεν) ἴη 

Αοἰδιι5. Αροϑβίοίογιγν, φμΐπαηι οὶ ἀϊΐο οα “μάαοα παυϊφαυογῖηί, αἰϊᾳιῖα 

)ουιαβ86 ορογαηΐθβ. ϑϑοαπάσιῃ Ὠἰβίοτιαθ νουϊαΐθια, Ῥϑα]ὰΒ ἃ Μδοθάοηϊα 

ἴη Αϑίδιη ὑθνουΐθηβ, σομ} 68. Πϑθαϊΐζ ᾿ηΐθυ 1105 ΤΥσὨΙοατη οἴ ΤΥΟΡ τη ΠῚ 

Αβιδίοοβ; φαογαμῃ ἢϊο οαὰπὰ 60 ΠΙΘΓΟΒΟΙ Υ π]ὰΒ ργοΐθοϊαβ οϑῦ. (Αοῖ. Αροϑί. 

Χκ, 4..ὄ Ἀπ, 

Ρ, ,24 6. Πη.1. Τοῦτον τὸν Λῖνον---γεγενῆσθαι. ““Ναϊάθ Πᾶθο τ ]Πὶ 

βυδθροοία ἰδηηαδιη ρ]οββθπια, απο ἃ 50ῖο]0 Δ]14 10 ΓΠΔΓΡῚΠΙ ἈΒΟΓΙΡύΓΩ, 

ἰη4θ ἴῃ οοπίαδχίαμη νϑηϊξ.᾿᾿ Παίο5δ. ΟἸδυβυ]α δῇ ἴῃ ΠΠΌΥῚ5. οὐηηΐθιιβ οἵ 

Οαΐεπα, οἴ βιβρίοιοηα νδοδί. 
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Ρ,. γ24 Ὦ. ποῖ. ξ. ἂν διακείσετα. 6 5γπίαχι πιοηϊΐαπη δὰ Τοιη. Χ. 

Ρ. 2620. Τοαι ΧΙ. Ρ. 144 Ε.. 

Ρ, γ25 Β. 11π. 7. εγθα ὅταν ἀεὶ τρέχωσιν ΔυΒαπΐ ἃ ΜοΥ. ἰαρϑὰ αυἱ δά 

Βυπο ἀἴθτὴ ΘΟΥΓΘΟΐΟΥΒ δρϑί. 

Τϊά. ποῖ. 6. καὶ τῶν οἰκείων φροντίζωσι. Ηδοο ποὴ νογίϊς ΨΝεΐαβ. 

1,δοῦο οιηθπηάδΐα, μηδὲ τῶν οἰκείων φρ. τηυϊζο ἔοι ]οῦ οϑῇ : 564 ἔουσὶ 

Ροΐεδίὶ ΨΥ  ηβῖβ, τηοᾶο τὰ οἰκεῖα, φμαθ α(ἰ ἀοηνμην ρογίϊηθηΐ, ᾿πῖ6]]1ρὰ- 

ΤΩῸ5, ΒΘΏΒῈ ϑΙΏΘ ἢ ΠΟῊ ΡΙΌΓΒΙΒ ΘΧρΙ]οΥῖο. 

Ρ, γ26 Α. ποΐ. ". εἰ ἐν τοῖς τοῦ θεοῦ κάμνομεν. Ναῖιβ ΟῚ ἃρηοβοϊΐ 

ΘΟΠ].ΠΟΙΟΠΘμη, 564 παθοϑΐ κάμνομεν, ΠΟΠ κάμνωμεν. Υ] εἰ τοοία Παρεῖ, 

εϑῇ φγοΐδβϑιβ 51η6 8ροάοεξὶ. 

Ρ. γ26 Ὁ. Ἰη. 4. ἐν γὰρ τοῖς μυρίοις γίνονται δίκαιοι. ϑ΄Θηϑατη ΘΧΡΓΘΕβιΐ 

νεΐαβ, νουΐθῃβ: φιεΐρρο ἦπ ἀθοθηι τυ ἰϊδι8 ἤέ,. οἱ ἀθοθηὶ ηνϊϊα υἱτὶ πιμηΐ 

7μδέῖ. ΜΊΧ Θπὶπὶ γα! ἀθυϊπηαβ δὰμη 166 1556, ἐν γὰρ τοῖς μ. γίνεται, καὶ μύριοι 

γίνονται δ. αὖ ορ᾿παῖυγ Εἰ. Βεη. γθδο, Μοχ ταῦτα (Ν᾽ εἴα8, ἐ6γγ6ηα) δὲ 
τῷ ἁρπάζεσθαι, οτηϊδδα ΡΥΔΘΡΟΒΙΠΟΠΘ, τηθμάοβα ἀβαϊ Μοηΐεί. 

Ρ. γ27 Β. ποῖ.], οὐ συμφραττόμεθα. ΤηξεγροΪαΐοΥ δα ὅπλοις πνευ- 

ματικοῖς. εΐαβ, ποη τπαϊΐφιιθ ἐφοῖηιμ)" αγηιῖδ. ὥθα δ]1ὰἀ οβί περιφράτ- 

τεσθαι, οἰγοιηνυαίίαγὶ, αἰϊαά συμφράττεσθαι, οοπδίϊραγὶ, 856 ἴπ μπθν 60Π- 

σφίοδατγο. Νοβῖεσ Τοιῃ. [Χ. Ρ. 722 Α. μάλιστα γὰρ τὸν θεὸν τοῦτο δοξάζει, 

τὸ συμπεφράχθαι. Του. ΧΙ. Ρ. σ16 Α. ὁρᾷς ὅτι καὶ τοῦτο πρὸς τὰς θλίψεις 

συμβάλλεται, τὸ συμπεφράχθαι, τὸ ἀλλήλων ἔχεσθαι ; 



ἈΑΝΝΟΤΑΤΤΟΝΕ 

ΑΏ 

ΗΟΜΙΠΠΙΑΒ ΙΝ ἘΡΙΒΤΟΙΑΝ ΑὉ ΤΙΤΌΜ. 

--.--- «Ὁ».--- - 

ἨΟΝΈ 

Ρ, γ2ρ Β. 11π. υ]ῖ. ἐν ταῖς Πράξεσιν. ““ὍΙ ἰαπάδτῃ ὃ δῃ ἔοτγίαββιβ 58 

Δ᾽ [οΥ5. ΠΟΙΏ]η15 ροΥβοηᾶ ἢ ΒΠΡῸ ΘηΪΠῚ ΠΟ ΓΘΡοτῖο. ἡ Παῖΐο8. “ἴῃ Ψυϊραία 

Αοἴαθπτηῃ ΧΥΠ]. 7. τηθιηουαίαν ααϊάδπι ΤΊϊα5 ΘορῃοΙηΪη6 «πϑΐα8, αἱ] Π᾽ΘῸ ΠῚ 

οοἸ]ο δῖ, οἴ ἀοπμηατη ὨδΡοθαΐς (ον ἢ], ἴῃ ααδπὶ ῬαυΪΐὰ8 ᾿ηΐγαν, Αἵ ἴῃ 

ΘΧΘΙΏΡ]ΔΙ 8 (ὙΆΘΟΙΒ. ΠΟΠΊΘη ΤΙ Ποη οοτηραγοΐῖ, δ ἢϊο «πϑίαβ8. ΒΟ] πὴ 

νοοδίαγ : ἦλθεν εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Ἰούστου. [ὕῬτῸ Ἰούστου ΠΥ] αυϊ- 

ἄδιη οὕὑτὴ ὥὄυτο Τίτου, 8111 Τίτου ᾿Ιούστου, 8111 Τιτίου ᾿Ιούστου Ἰεραηΐ.} 

Ιάδοαυας δάα!ῦ ΟΠ γυβοβίομηαβ ΠΠ]Πὰτὴ ἔογίαββα (ΟἹ Π] ΌΤη 6886, 151 [που 

1116 αὰὶ (ὐὐΥἸ ΠΏ ἀοτηαπι μα οθαΐ 8115 δ] βάθη ΠΟΡΊ] 15. Μοηίοῇ. 

Ρ. 7γ20 Β. ποί. Χ, “Ψιάρίαι Ἰαρϑηάμπι), τῆς πρὸς Τιμόθεον εἶναι προτέρα 

δευτέρας ἐπιστολῆς. Νῶιηῃη ΠΘαὰ6 αὰ86 80] οἴ ταῖο ργοῦθαΐ πᾶπο δά 

Τιΐατη ΔΗ ΓΙΌ ΘΠ 6556 1118 δα ΤΊτη. ργίρια : ἴχτη δπΐτη Ρϑα] 5. ΠΟ ογαΐ 

1Π νΙΠΟᾺ]15, ΠΘα 6 81 ΤΩΙ ΓΒ : ΠΘαὰ6 Δατη {1 νΟΧ νεαρωτέρα. Νϑτη 

581 1Πᾶτὰ ΒΟΥΙΡΒΙΌ ἴῃ ψΙΠΟᾺ]15, τηογθ πη οχβρθοΐδηβ ααοίαϊθ, ἤδη δαΐθηῃ 

ΠΠΡΟΥ οἵ βοϊαΐαβ, πο δϑῦ ἤπᾶθο 11ἃ ὑγθοθηθου, θα ρϑ]]οὸ νοϊαβίου. μη. 

ΝΟΌΙΒ αυϊάριη Ποαϊα ροιβαδβατη οβῦ, αποα ἴῃ Αηποῖ. δά Τοπι. ΧΙ. ρΡ. 

422 Β. σΘοποθάργθ πο] αϊπηα8, ΕἸ βίοϊ πη πρεσβυτέραν ἴοΤΩΡΟΙ ροϑδέογ]οΥΉι, 

νεαρωτέραν ϑιαΐθοη) }γ]0γθηι, 6Χ ΪΝΟΒΕΓΙ τηθηΐθ 1.6 ]]Π]ραηάδιη 6586. Θυοά 

51 νΘυΌΠη δβῦ, ἴῃ Ιοοοὸ βυργδαάϊοΐο, ποη τηοάο τοοΐθ παρεΐ τῆς μὲν οὖν πρὸς 

Φιλιππησίους πρεσβυτέρα, 56ἃ ρ8}]0 ἃηΐθ, ἈὈΪ παπο Ἰερὶταγ, ταύτης οὖν 

ὑστέραν οἶμαι τὴν πρὸς Τιμόθεον εἶναι, ΥΘροπθηάαπη 6χ ἃυομαθίγρο δ ετο- 

ΠΘη51 πρεσβυτέραν. 

Ρ, 730 Εἰ, ποῖ. 4. Πρότερον----κατελάβομεν. ἘΔ ᾿πἀθ ἃ δυο, Πρό- 

τερον κατελήφθημεν, καὶ ὕστερον ἐπέγνωμεν πρότερον ἐπεγνώσθημεν, καὶ τότε 

κατελάβομεν. Ὅ΄ο 6 ποβίχ15 Ο..1.Μ. 5εὰ ἔγνωμεν Ῥῖο ἐπέγνωμεν (.1}). οὗ 

καὶ πρότερον ἐπεγνώσθημεν Ο.1..Μ. ἴὕ0πύ5 Κ. ρεῖ ἀοίξδοίαμη Ἰαρὶῖ, Πρό- 

τερον κατελήφθημεν, καὶ τότε κατελάβομεν. Μαίαβ, 5111} ἀοίθοςα, Ῥγίις 

ρϑὶ οοφγηϊίὶ ϑμηιμ8, οὲ ροδίγϑηιο οοφπουϊηιι8. Αἀ ταχίαπη ϑαυν)δαπατα ποία 

᾿υαπδοὺβ : “Π)υο γεγθα ροιτηαΐαυαπηΐ 5665 ππᾶ5. ὅ΄1ὸ Ἰορεπάιμπι: Πρό- 

τερον κατελήφθημεν, καὶ ὕστερον κατελάβομεν' πρότερον ἐπεγνώσθημεν, καὶ 
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τότε ἐπέγνωμεν. ῬδᾺ]]Ὸ ΠΟΥ ΠῸ5 Ἰοσαῃ οοηϑίζαϊτηιβ, Πρότερον ἐπεγνώ- 

σθημεν, καὶ ὕστερον ἐπέγνωμεν" πρότερον κατελήφθημεν, καὶ τότε κατελάβομεν. 

Ιὴ Εα. νεγοῃ. οουγαρίθ Ἰθριταν, Πρότερον κατελήφθημεν, καὶ ὕστερον ἔγνω- 

μεν᾽ καὶ τότε ἐπεγνώσθημεν, καὶ τότε κατελάβομεν». 

Ρ, 831 Β. Πῃ. 4. καὶ τοὺς μαθητευομένους. ““1ὴ Ψοτγοη. οΥαῦ [οτη. καὶ] 

τῶν μαθητευομένων, ηαοά ΕἸοπίο τΤοαάϊ νυ]ῦ, αὐ ἰαδογοα οφαηπέ απο ΘΟΥΣ 

οαμδα φιὶ ἀοοογοηΐιν. Τ)ατ᾿ βου]. ΕὈγ αββὶβ τὸ μᾶλλον 60 τοίδυθηαμη 

δ τῶν μαθ. αἵ 5'ρηῃϊβοοί ϑχοϊζαυὶ τηδρ᾽βίγαηι δ ἸΆΟΥΘΘ. ΓΘ 408, ᾿ΠΔΡῚΒ 

αυᾶτη αἰδοῖ ρυ]οβ. ΠἊαϊοθ. ἴΠπηῖοθ νου οβϑί, ηποα ἰπ ΠΙΌΤΙΒ. Ομ ]θῈ5 

Ἰοριζαγ, καὶ τοὺς μαθητενομένους. 

ΤΌΙά. 1ἰπ. 6. εἰ γὰρ φίλου εὐεργεσίας ἀνενεγκόντες. ΝΊΩ νοΟΟΔΌ0]} ΤΠ 5 

ΡῬουβροχογαῃΐ Τηϊουργοῖθθ. Δ θίαβ, οἱ δὰ αριῖοο δοηθηεϊμηι αἰϊφιοα 8μ1}- 

δίνη: Μοπίαβῇ. ομῆὶ αηιϊοὶ δοημοβεϊμηι γϑοθρίρειβ. Ἐλθοίαβ ϑ)αμᾶθαβ : 

“᾿Δνενεγκόντες, 1. 6. ἀναμνησθέντες, ἠϊοηιογϊαηι γοροίθηΐο5 : εϑί Θη]π εὐερ- 

γεσίας σ'ΘΏΪΕΙΝΙ ΒΙΠΡΌ]ΑΤΙ8. 6] γοβουθηΐθϑ, ἱ. 6. παῦγαηπέθβ, 5ὶ 5:0 ΔοΘΌΒΔΓΙΝΙ 

ΡΙΌΓΑ]15.᾿ Πα νοσῖβ. Οἵ. ϑολισοῖσῃ. τά Αρρίδῃ. Του. 11]. Ρ. 408. 

Ρ, γ81 Ὁ. Πη. υ]ὲ, τῆς χάριτος τὸ μέσον. “Ἰιοροηάαπ) τοῦ νόμου καὶ 

τῆς χ. τὸ μέσον. Νόοῃ δβί δηΐϊπὶ τηθαϊατ ὑΠϊὰ5; 564 αἸοσογοῖ τῆς χ. τὸ 

διάφορον. ]) αΉ. 

Ρ, 7.32 Α. Ἰη. 2. καὶ τὰ μέλλοντα. Αὐζοαϊα5 τη816 αθαβϑὺ ἃ Ββηῃ. 

Ρ, γ32 Β. ποῖ. 4, καὶ γεγωνός. 8:1 ορίϊηθ Οδι. Βαδρουϊζαν χυϊάοθιῃ δά- 

Ἰεδονατϊη γεγωνὸς, γεγωνὸν, 564 Πὶο γεγωνὸς 65 πραΐΓαΤη ῬΔΥΓΟΙΡΙΙ γεγωνὼς, 

αὖ ἴῃ αἰΐο Νοβίγι ἰΙοοο Του. 111. Ρ. 68 Β. σάλπιγγος λαμπρότερον βοῶσα, 

καὶ οὕτω γεγωνὸς ὡς καὶ ἐνταῦθα αὐτῆς εὐθέως ἀκουσθῆναι τὸν ἦχον. 

1014. ποῖ. Β, Βαγβὰβ δἀθθαΐαϊ, τὸ γεγονὸς παριστῶν, ὨΪ1] αν η 105 

1ογῖβ. “Ῥ͵ὸ γεγονὸς Πιυπδοιβ Ἰαροπάππι οοηβοῦ γεγωνόν. Μ|ΊΠπΟΙΙ πιιῖδ- 

[Οπ6 ΒΟ. γεγωνός.᾽᾿ ΜΕ αἰΐογ Βιοτι. γἄδα. Τίᾳ γϑουρβίτηαβ, ἔανθηΐα δ δῇ. 

γγαοαϊοαέϊοπθηι ἀρογέαηι αἰφιιο ἐἰμδέγϑηι ΟρΡΟΥΘΥΘ 6556 σοηιηιθηαΐ. 

1014. 11π. Ῥθπαϊξ. ἀκκίζεσθαι. Μεπάσπι ΘΧΘπαρ 115 Ψαγοη. αἰκίζεσθαι, 

οογγθοΐατῃ ἃ ϑ'υ1}10, ρυπἀθηΐου γοἀπχογαηξς Μοῦ. Βθη. 

Ρ, γ32 ΕΣ. Ἰη. 6. Ῥῖὸ τὰ ἐπίθετα εγοηῃ. παρϑΐ τὰ ὄπισθεν; Μεῖαβ, 

»μοβίογίογα : {ὙαΒίΓα. 

Ρ, γ324 Ὁ. ποῖ. 9, τῶν αὐχένων αὐτῷ οὐκ ὄντων. δες πο νου δ᾽ δίας, 

ἐογίαββα ααϊὰ νοοαθυ]ατα ΠπῸμ ᾿πί}]]οχὶῖ. Νοβίοσ Του. Χ. ρ. 6τ6 Ὁ. ἐπὶ 

τῶν αὐχένων καθήμενος. Οἵ. Απποί. δὰ Τομι. ΧΙ. Ρ. 296 Ὁ. 

Ρ, 735 0. Ἰἴη. 6. ἔδει αὐτὸν ἀπηγχονίσθαι. Ατηθίριθ νογίθγαμς Τηΐοι- 

Ῥτοΐοβ ; γεΐαβ, ορογέεθαί ἐἰίμηι οἷδο διβόοσαγο:; Μοπίοξ, ορογίεδαίΐ {ἰηι 

ϑ Π)οσαγὶ. ᾿Απαγχονίζεσθαι Ὠϊο ηὐϊάσπι να]οῦ ἐπράϊα ββοσαγὶ, ἀπὸ νοῦθο 

λιμαγχονεῖσθαι, ηυοά δά τὴν ἀσκητικὴν ρογποῖ. Νοκβίον Τοη,, 1. Ρ. 380 Ε΄. 

τὸ μὲν γὰρ μήτε πρὸς τὰ σῖτα ἀπηγχονίσθαι, μήτε ἀνυπόδετον εἶναι τὸν προ- 

εστῶτα, οὐδὲν ἂν βλάψειε τὸ κοινὸν τῆς ἐκκλησίας. Τοιη. Χ. Ρ. 222 Β. ἀλλὰ 

κἂν νηστεύσῃς, κἂν χαμευνήσῃς, κἂν ἀπαγχονίσῃς σαυτόν. 

ΤΟΜ. ΥἹ. 38 
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" 739 1). ποΐ. Χ, ““Πύση τοῦτο αἰσχύνη γίνεται, ΠΟ οπ᾽ αγάρθοσμ, οογίρ 

ΟΠ γβοβίοτηβ πη αδτη ἰἴὰ ἰοοαίαβ; 56ἀ νοὶ Ἰεροπάαθηι, πόσῃ τ. αἰσχύνῃ 

γ- ἴῃ ἀαζϊνγο, νῈ] μετὰ πόσης τ. αἰσχύνης γ. 4φιοα τη6]}165.᾿ μη. “Νέετο- 

ΠΘΏΒ15 Παῦοί, καὶ πόσης τοῦτο αἰσχύνης γίνεται ; ὨοβίοΙ᾽ Θτησηάαΐαβ, καὶ οὐ 

σὴ [-Ἐ τοῦτο ἢ] αἰσχύνη γίνεται; οἱ ἦθος πο 68861 {ἰδὲ ριάογὶ οἱ ἱφηογηίπῖαο Ὁ" 

ΜΡ 1)ιιοσαθιιδ. 

Ρ, 735 Ε. πῃ. 2. τῶν οἰκετῶν. Αὐτοαϊαμὰ. ἀῦθββα Ἰαθοπὶ Μου. θη, 

Ἰην 115. ΠΥ]. 

014. ποῖ. δ. ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ ζῆν ὀφείλει; “ἘΠ᾿ ἢυὰηο ἀστεϊσμὸν ἃ 1)6- 

ἸΠΟΞΓΠΘΠ6. 500 τηυϊαδίαβ εβδί. 516 δῆπη Οτγαῖου ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν Χερρο- 

νήσῳ. [Ρ. ού, 14] Πόθεν γὰρ οἴεσθε ἄλλοθεν τὸν μήτε λαβόντα παρ᾽ ὑμῶν μη- 

δὲν, μήτε αὐτὸν ἔχοντα ὁπόθεν μισθοδοτήσει, στρατιώτας τρέφειν; ἐκ τοῦ οὐ- 

ρανοῦ ; Οὐκ ἔστι ταῦτα. Πο ἀυχ εἴαΐ Διοπείθης. μη. 

Ρι. 736 Ὁ. Ἰη. 1. Ῥοξῦ σώματος ν]ΡῸ φ]6ῃ6 ἱπίθυραηραηξ; Ὠ05 ᾿ἱπἴρυ- 

ΤΟΡΔΓΙΟΠ ΘΙ [εοϊπη8. Θοααθπίϊα τί δὲ ὅλως καὶ γεγόναμεν ; ΟἸΥ ΟἸΙΗΪπΟ 

Ομηι ΘΟΥΡΟΥ͂Θ ογθαζὶ βιημιβ 9 ΟΠ νοτεΐ Νείαβ. 

ΗΟΜ. 11. 

Ρ, γ2δ Ε΄. ποῖ. 9, μὴ ἁπλῶς ἀσώτους (86. παῖδας). 16. 46 ὨΟΒΙΓΟ ΞΟΙῚΡ- 

5118, ἰανθηΐα ἰδιηθὴ δ οἵ. 

Ρ. γ848 Ε΄ ποῖ. 5. καὶ προστρεχόντων. Νοβίεγ Του. ΧΙ. Ρ. 347 Α. τί 

οὖν ἀγγέλοις θαρρεῖτε, φησί; ... τί τοίνυν ἐκείνοις προστρέχετε ;: 

ῬΡ. 739 Β. Ἰίη. 2. ἢ ἐπιπλήττοντα. ΜΝεοΐαβ, φμαηλ ρογομέϊεπαίο, ταδϊθ. 

Μεγΐθηάαμῃ, αμέ ἱποσθραπάο. 'ἕοτα. [Χ. Ρ. ὅοι ἃ. καὶ γὰρ τῇ γυναικὶ μετὰ 

τῆς αὐτῆς πάλιν ἡμερότητος ἐπιπλήττει. 

Ρ. 739 Ο. ἸἸη. 5. Ῥγὸ τὰ πεπληγότα ΜοΥΘΙΪὰ8Β. ΟΧ ἸΠΡΈΠΙΟ σοΥγΟχε τὸν 

πεπληγότα, α΄θτὴ θοὰς βαηΐ Γοοθῃίίοτεβ. Απβᾶτῃ ἀθά 1556 νἹἀθίαγ ν᾽ εἴα, 

νΥΐθηἙ, 81  ογίθ 86 ἀϑῦϑῦ ῬοΥοιι586}1ξ. 

Ρ, 7290 Ε. Πη. 1. τρεψάμενον τὴν οἰκουμένην. [ηϊογρτεΐαβ, οοηυεγίογηΐ. 

Μδ]]δπηα5, ἐπ ζιφαηι υοϑτίογῖηὶ. 81. 46 δοάθπι ΝΝοβίθυ Το. Χ. ρ. 616 Α. 

ἑνὶ σώματι καταλαμβάνων τὴν οἰκουμένην, μιᾷ γλώττῃ πάντας τρεπόμενος. 

1Ρ14. ποῦ. ὟΝ, τουτέστι, συνεχῶς κι τ. ἑ. Ῥτγαρτηοηάπτῃ, αἵ νἹἀσίυτ, 

““᾿Αντεχόμενον.᾽᾽ 

Τ014. 11η. υ]0, ὥστε τοῦτο ἄνθρωπος, ὁ δίκαιος. [)6 πᾶς Ἰοσαςοηθ τηοηϊ- 

τὰτη δα Του. Χ. Ρ. 556 Ὁ. 

Ρ, γ4ο Β. ἸἸη. 7. μηδὲ διάταττε τούτοις. ““ Εογία Ἰαροπμάαμπι τούτους. 

Ηᾳσπο Ἰοοῦμη ΠΟ Θχριθβϑὶῦ ΑἸ τ όβιαβ Οὐδ] ἀ]θ πβῖβ. ϑθηβ8 6556 νἱάθ- 

ἴὰγ, 26 σοηϑδίϊέμαβ {05 Εἰ Ρίβοοροβ ; πᾶτη ἀθ Ειβοορὶβ οομβΕ πη 415. ἢϊσ 

ουπὴ ΤΙΐο ἂρ. Μορίοῦ, δΔιατάττειν τινὰ, ἰ ριβοορεηι οοηϑδίϊίμ67., Ἰπαυαϊία 

εϑῇ Ἰοουῖο. Νβο τῃηδρὶβ πίο 46 ΕΡΙΒοορὶβ σοηβε ςαθπαϊβ, βοά ἦθ {γδο- 

18 615. 115. 4] ΕΡίβοορο οοῃίγδαϊοαηΐ, ἃρΊταν ; ααϊθαβ π6 φιαπαάαίΐα αυϊάθπη 

(αγ7ὸ, 564. δ] θη τὴ ΡΟΠ ΘΓ πογίαϊςι Δροβίοϊιιβ. Ατα)γοβίαϑ. δαΐαθπι, 



ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕ. 0 

Δ δἴωυβ ᾿ηἴθυρ 5, νοῦθα πῸῚ Ργαθίθυ τ, θα θηὰ]6 116] χὶῖ, νογίθηβ, ἠμγ- 

σοηεοαϊὶ ἢ 6 ραῦθαβ ἤδῃϊθ Κογηιϊαθ8. 

Ρ. γ4ι ΕΣ. ποῖ. τ. “ καὶ γάρ σοι. ὅ16 (Ο]0. [πο00018 Ε".} ααοά τϑααϊγῖΐ 

βοηϊοηϊία. ΕΔά. οὐ γάρ σοι. Μά. Βοη. χ(8ς,͵, Βροίβ Βᾶθογε νυἱραΐδηι 

[9}}} {τ} δ 1} ὙΠῸ Σ 

Ρ. γ42 Ἐπ Ἰη. 2. τῶν προσωπείων ἐπαρθέντων. ““ Εοιτία ἀπαρθέντων. 

ΜΙΝ αυϊάθηι ποὴ ἢΐ ἀαϊατγη.᾽ 1) μη. ΤΟ. ΠΟΘ ἐπᾶραι τὸ προσωπεῖον 

ἀοέεδπαϊπηιβ δὰ Του. Χ. Ρ. οὐ Ο. 

Ρ. γ43 Ο. ποῖ. 4. Ναραῖίο οχ [πίθγργθίθ ἰηνθοΐα θββα ροΐδβί, νουϊοηΐο, 

οοέογμηι Θαηι, πῖδὲ ἰὼ ἦϊδ φάθ ραγυα βμηΐ, ἀοδρίοογο αἰἰδοαηλδ: α851 δά 

καταφρονῶμεν ᾿ἰῃ16}ΠρΘ ηάτιηι 511 δόξης. ΝΟΡΙΒ αὐ!άθιν ἀὈβοϊαΐθ ροβιζατη 

νι ἀθέυγ πος νουθαμ, αὖ ΤΟΙ. ΧΙ. Ρ. 406 Ε.. ὁ γὰρ αὐστηρῶς ἐπιπληττόμε- 

νος, ἀπεγνωκὼς ἑαυτοῦ, θρασύτερος γίνεται καταφρονῶν. ΝΊΞΙ ἔοτία Βιρρίοη- 

ἄσπῃ 58ιῖ τοῦ πράγματος, οἴ ροβί περιπεσούμεθα, τῷ πράγματι; αἴ Ρ᾿τον. 

ΧΙ. 1.3. ὃς καταφρονεῖ πράγματος, καταφρονηθήσεται ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

ΗΟΜ. ΠῚ. 

Ρ. γ44 Α. ποῖ. ΄. ἐπιγράφοντα τοῦτο. ὅδ᾽. Καὶ. 1,. Μ. νεήοῃ. ὅν. οδί. 

8δν. ἴῃ τρᾶγρ᾽. ΘΟΠΊΪΟΙς ἐπιγραφέντα, ααοά ἴῃ ταχίαπι οἰαιὴ ἰηνοχὶ ΕἸ αϊΐοΥ 

Βρφη. οἶδ ψρίιβ βυρρίοΐῖ, ἑέα ἐπβογὶρίιη. 

1014. ᾿τπ. ΡΘ μα]. ὁ ποιητὴς οὖν φησι. ““ΒΘΙΙ]ασΠ) ροριηδίβ ααοά αἵ- 

ἴοχὶς οβδί δρυὰ (δ πδοῆατη Ηγτηηο «ονἱβ, Κρῆτες ἀεὶ ψευσταί: καὶ γὰρ 

τάφον κι τ. ἑἕ. υϊά Ἰριαγ ἢ Ηρα ἀϊβθομομ (δ Πτηδο5. Ὁ ΕΡΙ πη η146 

Γαγαΐιβ οβδέ ἢ ΝΟἢ Ροββιτη ἈΠΙΤ.Π ᾿πἀθποοῦ αὖ ογθάδμη. (ἈΥΤΉΘἢ. ΘΗ ΪΠῚ 

το] ΠἸπβι πη ατη δβί, οἵ νεῦθ ΟΠ ΔομΘαπη. Εγρὸ (δ  Πτηδομττα. ἱπηαϊΐ 

Ῥαυϊαβ, ποὴ ΕΡΙπηθπϊάθιῃ ὃ Αἴ ΟΠ] το αβ ποὴ οβί Οσθβ, ββά Ογγθοπδθαβ; 

Αροβἴο]αβ διΐρϑιη αἰΐ, εἶπέ τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν προφήτης. Ῥοῖτο ΕρΙ- 

τηθηϊάθβ ΠΟ ρορδίδ οἵδΐ, ββά χρησμῳδὸς νΕ] χρησμολόγος. Τ)ο]πάθ ἀη46 

ὨΘιη ΒΕ ατη, κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί; Μ᾽ ΘΥΙΒΙΤΏ116 οβῦ, ποὺ ἃ Ηε- 

βίοάο βαμπηβῖββα Εἰριτηθηϊάθτῃ, οὐ πος ββί ἴῃ Τῃθοροηΐαᾶ, ποιμένες ἄγραυ- 

λοι, κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί : (ὑΔ]]}]ηΔο ατὴ δαΐθπλ ΔῸ ᾿ριμηθ πο Π]ὰ4 

Κρῆτες ἀεὶ ψέυσταί : ΟΠ γβοβίογηστηῃ, 4] 5ῖο ἰδία οοῃίθχαϊξ, τηθηηοσὶὰ [Δ 0- 

βΒυτη. Εδθο τῆθ8 ΒΘΠΊΡΟΥ ἔμ] ορ!ηο. 2) μη. 

Ρ, γ44 Ἐ-. ποῖ. "(. ἙΞἀοθδΐαν ἀλλὰ κατὰ χρόνους καὶ ἄλλους τινὰς, ὡς τὰ ἐκ 

τῶν Ὕ, “Ορηῆξθο Ἰθρεηάσμ, ἀλλὰ κατὰ χρόνους, καὶ ἄλλους τινὰς κατ᾽ ἄλλους 

χρόνους, ὡς κι τ. ἑ. ΠΠΙὰὰ Θηΐτη πἰμηῖβ ΔΟγαρίαπι οϑί. 7] μη. τὸ ἐπήεσαν 

Γογίαββθ ργαθίῃ]ουῖῦ 4815 ἐπεισήεσαν. 

[014. ποῖ. 5. βοτγιρίαγεαη) ὡς τὰ μικρὰ, ὡς τὰ μεγάλα μυστήρια 6Χ ΘΠΠΘῃ- 

ἀαΐο 5π|ὸ Οοάϊοα ῥτοΐοσί Παοᾶθαβ. (ὐδίθγαμι αὐ πος μυρία ῥῬγο μυστήρια, 

516 ΘΘῃ ΓΑΓΙΟ ἰαρβιι μυστήρια ΡΥῸ μυρία ρτᾶνο ἸαρΊταν ἴῃ (ὐαΐοπα δά 1 (Υ. 

Ρ. 82. τοὺς τὰ μυστήρια ὑπομένοντας κακά: ΌΪ ΟὙΔΙΊΘΙΒ ἀδ6586 αἰϊφεϊα 

ΒΌΒΡΙΟΔΓΟΓ, 

1.8.8 
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Ρ, γ45 1). 11. αἷτ, καὶ οἱ δαίμονες ----ἶνα κωλυθῇ. “ὙΠ οΥγαΠη ΘρΡῸ εοπβαϊη 

ΠΟἢ ΘΟΔΡΙΟ.᾿ ϑαν. ΟἸδαβαϊαιη οὐκ ἦν εἴδωλον τὸ φθ. ἵνα κωλυθῇ ροβῖ ξΞ6- 

ααρηίθηι καὶ τὸν Βαλαὰμ---ἐκώλυσεν το)ἸοΙΘηἀδτὴ οοηβοῖ Βα οΥ Βθη. φθδς͵ 

(αἴθοπα οατὴ ΠΟΒΙΤΟ ἴοχία δα τη] ΠῈ ἸΒΒΙ ΠΏ ΤΩ ΔΡΊΟΘΤῚ ΘΟΠΒΡΙΓαΐ. 

Ρ, γ45 Τ᾿. Ἰη. 2. συμψελλίζει τοῖς παιδίοις, (ΟἿ, Απποῖ. δὰ Τοῃι. Χ.. 

βρσοα Ο; 

Ρ. γ46 Ὁ. Πη. 7. τὸν ἐν Δάφνῃ λέγω. ““Ηΐϊπο ἂρρᾶτοῖ μαθο βογὶρία 

[αἴββθ ΑΠΌ ΘΟ δθ.᾿ἡ ϑαυ. ““Βροιυαηοαπι Μαίγοπδθ ἴῃ ἸΆρηπθ, φαδῖη ἢΪς 

σπήλαιον νοσεῖ, ἴῃ Ηοπι. ἁάν. 7υάδθοβ. ρυῖπηα ΤΌτη. 1. Ρ. 595 Ὁ. ἱερὸν, 

56 ΤθΙΏΡ] τ ΔρΡρΕ]Ϊαῖ, αποα εγαΐ Μαΐγοηδο δὲ Αρο]]ηὶ βαούασα. Μαίτο- 

ὨδΠῚ αυ] 46 πη) Ραϊαθαηΐ 6586 “πα ποόποιη. Μοηίοί, 

Ρ, γ46 Ὁ. πη. 4. ὅταν γὰρ μὴ δεῖ. Ν δέῃ σογρδτηιιβ, ργο θυ οοΠ- 

Β6η8ὰ5 Οὐαά. Εαα. εἴ Οεῖ. Μοχ ρῖο οὗ δεῖ πείθεσθαι, ἴῃ Μοτ. Βεη. 

ΤΠ Θη4οβα Ἰορτίαν οὐδὲ πείθεσθαι. 

Ρ. γ46 Ἐ.. Ἰ1π. 4. ὁρᾷς ὅτι πρός τι ἐστὶ τὸ εἰρημένον; Μίπι5 τεοΐα Ν᾽ ἴα, 

υἱά65 φιϊα εἰδὲ ἤοο αϊοίνηι υοἰϊέ Πρός τι 68 σμρὶ γοϑρθοίμ αὐ αἴϊμα χιιϊά- 

ἄαηι. Τηΐτα Ρ. 759 Ὁ. Τὸ μέγας ἐπὶ θεοῦ ὅταν λέγῃ, οὐ πρός τι μέγας φησὶν, 

ἀλλ᾽ ἀπολύτως μέγας, μεθ᾽ ὃν οὐκ ἂν εἴη μέγας, ἐπεὶ πρός τι ἐστίν. Εἰ δὲ 

πρός τι, κατὰ σύγκρισιν, καὶ οὐ φύσει μέγας" νῦν δὲ ἀσυγκρίτως μέγας. ΑἸο 

Νοβίχι ἰοοο οπι. Χ. ρΡ. 172 Β. 101] ποβ οατῃὴ Μοηίεί. βουιρύαγατη δ εσο- 

ΠΘΏΒΘΙΏ, χωρὶς τοῦ πατρὸς, ΓΟΟΟΘΥΙΠΊΒ, ΠΟΘ 1η ΠΠ]ᾶῖὴ ααᾶθ βϑί ὅν} 

οἵ ΠΙΌΥΟΥ ΠῚ ΟΠ ΓΤ ΠΠΔΡῚΒ ΡΙΌΡΘΠΘΠη18, χωρὶς τοῦ πρός τι. 

Ρ. γ47 Α. Ἰη. ρεπα]ί. καλεῖσθαι ἔλαφον. ““Οὐἄθχ ὑπὺ8 ἔλοφιν [[ογΐ. 

ἔλοφιν) χαδθ Ἰδοῦο πο Βρϑυποηάδ. ΜΜοηίοῦ. αἱ5 50 116 Οοάθχ, παβοῖ- 

ἸΩᾺΒ : ἴῃ ΠΟΒΌΠΙ5 Π0]1ἃ δβὲ νυ. 

Ρ. γ4γ Β. ποί.ἕ, Ρτο νεκρὸν, αιοα ὅν} 15 ὈΥΙΠ. 5 ΘΙ], ΠΟΒΕΤΙ ΟΥΩΠ65 

κρεῖττον ἨΔ Θηΐ, ἸΠοοΙο βεβα. Επιατη Ν᾽ εΐαβ κρεῖττον Ἰ6ρΡΊΒ56. νἹάἀδίαΓ, 

παραφραστικῶς νοΥΐΘΠΒ: φιΐρρα φμοά ηιαοίαθαΐμν ἱπ βαογοίμηι, ρτοζθοίο 

γιογίμμηι 6γαἑ, αἴφιο Ἰαοῖτγοο ργαρδίαδαΐ φιοα 6 60 εῳὡρὶαϑαΐμτ. 

Ρ. γ470. ποῖ. ". εἰ γὰρ ἕν παραιτοῖτο, τὸ (τὸ Ὀ15 οπι. (ὐ.) καθαρὸν καὶ τὸ 

ἀκάθαρτον ζητῶν. ὅ1Ί΄ο Ο.}. ααϊθὰβ ργοχίτηθ δοοραϊ δῖ. εἰ γὰρ ἐὰν παραι- 

τοῖτο, τὸ κ. καὶ ἀ. ζητῶν. ΑἸΙΠΕΥ Εἰ. ἢ γὰρ ἂν παρῇ ὁ τοιοῦτος, (1 ,(ἈτΩ}. 135. 

εἰ γὰρ ἐμπαρῇ τοιοῦτος) τὸ κ. καὶ τὸ ἀ. τῶν. ΨαΙΟΠΘΗΒΙ5 ΤηᾺΠ]8 οβί, εἰ 

γὰρ τὸ κ. καὶ τὸ ἀ. ζητεῖς. Ῥοβίγαπιο ἴῃ 1{.1,..Μ. δὰν. οοῦ. Ἰοσὰβ 816 Ἰθρὶ- 

ἴὰγ : εἰ δὲ ἐνσπαρῇ τοιοῦτος λογισμὸς, τὸ κ. καὶ τὸ ἀ. ζητῶν : ΌἱΪ οππαιϊΐ 

ἐνσπαρῇ 5ῖπ6 ἀδίϊνο ΓΘὶ οἱ ἰηβούαΐαι, τῇ φύσει, τῇ διανοίᾳ. ἴῃ ποβίγα 

Βουρίαγα, πᾶθο εἰ γὰρ ἕν παραιτοῖτο γεγο πα, 8ὲ μηθῆι γ67]1οαΐ. Παραί- 

τησις σιτίων 46 Δ[Π]ο[15 αἰχὶς Νοβίου Τοιι. ΧΙ. ρ. 417 Ὁ. Αἀάθ Ἰοσὰπῃ 

ῬὨΠ]οβίγας! 46 ΑΡρο]]οηῖο Τγδηθηβὶ, ἃ απο 8]}10 ρτοροβιῖο δχοϊζαΐμιῃ : 

τὰς μὲν ἐμψύχους βρώσεις, ὡς οὔτε καθαρὰς, τόν τε νοῦν παχυνούσας, παρῃ- 

τήσατο. 

Ρ, γ48 Ὦ. ποῖ. ξ. ΕΑ Ομλπθβ καθαρσιῶν, ρίᾶνο δοσοηῖα. Νοβίου 
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Του. ΚΠ]. Ρ. 541 Εὐ. ἔτι γὰρ περὶ τὰ καθάρσια ἦσαν τὰ ᾿Ιουδαϊκὰ ἐπτοημένοι, 

καὶ τὰς τῶν βρωμάτων παρατηρήσεις. 

Ρ. γ48 Ε΄ Ἰη. 1. οὐκ ἔστι ταῦτα ἀλληγυρία, ἀλλὰ τύποι. το ἀλληγορία 

Τηΐουρτο5 ΔΠρΡΊαΒ Ἰοροηάατη οθηβοῦ ἀλήθεια, οΟἸ]αΐο ». 749 Δ. Αηΐς ἀλ- 

ληγορία [ογΐαβεο Θχοιά!ῦ ἀλλ᾽ ἤ; 564 ἴχπο ᾿πβαροῦ σοΥΙροηάατη, ἀλληγορία 

καὶ τύποι, ν6] Βα]ΐθτη ἀλλ᾽ ἢ τύποι. 

ΤΟΙά. Ἰη. 5. ἡ ἀπὸ λέχους, ριιογρεγα. Ῥουρούαμι ν᾽ ϑίαβ οἵ Μοηΐϑῇ. φιαὸ 

ἦη Ὠιοηβίγιδ οϑέ. 

Ρ. γ40 Β. ἴῃ. 4. ὁ Μωῦσῆς τοῦ ᾿Ιωσὴφ] ὁ Μ. καὶ ὁ Ἰωσὴφ ΨΝεγοη. ἰη- 

νἱΓ5 ποβίσβ. 5516 ἴδιήθῃ Ἰθρῖββα ν]ἀθίυγ Ν᾽ ίαβ, νϑυίθηβ : 7 οογίθ «]οϑορῖ, 

οδϑα ραΐγῖδ {εἰϊέ, οἱ 0865. 

Ρ. γάρ Ο. Ἰἴη. ς. ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις. Μοΐι5, ἐπ ἠΐδ φίαθ δι Ή16 

ϑὲηΐ ηϑοθβϑαγία. Μοηίοί. ἐμ ϑέηιθῖα πϑοθϑϑιἑμαϊηθ. Βθοίϊαβ, ἠη ἐδ φεὶ 

βηπὲ ργορϊηφιϊέαίο σοἩ)ποἰ ἰδδἰηι. (ἀγαθοϊβιμαβ, ἀναγκαῖος φίλος, ἀναγκαῖος 

συγγενὴς, ΟἹ Ποη ποίᾳβϑ ἢ )Ιοηνβ. Η 8]. Απίϊᾳ. Βουη. ΓΝ. 77. οὐδ᾽ ἐμοῦ 

δῆλος ἦν φεισόμενος ἐρήμου τῶν ἀναγκαιοτάτων (ρδίγ15 οἴ {Γαςγ18. ΤῊΔ]ΟΥ]Ξ) 

γεγονότος. 
ΕΠ ΌΝ τυ. 

Ρ. γ50ο Ο. 1ϊη. 3. ἡ τῶν φρενῶν. σωτηρία. ““ Ατ]βίοϊ. ΕΤΏϊο. ΝΠ]. κ. ἔνθεν 

καὶ τὴν σωφροσύνην τούτῳ προσαγορεύομεν τῷ ὀνόματι, ὡς σώζουσαν τὴν φρό- 

νησιν.᾽᾿ 1)λι. 

Ρ, 750 Ὦ. ποῖ. Υ. δείκνυσθαι. ἘϊΔάθῃη 5νηΐαχὶβ ᾿ηΐγὰ Ρ. 753 Ε.. 

Ρ. γει Β. ποῖ. ἴ, ὥσπερ αὖ. ““ΟΟ]Ό. [πο015 Ε).] ὥσπερ οὖν, υβιλαϊίοτο 

ἴῃ ΟΠ γυβοβέοτηο ἔουμηα]α. 4. Βθη. οὐδὺ, ΒδγοΥ ἀραά Νοβίγαμη Πυ] 8 

Ραγζοα]αθ τιβ5, δὶ ἴῃ ἔουπη]ὰ αὖ πάλιν. Τοιῃ. Χ. Ρ. ὅος Β. οὐδ᾽ αὖ τὴν 

ἐπιθυμίαν ἀνεῖλεν, ἀλλὰ τὴν ἄδικον. [Ὁ]. Ρ. 547 Δ. ἀλλὰ καὶ τούτων αὖ τῶν 

τεχνῶν ἀναγκαιοτέρα πασῶν ἡ γεωργική. 

Ρ, γ5ι Ὠ. ποῖ. Β, οὔτε περὶ ἐξόδους ἀκαίρους. [ΙηϊογΡο]αῖον, 40] περὶ 

ἑτέρας ἐξόδους ἀκαίρους ϑΒογϊρδιί, 46 δμηιέϊζιια οορὶζαββο νι ἀθίαν, φαοά οἵ 

ΑὨρΊο Του ρΥθ ρ]αοαϊς. ΕΥαβίτα. Εξοδοι γυναικεῖαι, ηνμϊογιηι ἴηι ρεῦ- 

ἰϊοιηι Θφγθδϑιι8, οἴϊατη ρα ργοΐδποβ βου ρίουβ σθ]ΘΌγῈ5. Νοβίθσ Τοηι. 

ΜΙ]. ρΡ. τιγ Β. ἀλλὰ περὶ μὲν τὴν τῆς γυναικὸς σωφροσύνην οὕτως εἶ ἀκριβὴς, 

ὡς... «μηδὲ τὰς ἀναγκαίας ἐξόδους συγχωρεῖν. ᾳδ6 νΘΙῸ ΤῊᾺ]]ΘΥΙθ 8. Π6668- 

ΒΆΤΙΔΘ ἔξοδοι Πα ΒΘ Πἄδο βἰπΐ, 6χ 8110 Ιοοοὸ βαϊβοίγηιβ, Τότ. Ὑ11Π1. Ρ. 366 Α. 

ἢ γὰρ μέχρι τῆς ἐνταῦθα (ἴῃ Θ6616518) παρουσΐας, ἢ ἡνίκα ἂν τὸ σῶμα λουτρῷ 

θεραπευθῆναι δεῖ, ἀναγκαῖαι ταῖς γυναιξὶν αἱ ἔξοδοι. 

Ρ, γ52 15. ποῖ. δ. οὐδὲ τῶν ἄλλων ῥαθυμεῖ. (Οπδίγασίιο ]ἰΕρΊ τη. 

Του. ἰ. Ρ. γ7γ14 Β. οὕτω τῆς τῶν πλησίον σωτηρίας ῥᾳθυμῶμεν. Τοηι. [Π|. 

Ρ. το Ὦ. ἀκούσωμεν ὅσοι ῥᾳθυμοῦμεν εὐχῆς. Τοι!. ΧΙ. Ρ. 848 0). (Ἰπ Βρυτγο 

ΟΡΘΓΘ) ἵνα ἐγκληθῇς, ὡς ῥᾳθυμήσας τοῦ φίλου. 

Ρ, γ52 Ὁ. ποῖ. 4, ““Τὸ ἀφθαρσίαν ποῖ οβ΄ Ἰηξθγθηάατῃ ; βαπΐ Θη]τὴ 64] 

Ρυΐαπΐ 6 ΤΠΔΓΡῚΠΘ ᾿ΓΓΘΡΒΙ556, οἵ 6586. ρ]οββοιηδ τῆς ἀδιαφθορίας, (ἢ γγ50- 

Β[ΟΠΙΪ ΡΟ ΙΞΒΙ πη ατὴ δυοίογζαΐῖα πἰζθηΐθβ : αἱ γθοΐῖρ βοηταηΐ.᾿᾿ 7)μη. 
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Ρ. 752 1). ἴπ. ροηῆ!. ὁ δούλους δεσποτῶν ἀποστερῶν. ϑδ΄λΈε ΟΙΏΠΘΒ, 

᾿θλαπᾶθα5 δούλων δεσπότας, πάτον Β6η, (80 δούλους δεσπότας οοΥρΊ. 

Ῥ. 758 "Ὁ. ποῖ. ὕὅ, οὐδένα τὸν πολυπραγμονοῦντα ἔχοντες. ίρίιβ, Ομ 

ΘΟἸΡΟΉ ΘΗ ἰὶ ἐἰἰο5 οἱ 7ογηναπαὶ δ μαάΐιηι εἷ1. πολυπραγμονεῖν τινα, ῃ1ΟΥ68 αἰῇ- 

οἰμ7ιι5. οὐὔβογυαγθ, ἴῃ Ὀοπᾶτη μᾶγίθπα Δα: οῖαγ Γ“Γοτ. 1. ν. 916 ὦ. τούτους 

μὲν γὰρ καὶ πολυπραγμονεῖν ἔνεστι, τὴν δὲ ἔνδον συγκεκλεισμένην διαπαντὸς, 

πῶς ἄν τις περιεργάσαιτο τρόπων ἕνεκεν ἢ μόρφης ; 

Ρ. 754 ᾿ς Ἰη. 3. καὶ ἐμοῦ τι μείζονα. ““1,6ρῸ, καὶ ὁμοῦ τι μείζονα ἐμαυ- 

τοῦ. Ὁμοῦ τι, 7εγηι6, ἐγγύς. 1)μη. Τιοσαΐίο, πὶ ἈΠ τασγ, ποθὴ οϑῦ Οἢγν- 

ΒΟΒ[ΟΤΩΪΟδ. 

Ῥ. 755 Δ. ποῦ. ὅ. τούτους οὗτοι σπαράττουσι, οοποιίϊμηΐ : [οττϊα5. 4αδτη 

εἰσπράττουσι. ὅ᾽1ο ΤΌΤη. Χ. νος Β. τοὺς τὸ δεσμωτήριον οἰκοῦντας, τοὺς ἐν 

δικαστηρίοις σπαραττομένους. [014. Ρ. 115 ἢ). οὐ γὰρ τὸν ἐπαίτην ὁ ἐπαίτης 

αἰτήσει, ἀλλὰ τὸν εὔπορον" ὁ δὲ πλούσιος τὸν πένητα σπαράττει. 

Τ0ϊά. ποῦ. Κ, τὸν δὴ οὖν οὕτως ὠμόν. Ογταῖογ ἐεγνΙ τι, οἴ δα δ]ῖα ρτο- 

Ρογδη5, ἱῃοποδίδῃη βϑηϊθητδμη Βα Ιο αὐταμαριέ. ΟἸααβυϊαμη ἃρποβοῖῇ 

ρίιβ, νουΐθῃβ : ΟγγῸ 608 φιιὲ Ἰέα ογμαάοίθς5 βιπΐ, ποη ἦσο ἑαπέμηι 65 ραγίο 

Ῥοηδθηλι8 Θοἴο. 

Ρ. 755 Β. ποῖ. πὰ “ΒΒ ΘΡΟΠΘ κἂν ἐλεήσαιεν, απ ν15 βδαυδίατγ ἄν. ὅϑαυ. 

Ἠδοίθ : κἂν οϑῦ δαϊέοθῃι,, αἴ σθῃίϊθα. 

Ρ. 755 Ὁ. Ἰτη.1. τὴν δέσποιναν πειρᾶν. ΜΝιά. Απποῖ. ἃἀ Του. Χ. ρΡ. 

ι59 }. 

Ρ, 756 Β. Ἰη. ραϑπαϊῦ, οὐδὲν γὰρ ἐμμελέστερον τρόπων. Τρόποι, ργοδὶ 

η107865. ὅ1. Τοτῃ. ΝΠ]. Ρ. 713 Β. τρόπους ἐζήτουν καὶ ἤθη, καὶ Ψυχῆς ἀρετήν. 
Ἁ ’ ) ΄“ Ν , 2 ν Ζ Ν,,.3 , 

Εἴ Ρ. Ὁ. μὴ χρήματα ἐπιζητεῖν καὶ περιουσίαν, ἀλλὰ τρόπον καὶ ἐπιείκειαν. 

πονΜχωὼς 

Ρ. 757 Β. Ἰ1π. υ]6. ἐπάγει καὶ τὴν αἰτίαν δικαίαν. ϑαθαπά! οὖσαν, π6 τὴν 

δικαίαν τοααϊΓα5. ὅδ]. ΠΘΌΓ. 1χΧ. 1. τό τε ἅγιον κοσμικόν : ΌΙΪ {Γαδίγα ἴα Ὀὰ 5 

ἀράογαηΐ Μιαα]θίοπιιβ δὲ ἀββθοὶὰθ 6] 08. 

Ρ. 758 Β. Π|η. 6. οὕτω καὶ οὗτος χρημάτων. ὅϑΌΡὈ]6 ἐρᾷ, να], 5 τηᾶν!β, 

ἀκολάστως ἐρᾷ. 

1014. 11η. υ]ῦ. ἡνίοχος. ““δβροχὶ Ρ]αϊοηῖβ ῬΠδαθαγ. Ρ. 246 Α. 54.᾿ 

Κυγαδίηρον. 

Ρ, γ58 10. ποῖ. 2. {Πα ὰς Ἰδού! θη σοπ] ησηάαιτη σθηβοῦ Πα πᾶ ΘαΒ, 

516: περὶ δὲ τῶν παρθένων τί φησιν ; ““ ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ ἔχω"᾽᾿ καὶ περὶ 

γυναικῶν πάλιν, ““ μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μή τι ἂν ἐκ συμφώνου, καὶ 

πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρχεσθε.᾽᾽ Βογΐαβ56 γοοίθ. 

Ρ. 758 Ε΄, ποῖ. Κι “Τὴ νη ο Ἰορίτυν οὗτός φησι Τιμοθέῳ. Αἴ νοχ 11|ἃ 

Τιμοθέῳ Ὦὰς ἰγταηβ]αΐῖα ἔα τὰ ΟΟαΙοΙθιι5 φαϊθαβάδχῃ ; ἢδπὶ ΠΟῚ ἸΟΟῸΒ ΤΏΟΧ 

Δ] αἴα5 Εριβίοϊαβ δὰ Τιτηούμοατη ββϑί, βδὰ αἱ] ροβῖθα βϑαυϊίαυν. ἡ Μοηΐε. 

“« Ἠδϑεξαϊ τη 5 βου ρίθγαμη οπηηΐατη ΠΡ του ατη.᾿᾿ Μά. Βθη. γἕλο, Ἰὑχραηχὶ- 

τη 8 Τιμοθέῳ, ααἱὰ ἀοοϑῦ ἴῃ ποβίσιβ (.}). οὐ γοῖ, 
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Ρ, 759 6. 1π. ρϑηα]ῖ. τοῦ μεγάλου, φησὶ, θεοῦ καὶ σωτῆρος. (. Τογη. 

ΧΙ. Ρ. 235 Ε΄ αἱ πὰπο Ἰοσατα ἰγαοΐαΐ Νοβίθυ. 

Ρ. γόο Α. ποΐ.3. ἀπάγειν, α γὸ ργαυα αὐοσαγο. ὅϊο Τοιῃ. Χ, ρΡ. 214 Ε;. 

ταῦτα δὲ λέγω, φησὶ, καὶ ἀπάγω, οὐχ ὡς δυναμένων βλάψαι τι τῶν εἰδώλων... 

ἀλλὰ βούλομαι καταφρονεῖν αὐτῶν ὑμᾶς. 

Ρ, γόο Ὁ. Πη. 4. τὸν αὐτὸν ἀγῶνα τρέχομεν. ““Ἰλυγατη οϑῇ. Τοροηάατη 

τὸν αὐτὸν τρέχομεν, Ξα θαυ ϊ δρόμον, τὖ ἴῃ ΡΓΟνΟΓΌΪΟ τὸν περὶ ψυχῆς τρέ- 

χειν.᾿ 71)η. ““᾿Αγῶνα τρέχειν ἀϑυγραΐαπι ἃὉ Αροβίοϊο, Η ΘΌγ. χι!. 1. τρέ- 

χωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα. Ηαΐο5. 

1014. 11π. υἱ][. ἐκεῖ μέν. ΘΟΙΠΙοοῦ ἴῃ ἰοσο δηΐα ᾿ἰδπααΐο τ οὐ. χ. 12. 

Ἰ)εϊηάθ μᾶθο, ὅπερ καὶ αὐτὸς ἐποίει ἐν τῇ πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῇ, Ρ6Γ ΡάΓΘη- 

1Π6βῖὴ αἀϊοΐα 6586 νἹἀθηϊαγ, αὖ λέγων δα ἐκεῖ μὲν, ΠΟ δα αὐτὸς ἐποίει γοΐο- 

γαῖαν. 1]1οοὰβ ριβίοϊδθ δα (ἀδαΐαβ ἃὉ γαΐογθ μοη οἰϊαΐαβ, ὩἹ {Ἀ]ΠΠτηγ, 

αβί ΟἿ]. νἱ. 1. καταρτίζετε τοιοῦτον ἐν πνεύματι πραότητος, σκοπῶν σεαυτὸν 

μὴ καὶ σὺ πειρασθῆς. ΤηϊοΥρο]αΐοτ τοΐδι ρουϊοάιϊιπὶ ν] 6518 ααΔ ἢ ἹΠΡΘΏΙΟΒΘ 

ΠΔΡῚΒ Πυδτη νΘΥ6 ΓΟ Χουί. ᾿Ἐκεῖ μὲν οὖν ἀπὸ τῶν μελλόντων φοβεῖ λέγων, 

“« ὁ δοκῶν ἑστάναι, βλεπέτω μὴ πέσῃ" ἐνταῦθα δὲ οὐκ ἀπὸ τῶν μελλόντων, ἀλλ᾽ 

ἀπὸ τῶν παρελθόντων ἐντρέπει, τὸ αὐτὸ ποιῶν, δι’ ὧν ἐπάγει, ““ἦμεν γάρ ποτε 

καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι, ὅπερ ἐν τῇ πρὸς Ταλάτας ποιεῖ γράφων, ὅτι ““ καὶ ἡμεῖς, ὅτε 

ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι." ((Ἁ]. τν. 2.) 

Ρ, γόο Ἐ' ποῖ. Ὁ. “Τ6ρῸ, πῶς πᾶσαν κακίαν διεξῆλθεν. Ὅς ῥᾶυ]ο ; Ρ]ὰ- 

ΤΊ τηἃ ΘΠ νἹΓἃ Θη τη αν. 7)εη. 

Ρ. γ6ι Ὦ. ἴπ. 1. Ηπῃο Ἰἰοσυτα οἰϊανίπηαβ ἴθ Αημποῖ. δὰ Του. ΧΙ, ρ. 

482 Δ. αἰδεπραθηάο, τοὺς παῖδας ἔσφαζον τοὺς ἑαυτῶν πατέρες καὶ μητέρες" 

παισὶν ἐπεμαίνοντο. (ὐἿΠῚ γΕ͵Ὸ ΘΟρΡυ]ᾶ ἴῃ 1ὈΤῚΒ οτηηῖθυ5 ἀθβιῖ, ποάϊα νὰ]- 

ΘΆΓΘΠΊ ἱπ οΥΡΌΠΟΙΟΏ ΘΙ ΓΘΕΠ ΘΠ 5, μητέρες παισὶν ἐπεμαίνοντο, ΠΟ [ἈΠΊΘῊ 

αὖ ἀα ἦγαθ ζμγογθ, φαοα Τπἰουρυθοθαβ Ρ]δοι, βεὰ ἀθ ἠασγαηΐθο ἰἰφίαϊηο, 

Ἰαχία οοῃβίαηΐθμη Π]08 Ἰοσα ΟΠ Ἶβ ἀβιτη, σορΊζθμιβ. [ηΐτὰ Ρ. γόζ Ὦ. 

πάλιν οἱ τὰ Σόδομα οἰκοῦντες δι᾿ οὐδὲν ἕτερον ἀπώλοντο, ἢ ὅτι παισὶν ἐπεμαί- 

γοντο: ΟΌΪ γθοΐα ν᾽ είιβ, ἐῶ Ῥη67.05 Ἰηϑαθο αὨΊΟΥΘ Κεγορηηίμγ. 'ΤοΟτη. Χ. 

Ρ. 301 Ὁ. υἱὲ πορνιδίων ἐπιμαινομένων ἀνδράσιν, ἐπιτρεχόντων τοῖς παριοῦσιν. 

Τοιι. Γ΄. Ρ. 455 Α. ὁρῶν τὴν ἑαυτοῦ δέσποιναν ἐπιπηδῶσαν αὐτῷ καὶ ἔπιμαι- 

νομένην. ὃ. Β4511. Μ. Τοτη. 11. Ρ. τοᾳ Ὦ. καὶ τὰ μὲν (τῶν ἐθνῶν) σωφρο- 

σύνην ὑπερτιμᾷ᾽ τὰ δὲ μητράσι καὶ θυγατράσι καὶ ἀδελφαῖς ἐπιμαίνεται. ἴὔϑιι5 

ΟΡΈΙΠΟΥΙΠ 5ουρίογατη ἰηἀθ ἂὉ Ηομμθυῖοο, τῷ δὲ γυνὴ Προίτου ἐπεμήνατο, 

ἀβαὰθ δά ΤὭροογιίθαπι), Κύπρις ἐπ᾽ ἀνέρι μήνατο βώτᾳ, δοάδιῃ βρθοοῖαϊ. 

Ρ,. γ62 Α. ὁ θαυμαστὸς αὐτῶν φιλόσοφος. Μιά. Απποΐῖ. δά Τοηι. ΙΧ, 

Ρ. 456 Ὁ. 

[014. ποῖ. ὰ͵ ὐἀοθαΐαγ, διὰ τοῦτο καὶ ἐπ᾽ οἰκήματος εἱστήκεισαν φανερῶς 

τοῦτο ποιοῦντες, 6185] ραράογαβία ραϊατη ἤργος. Ηοο ἰάθη πο αἰοϊΐ 

Νιοβίου, 564 δὰ αἰϊμὰ πραυϊξαθ σθηαβ, ρα] οηὶ τηθγθί τ ο] ἀγα. ργΟβίΙ- 

τα ΟΠ ἢ, ἰγαηβιί. Νδηι μος οϑί ἐπ᾽ οἰκήματος ἵστασθαι. ΟἿ. Τοπι. [. 
2 9] ᾿] δὲ ᾿ Φ 8. ἃ “ ΄ν 8 λ “ ᾿ , 

Ῥ. 254 . εἰ θὁε μὴ ἰστασαι ἐπι του οἰκήματος, καλουσα τοὺς παριόντας. 
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Ρ, γό2 Α. Ἰϊη. 6. εἰ πάντα τις ἐπέλθοι. ““ γί. ἐπεξέλθοι.᾽᾽ ά. Βοη. 

φὰς Νοη ορυβΒ. ΟἿ Του. ΝΠ]. Ρ. 174. 4. πάντα ἐπελθὼν καὶ διακωδω- 

νίσας. Τοπη. 11. Ρ. 63 ς Α. πᾶσαν ἐπελθόντες ἀρετήν. “πη. ΙΧ. Ρν. 445 ". 

κἂν Ἕλλην ἧς, κἂν πᾶσαν ἔπελθὼν κακίαν. 

Ρ. γόν Β. Πη. 6. ὁ δεῖνα τῆς μητρυιᾶς ἠράσθη. ““Δῃ Ῥῃοσηΐϊοοτῃ ΑΟἢ1}}15 

τη ΔΡΊΒΕΓαΤη ἸηἀΙοαΐ, Πα6 ΠῚ ρδΐθι ΑἸην ποῦ ΟὟ δῆς οδαβα δχρα] ἢ 

Πιαάοβ 1Χ.᾿ δώ. 

Ρ. γ62 Ὁ. 1ϊπ. 1. εἶτα αὐτὸς οὗτος κ. τ. ἑ. “Θαρτὴ ΟΥδβίθβ [Υθ 5 οσοῖ- 

ἀρεῖ, δῦ οὐ] 8 ἸΧΟΥΘΠῚ ΓΑΡΌΘΥΙῦ, ΤΠ] ᾿πσορπϊζατη." 71) μη. 

Ρ. γό5 Α. Ἰἴη. 7. πᾶν κακίας εἶδος ἐπεπόλαζε. Μιεΐαβ, ἱπυαάοθαί : 

Μοηίοί, οὐέϊποῦαί. ά.}10 δοσυγαΐῖα5 νοϑγίαβ, ἐηργαυεδοοθαί, αδμπαάαναίΐ. 

51. Του. Χ. Ρ. 40 Β. τῆς κακίας οὕτως ἐπιπολαζούσης. Τοτη. Γ΄. Ρ. 18 Β. 

τὴν κακίαν τὴν κατὰ παντὸς τοῦ τῶν ἀνθρώπων γένους διὰ τὴν πολλὴν ῥᾳθυμίαν 

ἐπιπολάζουσαν. 

Ρ. γό8 Β. Ἰη. 2. παρθένους γυμνὰς ἐκέλευον παλαίειν. ΟἿ. Το. Ἴ]. 

10 Α. ὅταν γὰρ κοινὰς πᾶσι τὰς γυναῖκας ποιῶσι, καὶ παρθένους γυμνώσαντες 

ἐπὶ τῆς παλαίστρας ἄγωσιν ἐπὶ θέαν ἀνθρώπων. ““ ΗΙ΄, ορίπογ, 1 ΥΟΟΓΡῈ5 

οϑύ, 4] 5015 Ἰ6ρΊ 5 ἸηΒΌΠ α1 νἹΓΡΊΠ6 5 νοϑῦ! 8. ΡΟΒ1Π5 ποία! ἴῃ ΔΥΘΠἃ.᾿ἢ 

{λιμι. 

1014. 11η. 5. εἰς πολέμους αὐτὰς ἐξάγει, καὶ κοινὰς εἶναι κελεύει. Την]Ἰ Δ πὶ 

ῬΙΓΙΠΟΙΡῚ ΡΒΠ]ΟΒΟΡ ΒΟΥ ΠῚ 6Χχ π80 γα οσοηῆδίδμῃ 1ι5ἴο τη] ΟΥ̓ΘΙῺ ἔμ1556 οβίθηαιξ 

Ἰλυπδθαβ ἴῃ Ν᾽ οί!5 δά ἢ. ]. 

ΤΌϊά. 11η. 6. προαγωγεὺς ΥΆΤΙΙΟΙ ἔοττη8. Μαστροποὶ καὶ προαγωγοὶ ἸπῃρῚΐ 

Νῤβέοεν Ἔδει: ἈΌΡΟ ΖΕΑ: 

Ρ. γό62 6. 11. 1. οἱ τὸ γένειον ἔχοντες βαθὺ κ. τ. ἑ. ΜΙάΘ πο5 δὰ πη. 

ΓΧυρε Βὲ 

ΗΟΜ. ΓΥἹ. 

Ρ, γόν Ἐ. ποῖ. , αὐτῆς. Ῥαΐα τῆς ἔριδος νΕ] τῆς μάχης. [ηἴτα Ρ. 767 Α. 

ἐκεῖ δὲ τῆς μάχης τέλος οὐδέν. 

Ρ. γ66 Α. Ἰΐη. 3. περὶ τῶν ἐλπίδα ἐχόντων διορθώσεως. ὅδ1ο Ἰηἴγα ρΡ. γ67 Β. 

τοὺς ἐλπίδας ἔχοντας μεταβολῆς. Μοποιηὰβ ῥτορίοι  αἸΐογεη Βθη. σἕδε, 

4 ΒΘηΒ. πη ἸΟΟΪ ΘΟΥΤΓΙΡΙΐ, ΟἸα πὶ ΒΟΥθΘηαΟ, περὶ τῆς τῶν ἐλπίδα ἐχόντων 

διορθώσεως. 

Ρ. γη66 Β. Πη. 7. ἡ δὲ Νικόπολις τῆς Θράκης ἐστίν. ““ΝΌΠΔΗ ίσρμδη 

ον ΝΊΘΟΡΟ]Ι), πθ0 Τ᾽ τγδοϊαθ, πθο Μεαοθάομιδθ. ὅς δῃϊπὶ αἱΐ : Νικό- 

πολις, πόλις ἬἪπείρου : οἴ δῆς 6586 οὐἵβάο, αοὸ Ῥαυϊὰβ Τα νοοδῦ. 

Ηδθο οἸ᾽πη Απιθγεοῖα ἀἸοΐα οϑῦ; βθά ροβῖ ρυρῃδιη Δοίδοαπι πο ῬγοοαΪ 

ἃ Θὰ ΘΟΙΏΙΉΪββᾶτη, (ὐδθβαν Αυραβίαβ Πού τπΐαν.... ΝΟ. ΤΩΟΤΌΓ, 

αποά ἴῃ ἢπα εβϑί, ᾶπὸ τ ριβίοϊαπη βογιρίδμη θββὸ ΝΝΊΟΟΡΟΙΙ Μδοθάομηϊδο. 

ΝΆ]]α δηΐτ 101] ἔα! ΝΊΘΟΡΟΙ]ΙΒ; ἃαΐῦ 51 ἔα, ραγνάτη απο αἴααθ οὔδβοι- 

ΓΠῚ οὐδ ΟρΡΙἀατα.᾿᾿ 7). ““Αἴφαϊ! 5. οὔδει Τ πθοἀογεϑίαβ : τῆς Θράκης 

ἐστὶ Νικόπολις, τῇ δὲ Μακεδονίᾳ πελάζει : οαϊ ροί!5 οἴ ΟΠγγβοβίομηο 46 τὸ 
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5101 οοτηροτία δὲ ἀγα νἱοῖπα Ἰο θη 115 ἈΒΒΘΠΓΙΟΥ, ααδη 1}}15. απδῃ- 

[ΤΩ 8 ΒΡΘΟΙΟΒῚΒ ἴῃ σοηίγασίατη Δ οῦ]5 ἈΥρΡῚΠ]Θη115.᾿ ϑάῦ, 

Ρ, γ66 Ὁ. Ἰ1π. 4. εἰ περιΐστασθαι τούτους δεῖ. Ἐράϊς Οοποϊοπαΐον δά 

νοῦθα ΑΡροβίο!! νϑβ. 11. αἱρετικὸν ἄνθρωπον .... παραιτοῦ, ν6] ᾳιοά ἰδηζατϊη- 

ἄθῃι δβί, περιΐστασο, ἀουϊία. Ἡ α͵ὰ8 νοσᾶθ.}} ἀρροβίϊατη Ἔχ ΘμΡ] ἢ οχ 

Τμαοίδμο ἐν τῷ περὶ αἱρέσεων δὰ ἥποιηῃ οἷζαῖ Π)᾽Ππᾶθιιβ.: φιλοσόφῳ δὲ ἐς τὸ 

λοιπὸν κἂν ἄκων ποτὲ ἐν ὁδῷ βαδίζων ἐντύχω, οὕτως ἐκτραπήσομαι καὶ περι- 

στήσομαι, ὥσπερ τοὺς λυττῶντας τῶν κυνῶν. 

1014, ᾿π υἱὲ. ἘΑΙ, καὶ μετὰ πολλῆς τῆς ἀνδρείας περιΐστασθαι. “ΜΔ]- 

θη περιϊστάναι, αῃιοῦογ6, απιοϊγ. Δα ἔαροημάατη θηϊτὰ πὰ}]1ὰ ορὰβ οϑί 

ἐογταάϊη6.᾿ 1). “1,6ρ. προσίστασθαι.᾽᾽ Εά. Βδη. γάδες,͵ Ὑργϑιη 1θο- 

ἘΟΠΘΙΏ, ἴῃ ΕἰὈΤῚ5 ἔογο ΟΠ ογαΐατη, αὖ 586 06. 8115, 6χ 5018 Οδΐθμα γϑϑί- 

ΤᾺ] ΠΊ118. 

Ρ, γόγ Α. Ἰἴη. υἱῦ. ἐκεῖ δὲ, ΠοΘΙρ6 ἴῃ Πδρυθοἷβ ἀθβρουδίβ ἈΥΡ 6 Πα !5. 

Ηδδο οὐτη ΒΌΡΘΙΟΥΙ 5 ΠΌ]] πὶ ὨΘΧῸΠ ΠΔΌΘΓΘ τηδηϊδβίμστη οβϑί. 

Ῥ γόγ Ἐ. Ἰη.1, Ηδθο, οὐκ ἂν ἐκώλυσαν ἐξ ἀδικίας λαμβάνειν, οα8ι. ΟἸΏΪ510 

ΜοΙΕΙ]. σα} 5 ΕΥΓΟΥ Θὕδ πὶ Βα ΘΟΘΒΒΟΥθ 5 6}05 ἔταθαϊ ἔα]. 

Ρ,. γ68 Β. Ἰ]Ἰη. 2. περὶ τὸν ποιοῦντα ἴόταται μόνον. ίαίι8 56 η8.Π) 6Χ- 

Ργεββιξ, γαοίθηξὲ δοϊμηιμιοαιο ργοάοδί. Ἵστασθαι περί τινα νεὶ τι (αϑἰζαῖ!5 

μέχρι τινὸς) ποη εἰΐγα ῥΡγοσθάοτο ναϊοῖ. Τοτη. ΓΧ. Ρ. ὅϑς Α. ἄν τε ἀδικήσῃ, 

πάλιν ἡ βλάβη περὶ τὸν ἠδικηκότα ἵσταται. Τοτη. ΧΙ. Ρ. 250 Οὐ. οὐ γὰρ τῆς 

φύσεως ἅπτεται, ἀλλὰ περὶ τὴν οἰκονομίαν τὸ πᾶν ἵσταται. 

Ρ. γό8 Ο. 1Ἰη. 6. μήπω γὰρ περὶ τῆς βασιλείας νῦν κινήσωμεν. ϑαρρ]ε 

λόγον, να] οἴϊατη τ. Νοβίου Τουη. ΓΝ. ρΡ. 11 Ὁ. ἅπερ ἂν ἡ τοῦ θεοῦ χάρις 

χορηγήσῃ περὶ τούτου κινήσαντες. ἴλαηδθο Ἰαρεπάστηῃ νἹἀδίαν, να] νοῦν ΡΥῸ 

νῦν, ΝΕ] μήπω γὰρ τὸν περὶ τ. β. λόγον κινήσωμεν. 

1014. ποί.Ρ. “ΝΟ νἱάθο οὐγ διετρίζοντο πρὸς ἀλλήλους ΤΟρααδη ἀαγὴ 

5, σοῦ 6ῃ1πὶ νϑυθυτη δἔγίάεγο οἵ ζγοηαθγο ἀθηζὶδιι5 βιρηιβοαΐῖ, αποά 

ΡΙὰΒ δβδῦ αφυδπ γογγυσμός.᾽᾽ 1)μη. ἘἙΣΧοΙηρ]α Π] ΒΠΛΟΩΙ τι8ι15 ἀθβΙ ΔΘ Δ Π.18. 

Ρ. γό68 Ὁ. ποΐῖ.3. νυϊραΐαπι ὠφελείας νογϊῦ νοίυβ, ηιαρποφιιθ οἱ ργο- 

7 εοίω οἱ τἰἰἰέαίε υἱυοδαπέ. ἸΝοβίευ δὰ βίγη]οτη 5. 5. Ἰσοσαχῃ Αοί. 11. 44, 45. 

(Τοιι. ΓΧ. Ρ. σο Β.) ὅρα πόσα αὐτοῖς μαρτυρεῖ: πίστιν γνησίαν, βίον ὀρθὸν, 

τὴν ἐν ἀκροάσει καρτερίαν, τὴν ἐν εὐχαῖς, τὴν ἐν ἀφελείᾳ, τὴν ἐν εὐφροσύνῃ. 

Ἐπ Ρ. Ρ. διὰ γοῦν τῆς ἀφελείας τὴν πᾶσαν αὐτῶν ἐδήλωσεν ἀρετήν. ΑἸϊο Ἰοςο 

Του. Χ. Ρ. 26 Ο.. υὐ]᾽ Ἰερτίαγ, πίστεως καὶ ἀφελείας χρὴ, δ οεγοη. ὠφελείας 

Βαθϑῖ. 

Ῥ. γόρ Α. ποῖ. '. τοῖς ἑαυτοῦ σχοινίοις συμποδίζεται. ΝΟΧ εοχϑίδΐ ἴῃ Ἰοοο 
βιτΠἶτὴο Τοια. 111. Ρ. 421τ.4. ἀλλὰ φεύγωμεν αὐτὰς, φεύγωμεν, μηδεμίαν 

ἐπισυρόμενοι λαβὴν ἔξωθεν" διατέμωμεν τὰ σχοινία, γυμνοὶ γενώμεθα τῶν βιω- 

τικῶν. 

Ρ, γόρ Β. Ἰἴη. ρεπυϊῦ, τοὺς ἐστενωμένους. Μ᾽εΐιβ, φιὶ ἀηριιβίαη!), 

ΤΟΜ. ΥἹ, 38 
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Οορ ταθδιηι5. ἄθ ἐστρωμένους ἢ. 6. ἐσταυρωμένους, ουὐα5 νΟΟΆΡ]1 ΘΧΘΙΏρ]α 

σαμη]ανίπηὰ5. δά ΤΌ. Χ, Ρ. 177 1). βεά ποὴ ορῦβ. ΕἸ]ορδηΐου 5. 881]. 

Μ. Τοι. [Π. Ρ. 64 Β. αἱ ἀποθῆκαι τῷ πλήθει τῶν ἀποκειμένων στενοῦνται, 

καὶ τὸν ἐστενωμένον οὐκ ἐλεοῦμεν. 

Ῥ. γόρ 6. Πη. γνϑηυ]ῦ. ““ ἀποφέρων, Ἰὰ οδβΐ, ἀποτιθέμενος, αἴ ἀποστέργειν, 

αἩϊογόηι αἴθροποτο." Τι. Ἐταβίτα. ΟὐὈτηροβίζατη οϑῦ ρυὸ βἰταρ] οὶ, αξ νοὶ] 

οοηΐοχίαβ ἀοοσορῦ. 

ῬΈΘΟΌ: ποῖ. Ῥ, πυοά οἀοθαΐαϊ, συνδιαζῶντας, ἸΟη ΟΥΔαούτῃ οβί. 

γείυβ, τα δογυαγθ δἐμιοηΐοα, ἢ. 6. συνδιασώζοντας, αιιοά Ἰερίταγ Τοι,. 1Π|. 

Ρ. 121}. οὕτως ὑμεῖς προνοήσατε τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς, καὶ ἀλλήλους συνδιασώ.-. 

σατε. Συνδυάζειν γΥΓΟ ατη νοσὰ θυ] τη αϑί, ἢοΐϊαπι ν 6] 6 Ῥβδ]η). οχ]. 5. οὐ 

μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ, ΟΌΙ, αἴ ἢ. 1. ἐπίγαπϑδίζίυο, ααδτὴ νο- 

οϑηῦ, ΒΘΏβα {ταϊζαγ. 

Ῥ. 770 Α. ποῖ. Κ᾿. ἐπειδὴ γάρ. Αγροάοβῖβ, διὰ τοῦτο ἀπηλλάγησαν, ἄδεε56 

νἹἀοίαγ, 
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ΑΘ 

ἨΟΜΠΙΑΒ ΙΝ ἘΡΙ5Τ. ΑὉ ΡΗΠΙΕΜΟΝΕΝ. 

-.. «.-- 

ἈΒΝΒΟΟΜΕΝΤΟΌΝ, 

ΤΙΤ. Ηομαβ ἴῃ ῬὨΠ]Θ Ομ Θ πὶ οὰτπὰ πονὰ [πίογργθίαϊοπο 1 ίηὰ οἵ 

Απποίδ!οῃϊθιβ δαάϊαϊῦ α. ΒΑΡ Ιαβ, [μὰ ΘΠ ΓΡῚ, 1712. ΠΟΠΠᾺ]]ὰ5. Οὔ- 

ΒΟΥ ΔΙ Οη65 δα]οιθηῖς ΤΙΌ. Ηθιηβίεγ βίο. Εαβάθμη ορουὶβ αΠΠο πον 

δαοἴοΥ οἵ θυ θη ΔΈΟΣ ργοα Γράπηϊ Βαΐαν. 1747. ““ Ῥοζαϊεβοῖ δυΐθπι 

ΒΑΡ ΘΙ 1α5,᾿ υὐ Ηδμηβίθυ μαβι νογθὰ ποβίγα ἔδοϊαπλ 8, “ νὴΓ ῬΟΓΘΓἸζα5 

εἴ δοουγαΐιβ, 410 Βα πη πηι ἴῃ αἀϊοοπάο «Δ ηη18 ΟΠ γυβοβίομηι ἰδπάθιη, οἵ 

ΟὈΪΕἸΒΒΙ τη ἢ ΟΥ̓ΔΙΙΟΏΙΒ ο]θρδηζὶδῖη σοτητηθηάαγοί, 6χ ἰδηΐο βου ρου τὴ 

6] 15 ΠΌΙΠΘΙῸ ΒΡΘΟΪτηΘ ἢ Δ] οα 6] Θρῖββθ Ππλδί! 5, οὔ ΤΠ ΔΡῚΒ5. ΔΟΟΟΙΠΠηΟαδᾶ- 

ἴχτη, αυᾶπιὶ ᾿ἰβῖαβ ἴῃ ῬᾺ] Ἰρ᾿βίοϊαπη δὰ ῬΠθιηοηθῖη ΟΠ ]1ὰ5; απδ6 

αὐ! θη ἴαϊθβ 6588 τ]ῃὶ νἹἀθηΐιχ, αἴ ΡοΐΊ5 6Χ οὐ ΟΠ Υυβοβίοσηι θχζίοτη- 

ῬΟΓΆΪ ΓΔ Π] Ἰταΐθ τὸ οοποίομα ἀἸοθπτβ οχοθρίαβ θεβ6, σα ΔῸ 1ρ80 ε]8- 

Βογαΐαβ βίας τὴ 5Ξ1ἴ : ΘΟ] ΒΠ.ΟΟΙ 58 Π 6 ΠΟῚ ῬδΟδΒ 1 ΤΩΔΉ]Ό15 νΘΓΒΘΙῚ 

ΠΘΙΉΟ, 4] τΤοοΐθ βαρίδΐ, περανοσιί. Μοιηούδηϊυῦ ἃ (ἀθοΟΥρΡῚΟ ἴῃ ὙΙ. 

ΟἸγυβοβῦ. Ρ. 101. οἵ τε ἐκδυθέντες παρ᾽ αὐτοῦ λόγοι, καὶ οἱ λέγοντος αὐτοῦ 

ὑπὸ τῶν ὀξυγράφων ἐκληφθέντες : αἱ ΡΟΒΙΘΥΙΟΥΙΒ ΟΘΠΘΙΒ Πα] ῬΙΟΥΙθᾺΒ οἵ 

Πἰΐογα 5Εγ}1, εἴ τούατη ογάϊηθ οθἀδηΐ, ἢ αυ]Ἰβαῦδηη ουῦ 4] ἀπὈιζοῖ ὃ 

Ρ. γ7γ3 Δ. "πη. 1. διηγήσασθαι. “ Ἀδίίο ροτγατηϊηδίϊοα ροξίυ]αΐ διηγησα- 

μένου νοὶ διηγουμένου. Ἦοο Ἰὰυ16 ηοΐαξ Α. Π)ιαπᾶραβ: 564 δὰ πουγηδῖη 

ΘΥΔΙΩΓΩΔΙΙΟΔΠῚ ΟῚ αἰζθηα!ῦ θα 6 δχίθιηρουα 5 ἀϊσθηζβ ἱπηροΐαβ, Π66 

φοἸογιαΐθμῃ ᾿ἰηρδα βαοαΐα τηᾶηυβ. ΕΧ ρΡ] στ θ5 7115 ΡΘΠΘΙΒ ΘΧΘΙΏΡ] 5 

ἢά65 115, ααδ6 δηΐθ ἀἰχίτη"5, οοηβίαϊ.᾿ Ποριδί. 

[υϊά. ποῖ. 9. ἐδέθησαν. ““ 51. ορίππηθ ΟοἸΌ. [δὲ τπᾶγρ. 5ὅᾳν.} Αἴᾳας 

ἴα ἸΙαρογαΐῖ ΑἸθγοβιίαβ. Οδτηδ]. αὶ νους, υἱποίδ 5μηί. ἘΔ ἐδέχθησαν, 

γτηδ]θ. [ἢ Νοῖ!β 8401]. 411 Ἰθοῖίο αβουζασ ἐδεήθησαν, ααᾶθ ποη σοηνθηϊῇ. 

“ΜΜοηίοῦ. ““1,δβοἴϊο ἐδέθησαν οταπῖπο νἱἀθίαγ ργαθίογθη δ. Ποηιδί. Βθπὶ 

οχῖσγα οὐηποιη ἀπ! δ π 6 πὶ Ροπὶΐ Ἰοουβ ΝΟΒΓΙ οιη. [Χ. Ρ. 743 (. μετὰ 

τοσοῦτον χρόνον εἰσιόντες, ἔνθα ἔμεινε Παῦλος, ἔνθα ἐδέθη, ἔνθα συνεκάθισε 

καὶ διελέχθη, πτερούμεθα, καὶ πρὸς τὴν μνήμην ἐκείνην ἀπὸ τῶν τόπων παρα- 

πεμπόμεθα. 
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Ρ, ,73 Ὁ. Ἰ1η. 3. τὸ δουλικὸν γένος. “51 4ὰ 510 ἀκολουθία Ἰπΐογ πᾶδο 

οὔ βϑηϊθηίδιη βιιθβθαπθηΐθμ, ᾿θρο ἀπ ΟἸΠΏΪΠΟ οΥΐ τὸ ἐλεύθέρον γένος. 

Παῖοθ. Νοβ ἢϊς αυϊάθτη Π1Π1] τηυΐδιηιβ; 564 1ὴ δἃροάοβὶ ἑτέρους ῬΓῸ 

ἐλευθέρους ἸΙ]θΘηΐοΙ ἸΘρ  υταα8. [ἢ αἱϊοααθ ἰοὺ σοπδβίγαοίίο ἀπογινώσκειν 

τινὰ (ΠΟ τινὸς) ποίΔ}}}}}8 δδί. ΟἿν Απποῖ. δα Το. ΙΧ. ρυ το Ἐς 

ΤΌΙα. 11η. 7. καὶ γράφων ἔλεγεν. ““ Ῥοβίυ]αϊ ἀναλογία, καὶ γράφοντα λέ- 

γειν. ῬΡαΐαγτη ἴδιηθη ροΐϊι8 ἸΘρΘ πὰ πὶ Θὰ ρΡΔΥΘΏΓΠ65Ὶ 516 ; (καὶ γὰρ 

γράφων ἔλεγεν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ διακονῇ μοι.) Παΐε8. Μιὰ. εαρτὰ δά Ρ. 7735 Α. 

ἔϊαν τὶ 

Ρ, γγ2 Ὦ. 11ὰ. υ]0. εἴθε τοὺς ἔξωθεν κ. τ. ἑ. Ἠοος ἀ6 5ογνὶβ νυ]ρὸ ᾿πτς6]- 

Ἰραηῖ; Νοίαβ δαΐθπι δα τηοηδο] 1085 ΓΘίθισα νἹἀθίυγ ; ἔϊέήηπαηι θὲ 605, φιὶ 

δοἰϊέμαϊπος5 μαῤΊίαμέ, ἐηΐ67 εὐ ῦθ8 ροβϑθηλδ ἡποίμα67.0, τι} 6.» οἰδ θῳηθηιρία 86- 

ἰμεἰ5 ἰσογοί ᾿αιγῖγο. Ἀλ65. ἈΠ64 Ια τηοπηθηῇ] Παθοϑῦ δα αἰγπηθπ δι αὰ86- 

ΒΓ] ΠΏ, ΑἸἸΠΟΟ θη 6 ἂῃ ΟΠ ΒΔ ΠΕ ΠΟΡΟΙ: Δ Ιΐδ 6 β' πὸ ΘΟΠΟΙΟΠ 65. 

Ῥ, γ74 Β. ποῦ. 4, ἡμῖν. Θ᾽ ΑὈΙΠΓΘ]Πρ θη απ ν]ἀδίαγ προσήκει, ἀυγ]αΒοα]6. 

γρίαβ, π05 οοηυθηϊέ. 

ἨΔ ΣῚ. 

Ρ. γ75 Ὁ. πα. αἷς, “ Εοτίβ ἀναστρέψαι τὸν δεσπότην, αοηιίηιηι ρθγΌοΥ- 

ἰ6γ6.᾽ 1). ““Αἴᾳαϊ ἴῃ νυϊσαΐα Ἰδοΐίοπα, απο αυδογθθαΐ, ᾿Ἰηνθηϊζαῦ : 

Γ,8]Ὸ ἴδῖηθη οατὴ ἈΔΡΠΘ]Ιο οἵ Ν᾽ εἴ. [πΐϑγρ. οᾶρθῦα ῬγῸ, ἐηιηιμέαγθ δϑηΐθη- 

ἐΐαηι αοηιὶμπὶ, τἰταϊΓάτη ἴῃὰ αἰγαταοατηααθ ραγέθιη. Ηθηιϑί. 

Ρ. 775 Ὁ. ποῦ. Β, κἂν ἐδυσχέρανεν ὅϑδν. σοί. ““Βοτία ἐδυσχέραναν, ἀ6 

56 ν 15. 46 αὰδ6 Βααυπηΐαγ. ἡ ἤδη. ““᾿Εδυσχέραναν, αυοά 51η6 σοπίτο- 

νοΥϑῖα σαυΐατη αδβί, νάθγαΐ ργαθῖου ΒΑΡ ΘΙ Ιατη οἰΐϊδιη Πυπδθαβ. Πθηιϑβί. 

“ Κἂν ἐδυσχέρανεν, δαἰέθην α6 07 ἐπ 5ϑοΐ, ποῦ 50]]]οἸδηἀατη νιἀθίαγ. Εἰο- 

οἸαβίαθ, αὔδθ ἴῃ ἄοτηο Ῥἢ]]ΘΠΊΟΠΙΒ ογαΐ, ἔαοΐα τηθ πο ᾿ρδὶ οτηπῖπο ροταΐα 

ογαῖ.᾿᾿ Πά. Βδηῃ. γἄάδθο, Νοβ δηϊἊᾳύδιη ᾿ἰθοῦομθη ΠῸῚ 5ῖη6 ἀυθι (Δ, ]Ο 6 

ΓΘνΟΘΔνΙΠΊ18. 

Ρ, γγς ΕΣ. Ἰη. ρθη. ἐπεύχεται----ἡ χάρις. “ΑἸ ὈΪᾶπα πο βιυηΐ ἴῃ 

Τιαῖϊμα ᾿ηἰουργοίδθομθ, αὖ ἔδεε νἹἀθδηΐαῦ 6 χ 8115 σαοαὰθ (ὐὑᾶθοῖβ 6588 

[αοῖαᾶ. Τοΐαβ Ἰοσαβ ᾿ἴὰ σΘοηνούβαβ οϑὲ. Ζηιϊέαγο ἀοηιπμηι ἔμθι. [}]Ἡηιὶΐ- 

ἰεγθ {6 αοδὶίογὶθιιδ ποβίγὶδ ἴηι ογαίἑοηθ πὸ ἀοομὶέ, δὲ τοίμηνιδ αὖ ἴρ580 οὲ 

ποϑδίγα ποὶβ εἰμμλ. δὲ ἰσίζιν τηινϊέαγὶ ἐἰΐμηι δἐμαδαΉλι8, ρογηναπθέ ἐη ποδὶβ 

σταίϊα : 5ἰη) απέφηι, ἐἰαηι ανυϊἐἐϊηιιι5.." Βαρλεοί. 

Ρ. γγ7γ6 Α. 1π. 2. ὅτι τῇ ποιότητι, τη}]6 ΟἸΏΪΕΒΟ καὶ, Βεῃ. 

Ρ. γγ7 Ὁ. 1π. ρϑιυῦ. “Ιμορϑπμάσμῃ νἱἀθίαγ, οὐ δύνασαι χ. κ. εἴ οὐ 

δύνασαι ὃ. τ. ὄ. εἰς τοὺς ὃ. δῖπθ6. ᾿ΠΙΘΥΓΟΡΆΠΟΠΙΡαΒ, ΡΘΙ πηοάμπτη σΘΟΠΟ685- 

ΒΙΟΏ15.᾽᾿ 7) μΉ. : 

Ῥ, γγ7γ Ἐς Πη. ει. φιλοφροσύνην. ἘΠ ΠΙΟΠ65. ΟἸΠΠ65. ἃπΐθ ὩΟΥ ΒΒΙ ΠῚ 

φιλοσοφροσύνην (516), απο πιοΥαπὶ τηθη τη 6886 νἀ θίασ, Τ,θοϊο φιλο- 

φροσύνην ο5ῖ ἴῃ ποβί15 ΒΕ. .1. ἀ6 οοίθυῖβ 11] σοτηρουζατῃ Πα ΌΘΤη5. 
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Τοϊά. Ἰἰη. 2. ἀπὸ τοῦ δανείσματος διαλυόμενος. ““Με]ϊὰ8 ἀθ]ΘὈϊΓοΥ τὸ 

διαλυόμενος : πᾶπῃ οἴ 5ΘΠΒῸΒ8 51η6 ἢοο νϑῦθο οοηδβίαϊξ (ἢ), οἴ νϑυθυπι ΠΟῊ 

ΡΙΌΡΥΪΘ βἰρπιῆοαΐ δοίυογο, ἵιροηπάογθ, 5β6α ἐγαηβίφευ 1. 6. ηῖγθ οοη ἐγ ουθν - 

5βἱαηι." μη. Μεῖίαβ, ἑάφιθ ομθὶ α ἤοθημογ 6 ποη αὐδοίυαίαγ. Αὐὖ πος {6- 

ποπάσπι, δυιϊΐ 51 νυ θη δοῖνα Βυτηδίαγ, διαλύεσθαι ἀπὸ τοῦ ὃ. οδῇ ρμαγίθηι 

αοὐϊίὶ βοἴυογο. 

Ρ, γγ8 Β. ποῖ. Ρ. καὶ ποῦ ἴσον. Ποῦ ΡΥῸ πῶς, αἴ οοπίίθ5Β. Τοιη. ΙΧ. 
Ρ. 593 Ὠ. ποῦ γὰρ θαυμαστὸν, εἰπέ μοι; Του. Χ. Ρ. 131 Ο. καὶ ποῦ τοῦτο 

δίκαιον ; Ῥ. 501 Α. καὶ ποῦ ταῦτα ἄξια συγγνώμης ; Ῥ. 563 Β. καὶ ποῦ ταῦτα 

φίλων τὰ πράγματα; Τομι. ΧΙ. Ρ. 28 Β. ἐπεὶ ποῦ (νυ]ρὸ πῶς) σώζει ἡ 
, ΄ 

πίστις, εἶπέ μοι, ἄνευ ἔργων ; 

ΗΟΜ. 1|. 

Ρ. γγο Ὁ. 11η. 8. καὶ τοῦ παρόντος ἰδεῖν τοῦτο πολλῷ μεῖζον. ““ Βίτυο- 

ἴαγαθ πούτὴᾶ ροβίαϊαϊ, παρόντα, 4αδηην 85. ἴῃ . δἸζδταμη Εἰ, ΘΟμβθηδηΐ. 

Οτάο νϑυθοσιπὶ οϑύ 815: καὶ τοῦτο πολλῷ μεῖζον τοῦ παρόντα ἰδεῖν." Ηφηϊεί. 

Αἴ ρᾶοθ ΝΊΓΙ βιυτηγηὶ, ΟΥ̓ 6586 ροΐαβί, καὶ τοῦτο π. μεῖζον τοῦ ἰδεῖν (τὴν 

ἀγάπην αὐτοῦ) παρόντος. 

Τοϊά. ποῖ... ψετθᾶ καὶ ἀγαπᾶν, αιιὰ 6 ΠᾺΠ] πὶ ἸΔΟΠ ΘΠ ΒΘΗΒᾺΠῚ ΡΥΔΘΌΘΥΘ 

νἱἀθηΐζαγ, ροβῦ ὅϑαν. οδῦ. ργαθίθυτη]ΒΙΤη 08. 

Ρ, γγρ Ε΄ "πη. 1. συνάπτων ἑαυτῷ, ΟἸΪΒΒ5Β0 αὐτὸν, τηΘΠ4ο86 φαϊάθγαηΐ 

Μοτ. Ββϑη. 

Ρ, γϑι Ὦ. Ἰϊη. 2. εἶπεν, ἐγέννησα. Μεῖαβ, αἰχογαΐ, φιιθηλ ἵπ υἱηιοι 5 

φοπιῖ. Μιάδ δὴ Ἰαρϑηάσμῃῃ βἰζ, εἶπεν, ἐγέννησα' εἶπεν, ἐν τοῖς δεσμοῖς ἐγέν- 

νῆήσα. ῬΥΪᾺΒ ΤΠΘΤΩ ὈΓΠὶ ῬΓΘΘΓΟ ]αρβ8 οβδί ΤΠΓοΥΡΥ 65, ροβίθυ!α5 βουῖθᾶ. 

[014. ποῦ. τ. οὐαὶ, Βαροχαβήλ. ““ ΤηΓΘΥΡΙΕΒ. ἤδΠπΠΟ ΡΑΙΓΠ ΘΟ]. ΟΠ ἃρ'- 

ῃοβοῖτ. ἡ 1 μη. “Ἡππο Ἰοσαπι ΠΟΠάππλ ΓΘρΡουῖ, πα 6 νοοθτὴ 6χ ΗΘ Όγαῖσο 

ΘΧΡΥΘΒβτη. οηίοῦ. ““ Ἑξαυϊάρτη αἴὰ ἔταβίγα ααδθβινὶ, 4115. 510 116 Βὰ- 

ΤΟ ΔῈ]. “Γαπάθιη ἴῃ πηθηΐθμῃ ΤΩ] νϑηϊΐ, 51 ἔογίθ ᾿πίθ]Προηάα ἤδθο 

βηΐ ἀθ Ιοδθοά, οατὴ βοϊθαπΐ ἱπίθγάπτη ἀγαθοὶ τοϊγο ἀθρύανδύθ ΠΟΙΏΪηδ 

Ηεῦγαθα. ΕΠ ραπθ ἰΐα εβεα ἀβργθμεπάι. Ῥτγὸ Ιοδθοά δῃηΐμη 1 δι. 

ἷν. 21. Βαθοπίὶ ,ΧΧ.. Τηϊογργοῖθβ Οὐαιβαρχαβὼθ, ἀπάθ ποὺ τηΔΡῚ5 ΘὈΔΤὴ 

σοΥταρίατα ἢαχίβεθ βα(]5 οοπβίαϊ, Παρἠλοί. ἴῃ Ηθῦναθο δϑί τλ3-ν, 

ΟἿ Ῥγοχίτηβ δοσοϑαϊ Οὐαϊοῖβ ΑἸοχ. βουιρίασα, οὐαιχαβώθ. Τῃ Ν᾽ αἴίσοδπο 

εξβί οὐαιβαρχαβώθ. 

Ρ, γ82 Α. ποῖ. ἢ, ““τίκτηται. ΑὈβαγάα Ἰθοῦῖο. Με]ῖα8 οσοπβαυϊζατη οσϊῖ 

ἢα]ο ἸοοΟ, 5] Ἰ6ρ'88, τις κτῆται ; ἴᾶθο ΘΗΪΠῚ ἔοττηα ΠΟ δβί ἰηυδιζαΐα ; να] 

κτῶται. [ἃ τηδχίτηθ το]αχαΐ 1118 ΤἹΡΌΓΘΙΣ, 41 τοραῖαγ, αα στη 418, 51 ΓῸΒ 

510 πΠῚ115, θᾶτη παποϊβοδίγ εἴ ᾿τηροίγοξ, 110 Ἰαθοηΐο.᾿᾿ Ποηιδί. “8:1 φυά 

τηυζαπάμτη, ργϑθβίαϊ Ὦ1ο γίνηται ἸΘΡΈΓΘ, οἴ Ργοχίπηα ἐντεῦθεν τίκτεται. 7. 

Βεη. φἕδε Τίνηται ΡΥῸ τίκτηται [αν ΘΕ θὰ.5 ΠὈΥ15 βαἀϊαϊ πη. 

[θ14. ποΐῖ. Β, καὶ οὗτος... καὶ οὗτος. ϑνπίαχῖβ Ῥϑυατη οἰθρᾶπβ, 564 
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ΝΟΒΙΥΤΟ Ρθγααδηη Δι, }]1αγ15. [ἢ Ἰοοο Το. ΝἼΠ. ρ. 522 Β. ἂν γὰρ ἐν 
ἐκείνοις ἀεὶ διατρίβωμεν, οὐ πρὸς τὰ ἡδέα τὰ ἐνταῦθα πεισόμεθά τι, οὐ τὰ λυ- 

πηρὰ βαρέως οἴσομεν, ἀλλὰ καὶ τούτων καὶ τῶν ὁμοίων καταγελασόμεθα---- 

Ὁ] ΌΠγ8, 1 [Ἀ]ΠΠγῸΓ, 510 Ἰθρθηάα : ἀλλὰ καὶ τούτων καὶ τούτων ὁμοίως κατα- 

γελασόμεθα. ᾿ 

Ρ, γϑ2 Β.. ]η. 3. καὶ οὐκ ἀπὸ προαιρέσεως. ΜΝαίυβ, π60 6 υοἱμηίαί5 

γοοί μαϊηθ. ““ΝΝΟΙ 60 ΘΟΉ51|10 υὐ ΟΠ τΙϑαπαβ ἢογοῖ, οἵ 5ῖς δα ἀοχηϊπιτη 

γραιγοί.᾿ Ναρλοί. 

Ρ γϑὃ5 Β. ]Ἰη. 2. διὰ τὸ μέγα φρονεῖν. ““ Ῥ]ΘΠΙΟΥ οΧΙγοῦ βϑηϊθηΐα, 51 

δαἀάϊέαμη [ογεΐ, τῷ ταπεινοῦσθαι." Ποηιδί. ΤιΘΏΪΟΥ ἔογοῖ οογγθοΐῖίο, διὰ τὸ 

διὰ τοῦτο μ. φρ. (. ᾿ηἴτὰ Ρ. γ84 Ὦ. 

1014. ἢ καὶ οἰκέτης. ““ Ηἰς ᾿πη|6]]Π]ΡῚ νυ]ῦ Πλυπᾶριβ οομβαηφιίηθιηι, αἵ 

ἀοοσοί Ἰϑαβίαίηϊαβ. 56α δρὸ να]άθ ἀιθιΐο,᾿ Παρὴηεί. ἘΠ᾿ ποβ. ψΜείαβ, 

ατΐ οἰΐαηιν 867 υι8. 

Ῥ, γ84 Α. 11π. ρθη]. δέ αὐτὸ δὴ τοῦτο ; [Της6]]1ρ6 δοομπάαην Τ)8 1615 

ἴῃ [οββδῃλ Ἰθομ πη ἀθ ἸΒΒΙ ΟΠ ΘΏ, 486 τηθιηογδίατ ΒΕ] οὐ Ὦγαδο. 48. 

Ρ. γὃς Β. ποῖ. ΣΧ, ἀποδωσόμεθα. ἸηΒο]απΐογ αἸοΐαμη ΡγῸ ἀποδώσομεν ; 

566 [8 ΒΌΡΓα Ρ. 610 Εἰ. ἀποδίδου τὸ ὀφείλημα διὰ τῶν παίδων. ΒΠδΥροοτα- 

[ἴοη : ̓Αποδιδόμενοι, ᾿Αντιφῶν ἐν τῷ περὶ τοῦ Σαμοθρᾳκῶν φόρου, ἀντὶ τοῦ 

ἀποδιδόντες. “Ἑξῆς δέ φησιν ἀποδιδόμεθα, ἤτοι ἀντὶ τοῦ ἀποδίδομεν, ἢ ἀντὶ 

τοῦ πιπράσκομεν. 

ΠΌΜ;ἍἉΙΗ, 

Ρ, γ86 Β. ποῖ. ἅ, Ρ΄ο παραινεῖν 6Χ 5016 Οδΐοπδ περαίνειν, ηΠιμοα ΟἸ] πὶ 

σοπ]θοΐαγα ἈΒΒΘΟΆΓΙ ΘΥΔΙ..Β, ΔΥΓΙΡ Ϊπηα5, Ατηθῖσαθ Ν᾽ ίαβ : Ν λι ἑαπέαην 

ἑηιροίγαηαιὶ υἱηι ἠαθεγο εοἰοί. 

Ῥ. γ86 Ὁ. 11η. 2. πρὸς ἐμὲ ἔχεις τὴν ὀφειλήῆν. ““ΨεΥθᾶ 1015 ΒΟ]ΘΠΪδ, 

ΟἿΠῚ Δ [ΘΙ ΔΙ ΓΘ 5. ΠΟΤΊΘῊ ἴῃ 56 ΓΘΟΙΡΙΌ. ... Πρὸς ἐμὲ ααΐθτῃ οΘβὲ ἀρια Ἠϊ6, 

ααΐ ρθη685 16, Μ6] ηιθοιίηι αφαϑ8 [οί δ ποηιΐηθ.᾽ 1) μη. 

1014. Ἰ1η. 4. ““Τραμματεῖον ἐκτελέσαι Θδὲ οακέϊοηθ.)λ 56ὰ οἠϊγορσγαρλιηι 

ἄαγο. Νίαμι εἴ ἴῃ νδηρε]ο λάβε σου τὸ γραμματεῖον, Ν᾽ Θἴαβ [ΠοΥΡΓ65, σατ- 

ἐϊομθηι.᾽" 1). ἘΔ Ιβυιβ οϑὶ ΑΥἸΑΌΤΟΒΙΒ, ζέθγαβ ἠπι)ιδηιοαῖὶ βογίθουθ, νου [6 8. 

Ρ. γϑ6 Ἐς. ποῖ... ““ΜΙΠῚ ποὴ ἀσθίατη οβί, αὰ1Π ΘΧθιΉ ] αν" ταθοιπὶ 510 

τη ΘΠ 4ΖΟΒ.πΠ), οἵ δηΐα σφόδρα Θχοϊάοτγιί ραγίου]δ μὴ, ν6] ᾿πουτίᾶ 11 ὈΓΔΙΙΟΙ ΠῚ, 

ν6] φυοά 1ζὰ τοοῦατῃ ραϊαγιηΐ, πΠ6 ἴῃ οαάθπη ΡΘΙΊΟ4ο μὴ Ὀ86 ΡοΠοΙδίαΙ, ΓΘΙῚ 

ΡῬΆΓαΤ σοηβι ἀθγδηΐθθ. Ῥϑα]ὰβ Θηΐμ ΓΘ 18 [ΘΙ ρογαθαΐ, αὖ πθαὰ6 ΠΕΡῚ]- 

ΘΘΠΙΘΥ ΔΡΌΓΘΙ, Π6 ΠΟῚ ΟὈΤ8Θ 5101 ΠΆΌΘΓΘ νἹ ἀθυθίασ, ΠΘα 6 ὨΪΓῚ18 50]]]1οἱΐα, 

η6 αἸΒΙ ἀοητ86 Βαβριοϊοπθιῃ ρυδορογοῖ,᾿᾿ Παρὴοί. Ναραίνδπι πῸ8 οχ Οδ- 

ἴβηδ ἀββιηβίτηαβ. Οδίθγαμη Πᾶθο μετὰ πολλῆς τῆς ἀσφαλείας, ἩΟΠ ΟἸΠῚ 

ψείογο, πιαρηα οι βαμοϊα, πρὸ οαπὶ Μοηΐοῖ. οὖ Βδρῃ6]. σιάφηῆα οἰῆὶ 

αἠὶροηίία, βεα πιαφηα σιν οαμ ἔθη, ν ΟΥ̓ Ὸ 7.118. ΒΟΙ]ΘΠΠΙ ΘΟ ΘΥ ΠῚ. 

Ῥ, γϑη Ὁ. 11η. υἱύ, τὸ εὔχεσθαι αὐτοὺς, καὶ τοσοῦτον αὐτοῖς δοῦναι, 501116οΐ 
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τὸν Παῦλον. ὅϑ'οα Ποῦ οβί να]άθ οὐβουσσαιη. ““ [πΐθυρυθβ, μὲ ογοηΐ ἔρϑιηι 

ϑὲυὶ Ἰξογμηι ἀαγὶ: αἰϊάτῃ, αἵ νἀ δία, βοοαΐαβ Ἰδοῦ οποιη. ϑαῦυ. 

Ῥ, γ8η Ὁ. πη. ρεπυ]ῦ. διὰ τοῦτον. ΜΊ]ΘΙμηι5 διὰ τοῦτο, 56. τὸ ἐν θλίψει 

εἶναι αὐτόν. ϑεα Ν᾽ οἴμιβ, ργορίευ ἤμπο. 
Ρ,, γ8η Εἰ Ἰπ. ρϑπαϊῦ. ““Ηδθο αυϊάθη νοῦθα, ΓἜραστος γὰρ, φησὶν, ἔμει-- 

νεν ἐν Κορίνθῳ, ϑαηῃΐ οχ 2 ΤΊπι. ἵν. 564 ἀ.ΟΥΒᾺΠΙῚ ἢϊῸ Πβοσαπίαγ, οαπὰ (6 

πὰ δραΐασ, ποὸὰ ἀθ Ἐγχαβίο ἢ Ηδθο Ἰρὶταῦ ΟΥΏΠΪηΠΟῸ [Ο]]οπάδ, οἵ ὃχ 

εοάδιῃ (δ Ρ. ν. το. Δημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν, ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, απ 

ἀαθῖο τεροποπάδ. 7)ιώι. 

Ρ. γ88 Α. Ἰη. 6. δυσωπῶν αὐτόν. ῬΙῸ αὐτὸν, πΠο ν]άθταιι8 αὐτοὺς 6556 

ἴῃ Ε΄. όσοι. [ογίαββα τοοῖθ. Νιῃ ποὴ βοϊατη ῬΠΠ]θιποπθιη, 564 ἀομηο- 

ΒΈΙΟΟΒ. 6]05 δά ργαίϊατη οὰπὶ Ομδβίηο ᾿πθαπάδτῃ Ὠοτγίαϊασ. ΨΙά. Ξαργᾶ 

Ρ. 787 Ὁ. 

Ρ. γ88 Β. 11η. 6. εἰ μὲν ποιεῖ τὰ τῆς εὐλογίας, εὐλόγηται, εἰ ἐλεεῖ τὸν 

πλησίον. Μείΐαβ, δἰφμίάθηι αἴφηα δοηθαϊοίϊοηθ ρογθφετῖβ: δοηπθαϊοοί, βὲ ραιι- 

»εγὶ οἰεθηιοδηπαηι ἰγίθιαβ. ρους, αὖ νιἀρίαγ, δαοΐοσθ, Μοηζοίδσοη 5 

ποιεῖς, εὐλογήσει εἴ ἐλεεῖς οοπῖγα ἤάφτη ΠΙΌΥΟΥΌΤη Θά! . 

Ρ, γ88 Ὁ. Ἰἴη. 5. Καλὸν τὸ πρᾶγμα; ὅ:1. Νείοη. ὅαν. οἷ ΠΌΤ] ΟἸΏΠΘ6Β. 

Μεΐαβ, βΒοπα γ88 ῃιϊδογίοογαϊα. Ἦδαϊο Πἰτηῖβ {ΠῚ ΌαΘἢ5 ΜΙ ΟΥΘ]] 5 Ἰτροτΐα 

Ἰερὶῖ, καλὸν τὸ πρᾶγμα; ἔλεος τί οὖν κ. τ. ἑἕ. ΙΒΌΠΟΓΟΠΘΙΩ ΟΟΥΓΟΧΙΐ 

Μοηΐίεΐ. καλὸν τὸ πρᾶγμα ἔλεος" τί οὖν κ. τ. ἑ. 

Ῥ, γ88 Ὁ. ποῖ. ΣΧ, (ὐοπείγποϊ!ο πο 50]]]οἰζα πα, φιλανθρωπεύεσθαί τινα. 

81. Τοιι. Χ. ρΡ. σ41ι Ο.Ψ. φιλανθρώπευσαι (απὺ5 δἀά. πρὸς) τὸν ἀδελφόν. 

Το. ΧΙ], Ρ. 457 Ὁ. εἰ γὰρ ἀναξίους ὄντας ἡμᾶς εὐεργετεῖ ὁ θεὸς, καὶ ἡμαρ- 

τηκότας φιλανθρωπεύεται. ; ' 

Ῥ, γρο Α. ]π. 5. τὰ τῶν ἐχθρῶν αὐτοὺς διαθῶσιν. ιά. Απποῖ. δὰ 

Τόν ἊΣ Ἢ: δὅ Εἰ, 
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(Ἃ 191 αἱ Ἄὅλαυ 
ΒΕΟΕΝΤΙΥ ΡΟΒΙΙΒΗΕῸ. ΒΥ 

ΦΟΗΝ ἩΒΝΗΥ͂ αν ΦΑΜ δ ΡΑΝΚΙΙ, 
ΟΧΕΟΒΌΡ, ανο 377, ΘΤΆΑΝΌ, ΚΟΝΡΌΟΝ. 

ΜΝΕΙ͂Σ ΤΗΕΟΙΟΘΙΟΔ1, ΤΤΟΙΑΙΑ͂ΚΝ. 

ΒΕΥ͂. )Ἑ. ΜΟΒΕΒΙΥ. 
ΒΕΈΜΟΝΒ ΟΝ ΤῊΝ ΒΕΑΤΙΤΌΒΕΝ, τ οὔμιουβ τη ϑῦ! Υ Ῥγθδο θα 

θεΐοτ {πΠ6 Τὐηϊνουβιγ οὗ Οχίοσά ; ἴο ψμ] ἢ 15 δἀἀοα ἃ Ῥυθίδοθ γο]δίίηρ το {06 σϑοθηΐ 
γοϊυιηθ οὗ ““Εἰββαυβ δπᾶ Ἠνίθνβ.᾽ Βυ πὸ μεν. ΟΕΟΚΘΕῈ ΜΟΒΒΆΧΚΥ, 1).0.1,,, 
Ηεδὰ Μαβίου οἵ ΥΥ Ἰπομοβϑίου (Ὁ]16ρθ. ϑοοοηα Ἐαλέϊου. ὅνο., Ῥυῖοθ 105, Θὰ. 

ΤῊΘ Ργϑέμδοο βοραγαύθυ, ρυῖο 25. ΤὴῖΊα6 Ρ. 0. 

ΔΒΟΉΘΕΛΑΟΟΝ ΟἜΕΤΟΝ. 

Α ΜΈΜΟΙΒ ΟΕ ΤῊΝ ΤΑΥΤῚ ΦΌΒΗΌΑ ΜΑΊΘΒΟΝ, Ἐδβω, ΒΥ [16 
Ὑ ΘμοσὉ]6 Ανομάθδοοῃ ΟΗὕΚΤΟΝ. 2). νο]5., ροβί ὅνο.,ρ γι Ῥοτίγαϊί, 18. 

ΤῊΗΕ ΤΑΤῈ ΒΕΥ͂. Η. ΝΕΧΙΑΝΏ. 

Α ΝΕΝ ΟΑΤΈΝΑ ΟΝ 51. ῬΑΤῚ 5 ἘΡΙΒΊ ΠΕΝ.---Α ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 
ΑΝ ΕἸΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΈΝΤΑΒΥ ΟΝ ΤῊΞΝ ΕἸΡΙΒΤΊΕΒ ΟἹ ὅτ. Ραῦστ: ἴῃ ΜΜΏΪΟΙ ΔΙ 
ΧΙ ρα ἴπ6 Βθβα] 5. οὗ [πΠ6 τηοϑὲ Ἰθασπθα ΤΠ ΘΟ] οροαὶ Οὐ Ἰοἰβυηβ, ἔγοση [ηΠ6 Αρ8 
οὔ {πΠ6 Ελαυ]ν ΕδίΠουβ ἀονῃ το {πΠ6 Ῥυθβθῃΐ Τῖι6. ἘΝ αΙ 64 Ὀγ {Π6 Ἰαΐα βδν. ΗΈΝΒΥ 
ΝΈστν, Μ.Α., Ὑ]οαΥ οὗ ὅτ. Μανν ΟἸαγοῦ, όνοι, μα ΟΠπαρ]αῖη ἴο {Π6 ΒΊΒΠΟΡ 
οἵ Εχείεσ γ). 1,, οοπίαϊηῖηρ ΤῊΒ ΕΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΕ ΕΡΗΕΒΙΑΝΒ5. ὅνο., 105. θα. 

γο]. 11., οοπίαϊπίηρ ΤῊΕ ΕἸΡΙΒΊΠΕ ΤΟ ΤῊΒ ΡΗΠΙΡΡΙΑΝΒ. 8νο.; 6]., 15. θα. 

ΒΕΥ. ΨΙΣΠΙΔΜ ΒΒΙΘΗΤ. 
Α ἨΙΠΝΤΟΒῪ ΟΕ ΤῊΝ ΟἩΥΒΟΗ, ἔοι 6 ἘΏΙΟΤ' οὗ ΜΙΙΑΝ, 

4.Ὁ. 818, ἴο [πὸ ΟΟΌΝΟΙΙ, οἱ ΟΠΗΑΙ ΟΕΟΝ, Α.ν. 451. ΒΥ δι αΜμ ΒΕΙΘΗΤ, 
Μ.Α., δι! ον οἵ Τηϊνουβῖιν ΟΟ]16ρο, Οχίογα ; Ἰαΐθ Ῥυοίβββου οἵ ΕΟ] βϑιϑι]οα] Η18- 
ΤΟΥΥ͂ ἴῃ {η6 ϑοοίς 5} ΟἸαγοἢ. ῬῬοβί ὅνο., ριϊοθ 105. θά. 

ΔΕΟΗΒΙΒΗ͂ΟΡ ΤΑ}. 
ΤΕΤΤΈΕΒΡ ΟΕ ΑΒΟΗΒΙΒΗΟΡ 1.4 Ὁ]ὺ, πον ἢνβῦ ρα] 18Πῃ6α ἔγοτῃ {Π9 

Οτὶρῖπαὶ Μ55.. αϊτθα ὃν {Π6 ἤμαν. ΑΜῈ5 Βι.155, Μ.Α., Οὐἱδὶ ΟοἸ]]6ρο, Οχίοτά, 

(ΑὩρ]ο- Οδίμο!ο Τῖθγασν.) ὅνο., ρῥτῖοθ 185. οἱόίῃ. 

ΒΕΥ͂. 9ΚΒ. ΒΕ ΨΧΨΈΠΙΙ,. 

ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ὙΕΠΤΙΘΟῈΚ ΟἹ ΟΒΒΑΤΙΟΝ. Βγ ἥγιπαμαν ΒΈΜΕΙΙ, 
}.}., Ἰαῦθ Ῥγοΐδδββου. οὗ ΜΌΓΓΑ ῬΕΙΟΒΟΡΩΥ ἴῃ ὑμ6 ΤΠηϊνουβιῦν οὐ Οχίοσα. Ῥοβῦ 
8νο.; Οἱοί, ὑσῖοθ 48. θα. 

| : ΒΕΥ͂. 1. Ψ. ΒυΒΟΟΝ. 

ΙΝΒΡΙΒΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟΝ. ϑονοθ Ξθυτη 8 
ῬΓθδομοα Ὀϑίοσο μθ Ὀπινογβιυ οἵ Οχίοτα ἢ ψὶῦ δὴ [Τηὐτοάαούϊοῃ, Ὀοίηρ δὴ 
ΔΏΒΨΟΙ ἤο ἃ οϊυηθ οηὐ]οὰ ““ Εββαγβ ἀπ Βονίονβ. ΒΥ {πῸ Ἄν. ΦΟην ὙΥ. 
ΒΥΈΒΘΟΝ, Μ.Α., ἘϑΙ ον οὗ ΟΥ6] ΟΟἸ]ορσο, ἀπὰ ϑοιθοῦ Ῥυθδοιου, ὅνο. 

[1 ἐλ Ῥ͵68ς, 

601-105" 



» ΝΕΙ͂ ΤΠΕΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, ΤΡΤΟΙ ΚΒ, (οοηέϊημοα). 
΄“- 

ΤΗΕ ΤΟΒῸ ΒΙΒΗΟΡ ΟΕ ΟΧΕΟΒΤ. 

ΤῊΝ ΟἸΙΝΑΤΊΟΝ ΒΕΆΥΝΙΟΙΝ. ΑΡΡΙΒΕΒΕΒ ΟΝ ΤῊΗΒ ΘΟΥΕΒΤΙΟΝΒ 
ΤῸ ΤῊΒ ΟΑΝΡΙΡΑΤΕΒ Ὸκ ΟΚΡΙΝΑΤΙΟΝ, ΒΥ (16 Ἰλῖρη ον, (Π6 ΤΟΚΡ ΒΙΒΗΟΡ 
ΟΕ Οχροῖν. Ζ7μὶ|γὰ Παϊέΐοη. Οτονη ὅνο., οἱοί, 65. 

Α ΟΗΛΙΠΟῊΝ, ἀοΙγουοά αὖ {πὸ ΤΥΪΘηΠ1841 Ὑιρι οι οὐ ἔπθ ῬΊΟΟ686, 
Νονθίηθοῦ, 1860. Βγ ϑάμυεξι, ΟΡ ΒΙΒΗΟΡ ΟΡ Οχβοκν, Τιοτὰ Ἡϊρῃ ΑἸΤΠΟΠ ΘΓ 
το οι Μαϊεβίν [πὸ Θαθθη, δηα Ομδη θοῦ οὗ {πη6 Οτάου οὗ [πὸ τίου. Ῥυῦ- 
ἸΙ5η6 ἃ ὃν γϑεαμεϑί. ὅνο,; 15. θα, 

ΜΟΝΤΑΟΤ ΒυΒΒΟΥΞ, Μ.Α, 

ΡΑΒΚ ΑΝῸ ΟἿΑΒΚ. Απ Οχίοσα Οαὐ1ᾶ6.- Βοος {πτοῦρἢ {Π6 ΟὈΌΥΒ65 
οὗ Δέον Πειριαηπίογοαβ, Μαιπμοπηαίοβ, Ναίαγδὶ δοίθποθ, δὰ Τὰν πα Μοάρθτῃ Η18- 

ἴουγ. ΒΥ Μονταοῦ Βυκβποῦβ, Μ.Α. μβεοοηά Ταϊέϊοη, εὐὐέϊι δοπιθ οὐ ἐΐ6 ἰαΐο8έ 

Ἡχαηιϊηπαέίοη Ῥαρογ5. Ἐδδρ. ὅνο., ΟἹ, ὅ8. 

ΒΕΥ.Β. Ψ' β. ΜΟΒΟΑΝ. 

ΤΊ. ΡΑΌΙΠ ΙΝ ΒΒΙΤΑΙ͂Ν; οὐ, ΤῊΕΞ ΟΒΙΟῚΝ ΟΕ ΒΕΙΤΙΒῊ ΑΚ ΟΡΡΟΒῈΡ 
1ὸ ῬΑΡΑΙ, ΟΗΕΙΒΤΙΑΝΙΤΥ. ΒΥ {πὸ ἢδν. Ἀ. ΝΥ, Μοποᾶν, Ῥεγρεῖαδὶ Ουγδίθ οὗ 
ΤΥΘΡΎΠΟΠ, ΜοηίροΙ ΘΥΎ 5ΠΪΧ6, Α α ΠΟΥ οὗ κ΄ Ν ΟΠ 165 οὔ {πΠ6 ΟΠ αν οΣι,᾽᾿ “ὙΠ ΟΠ ΤΟΙ 68 

ς οἵ Επρ]δηᾶ δηὰ Βιοιηθ,᾽’ “ΟΠ ΥἸβ Δηϊ ἀπὰ ΤΠ 6] 1 ᾿π 6]] θοῦ }}ν οοπίταβίβα,᾽᾽ δα. 
Οτοόνη ὅνο., οΟἸοίἢ, 45. 

ΒΕΥ͂. Τ ΤΑΤΗΒΌΆΥ, ΝΑ. 

Α ἩἨΙΜΠΤΟΒῪ ΟΕ ΤῊΝ ΒΟΟΚ ΟΕ ΟΟΜΜΟΝ ῬΒΑΥΕΒ, ΑΝΌ 
ΟΤΉΗΒΕ ΑΥὐΤΗΟΒΙΖΕΏ ΒΟΟ ΚΒ, ἴσοι ἴπ6 Βδἰοσιηδίίϊοῃ ; δῃὰ δὴ Αἰζεμηρί ἴο 
ἀϑοθυίδϊη ἤν {πΠ6 Βα το5, Οδποηβ, ἀπ Οπδβίοιηβ οὔτπ ΟΠ τοὶ μάνα θθθ ὑπάϑγ- 
βίοοα δηᾶ οὈβουνϑα τοτὰ {ΠῸ6 βᾶτηθ {{πη6: ψι δὴ Αοοουπί οὔμα δία οἵ Βεἰ1- 
σίου ἴῃ Επρ]Δηα ἔτομι 1640 ἰο 1660, ΒΥ [Π86 Βιον. ΤΉΟμΑβ Πάτηβύυκυ, Μ.Ά., 
Αὐτοῦ οὗ “Α Ἡϊβίουυ οὗ {π6 Οοηνοοσδίϊοη,᾽" “ἼΠ6 ΝΟΠ]ΌΓΟΥΒ,᾽ ὅθ. ϑεοοπά 
Επαλέϊοῃ, εὐλέ, απ πάρα. ὅνο., 105. 6α. 

ΒΕΥ. Ἑ. Β. ΡυΡΈΕΥ, 2.}. 

ΤῊΝ ΜΙΝΟΝ ῬΕΟΡΗΒΤΗ; τι} ἃ Οοτητηθηίαιυ ΕἸΧΡΙαπμδίουυ δηᾶ 
Ῥυδοίϊοδὶ, ἂμ [πιτοάιοίϊοηβ ἴο ἴπΠ6 ϑβδνθιαὶ Βοοκβ. Βγυ {π6 Βμν. Ε. Β. Ρύβευ, 
1).Ὁ)., Βδοΐϊα5 Ῥγοίδββοσ οἵ Ηθῦταν, δα δηοη οὐ Ομ τῖϑο σατο. Ῥατχΐ 11, 90εὶ, 
Τηςτοἀ ποΙ]0η--- ΑἸηο8, ΟἾΔ Ρ. νἱ. νυ. 6. 41ο., βενψεά, ρυῖσθ ὅϑ. 

ΤῊΝ ΟΟΥΝΟΙΙ ΟἿ ΤῊΝ ΟΗΘΒΟΗ, ἔγοθα [μ6 Οουποῖ! οὗ 96γὰ- 
8816 1, Α.Ὁ. δ], ἴο [πΠ6 Οὐαποῖ}] οὗ Οοπδίδηςηορ]6, Α.Ὁ. 881; ομΙθῆν 885 ἴο {Π6]γ 
Οοπδυατοη, θαΓ 4180 5 ἴ0 {πϑὶγῦ ΟὈ͵]θοῖβ απὰ ἩΗϊβίοτυ. ΒΚ {μ6ὸ εν. Ε'. Β. 
Ῥυϑ5δβυ, ).}., Βθρὶυβ Ρυοίθββου οἵ Ηθῦτεν ; Οδῃοη οὗ Οσῖβὲ Ομασοι ; Ἰαΐθ ἘῈ]- 
Ιου οἵ ΟΥἹ6] Οο1]16ρ6. ὅνο., 105. 64, 

ΝΙΝΕ ΒΕΆΜΟΝΒ ργεδομεά θδίογε {πΠ6 {Πηἰνογεὶϊν οἵ Οχίογα, δπὰ 
Ῥυϊηΐθά ομίθῆν α.0. 1848---18δ8, πον ΟΟἸ]δοίοα ᾿ηῖο οη6 νοϊιηθ. ΒΥ ἴπ6 Βδν. 
Ἑ,. Β. Ῥυϑβευ, ἢ.Ὁ. ὅνο., 95. 

ῬΒΟΕΈΒΒΟΝΒ ΟΟΙΨΙΝ ΒΝΊΙΤΗ. 

ΤῊΝ ΚΤΌΒΘΥ ΟἿ ἨΙΒΤΟΒΎΥ. ΤὙνο Τιθούατοβ 46] γορθᾶ ὈῪ ΟΟΙΟΙΝ 
5ΜΙΤΗ, Μ.Α., Πορὶυβ Ῥυοΐθθβου. οὗ Μοάθγῃ Η!Ἰβίουυ ἰῃ {1 Τϊνογβὶύν οἵ Οχίοσα. 
8νο., βθυγϑαῖ, ρυοα 25. 64. 

ΟΝ ΒΟΜῈ ΟΡΡΟΒΕ. ΟΟΝΒΕΘΙΕΝΟΕΝΣ ΟΕ ΤῊΗΙ ΘΟΟΤΒΙΝΕ 
ΟΥ̓ ΗΙΞΤΌΒΙΟΑΙ, ΡΕΟΘΒΕ 5, Α Τμϑοῦασο ἀο] νου ὍΥ ΟΟΙΟΨΙΝ ΘΜΙΤΗ, 
Μ.Α., Βδρίαβ Ῥυοίθθβου. οὐ Μοάθιῃ ΗἩϊβύουυ ἴῃ Ὁη6 Τὴηϊνθυβιῦυ οὐ Οχίοναᾷ, ΑΡ11}}, 
1861. 8δνο., βονγϑά, ρυΐοθ 15. θα, 

ΤῊ ΕΟὔΌΠΝΘΑΤΙΟΝ ΟΓ ΤΗΝ ΑΜΈΒΙΟΑΝ ΟΟΠΟΝΊΕΞ. 
Α Ιμροΐατα ἀε]νογοα θθίουτ [ῃ6 1{]ηϊνουβθιυ οἵ Οχίονά, 9ὰπηῸὸ 12, 1800, ΒγΚ 
ΟΟΚΌΜΨΙΝ ὅΜμιτη, Μ,Α., Ηορὶὰβ Ῥυοίβββου οὐ Μοάθσυῃ Ηϊἰβίουυ. 8νο., Ῥυῖΐοθ 18. 

76 86έ, εὐἱτ, απ Ζηιωιρι αὶ Πθοίμγο, ἴηι οΉ6 υοἱ, οἱοίι, ὅ5. 



ΝΕΙ͂ ΔΚΟΗΖΟΓΤΟΟΘΙΟΔΑῚ, ἸΡΟΙ͂Κ δ. ϑ 

ΦΟΗ͂Ν ἨΕΈΝΕΥ ΡΑΒΚΕΒ. 

ΑΝ ἹΝΤΕΟΘΌΛσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ͵ΙΤΌΘΥ ΟἿ ΘΟΟΤΉΪΙΟ ΑΒΟΗΙ.- 
ΤΕΟΤΌΒΕ. ΒΥ. 9οὴν ξεν ῬΑΆΚΚΕ , Εν5.4. ϑροομπὰ  ἀϊοη, Βδν βθα δᾶ 
Ἐ]ατρϑα, τ 170 ΓΙ] β γατὶοηβ, ἀπ ἃ Ἰοββασῖαὶ ᾿πᾶθχ, Ερδρ. ὅνο., οἱοί ἢ Ἰεῖ- 
ἴογθά, ρυϊοθ ὅ8. 

ἙἘΒΙΤΟΒ ΟΕ ΟἸΟΘΒΑΒΥ. 
ΞΟΜῈ ΑΟΟΟΌΝΤ' ΟΕ ΘΟΜΕΞΒΤΙΟ ΑΒΟΗΙΤΕΟΤΙΒΕ ΙΝ ΕΝ6- 
ΤΑΝΏῸ, ἔχοπι Βἰομαγὰ 11. ἰο Ἡθηνυ Ὑ1Π11. (ον {Π6 Ῥευρθηαϊου αν βί}16.) ὙΠ 
ΝΕ ΘΤΟὰ5. ΠΙ] Β ΓΔ Ιοἢ5. οὗ ΕὐχΙβίηρ Η θη δη8. ἔτότη ΟὐἹρῖηδὶ ταννηρβ. ΒγῪ {Π6 
ἘΡΙΤΟΙΚ ΟΕ “ΤῊΕ ΟἸΟΘΘΑΕΚΥ ΟΕ ΑΚΟΗΙΤΕΟΤΟΚΕ,.᾽, [Ιἢ 2 νοΐ5., ὅνο., 11. 108. 

“ἴ:ο, 

γοι,. 1.--ΕΝῸΜ ὙΙΠΠΠΙΑΜΊῚΙ. ΤῸ ΕΑ ΒΘ 1. (ον ἴπ6 Νουπιδὴ δῃὰ ΕΑΥΪῪ 
ΕΘ] 5ἢ. 5ῖγ}]65). ὅνο., 218. 

οι. 11. -ἘΠῸΜ ΕΡΠΑΒῸ 1. ΤῸ ΒΙΟΗΔῈΘ 11. (6 Ἐανατάϊδη Ῥεγὶοά, 
ΟΥ {Π6 Πβοοταϊθα ϑιγ]6). ὅνο., 218. 

716 τὐογῖς σοηερί οἰο, ιυἱέ 400 Φηρταυΐηρ5, απὰ α αφηοταὶ Ζηάρα, 
4 νοἷξ. ϑυο., ριῖοο 458 125. 

ΒΕΥ. ΨΊΙΠΠ1ΑΜ 5ΤΌΒΒΗ. 
ΤΗΝ ΤΡΑΟΊΤ “9Ὲ ΙΝΥΕΝΤΙΟΝΕ, ΒΑΝΟΤ ΖΦ ΟΕΌΟΘΙΒ ΝΟΙ͂ΤΕ ΖΣ 

ΙΝ ΜΟΝΤΕῈ ΑΟὔὕΤΟ ΕΤ ὈῺῈΉ ὈΟΤΙΟΝΕῈ ἘσΌΒΌΕΜ ΑΡ] ΨΑΙΤ- 
ΗΑΜ,᾽ πὸΐν ἤγβέ ρυϊηίθα ἔτουυ [Π6 Μαιμιβουὶρῦ ἴθ 1ηΠ6. Βυι 5} Μαβθαπ,, 1 
Τηϊγοἀποίϊον δὰ Νοίθβ ὉνΥ ΔΥΊΠΠΙΑΜ ΚΤΌΒΒ85, Μ.Α., γιοαν οὗ Νανεβίοοκ, Ἰδΐθ 

. ἘΠ] ον οὗ Τυϊηϊν ΟΟ]]6ο 6, Οχίοτά. ογαὶ ὅνο., (ον 100. οορῖθβ ρυὶηΐθα), Ῥυῖο8 
ὅ5.; ἀξπιν ὅνο., 98. θὰ. 

ῬΕΟΕΈΒΒΟΒ ΨΊΙ1115. 
ἙΑΟΒΞΙΜΊΠΠΕ ΟΕ ΤῊΝ ΒΚΕΤΟΗ-ΒΟΟΚ ΟΕ ΨΙΠΑῈΒΌΝ ἨΗΟΝΕ- 

ΟΟΚΒΤΊ, δὴ Ασομίζθοϊ οἵ {πΠ6 ΤὨΪϊτθθη Οθπίασν. ὙΠ Οὐτηπηθηίδυϊθβ δηᾶ 1)6- 
ΒΟΥ ΟΠ Ὁ ΜΜ. 1, Αβϑῦβ δπὰ ΘΟ ΒΒΑΥ. ΤΥδηβὶαϊθα δηᾶ Ἐϊαϊτθα, 1} ἸΠΔ ΠΥ 
Δααϊτοπα] Ασιῖο]εβ πὰ Νοίεβ, ὃν {1πηΠ6 Βδν. ἈΟΒΕΚΤ δΥι1 115, Μ.Α., Ἐ.Η.5., 
Φοκβοπίδη Ῥτοίδββου δ Οδιηθυϊάρο, ὅς. ὙΠ 64 Ἐδοβιγηῖ]65, 10 Π]αβίγτΊοη 
Ρ]αἴεθβ, ἀπ 48 γοοάοιιίβ. Ἐουδὶ 41ο., οἹοί, 21, 105. 

ΤΊ Τπρ 5]. Ἰοἐ ογρτ 55 δοραγαΐο, ζογ ἐἢι6 ριειγοιαξογς 47 {π6 ΤΕ  ἐποὶι οαϊέίοη, 4ἐο., 15. 

ΒΑΥΜΟΝῺ ΒΟΒΒΕΑΥΟΣ. 

ΞΡΕΟΙΜΈΕΝΒ ΟΕ ΜΕΌΙΕΥΑΙ, ΙΒΟΝ ΟΝ Κ. ϑϑεισγαγοσῖθ ἀὰ Μογεη- 
Αρθ, ρᾶσ ΒΑΥμον"ὶ ΒΟΆΡΕΑαῦχ. Εοτίν 1 Πορτάρηΐο Ρ]αΐθβ, ὈὉν α. Βοαεοῖ, δηά 
ὨΌΤΊΘΤΟΙΙ5 Υοοάσαί5Β. 85:114]}] 41ο., οἸοί!), 205. 

Φ0ΗΝ ἩἨΕΨΊΙΤΊΤ. 

ΑΝΟΙΕΝΤ ΑΒΜΟΒΝ ΑΝῸ ὙΈΑΡΟΝΕ ΙΝ ἘΒΟΡΕ. νυ 70ηκ 
ΗΕΥΙΤΤ, ΜοιθεΥ οἵ {π6 Αὐοπεοϊορίοαὶ Τηϑεἰταΐ οἵ ατϑαὶ Βυϊίδίη. ΥὙο]5. 11. δμὰ 
111., οοταρυιβίηρ ἔπΠ6 Ρογὶοα ἴγοιη {πῸὸ0 Εοατίθθητ ἢ το (ἢ 6 δονθηίθθηίῃ επί, 
σοι] θηρ ἴπ6 σουκ, 11. 125. ΑἸβο οἱ. 1., ἔσο [Π6 το Ῥουϊοα οὐ {η6 Νουίῃθυῃ 
Ναίϊοηβ ἴο {πΠ6 επὰ οὗ {πὸ ΤῊ ]τίθθηἢ Οθηίατυ, 1858. ΤῊΘ ΜΟΥ οοΙηρ]εΐθ, 8. νο0]8.) 
8νο., 21. 1058. 

Μ. ΥἹΟΙΙΕΤ-Τ Ἐ-Ώ τ. 

ΤῊΝ ΜΙΠΤΑΡΒῪ ΑΒΟΗΙΤΈΕΟΤΟΒΕ ΟΕ ΤῊΝ ΜΙΏΌΙΕ ΑΟΘῈΒ, 
ΤΥδηβιαίθα ἔγοπη {ῃΠ6 ΕὙΘΠΟΝ οὗ Μ. ὙἹΟΣΕΤ-ΨΕ- σσ. ΒΥ Μ, ΜΑΟΡΕΚΜΟΤΊ, 
Ἐ)54., Ατομίζθοί, ὙΠ τη6 161 οτὶρῖμαὶ Εσθποῖ Επρτανίηρβ. Μοάϊιπ) ὅγο.» 
οἹοίἢ, ρυῖοθ 441 15. 

ΟΥΒ ἘΝΟΙΙΞῊ ἨΟΜῈ: 15 αν Ἡϊβίουυ ἃπα Ῥιόρυοββ. ἢ 
Νοῖεβ. οὐ ἴῃ [πίτοἀποίζοη οἱ Ἰ)οχηοβίϊο [ηνθηϊοῦβ. ϑεοοπά Εαϊέϊοη. Οτόνν 
ὅνο., Ὀσῖοα ὅ3. 
“1 οοῃίδῖηβ [Π6 Δ Π815 οἵ ΟἿΣ ἘΠΡΊΞΗ οἰ] Ζαίίοη, πα 411 Δου ΟἿΤ ῬΥΟΡΎΘΒΒ ἴῃ 50οΪ8] ἃπα 

ἀοτησβίϊο τηδίζουβ, ΠΟῪ 76 σᾶτη6 ἴ0 Ὀ6 [16 ἔδτηῖν ἀπ ῬΘΟΡ]Θ  ὨϊΟ 6 ἅτ. ΑἹ] [8185 ΤΌΥΤῚ5 ἃ ὈΟΟΚ 
88 ἸπΠΙΘΥΘΒΌ ΠΡ ἃ5 ἃ ΠΟΥΘΙ, πα ΟἿΪ ἀομηθβίϊο ὨϊβίοΟΥΥ 185 υυϊτίθη πού ΟΠ]Υ ὙΠ συθαΐ ΓΘΒΘΆσΌη, θὰΐ 
8150 ψ ἸᾺ το Βρὶ τὶΐ ἀπα ᾿ἰγ 6] 16855.᾽- Ολγ δέξαι ἰθηιθηιδγ αἼ106}.. 



τι ΝΕΙ͂Ρ ΤΗΒΟΓΟΘΙΟΑΙ, ἸΡΟΙΚΒ, (οοηεἰηκιοαὶ. 
“.“Ἔ-.»»μ͵--͵Μ-͵ααλαλλλαασσααασσσσα.»;».σ.».σ»;»».... 

ΒΕΥ.Ψ. Η. ῬΑ ΕΥ. 

ΑΒΤΙΟΌΠΙΙ ἘΘΟΤ ΙΖ ΑΝΟΊΤΟΑΝΖ; οὐ, Τπὸ ϑθνυουαὶ ἘΔ Ι ΟΠ5 
οἵ 1ὴ6 ΑὐΈ10165 οὔ 1Π6 ΟΠ οἢ οἵ ΕΠ μρ]Δηα, ἃ5 ἀρτϑϑᾶ ὑροη ἴῃ Οοηνοοδίίοη, ἀπά βεΐ 
Του Ὁν ἤογὰὶ Απιμπονῖῖν, ἀατηρ τ[Π6. Βεῖρηβ οὐ Κίηρ Εάνατά ΨΙ, δαπὰ Θαθοθη 
ἘΠΙΖΑΌΘΙἢ, δυγαηρθὰ ἴῃ οη6 Οοτηραγαίϊνο ον. ΒΒ. δή αΜμ ἨΆΚΕΙΒΟΝ ΠΆΥΡΥ, 
Μ.Α., ΝΊοο- Ῥεΐηοῖραὶ οὗ Οπαἀάοβάοῃ ΤΊ] ΘΟ] ορῖοα] ΟΟ]]6ρ6, ἴῃ [πΠ6 ΤΠ ίοςοβα οὗ Οχίοτά. 
ϑ8νο., ΟἸοίἢ, ρυῖσθ 25. θα, 

ΟΧΕΟΒῸ ΓΤΕΝΤΕΝ ΒΕΒΜΟΝΕ, 

Α ΒΕΒΙΕΝ ΟἿ ΒΕΜΟΝΒ ργθδοπϑα τη Οχίογά ἀυτίπρ {πΠ6 ϑβαξοη 
οἵ Τιεηΐ, 1859. Εοδρ. 8ὅνο., ὅ8. 

ΤῊΕ ΕΑΝ ΟΕ ἘΕΒΝ5. 

ΤΗΝ ΤῈ ΑΝῸ ΟΟΝΤΕΜΡΟΒΑΝΈΒΟΤΙΒ ΟΗΌΒΟΗ Ἠ]ΐ- 
ΤΟΒῪ ΟΕ ΑΝΊΟΝΙΟ Ὲ ΘΟΜΙΝΙΒ, Ατὐομθῖβμορ οὗ βραϊδίσο, ψῃῖο ἢ ἴη- 
σα ἀοα τπ6 ΚΙηράομηβ. οὗ Π)α]τηδίϊα δῃὰ Οτοδίϊα; δὔογννασάβ θα οἵ ὙΥἸμάβου, 
Μαβίθυ. οὗ {Π|ὸ ϑανου, δπὰ Βιθοίου οἵ δ᾽͵ εδί [1516 1) {Ππ6 ΟΠ ατοῖ οὗ ἘΣ ηρ]απα, ἴῃ 
{Π|6 Τεὶρ οἵ δατηθβ 1. ΒΚ ἤξνκὺ Νενιανν, }).1)., θβδη οὗ ἔβσῃβ. ὅνο., οἱοίἢ 
Ἰειοτθά, 78. 

ΒΕΥ͂. Ρ. ΕἘΒΕΕΜΑΝ, 

ΤῊ ΡΕΙΝΟΙΡΙῈΝ ΟΕ ὈΙΨΝΙΝῈ ΒΕΕΨΙΟΕ. Απἡ Ἱπαυΐϊτγ δοη- 
σογηϊηρ Π 6 ἴγ16 ΤηΔΉΠΕ. οὗ ἀπαογβίδπαάϊπρ' ἀηα ἀβίηρ [Π6 οΟΥάΘΥ ἴοσ Μοσπῖπρ δὰ 
᾿νθηϊηρ ῬΥΔΥΘΥ, πὰ [ὉΥΓ ἴΠ6 Αἀτηϊϊδύγατιοη οἵ Ἰὸ Ηοὶν Οομμπηππῖοτπ ἴῃ {}16 
ἘΠΡΊΒη ΟΠπατοῃ. Γ]. 1. 8νο., οἱοῖῃ, 105. θα. γο]. 11., Ῥατὲ 1. σοηίαϊπΐηρ ΤῊ ὦ 
ΗΟΙΥῪΥ ΕΥΟΘΗΑΒΙΘΤ' οομπβιάοτοα δ ἃ ΜΥΘΤΕ ΒΥ. 8νο., οἸοίῃ, 65. 

ΒΕΙΥ͂. 1. ΡᾺ ΜΕΒΟΙΕΒ. 

ΟΟΝΒΙΘΕΒΑΤΙΟΝΒ ΒΕΒΡΕΟΤΙΝΟ ἃ ἘΠΤΌΞΠΕ 5ΤΑΤΕ. ΒΥ 
{πΠ6 Βδν. ΠΕ 15 Ρὶ Μ Βποιεκ, Μ.Α., Ὀπινευβιυ Οο]]ερο, Οχίοτά. ἘσδδρΡ. 8ὅνο., 45. 

ἘΕΞΥ͂. Η. ΒΟΥ ΝΙΝΑ. 

ΞΗΟΒΊ ΝΟΤῈΝ ΟΝ ΤῊΒ ΑΟἿΚ ΟΕ ΤῊΝ ΑΡΟΞΤΊ ΕΒ, τηΐοπαθα 
ἴου {πΠ6 τι86 οὔ Τθδομοῦβ ἴῃ Ραυβ ΟΠ ο015, απα οἴμον Βϑδάθυβ οἵ {πὸ ΕΠ ΠρΡΊ5ἢ 
γεγβίοη. ΒΥ ἤξνπὺ ὕοννινα, Μ.Α., ᾿πουτηθομηὶ οὗ 51. Μαῦγ᾽β, Κιπρδν]ηοτά. 
ἘρδΔΡ. ὅνο., οἰοίἢ, 25. 

ΒΕΥ͂. 7. Μ. ΝΈΑΙ. 

Α ἩΙΒΤΟΒΥῪΥ ΟΕ ΤῊΝ βο- σα ΦΑΝΒΕΝΙΡΤ ΟΗΥΒΟΗ 
οΕ ΗΟΠΙΑΝΩΟὮ ; νἢ ἃ ϑἰκοίοϊι οὐ 105 Εἰδυ] θοῦ Δ ηΑ]5, απ βοὴ ἀσοοπηΐ οὔ {Π6 
ΒτοίΠο 8. οὗὨ {π6 Οοιπιηοη [1ἴ6, ΒΥ {τ Βον. Φ. Μ. Νβατνε, Μ.4,., δ ατγτάβθιη οὗ 
5΄ΔΟΚν}}]]6 Οο]]ορθ. ὅνο., οἸοίῃ, 105. θά. 

ΒΕΥ. Τ Τ. ΟΑΒΤΕΒ. 

ΤΠΕῈ οὗ ΦΟῊΝ ΑἈΜΒΊΤΒΟΝΟ, 1.}., Ἰαίθ Τονὰ Βιβῆορ οἵ ατγα- 
μαιηβίονῃη. Βυ ἴῃβ Βιν. Τ᾿. Τ. Ολπτεκ, Μ.Α., Βδοῖον οὗ ΟἸαναυ. Δ ἢ δὴ [ἢ- 
(τοἀποίοη, ὈὉῪ ΑΜΒ, ΠΟΚῸ ΒΙΒΗΟΡ ΟΕ Οχροῖρ. Ζ7ηγὰ Εαϊέϊοη. Ἐδαρ. ὅνο.; 
ψ ἢ Ῥοτγίχαϊί, οἱοῦ, 75. θα, 

51, ΑΝΡΒΕΙΝ. 

ΜΕΒΙΤΑΤΊΟΝΚ ΑΝῸ ΒΕΙΕΟΤ' ΡΕΑΥΕΗΞΒ, ὉΥ 5:1. ΑΙΝΒΕΙΜ, ἴου- 
ΤΟΥ ν Αὐοἢ ὈΊβηορ οὗ Οδηίθυθασυ. Εαϊοα ὃν Εν. ΒΟ Ρυβευ, )..}), Εδαρ. ϑνο., ὅ8. 

ΟΥΒ Ὁ ΒΟΜΟ, οὐ ῊΥ ὍΟΥ ὙἈΑΡΎΧΌΝ ΔΑΝ; ὃν 
ὅτι ΑΝΒΕΡΜ. ϑεοοπμά Εαϊίοη. Ἐδὰρ. 8ὅνο., 28. θά. 



ΝΕ ΒΘΕΕΙΜΟΝ δ. ῦ 
».».»...»...-΄-.- .΄᾿................ .ΧἍὕὃᾺΔΧΛὲνκ»Ἅν...»...»»..»».- 

ῬΑΒΟΟΘΉΤΑΙ, ΒΕΒΜΟΝΗ͂, Ὁγ {π6 ον. πνπυ Ὗ. Βυκπονϑ, Β.Ὁ., 
Ῥεγρϑίαδὶ Οπταΐθ οἵ ΟἸιυῖδὶ ΟΠ τ ῃ, 80. Ῥαηοταβ. Εσαρ. ὅνο., οἹοί}, 65. 

ϑοοομπα ϑουῖθ5. ἘρΔρΡ. 8νο., οἱοί!, ὅδ. 

ΡῬΑΒΙΒΗῊ ΒΕΒΜΟΝΒ, ϑεοομᾶ ϑοῦῖθβ. Βυ ἥ παχὰν ΒΆΆβεκ, Β.Ο.1,., 
ὙΊοαΥ οἵ ΑἸίοι, δια Ποτ ἀ5 το, αδη α Τ)ουνθβίῖο ΟΡ] ἴο {1Π| ΕαΥ] οὐ Θ,ΓΘΒΌΌΓΤΥ 
δηὰ ΤΑ]θοί, Ἐρδρ. ὅνο., 6101}, το ρᾶρϑ, 85, 

ΤῊΝ ΊΒΌΟΜ ΟΕ ΡΙΕΤΥ, ΑΝῸ ΟΤΉ ΒΕ ΒΕΉΜΟΝΒΘ, δἀάγεβερα 
ΟΠ οΗ͂ν το ὐπάογρτασιιαΐθβ. ΒΥ {η6 δθν. ΕΒ κιοκ Μευύκιοκ, Μ.Α., Ηον Μα- 
7οδίγ᾽ 8 Τπβρθοῖου οἵ ϑοιοοὶθ; Εθι]ον οἵ Τυϊπῖῖν ΟΟ]]ορο; Ἰαίε ϑοϊθοῦ ῬυθδΟ ΠΟΥ 
Ὀεοίοσθ {πὸ {Πηϊνουβιν οἵ Οχίογά, διὰ Ηθὺ Να)οβίγ᾽βΒ Ῥυθδομοῦ δὖ Ὑ Π1Γ6}8}}. 
Οτόνη 8νο., 45. 

ΤῊΝ ὙΒΑΝ ΟΕ ΤῊΒ ΟἨΠΒΟΗ. Α Ὅουτϊβο οὗ ϑδϑυτηομβ ὈΥ {Π6 1αΐθ 
Ηδν. ἈΙΟΗΑκν ὝὝΕΒΒΤΕΚ ΗΌΝΤιΕΥ, Μ.Α., βουηθίϊιηθ ΕΘ] ]ον οὐ ΑἸΙ ϑου]β᾽ Οο]- 
Ἰερθ, Οχίογσα ; Βρθοΐογ οἵ Βοχνθ)]- οατη- ,οὶρητογίοη, Ο]Ἱοιοθβίθυβ το, δηα Ὑ]ΟΔΥ οὗ 
ΑἸΌΘΥθανν, ὅδ ]Ὸρ ; ἀηὰ [ῸΓ θἸθνθὴ ὑϑδῦβ Ῥυοοίου ἴῃ Οοηνοοδίϊοῃ [Ὁ {Π6 ΟἸοιρν οὗ 
1η6 Τίοσθβα οἵ ΟἸ]οιιοθβίου δπα Βυϊβίοὶ : ἹΠ ἃ Βῃουῦ ΜΘπΊοΙν ὈΥῪ ἴΠ6 ΤΙ αἸζοΥ, {116 
Ἀν. ὅ1κ ΟΕΟΚΟΕ ῬΕΈνΝΟΒΊ, Βατί., Μ.4. Ἐρδρ. 8νο., οἸοίἢ Ἰοιτογθά, 75. 6. 

ΑἈΜΒΤΈΟΝΟΒ ΡΑΒΟΟΘΗΤΙΤΑΙ͂, ΒΕΜΟΝΗ, Ῥαδυοο]αὶ ϑΘΥΊ 8, ὈΥ͂ 
ΤΟΗΝ ΑΆΜΒΤΕΟνΝΟ, ἢ).})., Ἰαΐθ Τιογὰ ΒΊβμορ οἵ Οταμδτηβδίονη. ἃ Νεν Βαϊ οη, 
Εσρδρ. ὅνο., οἸοίἢ, ὅ8. 

ΑΒΜΒΤΒΟΝΟΝ ΒΕΒΜΟΝΝ ἘῸΝ ἙΑΝΤΕ ΑΝῸ ἘΕΒΤΙΥΑΙΒ. ἃ 
πον Εαϊεϊοη. Εοδρ. ὅνο., ὅ8. 

ΡΙΑΙΝ ΒΕΒΈΜΟΝΕ ΟΝ ΤῊΝ ΒΟΟΚ ΟΚ ΟΟΜΜΟΝ ῬΒΑΥΒΒ. ΒΥ 
ἃ ΥΤΙΟΥ ἴῃ {Π6 ““ Τ τδοίβ ἔῸΥ {1τὸ (ἢ γΙβίϊδ η Θ΄ θα 80}8.᾽ ἘΕὍῸΔΡ. ὅνο., ο]οῖ]ι, ὅ58, 

ΒΗΟΒΊΤ ΒΕΕΜΟΝΒ ἘῸΒ ἘΑΜΙΠΥ ΒΒΑΌΙΝΟ. Νιμοίγ ὅ'Βουΐ 
ΒΘΓΠΊΟΏΒ ἴῸΥ Εδιη ἢν Πδδάϊηρ,, [Ὁ] ον ἱπρ [Π 6 σοιῦτβα οὗ {ΠῸ ΟΠ Ἰβθδη ϑ'θα80η}85. ΒΥ 
1η6 ΑὐΐΠοΥ οἵ “ Α ΡΙαίπ Οοπητηθηΐαγν οἢ [Π6 (05Ρ6]15.᾽᾽ 2. νο]ππη68, ο]01}}, 858. 

ΟΟΝΟΒΕΝΙΝΟα ΟἸΕΙΟΑΙ, ΡΟΥΒΕΝΣ ΑΝῸ ὈΥΤΊΕΣ, “8Ε- 
ἹΠΟΤΟΌΒ ἘΝΟΌΤΕΥ, ἂδυὰ ΘΑΙΠΥ͂ ῬΡΕΔΥΕΗΒ. Νίηθ ϑ'ϑυσωοῃβ ρυθδοῃθα αὖ 
δύ, Μαὺν Μαράβδιθηθ Ομυσοι, Οχίογα, Ὀγ ὑμ86 Βδν. ἢ. ὅ1:. 590Η1Ν ΤΎΒΜΗΙΤΥ, Μ.Α., 
ον οὗ ὑπ Ῥαυβἢ : Ἰαΐθ ϑύπαθηῦ ἀπὰ Ἡμϑίοσνϊο Πθαᾶθν οἵ ΟἸ ἰθὺ Ομ σοη. ΕῸρ., 25. θα, 

ΒΙΝΟΙῈ ΒΕΕΜΟΝΞ. 

ΤῊΘ Τοτὰ Βίβπορ οὗ Οχίοσα. 
ΤΗΕ ΒΕΝΕΠΙΑΤΙΟΝ ΟΕ αΟ ΤῊΒ 
ΡΕΟΒΑΤΊΙΟΝ ΟΕ ΜΑΝ. Ὑνο ΒΘΥΥΠΟῊΒ 
Ργθδομθα Ὀθέουθ ὑπ {]πἱνουβιῦν οἵ Οχ- 
ἔογα, οὴ 'ι!;ῃ, ῃᾶδνὺ, 4η. 27, ἀηα δυαπάᾶδν, 
Ε6Ό. 8, 1801. ΒΥ ΚΑΜμΜΌΈΠ, ΠΟΒΡ 
ΒΙΒΗΟΡ ΟΕ ΟΧΕΟΕΡ. ὅνο.; ἴῃ ΜΥΔΡΡΘΙ, 
ῬΙΙΟΘ 15, θα, 

Βδον. ΜΊΑ τι Β4511 Φο011685. 

ΒΕΙΙΘΟΙΟΝ ΑΝῸ ΜΟΒΑΙΙΤΎ. Α ϑου- 

ΟἬΑΒΙΕΒ Α. ΗΕΌΒΤΙΕΥ, Ὁ.})., Μαγ- 
ϑατϑὺ Ῥυοίθββου οὐ ᾿Ὀἰνϊηϊΐν, δα δηοη 
οὗ Ομ σῖδὸ ΟΒμαχο. ὅνο., ρυΐοθ 25. 

Ἐδν. Ἐ. Β. Ῥυβϑυ. 
ΤῊΞ ΤΗΟΌΘΗΤ ΟΕ ΤῊΝ ΤΟΝῈ ΟἿ 

ΨΕΒΌΚΣ ΕῸΒ ὕϑδ, ΤῊΝ ΒΕΜΕΌΥ 
ΕῸΝ ΒΙΝΞ ΟΕ ΤῊΝ ΒΟΥ. Α ϑὅϑυ- 
ΤῊΟῊ ῬΥΘΘΟΠ6α ἴο {π6 ὙουΠρΡῸΥ ΜΟΙ ΌΘΥΒ 
οὔ ὑΠ6 Τ ηϊνουβιύυ, αἱ δῦ. Μαυν 5 ΟΠ τ ἢ, 
Οχίογα, οὐ Εὐϊάαν ᾿νθηϊηρ, ΜΆΤῸἢ 1. 
Βυ {86 Ηϑν. Ἐ). Β. Ῥύβευ, }).}., Βθρῖαβ 

ΤΟ ῬΥΘΔΟΠΘα ἴῃ ὑπ6 Ομυσοῇ οἵ 5. 
Μδυυ-ὉΠ6-  Ἰγρίη, Ὀϑΐοσθ {μ6 ΤΠ ηνθυβιῦν 
οἵ Οχίογα, ου 86 ΕἸ ϑαπάᾶδν ἴῃ Τ,θηΐ, 
ΜάγΟὴ 17, 1861. ΒΥ ὙΠΤΙΑΜ ΒΑΒΙΠΙ, 
ΦΌΝΕΒ, Μ.Α., Ῥυθθθπάδγυ οὗ 50. θανα᾽5; 
Ἰαΐθ δον ἀπαὰ Ταυΐου οἵ Τὐηϊνουβιὺν 
ΟΟΠ]Θρθ. ὅνο., Ρυΐϊοθ 15. 

Ἐον. Ο. Α. Ἡδυτί]ον. 
ΤΗῈΕ ΓΝΒΡΙΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΗΟΙῪ ΒΟΕΤΡ- 
ΤΌΒΕ. ΟΟΝΒΘΤΑΝΟΥ ΙΝ ΡΒΑΥΕΗ: 
15 Ἰτηρογΐϑποθ Οομβιθυθα νυ Ἐδρθ- 
οἷα! Ἀρθίθγθηοθ ἴο {πη6 Τοιηρίδίϊοηβ οἵ ἃ 
ϑὐσαάθης 5 1186. Το ΘΘΥΤΩΟΠ5 ρΥΘδο μα 
Ῥϑέοσθ {86 {0πἱνουβιὺν οἵ Οχίογα, ΒΥ 

Ῥγοίδεβου οὔ Ηθῦγον, δηα δποη οὗ 
Ομ υϊϑῦ Ομυσοη. ὅνο., ῥυΐοθ θα. 

Ἔδν. Οϑῦοσπο αοτᾶομῃ. 
ΠΑ ΒΕΈΜΟΝ ργϑδομϑα ἴῃ ἔπ Οδύμθαγαὶ 

ΟΒασοἢ οὗ Ομ τὺ Ομ σοῖ, οὐ Βδβύθυ- 
ἄδν, 1861. ΒΥ {μ6 ον. Ο. ΟΟΒΡΟΝ, 
Β.}., Οϑηβου οἵ Ομσϑὺ Ομ γΟἢ. ὅνο,, θα. 

Ἐδν. Ἐασατὰ Ἡ. Ῥ᾽ τ Ρίγθ. 
ΘΑΝΟΕΒΕΒΡΑΡΤ ΑΝῸ ῬΡΕΕΒΕΝΤ. Α 

ΞΘΥΤΩΟΙ ῬΥΘΘΟμΘα Ὀθίουθ ὑπ {Ππἰνϑυϑιὺν 
οἵ Οχίογσα, οὐ Ἐϊδαβύθυ Ταθβααν, 186]. 
ΒΥ ΕΡΑΕΡ Η. ῬΠΌΜΡΤΕΕ, Μ.Α., Ργο- 
ἴδββον οὐ Ῥαβύογαι Τηθοϊορν ἀπα ΟΠὰρ- 
Ἰαΐῃ οὗ Κ᾽ πρ᾽β ΟὉ]]1θρθ, ᾿οπάοῃ, ὅνο. 18. 



ΤῬΑΜΡΠΗΙΕΤΒ ΚΕΟΈΝΤΙΕΥ ΡΟΒΙΙΘΠΕ. ΟΝ “ἘΒΒΑΥΒ ᾧ ΚΕΤΙΕῚΥΣ.; 

-"-».σ»--ν.......᾿.΄-Ὸτσὡλρωσο;.. -..ὄ.. 

ϑοταθ Ἐπ ΘΙ Υ] 5 ΟἹ ““ Ἐσβογϑ δηα Ἐονΐθνϑ :} 

Βοίηρ' πὸ Πουϊϑοᾶ Ῥυρίδοο ὕο ὑπὸ ϑϑοοηᾷ Εαιθοη οὐ “ βουτηοηβ οὐ ὕπ6 Βραύιπαο5,᾽ 
Ὀγ ΒΟΒΟῈ ΜΟΒΕΒΠΥ, Ὁ.Ο.1,., Ηρα Μαβῦοι οὐ ΥΥπομοϑῦοι ΟΌ]]οσ. ὅνο., βοινϑ, 
ῬΥΪΟΘ 25. 

ΤῊ Βονίθννοὺβ ονϊθυϑᾶ δηᾶ [86 Ἐπϑογιθϑῦθ ΟΥἹυ]Ἱοϊβϑᾶ : 

Αἢ ΑἸΔ] 55. ἀηθᾶ Οὐπβαξαύίϊοη. οὗ ϑδοῖῦ οὗὐἠἨ ῃ6 ϑϑνθὴ “"Εἰβϑαυβ δῃὰ Βθνίουβ. ᾿ 
(Βορυϊπύβα ἔγουη ὑμ6 ΤΙΤΕΒΑΒῪ ΟἩΒΟΗΜΑΝ.) ὅνο., βουγθᾶ, ργῖοθ 25, θά, 

Α Ιιοὐῦϑυ ου [86 Τηϑρίγαύϊοι οὗ ἘΓΟΙν βουϊρύσυθ,. 

Αἀαγοββϑᾶ ἴο ἃ ϑύυδομηί. ΒΥ ΠΊΠΤΑΜ ΒΕ ΈΠ,7,, 1).1)., Τμαῦο Ῥτιοΐδεβου οὗ ΜογᾺ] 
ῬΒΙΙΟΒΟΡΩΥ ἴῃ ὑμ6 Τ]ηϊνουϑιῦυ οἵ Οχίογα, ὅνο., βθυνϑᾶ, Ῥυΐοθ 88. 

Νο Αὐπίθορᾶρθηῦ ΤΥ ρΟσΘΙ Ὀ1Π1Πὺν ἴῃ ΝΓΥΘ.0165. 

δοιηὴθ Βθυμαυκθ οα ὕπ6 θαυ οὐ ὕπ6 Ιαΐθ ἤδν. ΒΑΘῈΝ Ῥοόύγει, Μ.Α., ἘΝ. Β.5., οἡ 
“ΠῊ6 δυαν οἵὗἩ ὑπ6 Ενιάθηοοθ οὗ ΟΠ γι βυϊδηϊῦν, ἴῃ ἃ Ιμοὐδο ὈΥ ἃ ΟὈΥΝΤΕΥ 
ΟἸΕΒΘΥΜΑΝ." ὅνο., ΡΓΙΟΘ 15. 

Ἑνϊᾶάρηοθ οὗ Ὁ πβουμάηθδβ ἴῃ [6 ΨοΙυτΘ θυ {16 “6 Εἰβϑθν 5 

δα Ἐοντθνν5."" 

Α ϑΡθθοῖ ἀο]νογθα ἴῃ ὕΠ6 6 Όβα] θὰ ΟΠ ον, ΕΘ. 26, 1861, οἡ τηονῖηρ 8 Αἀάτοϑθθ 
ἔπου ὕΠ6 Τωοννοῦ ὕο ὕπο ὕρρον ἤοαβα οἵ Οοηνοοαύϊοῃ τοϑρθούϊηρ ὑπαῦ οϊατηθ. ΒΥ 
Β ν. ΠΕ, Ὁ.Ὁ., Ῥεοοῦον ἴον Ὁπ6 Ομαρύον οὗ Οχίοσα, σδῆοη οὗ Ομ τὶ ΟμυτοΙ, 
Ῥυϊηοῖραὶ οὗ Κὶηρ᾽βΒ (Ὁ]16ρθ, ᾿μοπάοῃ. ὅνο., ὈΥΪΟ6 15. 

Βουϊούστδιὶ Του υθίύδυϊοι. 

Το ἘΞΒΑΥ͂ οὗ ΡΕΟΞΈΞΒΟΙΝ ΦΟΥΝΕΣ ΓΤ Ὀγιοῆν Οομβι οι ϑᾶ, ἰῃ ἃ Τι οὐδεν ὕο ὑπ Εν. 
ΡΒΟΒΈΕΒΞΒΟΙ 5ΤΑΝΙΒΥ, 1).1).,ὄ Βορὶαβ Ῥγοίθββον οὗ Εἰθοϊθϑιαϑύϊοαὶ Ηἰϑύουυ ; σδποι 
οὐ Ομ γιβῦ μαστοῦ. ΒΥ ΒΟΒΕΕΤ ὦ. ΦΕΝΚΙΝΞΒ, Μ.Α., οὐ Τυϊηῖῦν ΟὈ]16ρθ, Οδπηι- 
Ῥγιᾶρθ; Βϑούου δῃηᾶ γ᾽ ραν οὗ Τιυτηΐηρθ, ὅνο., ὈΥΪΟΘ 18. 

Βγ {86 βδηθ Ααΐπον. 

Α νοτᾶ ου Τιϑρ  γϑύϊοι. 

Βοίηρ ἃ ϑϑοομᾶ Γιοὐΐου οὐ ὕπο ΕΞΒΑΥ οὗ ῬΡΒΟΒΕΞΞΟΙ ΦΟΥΝΕΤΊ, αἀάγοθθοᾶ ο 
ὑπ ον. ΡΒΟΒΈΞΒΟΙΝΝ ΒΤΑΝΙΜΒΥ, Ὁ).1). ὅνο., ῥυἱοθ 6ᾶ. 

Α Τιούΐου οὐ π6 ““ Εβϑανϑ δια Ἐονϊθννβ,᾽" 

ΒΥ τ. ΡΌΒΕΥ. (Βορτϊηΐθα ἤρου “ ΤῊ6 Οαυδταϊδη.᾽)) ὅνο., ρῥυῖοο 14. 

Α Ἐὸν ιηὺοταπ οὗ ΑΡΟΙΟΡῪ ἴον π6 Ἰωΐθ Ῥχυοΐδθβϑου Βϑᾶβθῃ 
Ῥονν 6115 Επϑον 

Οα ὑπ ϑύυαγ οὗ ὕπ ΕἰνΙάθησοβ οὐ ΟΡ ϑυϊθηῖῦν οοηδαϊποα ἴῃ ὑπ νοϊαταθ θηὐυ]θᾶ 
“Ἐββαυβ ἃηα Βονίοννβ." ΒΥ. ἃ ἴὰὺ ΑΒΑΘΌΑΤΕ. ὅνο,, ΡΥΪΟΘ 15. 

5υοῦουλθηῦβ οὗ Ουϊβῦϊδη Θοούγϊμθ δηα Ῥυϑοῦϊοθ, 

Εχύγαοθοα το ὕμθ Ῥυθ]βηρα ὙγυΙθηρθ οὐ πΠ6 Βδν. ΒΕΝΦΑΜΙΝ ΖΟΜΥΕΤΊ, 
Μ.Δ., Τιορῖυβ Ῥυοίθββον οἵ ἀσθοὶς ἴῃ 16 {Πηϊνουβιῦυ οἵ Οχίογυτα, ὅνο., ρυΐοθ 28. 

“ΠἼ 656 οχύγαοῦβι αν Ὀθθὴ τηδᾶθ {τῸπὶ ῬΙΟ ΌΘ5ΟΥ Φοννοῦῦ᾽ 5. νυ θϊηρθ νυ ποι ἢ15 
ΒΒ ΠΟὕΟη ἃ πα πον ]οᾶρθ. ΑΒ ὉΠ15 Ῥυδοῦϊοθ μὰ5. Ὀ66) ἸΆΥΟΘΙΥ δἀορύθα ὈΥ ὕποβθ ννῃῸ 
μανο αὐὐδοϊκοα ΟΥ' τ ΙΒ  ΘΡυ οϑβθηΐθα ἢΪ8 ΟΡΙ ΠΙΟΠΒ5, 18 ἔρθη. παν δαϊκθη ὕπ6 ΠΙθουῦν ὕο 
ῬΙδοθ θϑίογο ὕπθ ρα ]1ο ἃ οοἸ]θούϊοη ΟὐἨ ραβϑαροδ νυν Π]10}} ἴῃ τηοϑῦ πούϊοοβ οὐ ἢΪ8. ὑγ ΟΣ ΚΒ 
Ὠᾶνο Ὀθθη υ] Ὁ] 16] ἃ [ΡΟ νἱθνν. 



ΕΟὔΒ ΒΟΟΚΞ. 

ΤΗἙΝ 

ΡῬΕΝΟΤΙΟΝΞΘ, 

ΝΕ ΡΕΨΟΤΊΟΝΑΙ͂, ἸΣΟΙ ΚΞ. 7 

Ἄλλα. ἌΜΑΝ 

ΒΕΥ. Ε. ΝΟΝΒΟ. 

ΡΙΑΙΝ ΒΕΒΜΟΝΕ ΟΝ ΤῊΝ ΒΟΟΚ ΟΕ ΟΟΜΜΟΝ ΡΒΔΥΒΆ. 
ΒΥ ἃ του ἴῃ 16 ““ ΤΥδοῖβ ἔου {Π6 ΟΠ ΥἸβῦδη ΘΒ 5." Ερδρ. ὅνο.» οἱοί!,, ὅ8. 

ἨΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, ΒΈΒΜΟΝΒ ΟΝ ΤῊΝ ΒΌΕΕΕΒΒ- 
ΙΝΟΒ ΑΝῸ ΒΕΘΒΟΒΒΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΟΥΒ ΠΟΒῸ. Βυἃ ΝΥ υἸτου ἴῃ {6 Ττδοίβ 

ον {π6 ΟΠ σι βυδη ϑθαβο 5. 

ΒΕΒΜΟΝΘ ΟΝ ΝΕῊΝ ΤΕΒΤΑΜΈΕΝΤ ΟΗΑΒΑΟΤΈΒΝ, 

2 νοΐβ., ἴσαρ. ϑ8νο. οἱοίῃ, 105. 

Βν {6 
Αὐἰἴδου οὗ ““ ϑϑυπιοηβ οἡ {π6 Ῥυδυθυ- ὈΟΟΚ,᾽ ἀπά “Οἡ {π6 ϑυβδυϊπηρβ ἀπὰ Βεβαΐ- 

ΤΘΟΙΟΙ οὗ ΟΟΥ Ποτα. Ερδρ. ὅνο.; 45. 

ΒΕΥ. α. ΑΒΏΕΝ. 

ΒΒΕΥΤΑΤΕΝ ἘΠΟΜ ἨΟΙῪ ΒΟΒΙΡΤΌ ΒΕ, δὐταηροᾶ [ὉΓ τιδ8 ὈῪ {Π6 
Βρᾷά οὗ 51Ο ΚΠ 688. ΒΥ {6 Βεον. α. ἄκρνεν, Μ.Α., Βεοίου οἵ ὙΠ θυ θουπ6- σδπλθ ; 

οιηθβίῖο ΟΠ δρ]δΐη ἴο {Π6 Εἱρηῦ Ηοη. 186 Εἰ] οἵ δνοι ; Αὐΐποῦ οὔ“. Μδηυδὶ 

οἵ Οδιθομῃορίϊοαὶ [πϑ(σ ποίη.» 

ΤῊΝ ΟΥΝῊ ΟἿ 
ΕρδρΡ. ὅνο,, 25. θα. 

ΕσδΡ. ὅνο. 

5ΟΤΤ,5. 

ϑοοοπα Παϊέϊοη. 25. 

ΒΥ {Π6 Βου. α. Ααρὲεν, Μ.Α. 

ΟΖΥΤΟΚΙ ΘΕΈΚΙΕΒ ΟΥ̓ ΦῬΕΡΟΤΙΟΝΔΑΙ, ΤΤΟΕΙΚ. 

ΤΗῊΕ ΙἹΜΙΤΆΤΙΟΝ 0Ρ 0ΗΒ|5Τ. 
Βγυ Τδοιηδβ8 α Καμ- 

ΡΙ5. Α ποὸὶ αἰ οη, τονὶβθά, Ὠδπᾶ- 
ΒΟΙΊΘ]Υ ῥυϊηΐθα ὁ {ἰπἰθ ἃ ΡΔΡΘΟΥ ἴῃ ἔοαρ. 
8νο., Μ1Π ὙἹρμηδίίεβ ἂπα στοὰ Ὀοτάορυβ, 
9]., ὅ8.; δηζίααθ οα] ἢ, τὰ βάροβ, 105. θά. 

λ00}5 ΒΕΥΟΤΙΟΝ 5. 
ΤῊΒ ΡῬΕΙΥΑΤΕ ὈΕΥΟΤΊΟΝΕ΄ οἵ 
τ, πιαμ Παῦνρ, ΑτοΠΙ5Πορ οὗ 
Οδηίογθαγν, πὰ ΜατίΥυ. Α πον ἀπ 
Τονιβϑοά Ἐπαϊτ!]οη, 11 ΤΥΎΔΗΒ] αἰ] Ο 5. ἴο 
16 Γαἴῖη ῬΥάνοΥβ, Πδη ἀβουηθὶν ρῥυϊηϊθα 
ἢ ὙἹρποίίεβ ἀπὰ στρ Ἰη658. ΕῸδρ. 
ὅνο., δηΐαιθ οἰοί, ὅ8. 

ἩΠΕΘΟΝ 5. ΘΑ0ΒᾺ ΡΒ ΑΤΆ, 
ΡΒΕΙΨΝΑΤῈ ΜΕΡΙΤΑΤΙΟΝΞ, 

ΒΘΕΥΟΤΙΟΝΒ, δὰ ΡΒΑΥΕΗΒ οὗ 
ἴπΠ6 ἘΠρΗ Βον. Τ. τι βον, Ὁ.Ὁ}., 
Τοτά Βίβῃορ οἵ ϑοάου δῃὰ Μδη. 
Νον ἤγβί ρυϊηΐθα βηϊτῖθ, ΕὙΟΤΩ [6 
Οὐἱρῖηδὶ Μδηαβουρίβ. Εσρδρ. ὅνο., θ8. 

ἈΝΌΒΕΝΕδ5᾽ θΕΥΌΤΙ0Ν 8, 
ΒΥ ἴἢ6 ΒΙρῃς Βεν. 

Ἑδίμευ 'ἰπὰ Οοἂ, ΠΑύΝΟΕΙΟΊ Αν- 
ῬΒΕΥΕ5, Τυδηβαίθα ἴτοη (Π6 ΟὙΘοΚ 
ἀπ 1, εἴπ, ἀπ ϑυγδηρθα ἀπο. ΕὍΔρ. 
δνο., ὅδ.; Ττηοτοοοο, 85.; δηζαια οδ]Γ, 
τεά βάσοϑε, 105. θά, 

ΘΡΙΝΟΚΕδ᾽ ΘΕ ΌΤΙΟΝ 5. 
ΤᾺΝ ΟΗΥΒΟΗ ΟΕ ἘΝΟΙΑΝΌ 
ΜΑΝΒ ΟΟΜΡΆΑΝΙΟΝ ΙΝ ΤῊΝ 
ΟΙΟΒΕΤ'; οἵ, ἃ σοιηρίοία Μδηυδὶ 
οἵ Ῥγίναίθ Ἰ)δθνοίοηβ, οο]]θοίθα ἔτοῖὴ 
16 τ ηρθ οὐ οιηϊηθης ᾿ΊνΊη 68 
οὗ [ηΠ6 Ομ το οὗ Εππρ]αμα. ϑ᾽χίθθητἢ 
ἘαΠοπ, οοτγθοίθά, Ερὰρ.8νο., βουνϊαἰθά 
Ὀογάογϑβ, οἱοίῃ, ἀπίαμ6, 48. 

ΤῊΘ 8θογθ βοὲ οἵ ὅ ψοϊυτηθ, ἴῃ πϑϑὺ ργϑϊηθα 
ἙϑΙ ἢ Βἰπαϊηρ, «92 25. 

ΤΑΥΟΒ' 5. ΕΘΕΥ {ἸΥΤΝΒ, 
ΤῊ ΕΑὔΠΕ ΑΝῸ ἘΧΕΒΟΙΒΕΒ 
ΟΕ ἨΟΙΓῪ ΠΙΝΥΙΝΟ. ΒΥ ΒΙ5ΗηῸΡ 
ΦΈΚΕΜΥ ΤΑΥΓΟΚ. [Ι͂ἢ ψὨϊοῆ αἴθ ἀ6- 
ΒΟΙΙθ6α (η6 τηθδῃ8 δηᾶ ᾿πβίταϊτηθηίβ οὗ 
ΟὈἑΔΙΠΪΠρ' ΘΥΘΙῪ νἱἰτίαθ, ἀῃηα [Π|6 ΓΘΙη6- 
αἴθβ ἃρδίηβί θΥθΥῪ υἷοθ, ἦι αηἩΐΐφιιο 
οἰοέϊ δἱπάϊηρ, 458. 

ΤΑΥᾺΟΒ' 5. ΠΘΓΥ ΟΥΓΝΒ. 
ΤΗΕΡ ἈΓΠΕῈ ΑΝῸ ἘΧΕΒΟΙΒΕΝ 
ΟΥ  ΠΟΡΥ ὈΥ̓ΝΟ. “ΒΥ. ΒΙΒΒΟΡ 
ΦΈΒΕΜΥ ΤΆυμοκ. Ι͂ἢ ψ ϊοἢ ἃτα ἀθ6- 
βου [Π6 Ἰπθᾶη5 δπὰ ᾿πϑίγαηθηΐβ. οὗ 
ῬΤΘΡΑΙΙΠρ' ΟΟΥΒοΪν 65 Δηα οἴΠ 8 Τ6ΒΡ60- 
{ἰνοὴν ἔῸΣ ἃ Ὀ]οββθά ἀθαίῃ, ὅς. 79ηωὉ- 
ἐΐφιε οἰοίῃ διπαϊηρ, 45. 



8 ἘΝΟΙΙΔΘῊ ΤΙΨΙΝΕΒ. 
΄“»»“ “-»υ»σ“σ--΄σ-͵σ-»-.».».».»..σ..οὃ........τ.....0..0ϑ.--ο.-........Ψβ. 

ΨΟΒΝΚΒ ΟΥ' ΤῊΝ 

ιαπάαη (πα! οἷν Δ ἰυϊπεΆ, 
ΑΥ ΤῊΝ ἘΟΙΙΟΨΙΝΟ ῬΒΕΙΟῈΝ ΙΝ ΟἹΟΤΗ. 

ΑΝΘΒΕΝ ΕΒ’ (ΒΡ.) ΟΟΜΡΙΕΤΕ ὙΟΒΚΙΩ͂, 11 γνοἱβ. ϑνο., 398 65. 

ΑΝΘΒΕΝΝΕΝ (ΒΡ) ΒΕΕΜΟΝΗ. ϑοοοηά Ἐδιου. ὅ γο]β., 31 185. 

ΒΕΥΕΒΙΘΟΘΕ Ἢ (ΒΡ.) ΟΟΜΡῬΙΕΤΕ ΟΒΚΙΗ. 12 νοἱ]β. ὃνο., 334 45. 

ΒΕΥΒΕΙΘΟΘΕΝ (ΒΡ.) ἘΝΟΤΙΒῊ ὙΌΟΆΚΚΗ. 10 νοἱβ. ὃνο., 38 105. θα. 

ΒΒΑΜΉΛΤΙΠΚ (ΑΒΡ.) ΟΒΚΑ. ὅ νοϊβ. ϑ8νο., 391 155. 

ΒΌ11Κὶ (ΒΡ.) ἩΔΕΜΟΝΥῪ ΟΕ ΤῊΝ ΑΡΟΞΤΙΕΝ 51. ΡΑΌΙ, ΑΝῸ 
51. ΧΑ ΜΕΒ ΟΝ 78Τ1ΕΙΟΑΤΙΟΝ. 2 νοῖϑβ., 105. 

ΒΟ Ν᾽ (ΒΡ) ΘῬΕΕΈΝΟΝ ΟἹ ΤῊΝ ΝΙΟΕΝΕ ΟΕΒΕΕ). 2. νοΐϊβ. 
ὅὃνο., 105. 

ΒΌΤ1,Β. (ΒΡ) 0 ΟΜΕΝΤ ΟΕ ΤῊΒ ΟΑΤΉΟΙΠΟ ΟΗΒΟΗ. 
ὅνο., ὅ8. 

ΟΟΞΙΝ᾿ 5 (ΒΡ) ΝΟΒΚΩ͂. ὃ νοϊβ. ϑνο., 91 105. 

ἩἨΑΜΜΟΝΘῸΝ ΡῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, ΟΑΤΕΈΟΗΙΒΜ. ϑ8νο,, ὅ5. 

ἨΑΜΜΟΝΘῸ ΚΝ ΜΙΞΟΕΙΠΑΝΈΟΤΙΚ ΟΒΚΗ͂. 8νο., ὅδ. 

ἩἨἩΛΑΛΜΜΟΝΙῸ ΚΝ ΒΕΒΜΟΝΝ. 92. Ῥαιίβ. 8ὅνο., 105. 

ἩΙΟΚΕΒῚ ΤΕἈΒΑΤΊΙΒΕΝ ΟΝ ΤῊΝ ΟΗΒΙΝΤΙΑΝ ΡΒΙΕΒΤΉΟΟΙ. 
8 νο]5. ϑὅνο., 1558. 

ΦΟΗΝΒΟΝ 9 ΧΟΗΝῸ) ὕΝΒΙΟΟΘΥ ΒΑΟΒΙΕΊΟΕ. 2). νοἱβ. ὅνο., 105. 

ΦΟΗΝΒΟΝ᾿ 5 ΧΟΗΝῚ) ἘΝΟΙΙΒῊ ΟΑΝΌΝΆΒ. 2). γνο]β. ὅνο., 125. 

ΤΑΥΘ᾿ 5. (ΑΒΡ.) ΟΟΜΡΙΕΤΕ ΟΒΚΑ. 7 νο]β. 8νο., 238 88. 

ΤΑΥΤΟΝΚ (ΒΡ. 188.) ΟΒΚΒ, (Ερεκν᾽ 5 Εν.) 10 νοἱἹβ., 99 ὅ5. 

ΤΗΟΒΝΌΏΙΚΕΚ (ΠΒΕΒΕΕΤ) ΤΗΞΟΙΟΘΊΤΟΑΙ, ΟΒΚΩ. 10 νοἱβ. 

8νο., 452 105. 

ΨΊΙΠΒΟΝ᾽Κ (ΒΡ.) ΟΒΚΆ. Ὑ015. 11. ἰο ΥἹ., 32. 195. 64. 

0]. 1., οοπίαϊ π]ηρ; [Π8 ΤΙΡῈ ΟΕ ΒΙΒΗῸΡ ΝΊΙΒΟΝ, ὅζο., ὈΥῪ {Π6 

Βον. ΦΟ0ΗΝ ΚΕΒΙΕ, Μ.Α., ἐδ ἐμ ἐδ ργθ88. 
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ΤῊΕ ΑΥ̓ΤΗΟΒ ΟΕ “ἸῊΕΞ ΟἩΒΙΒΤΙΑΝ ὙΕΑΒ." 

ΤῊΝ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ὙΒΑΡ. Τπουρπίβ ἴῃ νοῦβα [Ὁ ἰῃ6 διιηάανβ ἀπὰ 
Ἠοϊνάδυβ ὑπσουρμουΐ {η6 Ὑραν. Πηροτῖαὶ Οοέαυο, νἱτἢ ΠῚ αταϊ παρα ΤΊ1165,----ΟἹ οί, 

11. ὅ8.; τηόσοοοο, 1]. 115. θα. Ὀδβϑὲ πηούοοοο, 21. 25. Οοίαυο “Μ αϊξίοη,--τ- Τιγρ9 

ἴγρβ, οἱοίῃ, 105. θ4.; στηόοζόοοο ὃὈγῪ Ηδγάδυ, 215.; δηίΐαιιθ οἂ]ῇ, 188. Ζοίδοαρ 

Οεοίαυο Ἑαϊέϊοη,---ΟἸοίμ, 75. θα. ; τπόγοοοο, 105. θα. ; τηόσόθοο Ὀγν Ηαγάαδν, 1ὅ5.; 

δῃίίαι οα]ΐ, 125. 8ϑ2ηιο. ᾿ αἱίζοη,--- ΟἸἹοίῃ, 85. 64. ; τῃοσόσοο, Ρ]αΪη, ὅ8. ; ΤπΟΥΌ 00 

Ὀγ Ηαγνάδυ, 75. Ολοαρ αϊέϊονι,---ΟἹοῖμ, 15. Θά. ; θουπά, 28. 

ΤΥΒΑ ἸΝΝΟΟΈΝΤΙΌΜ. Τπουρῖβ ἴῃ  ογβα ον ΟΠ βέίαη ΟΠ] άγθη. 
Ῥοοΐξοαρ Οοίαυο Ῥαϊίϊοη,-- ΟἸοίἢ, 75. Θα. ; σηόσόοοο, ρ]αΐη, 108. 64. ; υπόσοοοο ὈῪ 

Ἡδνάδυ, 1ὅ5.; δπίϊαιιθ οα]ῇ, 125. 18ηιο. Δ) αϊέϊονι,---ΟἸοΙ ἢ, 65. ; τηόσόοοο, 85. θά. 

ϑ2ηιο. αϊέϊοη,---- ΟἸοῖΠ, 88. θα. ; τηόγοοοο, ρ]αΐη, ὅδ. ; τηοσοοοο Ὁν Ηαγάᾶδνυ, 75. 
Ολδαρ -αϊέϊον,---- ΟἸοῖῃ, 15. 64. ; Ὀοππᾶ, 25. 

ΤῊΞ ΑΥΤΗΘΒ ΟΕ “ΤῊΕ ΟΑΤΗΕΘΆΒΑΙ," 

ΤῊΝ ΟΑΤΉΗΕΏΒΑΤ,.. ἘοἸξοαρ ὅνο., οἱοῖῃ, 7858. 64. ; ϑ2ιηο., ἢ 
ἘΣρΡΎΔυΙηρ8, 48. θα. 

ΤΗΟΠΟΘΗΤΞΒ ΙΝ ΡΑἙΙ͂Τ ὙΒΑΙΒ. Τὴ Βιχίῃ Ἑάιοη, Μ᾿ βονογαὶ 
ΠΟΥ ῬΟΘΙΏΒ, 821η0., οἸοί, 45. θά. 

ΤῊΝ ΒΑΡΤΙΘΤΈΒΥ ; οὐ, ΤῊς αν οὗ Εζεγπμαὶ 116. 832πηο., οἸοί ἢ, 
885. 6. 

7176 αὔουθ ΤἼγοο Κοϊμηιος τηΐξογηι, 82ηιο., ηθαΐϊῳ δοιιηα ἔπι ηιογοοοο, 185. 

ΤΗΝ ΟΗΒΙΒΤΤΙΑΝ ΒΟΗΟΙΑΡΝ. ἘοΙβοᾶρ ϑνο., 105. θά. ; 82πηο., 
οἸοίῃ, 45. θά. 

ΤῊΝ ΒΕΝΕῈΝ ΘΑΥΞΒ; οἵ, Τῆς ΟἹά δαπὰ Νὲὰν Οτγοαϊίϊοη. ϑεοοπά 
ἙΙοπ, ἔοο]βοαρ ὅνο., 75. θά. 

ΜΟΒΝΙΝΟ ΤΗΟΤΘΟΉΗΤΒ. ΒΥ ἃ Ομξκαυμαν. ϑυρρεβίβα ὃν {6 
ϑβοοπα 1 ΘΒΒΟῺ5 [ῸΓ {Π6 ΤΠ ]Ὺ Μογηΐηρ ϑϑυνῖοθ ἐβπτουρῃοιας {Π8 Υ6ΔΥ. 2. γνοἱἹβ. 
ΤΌΟ]Βοᾶρ ὅνο., οἱ οἵ, 55. βδδοῇ. 

ΤΗΕ ΟΗΙΠῸ 5. ΟΗΒΙΞΤΙΑΝ ὙΕΛΑΗΒ. Ηνιηηβ ἴον δυεῖν ϑ'ιπάαν 
δὰ Ἠογ αν Πσοὰῦρῃοὰέ {Π6 γὙ687. ΟΠ βὰρ ἙΙοη, 18π10., ο]οΊἢ, 15. 

ΟΟΧῈΒ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΒΑΤΙΙΑΘ ΚΒ. ἘΟΙβοαρ ϑνο., οἱοίῃ, 35. Αἶξο 
56]ϑοίθα ῬΟΘΠ8Β ἴῃ ἃ ρδοϊκοί, βευγεά, 15. 

ΕΙΟΒΌΜ ΒΑΟΒΑ. ΒΥ ἴδε Βον. α΄. Ηυκε ϑμυτταν. ϑϑεοοπᾶ 
Ἑᾳϊάοη, 16π|ο., 15. 
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ἩΗΙΘΤΟΝΙΟΔΙ, ΤΑΙ, εἐἰπιοίγαξίηγ {16 οἶα ουθηΐβ8 ἐπ οοῖό- 
δἱασέϊοαϊ ἨΗϊοίονν, Βυὶδῖ, «πὰ Τογοΐψη, αἀαρέοα 701 Θοπογαῖ, ποαάδέημ, Ῥαγοολέαϊ 
ΤΑϑγαγίθα, ὅο. 1. ΜΜορέμίμ ἸΓοϊονγθ5, υἱέ, ὦ Ῥγοηεϊδρίθοο, ργ06 18. 

ΤῊΒ ϑοιῖοβ οὔ Τὰ]θ5 πον δηηοιηοθα 11] ΘΙ ΌΥΔ 66 {Π6 τηοϑβί ᾿τηρογίδηΐ ρουϊοάβ δηά 
{πδιιβδοίϊοη5 οοπηθοίθα νν1{Π [Π6 ῬΥΌρΊΘ55 οὗ {πὸ ΟἸαγΟἢ 1ῃ δηοῖϊθπί πα τηοάθτη {{Πη68. 
ΤΉΘΥ ν}11] θ6 ψυυϊτίοπ ὈΥ Δαίποῦβ οὗ δοκπον)θαρθα τηθυϊί, ἴπ ἃ ῬΟΡΪΔΥ 5{γ]}6, ΡΟΗ 
βουσπα ΟΠ ΌΤΟ ῥυἱηοΐΡ]65, δὰ 1} ἃ βἰπρ]α ογ6 ἴο {Π6 ἱπομ]οδίϊοη οὗ ἃ ἴττι6 βϑί! πηδίθ 
ΟΥ̓ {πὸ οἰγουτηβίδησοβ ἴο ΜΓ Ώ ΘΟ {Π6Ὺ Τοϊαΐθ, δπα {π6 Ὀδδγίηρ' οὗ [ῃ086. ΟἸΓΟΌΤηβίδ 6685 
ΡΟ {Π| ΠΙβίΟΓΥ οὗ {Π|Ὸ ΟΠατο. ΒῪ [18 τηθᾶπ5 ἴΐ 15 πορβᾶ {Πδὺ τηδην, Ψὴ0 ΠΟΥ 
τοσατὰ ΟΠ ατοἢ ΠἸΒίΟΥΎ 1 ἸπἀΙ ΒΈγοποθ, ψ1}} θ6 16ἀ ἴο {Π6 ρϑυαϑαὶ οἵ 1[8 β ῃρα ]ΥῪ 
1π.οΥβϑθηρ' Δη ἃ ᾿πβίγι ον 6 ΘΡΊ50468. 

ΕΔ 60) Τα]6, δὶ πουρ] ἐοστηΐηρ᾽ ἃ Ἰιη]ς οὗ [π6 οπίϊτα ϑουῖθβ, Μ1Π] 6. σοτηρ]θίθ ἴῃ 1{56], 
ΘΠΔΟΙΪΩρΡ ρΘΙΒΟη5. ἴ0 ΒΡΒΟΥΪΌΘ ἴο ῬΟΥΓΟΠΒ ΟἾΪΥ, ΟΥ 10 ΡΌΓΙΟΙΙα58 ΔΠΥ 51η516 Τ8]6 
βδραύδίεϊυ. 

σιν ψν “Ἄάσσσ.-"- 

«ΑἹγοαάνψ ριιδ δ θά. 

Νο. 1.---ΤῊἙΝ ΟΑΥΕῈ ἹΝ ΤῊΝ ἩΠΠ1,8; ογ, Οφο]ὰ5. γι ύμα8. 

Νο. 2.---ΤῊΙ ΕΧΤΙ ΕΒ ΟἹ ΤῊΗἙ ΟΕΒΕΝΝΑ : ἃ Φουγμῃαὶ νυ ἀστίπρ Π6 Τοοῖδη 
Ῥουβθουΐξίοη, ὈὉῪῚ Αυγϑὶαβ αταῦθηυβ, ΡῬυιοϑῦ οὗ ὕπθ Ομυσοι οὗ Αὐ]θθ; ἀμ ΠΟΥ 
ἄοῃθ 1ηὖο ΕἸ ΠΡΊΒἢ. 

Νο. ὃ.---ΤῊ ΟΗΙΕΕ 5 ΘΑ ΘΑΉΤΕᾺΗ ; οὐ, ΤῈΘ ϑουν]ουβ ἴῃ ΨΊγριηῖα. 

Νο. 4.--- ΤῈ Τὺ ΟἿ ΤΙΕΊΒ : ἃ ϑ'κούοῃ ἔτοση ἀθογρίδηῃ Ομυσο Ἡβύογυ. 

Νο. ὅ.---1Π 0 ΒΟΕΝΕΚ ΑΜΟΝΟΞῚ ΤῊΝ ΟΕΠΤΞ. 

Νο. 6.---ΤῊ Κ ΤΑΖΑΠ-ΗΟΌΒΕ ΟἿ ΤΠΕΒΟΣ: ἃ Τα οὐ {6 Εϊπϑύοσῃ ΟΠ ΓΟ 
ἴῃ ὕΠ6 ϑονθηύθθηῦ Οθηύαγνυ. 

Νο. 7.---ΤῊ Κὶ ΕΙΥ ΑἸΙΒ : ἃ Τα] οἵ ὕπ6 Απρ]ο- ϑαχου ΠΌΤ. 
Νο. 8.--ΤἸῊ αὶ ΟΟΝΨΈΕΕΤ ΟΕ ΜΑΘΒΔΟΗΌΒΕΤΤΗ. 

Νο. 9.--ΤῊΚ ΟΥΑΥ ΟΕ ΤῊ ὈΙΟΒΟΌΞΙ : ἃ Ταῖο οὗ ΝΊοομο ΤΊ.68. 

Νο. 10.---ΤῊΚ ΒΙΑΟΚ ΑΝ, 

Νο. 11.---ΤῊΒ ΟΟΝΨΈΒΒΙΟΝ ΟἿ 57. ΥΠΑΘΙΜΠΈΕ; οὐ, Το Μαγίγυβ οὗ Κιοϑ, 
Α Ταῖ]ο οὗ {π6 Ἐν αβδίαη ΟΠ ΤΟ. 

Νο. 12.---ΤῊ ΕΚ ΒΕΑ-ΤΙΑ ἘΞ 5 : ἃ 116 οὗ Μϑάϊτναὶ ΝΝοβῦου δ ΐϊβτη. 

Νο. 18. -ΤῊΚ ΟΒΟΩ͂Ξ ΙΝ ΒΕΘῈΕΝ ; οὐ, ΤῊ Τ)γ5 οὗ ΚΚίηρ' Τηρὶ ὑΠ6 αοοά. 

Νο. 14.---ΤῊἙΝ ΑἸΤΙΕΠΌΙΑ ΒΑΤΊΤΙΕ ; οὐ, Ῥοϊαριαηΐβηῃ ἴῃ Βαϊ. 

Νο. 15.---ΤῊΚΣ ΒΕΙΘΕ ΟΝ ΒΑΜΟΥΤΤΑΗ : Α Ταὶς οἵ ὑῃ6 «“6ϑυϊ Μιββίοηβ ἴο 
0Π6 Τθαδῦ 1πα]165 ἴῃ ὕπ6 διχύθοηθη Οδηὐυνυ. 

Νο. 16.-- ΑἸ ἸῸΝ ΟἿ ΕΌΟΒΒΙΝΕ; οἵ, Τη6 Τῖτηθ5 οὗ 94ο]ς Ξύτανν δπα γγαῦ ΤΎ]οσ. 

Νο. 17.--- ΤῊ ΝΟΒΤΗΒΕΗ͂Ν ΤἸ1ΘῊΤ: ἃ Τα]6 οὔ [Ιορ]απμα ἀπμα αὐθοηϊδπα ἴῃ ὑῃ6 
ἘΠ]ον θη (ὐδηύανΥ. 

Νο. 18.--Α ΒΒ ῈᾺῈ ΤΙΡΙΟΌΝΝΕ; οΥ, Το 'ΤΊμηθ5 οὗ δύ. Δ 56] 1). 

Νο. 19.--Τ ΌΟΤΙΑ᾽ ΒΒ ΜΑΙΒΒΙΔΟᾺ; οὐ, Τῆι 1Δ1οη8 οὗ ὙΥ δάγ-Αταθᾶ. 

Νο. 20.---ΟΒΕΙΝΟΉΑΛΜΝ; οὐ, Τὸ Οοηνὶοῦ- δουῦ]ου οὗ Φοῦν5 ΒῈΥ : ἃ ΤᾺ]16 οὐ {86 
ΟΠΒαγΟἢ 1ῃ Ααβύγα]ία, 

Νο. 21.---ΤῊ5 ΕΟΝΒΑΚΈΉΈΝ ; οὐ, ΤΊο Τίτηθβ οἵ 5. θαπδίδῃ. , 

Νο. 22.---ΤῊ 5 ΘΟΝῚῈ ΟΥ ΤΑΒΕΝΝΑ.---ΤῊΗῈ ΕΒΟΌΕ : Α Τα]θ οὗ 6 Μοουϑῃ 
Οοπαποϑῦ οὗ ϑραίῃ. 

Νο. 28.---ΤΑΒΑΘΗῈΕ : ἃ Τα] οὗ {π6 Ῥογύαρτιοβ ΟΠαγο ἴῃ ὉΠ|6 ϑιχίθθηθ Οθηὔανυ. 

Νο. 24.--- ΑΙ ΤῈ} ΤῊΗᾺΝ ΔΗ ΜΟΤΙΒΕΙΝ ; ον, ΤᾺ Ταϑογαϊοῦ : ἃ ΤᾺ16 οὗ ὑπ6 ΤΊ685 
οἵ Κιηρ Ψοῃη. 

Νο. 25.--ΤῊΙΣ ΟΛΔΤΕΟΗΌΜΕΝΕΒ ΟΝ ΤῊᾺ ΟΟΝΒΟΜΑΝΌΕΙ, ΟΟΑΛΞΊΤ. 

Νο. 20.---ΤῊΚ ὉΔΌΘΔΗΤΕΗΝ ΟἹ ΡΟΙ,Δ. Τδιἶν 1μοὐζουβ τοαὐϊπρ᾽ ὅο ὑπ Ῥεσβθ- 
σπου οὗ Π)1οο! ούϊαη, ἤονν ἢσδῦ ὑσαμπβιαῦοα ΠΡΌχὰ ἃ [δἰσῖαη ΜΆ. 
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ν.“-..«ααὍἐὐσσσασα͵κασαιασοσᾧρΡρνιο’ὲ,. ν΄...» 

ΑἸΠΤΟῈ ΤΙΒΙΕ : Α Τα]ο οὗ Ῥαυχγϊζαηῃ ΤΊπηθβ. ἘΕδδρ. ὅνο., οἱ, 45. 

ΤῊΝ ΒΟΗΟΙ ΑΒ ΑΝῸ ΤῊΝ ΤΕἈΟΟΡΕᾺΒ; οκ, ΟΧΕΟΒῸ ΠΕΙ͂Ν 
ΤῊΝ ΑΒΕΑΊΤ ΒΕΒΕΙΙΟΝ. Ἐν {μ6 ον. ΥΥ. Ε. ἩΈυΘΑΤΕ. Δϑεοοπά Μαϊέϊοη. 
ἘῸΔΡ. ὅνο., οἱοίῃ, ὅ5. 

ΞΟΜῈ ὙΒΑῊΝ ΑἘΤΕΝ: Α Τὰ]6. ἘραρΡ. 8νο., οἱοί Ἰο ίογοα, 78. 

ΑΤΗΕΙΝΕ ; οὐ, ΤῊΕ ΟΑΞΤΙ ΒΥ ΤῊΝ 5ΕῈ.Α. Α Ταῖϊθ. ΒΥ 
Τιοῦϊδα ΘΤΕΜΑΚΤ, ΑὈΙΠΟΥ οὗ “ Ὑ 41Κ5 αἱ Τ᾽ διηρ]θοουηθε,᾽᾽ “ ΕἸοδί Πρ ἀὐγᾶν,᾽᾿ ὅζτο. 
2 νο]5., ἔσαρ. ὅνο. 95. 

ΜΙΑΝΟΝΈΤΤΕ: ἃ ΒΚΕΤΟΗ. ΒΥ {μ6 Αὐυΐπον οὗ “Ἴμο Οὐταίθ οὗ 
Ἡοὶν Οτοββ.᾽ 22). νοῖ]8., ἴοαρ., οἱοίῃ, 105. 

5ΤΟΗΜ ΑΝῸ ΒΌΝΒΗΙΝΕ; οκα, ΤῊ ΒΟΥΗΟΟ. ΟΕ ἨΒΒΒΕΗΤ' 
ΒΑΙΘΟΟΝΕΙΒ. Α Ταὶθ. Βγυ ὙὟ. Ε. θιοκβον, Μ.Α., Αυίμοσ οὗ “Ουγ Ὑ οὐϊ- 
580}, ὅς. ὙΠ Ετομπίβρίθοθ, οἱοίῃ, 258. 

ΑΜΥ ΟΒΑΝΤ'; οκ, ΤῊΞΒ ΟΝῈ ΜΟΤΙΨΕ. Α Ταὶθ ἀοβιὶρηθα 
ῬΠΠΟΙρΑΠν ἕο [η6 Το μθτβ οὗ ἐπ ΟΠ] άγθη οὔ 6 Ῥοοσ. “ϑεοομα Ἑαϊεϊοη. Ἐδδρ. 
δ8νο., ο]οίῃ, 85. θά, 

ΤΗΝ ΤΟ ἨἩΟΜΈΜ. Α Ταϊθ. ΒΥ δ Αὐυὐῃον οἵ “ Ατὴὼν Οτδμί." 
᾿ϑδοοπα Εαϊέΐοη. Ἐδαρ. ὅνο., οἹοίι, 25. θά. 

ΘΑῪΥ͂Ν ΑΝῸ ΤΥΠΙΠΜΠΙΟΗΤ. Α Ταὶθ. ΒΥ {μ6 Αὐΐδοῦ οὗ ““ΑπῪ 
Οταπί,᾽᾽ “ὙἽνο Ηοχη68,᾽᾽ ὅς. 2), υο]5. ἴοδρ. 8νο., οἱοί!, 75. 

ΚΕΗΝΝΈΤΗ: οα, ΤῊΝ ΒΕΗΛΑΝΟΤΑΉ ΟἹ ΤῊΝ ΟΕΑΝῸ 
ΑΒΜΥ. Βυ (6 ΔΑυΐπου οὗ {π6 “ Ηεῖν οὗ Β δἀοὶν δ,᾽᾽ ““Ηρατίβθαβε, ὅζο., ὅζο. 

Τὰ Εαϊέϊοη. Ἐδαρ. ὅνο., ψΊ ΠῚῸβυγαί!οηβ, ὅ8. 

ΤΑΙῈΒ ἘῸΝ ΤΗΝ ὙΟΥΝΟῸ ΜῈΝ ΑΝῸ ΨΟΜῈΝ ΟἿ ἘΝ6- 
ΤΑΝ. Α ϑ8εγῖοβ οἵ 1165 δἀαρίοα ἴον 1,θηαϊηρ ΓἸΌΤαυ65, ΒΟΟΚ ΗδνΚΕΥβ, ὅζο. 

ΕρδρΡ. ὅνο., 1 1Π] αϑίγαί!ο 8, Βίγο ΠΟΥ Ὀομ πα ἴῃ οΟ]ουγοα ΥΆΡΡΕΥ͂, 15. 680}. 

Νο. 1. Μοίπου ἀπά ὅοη. Νο. 12. Το Τϑηδηίβ δ ΤΊ Κουβ᾽ Εηα, 
Νο. 2. Τὴ Βθοτυϊςθ, 4, ποὺ Εαϊέϊοη. Νο. 18. ὙΥπανοοίο ΗΔ]]. 
Νο. 8. ΤΠ ΒΈΠΚΟ. Νο. 14. Ἐαϊθ Ἠοπουγ. 
Νο. 4. 3απη65 Βυιρῃΐ, {Π6 ΚΓ΄ Πορτηδηῃ. Νο. 15. ΟἹα δαγν1β᾽ 5 11]. 
Νο. ὅ. οπᾶ5 ΟἸἸπΐ. Νο. 16. ΤΊιαο Τνο Οοίζαρεϑ8. 
Νο. 6. ΤΊιε ϑ:βίβυβ. Νο. 17. ϑααϊίοῃ. 
Νο. 7. δυο] πμα Ε]ίοη ; ΟΥ̓́, Νο. 18. Τα Ῥο]τοΐδη. 

Ὑ ΔΙ δπά Ταοωνιν 15. Νο. 19. Τνο ἴο Ομ. 
Νο. 8. ϑοινδηΐβ᾽ [ηῆιτιθησο. 
Νο. 9. Τα Βαῖναν Αοοϊάθηί. Νο. 21.. ϑυδᾶῃ. 446. 
Νο. 10. ΝΥ δηίοά, « ΥΥ ἴδ. Νο. 22. Μαγν ΤΟΙ, Δ85 ; ΟΥ̓; 44 
Νο. 11. Ιγγτϑνοσδῦ]α. ΤΠ ιββθηΐ ἂὖ Εν θη Υ. Ὰ 

Νο. 20. Ηοῦξοπ᾽5 Ομῃοῖσθ. θά. 

““7ὯῸὸ τη 6 ὈΟΥΒ Ιθδση (0 τϑαᾶ, δπα ἔπθη ἴο ρ]δοθ πὸ σοοὰ ὈΟ0ΟΪκ5 νυ] Πΐη {Π| 6 11 ΤΘΔΟῊ, 15 ἰο σῖνο {}}6ΠῈ 
80 δρροέϊίθ, δηὰ ἰϑανθ ποίῃΐηρ ἴῃ {Π8 Ῥδηΐτν βᾶνθ ἀπ ΠΟ] θβοιὴθ δηὰ ροϊδομποιῖιβ ἑοοὰ νγΐοῖ, ἀθρθμὰ 
ὍὌΡΟΩ 1ὖ, ὑΠΘΥ Ψ1} δαί ταίποσ [Π8ῃ εἰαυγϑ.᾽ --- δὲγ Π. δοοίέ. 
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ΟΑΛΤΕΟΗΈΤΙΟΑΙ, ΨΟΙΙΚΚ, Ποβίρηθα ἴο αἱα ὑπὸ ΟἹουρυ ἴῃ Ῥυθ]ο 
Οδἰθο βίηρ. {{π|{ΌὙ1ἢ ἴῃ β'Ζθ δηα ἴγρα ψ ἢ (Π6 ““ ῬΑτοο 4] ΤΥδοίβ.᾽ 

“«ΑἹγοαάν ρείϊδλοά πη, ἐλ 56,168. 

1. ΟΑΛἸΤΕΟΗΞΒΤΙΟΑΙ, [ΕΡΒΟΝΚ Οἡ 
{ῃ6 Οτροά. θά. 

11. ΟΑΛΤΕΟΘΉΗΕΊΤΟΛΙ, ΠΕΒΟΝΒ ΟἿ 
πΠ6 Τωογα 5 Ῥγαγοσ, θα. 

111. ΟΛΤΕΟΘΉΞΤΙΟΑΛΙ, Π ΠΞΞΟΝΒ. ΟἿ 
{πη6 Τοη ΟοἸητηδηαιηρθηίβ. θά. 

1Υ. ΟΑΥ̓ΠΒΟΗΒΤΊΟΑΙ, [550 Ν 5 ΟἿ 
{Πη6 Θ'ιεαογτδιηθηίβ. θᾶ. 

Ὗ. ΟΑΛΤΕΟΗΈΕΤΙΟΑΙ, [,ΠΥΞΟΝΒ Οἡ 
{πΠ6 ῬαδΥδῦ]65 οἵ {πὸ Νοὸν Τοβίδιηθηί. 

Ῥαιὶ Ὶ. ῬΔΥΔΌΪΟΘΒ 1.--- Χ ͵ΧΊ; -15- 

ΝΙ.ῬΆΑΒτ 11. ῬΑΒΑΆΒΙ5 ΧΧΙ. 
ἘΞ: ἈΚ Χ ΧΨΥΉΉ 15." 

ΨΙ1. ΟΑΛΤΕΟΗΒΤΊΟΑΙ, ΝΟΤῈΒ οἡ 
[πΠ6 ΤΗϊΥ- ΝΊπ6 Αγίο]θ5. 15. θα. 

ΥΠΠ. ΟΑΥ̓ΒΟΠΈΤΙΟΛΙ, [,Ε5Β50ΝΒ ΟΠ 
{η6 Οτάθν ἴον Μογηΐπρ δηὰ Εὐνθηΐηρ, 
ΡΥΔΥΘΥ, δηα (Π6 1,]Δηγ. 15. 

ΙΧ, ΟΑΤἸΕΟΘΉΒΤΙΟΛΙ, [,Π5ΒΟΝΚ ΟἹ 
1ηΠ6 ΜΙιγδοὶοβ οὗ οὔὐὐ Τ,οχά. ῬῬατχί 1. 
ἽΜΊγδΔοΙο8 1--ΧΎ 1. 15. 

Χ. ῬΑΒΤΙ]. Μιβλοι ΧΥΠ͵ΠΙ. 
--ΧΧΧΥΙ. 13. 

ΧΙ. ΟΑΛΤΕΟΗΈΕΤΙΟΑΤ, 
{Π6 ϑιαϊηΐβ᾽ ἤαγ5. 18. 

ΦΟΈΒΤΙΟΝΒ ΟΝ ΤῊΒ ΟὈΙΕΟΤΒ, 
ἘΡΙΒΤΙΚΕΒ, ΑΝῸ ΟΌΒΡΕΙ,5, ΓΠτουρ θοῦ 
[π6 Ὑϑαγῦ; δαϊίθα Ὀγ ἴΠ6 Βιον. Τὶ 1,. 
ΟἤάύῦσητοΝ, ν σοῦ οὗ ΚΙἀαἀουτηϊπηβίου. 
ΕῸΥ ἴπ6 υ886 οὗ ΤΘΔΟΠΘΙΒ ἴῃ ϑαπάδγ- 
ϑόΠ 0015. Το Ραγίβ, 1 8π10., οἹ οί, βοῇ 
25. θα. 

ΝΟΤΕΞ Οἱ 

ΟΟΤΤΑΘΟΙΕ ΡΙΟΤΌΒΕΜ. Οσοίζαρο ΡΙοΐατεβ ἔγοτα ἔπΠ6 ΟἹ Ταβίδτηθηῦ. 
Τνϑηίν -οἰρηΐ Ἰαγῦρα ΠΠ 5 γι] 05, ΘΟ]ουτοα ὈγῪ παπᾶ. ΤῈῊ8 56ΐ, 0110, 75. 6α, 

ΟΟΤΤΑΘΕ ΡΙΟΤΌΒΕΞ ἴοι ἴῃ Ναὸν Ταοβίαμπηθηϊ, (ἀπιοσα στ 
Δθον 6). ΤΕ βεΐ οἵ 28, 758. θα. 

ΞΟΒΙΡΤΌΕΕ ῬΡΕΙΝΤΒ ἘῸΝ ῬΑΒΟΟΘΗΙ͂ΑΙ, ὕϑ8Ε. 
Ῥγίοθ Ομ Ῥθηῆῃνυ ΘΔ ; ΟΥ̓ [16 5ϑὺ ἴῃ δὴ οὐ πᾶ- ϑρία, ψἱἢ ΟΥπδιηθηΐαὶ ΒΟΥ 68. 

τηθηΓ8] Θην 6 ]ορ6, Οη6 ΘΒΠΠΠ1ηρ. 

. Τα Ναίνιν. 
. 80. Φοϊη Ῥγυθδοῃϊηρ, 
. ΤΏ Βαρίβιη οὗ ΟΠ τῖβί. 
. δ δοο᾽5 Πύθδιη. 
. ΤΠ ΤΥδηβῆραγδίοη. 
. Τα αοοα 5'Πορμοτά. Φ'ὸ Φι νδ ΟΦ ἢ μὰ 

ΝΙποίυ ἐπουβαηα μᾶνο δἰστθααν θ6θη 50] οἵ [Π6856 Ῥυ]η8. 

Ῥηπηίοα ἴῃ 

7. Τα Τυϊθιῖο- Μομθνυ. 
8. ΤὴΘ Ῥγυβραγδίϊοη ἔου (Π6 ΟἿ0585. 
9. ΤῊ ΟΥαοϊῆχίοη. 

10. Τιοδαϊηρ' ἴο ΟΥποΙ ἤχθη. 
11. Ηφαδ]ῖηρ [μ6 510 Κ. 
12. Τη6 Βοίυσῃ οἵ [Π6 Ῥγοάϊραὶ. 

ΤΊΉΘΥ ἃ16 80 Κορί 
τηοὰηϊοα απ νδυπβῃθα, 84. 6βδοῃ. 

ΤΑΙ͂Σ ΑΝῸ ΑἸἹΠΈΕΘΟΒΙΕΡ τορυϊπίθᾶ ἤροτη π6 “ῬΕΙ͂Ν ΝΥ ῬΟΒΙ͂Τ." 
Ερδρ. 8νο., ψ1ἢ {]]τ|50ὙΔ|10}}8. 

ΤῊΙ ΟΗΠΠ1) ΟΥ ΤῊΝ ΤΕΈΜῬΡΙΕ. 15. 
ΤῊΝ ἨΒΛΕΤ. ΤΟΝ, 10ά. 
ΒΑΤΙΆΤΟΝ ΨΙΠΠ1ΔΟῈ, δα. 
ΕΟΟΤΡΕΙΝΤΞΒ ΙΝ ΤῊΒ ΨΜΙΠ0ΒΆΕ- 

ΝΈΕΣ, Θά, 
ΤΑΙ ΟἹ ΑΝ ΟἹ ΟἩΠΈΘΟΗ. 44. 
ΜΑΠΟΛΒΕΤ ΟΕ ΟΟΝΝΑΥ. 44, 
ΜΑΒΥῪΥ ὙΠΠΒΒΗΒΑΜ. 44. 

ΜΑΒΙΟΝ. 44. 
ΜΑΒΥῪ ΜΕΒΤΟΝ, δά. 
ΤῊΝ ΤῸ ΊΙΡΟΥΝΒ. 2α. 
ΤΕΕῚ ΒΕΗΙΝΏ. 24άᾶ. 

ΤΙΤΤΙῈ ΤΑΙ 5. 44. 
ΤΠΤΤΊ ΕΣ ΑἸ ΒΘΟΆΙΠ ΙΒ, 
Π17ῚὠὡῚ᾿Ξ ΕΑΒΙΕΒ. 2ᾳα, 

24. 
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ΑΝΝΑΙΒ ΟΕ ΕΝΟΙΑΝΏ. Απ Ερίϊζοιμβ οἵ Εηρ 5} Η]Ἰβίοσν. ἘΕὙουὴ 
Οοἰδθιηρογαγυ ΥΥ̓ του 5, {Π6 Β.0]]5 οὗ Ῥαυ]αιηθηΐ, δια οἵμοὺ ΡΆΌ]Ιο  θοον 8. 8. νο]8. 
ἔοαρ. ϑνο., ψιτἢ 11] αβιται!οη 5, οἷο, 1ὅ5. Πδοοπιπιοπαιθα ὑμ ἐδ Επαπιΐηονς ἵπ ἐϊιο 
ϑολοοῖ 9 Μοάογη Η δέον αὐ Οαγοτά. 

γο]. 1. τοι {πΠ6 Ἀοιηδὴ Εἶτα ἰοὸ {Ππ| ἀδροβιτίοι οἵ Βἰοματὰ 1. ΟἸοίἢ, ὅ5, 

οὶ]. ΠῚ. Ετοτὰ {Π6 Ασοθββδίου οὔ τη6 Ηοαβο οὗ Παποαβίοσ ἴὸ Ομαυ]ο5 1. ΟἸοίῃ, ὅ8. 

0]. 111, τοι ἐπ 6 ΟΟπΊ ΠΟ 6411} τὸ τπη6 Ποαῖῃ οἵ Θαθθὴ ἄππθ. ΟἸοιῇ, ὅ8. 

ἘΔ  οΪ πη 15 50] 4 βαραγαίοϊ]υ. 

“ΤῊ ὈοΟΪΚ Βέγι κα πΒ 88 Ὀοΐηρ τηοϑὲ 56 [Ὁ] ἃ8 ἃ Ηδπάθοοῖκ [ῸΓ ἰθαοθοσθ, [18 1υδὲ ἐπ βοτί οὗ 
ἘΘῚΡ ἴογ ἃ ἑαΐογ ἰο αν ᾿γίηρ ὈΡ πὶ 88 8 συϊᾶθ ἰο ἢΪβ Ἰθοίΐατθ. Τμδ πηαΐῃ ἴμοῖβ 6 Μ1}} πὰ 
ΤΩ ΒΥ Π]]ο ἃ ἴῃ βίσιοὶ τόπο] οσίοα] οτγᾶθσ, μὰ 6 Μ1}}} Ὀ6 αβεὶβίθα ὈΥ τγϑίδυθποθβ ἴο ὑπὸ πἰϑταί- 
ῬΟΟΙ βδῃᾷᾶ ἐπ οἱὰ οῃτοηΐοϊθβ. ΤῈ ΑΝ ΝΑΙ Β᾽ Μ 1}. ἴῃ ΒΒουί, ΒΌΡΡΙΥ ἰπ6 ἀγὺ θΟΠΘΒ οὗ δὴ Ηἰβίοτγ δὶ) 
Ἰθείυτο, τυ ῖθἢ ΘΘο ἢ ἔθδοθ θυ πηυβὲ οἸοίπ ἕοσ Ὠἰπη5 6} νυ τι 1 δηα βριστιῖ, Βαΐ {Π|6 συοῦῖκ γν1}} ἃ180 
θ8 Βίρην ἀδοία] ἴο βία ἀθηΐβ, ΘΒΡΘΟΪΔΠν ἴον {Π6 Ῥαγροβο οὗ γεγο ῃἷπρ 8. ΠΙΘΙΠΟΥΥ δηα σροίϊϊῃρ' 
ἀθίμιϊβ πο οτᾶθτ, ἔθου ἔῃ 6 Ῥθγαβαὶ οὗἩ τοῦτ σα πατγγαίϊνοα. 6 ἰγιεὶ ἰο 560 ἰξ δχίθηβΊΥ  ] Υ 
Θηρὶ οΥϑα ἴῃ ἐπ ὕπί γογειτϊθβ. Αἱ Οχίοτγα ᾿ξ δ ὈΘ6 ΘΒΡθοΐδ}}ν βουυῖοθα Ὁ]6. Α σϑ] 0 }]6 συϊᾶθ ἰο 
{π6 οτῖρῖηϑ] δα  Ποτὶ ἐἶθα, αηἃ ὁπ νοῦ σίγϑβ ᾿ξ ῬΓΟΡΘΥ Ρτοταΐϊ θη ἰὼ [6 ΘΑΥ]Ρ ΠἰβΊΟΥΥ, ΤᾺ. 
1 τὸ ΓἈ}1}Ὲ πο ἐμ παμὰβ οὗἉ δἰ ποὺ βία ἀθητβ ΟΥ̓́ΓΘΘ ΟΠ ΘΥΒ, ἀο βοιποίΐηρ ἴοὸ ἀἰβΡ61 ὑπὸ Π] βίοι ὑπ ὰΐ 
Ἐπ ἸΒἢ ΒΙβίουΥ σα 6 Ῥτο βία ὈΪΥ βἰυααϊοα γῪ Ὀοσϊπηΐϊηρ δἰ [Π6 τποτηθηΐδτυ ονθυίητον οἵ ΕἸ σ] 5 ἢ 
πϑίϊοπα! ἐν, ἀπ ἐπαΐ, ἀἴίοσ 4}} ἐπ Ἰαθοῦταε οὗ ΤΌΤΠΘΥ, Πϊηρσατα, ΡΘΊστανθ, ΚοΙΏΌ]6, ΠαρΡΡΟ ΠΟΥ, 
αοὰ ῬαΌΪ;, θανα Ἡστηδ 8.1}} τϑιηϑῖηβ ἔπ 6 ὁπ6 οογγθεὶ, ογποᾶάοχ, πη ἃ ἀΠΑΡΡτΟΘΟΙΒ8Ρ]6 ἐδ χί- θοΟΙΪς 
ἔοτ 118 βίυάγ.᾽.-Ἀἂαέμεγάα Ἀϑυΐθιο. 

ΤῊ ἘΤΉΙΟΚ ΟΕ ΑΒΙΒΤΟΤΙ,. ὙΜΠ} Νοίοβ γ {πὸ Εδν. ὟΥ. Ε. 
“Ἐπ, Β.}., Αὐἴθοῦ οὔ “ΚΑ ασθοκ Οτδηλιηδτ,᾽ ἅς. ὅνο., ο]ο0}), 128. 

ΤΊ Τοχί βαραγαίοϊυ, ὅ8. ΤῊ Νοίεβ βθραγαίθὶυ, 75. θα. 

ΞΟΡΗΟΘΟΙΙΞ ΤἈΑΘΕΘ.Ό1 235, τ Νοΐοβ, δἀαρίθα ἴο [Π6 πι86 οὗ βοῃοο]5 
«πᾷ {Ππἰνουβιῖῖθθ. ΒΥ ΤΉΟΜΑΒ ΜΊΤΟΗΕΙΙ,, Μ.Α. 2. νοἱβ. ὅνο., 1 85. 

ΤῊὴο Ῥίαμε πιαν αἶδο ὃ Παά δοραγαίοῖῃ, αὐ 85. δαοὶι. 

Εὔνιρυβ ΤΥΎΚΑΝΝ 5. ΑὐΑὰᾳκχ. 
(ριρυβ ΟΟΠΟΝ Ευ5. ΤΠΚΑΟΘΗΙΝΙΩ. 
ἘΙΕΟΊΤΒΑ. ΑΝΤΙΘΟΝΕ. 

ῬΗΙΠΟΟΤΕΤΕΒ. 

ΤΗΠΟΥΙΘΈΞ, νψὩ Νοίοβ, Ομ θεν Ἡβίουιοαὶ ἀπ Οἰθορυαρῃῖοαὶ. ΒΥ 
ἴΠ6 Ἰαΐθ Τὶ ΔΆνοι,ρ, ).Ὁ. ΗΠ [πάϊο68 Ὀγ {π6 μδν. ΒΕ. Ρ. α. ΤΊΡΡΕμαν. 8νο. 

Οογιρίοέο, ὃ υοἱκηιθ8, ϑυο., οἰοίΐ, ἰοέξογοά, (61 165. 

ΜΑΌΥΙΟΚ ΤΑΤΙῚΝ ΟΒΑΜΜΑΙΡ. Α Τ]1ιαίΐϊη Οτδιηπιαῦ ἴου {μ6 [7856 
οὔ Βοιοοϊβ.Ό Βν Ρτοΐεββου Μάρνια, ψ 1 δα! οπ5 Ὀγ [π6 Αὐΐμου. Ττδηβ]αϊθα ὃν 
{Πη6 Βου. α. Ε. οονβ, Μ.Α. τ ηϊἝοτμη στ 7 ΕΠ.Ὲ᾽5 “ς ατοοκ Οτδμτηδι." δοιγίῃ 
Εαϊέϊοτ, εὐἱέμι απ Πάθος ἢ “ιέδονς, ϑνο., οἹοῖι, 12ς. 
Οοπηροίοπί δαξμου 165 ΡΙΌποιπο6 (Π18 ΜΟΥ ἰο θ6 {Π6 γὙΟΥῪ θοβὲ 1δέϊη ασὐδιητηδγ γοὶ Ρ Ὁ] 156 ἃ ἴῃ 

Ἑηρὶαπα. ΤΠῖβ πον Ἑαϊἰοη οοπίαϊηβ δὴ Ιηἀθχ ἴο ἴπΠ6 Αὐΐποῖβ αυοίοα. 

ΨΕἘΠῈ 5 ΟΒΕΕΚ ΘΟἈΑΜΜΑῈ.---α Οταπιμιαν οὗ ἴπΠ6 ατεοῖκ Τιαηριαρο, 
ΟΠ ΘΗ͂Υ ἔγουη [η6 ἴοχῦ οὔ Βδρμδοὶ Κύμπεσ, Βν μ. Εν. επε, Μ.Α., ϑιπάρης 
οὔ Οἢ. Οἢ. 2, νο]β8. ὅνο. Τηϊγαὰ Ἐ αἰέϊου. 11. 105. 

71)ιὲ8 ΟΥ̓απιπιαν 8. ποῖ ἴῃ σϑηθγαὶ τι86 αἱ Οαξογά, Οαηδγίασο, [δ τι, αντιὰ Τλιιν]αηι; 
αὐ ἰοη, Κίηρ᾽ 5 Οοἴϊερο, Ποπάον, απὰ οἶον ριιδίϊο 5ο]οοίς5. 

Α ΜΑΝΌΑΙ, ΟΕ ΟΒΕΕΚ ΑΝῸ ΤΑΤῚΝ ῬΡΕΟΒΕ; ΟΟΜΡΟΞΒΙΤΙΟΝ, 
ΒΡΘΟΙΔΠ]ν ἀθϑῖσηθα ἴο 1] ιδίγαΐθ {116 ἀϊ δυθησοβ οὔ Τἄϊοπι θοίνψεθη ἔμ β6 ΓΔ Πριιδρ65 
δῃᾶ (Π6 ΕἸ πρ 5. Βν Ε-. ΒΗ. ΗυΜΡηκευβ, Π1,.})., Ἰαῖο Ηρα Μαβῖου οὗ Ὁ μο] θᾶ τὴ 
Οτϑιηπιδτ- 5Β6η001]. Οτοόνῃ 8γο., οἸοίῃ, 88. θά. 

ΤΑ ΟΕ ΤῊΝ ΟΒΕΕΚ ΑΟΟΈΝΤΗ. Βν 9] 0ηΐν Οἰπιεσειτηβ, Μ.Α. 
Ιθηο. χἢ Μαϊέϊοη. Ῥυῖοο ϑίαροηοο. 



14 1ΠῈ ΟΧΡΟΙΝῸ ῬΟΟΚΕΊ 61.4..55105. 
“-»- ́ -ὦὁ σ΄ Σ- 4-Σ575σ2.5.5.55.5.5χσ.5...’- τ»... ὄ..ν...σ.».»-- 

Α ΝΕΝΝ ΒΕΒΙΕΒ οἵ [πΠ6 Οτδϑοῖς απά ],αὔη ΟἸδββιοβ [οΥ 1ἢ6 υδ86 οὗ 
56Π00]85. 

“Μτ. ῬδΥκοΥ 186. ΒΡ Ιγἱηρ ἃ ψαπῦ Ἰοηρ [6], ἰὴ ΒΒ Ϊηρ' ἃ 56 7165 οὗ ροοά οΪΔββῖοδὶ 
ἰοχίβ, γγΧ611] οαϊίοα, δηα ἴῃ ἃ οἤθδρ ἴοσσωη. ΤΠ6 Θχρθῃβίν θη 85 οὐ ΟἿΥ 860}00]- Ὀ0Ὸ ΚΒ 15 ἃ 
ΟΥ̓ΥΪηρ 6.1}, ΠΟ. οαπηοῦ Ὀ6 ἴ00 800η ραίθα. [10 15 δβυσὰ δχίγαναραποθ (0 ρὰΐ 
ΘΟΒΕΥ ὈΟΟΪκ5 ἰηΐο [Π6 Παπαβ οἵ βοῃοοίθου8, [ο Ὀ6 {πυτηθεὰ ἀπά ἴογη ἴο ρίθοθβ, ψΧΠ 6} 
ΟΠ ΘΑΡΘΥ Ομ65 ΜΟΙ] ΔΉΒΜΘΥ͂ ΘΨΕΥΎ 56] ῬΌΓΡΟΒΘ 80 88 Ψ6}}1. [πὶ {Π18 τϑβρεοῦ ΟΥ̓ 
ὩΘΙΡ ἢ θΟυΓΒ οα {Ππ6 ΟΟηςΠπΘηΐ ἃγ6 ΓᾺΥ ΤηΟΥ6 στδίϊοη δ] {ΠΔη να ἀγτ6. ὙΥ 6 Ἰοοῖκ 1 561185- 
ἐλοῖϊοη ΡΟ Μτ, Ῥδυκοι᾿ 8 δοσυίβ ἰο Ὀσὶηρ' ἀθουΐ δῃ διηθηατηθηΐ. ΤΠΟΩΡἢ πψχ6 {Π1ῈΚ 10 
ψου]α Πᾶνα Ὀθθῃ ὈθίζοΥ 0 Δ ΠΟΌΠΟΘ ἴΠ6 ΘἀἸΓΟΥ̓5. ὨΔΙΏ6, νγ6 ΨΥ 1]}1 ΠΡ} ὈΘΑΥ (ΘΒ. ΠΟΠΥ͂ 
ἴο {Π6 8011 1 Π]Οἢ Π6 μ85 οχθουίθα ἢΪ8 [Δ5Κ, δηα ἤᾶγ6 ΤΩ ]Οἢ Ρ]ΘαΒΌΧΘ ἴῃ ΥΘΟΟΙΩ - 
τηθηάϊηρ' ἴΠ6 ΤΟΧίβ δ5 514 Ὁ0]6 ΤῸ 5000] ῬΌΓΡΟΒΘ5.᾽᾽ --- Δ΄ ἐμοηπαηι. 

ΘΒΕΕΚ ΡΟΕΤΞ. 
Ῥᾶρεσ. Βουμπά. 
ὁ} "δ; αὐ τῷ. 

ΤΕ ΒΟΒγ]ὰ8 δ᾿ αἷς τὸς Σ τ πῆς ΡΤ ἢ 

Αὐϊβύορβηββ. 2 γυο]β. ἐδ τ μ᾿ υϑν σε ὅϑον ἡεερ δι 9 

ΕΣ ρΡΙ 69. 9. νο]8. .... ἣἊ» τες, πὰ ἐξ: ἀμεῦ ἀ Π Ἐβ ὲν, αὐ 10 

Ο» ἐλ 6 ῥίαγϑ οηἶῖψ ... τος : πῃ τα ἈΥΡΕΙ ΣΡ) Ὁ 

ΞΟΡΠΟΟ]68 Υ ἘΣ ἣν: ἫΝ ἮΝ οὐ ῳ ἜΣ Υ. είκπε; ἐνὶ τ 

Ἡουμοεὶ 1Π|ἃ8 ... Ὑ τ ὅδ τὶ οὐ ου τ «8  π: ἡϑθοντθ 

Οαγδβθῶ τ θρευ 9. .ῦ 

ΟΒΕΕΚ ῬΒΕΟΒῈ ΜΨΕΙΤΕΒΞ. 

Αὐϊϑῦοὐθ! 5 ΕἸ ΏΙ1ο ΜΉΝ ον ἢ τ εν 9 -τὉ 

Τοοβύμθηθβ 46 Οὐοτομᾶ, οὐ ΓΤ Ἢ Ϊπ ΠΕ ΤΎΡΟΥ ΤΟ τῷ 

Ἡδοτγοάούῦιβ. 2. γο]β. .... εἰς ἐΡΕ ς ὁοὰ πυρά γεν ...1.0.. Ὁ 

ΠΕυογαϊᾶθθ. 2) υοἱβ. .... ἢ, ἐτ ἘΞ τες ἀπ τι δ᾽» 

ΧΟΠΟΡ ΒΟ  ἐ15 ΜΙ οι ου ἢ] Ϊὼ ... ΑΝΣ 1 τ δος ἃ 

ΔΙμΔὈΔ818 Ἐπ 1 Ὲ ἐἘῸ 5: ἀκ ύροσ 9.10 

ΓΙΑΤῚΝ ῬΟΕΤΡ, 
Ἡοτγαῦϊ8β οὐ ΗΦ ἐς ΕΣ νῶο 1 5. “Ὁ 

“ υγθη8}15 οὐ Ῥϑυβίαβ ... ὰ δῶ ψε ΝΥ ο::  .8 

ΤΛΙΟΔΠῚ18 ἐν ᾿ 438 ΡΣ ἐο τὰ Ὁ θϑευτ ὁ 

Τμλογϑῦϊι8 τι Εν πο ἿΕ ταὶ σον ἃ, ὃ 

ῬΠΦαΓαΒ ἐξῇ "ἢ Ἂν νῆες ΜῈ ἜΣ τς: ΤῊ 

ὙΙΓΡῚ]18 ἘΝ “ : ΤᾺ ἐπ τὶ 2 οδ 6 

ΓΤΑΤῚΝ ΡΒΕΟΒῈ ΜΨΑΕΙΤΕΒΒ. 
Οαβασ ... πὸ ἐπτὸ οδῇ. : δὰ ἐοεβαν ὅπα 

ΟἸἴοοτο 6 ΟΠΠο115, 6 αὐ δ οὐ 46 Αυηϊοϊ ΐω ... ἐγ 1) θυμνε ϑι 

ΟἸσογο 8 Του] πδυατα 1 1βρυναύϊοπαχα 10χὶ Υ, ... ὐφ δεῖ, δ δ 9. ὃ 

ΟὐΥΠ611π59 ΝΟΡΟ8 ν ρον ποτῶν ἯΝ 

Τλνῖα8. 4 γο]β. ὙΠ ᾿ "Ἶ: ΩΣ αὐ» οὐ ῦ.-Ὁ 

54] αδύϊι9 ΕΤ' δεν ζ2 πὲ δὲ ΤᾺ νἀ ὦ 0 

Ποῦ. 2. νο]5. τ Νὰ ἫΝ ἮΝ ἤν τον ΒΡ ΟΣ μὴν» . 



ΝΕΙ͂ ΒΈΒΙΕΒ ΟΥ' ἘΝΟΙΠΙΒΘῊ ΝΟΤΈΝ. 10 
---“ριοον........................οὕὃ.ς.-.΄...-»ν.-.-..-..ὕ...........».ὕ.. 

ΤῊΝ ῬΙΑΥῪΒ ΟΕ ΒΟΡΗΟΟΙΜΞ, ν τ ἘπρΊΒῃ Νοΐθβ ὉνῪ Μοθοῖβ οὗ 
1η6 {πϊνογϑιίν οἵ Οχίοσα. (ὐοτηρίθίθ ἴῃ 2 νο]5., οἱοῖϊι, 05., ΟΥ̓ Βθραγδίο]γ --- 

3, ὦ, ὃ: ἅ. 
ΑἹῶχ (Τοχὺ σι Νοίοβ).. . 1. 0] Απθροπθ ΤΡ 
ΕἸοούγα . ν Κ : : Ἅᾧϑ. Ὁ ΙΙΜΙΘΟΙΒΈΘΗ ὁ, ὸ ἘῸ 
ΕἸαϊρυ5 Ηοχ.. . ν τ... Ὁ] ΠΥ ΟΠ ὺς : ι Δὰν ὅσ, 
(ΕΠ αϊρυ5 Οοοποαθ. . 24. δ: 

ΤῊΝ ΡΙΑΥΒ ΟΕ ΦΙΒΟΗΥΠΌΞΒ, νἱἢ ἘρΊ 5 Νοίεβ ὈὉν Μροιηθειβ 
οὔτμο Τὐηϊνογϑιεν οἵ Οχίοσα. (ουῃρίοῖθ ἴῃ 2 νο]8.ν οἱοῖμ, 75. θά. 

Ῥχτοτηθύμϑιβ Υἰπούιβ (Ἰοχὺ ψ ἢ Αρδυμθιημοι., 
Νοίο8) ς . 1. Ο] Οβοθρβογζβῃ.. 

δϑορύοια Οομίχα Τμορὰ5 Ε . 1. ΟἹ Ευὐμιρηϊᾶθ8 
Ῥδῦβθ . ᾽ : Σ . ΟἽ ΟἹ ϑαρρ!!οο8 : " 

ΤΗΝ ῬΙΑΥῪΒ ΟΕ ἘΠΕΙΡΙΘΕΒ, στ Ἐπρ] 5} Νοΐθβ Ὁν Μϑιαθεῖβ οὗ 
1η6 {]π]νουβιν οἵ Οχίοσα. (Ομιρ]οίθ ἴῃ 2 νοΪ8.» οἱοῖι, 65. θά, 

“μὰ μα οι ὦ 

Ηρφουρὰ (Το χὺ τι Νοΐθ58) . 1 0 ΗΙ!ρροϊγίυβ. ᾿ 1.0 
Μεοάᾶριω. “ Ρ β . 1 ΟἹ ΡΒαῃηῖββθα ἕ : , “Θ 1 0 

Οτγοβϑίρθϑ ἣ ᾿ ᾿ . 1. 0] ΑΙορϑὺὶϑ : ΝΦῚ Ὁ 
γΘΑΥΒ ἃρΡ0, 6 δᾶ ρμυΐ ΤᾺ ΟἿ ἨΔ ΠΩ ἃ ῬΟΥΕΥ 
8γο. νοϊατηθ, οοπίαϊηἷϊπρ ῬΟΥΒΟΠ ᾽Ὲ [ΟῸΣΥ ῬΊΑΥΒ, 
συϊποὰῦΐ πο ποτὰ οὗ ἘΠΡΊ5.. ἴῃ (Π6 5ηαρθ οἵ 
ποΐοβ;; ἃῃᾷ ψὸ πᾶγο πὸ ἀουδῦ [ῃ6 ὈΟΟΚ οοϑί 
ΠΘΆΥΘΥ ὑνγθηΐν [8 [ΘΠ 5Ὁ1]1Πη65, ἃ Πα ἀἰΟΥ 81] 
Ὑγἃ5 ΠΟΙΒΙΠΡ ΠΘᾺΤ 50 Ἀ56[Ὁ] ἃ5 [656 πραῦ 11{{16 
γι όρν αὖῦῷ Οπ 5ΒΜΠ[1ηρ ΘΔ 0}.᾽ -- Παἀπμοαϊξίοη αὶ 
168. 

“ΠῚ: 6 ποΐθβ. οοπίαϊῃ βυβήοϊθηῦ ᾿π!οΥ πα ίοη, 
σϊτπουΐ ἈΠ Ογαἴπρ' [Π6 ῬῸΡΙ] 50 τὴ αβϑιβίαμοθ 
85 ἴο ΒΌΡΘΓΒΘαΘ 8411] θχϑυ τοι οἢ δ ρατΐ.᾽"- 
«ἀϊποπώριη, ὅπ. 27, 185. 
“Βρ 8}} ἐμϊ5. ἃ5 ὲ ΤΥ, ἰῷ 15. ἃ Τθ8] Ὀθποῆΐ ἴο 

ῬΟΌΘΙΙΟ ΒΟΠΟΟΙΌΟΥΒ ἴο Ὀ6 ΔῸ16 ἴο ΡυτΤΟ αΒ6 ΔῺΥ 
Οτθοκ ΡΙΔΥ ἔμ6ΥῪ σναπῦ ἕου Οη6 ΒἘ1Π1ηρ. ὙΈΘη 
6 66 ἱπίγοαπορα ἴο ατθοῖ ΡΊαγ5, αθοαυῦ ΟΣ 

ΤΊ Τοχί οἵ ΒΟΡΗΟΟ ΕΒ βθραγαίθὶυ. ΟἿ νο]., οἱοί!, 85.-- 6 Νοίοβ, ἀϊτίο, 88. 
Τῆς Τοχίὶ οἵ ᾿πβοηυτῦβ βαραγαίοὶυ. Ομ νοὶ]., οἱοί, 85.--- η6 Νοίοβ, αἰζίο, 85. 64, 

ΤῊῈ Τεχί οἵ ΕὔΚΕΙΡΙΡΕΒ βθρδγαίοϊγυ. ΟἿὴδ υο]., οἱοίϊι, 85. 64.---Ἴ 6 Νοίεβ, αἰϊΐο, 85 

«Ροοκοί Μαϊξίοηδ 9 ἐδ γοϊἰοισίη ἤαυθ αἰδο ϑϑθη ριιδίϊδ θα εοἱζἢ 

ϑλογέ Νοίοϑ. 

ΒΕΜΟΞΒΤΗΕΝΈΕ. 
Ὲ Οοκονά . . . . 2 0] ΔΕΒΟΗΙΝΕΒῚΝ ΟΤἸΕΒΙΡΗΟΝΤΕΜ.. 2 0 

ΨΙΒΟΘΈΙ,. 
ἜΒΗ ἐν πι ὑὴὴ} τὰν ΟΝ ΤΠ σε σποῖοβ . 0; ..- , 2.00 

Τὴ6 ΕἸσϑ ΤΉγοα ΒΟΟΚΒ οὗ {πὸ ΖΕ ΝΕΙΡ, 15. 

ΗΟΒΑΟΕ. 
ΟΡῈΕΒ ἂπὰ Ερορεβ. . ΠΝ ΑΥΥΠΗΒ  τ'ΠΠπΠ ὉΠ ως 10 

ἘΡΙΒΤΙΕΒ δηα ΑΚ5 ΡΟΕΤΙΟΑ, 15. 

ΒΑΙΓΌΣΝΤ. 
Τυσυξκτηλ πῶ ας . 1 6] ΟΑΤΙΣΙΝΕ πο όύνν ὁ ἡ οἷ ἢ 

ΟΟΒΝΕΙΙΒ ΝΕΡΟΞΒ--Ἴ ν 5 (1 Βμοσέ Νοῖθ), . . - ] 

ΡΗΞΌΒυ3--- ΕΑΒ ΕΒ (ἀϊτ9) . : ᾿ " 
ἨΗΟΜΒΕῈ---ΕἼΚΒῚ ΒῚΧ ΒΟΟΚΒ ΟΡ 110 (αἰιιο) , , Δ 
ΓΙΝΥ, Βοοκβ ΧΧΙ.-- -ΧΧΤΙΥ͂. (ἀϊιο). ΟἸοίμ, 45. θα, ; βοιυορά, 4' 
ΟἸΙΟΈΒΟ, ΟΚΑΤΙΟΝΕΒ ΙΝ ΟΑΤΙΠΝΑΜ (ἀϊεῖο), 16π1ο., 54., " 

ΟΕΑΤΙΟ ΡΒΟ ΜΊΠΟΝΕ (0), 16πιο., δοιυσά, ᾿ ] 
ΟἾἜΈΒΑΒ, θὲ Βει,νο αάμμτοο, ΒΚβ. 1.---111. (ἀϊττο), 16 πηο., δά 1 

71ω ἐμὸ Ῥγε58. 

ΒΠοτί Νοίεβ ἴο ΟἼΘΕκῸ ἈΠῈ ΒΕΝΕΟΤΟΤΕ, δηα ΑΠΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ᾽ ΤῊΝ ΚΝΙΘΗΤΊΒ. 

δὶ Θ ΟΦ ὃ ὦ 6. 



16 ΤῊ ΤΙΤΈΕΈΚΑΚΒΥ ΟΠΟΒΚΒΟΉΗΜΑΝ. 
--“.,.».».5.»-- ...»..»..,΄ὕ.....ὕ, 

ΔΉ ὙΤΕΒΆΠΥ ΘΗ ΠΕΘΗΜΑΝ, Ἃ 7οάνήαὶ ἀδύνατον 
(ογθϑῦ δηᾶ δἀναησοιηθηΐ οὗ Ἠμο]ρίουβ Το Υαΐαγ, 

ΤῊΝ ΤΠΙΤΕΑΒῪ ΟΗΠΒΟΗΜΑΝ ν85 οβίδὈ] }5ῃ6α ἴῃ οΥοΥ ἴο δχίθπᾶ ἰο ΒΕ, 1- 

ατοῦβ ΓΠΙΤΕΒΑΤΟΚΕ {πΠ6 δανδηίαροθβ ΜΏ1ΟΝ. θη Υδ] 1, Ἰογαΐατ αἰτοαᾶν ροββϑβϑβϑα ἴῃ 

[η6 “εμοηπειίηι, Ζιϊέογαγῳ Οἰαποίίο, Ογέϊο, δα ΟἿΠΘΥ 5: ΤΠ 1] Δ Ἰουγ 415, ῬΥθν]οιιβ}γ, 

Ἠο]ρίουβ 1ἱτουαῦασα μδὰ Ὀθθη ἀδρθηάθηΐ [ὉΓ ριιὈ]1ΟΙΓΥ Οἢ ἃ ἔδνγ βοδί(θγϑᾶ ποίϊοθβ ἴῃ 

ΝΟ ΒΡΑΡΕΙΒ ΟΥ Β]Ιρίοιβ Μαρζίηθβ ; ψ }116 {Π6 ΘΚ] ἰβδ8 οὗ 50ΠῚ86 6 ηὙ ΟΥ̓ 

{Πἰγν ἡγοῦ κ8, ὈΘΑΥΪΏρ' ΤΟΥ͂Θ ΟΥ̓Ι855 Οἡ Β.]ΙρΊοΟιιΒ 5] 6οἴ5, ρτον θά δῇ πηρογίδποο 5υ1ῇ- 

οἰθηΐ ἴο ἀδθπηδπα ἃ ᾿ουγη 8] ἀἰβυ ΠΟΙ] βού ἀραᾶνῦ [Ὸγ [Π6 Ἰηΐογθβϑίβ οὗ {Παΐ οΪα55 οἵ ρυ- 

ἸΙοδίϊοη 8. 

΄-- 

5ΌΒΒΟΒΙΡΤΙΟΝΞ. 

Εὸν [Π6 θαυ. ὅς ... 88.081} ΠΕ ον ϑις ΜΙΟΠΕΒ : ΑἹ «Αι, θα 
Πιτῖο ΕἾθο ὉῪ ροϑῦ. . 105. θα. ) 1ίο ΕἾδΘ ὈγΥ ροϑ , Σνεισο σας 

ΤῊ ῬΕΝΝΥ ΡΟΞΗ͂Ι,. Α Ομυτγοῖ οὗ ΒιρΙομᾶ ΠΙαβίγαϊοα ΜαραΖίηθ, 
ἰδϑαθα Μοηΐηϊγ. Ῥυῖοθ Ομθ Ῥϑμῃηγυ. 

ΤῊδῦ [ῃ15 ΜαρδΖιηθ 15 ψδηϊθα, ἃ οἰγου]δίίοη οὗ 22,000 οορ᾽65 οὗ δαοῖ ΠΌΤ ΌΘΥ (65- 

1ῆ68. [15 ἐλ οπΐψ Ῥοόηπμ αρακῖηθ προ] ἀϊηρ βοαπα ΟΠ τ ἢ ρτῖποῖρ]65. ΤΠδὲ 1ἰ 

ἄοο5 ροοά, ἃη4 15 ἀρρυβοίϊαίβα, [βϑε τη Υ ΜΏΘΠησΟΘ ἴ0 ψου]ὰ ὍΘ 1θαϑὲ δχρθοίθα, δϑαη- 

ἀἀηΠν ρύονθβ. Βαΐ αὖ [Π6 βδῖηθ {1Π16 10 τηϑὲ θ6 ὈΟΥΠΘ ἴῃ τηϊηα, {πᾶ {Π|5 15. ἃ 5128]}} 

ΟἸτου] Ιοη. Ὁ ἃ ῬΈΠΗΥ ΤΟ] ]ρΊοιι5 ρουϊοάϊοα]. ΤΏοβθ ψΠ0 ΑἸΠΘΥ, ἀθρθηα τη πο} ἀροη 

{ΠῸῚ Ῥϑυ]οα1 0415. ἴον Ἰῃμο] οί! ηρ ἀοοίτπθ ΠΟΒΌ1186 το {Π6 ΟΝ ΓΟ, ἀπ οἰγοι]δίθ ἔποιι- 

βαηάδβ, ψΠεγθ (πΠ6 ΟΠ αΥΟἢ οὗ ΕἸπρ]δηα, πηίονταπαίο]γ, οἰγοα]αίθβ ΟΠ]Υ Βα πάταβᾶβ, 

ΜΟΝΤΉΠΥ.--ΟΝᾺῈ ΡΕΝΝΥ. 

ΒΘ ΟΒΟΥ ΘΙ Β᾽ ὨΔΙΠ65 τροοὶνοα Ὀγν 411] ΒΟΟΚ561161:5 δηὰ Νούβιηθῃ. 

ΤῊΒ ΟΕΝΤΙΕΜΑΝ᾿ 5 ΜΑΘΑΖΙΝΈΕ..---ΤῊΘ {ἴτηθ5, 1Ὁ 15. σϑϑ αν 4]- 
Ἰον θά, αν ρυθαν ὁπδηροά βἴηθθ ϑψίυαπιι5 ἔὔὕγϑαη ἢτϑί βο]οἱϊθα ρὉ]1ς αἰίθητίοη, 

θὰ 10 τηὰν Ὀ6 [αἰγ]ν ἀοπθίθα Ψ ΘΙ ΠΟΥ [Π6 ἰαβϑίθβ δῃηα μδρὶ5. οὗ Γπουριΐς οὗ {Π6 δάπ- 

οαἰοα ο6]45565, ἰο ΨἼοιη Π6 δά θ5565 ὨΙΠΊ5611, ἤᾶν 6 ομαηρθα ἴῃ ἃ {|κ6 ἄθρτθθ. Ἡθηςθ 

6 ἄοθ8 ποῖ ἔραν δὲ Η βίοτυ δπα ΑΒΕ 165, ἴῃ {Π6 1} ψ]ἀθϑί 56η86, οᾶπ αν θὲ ὈΘΟΟΙῚΘ 

πηρδ]αία Ὁ]6 το {ποῖὰ, Ὀαΐ, Οὴ {Π6 ΟΠ ΓΑΤΎ, Π6 15 ρ]Δα [0 ΠΑ Δῃ ᾿πογθαβθα ἀνα ν 
ἴῃ Ρυϊβαϊηρ 5 0ἢ δι 1ε5, 1115 15. ἃ βίβίβ οὗ {π]ηρ5 {Π40 ἢ6 {π|η Κ8 6 την οἱαὶπὶ 

ἃ ΘΟΠΒΙ]4ΘΥΔ Ὁ]6 5816 ἴῃ ὈΠΙΠρίηρ δου, ἃπ4 (Π6 βίθαδαν ῥῬτΌρΊεβ5 οὗ ψΏ1Ο}}) ἴα 15 

ἀρβιο8. οὗ Του ναγαϊηρ ὈῪ 4}1 ἀνδὶ δ Ὁ]6 τηθαη8. Ηδ δἰ θβ το (Π6 σγονῖηρ' ἀΡΡΥΘ- 

οἰδίοη οὗ {π6 Ῥαβί, ἂἃβ {π6 κου ἴο ἴπΠ6 απαἀογβίδηϊηρ' οὐ [η6 Ῥγυθβαπί, πὰ (1 ἃ 56}56) 

οὔ [Π6 Εαίτιγθ, ἃ5 [οϑο Προ Ὀγ {Π|6 [Οὐ πηδί!οη οὐἩ ΑΥΟΠ ΘΟ] ορΊοα] ἀηα Γι 11Θγατν ΘΟ οἴϊ68, 

ψ ΠΟ ἢ ΠᾶνΘ δἰτοδαν δον θα το σοοα, ἀηα ΤηΔῪ 40 51{1}} ΠΟΤ ; ἃηα 48 ἃ ΠΊΘΔΠ5 ἴο 

{πᾶΐ δηα, 6 ἀδνοῖθβ ἃ ρουϊΐοῃ οἵ Ὦ15 Ῥᾶρεβ ΘΥΘΥῪ τ] 0} }}, ἀπο [6 {{{|6 οὗ “ΑνΝτι- 

ΟΥΑΚΙΑΝ ΑΝῸ ΠΙΤΕΒΚΑΒΥῪ ΓΝΤΕΠΙΙΘΕΈΝΟΕΕ,᾿ ἴο ἃ Τοοογά οὗἉ {Π 6] ΡΥΟΡΥΘΒ8. 

[1 Πα δυεὺ Ὀδθθὴ (Π6 ἀεβίσθ οἵ μϑυίυαπιι5 ἴγδαθ ἴο 8686 ἷβ ΟΟΚΒΕΈΒΡΟΝΡΕΝΟΕΒ 

ἃ Ἰεδάϊηρ [δαΐασθ 1 118 ρᾶρθβ, δὰ ἢ6 ᾿ὰβ {Π6 ρυδιβοδίοη οὗ τϑοϊκοπῖηρ' τὴν οἵ 

[Π6 τηοϑῦ ουὰαϊίθ τηθη οὐ {{|6 {Ππὴ6 δ5. Π15. [6]]ον - νου ΚΟΥ5, ΠῸ ἤάνθ, {ΠΤ ΠΊΤη, 

σοην Υθά δῇ ᾿ἱπνδ]ιδὺ]6 ἀιηοαηΐ οὗ Καον]θᾶρθ ἴο {Π6 ψου]Ἱ. Ἠΐδ 1ην ῖο5 ἴΠ056 οἵ {Π6 

ῬΓΘβθηΐ ἀδνὺ ἴο Ἰηϊΐαῖθ {πθ. ΑΠΟΥΠοΥ ἱπηροτίδηξ δαῖατθ ἢ 85 θ6θῃ, πὰ Μ01}} Ὀ6, [Π6 

ΟΒιτύυλμΥυ, [0 [Π6 ΘΟΙΠΡ] ἴθ 685 οὐ ψ ]οἢ Π6 τϑαμπαϑίβ ἔτ 8. Οὐ το] αν 85. ἴο Θ0η- 

{ἰθαῖθ ὈΥ Θοτηιηπηϊοαςηρ Πίρηρ ποῖϊοθβ οὐ ϑηλϊηθηΐ ῬΘΥΒΟ0η5 ἀΔ1}}Κ τοηονθὰ ὈΥ {116 

Ὠδηά οὗ ἀθδι}}) ἔγΌΤη διηοηρ' 8. 

“1 (γι μφαζίορδ {0 ὧς αὐάγοσϑοι ἰο 17». ΠΠΠ|8.4.Ν, 877, ΘΊ ΑΝ}, ἸΓ.Ὁ. 



- 
- 

“ 
- 

“
Υ
 

- 
φάος ας, 

᾿ 
΄
“
“
»
 
ὦ
 

᾿ 



Σ
Ε
Υ
 τὰ
 

Ε
Π
 

ΣΝ 
γι 
ρ
ο
,
 

κρο. 
Ἐ
Ξ
 

ἀμὴν τι, 
Ο
Ξ
 

 -ς 
σ
ε
θ
η
ι
,
,
 

ἧι, ῶς, κ
α
 

Σ
Ο
 

ἀ
σ
 

«Ψ
«μ
--
 

δ 

ο
ν
 

μ 
ε
ὔ
ν
ε
ι
 

Ε
Ν
 



ἘΣ.: οτος δοδῆπθβ ΟΗγυβοβθογηιβ. 

Σ .18)| 9. 65 βεαμοίἑ Ῥβεσὶβ ποδί .,.. 
᾿ ἐν. 

[ἸΙΒΒΑΒΥ 
Ροπηξς δὶ Ἰπϑυ!θ οἵ Μεάϊδβονϑι ςιυάϊος 

ΠΤ ον ᾿- 113. 957. ΘΟΘΕΡΗ 51ΠΈΕΤ 
γι ΤΟΡΝΟΝΤΟ, ΟΝΤ., ΟΑΝΑΌΑ Μ59 1.4 

Ἵ 5 »»" 

νῷ ““- 

ῷ 1 

Ἧ 

᾿ 
τ 

Η ἥν 

᾿, 

;" “" 
᾿ 

Ἁ 
ΕΝ 

ΝΜ τ 

Ι » ὯΜ 



. 
Ὁ 

τ 
διύν 

. 
τῦ 

ἐν 
γι 

᾿ 
Ὁ 

ὕ 
ξ 

," 
μχῇ 

Σ
Ρ
 

π
ο
 
ὃ» 

- 
᾿ 

᾿ 
- 

. 
4 

- 
- 

- 
νῆων-. 

." 
Η 

9» 
ἢ 

» 
“ 

γῶν 
᾿ 

ν᾿ 
ε
 δ
,
 

λάρ ἃ
 

δον 
᾿
ς
,
 

» 
Δ 

- 

ἀ ξρφολνσωι 
τς 

τχυσοθμς θρῖυας 
τῳ 

ἀρ 
γα 

τ 
ΔΑ 

Ρ
 
Κ
Κ
Υ
Υ
Θ
 

το 
τέερρι, 

μά μῆφο 
Ρ
Σ
 

Ρ
Τ
 
Ρ
Τ
 

ἐν 
υὲ 

ὑδανο 
σε 

ως 
εὐ ϑδι 

αν ον ον 
τροτχονυ, 

ος 
γαύς 

ξ 
σῦκον 

ΝΣ 
δ
ε
 

βανιοναν 
π
α
ν
τ
ὶ
 

ρον 
αμβεν 

μόρϑθανδαος 
κρλμἀμρξθρυκν 

ταν 
τπεφόμ 

δ
α
 ολ τατος τον τ 

τος ἜΩΣ 
.
 
χ
ὰ
,
»
 

᾿ 
φως 

ἰφῳονς, 
τ
ὸ
ν
 

Ἐν 
τ
δ
α
 

ν
υ
 Ὁ 

ν 
ἶ 

Ἀοὐνόνονον 
δος «

 
μ
υ
κ
;
 

Ἴ
Η
 

σ
α
ν
σ
α
α
ς
.
 

Ἵ
Ν
 

ὧν 
διε 

γ
ο
δ
ο
 

αὶ δ
 

᾿ 
κι 

“ 
Ν 

᾿ 

ων 

οἸς 

Ω 

νὸς ΚΘ Σηῶννς ΦΝ 

«
5
.
 

ὸὼ 
ἀπ: 

πρκυμονς 

.“
" 

ὦ
»
 

ς᾽ 

δ
ν
ν
ν
ν
 

Ἐ 
πο
ῦ 

γ
α
 

πρ
ο 

κ
ν
ν
 

ϑ
ϑ
θ
ε
 

σ
ι
 

σα
 

γν»
 

τα
ς 

᾿ 
» 

» 
᾿ 

ἢ 
κν 

ὐ
κ
ψ
τ
ν
ς
 

φιψ 
δ 

“ 
Ρ
Θ
Ε
 

Σς 
ν»
 

᾿» 

.." πιδυνῶςν τ΄ ὑπ νόμεν, Σποκυτπχασυ ας - - ᾿ ἐν ὀχᾷις ὦ. ἐδ ᾿ “ν ν τῷ ᾿οραςμθηνλνια παῖ ὼ ΡΨ... ν᾽ ἴδεν μνῶν ἜΡΝΡ. κὰ πέγαρυκας αρκου ἀν ἘΝ » 

ἐπ αν 
πσὶ 

να 
δύων 

" 
φνρεν 

σ
φ
ι
 

ϑοξβελιο,, 
Ἐ
Ν
 

ΕΒ 
τ
ε
σ
 

α 
νι ο

 
τοσα 

ϑη 
τς 

“-τς 
χανρρκὶβ 

Μ
Ύ
 

Ὁ
 

πῶ 
Ή
Μ
Μ
Η
γ
σ
υ
ς
 

᾿ ὅν 
μύος 
δλεν μὸν 
συδὰν, 
δ
ο
υ
 

π᾿ 
μφοΑϑθεπ 
ονέςδμοε, 
ας 
ταυτν 
ἘΣ 

ἐς 
κυνόγοναν τ 

χω 
νὰ 

μα 
τὸ 

ἐὰν! 
αδὰ 

φ
ἰ
ρ
υ
κ
ε
ο
ν
,
 

παν ύναλοζ οι ορρώκεγθν γι ϑν 
δ 

τ
 

τρ, 
δόμου, 

του 
βαΟΡῈ 

»πρὸ 
Σ 

φ 
ν
ο
ς
.
 

ἢ 
ΜΡ 

" 
Π
Σ
"
 

γαν 
τ 

ΩΝ 
. 
Π
α
ύ
ε
ι
.
 

γ
ε
 

Ὰ 
ὡ
ς
 

ποὺ, 
ν 

ν
᾿
 

τ-- 
π
ε
ν
 κ
ο
ρ
ρ
υ
ν
γ
ν
 
ρ
α
,
 

βν" 
ὠν 

π
α
 

τ
ς
 

ΤΉΝ 
ἦ
τ
 

ἐδ: 
νων 

αν 
δ 

δον 
" 

δ 
τ
 

δτλυψς 
ἃ 
ε
ς
 

πῶ 
“γ' 

«“«ὐἰκμν. 
Ὑμελ 

τς 
κα 

γον 
ἐ
ν
 

.
ψ
ύ
 

ν 
ος 

τῳ 
δ 

γ
ῶ
ν
“
 

Σ 
τὰ 

Σ 
ω 

" 
ἴώΩ. 

ὃ 
« 

Ο
Ν
 

“" 
ω 

Ν 
δ
ἰ
 

φοβερὰς 

τ
 
τ
α
τ
ε
ύ
θ
ε
ρ
 

οι 

ξας 
παρ᾽

, 
τ
ά
δ
 

τ 
πο 

κξξοκ 
"τὸ 

αν ἐν μόμος ρλήμειξ 
ἐσγνὰ Στ 

πα  π δ 
μα 

αϑερλρ τα οὔτις ἐτϑρΣ 


