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Vorwort.
Das Unternehmen, welches hiermit an die Öffentlichkeit
tritt, entsproß dem Grlauben, daß eine Handausgabe der
ältesten Apologeten, welche einen vertrauenswürdigen griechischen Text mit einer beschränkten Auswahl von Lesarten
darbietet, einem längst gefühlten Bedürfnis entgegenkomme.
Die Zugabe kurzer Einleitungen, in welchen die notwendigsten historischen und textkritischen Tatsachen zusammengestellt sind, erschien wünschenswert zur raschen Orientierung der Studierenden, für welche dies Buch in erster
Linie bestimmt ist. Die Patres Apostolici und Preuschens
Antilegomena haben sich als nützliche Zusammenstellungen
erwiesen, und die Hoffnung erschien nicht unberechtigt, daß
eine Sammlung der ältesten Apologeten in einem handlichen
Bande nicht weniger nutzbringend sein dürfte.
Das Bestreben ging dahin die Sammlung auf vorirenäisehe Urkunden zu beschränken, und damit ergab sich als
untere Grenze etwa das Jahr 180 A. D. Es wäre in mancher
Hinsicht wohl wünschenswert gewesen auch Theophilus mit
einzubegreifen; doch fällt seine Zeit so nahe mit der des
Irenaeus zusammen, und dazu hätte der Einschluß seines
Werkes die Seitenzahl dieses Bandes so wesentlich erhöht,
daß es ratsam erschien hier, wie in dem Index Apologeticus,
die Auswahl auf seine Vorgänger zu beschränken. Die Benutzung des Index Apologeticus hat die Vorarbeit zur Drucklegung dieser Texte erheblich erleichtert, zumal in dem Bestreben die so lästige Ungleichförmigkeit in redaktionellem
Detail zu vermeiden. Von Texten, die nicht durch den
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Index Apologeticus gedeckt sind, ist hier nur den nichteusebischen Fragmenten des Melito Einlaß gewährt worden.
Zitate und Anklänge an biblische und klassische Literatur sind durch Unterstreichen gekennzeichnet; einige poetische Zitate aber durch Versabteilung.
Das Quadratus - Fragment ist eine genaue Wiedergabe
des von Schwartz besorgten Eusebiustextes. Der größte
Teil der Apologie des Aristides, der ja, wie bekannt, nur
auf Syrisch erhalten ist, wird in lateinischer Übertragung
dargeboten; die griechisch erhaltenen Fragmente aber, aus
Barlaam und Joasaph, sind an den jeweiligen Stellen eingefügt.
Herr Professor Greifeken hat mir in zuvorkommendster Weise
die Erlaubnis erteilt seinen Text dieser Bruchstücke fin
Z w e i g r i e c h i s c h e A p o l o g e t e n ) nachzudrucken; doch
habe ich in einigen wenigen Fällen dem Griechischen etwas
mehr Raum gewährt, als er für geraten hielt. Ferner sind
benutzt die Arbeiten von Seeberg, Hennecke und Eendel
Harris, dessen syrischen Text ich einsah, wo es notwendig
erschien. Das Textproblem des Aristides ist ja freilich mit
dem gegenwärtig erreichbaren Material fast unlösbar. Doch
schien es geboten diese älteste der vollständig erhaltenen
altchristlichen Apologien in irgendwelcher Form darzubieten,
und, trotz aller Schwierigkeiten, die daran haften, ist es
schließlich doch der Syrer, welcher in der Hauptsache die
Gedankenfolge des Originals am genauesten wieder spiegelt.
Für die drei Schriften Justins hatte ich zur Verfügung
eine Photographie der Pariser Handschrift, welche durch die
gütige Vermittlung M. Henri Omonts für die Bibliothek der
TJniversity of Chicago hergestellt wurde, und eine ebensolche von der Apol. 65—67 enthaltenden Partie des Ottobonianus, welche mir Herr Professor Gordon J. Laing von
Rom aus besorgte. Mein Bestreben ging dahin, den Text
der Pariser Handschrift im wesentlichen unverändert wiederzugeben ; wo jedoch eine Korrektur im Texte unbedingt notwendig erschien, da wird man die Lesart der Handschrift
im Apparat verzeichnet finden. Die Cheltenhamer Justinhandschrift, welche als Abschrift des Parisers zur Genüge
erwiesen ist, habe ich nicht näher eingesehen und nur wenig
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beachtet. Dem übrigen textkritischen Material aber für
Justin habe ich mich bemüht in erschöpfendster Weise gerecht zu werden, und ich gebe mich der Hoffnung hin, daß
man hier die genauen Lesarten des Parisers und des römischen Ottobonianus doch noch um etwas vollständiger
verzeichnet finden wird, als das bisher gescheheil. Den virtuell einzigen Textzeugen gegen freie, mutmaßliche Emendationen bei Seite zu schieben scheint doch ungeraten, zumal
bei einer so guten Handschrift wie dem Pariser. Von seiner
"Wortabteilung (μη δε, etc.), Akzentuierung, Interpunktion
und t-adscriptum Gebrauch bin ich zwar zuweilen selbstver
ständlich abgewichen, seine Rechtschreibung aber habe ich
mich bemüht bis ins Einzelne getreu wiederzugeben. Die
Ausgaben von Otto, Archambault und Krüger sind natürlich aufs ausgiebigste benutzt worden. In der Apologie
nebst Anhang ist die Versabteilung Krügers, in dem Dialog
diejenige Archambaults befolgt worden.
Für Tatian und Athenagoras bin ich großen Dank
schuldig den ausgezeichneten Ausgaben von Ed. Schwartz,
die ja seit langem als Muster in ihrer Art anerkannt sind.
Es dürfte jedoch in ihnen die Konjektur eine etwas größere
Rolle spielen, als es moderne textredaktionelle Technik gern
erlauben möchte. Wenigstens schien es für den gegenwärtigen Zweck geboten zuweilen von den brillanten Konjekturen Schwartzens und Wilamowitz's abzusehen und zu
handschriftlichen Lesarten zurückzukehren. Bei den Abweichungen von dem Schwartzschen Tatiantexte bestimmten
mich einerseits die Anderungsvorschläge, welche Schwartz
selbst nach Herstellung des Wörterverzeichnisses zur Oratio
in seinem Vorworte gemacht hat, andrerseits solche, die in
den tüchtigen Arbeiten von R. C. Kukula (Tatians sogenannte Apologie, 1900; vgl. „Altersbeweis" und „Künstlerkatalog" in Tatians Rede an die Griechen, 1900) und C. L.
Heiler (De Tatiani Apologetae Dicendi Genere, 1909) sich
finden. Einige dem Hellenistischen eigene Ausdrücke und
Redensarten sind wiederhergestellt worden, wo die Änderungen von Schwartz und Wilamowitz eine Neigung zur
Umbiegung ins Klassische kundzugeben schienen; außerdem
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konnten einige Versehen in den Zitatenangaben berichtigt
werden. Die Pariser Handschrift des Tatian ist nach einer
Photographie aufs genaueste verglichen und daraus einige
geringe Zusätze zu Schwartzens Lesarten hinzugefügt worden.
Für die anderen Tatianhandschriften habe ich mich auf
Schwartzens "Apparat verlassen. Die Abteilung nach Worthunderten, wie sie^ im Index Apologeticus für Tatian und
Athenagoras durchgeführt wurde, ist in dem Drucke dieser
Texte beibehalten worden und durch Zahlen in der laufenden
Zeile bezeichnet.
Die griechischen Bruchstücke des Melito, mit Einschluß
solcher nichtapologetischen Inhalts, sind mit Hilfe von Ottos
Corpus Apologetarum aus den Werken des Eusebius, Origenes, Anastasius Sinaita und aus dem Chronicon Paschale
zusammengesucht worden. Die Zählung Ottos ist im Ganzen
beibehalten, nur daß an Stelle seiner Nr. 8 ein viel wichtigeres Bruchstück aus Pitra getreten ist. Bei der Beurteilung der Echtheitsansprüche dieser Melitofragmente wurde
natürlich Harnacks Greschichte der altchristlichen Literatur
in ausgiebigstem Maße herangezogen. Das Oxyrhynchusfragment aber (Ο. Ρ. 5), welches Harnack Melito zuschreiben
wollte, ist nicht mit aufgenommen worden, da seine Zuge
hörigkeit zu Melito doch zu unsicher ist.
Für den Text des Athenagoras wurde eine Photographie
der einzigartigen Arethashandschrift mit den Texten von
Schwartz und Geffcken aufs sorgfältigste verglichen. Die
Oratio de Resurrectione ist als nichtapologetisches Werk
übergangen.
Es schien in einem Werke dieser Art kaum nötig jede
Textverbesserung auf ihren ersten Urheber zurückzuführen,
doch sind die neueren Vorschläge in dieser Richtung der
Hauptsache nach gebucht, wenn auch nicht eben mit Anspruch
auf Vollständigkeit. Die Einleitungen verdanken natürlich
das meiste Harnack, besonders seiner Greschichte der altchristlichen Literatur.
Zu besonderem Danke fühle ich mich verpflichtet gegen
Herrn Präsident Judson für sein gütiges Interesse an diesem
Unternehmen, gegen Herrn Professor Ernest De Witt Burton
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für Besorgung der Photographien durch die Universitätsbibliothek, gegen die Herren Professoren Caspar Rene Gregory, Gordon J. Laing, Charles Henry Beeson, Charles
Chandler und Martin Sprengung für freundschaftliche Hilfleistungen an vielen Stellen dieses Werkes. Die Geduld,
Pünktlichkeit und allseitige Aufmerksamkeit der Herren Verleger unter allen Schwierigkeiten, die eine so große Entfernung von dem Schriftsteller mit sich bringt, verdienen
ehrende und dankende Erwähnung.
So sind nun die hauptsächlichsten vorirenäischen Urkunden der altchristlichen Literatur, die wir auf Griechisch
besitzen, in vier handlichen Bänden erhältlich: das Neue
Testament, die apostolischen Väter, die Antilegomena und
die ältesten Apologeten. Die Apologeten besonders harren
noch des vergleichenden Studiums und es steht zu hoffen,
daß die gegenwärtige Sammlung zusammen mit dem Index
Apologeticus sie den Studierenden auf beiden Seiten des
atlantischen Meeres leichter zugänglich machen wird.
Chicago, 7. April 1914.

Edgar J. Goodspeed.

QUADRATUS.
APOLOGIA.
Quadratus, ein Athener, überreichte dem Kaiser Hadrian
eine christliche Apologie, vielleicht zu Athen, wo Hadrian
im Jahre 125/6 und wieder 129 nach Christi Geburt, weilte.
Eusebius, der in seiner Kirchengeschichte das wichtigste
Zeugnis für Quadratus bringt (KGr. 4, 3, 1, 2), scheint in
seiner Chronik (Ann. 2140) die Überreichung mit dem Jahre
125/6 zu verbinden. Das einzige übriggebliebene Bruchstück der Schrift finden wir bei Eusebius, KGr. 4, 3, 2. Es
hat ein ganz eigentümliches Interesse als das älteste Fragment apologetischen Inhalts. Quadratus wird von Eusebius
in der Chronik „auditor apostolorum" genannt, und seine
Schrift wird in der Kirchengeschichte (KG. 4, 3, 1) als απο
λογία . . . νπερ της κα%^ ήμας &εούεβείας beschrieben.
Κοδράτον

Απολογία.

Τον δε ΰωτήρος 'ημών χα έργα άει παρην άλη&ή γαρ %ν,
οί &εραπεν&έντες5 ο£ άναοτάντες εκ νεκρών, οι ουκ ωφ&ηΰαν
μόνον &εραπενόμενοι καΐ άνιΰτάμενοι, άλλάκαΐ αεί παρόντες,
ονδε επιδημοϋντος μόνον τον ΰωτήρος, άλλα και άπαλλαγέντος
?\<5αν επί χρόνον Ικανόν, ωότε και εις τονς ήμετέρονς χρόνονς
τίνες αντών αφίκοντο. (Eusebius, H E 4, 3, 2.)
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ARISTIDES.
APOLOGIA.
Aristides, ein christlicher Philosoph von Athen, übergab dem Kaiser Antoninus Pius eine Apologie für die christliche Religion. Eusebius (Chronik Ann. 2140) stellt es zwar
dar als dem Kaiser Hadrian überreicht, doch beweist die
Entdeckung der Apologie in einer syrischen Übersetzung,
daß sie dem Antoninus überreicht wurde. Im Katharinenkloster auf dem Sinai hat J. R e n d e l H a r r i s im Jahre
1889 die Apologie in einer syrischen Handschrift des siebenten Jahrhunderts entdeckt. Im Mittelalter (saee. VII—
VIII) ist die Apologie fast vollständig in ein „Leben Barlaams und Joasaphs (Josaphats)" aufgenommen worden, so
daß wir in dieser Legende viele Bruchstücke der Schrift im
griechischen Original vor Augen haben. Ferner sind die
ersten Zeilen der Apologie in drei armenischen Handschriften
aufbewahrt. Die armenische Überlieferung stimmt mit Eusebius und der Überschrift der syrischen Version darin
überein, daß sie Hadrian bezeichnet als den Kaiser, an den
die Schrift gerichtet wurde. Doch ist es wie oben gesagt
höchst wahrscheinlich, daß die Apologie dem Antoninus
überreicht wurde, also zwischen 138 und 161 nach Christi
Geburt, und zwar vielleicht nicht nach dem Jahre 147, weil
Marcus Aurelius nicht als Mitkaiser genannt wird.
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Απολογία.

[Περί ΰ-εοόεβείας]1.
Apologia quam Aristides Philosophus coram Hadriano
rege De timore Dei habuit 2 .
Αντοκράτορι Καίααρι Τίτω Αδριανω Αντωνείνω Σεβαβτω
Ένΰεβει, Μαρκιανος 'Αριστείδης φιλόσοφος Α&ηναΐος.3
1 1 Εγώ, βαΰιλεϋ, πρόνοια &εον ηλ&ον εις (τόνδε) τον
κόόμον καϊ &εωρήοας τον ούρανον καί την γην και την &άλαόΰαν, ηλιόν τε [και ΰελήνην] και τά λοιιίά, έ&αύμαβα την
ΰιακόομηόιν τούτων. 2 Ιδών δε τον κόΰμον και τά εν αύτω
ιίάντα, ort κατά ανάγκην κινείται, ΰυνηκα τον κινοϋντα καϊ
διακρατονντα είναι &εόν <qui in eis abditus et eis absconditus est). TCav γάρ το Μ,νονν* ίΰχνρότερον τον κινουμένου
και το διακρατονν ίσχνρότερον τον διακρατουμένον εστίν.
E t quomodo exstiterit ille qui omnia moveat quaerere —
mihi enim constat eum natura sua incomprehensibilem esse,
— et disputare de firmitate imperii eius, ut eam totam intelligam, non mihi prodest, nemo enim eam totam intelligere
potest. 3 Illum vero qui mundum moveat dico deum omnium rerum esse, qui propter hominem omnia fecit. E t
mihi constat deum timere et hominem non vexare prodesse.
4 Dico tarnen deum ingenitum, increatum esse, (ab nullo
comprehensum esse sed ipsum omnia comprehendere, αυτο
γενές είδος5), sine initio et sine fine, (immutabilem 6 ), immortalem, absolutum, qui comprehendi non possit. Quod vero
absolutum eum dico significat defectum in eo non esse, et
ei nihil opus esse, sed omnia eo egere. E t quod eum sine
initio esse dico significat omnia quae initium habeant finem
quoque habere, et quod finem habeat dissolubile esse. 5 Nomen
ei non est, omne enim cui nomen est rei creatae adfine est.
Forma ei non est, neque constitutio membrorum, cui enim
1

2
3
Περί θεοσέβειας Eus.
Apologia ... habuit S: om GÄ.
^l;ro4
%qaxoQi . . . Ά&ηναως S: Imp. Caes. Had. Ar. phil. Ath. Α; om G.
näv
5
. . . %ivovv G: Qui enim ducit Α: Et constat quod moveat S.
ab . . .
6
jldog A: naturam aeternam S.
immutabilem A: om S.
1*
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haec sint socius rerum creatarum est. Neque mas neque
femina est <in quo enim tale sit, cupiditatibus servit 1 ).
Caelum eum non continet, sed caelum et omnia visibilia et
invisibilia in eo continentur. Competitor ei non est, nemo
enim est qui fortior eo sit. (Immobilis is est, infinitus et
ineffabilis, non est enim locus unde et quo moveri possit,
neque quasi mensurabilis ab ullo latere definitur neque circuitur, ille enim est qui omnia complet et omnia visibilia
et invisibilia transcendit. 2 ) I r a et iracundia ei non sunt,
nihil enim est quod ei resistere possit. Error et oblivio in
eins natura non sunt, ille enim sapientia et intellectus totus
est, δι αΰτου δε τα πάντα βυνέβτηκεν.
ου χρήζει &υ<οίας και
σπονδής ουδέ τίνος πάντων των φαινομένων, πάντες δε αυτόν
χρήξουβιν.
2 1 Τούτων όντως ειρημένων περί &εοϋ, κα&ως εμε
έχώρηβε περί αυτού λέγειν, ελ&ωμεν καΐ επί το άν&ρώπινον
γένος, όπως ϊδωμεν, τίνες αυτών μετέχουβι της αληθείας και
τίνες της πλάνης, φανερον γάρ εότιν ημιν8, ω βαόιλεύ, οτο
τρία* γένη είσΐν ανθρώπων εν τωδε τω κόσμω6' [ων είσΐν οί
των παρ' νμΐν λεγομένων &εων προΰκννηται και 'Ιουδαίοι και
Χριστιανοί* αυτοί δε πάλιν οί τους πτοΐλοι^ σεβόμενοι &εούς
εις τρία διαιρούνται γένη, Χαλδαίους τε και "Ελληνας και Αι
γυπτίους' ούτοι γάρ γεγόναΰιν αρχηγοί και διδάσκαλοι τοις
λοιποϊς ε&νεσι της των πολυωνύμων &εων λατρείας και προόκυνήσεως*].
1
2
in quo . . . servit om S.
Immobilis . .. transcendit Α: om S..
4
5
vobis S.
τέσσαρα SA.
βάρβαροι τε %a\ "Ελληνες, 'Ιου
δαίοι καί Χριστιανοί add S (Α), om Gr. 6 ων . . . προσκννήσεως G: S
(et fere A) (3) Barbari autem originem gentis [religionis add S] suae a
[Beel et add A] Crono et Rhea et reliquis deis suis trahunt; (4) Graeci
vero ab Hellene qui ex Iove esse dicitur. Et de Hellene Aeolus et Xythus
geniti sunt, reliqua gens [Hellas A] vero de Inacho et Phoroneo denique vero
de Danao Aegyptio et Cadmo [Sidonio add A] et Dionyso [Tbebaeo add
A], (5) Iudaei autem originem gentis suae ab Abrabam trahunt, qui
genuit Isaac, de quo Iacob genitus est, qui filios duodecim genuit, qui e
Syria emigrantes in Aegypto consederunt, et ibi a legislatore suo gen&
Hebraeorum appellati sunt, denique vero Iudaei nominati sunt. (6) (cf.
15: 1—3) Christiani ergo originem religionis suae ab Iesu Christo trahunt,
qui filius dei altissimi nominatur; et dictum est deum [eum in spiritu sancto
3

1: 5 Ps. 39 (40), 7.
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3 1 "Ιδωμεν1 ουν, τίνες τούτων μετέχουβν της
αλήθειας2
4
καϊ τίνες* της πλάνης.
2 01 μεν γάρ Χαλδανον (a B e e l (Κρόνου)
genus suum t r a h u n t e t a R h e a e t a b r e l i q u i s deis s u i s 5 ) μ η είδότες
&εον έπλανή&ηόαν όπνΰω* των ότονχείων καν ηρζαντο ΰέβεό&αν
την κτίΰνν παρά τον κτίοαντα αυτούς' ων καί μορφώματα
τίνα
πονήοαντες ώνόμαόαν έκτύπωμα
του ουρανού καϊ της γης καϊ
της &αλά66ης, ηλίου τ ε καν όελήνης καϊ των λονπών
ότονχείων
η φωότηρων,
καϊ ύυγκλείοαντες
ναοϊς προ6κυνοϋ6ν &εούς κα
λούντες1 5 ους καν τηροϋΰνν άΰφαλώς, ννα8 μή κλαπώόνν ύπο
λίβΰτών, καν9 ου όυνήκαν οτν itäv το τηρούν μείζον του τηρου
μένου έότν καν δ πονών μείζων έοτν του πονούμε νου. εν γάρ
άδυνατούβνν
ον &εον αυτών περί της ιδίας ΰωτηρίας,
πώς αλλονς10 ύωτηρίαν χαρίΰονταν;
πλάνην ούν μεγάλην
έπλανή&ηΰαν ον Χαλδανον11,
οεβόμενον αγάλματα
νεκρά καν
ανωφελή.
3 Mihi a u t e m a c c i d i t , Ο ß e x , u t m i r e r 1 2 philosophos
v e s t r o s quod illi quoque e r r a v e r u n t e t imagines quae in honor e m e l e m e n t o r u m factae s u n t deos a p p e l l a v e r u n t , e t sapientes
non i n t e l l e x e r u n t e t i a m h a e c e l e m e n t a m u t a b i l i a e t dissolubilia
esse. Si enim p a r s p a r v a e l e m e n t i dissolvitur a u t d e l e t u r , id
A] de caelo descendisse et de virgine Hebraea carnem cepisse et induisse,
et in filia hominis Filitim Dei habitavisse. (7) Ex eo [quod apud eos
appellatur add A] evangelio quod ante paulum [in eis dictum est, quod
add S] praedicatum est, hoc doctum est; ex quo si legetis, potestatem
quae super eo est, agnoscetis. (8) Hie Iesus igitur de gente Hebraeorum
natus est. Discipuli vero duodeeim ei erant, ut dispensatio sua in aliquid conficeretur. Ipse ab Iudaeis crueifixus est [et mortuus et sepultus
est add S]. Et dieunt post tres dies eum resurrexisse et ad caelos ascendisse. Deinde hi discipuli duodeeim in partes cognitas orbis terrarum
ierunt, et de maiestate eius omni humilitate et sobrietate docuerunt. Qua
de causa hi etiam qui huic praedicationi hodie credunt Christiani appellantur, qui noti sunt. (9) Sunt ergo, ut praedixi, gentes quattuor hominum, Barbari et Graeci, Iudaei et Christiani. (10) Deo ergo Spiritus [servit ventus S], et angelis ignis; daemoniis vero aqua et] homi1
nibus terra.
Initium faciamus a barbaris et seeundum ordinem ad
2
3
reliquas gentes veniamus, ut praem S.
de deo add S.
eorum
4
5
add S.
barbari S: nationes et barbari Α.
e S, Ar. 2: 3 q. v.
6
7
dvec S.
ων . . . %ccXovvtsg: qua de causa idola fecerunt et in
8
9
templis incluserunt, et, ecce, adorant ea S.
dii sui add S.
bar
10
n
12
bari add S.
hominibus S.
barbari S.
tovg λεγόμενους (οΓ
λεγόμενοι) add G.
3: 2 cf. Ro. 1, 25.
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totum dissolvitur et deletur.
Si autem liaec elementa
dissolvuntur et delentur et coguntur ut alicui serviant quod
firmius se sit, et dii naturaliter non sunt, quare imagines
quae in honorem eoruni fiunt deum appellant? Magnus sane
est error quem philosophi vestri discipulis suis imposuerunt 1 .
4 1 'Έλθωμεν ονν, ω βαΰίλεν, έπ αυτά τα ΰτοιχεΐα, όπως
άποδείζωμεν περϊ αυτών οτι ονκ εΐοϊ θεοί, άλλα φθαρτά και αλλοιονμενα^ εκ τον μη όντος παραχθέντα προότάγματι τον όντως θεοϋ^ ός
έΰτιν άφθαρτος τε καϊ άvaλλoCωτog και αόρατος' αυτός δε πάντα δρα
καΐ καθώς βούλεται άλλοιοϊ και μεταβάλλει, τι οϋν λέγω περϊ των
ότοιχείων2; 2 3 Οι νομίζοντες τον ούρανόν είναι θεόν πλανώνται,
δρώμεν γαρ αντον τρεπόμενον και κατά ανάγκην κινούμενον καϊ
εκ πολλών 6υνε6τώτα' διό και κόομος καλείται, κόομος δε κατα
σκευή έότί τίνος τεχνίτου' το καταόκευαβθεν δε αρχήν καϊ
τέλος έχει. κινείται δε δ ουρανός κατά ανάγκην 6νν τοί^ αντον
φωΰτηρ6ι* τά γάρ αότρα τάξει καϊ διαΰτήματι φερόμενα άπό
όημείου εις βημεΐον, οί μεν δύνουΰιν, ol δε άνατέλλουύι, καϊ
κατά καιρούς πορείαν ποιούνται του άποτελεϊν θέρη και χει
μώνας, καθά έπιτέτακται αύτοις παρά του θεοϋ, καϊ ου παραβαίνουόι τους Ιδίους ορούς κατά άπαραίτητον φύΰεως ανάγκην
6υν τω οΰραι/^ω κόόμω. όθεν φανερόν έότι μη είναι τον ού
ρανόν θεόν άλΧ έργον θεοϋ.
3 Οι δε νομίζοντες την γην
είναι θεάν4 έπλανήθηόαν.
δρώμεν γάρ αυτήν ύπο τών αν
θρώπων ύβριζομένήν
καϊ κατακυριευομένην5 (quod scinditur et seritur et perfoditur et quod sordes stercoris hominum et ferarum et pecorum recipit, et interdum inutilis
fit)6.
εάν γάρ δπτηθη^ γίνεται νεκρά, εκ γάρ του δότράκου
φύεται ουδέν, 'έτι δε καϊ εάν έπϊ πλέον β ράχη, φθείρεται καϊ
αύτη καϊ οί καρποί αύτης. καταπατείται δε ύπο τ ε άνθρώ1

Mihi . . . imposuerunt: %αϊ θαυμάζειν
μοι επέρχεται, ω βααιλεν,
τΐώς οι λεγόμενοι φιλόσοφοι αντών ονδ' όλως συνήκαν οτι καϊ αυτά τά
στοιχεία φ&αρτά εστίν, ει δε τα στοιχεία φθαρτά εστί, καϊ ντίοτασσόμενα
κατά ανάγκην,
ηώς είσϊ θεοί-, ει δε τά στοιχεία ονκ έίσί θεοί, πώς τά
2
αγάλματα, α γέγονεν εις τιμήν αντών θεοί νπάρχονσιν; G.
άλλα ...
στοιχείων: sed creatura corruptibilis et mutabilis, quae ad similitudinem ho
minis est; deus vero incorruptibilis et immutabilis et invisibilis, cum omnia
3
4
5
ipse videt et vertit et mutat S.
vs. 2 om S.
deum S.
δρώμεν
6
. . . κατακυριευομένην
om S.
quod . . . fit S : σκαπτομενην καϊ φυρομένην και άχρηστον γινομενην G.
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πων και τών λοιπών ζώων αΐμαΰι φονευομένων
μιαίνεται,
διορύΰΰεται, γεμίζεται νεκρών, θήκη γίνεται ΰωμάτων. 4 (Quod
fieri non potest ut haec natura sancta et clara et sacra et
immutabilis tale quicquam subeat.*) τούτων όντως όντων ουκ
ενδέχεται την γην2 είναι &εάν3 αλλ" έργον &εον εις χρηόιν
ανθρώπων 4.
5 1. 01 δε νομίξοντες το ύδωρ είναι θεον επλανήθηόαν.
^c^l αύτο γαρ είς χρηόιν τών ανθρώπων γέγονε κα\^ κατα
κυριεύεται ύπ* αυτών6, μιαίνεται και φθείρεται και άλλοιοϋται
έψούμενον7 καί άλλαόβόμενον χρώμαόι και νπο του κρύους πηγνύμενον (et cum stercore liominum et pecorum et sanguine
occisorum commixtum et confusum. 2 E t ab operariis cogitur per ductum fossarum sine voluntate sua fluere et duci
et in hortos et locos alios ire u t stercus hominum purget et
avehat et sordes omnes abluat et ad hominis desiderium sui
sufficiat8). δώ αδύνατον το ύδωρ είναι θεον, αλλ' έργον θεοϋ
(et pars mundi 9 ). 3 Οι δε νομίξοντες το πυρ είναι θεον πλανών
ται, το γαρ πυρ έγένετο εις χρηβιν τών ανθρώπων και10 κατα
κυριεύεται ύπ* αυτών περιφερόμενο ν εκ τόπου εις τόπον11 εις
εψηόιν και οπτη6ιν παντοδαπών κρεών, έτι δε κα\ νεκρών βω
μάτων12. φθείρεται δε και κατά πολλούς τρόπους ύπο τών αν
θρώπων ΰβεννύμενον. δώ ουκ ενδέχεται το πυρ είναι θεον αλλ'
έργον θεοϋ18. 4 01 δε νομίξοντες την τών ανέμων πνοήν είναι
θεάν πλανώνται, φαι/βρόν γαρ έοτιν οτι δουλεύει έτέρω (quod
modo flatus eorum crescit et modo decrescit et mandatu eius
qui eos subiecit desinit, propterea quod liominum causa a deo
creati sunt ut ad usum arborum et fructuum et seminum
sufficiant, et naves mari proferant, quae hominibus necessaria
afferant ex eo loco ubi inveniuntur in eum in quo non in
veniuntur, et partibus mundi suppeditent.
5 Hie cum
modo crescat modo decrescat alii regioni quaestum alii
1

2
Quod . . . subeat om G.
ov% ενδέχεται την γην: intelleximus
3
4
terram non: S.
&εαν: deum S.
εις χρηβιν ανθρώπων
5
6
7
om S.
multifariam add S.
mutatur enim et add S.
cum
8
variis add S.
et cum . . . sufficiat: %ul αί'μ,αβι, μολννόμ,ενον nccl
9
εις πάντων τών άκα&άρτων πλνβιν άγόμενον G.
et pars mundi
10
n
om G.
multifariam add S.
περιφερόμενον . . . τόπον om S.
12
νεκρών βωμάτων. ad fabricationem ornamentorum S, add et ceterorum
13
quae'maiestati vestrae cognita sunt.
διο . . . &εον: om S.
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detrimentum praebet ad nutum illius qui eum regit. Atque homines etiam per instrumenta pervulgata eum capere
et coneludere possunt ut sibi desiderium impleat illorum quae
de eo requirunt. E t potestatem sui non habet omnino 1 ).
δώ ov νενόμιύται την των άνεμων πνοήν είναι &εάν2 άλλ'
έργον &εον.
6 1 01 δε νομίξοντες τον ηλιον είναι &εον πλανώνται,
δρώμεν γάρ αντον κινούμενον κατά ανάγκην και τρεπόμενον
καΐ μεταβαίνοντα άπο οημείον εις οημεΐον, όννοντα3 καΐ ανα
τέλλοντα, τον &ερμαίνειν τά φντά καΐ βλαύτά (et in aere qui
secum commixtus sit, herbam omnem proferre quae in terris
sit 4 ) εις χρηΰιν των άν&ρώπων ? έτι δε καϊ μεριΰμονς έχοντα
μετά των λοιπών άύτέρων, 2 (Et quamquam sua natura
unus est, cum partibus multis ad usum necessitatum hominum commixtus est. 5 ) καϊ ελάττονα οντά τον ονρανον πολύ
καν έκλείποντα τον φωτός καϊ μηδεμίαν αντοκράτειαν έχοντα6,
δώ ον νενόμιόται7 τον ηλιον είναι &εον άλλ* έργον &εοϋ.
3 01 δε νομίζοντες την ΰελήνην είναι &εάν πλανώνται, δρώ
μεν γάρ αντην κινονμένην κατά ανάγκην και τρεπομένην καϊ
μεταβαίνονΰαν άπο οημείον εις ύημεΐον, δννονΟάν τε καϊ άνατέλλονοαν εις χρηόιν τών άν&ρώπων, και ελάττονα ονύαν τον
ήλίον, αν%ομένην τε και μειονμένην και εκλείψεις εχονΰαν.
δώ ον ι/θΊ/ομκϊτοα την οελήνην είναι &εάν αλλ* έργον &εον8.
7 1 Οι δε νομίζοντες τον αν&ρωπον είναι &εον πλανώνται9.
(TJt tu quoque, 0 rex, recipis, ex quattuor elementis et ex
anima et spiritu constat homo, ex quo etiam mundus appellatur, et sine ulla harum partium non consistit. Initium
et finem habet 10 ) δρώμεν γάρ αντον κνονμενον κατά ανάγκην
καϊ τρεφόμενον και γηράοκοντα και μη &έλοντος αντον11.
1

quod . . . omnino S: %αϊ χάριν τών άν&ρώπων %ατεα%εναβται νπο
τον Φεου προς μεταγωγην αλοίων %αϊ ϋνγκομιδάς τών αντικών (al αιτίων)
%αϊ εις λοιτΐάς αντών χρείας, ανζει τε %αϊ λήγει κατ επιταγήν &εον G.
2
διό . . . &εάν: Igitur fieri non potest ut venti dii appellentur S.
3
4
5
6
cotidie add S.
et . .. sit om G.
Et . . . est om G.
ncci
μηδεμίαν . . . έχοντα: et non ad voluntatem suam sed ad voluntatem
7
8
illius qui eum ducit S.
ον νενόμιαται: fieri non potest S.
Oi
9
δε . . . &εον (vs. 3): et ad eundem modum luna et stellae S.
Ol
. . . πλανώνται: Ei vero qui de hominibus antiquis existimaverunt aliquos
10
n
eorum deos esse, valde erraverunt S.
Ut. .. habet: om G.
δρώμεν
. . . αντον: et gignitur et interit S.
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( D e n s v e r o , u t d i x i , nihil h o r u m in n a t u r a s u a h a b e t , sed
i n c r e a t u s e t immutabilis est. 2 Q u a de causa fieri non por
t e s t u t hominem quasi divinae n a t u r a e proponamus.*> καΐ
ποτέ μεν χαίρει,
ποτέ δε λυπεΐται2,
δεόμενος βρώματος καν
ποτού καν εόθήτος*.
3 είναι δε αυτόν41 όργίλον καΐ
ξηλωτην
%αϊ έπιθυμητην
και μεταμελόμενον
και ελαττώματα
πολλά
έχοντα, φθείρεται
δε κατά πολλούς τρόπους νπο Στοιχείων καΐ
ζώων και τού επικειμένου
αύτω θανάτου,
ουκ ενδέχεται
ουν
Λ
5
6
τον ανθρωπον είναι θεον άλλ έργον θεού .
4 Πλάνην
ουν
μεγάλην
έπλανηθηβαν
ol Xcddcaot 6πί6ω των
επιθυμημάτων
αυτών, σέβονταν γαρ τα φθαρτά οτοιχεια και τα νεκρά
αγάλ
ματα και ουκ αισθάνονται
ταύτα
θεοποιούμενοι.
8 1 'Έλθωμεν7
ουν και έπι τους "Ελληνας, ίνα ϊδωμεν, ει
τι φρονούΰι περί θεού.
(Grraeci vero ab Hellene (originem
g e n t i s suae t r a h u n t ) , q u i ex I o v e esse dicitur. E t de H e l 
lene A e o l u s e t X y t h u s g e n i t i s u n t , reliqua g e n s 8 v e r o de
Inacho e t P h o r o n e o , denique v e r o de D a n a o A e g y p t i o e t
Cadmo [Sidonio 9 ] e t D i o n y s o [Thebaeo 1 0 ]. u > 2 Ol
οϊν'Έλληνες
tfoqpol λέγοντες είναι12 έμωράνθηοαν %θΓρον των Χαλδαίων 13? παρειΰάγοντες
θεούς πολλούς γεγενηόθαι,
τους μεν άρρενας, τάς
δε θηλείας, παντοίων (δούλους14)
παθών και παντοδαπών
δη
15
16
μιουργούς άνομημάτων .
ους δκβΓ^οί^ αύτοι έζέθεντο
μοιχούς
εΐναι και φονεΐς, όργίλους και ξηλωτάς11 και θυμαντικούς,
πατροκτόνους και αδελφοκτόνους18 , κλέπτας και άρπαγας,
χωλούς
καΐ κυλλούς κίώ φαρμακούς κα\ μαινόμενους
( e t alii c i t h a r i z a 2
* Deus . . . proponamus: om G.
%al %οτ\ . . . Ivitsfaui: cui
3
interdum gaudium exspectanti, dolor, et risum, luctus accidit S.
δεό
4
5
μενος . . . εσ&ήτος om S.
είναι δε αυτόν: qui est S.
%al
6
του . . , θεού om S.
vs. 4 (Πλάνην . . . θεοποιούμενοι): Et igitur,
Ο Kex, nos decet errorem barbarorum agnoscere. Qui quod de deo vero
non quaesiverunt, ab veritate exciderunt et ad desiderium mentis suae
ambulaverunt, elementis corruptis et idolis inanimis servientes, et ob
7
errorem suum non agnoscunt quid deus verus sit S.
Revertamur S.
9
10
n
* Hellas A.
Sidonio Α: om S.
Thebaeo Α: om S.
Graeci
12
. . . Dionyso: SA (quae tarnen non hie sed in Ar. 2: 3 habent).
σοφοί
13
. . . εΐναι: quod sapientiores quam barbari erant S.
quam baru
15
bari S.
δούλους suppl. Wil.
παντοίων . . . άνομημάτων
16
om S.
ους . . . έξέ&εντο: ita ut quidam eorum comperti sint
17
18
S.
όργίλους %αϊ ξηλωτάς: aemulos et invidos et iraeundos S.
ν,αϊ
αδελφοκτόνους om S.
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b a n t , alii in montibus vagabantur 1 ) και τούτων τινάς μεν
τετελευτηκότας, τινάς δε κεκεραυνωμένους καϊ δεδουλευκότας
άν&ρώποις καϊ φυγάδας γενομένους (et alii ab hominibus surrepti sunt 2 ) καϊ κοπτομένους καϊ &ρηνουμένους (et ad infernum, dicunt, descenderunt, et vulnerati sunt 3 ) καϊ είς ζώα
μεταμορφουμένους (ut moecharentur cum genere mulierum mortalium, et propter concubitum cum masculis maledicti sunt,
et cum matribus et sororibus et filiabus suis, dicunt, connubio iuncti sunt. 3 E t deos suos dicunt cum hominum
filiabus moechatos esse, et de bis genus quoddam natum
esse, quod etiam mortale esset. E t quasdam dicunt de pulchritudine contendisse et ad homines in iudicium isse 4 ).
4 ο&εν γελοία καϊ μωρά καϊ άόεβή παρειόήγαγον οί "Ελληνες,
βαόιλεύ, ρήματα5, τους (τοιούτους6) μη οντάς προοαγορεύοντες
&εούς κατά τάς επιθυμίας αυτών τάς πονηράς15 ίνα τούτους
όυνηγόρους έχοντες της κακίας μοιχεύωβιν8, άρπάξωβι, φονεύωόι9 καϊ τα δεινά πάντα10 ποιώβιν. 5 εϊ γάρ οί &εοϊ11 αυτών
τοιαύτα12 έποίηόαν, πώς και αυτοί (οί προΰέχοντες αύτοΐς άν
θρωποι13} ου τοιαύτα πράξουόιν; 6 εκ τούτων ούν τών επιτηδευ
μάτων της πλάνης1** Συνέβη τοις άν&ρώποις πολέμους εχειν ουχνούς
(et fames magnas) [καϊ 6φαγάς1δ] καϊ αίχμαλωοίας πικράς (et
omnium spoliationem. E t ecce, baec patiuntur, et baec
omnia de hac sola causa eis accidunt. E t cum baec patiun
tur, propter errorem suum baec sibi accidere mente non
intelligunt 1 6 ).
9 1 'Αλλά και κα$ εκαότον τών &εών αυτών εϊ &ελή<5ομεν
έπεζελ&εΐν τω λόγω^πολλήν ο^φει την ατοπίαν11. 2 Ούτως παρειοάγεται αύτοΐς προ πάντων &εος Κρόνος 18? και τούτω 19 Ό"ύ1
2
3
et . . . vagabantur. S: om G.
et . . . sunt S; om 6.
et
4
ad ... sunt S : om G.
u t . . . isse S: επί πονηραΐς %a\ οάΰχςαΐς πράζεβιν G.
5
6
7
de deis suis et se add S.
S: om G.
κατά . . . πονηράς: om ö.
8
9
10
et fornicentur add S.
om S.
τα δείνα πάντα: omne malum et
n
12
odiosum et scelestum S.
λεγόμενοι praem S.
πάντα ταϋτα τα
13
προγεγραμμένα S.
οί . . . άν&ρωποι S (πιβτενοντες pro προΰέχοντες) :
14
15
G in alio loco.
εκ ... πλάνης: cuius erroris improbitate S.
et . . .
16
βφαγάς: et fames magnas S fnai οφαγάς G.
et omnium . . . intelli
17
gunt S: om G.
Άλλα . . . ατοπίαν: Veniamus nunc t ad rationem
deorum eorum, ut omnium quae ante dicta sint, testimonium accurate
18
demus S.
Οντως . . . Κρόνος: Imprimis Graeci deum Cronum intro19
ducunt, quod est interpretatum Chiwan (<$p) S.
cultores eius add S.
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ονβί τά ί'δια τέκνα et sunt qui eos vivos comburant. 3 Illum
dicunt Rheam uxorem duxisse, et ex ea iilios multos procreavisse; e qua Dium etiam, qui Zeus appellatur, procreavisse;
denique dementem factum esse et vatieinationis quae sibi
dicta esset, timore, liberos suos comedere coepisse. 4 E t
ei Zeus surreptus est, quod non animadvertit. E t denique
Zeus eum vinxit et genitalia eius abscidit, et in mare ea
coniecit, ο&εν 'Αφροδίτη μυ&εύεται γεννη&ηναι1, et Cronum
(Saturntim) vinctum in tenebras coniecit 2 . 5 δρας την ΐίλάνην και άόέλγειαν, ην παρειΰάγουβι κατά ]τοϋ &εοϋ αυτών3;
ενδέχεται ουν4 &εον είναι δεόμιον %αϊ άπόκοτίον; ω της άνοιας'
τις των νουν εχόντων ταύτα φηΰειεν5; 6 Λεύτερος παρειβάγεται 6 Ζευς6, ον φαΰι1 βαόιλεϋΰαι των &εών αυτών8 και9
μεταμορφοϋ<5&αι εϊς ζώα™, οτίως μοιχεύ&ϊ] &νητάς γυναίκας11.
7 τίαρειΰάγουΰι γαρ roxhrov μεταμορφούμενον εις ταϋρον12 προς
Εύρώτίην (και Παόιφάην1^) καΐ εις χρυόον Λρος Λανάην και
εις κύκνον τίρος Αήδαν και εις όάτυρον1* Λρος Άντιότίην και εις
κ^ραυι/όι^ τζρος Σεμέλην15 * είτα γενέύ&αι εκ τούτων τέκνα πολλά.
(Dicunt enim eum ex Antiope Zetbum et Amphionem procreasse, et ex Semela 16 Dionysum, ex Alcmena Herculem, et
ex Latona Apollinem et Dianam et ex Danae Persea et ex
Leda Castorem et Pollucem et Helenam 17 . E t ex Mnemosyne filias novem genuit, ας ΐίροόηγόρευβαν18 Μούοας, et de
Europa Minoem et Khadamanthum et Sarpedonem. Denique
vero mutatus est in formam aquilae propter Ganymedis
pastoris amorem. 8 Has ob fabulas, Ο Rex, malum magnum
1

2
quae Asthera appellatur add S.
et sunt . . . tenebras coniecit
(2b—4) S: og εαχε τιαΐδας τΐολλονς εκ της *Ρέας %αϊ μανεϊς ήΰ&ιε τα ϊδια
τέκνα, φασϊ δε τον Δία notpai αντοϋ τα αναγκαία (al αιδοία) %αϊ βαλειν
εις την «ϊάΙαΰΰαν, ο$εν 'Αφροδίτη μ,ν&ενεται γεννη&ήναι. δήΰας ονν τον
3
ΐδιον πατέρα ό Ζενς εβαλεν εις τον Τάρταρον'Ο.
δρας . . . αντών:
Magnus igitur est error, et irrisus, quem Graeci de principe deorum suorum introduxerunt, quod haec omnia, Ο Rex, de eo dixerunt S.
* εν
5
δέχεται ονν. Fieri non potest S.
ώ . . . φήαειεν: aliter valde miser
6
est S.
Δεύτερος . . . Ζενς: Et post eum alium deum Iovem introdu7
8
9
cunt S.
principatum accepisse et add S.
omnium S.
eum
10
n
dicunt add S.
bovem et omne aliud S.
et ex eis liberos sibi
12
13
suscitaret add S.
propter amorem add S.
%al Πασιφάην S:
14
15
16
öm G.
bominem S.
lunam (Σελήνην) S.
luna {Σελήνης) S.
17
18
et Paludum add S (ex Πολνδενκην corruptum?).
appellavit S.
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hominibus accidit qui hoc tempore sunt, quod deos suos imitantur, et moechantur et cum matribus et sororibus suis et
per concubitum cum masculis se inquinant, et nonnulli eorum
pärentes etiam suos occidere ausi sunt. Si is enim qui caput
et rex deorum eorum appellatur hoc fecit, quanto magis
cultores eius eum imitabuntur! 9 E t magna est amentia quam
Graeci per narrationem suam de eo introduxerunt. x ) πώς ονν
ενδέχεται2 &εον είναι μοιχον3 η άνδροβάτην η Ματροκτόνον4;
10 1 Σνν τούτω δε καϊ Ήφαιΰτόν τίνα %αρειύάγον6ι %εον
είναι και τοντον χωλον (et pilleatum 5 ) και κρατονντα^όφϋραν
^αΐ ΐίνρολάβον και χαλκενοντα χάριν τροφής. 2 αρα6 επενδεής
έοτιν; οιίερ ουκ ενδέχεται &εον είναι χωλον ονδε τίρούδεόμενον αν
θρώπων 7. 3 Είτα τον Έρμην 7ίαρει0άγον6ι &εον είναι έιίΐ&νμητήν
και κλέπτην και τίλεονέκτην και μάγον κίώ κνλλον* (et athletam 9 ) καϊ λόγων έρμηνεντήν. 4 οιίερ ουκ ενδέχεται &εον
εΐναι10. 5 Τον δε Άΰκληπιον τΰαρειοάγονόι &εον είναι, ίατρον
οντά και καταόκενάξοντα φάρμακα καϊ ονν&εόιν εμπλάστρων χάριν
τροφής' επενδεής γαρ ην' νΰτερον δε κεραννονό&αι αντον vitb τον
4ώς δια Τννδάρεων Lacedaemonium n καί άπο&ανεΐν. 6 ει δε
Άόκληπιος &εος ων κεραννω&είς1* ουκ ήδννή&η έαντω βοη&ήΰαι, πως
άλλοις βοηθήσει; (Ut natura divina egens aut attonita sit fieri non
potest 13 .) 7 "Αρης δε παρεϊβ άγεται θεός είναι πολεμιστής κα\ ζηλω
τής και επιθυμητής θρεμμάτων καϊ ετέρων τινών14 (et armis suis
bona acquirens 15 ). νότερον δε μοιχενοντα την "Άφροδίτην δεθήναι
1

Dicunt . . . introduxerunt (7b—9 a ) S: Λιόννΰον
%al Ζή&ον %αϊ
Άμφίονα %αϊ ζΗρα%λην %αι 'Απόλλωνα %αϊ "Αρτεμιν %αϊ Περΰέα Κάστορα τε
%αϊ *Ελένην %αϊ Πολνδενκην %αϊ Μίνωα %άί *Ραδάμαν&νν %αϊ Σαρπηδόνα
%αί τας εννέα θυγατέρας ccg προΰηγόρενβαν Μονβας. εΙ& όντως παρείΰάγονβι τα %ατα τον Γαννμήδην.
βννέβη ονν, βαΰΐλεν, τοις άν&ρώποις
μιμεΐσ&αι tama πάντα %αϊ γίνεΰΟ'αι μοιχονς καί άρρενομανείς και άλλων
2
δεινών έργων εργάτας κατά μίμηβιν τον &εον αντών G.
πώς . . .
3
ενδέχεται G: Fieri non potest S.
r\ πόρνον add S.
* aliter vero
5
multo peior daemonio pernicioso est add S.
et pilleatum S: om G.
6
7
8
Quomodo praem S.
aliter valde debilis est add S.
ποικίλονΊ
9
10
coniec ed.
et athletam S : om G.
όπερ . . . εΐναι G: Quod
fieri non potest ut deus sit magus aut avarus aut mancus aut cupidus eorum quae sui non sint aut athleta; vel si aliter, inutilis est S.
11
12
Lacedaemonium S : Λακεδαίμονος
vibv G.
κεραννω&εϊς W i l . :
13
u
%al κερ. codd G.
Ut . . . potest S : om G.
ετέρων τινών G :
15
alienorum S.
et . . . acquirens S : om G.
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αντον νπο τον νηπίον 'Έρωτος καϊ νπο Ήφαιότον
(Aphrodites
1
2
mariti ). πώς ονν &εος %ν 6 επι&νμητής
και
πολεμιατης
και δέΰμίος και μοιχός; 8 Τον δε Jiovvöov
παρειύάγονοι
&εον
εΐναι, ννκτερινάς
άγοντα έορτάς και διδάβκαλον μέ&ης καϊ άποΰπώντα rag των πληβίον* γνναΐκας.
( E t denique, dicunt eum
dementem f a c t u m esse e t m i n i s t r a s suas reliquisse e t i n desertum locum perfugisse, e t in sua d e m e n t i a a n g u e s edisse. 4 )
νότερον δε cwro^ όφαγηναι
νπο των Τιτάνων5,
ει ονν Λιό6
ννόος οφαγείς ονκ ήδννή&η εαντω βοη&ήοαι, άλλα και μαινό
μενος %ν και μέ&νόος καϊ δραπέτης, πώς αν εϊη &εός7; 9 Τον
δε Ήρακλην παρεΐ6άγον6ι
( e t eum dicunt deum esse qui odiosa
oderit, t y r a n n u s e t b e l l a t o r et i m p i o r u m 8 i n t e r f e c t o r .
Et
eum d i c u n t 9 ) με&νΰ&ηναι και (denique 1 0 ) μανηναι καϊ τά ϊδια
τέκνα 6φά\αι,
είτα πνρι άναλω&ήναι κ<^ όντως
άποΰανεϊν*
πώς ο' αν εϊη &εος (demens a u t 1 1 ) μέ$νύος
και
τεκνοκτόνος
και κατακαιόμενος;
η πώς άλλοις βοη&ήΰει εαντω βοη&ήόαι μη
δυνηθείς12;
11 1 Τον δε 'Απόλλωνα παρειόάγονοι
&εον είναι
ξηλωτην
(et m u t a b i l e m e t modo 13) τόζον κα\ φαρέτραν κρατούντα,
ποτέ
δε καϊ κι&άραν καϊ επαν&ίδα14 καϊ μαντενόμενον
τοί^ άν&ρώποις χάριν μι6%Όν ' άρα έπενδεης έότιν; όπερ ονκ ενδέχεται &εον
είναι ένδεη καϊ ξηλωτην καϊ κι&αρωδόν15.
2 "Αρτεμιν δε πάρει6άγον6ιν άδελφην αΰτου ( d e a m 1 6 ) είναι^ κννηγον ovöav, και τόζον
έχειν μετά φαρέτρας και ταντην ρέμβεό&αι κατά τών ορέων μόνην
μετά τών κννών, όπως &ηρεν6η ελαφον η κάπρον.
πώς ονν
ε<?τα& &εος ή τοιαύτη γννη και κυνηγός και ρεμβομένη
μετά
τών κννών11 y 3 Άφροδιτην
δε λε'^ου^ καί αντην %εάν είναι
1

2
Aphrodites mariti S: om G.
ηώς ... %αϊ: Fieri non potest ut
3
deus sit S.
τάς των πλησίον: quae sui non sint S.
* E t . . . edisse S:
5
6
%al μαινόμενον %al φενγοντα Gr.
v%b ... Τιτάνων: a Titane S.
deus
7
8
erat et add S.
αλλά . . . &εός: qui poterat alios adiuvare? S.
mise9
10
n
rorum Seeberg.
et eum . . . dicunt S: omG.
S: om G.
de
12
mens aut S: om G.
πώς . . . δυνηθείς: G: Si igitur Hercules deus
est et in his malis se adiuvare non poterat, qui alii de eo auxilium petierunt? Quod fieri non potest ut deus demens aut ebrius aut liberorum
13
suorum interfector sit aut igni perditus S, sentent. transpos.
et . . .
14
15
modo S: om G.
plectrum S.
όπερ . . . %ι&αρω<$όν: haec
16
17
omnia in deo inveniri turpe est S.
deam S: om G.
n&g . . .
%υνών G: Turpe est virginem solam in montibus pervagari et feras venarL
Qua de causa, ut Artemis dea sit fieri non potest S.
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μοιχαλίδα ουόαν (et modo quidem cum deis eorum vivit, et
modo homines ad moechiam seducit 1 ). ποτέ γαρ εΰχε /xot%ov
τον Άρην, ποτέ δε Άγχίόην2, ποτέ δε Άδωνιν3, οντινος και
τον θάνατον κλαίει ξητονΰα τον εραΰτην αυτής4 * ην λέγονοιν
και εις "Αιδον καταβήναι, όπως εξαγοράοη τον "Λδωνιν άπο της
Περσεφόνης (της τον "Αιδον 5). (Si igitur Aphrodite dea est
et amatorem suum in morte eius adiuvare non poterat, qui
alios adiuvare potest? 6 E t ut audiatur naturam divinam
in lacrimas et ploratum et moechiam venire fieri non potest. 7 )
4 "Αδωνιν8 δε παρειοάγουΰι &εον είναι, κυνηγον οντά9 (et
adulterum 10) και τούτοι βιαίως άπο$ανεϊν πληγέντα vitb τον
νος καϊ μη δννη&έντα βοη&ήόαι τη ταλαιπωρία αυτού1Χ. πώς
οϋν των άν&ρώπων φροντίδα τίοιήΰεται δ μοιχός και κυνηγός
καΐ βιαιοθ'άνατος12; 5 1 3 Rheam iterum dicunt vere matrem
deoruin suorum esse. E t ei dicunt olim Attim amatorem
fuisse et hominibus perditis eam gavisam esse, denique vero
ploratum instituit et ' amatum Attim deplorabat. Si igitur
mater deorum eorum amatorem suum adiuvare et morte liberare non poterat, qui fieri potest ut alios adiuvet? Turpe
ergo est deam lugere et flere et hominibus perditis gaudere.
6 Iterum Coram introducunt, et dicunt eam deam esse et
a Plutone surreptam esse et se adiuvare non potuisse. Si
igitur dea est et se adiuvare non poterat qui alios adiuvare
potest? Dea enim quae surripitur valde debilis est. 7 Ταύτα
πάντα καϊ πολλά τοιαύτα κα\ πολλω πλέον αισχρότερα καΐ πονη
ρότερα141 παρειβήγαγον οι "Ελληνες, βαόιλεν, (πλάΰαντες1^
περί
1
των &εών αυτών, α ούτε λέγειν &έμις ουτ επϊ μνήμης όλως
φέρειν15.
ο&εν λαμβάνοντες οί αν&ρωποι άφορμήν από των
1

2
et modo . . . seducit S: om G.
ποτέ δε Άγχίβην: om S.
4
qui est Tammuz add S.
ούτινος . . . αυτής: Et interdum vero
5
mortem Tammuz deploravit et flevit S.
της &νγατρος τον "Λιδου S:
6
7
om G.
Si . . . potest S: om G.
Et . . . potest S: είδες, ω ßaΰίλεν, μείζονα ταύτης άφροΰννην &εαν τεαρειβάγειν την μοι,χενονσαν %αϊ
8
9
θρηνούσαν και Υ.λαίονοαν; G.
"Αδωνιν. Tammuz S.
om codd
10
u
pler.
et adulterum S: om G.
rfy . . . αντοϋ: sibi S, add Et
12
si se adiuvare non poterat.
ό μοιχός . . . βιαιο&άνατος G: Et fieri
non potest ut deus adulter aut venator sit aut per vim moriatur S.
13
14:
vss. 5, 6 (Rheam . . . est) S: om G.
καϊ πολλά . . . πονηρότερα
15
1δ
G: om S.
πλάσαντες Wil. (e S).
α . . . φέρειν G: et finxerunt
et de eis ediderunt S.
3

Apologia.

15

&εών αντών1 εΐίραττον itäaav άνομίαν καϊ άΰέλγειαν καϊ άΰέβειαν2 καταμιαίνοντες γην τε και αέρα ταϊς δειναις αντών
%οά%ε6ΐν3.
12 1 Αιγύπτιοι δε άβελτερώτεροι και άφρονέότεροι τοντων οντες χείρον πάντων των ε&νών επλανή&ηοαν. ον γαρ
ήρκέΰ&ηΰαν τοις των Χαλδαίων4 καΐ Ελλήνων όεβάόμαΰιν, άλΧ
ετι και άλογα ζώα παρειύηγ αγον &εονς είναι χεροαΐά τε και
εννδρα και τα φντά καϊ βλαύτά^ καϊ εμιάν%"Υ\<5αν εν ΐίάύη μανία
και άΰελγεία χείρον πάντων των έ&νών τών ετά της γης.
2 !Αρχή&εν γαρ εοέβοντο την *ΐ6ιν5 εχονΰαν άδελφον και άνδρα
τον "Οΰιριν τον όφαγέντα νπο τον άδελφον αντον τον Τνφώνος.
και δια τοΌττο φεύγει η rl6ig μετά "Ώρον τον vloi) αντης εις
Βύβλον της Σνρίας ξητονβα τον "Οβιριν καϊ πικρώς &ρηνοϋοα 6?
εως ηνζηΰεν 6 *&Ιρος καϊ άπεκτεινε τον Τνφώνα7.
3 8 (Si
igitur Isis dea est et Osirim fratrem et maritum suum adiuvare non poterat, quomodo fieri potest ut ea alium adiuvare possit? Fieri non potest ut natura divina timeat et
fugiat aut fleat et lugeat. Aliter miserrima est. 4 Osi
rim vero dicunt beneficum deum esse. E t ab Typhone occisus
est, et se adiuvare non poterat. E t hoc de divinitate dici
non posse constat. 5 E t iterum Typhonem fratrem eius
dicunt deum esse qui fratrem suum interfecerit et ab filio
et uxore fratris sui interfectus sit, cum se adiuvare non
posset. E t qui potest qui se non adiuverit deus esse?)
6 καϊ επί rotovrotg άτνχημαΰι γνωριΰ&έντες αντοϊ &εοι VTCO
τών άβννετων Λιγνπτιων ένομίο&ηοαν * οΐτινεςθ μηδ1 εν τοιοντοις
άρκεϋ&έντες η rotg λοιποΐς ΰεβάΰμαόι των έ&νών και τα άλογα

1

2
3
άπο . . . αντών G: om S.
καϊ άσεβειαν G: om S.
%αταμιαίνοντες . . . πράζεοιν G: per quod orbis terrarum totus corruptus est S.
4
5
6
G: βαρβάρων S.
quam dicunt deam esse add S.
ζητούσα . . .
7
&ρηνοϋ6α G: et ibi ad tempus erat S.
et deinde vero Isis reversa
est et eum Horo filio circumibat et corpus Osiris domini quaerebat et
8
mortem deplorabat add S.
vss. 3—5 (Si . . . esse) S: ούτε ονν ή ^Ισις
Ιαχνΰε βοη&ήΰαι τω ίδίω άδελφω και άνδρϊ' οντε'Όσιρις [ό αωτήριος] ΰφαζόμενος νπο τον Τνφώνος ήδννή&η αντιλαβε6&αι εαντον · οντε ό Τνψών δ αδελ
φοκτόνος άπολλνμενος VTCO τον Ώρον *&αϊ της "Ιβιδος ενπόρΎ\ΰε ρνβαβ&αι
9
εαντον τον θάνατον G.
%αϊ ετά . . . οΐτινες G : Aegyptii ergo cum
ignari magis quam aliae gentes essent, S.
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ζώα παρειΰήγαγον θεούς είναι. 7 Τίνες γαρ αυτών έόεβάΰθηόαν *
πρόβατον, τίνες δε τράγον2, έτεροι δε μόοχον καιΖ %ο£ρον et alii
alausam; et nonnulli crocodilum et accipitrem et piscem 4 et milvnm et vulturem et aquilam et corvum. Alii feiern adorant, et
alii piscem Sibbutam, alii canem και τον λύκον και τον πίθηxovj alii anguem et alii aspidem et alii leonem et alii allium
et caepas et spinas, et alii pantheram et cetera 5 . 8 και
ούκ αισθάνονται ot ταλαίπωροι περί πάντων τούτων οτι ούδεν
ίβχνονόιν, (cum deos suos cotidie videant ut ab hominibus
edantur et perimantur, etiam a paribus. E t alii eorum eomburuntur et alii interficiuntur et alii putrescunt et lutum
fiunt.
E t non intelligunt eos multis modis perdi. 9 E t
Aegyptii ergo non intellexerunt eos qui bis similes sint
deos non esse, quibus non sit potestas sui conservandi. E t
si infirmiores sunt quam ut se servent, quod ad cultores suos
servandos pertinet, unde potestas eos adiuvandi erit? 6 }
13 1 Πλάνην ονν μεγάλην έπλανήθηΰαν ο? τε Αιγύπτιοι
και ol Χαλδαΐοι και οί "Ελληνες7 τοιούτους πάρε ιό άγοντες θεούς
και αγάλματα αυτών ποιοϋντες κα\ θεοποιούμενοι τα κωφά και
αναίσθητα είδωλα. 2 και θαυμάζω, πώς8 δρώντες τους θεούς
αυτών ύπο τών δημιουργών πριζομένους καΐ πελεκουμένους και
κολοβουμένους (et combustos et fictos et in omnem figuram
ab eis mutatos. E t cum inveterascant et temporis diuturnitate deficiant et cum liquefiant et cum frangantur, qui 9 ούκ
έφρόνηοαν περί αυτών ort ούκ εΐύι θεοί; οτε γαρ περί της ιδίας
1

2
3
adorant S.
τίνες δε τράγον G: om S.
nonnulli add S.
5
* al onocrotalum.
alausam . . . cetera S: τον %όρα%α %a\ τον ιέρακα %α\
τον γνπα %αϊ τον άετόν, %αϊ άλλοι τον κροκόδειλον, τίνες δε τον αί'λουρον
%αι τον %ννα %αϊ τον λν%ον και τον %iftr\%ov %αϊ τον δράκοντα %αϊ την
άβπίδα %αϊ άλλοι το %ρόμνον %αϊ το βκόροδον %α\ άκάν&ας %αϊ τα λοιτία
6
•κτίσματα G.
cum deos . . . erit S : όρώντες γαρ τονς &εονς αντων
βιβρωβκομένους vitb ετέρων άν&ρώπων %αϊ %αιομένονς %αι βφαττομένονς
7
%α\ αψιομενους ον βυνηκαν περί αντών oxrt ον% είόί &εοι G.
οι τε
8
. . . "Ελληνες G: οΓ Αιγύπτιοι S.
τοιούτους . . . %ως G: praeter omnes
gentes quae in facie terrae sunt. Mirum vero est, Ο Rex, in Graecis,
cum omnes reliquas gentes moribus et ratione praestent, ut erraverint ad
9
idola mortua et imagines inanimas S.
et combustos . . . qui S (praem
et concisos): παλαιουμενους τε vitb τον χρόνου nal άναλυομένους v.ai
χωνευομένους G.
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ΰωτηρίας ονδεν ΙοχνονΟι, πώς των άν&ρώπων πρόνοιαν %οιψ
ΰονται; (3* Sed etiam poetae et philosophi apud eos errantes
de his introduxerunt haec esse deos, quae in honorem dei
omnipotentis fiant. E t errantes ea deo similia efficere conantur, qui nemo umquam vidit cui similis sit; et quem nemo
videre potest. 4 E t praeterea de numine introducunt defectionem quandam in eo inveniri, quia dieunt eum sacrificium accipere et holocaustum et libamentnm et homicidia et
templa postulare.
Deus vero non eget, et nihil harum
rerum ab eo petitur; et apparet homines in eis quae cogitent errare,) 5 αλλ9 οι ποιηται αντών καϊ φιλόσοφοι [τών τε
Χαλδαίων καϊ^Ελλήνων και Λίγνπτίων]2, %ελή<5αντες τοις Λοιήμαΰιν αντών καϊ βνγγραφαΐς βεμννναι τονς παρ αντοΐς ^εονς,
μειξόνως την αι6χννην αντών έζεκάλνψαν και γνμνήν παόι
προν&ηκαν3' (introducunt et dicunt naturam deorum suorum
omnium unam esse, et de deo domino nostro non cognoverunt eum cum unus sit in omnibus esse. Errant igitur, 4 )
εΐ γαρ το 6ώμα τον άν&ρώπον πολνμερες ον ονκ αποβάλλεται
τι τών Ιδίων μελών, αλλά προς πάντα τα μέλη άδιάρρηκτον
ενωΰιν έχον εαντω έοτι όνμφωνον 5 πώς εν φνΰει &εον μάχη
καϊ διαφωνία έόται τοοαντη5; ευ γαρ μία φνΰις τών &εών
νπηρχεν, ονκ ώφειλεν $εος $εον διώκειν οντε ΰφάζειν οντε
κακοποιειν. 6 ει δε οί &εοϊ νπο &εών έδιώχ&ηΰαν και έΰφάγηΰαν καϊ ήρπάγηΰαν και έκεραννώ&ηύαν, ονκέτι μία φνΰις
έότίν, άλλα γνώμαι διγιρημέναι, παΰαι κακοποιοί, ωΰτε ονδεϊς
εξ αντών εύτι ^εός6. φανερον o w , ω ßatiιλεν5 πλάνην είναι
παοαν την περί τών &εών φνύιολογίαν 7. 7 πώς δε ον 6ννηκαν
οι 6οφοϊ και Ad^tot τών Ελλήνων* ort νόμονς Φέμενοι κρίνονται9
1

2
vss. 3, 4 (Sed . . . errare) S: om G.
τών τε . . . Αιγυπτίων
3
4
Geff. (ex 2 : 1 6)
&ελήσαντες . . . προν^ηκαν G: om S.
intro
5
ducunt . . . igitur S : om G.
Tt&g . . . τοααντη; G: ita etiam deo, qui
unus in natura est, essentia una est, et in natura et essentia aequalis est
6
7
et se non timet S.
άλλα . . . &εός G: om S.
Si ergo decet
deum visibilem et non videntem mirari, quanto magis mirabile ut quis in
naturam in visibilem et omnia videntem credat. Et si decet opera arti8
ficis intueri, quanto magis decet creatorem artificis laudare! add S.
Πώς
θ
. . . ^Ελλήνων G: Ecce enim Graeci non intellexerunt S.
κρίνονται
G: τονς Φεονς αντών UQLVOVÖIV S,
Goodspeed,
.2
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ύπο τών Ιδίων νόμων; εΐ γάρ οι i/d/iot δίκαιοι ειόιν, άδικοι
πάντως ol &εόϊ αυτών εϊόι παράνομα ποιήόαντες, άλληλοκτονίας
καϊ φαρμακείας και ^ot^ffog . . . και κλοπάς καΐ άρόενοκοιτίας,
ει δε καλώς εΐίραζαν ταύτα, ol vo^ot άρα άδικοι εΐΰι, κατά τών
&εώνι βυντε&έντες2, vvvl δε οί νόμοι καλοί ει6ι και δίκαιοι,
τά καλά έπαινούντες και τά κακά άπαγορεύοντες' τά δε έργα
τών &εών αυτών παράνομα* παράνομοι άρα οί #£θΙ αυτών και
ένοχοι πάντες θανάτου και άβεβεΐς ol τοιούτους &εούς παρειΰάγοντες3. εΐ μεν γάρ μυ&ικαι αϊ περί αυτών ίότορίαι, ουδέν
είβιν ει μη μόνον 2d^ot* ει δε φυΰικαί, ούκέτι &εοί ει6ιν οί
ταύτα ποιήΰαντες και παθόντες' εΐ δε άλληγορικαί, μϋ&οί είΰι
και ουκ άλλο τι*. 8 άποδέδΒίκται τοίνυν, ω βαΰιλεύ, ταύτα
πάντα τά πολύ&εα ΰεβάοματα πλάνης έργα καϊ απώλειας υπάρχειν5. ου χρή γάρ &εούς όνομάξειν όρ^τοι^ %αί μη δρώντας*
αλλά τον άόρατον και πάντα δρώντα καϊ πάντα δήμιουργηόαντα
δει &εον οεβεΰ&αι6.
<Et si decet opera artificis intueri,
quanto magis decet creatorem artificis laudare! 7 )
14 1 "Ελ&ωμεν ουν, ω βα6ιλεύ , καϊ έπϊ τους Ιουδαίους,
όπως ϊδωμεν, τι φροι/oito καί αύτοι περί &εού. (ludaei autem
originem gentis suae ab Abraham trahunt, qui genuit Isaac,
de quo Iacob genitus est, qui filios duodecim genuit, qui e
Syria emigrantes in Aegypto consederunt, et ibi a legislatore suo gens Hebraeorum appellati sunt; denique vero ludaei
nominati sunt 8 . 2 ludaei igitur dicunt deum unum esse
creatorem omnium rerum et omnipotentem, neque quicquam
praeter hune deum solum adorari decere. In quo omnibus
gentibus propius veritatem accessisse videntur, prae ceteris
deum et non opera eius adorantes. 3 E t amore hominum
quem habent deum imitantur, cum pauperum misereantur et
captivos redimant et mortuos sepeliant et his similia faciant,
quae deo accepta et hominibus grata sunt, quae a maioribus
suis acceperunt. 4 Quamquam hi quoque a scientia exacta aber1
2
%ατά τών &εων G: ov natcc τους ftsovg S.
in quo orbis ter3
4
rarum totus erravit add S.
vvvl . . . παρειβάγοντες G: om S.
st
5
μεν . . . άλλο xi G: (plenius habet S).
άποδέδειν,ται . . ; νπάρχειν
6
7
G: om S.
ov χρή . . . βέβεσ&αι G : cf. 13: 6 fin S.
Et . . . lau
8
dare S (13: 6 fin): om G.
ludaei autem . . . sunt S (A) (2: 5): om G.
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raverunt et se deo servire in mente arbitrantur, rationibus
vero operum eorum cultus angelorum et non dei est, cum
sabbata custodiant et neomenias et azyma et ieiunium 1 magnum et ieiunium et circumcisionem et escarum munditiam,
* quae ne ita quidem perfecte custodierunt. 2 )
15 l 3 OL δε Χριστιανοί γενεαλογοϋνται äito του κυρίου
Ίηΰοϋ Χριοτοϋ' ούτος δε 6 wog του &εοϋ του υφίοτου ομο
λογείται εν πνεύματι αγίψ άτι ουρανού καταβάς [διά την 6ωτηρίαν των άν&ρώτίων4] * %α\ εκ παρθένου [αγίας5 γεννηθείς
άόπόρως τε και άφ&όρως6] βάρκα ανέλαβε (et dei filius in filia
hominis habitabat. Ex eo evangelio quod ante paulum in
eis dictum est, quod praedicatum est, hoc doctum est; ex
quo, si legetis, potestatem quae super eo est, agnoscetis.
2 Hie Iesus igitur de gente Hebraeorum 7 natus est. Discipuli vero duodeeim ei erant, ut dispensatio eius in aliquid 8
conficeretur. Ipse ab ludaeis crucifixus est, et mortuus et
sepultus est, et dieunt post tres dies eum resurrexisse et ad
caelos ascendisse. Deinde hi diseipuli duodeeim ierunt 9 ) εις
1

2
al. diem.
vss. 2—4 (Iudaei igitur . . . custodierunt) S: G
ούτοι γάρ τού 'Αβραάμ οντες απόγονοι καϊ Ίΰαάκ και 'Ιακώβ παρωκηΰαν
είς Αϊγυπτον
εκείθεν δε έξήγαγεν αυτούς ό θεός εν χειρ ι κραταιά και
εν βραχίονι ύψηλω διά Μωϋέως τού νομοθέτου αυτών, και τέρααι πολλοίς
και ΰημείοις εγνώριϋεν αυτοίς την εαυτού δύναμιν.
αλλά αγνώμονες και
αυτοί φανέντες και άχάριβτοι,
πολλάκις ελάτρευβαν τοις των εθνών 6εβάβμαβι, και τους απεσταλμένους προς αυτούς προφητας καϊ δικαίους άπέκτειναν.
εϊτα ώς ευδόκηΰεν ο υιός του θεού έλθειν έπϊ της γης, έμπαροινήΰαντες είς αυτόν προεδωκαν ΊΊιλάτω τω ηγεμόνι των ζΡωμαίων και
αταυρω κατεδίκαΰαν, μη αιδεΰθέντες τάς εύεργεϋίας αυτού και τά αναρίθ
μητα Φάρματα άπερ εν αυτοίς ειργάαατο'
καϊ άπώλοντο rg Ιδία παρα
νομία, σέβονται γάρ και νυν τον θεον μόνον παντοκράτορα, αλλ' ου κατ3
επίγνωΰΐν * τον γάρ Χριατον αρνούνται τον υίον του θεού, και είαϊ παρό
μοιοι των εθνών, καν εγγίζειν πως τ% αλήθεια δοκώαιν, ης εαυτούς έμάκρύναν.
3
rcohroj περί τών 'Ιουδαίων.
vss. 1, 2 : S 2 : 6—8.
* διά . . . ανθρώ
5
6
πων G: om SA.
Hebraeae SA.
άαπόρως . . . άφθόρως om SA.
7
8
9
εκ Θεοτόκου παρθένου Μαριάμ add Α.
aliqua al.
et dei filius
. . . ierunt (lb—2a) S (sub 2 : 6b—8a): G και ανεψάνη άνθρώποις, όπως
εκ της πολυθέου πλάνης αυτούς άνακαλέΰηται.
και τελέοας την θαυμαατην
αυτού οίκονομίαν διά ϋταυρού θανάτου εγεύΰατο εκουβία βουλφ κατ1 οίκονομίαν μεγάλην
μετά δε τρεις ημέρας άνεβίω και είς ουρανούς
άνήλθεν.
ου το κλέος της παρουΰίας εκ της παρ αυτοις καλούμενης
ευαγγελικής
2*
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τάς επαρχίας της οίκονμένης καϊ έδίδαξ,αν την εκείνον μεγαλωόννην (omni humilitate et sobrietate 1 ) ο&εν οι είοέτι διάκονονντες tfj δικαιοούντι τον κηρύγματος αυτών καλούνται Χριΰτιανοι, (qui noti sunt 2 ). 3 (Christiani vero, 0 Rex, circumeuntes et petentes veritatem invenerunt. Et quoad de
scripturis eorum intelleximus, veritati et scientiae exactae
quam ceterae gentes propiores sunt. 3 ) γιγνώόκονόι γαρ τον
&εον κτίϋτην καν δημίου ργον των απάντων (per quem omnia
et a quo omnia 4 ) [εν νιω μονογενεΐ καϊ πνεύματι άγίω5] καϊ
άλλον &εον πλην το-υτου ον βέβοντ-αν6. tyovoi τάς έντολάς
αντον τον κνρίον Ίηοον Χριοτον7 εν ταις κ ^ ρ ί ώ ^ κεχαραγμένας
καϊ ταύτας φνλάττονΰι προύδοκώντες άνάόταΰιν νεκρών καϊ
ξωην τον μέλλοντος αΙώνος. 4 ού ^ot%£voi><?w5 ον πορνεύονβιν,
ού ψενδομαρτνρονόιν, (et depositum non negant 8 ), ούκ έπι&νμονοί τα αλλότρια, τί,μω^ πατέρα καϊ μητέρα καϊ τους πληοιον φιλονόι9, δίκαια κρίνονοιν. 5 (Et idola in similitudinem
hominis facta non adorant 1 0 ), οΰα ού &έλον6ιν αύτοϊς γίνεο&αι
έτέρω ού ποιοϋΰι, (et escam idolothytorum non edunt, quod
mundi s u n t n ) , τονς άδικονντ^ αυτούς παρακαλονΰι καϊ 3£ρο<5φί,λεϊς αυτούς έαντοις ποιονβι, τονς έχ&ρονς εύεργετειν όπονδάξουβι, πραείς είόι και επιεικείς12. 6 (Et uxores eorum, Ο Rex,
castae sunt tamquam virgines et filiae verecundae et viri 13 )
άπο πάΰης 6ννονύίας άνόμον καϊ άπο πάΰης άκα&αρΰίας έγκρατενονται (ob spem futurae remunerationis in saeculo alio.
Servis vero et ancillis aut liberis si quibus liberi sunt, amore
quem eis praebent persuadent ut Christiani fiant. E t cum
facti sunt, sine discrimine fratres eos appellant. 7 . Deos
alienos non adorant, et in omni humilitate et benignitate
άγιας γραφής εζεατί ΰοι γνώναι, βαβιλεν, εάν εντύχης. οντος δώδεκα ε'ΰχε
μα&ητάς, οϊ μετά την εν ονρανοΐς ανοδον αντον εζήλ&ον.
1
2
omni . . . sobrietate S: al Α ; om G.
qui . . . sunt S: om G.
3
Christiani . . . sunt S: G καϊ οντοί εισιν οι νπερ πάντα τά ε&νη της
4
5
γης ενρόντες την άλή&ειαν.
per . . . omnia S: om G.
εν . ..
6
άγίω G (gloss. ? ) : om S.
%a\ . . . σέβονται G : qui alium deum socium
7
8
non habet S, add a quo.
αντον . . . Χριβτον G: om S.
et . . .
9
10
n
negant S : om G.
ενεργετονβι S.
et . . . adorant S : om G.
et
12
13
. . . sunt S : om G.
πραεΐς . . . επιεικείς G: om S.
Et . . .
viri S: om G.
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ambulant et mendacium apud eos non invenitur. E t se invicem diligunt 1 ), χήραν ούχ υπερορώΰιν, ορφανον ου λυτίοϋβιν
δ έχων τω μη εχοντι άνεΐίΐφ&όνως επιχορηγεί' ξένον εάν Ι'δωΰιν,
VTtb ΰτέγην είοάγουβι καϊ χαίρουοιν ετέ αυτω ώς ειά άδελφω
άλη&ινω' ου γαρ κατά ΰάρκα αδελφούς iavrovg καλοϋόίν, αλλά
κατά ψνχήν (et in deo 2>. 8 3 Cum vero unus pauperum eorum e mundo exiit et aliquis eorum eum vidit sepulturam
eius pro viribus suis parat. E t cum audiunt aliquem suorum in vincula coniectum aut vexatum propter nomen Christi
sui, necessitatibus eius omnes subveniunt, et si fieri potest ut
liberetur, eum liberant. 9 E t si apud eos eget aut pauper
est et copia victus eis non est, duo aut tres dies ieiunant,
ut egentibus victum necessarium suppeditent. 10 fro^ot
εΐόίν υπέρ Χριότοϋ τάς ψυχάς αυτών προέβ&αι,*· τά γάρ προσ
τάγματα αύτοϋ5 άοφαλώς φυλάττουόυν, δΰίως κα\ δικαίως
ζώντες, κα&ώς 3n5p£og δ &εος αύτοϊς προόέταζεν, ευχαριΰτοϋντες
αυτω6 (cotidie mane et 7 ) κατά παβαν ωραν εν8 παντϊ βρώματι,
καϊ %οτω καϊ τοις λοιτίοϊς άγα&οΐς. I I 9 E t si iustus vir suorum ex mundo exiit, gaudent et deo gratias agunt, et cadaver
eius comitantur, ut demigrantis ex uno loco in alium. E t
si cuiquain eorum parvulus natus est, deum laudant, et si
accidit ut ineunte aetate moriatur, deum magnopere lau
dant, ut pro eo qui sine peccato per mundum transivit. E t
si quem rursus vident suorum in improbitate aut peccatis
mortuum esse, de eo valde flent et suspirant quasi de poenam daturo. 12 10 Hie, 0 Rex, Christianorum legis status et
mos est.
16 1 TJt homines qui deum cognoverunt supplicationes
1
2
3
ob . . . diligunt S: om G.
et in deo S: om G.
vs. 8, 9
4
(Cum . . . suppeditent) S: om G (additam. antiq. Pohlenz).
έτοιμοι
5
6
. . . TCQOSÖ&CCI G: om S.
Christi sui S.
ενχαριατονντες αυτω G:
7
pro benefieiis dei in se laudant et exaltant eum S.
cotidie . . . et S:
8
9
10
om G.
htl ed.
vs. 11 (Et . . • daturo) S: om G.
Hie
. . . consistat (15, 12—16, 6a) S: G "Οντως ουν αντη εστίν ή οδός της άλψ
&είας, ήτις τονς οδεύοντας αυτήν εις την αίωνιον χειραγωγεί §αού,είαν,
την επηγγελμένην παρά Χρίσου εν τ% μελλοναΐβ ζω%. %αϊ ίνα γνως, βααιλεΰ, οτι ον% ατί1 εμαντον ταντα λέγω, ταϊς γραφαις ίγκνιρας των Χριατιανών εύρήΰεις ονδεν εξω της άλη&είάς με λέγειν.
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ei offerunt quae aptae sunt ei ad dandum et sibi ad recipiendum; et ita aetatem suam consummant. E t cum beneficia dei in se agnoscant, ecce, propter eos pulchra quae in
mundo sunt, profluunt. E x eis vero sunt qui circumeuntes
et petentes veritatem invenerunt. E t ex eo quod cognovimus, eos solos prope veritatis scientiam esse intelleximus.
2 E a vero quae bene faciunt in auribus multitudinis non
divulgant, et curant ne quis ea sentiat, et dona sua celant
sicut qui thesaurum invenit et abscondit. E t laborant u t
iusti fiant u t qui Christum suum videre et ab illo magna
cum gloria promissa sibi accipere exspectent. 3 Dicta et
mandata eorum, Ο R e x , et cultus eorum gloriam et mercedis remunerationis exspectationem, pro factis uniuscuiusque, quam in saeculum alterum exspectant, e scripturis eo
rum cognoscere potes 1 . 4 Nobis vero sufficit, maiestatem
vestram paucis verbis de more et veritate Christianorum
certiorem fecisse. Magna enim vero et mira doctrina eorum
est 2 illi qui eam considerare et intellegere vult, et haec
gens vero nova est et mixtio divina inest. 5 Capite igitur
scripturas eorum et legite in eis et ecce iiivenietis me non
a me ipso haec exposuisse aut tamquam causidicum eorum
haec dixisse 3 , sed, quia in scripturis eorum haec legi, haec
firmiter credidi et futura quoque. Qua de causa coactus sum
veritatem illis proponere qui ea gaudent et saeculum futu
rum petunt. 6 4 E t mihi haud dubium est quin Christiano
rum propter precationem mundus consistat. τα δε λοιτία ε&νη
πλανώνται καΐ πλανώοιν [έαντονς5] volutantes ante elementa
mundi, quia mentis suae visio non vult ea praeterire 6 ,
δδενοντες7 γαρ εν ΰχότει, quod veritatem scire nolunt 8 , ICQOUρήΰΰονται, εαυτοί ώς με&νοντες et concidunt 9 .
17 1 "Εως ωδε 6 προς 6ε μον λόγος, βαοιλεν10, de enim
1

2
quam . . . potes S: cf. G.
Magna . . . est S: cf. G μεγάλα
γαρ KCCI &ανμα6τα τα νπο των XQiöTLavmv λεγόμενα καΐ Ίΐραττόμενα.
3
4
Capite . . . dixisse S: cf. G supra.
16, 6—17, 1 S: G frag, pauca,
5
6
partim aliter introducta; v. infra.
εαντονς G: om S.
volutantes
7
8
. . . praeterire S: om G.
G: praetentantes S.
quod . . . nolunt

S: om G.

9

et concidunt S: om G.

10

6 VTCO της άλη&είας εν τω'

vol μον ντναγορεν&είς. διο παναάΰ&ων οί ανόητοι βον αοφοϊ ματαιολο-
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reliquo, ut ante dictum est, in aliis scripturis eorum verbä
inveniuntur quae difficiliora sunt quam ut dicantur, aut
etiam ut aliquis ea recitet, quae non solum dicta sed etiam
facta sunt 1 . 2 Graeci vero, Ο Rex, quod turpia faciunt in
concubitu masculorum et matris et sororis et filiae risum
immunditiae suae in Christianos vertunt. Christian! vero
iusti et sancti sunt, et veritas ante oculos eorum posita est,
3 et animus eorum patiens est. Qua de causa, cum errorem
illorum intelligant et ab illis verberentur, tolerant et patiuntur, et illorum valde miserentur quasi hominum qui scientiae
inopes sunt et pro illis supplicationes offerunt ut ab errore
convertant. 4 Et cum accidit ut aliquis illorum converterit,
coram Christianis eum pudet gestorum quae ab eo facta
sunt, et deum laudat, dicens Per ignorantiäm haec feci. Et
purgat cor suum et peccata eius ei dimittuntur, quod per
ignorantiäm tempore priore ea fecit, cum scientiam veram
Christianorum blasphemaret et calumniaretur. 5 Et benedicta vero est gens Christianorum, praeter omnes homines
qui super faciem terrae sunt. 6 2 Nunc linguae obmutescant
eorum qui vanitatem loquuntur et Christianos vexant, et
nunc veritatem loquantur. Eis enim prodest deum verum
adorare, magis quam vocem sine sensu. 7 3 Et quidem quod
per os Christianorum dicitur divinum est, et doctrina eorum
porta lucis est. 8 Omnes igitur qui deum non cognoverunt,
ad eos appropinquent, et verba incorrupta accipiant, quae
sempiterna et aeterna sunt. Iudicium ergo terribile quod
per Iesum Christum toti generi humano superventurum est
praeveniant κ
γοννχες %axa χοϋ κνρίον, ϋνμφέρει γάρ νμιν &εον ηχιΰχην αεβεσ&αί καϊ
χα αφ&αρχα ανχον ενωχίζεΰ&αι ρημαχα, ίνα κρίϋΐν εκφυγόνχες %αϊ χιμώ1
ρίας ξωής άνωλέ&ρον δει,χ&είηχε κληρονόμοι add G.
de . . . sunt S:
μεγάλα γαρ nal ϋ'ανμαΰχά χα vitb χών Χριαχιανων λεγόμενα καΙ πραχχό2
μενα · ον γαρ άν&ρώΐΐων ρημαχα λαλονΰνν άλλα χα χοϋ &εον G.
vss. 6, 8 S ;
3
cf. G η. in 1 7 : 1 δώ πανούα^ων
%χλ.
vss. 7, 8 S: additam. antiq.
Pohlenz; sed cf. G nal χα αφ&αρχα . . . κληρονόμοι ( = 8b) η. in 17: 1.
4
Aristidis Philosophi Apologia finita est add S.
17: 4 cf. Act. 3 , 1 7 ; 1 Pet. 1, 14.

IUSTINUS MARTYR
APOLOGIA A P P E N D I X
DIALOGUS.
Nur drei echte Schriften Justins sind erhalten: eine
Apologie an den Kaiser Antoninus gerichtet, ein Anhang
(Appendix) dazu (die sogenannte zweite Apologie) und ein
Dialog mit dem Juden Trypho. Diese Werke hat Justin
zwischen 150 und 160 nach Christi Geburt wahrscheinlich
zu Rom geschrieben. Die Apologie ist bald nach dem Jahre
150 (152/53/54? cf. Apol. cap. 1, 46 und die Eusebius-Notizen
wie von Harnack korrigiert, Altchristi. Litter., Chronologie,
S. 57, 274—284), der Anhang („zweite Apologie") ein paar
Jahre später, vielleicht als Teil einer zweiten Ausgabe der
Apologie, geschrieben. Der Dialog ist zwischen 155 und
160 erschienen. Justin starb als Märtyrer zwischen 163
und 167 (etwa 165?).
Der Text dieser Schriften ist in zwei griechischen
Handschriften erhalten; im Cod. Paris. Graec. 450 (A) (Bibliotheque Nationale), im Jahre 1364 nach Christi Geburt geschrieben, und im Cod. Claromont. Mediomont. (B) (Middlehill, England), einer Abschrift des vorigen im Jahre 1541
geschrieben. Es gibt auch ein Bruchstück der Apologie, cap.
65—67, in der Vatikanischen Bibliothek im Cod. Ottob. Graec.
274 (C) (saec. XV) ff. 1—2a (Έχ της β' απολογίας Ίονοτινον
τον μάρτυρος).
Dieselben Kapitel sind auch in zwei latei
nischen Handschriften des 16. Jahrhunderts (1564, 1565) er
halten. Wichtig sind auch ferner ausführliche Anführungen

Apologia.

25

in Eusebius, Kirche ngeschichte 2, 3 und 4. Die Pariser Handschrift ist bei weitem die wertvollste und ihr Text liegt
dieser Ausgabe zu Grunde. Wo aber ihre Lesarten offenbar
zu verwerfen sind, findet man sie am unteren Rand. Die
Lesarten der bei Eusebius aufbewahrten Bruchstücke werden
vollzählig wiedergegeben, wie auch die wichtigsten Lesarten
der Äniührungen bei Iohannes Damascenus, Sacra Parallela
(von kleinem Wert). Eine Justin-Handschrift unbekannten
Inhalts, von Curzon zu Caracallou auf dem Athos im Jahre
1837 gesehen, ist verschwunden.
Es ist merkwürdig, daß die Schriften in den Handschriften in der bemerkenswerten Ordnung (1) Dialog, (2) Appendix der Apologie, (3) Apologie stehen. Der Appendix
ist aber in den Handschriften als Apologie, die Apologie
als zweite Apologie bezeichnet (so auch im Ottob., siehe
oben). Eusebius spricht zwar von einer „zweiten Apologie"
(KG. 4, 18, 2), zitiert aber nur die erste. Ferner zitiert er
mindestens dreimal den Anhang (Appendix) als „die erste"
(KG. 4, 8,5, 1 6 , 3 - 6 , 17,1—14). Hat also Justin eine
zweite Apologie geschrieben, so ist sie sicherlich nicht mit
unserer „zweiten" identisch. Deswegen dürfen wir den Anhang nicht als die „zweite Apologie" bezeichnen. Richtiger
ist es ihn „Anhang" oder „Appendix" zu nennen.

IUSTINUS MARTYR
APOLO&IA
Τον αγίου Ίονβτίνον
'Απολογία1 νπερ Χριστιανών
προς 'Άντωνϊνον τον Ενοεβή.
1 1 2 (f. 201 a) Αύτοκράτορι Τίτω ΛΙλίω ^Αδριανω Άντωνίνω
Εύΰεβεϊ Σεβαύτω Καίύαρι3, και Ονηριόύίμω νιω Φιλοοόφω, καΐ
Αονκίω Φιλοσοφώ4', Καίσαρος φύσει νιω καϊ Ευσεβούς είσποιητω, εραστή παιδείας, ιερά τε σνγκλήτω και δήμω παντί5
Ρωμαίων, νπερ των εκ παντός γένους ανθρώπων αδίκως μι
μούμενων %ca επηρεαζόμενων, Ίονΰτινος Πρίόκον τον Βάκ
χειου, των άπο Φλαονΐας6 Νέας πόλεως της Σνρίας Παλαι
στίνης, εις αντών1, την προσφώνησιν καϊ εντενζιν πεποίημαι*
2 1« Τονς κατά αλή&ειαν ευσεβείς καϊ φί,λοοοφοι^ μόνον
τ&λη&ες τιμαν καϊ στέργειν 6 λόγος υπαγορεύει,
παραιτονμένονς δόίμις παλαιών εζακολον&εϊν9, αν φανλαι ώσιν ον γαρ
μόνον μη επεσ&αι rotg αδίκως τι πράί,ασιν ί} δογματίσασιν
δ σώφρων10 λόγος υπαγορεύει, αλΧ εκ ÄC^TOC? τρόπον και
1

τον αυτού αγίου Ιουατίνου απολογία δευτέρα Α, qui Apol. post
3
Appendicem habet. 2 1: 1 cf. Eus. HE 4, 12.
tr. Καίααρι Σεβαστώ
4
5
6
Eus.
Φιλοϋόφου Eus.
tr. τΐαντϊ δήμω Eus.
Φλανίας Eus.
7
8
9
ων add ed.
2: 1—4: 4 cf. Sacra Paral'lela (Holl) 94 f.
ital.
10
β|ακ. Α: πολλών αν,ολον&εΐν Sac. Par.
ΰόφρων Α.
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προ της εαυτού ψυχής τον φιλαλήθη,
καν θάνατος
άπειλήται,
τα δίκαια λέγειν τε καί πράττειν
αίρεΐΰ&αι δει. 2 ύμεΐς μεν
ονν οτι λέγεΰ&ε εύβεβεΐς καΐ φιλόσοφοι και φύλακες
δικαιοσύνης
(f. 201b) και έραόταΐ παιδείας,
άκούετε πανταχού*
εΐ δε και
υπάρχετε,
δειχ&ήύεται.
3 ου γαρ κολακεύοοντες
υμάς dta
τώνδε των γραμμάτων1
ούδε προς χάριν δμιλήΰοντες,
άλΧ
άπαιτήόοντες κατά τον ακριβή και ä-sratfrweov λόγον την κρίόιν
ποιήβαο&αιπρούεληλύ&ειμεν2,
μήπρολήφειμηδ9
άν&ρωπαρεόκεία3
τη δειόιδαιμόνων
κατεχόμενους
η άλόγω ορμή καί χρονία προκατεΰχηκυία
φήμγΐ κακή την κα& εαυτών ψήφον
φέροντας.
4 ημείς μεν γαρ προς ούδενος πείόεΰ&αί τι κακόν δύναό&αι
λελογίΰμε&α,
ην μη κακίας έργάται ελεγχόμενα
ί) πονηροί
9
διεγνω6με&α'
ύμεϊς δ αποκτεϊναι μεν δύνα6&ε, βλάψαι δ' ου.
3 1 ΙΛλΚ. ίνα μη αλογον φωνήν καϊ τολμηράν
δόζ,Ίβ τις
ταύτα sü^at, ά%ιουμεν τα κατηγορούμενα
αυτών
έζετάξεο&αι,
και, εάν ούτως έχοντα άποδεικνύωνται,
κολάξεΰ&αι ως πρέ
πον έότί [μάλλον δε κολάξειν]4" εΐ δε μηδέν s%oi τις
έλέγχειν,
ούχ υπαγορεύει
6 άληϋής
λόγος διά φήμην πονηράν
αναί
τιους άν&ρώπονς άδικεϊν,
μάλλον δε εαυτούς,
οϊ ου κρίΰει
αλλά πά&ει τα πράγματα
έπάγειν άζιοϋτε.
2 καλήν δε και
μόνην δικαίαν πρόκληΰιν
ταύτην
πάς ό 6ωφρονών
άποφανεΐται, το τους αρχόμενους την εύ&ύνην του εαυτών βίου καϊ
λόγου άληπτον5
παρέχειν,
ομοίως δ' αυ και τους άρχοντας μή
βία μηδέ6 τυραννίδι
αλλ' εύόεβεία καϊ φιλοΰοφία
άκολου&οϋντας (f. 2 0 2 a ) την ψήφον τί&εβ&αι' ούτως γαρ αν και οι άρ
χοντες
καϊ οί αρχόμενοι
α ^ ο λ α ΰ ο ι ^ του άγαμου.
3 εφη
γάρ που καί τις των τταλί^ώ^· "Αν μή οί άρχοντες
φιλοΰοφήοωΰι
και οί αρχόμενοι,
ουκ αν εί'η τάς πόλεις
εύδαιμονηόαι.7
4 ^μέτερον ουν έργον καϊ βίου κα\ μαθημάτων
την
έπίΰκεφιν παΰι παρέχειν, όπως8 ύπερ των άγνοεϊν τα ημέτερα
νομιξόντων
την τιμωρίαν,
ων αν πλημμελώόι
τυφλώττοντες
1
αραγμάτων Α mg. 2 προαεληλύ&αμεν ed. 3 άν&ρωποτΐαρεΰκεία
5
Α.
* μαλ. . . . κολ.: gloss ? άλόντας ν,ολάζειν ed.
το . . . άΧηπτον
6
7
Α: του . . . άμεμπτον Sac. Par.
μη δε Α et saepe.
που . . . εύδαιμονηΰαι Α: τις που των παλαιών' ην μη οί άρχοντες φιλοβοφήΰωβιν,
8
οί αρχόμενοι ουκ αν εϊεν ενδαϊμονες Sac. Par.
μη ed.

3: 3 cf. Plato, Resp. V, 473 D, Ε.
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αυτών, αΰτοί^ 1 οφλήσωμεν υμέτερον δε, ως αίρει λόγος, άκούοντάς2 άγα&ούς ενρίσκεσ&αι κριτάς. 5 άνατίολάγητον γαρ λοιπόν
μα&ούσιν, ην μή τα δίκαια ποιήσητε, υπάρξει προς &εόν.
4 1 Όνόματος μεν ουν προσωνυμία* ούτε άγα&όν ούτε
κακόν κρίνεται άνευ των νποπιπτουσών τω ονόματι πράξεων'
έπεί, όσον τε^ εκ του κατηγορουμένου ημών ονόματος χρηστό
τατοι υπάρχομεν.
2 άλΧ έπε ι ου τούτο δίκαιον ηγούμεθα,
δια το όνομα εάν κακοί ελεγχώμε&α, αΐτεΐν άφίεσ&αι, πάλιν,
ει μηδέν δια τε την προσηγορίαν τον όνόματος καϊ δια την
πολιτείαν ευρισκόμεθα άδικούντες, υμέτερον άγωνιάσαί εστί,
μή αδίκως κολάζοντες τονς μη έλεγχομένονς τη δίκη κόλαΰιν
όφλήσητε. 3 εξ oi/oftarog μεν γάρ η έπαινος η κόλα6ις ουκ
αν ευλόγως yfVotro, ην μη τι ένάρετον η φαϋλον δι' έργων
αποδεικνύομαι δύνηται. 4 και γάρ τους κατη(ΐ. 202Κ)γορονμένονς εφ υμών5 πάντας πριν έλεγχ&ήναι ου τιμωρείτε6' εφ
ημών δε το όνομα ως ελεγχον λαμβάνετε , καίπερ, όσον γε εκ
του ονόματος, τους κατηγοροϋντας μάλλον κολάΊ^ειν οφείλετε.
5 Χριστιανοί γάρ είναι κατηγορούμενα' το δε χρηστον μιόεϊΟ&αι ου δίκαιον. 6 και πάλιν, εάν μεν τις των κατηγορουμέ
νων εξαρνος γένηται τη φωνή μη είναι φήσας, άφίετε αυτόν
ως μηδέν έλέγχειν έχοντες άμαρτάνονζα, εάν δέ τι7 όμολογήόη είναι, διά την ομολογίαν κολάζετε' δέον και τον του
όμολογοϋντος βίον εύ&ύνειν καϊ τον του αρνουμένου, όπως
διά τών πράξεων όποιος εστίν έκαστος φαίνηται. 7 όν γάρ
τρόπον παραλαβόντες τίνες παρά του διδασκάλου Χριστού μη
άρνεΐσ&αι εξεταζόμενοι παρακελεύονται,
τον αυτόν τρόπον
κακώς ζώντες ϊσως άφορμάς ίταρ£χοτ;<^ τοΓ£ άλλως καταλέγειν
τών πάντων XoM^uco/ών άσέβειαν και adwcic^ αίρουμένοις.
8 ουκ ορθώς μεν ούδε τοϋτο πράττεται* και γάρ τοι φιλοσο
φίας όνομα καϊ σχήμα επιγράφονται τίνες, ο? ούδεν c^ov της
υποσχέσεως πράττουσι' γινώσκετε <f ότι και ol τά εναντία
δοξάσαντες και δογματίσαντες τών παλαιών τω ένϊ ονόματι
προσαγορεύονται 9^λο(?θφθ6. 9 καϊ τούτων τίνες ά&εότητα8 έδίδαξαν, κα\ τον Αία ασελγή άμα τοις αυτού παισϊν οί γενόμενοι
1
2
3
αντών, αντοίς Α: αύτοϊ savtoig ed.
8 litt. ras. Α.
τίρο6ω4
5
6
ννμ,ία ed.
γε ed.
<υφ ημών Sac. Par.
ου τψ. Α: ου δίκαιον
7
8
τιμωρηΟ"ηναι Sac. Par.
τις ed.
ά&ετότητα Α.
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ποιηταΧ καταγγέλλουν ι' κάκείνων
τα (f. 203 a) διδάγματα
οι
μετερχόμενοι ουκ εϊργονται προς υμών, άθλα δε και τιμάς τοις
εύφώνως1 ύβρίζουοι τούτοις τίθετε.
5 1 Τι δη ούν τούτ αν είη; εφ1 ημών,
ύπιοχνουμένων
μηδέν άδικεΐν μηδέ τα άθεα ταύτα δοϊ,άζειν , ου κρίΰεις εξε
τάζετε,
άλλα άλόγω πάθει
και μά6'τιγι
δαιμόνων
φαύλων
έξελαυνόμενοι
άκρίτως κολάζετε μη φροντίζοντες.
2 είρήόεται
γάρ τάληθές'
έπει το παλαιον δαίμονες φαύλοι,
επιφανείας
ποιηΰάμενοι,
και γυναίκας
έμοίχευΰαν
κα\ παΐδας
διέφθειραν
και φόβητρα άνθρώποις
έδειξαν,
ώς καταπλαγηναι
τους οϊ
λόγω τάς γινομένας
πράξεις ουκ έκρινον,
αλλά δέει
ουνηρπαΰμένοι και μη επισταμένοι
δαίμονας είναι φαύλους
θεούς
προβωνόμαζον, και ονόματι εκα6τον προΰηγόρευον,
όπερ εκαότος
αύτω2 των δαιμόνων ετίθετο.
3 οτε δε Σωκράτης
λόγω άληθεΐ και έξεταΰτικώς
ταύτα εις φανερον έπειρατο φερειν και
άπάγειν των δαιμόνων τους ανθρώπους,
κα\ αυτοί οι δαίμονες
διά των χαιρόντων
ττ\ κακία ανθρώπων
ενήργησαν
ώς άθεον
καΧ άΰεβη άποκτεΐναι3,
λέγοντες
καινά είΰφέρειν
αύτον
δαι
μόνια' και ο'μοίωζ εφ ημών το αύτο ένεργούόιν.
4 ου γάρ
μόνον4 "ΕλληΟι διά Σωκράτους ύπο λόγου ήλέγχθη ταύτα, αλλά
κα\ εν βαρβάροις υπ αυτού του λόγου μορφωθέντος
και αν
θρώπου γενομένου καΐ Ίηΰοϋ Χ ρ ^ τ ο υ κληθέντος,
ω πειόθέντες
ημείς τους ταύτα (f. 203 b) πράξαντας δαίμονας ού μόνον μη
ορθούς είναι φαμεν,
αλλά κακούς καΧ ανόσιους δαίμονας,
οϊ
ούδε rotg αρετήν ποθούσιν
άνθρώποις
τάς πράξεις
όμοιας
εχονβι,ν.
6 1 'Ένθεν
δε καΧ άθεοι κεκλήμεθα'
καΐ
δμολογονμεν
τών τοιούτων
νομιζομένων
θεών άθεοι είναι, άλ% ουχί του
αληθέστατου
και πατρός δικαιοσύνης
και σωφροσύνης
καΧ
τών άλλων αρετών άνεπιμίκτου
τε κακίας θεού* 2 άλΧ εκείνον
τε καΧ τον παρ' αυτού υίον ελθόντα καΧ διδάξαντα ήμας ταύτα,
καΧ τον τών άλλων επομένων
καΧ εξομοιουμένων
αγαθών
αγγέλων στρατόν, πνεύμα τε το προφητικον σεβόμεθα καί προσκυνονμεν, λόγω και αλήθεια τιμώντες,
και παντΧ
βουλομένω
μαθεΐν, ώς έδιδάχθημεν,
άφθόνως
παραδίδοντες.
1

ενφόνως Α.

2

εαντω ed.

6: 2 Cf. loan. 4,24; 6,23.

3

άποκτείνεσθαι ed.

4

εν add ed.
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7 1 *Λλλά, φήόει τις, ήδη τίνες ληφθέντες
ήλέγχθηΰαν
κ^κου^ίΗ. 2 και γαρ ΊίοΙΧονς πολλάκις,
οται/ έκάΰτοτε
των
κατηγορουμένων
τον 'βίον έξετάζητε, άλΧ ου δια τους προλεχθέντας1 καταδικάζετε,
3 καθόλου μεν οϋν κάκεϊνο
όμολογούμεν,
ort ον τρόπον ol εν "ΕλληοΊ τα αυτοΐς άρεβτά
δογματίβαντες
εκ παντός τω ενι ονόματι φιλοΰοφίας προοαγορεύονται,
καίπερ
των δογμάτων εναντίων
όντων, ούτως και των εν βάρβαροις
γενομένων και δοξάντων ΰοφών το έπικατηγορούμενον
ÖVo^
κοινόν εοτι' Χριστιανοί
γαρ πάντες προόαγορεύονται.
4 όθεν
(f. 204a) πάντων των καταγγελλομένων
υμιν τάς πράξεις κρίνεΰθαι άξιουμ εν, ίνα ό ελεγχθείς
ώς άδικος κολάξηται,
άλλα
μη ώς X()t(?ttin/di? * εάν δέ τις ανέλεγκτος φάνηται,
άπολύηται
ώς Χριύτιανος
ονδεν άδικων,
δ ου γάρ τους
κατηγορούντας
κολαξειν υμάς άξιώΰομεν' αρκούνται γαρ τη προΰούύη
πονηρία
και τη των καλών
αγνοία.
8 1 Αογίύαβθε
d' ort υπέρ υμών ταύτα έφημεν εκ τού
εφ ημιν είναι άρνεΐόθαι
εξεταζομένους,
2 αλλ' ου
βουλόμεθα
ζην ψευδολογούντες'
τού γάρ αιωνίου και καθαρού βίου επι
θυμούντες
της μετά θεού τού πάντων πατρός καϊ
δημιουργού
διαγωγής άντιποιούμεθα,
καϊ ΰπεύδομεν
έπι το δμολογειν , οί
jtsjmtffifVot καϊ πιότεύοντες
τυχεΐν τούτων δύναΰθαι τους τον
θεον δι έργων πείΰαντας,
οτί- αύτω εϊποντο και της παρ' αυτω
διαγωγής ήρων, ένθα κακία ουκ άντιτυπεΐ,
3 ώς μεν ουν διά
βραχέων είπεΐν,
ά τε προβδοκώμεν
και μεμαθήκαμεν
διά τον
Χριότού καϊ διδάΰκομεν ταύτα έβτι. 4 Πλάτων δε ομοίως έφη
Ψαδάμανθυν
και Μίνω κολάοειν τους άδικους παρ1 αυτούς έ,λθόντας' ημείς δε το αυτό πραγμά φαμεν γενήΰεβθαι,
αλλ' ύπο
τού Χριΰτού, και2 Toig αυτοΐς όώμαοι μετά των ψυχών
γινο
μένων καϊ αίωνίαν κόλαΰιν κολαΰθηόομένων,
άλΧ ονχι ^t/Uoi/ταετή περίοδον, ώς εκείνος έφη, μόνον.
5 εΐ μεν ονν
απιΰτον
η αδύνατον τούτο φήΰει τις, (f. 204b) προς ημάς ήδε η πλάνη
έότίν αλλ1 ον3 προς έτερον,
μέχρις ον έργω μηδέν
άδικούντες
έλεγχο μέθα.
9
1

1 Ιίλλ1

ονδε

θνόίαις

προελεγχθέντας ed.

7: 4 cf. IPet. 4: 15,16.
Χ 615 Α; Phaedr. 249 Α.

2

πολλαις
ηάν ed.

καϊ πλοκαϊς
3

ανθών

τι-

άλΧ ον: άλλον Α.

8: 4 Plato, Gorg. 523Ε, 524Α. Resp.
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1

μώμεν ους
άνθρωποι μορφώΰαντες
καϊ εν ναοϊς
Ιδρύΰαντες
θεούς προΰωνόμαοαν,
έπεϊ άψυχα καϊ νέκρα ταύτα
γινώΰκομεν
καϊ θεού μορφην μή έχοντα (ού γαρ τοιαύτην
ηγούμεθα
xbv
θεον εχειν την μορφην,
ην φαόί χινες εϊς χιμην
μεμιμηΰθαι),
αλλ1 εκείνων χών φανένχων κακών δαιμόνων %αϊ ονόματα καϊ
ύχήμαχα εχειν.
2 χι γαρ δει είδόόιν ύμΐν λέγειν, α χην νλην
οι χεχνϊται
διατιθέαΰι
ρέοντες καϊ τέμνοντες
καϊ
χωνεύοντες
καϊ τύπτοντες;
και έξ άχίμων πολλάκις όκευών διά τέχνης το
6χημα μόνον άλλάξαντες και μορφοποιήβαντες2
θεούς
έπονομάξονόιν.
3 οτί ε ρ ον μόνον ciAo^w ηγούμεθα, αλλά καϊ εφ ν βρει
του θεού γίνεοθαι,
*bg άρρητον δόξαν καϊ μορφην
έχων έπϊ
φθαρτοΐς
και δεομένοις
θεραπείας
πράγμαόιν
επονομάζεται.
4 καϊ οχι οί τούτων χεχνϊχαι άόελγεις χε3 καϊ παόαν
κακίαν,
ίνα μή καχαριθμώμεν,
έ'χου^ι/, ακριβώς έπίόταόθε'
καϊ χάς
εαυτών ααιδίβκας όυνεργαξομένας
φθείρουΰιν.
5 ω της εμβρονχηύίας, ανθρώπους
άκολάύχους θεούς εις το
προσκυνείσαι
πλάόόειν λέγεόθαι* καϊ μεχαποιεΐν, καϊ χών ιερών, ένθα ανατί
θενται, φύλακας τοιούτους καθιότάναι,
μη όυνορώντας
άθέμιτον
καϊ το νοεΐν η λέγειν (f. 205a) ανθρώπους θεών είναι
φύλακας.
10 1 "Άλλ* ου δέεοθαι της παρά ανθρώπων
υλικής
προύφορ^
προόειλήφαμεν5
χον θεόν , αυτόν παρέχοντα
πάντα
όρώνχες' εκείνους δε προοδέχεοθαι
αύχον μόνον
δεδιδάγμεθα
καϊ πεπείόμεθα
και πιόχεύομεν,
χους χα προόόνχα αύχω αγαθά
μιμούμενους,
οωφρούύνην
καϊ δικαιοόύνην
καϊ
φιλανθρωπίαν
καϊ ο6α οίκεΐα θεώ έόχι, χω μηδενϊ όζ/όμ^τί- θέτω
καλουμένω.
2 καϊ πάντα την άρχην αγαθόν όντα δημιουργηοαι
αυτόν έξ
άμορφου ύλης δι1 ανθρώπους
δεδιδάγμεθα'
οϊ εάν αβίους τω
εκείνου βουλεύμαχι εαυτούς δι' έργων δείζωοι,
της μετ1 αυτού
5
άναότροφης
καχαζιωθήναι
προΰειλήφαμεν
6υμβα6ιλεύοντας}
άφθαρτους
καϊ απαθείς
γενομένους.
3 ον τρόπον γάρ την
αρχήν ουκ όνχας εποίηΰε, χον αύχον ηγούμεθα
χρόπον διά χο
έλέόθαι χους αιρουμένους
χα αύχω άρεβχά καϊ άφθαροίας
καϊ
όυνονΰίας κατα\ιωθηναι.
4 το μεν γάρ την άρχην γενέόθαι ούχ
ημέτερον ην το ί ' επακόλουθηςαι
οίς φίλον αύτώ
αίρουμένους
δι7 ων αυτός έδωρήόατο λογικών δυνάμεων
πείθει τε καϊ είς
1

4

τιμωμένους
λέγεα^ε Α.

5

2
Α.
μορφωΊΐοιήΰαντες
παςειλήφαμεν
ed.

Α.

3

είσι pro χε ed.
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πίστιν άγει ημάς. 5 και νπερ πάντων ανθρώπων ηγούμεθα
εΐναί το2 μη εϊργεσθαι ταύτα μανθάνειν, άλλα και προτρέπεσθαι
έπϊ ταντα. 6 όπερ γαρ ονκ ήδννήθησαν οι ανθρώπειοι νόμοι
πράζαι, rcuvra ό λόγος θείος ων εϊργάσατο, εΐ μη οί φαύλοι
δαίμονες κατεσκέδασαν πολλά (f. 205 b) ψενδή καϊ άθεα κατη
γορήματα, σύμμαχον λαβόντες την εν εκάστω κακήν προς πάντα
καϊ ποικίλην φύσει επιθνμίαν, ών ονδεν πρόσεστιν ήμΐν.
11 1 Καϊ νμεΐς, άκούσαντες βασιλείαν προσδοκώντας ημάς,
άκρίτως ανθρώπινου3 λέγειν ημάς νπειλήφατε, ημών τήν μετά
θεού λεγόντων, ως και εκ τού άνεταξομενους νφ νμών δμολογειν είναι XjOt(?nca/ovg5 γινώσκοντες τω δμολογούντι θάνατον
τήν ζημίαν κεϊσθαι, φαίνεται. 2 εΐ γάρ άνθρώπινον βασιλείαν
προσεδοκώμεν, καν ήρνούμεθα, όπως μή άναιρώμεθα, και λανθάνειν επειρώμεθα, όπως τών προσδοκώμενων τύχωμεν άλλ*
έπει ονκ εις το νύν τάς ελπίδας εχομεν, άναιρούντων ον πεφροντίκαμεν τού και πάντως άποθανεΐν
δφειλομένον.
13 1 ΙίρωγοΙ* δ' νμΐν καϊ σύμμαχοι προς είρήνην έσμεν
πάντων μάλλον ανθρώπων, οϊ ταύτα δοξάζομεν, ως λαθεΐν
θεον κακόεργον ή πλεονεκτην ή έπίβονλον ή ενάρετον αδύνα
τον είναι, και εκαότον επ" αΐωνίαν κόλαΰιν ή σωτηρίαν κατ7.
ά%ίαν τών πράξεων πορεύεσθαι. 2 εΐ γάρ οί πάντες αι/^ρωττοίταύτα εγίνωσκον , ονκ αν τις τήν κακίαν προς ολίγον ήρεΐτο,
γινώσκων πορεύεσθαι επ' αΐωνίαν δια πνρος καταδίκην, αλλ'
εκ παντός τρόπον εαντον σννεΐχε καϊ έκόσμει άρετη, όπως τών
παρά τού θεού τύχη5 αγαθών καϊ τών κολαστηρίων άπηλλαγμένος εΐη. 3 ου 6 γάρ διά τονς (f. 206a) νφ1 νμών κειμενονς
νόμονς και κολάσεις πειρώνται λανθάνειν άδικούντες, άνθρώπονς Ö3 οντάς λανθάνειν νμάς δννατον επισταμένοι άδικούσιν'
εΐ1 έ'^α^Όν καϊ έπείσθησαν θεον αδύνατον είναι λαθεΐν τι, ον
μόνον πραττόμενον άλλα και βονλενόμενον, καν διά τά επικεί
μενα εκ Jtcii/rog τρόπον κόσμιοι ήσαν, ώς καϊ νμεις σνμφήσετε.
4 Ι4λλ' έοίκατε δεδιέναι μή πάντες δικαιοπραγήσωσι, καϊ νμεϊς
ονς κολάξητε* ετι ονχ εζετε' δημίων δ' αν εΐη το τοιούτον
έργον, άλΧ ονκ αρχόντων αγαθών. 5 πεπείσμεθα δ* εκ δαι1
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μόνων φαύλων, οι καΐ παρά των αλόγως βιούντων αίτούσι θύ
ματα καϊ θεραπείας, καϊ ταύτα, ως προέφημεν , ενεργείσαι *
αλλ9 ονχ νμας, οΐγε ενσεβείας καϊ (ριλο^οψίαξ όρέγεσθε, άλογόν τι
πραζαι νπειλήφαμεν, ·6 εΐ δε καϊ νμεϊς ομοίως τοις άνοήτοις
τα εθη προ της αληθείας τιμάτε, πράττετε δ δύνασθε* τοσούτον δε δύνανται καϊ 'άρχοντες1 προ της αληθείας δόζαν τιμώντες, όσον και λησται εν έρημία. 7 ότι d5 ον καλλιερήσετε,
6 λόγος άποδείκννσιν, ον βασιλικώτατον και δικαιότατον άρ
χοντα μετά τον γεννήσαντα θεον ονδενα οϊδαμεν όντα, 8 ον
γαρ τρόπον διαδέχεσθαι πενίας η πάθη η άδοί,ίας πατρικάς
νφαιροννται πάντες, όντως και όσα αν υπαγόρευση 6 λόγος
μη δειν αιρεΐσθαι δ νοννεχής ονχ αιρήσεται. 9 γενήσεσθαι
ταύτα πάντα προ(ΐ, 206 \$)ειπε, φημί, 6 ημέτερος διδάσκαλος καϊ
τού πατρός πάντων καϊ δεσπότον θεού ulög καί. «jtdöroAog ων
Ιησούς Χριοτός, αφ' οΰ και το Χριστιανοί έπονομάξεσθαι έσχήκαμεν, 10 όθεν καϊ βέβαιοι yivd/x^a προς τά δεδιδαγμένα
νπ1 αντού πάντα, επειδή έργω φαίνεται γινόμενα όσα φθάσας γενέσθαι προεΐπεν
όπερ θεού έργον εστί, πριν η γενέ
σθαι2 είπεΐν3 καϊ όντως δειχθήναι γινόμενον ως προείρηται.
11 ήν μεν ονν και επί τούτοις πανσαμένονς μηδέν jr^o<?rto^Wt, λογισαμένονς ότι δίκαια τε και αληθή άζιούμεν αλλ'
έπει γνωρίζομεν ον ραον αγνοία κατεχομένην ψνχήν σνντόμως
μεταβάλλειν, νπερ τον πεΐσαι τους φιλαλήθεις μικρά προσθεϊναι
προεθνμήθημεν,
είδότες ότι ονκ αδύνατον αληθείας παρατεθείσης α^οιαν φνγεϊν.
13 1 "Αθεοι μεν ονν ως ονκ έσμεν, τον δημιονργον τούδε
τού παντός σεβόμενοι, άνενδεή α ί ^ τ ω ν καϊ σπονδών καϊ θυ
μιαμάτων, ως έδιδάχθημεν, λέγοντες, λόγω ενχής και ευχαριστίας
εφ οις προσφερόμεθα πάσιν, όση δύναμις, αΐνούντες, μόνην
ά%ίαν αντού τιμήν ταύτην παραλαβόντες, το τα νπ1 εκείνον εις
διατροφήν γενόμενα ού πνρϊ δαπαναν, αλλ' εαντοΐς καϊ τοις
<ϊεο^ει/ο^ προσφέρειν, 2 εκείνω δε εύχαρίστονς όντας διά λόγον πομπάς και νμνονς πέμπειν νπέρ τε τού γεγονέναι καϊ
των είς ενρωστίαν πόρων πάντων, ποιοτήτων (f. 207a) μεν γενών
1
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και μεταβολών ωρών, καϊ του πάλιν έν άφθαρΰία γενέσθαι
διά πίΰτιν την εν αύτω αιτήσεις πέμποντες — τις σωφρόνων
ούχ ομολογήσει; 3 τον διδάσκαλόν τε τούτων γενόμενον ήμΐν
καϊ εις τούτο γεννηθέντα Ίησοϋν Χριόταν, τον σταυρωθέντα
έπϊ Ποντίου Πιλάτου, του γενομένου έν 'Ιουδαία έπϊ χρόνοις
Τιβερίου Καίσαρος επιτρόπου, υΐον αύτοϋ1 του όντως θεοϋ μαθόντες καϊ εν δευτέρα χώρα έχοντες, πνεύμα τε ίΤροφ^ΤΜών έν
τρίτη τά%ει οτι μετά λόγου τιμφμεν άποδείξομεν. 4 ενταύθα γαρ
μανίαν ημών καταφαίνονται, δευτέραν χώραν μετά τον άτρεπτον
καϊ άεϊ οντά θεον καϊ γεννήτορα των2 απάντων άνθρώπω όταυρωθέντι διδόναι ημάς λέγοντες, άγνοοϋντες το3 έν τούτω μυστήριον, ω προσέχειν υμάς έξηγουμένων ημών πρότρεπα μέθα.
14 1 Προλέγομεν γάρ υμΐν φυλάζασθαι, μη ol προδιαβεβλημένοι υφ' ημών δαίμονες έζαπατήσωσιν υμάς και άποτρέψωσι του όλως έντυχειν και συνειναι τά λεγόμενα {αγωνί
ζονται γάρ εχειν υμάς δούλους καϊ ύπηρέτας, καϊ ποτέ μεν δι
ονείρων επιφανείας, ποτέ δ' al· διά /ιο^πωι/ στροφών χ^ρου^το^
πάντας τους ουκ εσθ' όπως υπέρ της αυτών σωτηρίας αγωνιζό
μενους), ον τρόπον και ημείς μετά το τω λόγω Λ^ο^α/οα εκεί
νων μεν άπέστημεν, θεώ δε μόνω τω άγεννήτω διά του υΐοϋ
έπόμεθα' 2 ol πάλαι μεν πορνείαις χαίροντες, νυν δε ΰωφροσύνην (f. 207 b) μόνην άσπαζόμενοι' οΕ δε καϊ μαγικαις τεχι/iug
χρώμενοι,* άγαθω καϊ άγεννήτω θεώ eWrovg άνατεθεικότες'
χρημάτων δε και κτημάτων οι πόρους παντός μάλλον στέργοντες, νυν καϊ α εχομεν εις κοινον φέροντες καϊ παντί δεομένω κοινωνοϋντες* 3 ol μιβάλληλο^ δε καϊ άλληλοφόνοι καϊ
προς τους ούχ ό^οφυΐου^ διά τά εθη καϊ εστίας κοινάς μη
ποιούμενοι, νυν μετά την έπιφάνειαν του Χρί^τον δμοδίαιτοι
yn/ofi£i/ofc, καϊ υπέρ τών έχθρων ευχόμενοι, καϊ τους αδίκως
fuöowrag πείθειν πειρώμενοι, όπως οι κατά τάς του Χρ^τον
καλάς ύποθημοσύνας5 βιώοαντες ευέλπιδες ώσι σύν ήμιν τών
αυτών παρά τοϋ πάντων δεσπόζοντος θεού τυχεϊν. 4 ίνα δε
μη σοφίζεσθαι υμάς δόζωμεν, ολίγων τινών τών παρ αυτοί)
τοϋ Χρ^του διδαγμάτων fijr^i/^öO^im καλώς εχειν προ της
αποδείξεως ήγησάμεθα, καϊ ύμέτερον έστω ως δυνατών βαΰι1
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λέων ε%ετά6αι εϊ αληθώς ταύτα δεδιδάγμεθα και διδάΰκομεν.
5 βραχείς δε κα\ σύντομοι παρ αυτού λόγου γεγόναοιν ον γαρ
6οφι6τής ύπήρχεν, άλλα δύναμις θεού δ λόγος αυτού ?\ν.
15 1 Περί μεν ονν ΰωφροούνης τοσούτον ειπεν'
"Ος
&ν έμβλέφτ} γνναικι προς το έπιθυμήόαι αυτής ήδη έμοίχευβε
τή καρδία παρά τω θεώ. 2 και' ΕΙ 6 οφθαλμός ΰον δ δεξώς
σκανδαλίζει σε, εκκοψον αυτόν συμφέρει γαρ 6οι μονόφθαλμον
εϊσελθεΐν εις την βασιλείαν (f. 208 a) των ουρανών, ή μετά των
δύο πεμφθήναι εις το αίώνιον πύρ> 3 καί' *Ός γαμεί άπολελνμένην άφ' έτερου άνδρος μοιχαται. 4 καί' Είσί τίνες oitiveg
εύνουχίσθησαν ύπο των ανθρώπων, είσϊ δε οϊ εγεννήθησαν
ευνούχοι, είσί δε οϊ ευνούχιζαν1 εαυτούς διά τήν βαβιλείαν των
ουρανών' πλην ού πάντες τούτο χωροϋσιν. 5 ωσπερ καί οί
νόμω άνθρωπίνω διγαμίας ποιούμενοι αμαρτωλοί παρά τω ήμετέρω διδασκάλω είσί, και οί προββλέποντες γυναικι προς το
επι^υμΎΐ^αι αυτής' ού γάρ μόνον δ μο^χδΰων έργω εκβέβληται
παρ1 αύτω1 αλλά και δ μοιχεύσαι βονλόμενος, ως ού των έργων
φανερών μόνον τω θεώ άλλα και των ενθυμημάτων.
6 καί
πολλοί τίνες και πολλαϊ έ%ηκοντούται καϊ έβδομηκοντούται, οϊ
£κ παίδων έμαθητεύθησαν τω Χριστώ, αφθοροί, dtccftsVov^t * καϊ
εύχομαι κατά παν γένος ανθρώπων τοιούτους δειζαι. 7 τί γάρ
καί λέγομεν το άναρίθμητον πλήθος των έ% άκολαοίας μετα
βαλλόντων καϊ ταύτα μαθόντων) ού γάρ τους δικαίους ούδε τους
σώφρονας είς μετώ/οιαν έκάλεσεν δ Χριστός, αλλά τους ασεβείς
καί ακόλαστους κ^Ι αδίκους. 8 είπε δε ούτως* ούκ Ύ]λθον καλέ6αι δικαίους, άλλα αμαρτωλούς είς μετάνοιαν. θέλει γάρ δ
πατήρ δ οΰράι/^ο^ τήν 4w£TcbOfcin/ τού αμαρτωλού η την κόλα6ιν
αύτοϋ. 9 περί δε τού στέργειν απαντάς ταύτα έδίδάζεν
ΕΙ
αγαπάτε τους αγαπώντας ύμας, (f. 208b) τί καινον ποιείτε;
%al γάρ οι πόρνοι τούτο ποιούσιν. Έγώ δε ύμιν λέγω' Εϋχεσθέ ύπερ των εχθρών υμών καϊ αγαπάτε τους μισοϋντας
νμας καϊ ευλογείτε τους κίπτ^ρωμ^οι^ ύμιν και εύχεσθε ύπερ
1

Β: εννονχηααν Α.

15: 1 Mt. 5,28.
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τών έπηρεαζόντων υμάς.
10 εις δε το κοινωνεΐν τοις δεομένοις
"και μηδέν προς δόζαν ποιειν ταύτα εφη · ΠαντΙ τω
αΐτούντι
δίδοτε και τον βονλόμενον
δανείσασθαι
μη άποστραφήτε.
εΐ
γαρ δανείζετε παρ ων ελπίζετε λαβείν, τί καινον %οιείτε\ τούτο
κα\ οί τελώναι ποιούσιν.
11 ύμεις δε μη θησαύριζητε
έαυτοϊς
έπι της γης, oTtov σής και βρώσις αφανίζει και λησταί διορύσσουσι'
θησαυρίζετε
δε έαυτοις εν τοις ούρανοΐς,
STCOV οντε
σής οντε βρώσις αφανίζει.
12 τί γαρ ωφελείται άνθρωπος,
αν
τον κόσμον όλον κερδήσ% την δε ψνχήν αυτοί) άπολέση; η τί
δώσει αυτής αντάλλαγμα;
θησαυρίζετε
ουν εν τοΓ$ ουρανοίς^,
οπον οντε σής ούτε βρώσις αφανίζει.
13 και' Τίνεσθε δε χρηστοί
#cci οίκτίρ μονές, ως καΐ 6 πατήρ υμών χρηστός εστί και οϊκτίρμων, και τον ήλι^ν αυτού ανατέλλει έπι αμαρτωλούς και δικαίους
καΐ πονηρούς.
14 μη μεριμνάτε δε τί φάγητε η τί
ένδύσησθε.
ονχ νμεις των πετεινών και των θηρίων διαφέρετε; κα\ 6 θεός
τρέφει αντά.
15 μη ούν μεριμνήσητε
τί φάγητε η τί ένδύ
σησθε' οΐδε γαρ 6 πατήρ υμών δ ο υ ρ α ν έ ort τούτων
χρείαν
έχετε.
16 ζητείτε δε τήν βασιλείαν (f. 209 a) των ουρανών, και
ταύτα πάντα προστεθήσεται
ύμϊν.
οττου γαρ 6 θησαυρός
έστιν,
εκεί και ό νους του ανθρώπου.
17 καί' Μή ποιήτε ταύτα προς
το θεαθήναι
υπο των ανθρώπων'
εΐ δε μή γε, μισθον ουκ
έχετε παρά τού πατρός υμών τού εν τοις
ούρανοϊς.
16 1 Περί δε τού άνεζικάκονς είναι και υπηρετικούς
πασι
κάΙ άοργήτους α εφη ταύτα εστί' Τω τύπτοντί
σου τήν σιαγόνα
πάρεχε καί τήν άλλην, καϊ τον αϊροντά σου τον χιτώνα ή το
ιμάτιον μή κωλύσης.
2 ος δ' αν δργι6θ$ 5 ενοχός εστίν εϊς το
πύρ. παντί δε άγγαρεύοντί
σε1 μίλιον άκολούθησον δύο.
λαμφάτω δε υμών τά καλά έργα έμπροσθεν
των ανθρώπων,
ίνα
βλέποντες
θαυμάζωσι
τον πατέρα υμών τον εν τοις ονρανοΐς*
3 ου γάρ άνταίρειν
δει' ούδε μιμητάς είναι τών φαύλων βεβούληται ημάς, άλλα δια της υπομονής και πραότητος δξ αισχύ
νης και επιθυμίας τών κακών άγειν πάντας προετρέψατο.
4 δ
1

σοι Α.

15: 10 Mt. 5, 42, 46. Lc. 6, 30, 34. 15:11 Mt. 6, 19,20. 15: 12 Mt.
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γαρ και έπι κολλών των παρ' νμϊν* γεγενημένων απόδειξαν
εχομεν εκ βίαιων και τυράννων μετέβαλον, ηττη&έντες η γει
τόνων καρτερίαν βίου τίαρακολον&ήΰαντες η ύννοδοιτίόρων πλεονεκτονμένων ντίομονην %ένην κατανοήόαντες η όνμπραγματενομένων πειρα&έντες. 5 περί δε τον μη όμνύναι όλως, τάλη&ή
δε λέγειν αεί, όντως παρεκελεύόατο' Μη ομόύητε όλως' εότω
δε νμων το ναι ναι, και το ον ον' το δε (f. 209 b) περιΰβον
τούτων εκ τον πονηρού.
6 ώς δε και τον &εον μόνον δει
προόκννειν, όντως επειΰεν ειπών' Μεγίΰτη εντολή έΰτι' Κύριον
τον &εόν 6ον προύκννήύεις και αντω μόνω λατρεύσεις εί* όλης
της καρδίας ΰον ?ccd ε\ όλης της ιΰχύος ΰον , κνριον τον &εόν
τον ftoi^tfai/tct 6ε. 7 καί προΰελ^όντος αντω rti/og καί εϊπόντος' Λιδάόκαλε άγα&έ, άπεκρίνατο λέγων' Ονδεϊς άγαμος ει
μη μόνος 6 &εός, δ ποιήοας τα πάντα. 8 οϊ $' αν μή ενρίόκωνται βιοϋντες, ώς έδίδαζε, γνωριξέό&ωόαν μη όντες Χρι
στιανοί, κ&ν λέγωύιν δια γλώττης τα τον .Χρίστου διδάγματα'
ον γαρ τους μόνον λέγοντας, άλλα τους και τα έργα πράττοντας
όω&ήοεβ&αι εφη. 9 είπε γάρ όντως' Ονχι πας 6 λέγων μοι
Κύριε κύριε είΰελενΰεται εις την βαΰιλείαν των ουρανών, άλΧ
6 Jtoi-ών το θέλημα τον πατρός μον τον εν τοις ονρανοΐς.
10 ος γάρ ακούει μον και ποιεί α λέγω ακούει τον άπούτείλαντός με. 11 πολλοί δε έρονβί μοι' Κύριε κύριε, ον τω 6ω
(WjLtim έφάγομεν και έπίομεν και δννάμεις δ#θί^(9(ψ,ει/; και
τότε έρώ αντοϊς' Αποχωρείτε απ εμού, έργάταο της ανομίας.
12 τότε κλαν$μος έΰται και βρνγμος των οδόντων, όταν οί μεν
δίκαιοι λάμψωόιν ώς δ ^Xtog, ol δε άδικοι πέμπωνται2 είς το
αίώνιον πϋρ. 13 ττολίοί γάρ ^ξουο^ι/ επϊ τω όι/όματ^ μον,
ε%ω&εν μεν ενδεδνμένοι δέρματα προβάτων, εύω&εν δε όντες
λύκοι άρπαγες' εκ τών έργων αυτών επιγνώ(ΐ. 210 %)6ε6$ε avτούς. πάν δε δένδρον, μη ποιούν καρπόν καλόν, εκκόπτεται
και είς πϋρ βάλλεται. 14 κολάξεΰ&αι δε τους ονκ ακολούθως
1

ημ>ΐν Α.

2

Λεμιρωνται ed.

16: 5 Mt. 5, 34, 37.
16: 6 Mt. 22, 37, 38. Mc. 12, 30 cf. Mt. 4,10.
Lc. 4, 8. 16: 7 Mc. 10, 17,18. Lc. 18, 18, 19 cf. Mt. 19,17. 16: 9 Mt.
7, 21.
16: 10 Lc. 10, 16. Mt. 10, 40 cf. 7, 24.
16: 11 Mt. 7, 22, 23.
Lc. 13, 26, 27.
16: 12 Mt. 13, 42, 43. Lc. 13, 28.
16: 13 Mt. 7,
15, 16, 19.
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τοις δίδάγμαόίν αυτού βιούντας, λεγόμενους δε μόνον Χριστιανους, και υφ υμών άζιούμεν.
17 1 Φορου<? δε και εΐΰφοράς xolg υφ υμών
τεταγμένος
πανταχού προ πάντων πειρώμεθα φέρειν, ως έδιδάχθημεν παρ*
αύτου \
2 κατ* εκείνο γαρ τον καιρόν προσελθόντες τίνες
ήρώτων αυτόν, ει δει Καίσαρι φόρους τελειν. και άπεκρίνατο *
Είπατε μο&, τίνος εικόνα το νόμισμα έχει; ol δε εφασαν' Καί
σαρος, και πάλιν άνταπεκρίνατο αύτοις' Άπόδοτε ουν τα Καί
σαρος τω Καίσαρι καί τα του θεού τω θεώ. 3 όθεν θεον μεν
μόνον προσκυνούμεν, νμΐν δε προς τα άλλα χαίροντες νπηρετούμεν, βασιλείς και άρχοντας ανθρώπων δμολογοϋντες και ευ
χόμενοι μετά της βασιλικής δυνάμεως και <?ώφρθ2/α τον loyt^öi/
εχοι/tag υμάς ενρεθήναι.
4 εΐ δε και ί\μών ευχόμενων και
πάντα εις φανερον τιθέντων άφροντιστήσετε, ούδεν ημείς βλαβησόμεθα, πιστενοντες, μάλλον δε και πεπεισμένοι, κατ ά%ίαν
των πράξεων εκαοτον τίσειν δια πυρός αιωνίου δίκας, %ώ προς
άναλογίαν ων έλαβε δυνάμεων παρά θεού τον λόγον άπαιτηθήσεσθαι, ως 6 Χρ^τόί? έμήνυσεν ειπών rQi πλέον εδωκεν
6 θεός, πλέον και άπαιτηθήσεται παρ' αύτοϋ.
18 1 'Αποβλέψατε γαρ προς το (f. 210 b) τέλος εκάστου
των γενομένων βασιλέων, ο η τον κο^όι/ πασι θάνατον άπέθανον' όπερ εΐ εις άναισθησίαν εχώρει, ερμαιον αν ην το£^
άδικο ig πασιν. 2 άΏ? επει καΐ αϊσθησις πασι γενομένοις μένει
καί κόλασις αιωνία απόκειται, μη άμελήσητε πεισθηναί τε και
πιστεϋσαι ort άληθη ταύτα εστί. 3 νεκυομαντειαι μεν γαρ και
αϊ αδιάφθορων2 παίδων εποπτεύσεις και ψυχών ανθρωπίνων
κλήσεις και ol λεγόμενοι παρά τοί^ μάγοις όνειροπομποι και
πάρεδροι και τα γινόμενα ύπο των ταύτα είδότων πεισάτωσαν
υμάς, ort καΐ μετά θάνατον εν αϊσθήσει είσΐν αί ψυχαί, 4 και
οι ψυχαϊς αποθανόντων λαμβανόμενοι και ριπτούμενοι άνθρωποι,
ου*ς δαιμονιολήπτους και μαινόμενους καλούσι πάντες, και τα
παρ υμιν λεγόμενα μαντεία Άμφιλόχου και Αωδώνης καϊ Πυθούς, και οσα άλλα τοιαύτα εστί, 5 και τα των συγγραφέων
διδάγματα, Εμπεδοκλέους και Πυθαγόρου,
Πλάτωνος τε και
1

νπ9 αυτόν Α mg.
θόρων Λαίδων θέλει.

2

διαφθορών Α: Α mg οΐμαι, αν δια άδιαφ-

17: 2 cf. Mt. 22, 16—21. Lc. 20, 21—25.

17: 4 Lc. 12, 48.
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Σωκράτους, καί δ παρ Όμήρω βόθρος και η κάθοδοςΌδυόοέως
είς την τούτων έπίύκεψιν ? καϊ των τα αυτά τούτοις είπόντων
6 οίς καν ομοίως ημάς άποδέζαΰθε, ούχ ήττον εκείνων θεφ
πιστεύοντας άλλα μάλλον, οϊ και τα νεκρούμενα και εΙς γην
βαλλόμενα πάλιν ά%οληι\>ε6$αι εαυτών οώματα προΰδοκώμεν,
αδύνατον μηδέν είναι θεώ λέγοντες.
19 1 Και κατανοοϋντι τί1 άπιότότερον αν μάλλον $όξα&,
η (f. 211a) ει εν όώματι μη ύπήρχομεν καί τις ελεγεν, εκ μικρας
τίνος ρανίδος της του ανθρωπείου ΰπέρματος δυνατόν όότέα
τε καί νεϋρα και βάρκας είκονοποιηθέντα, οία δρώμεν, γενέσθαι;
2 εύτω γαρ νυν εφ υποθέσεως λεγόμενον* ει τις νμΐν μη οι>(3&
τοιούτοις μηδέ rowwrcaf έλεγε, το σπέρμα το άνθρώπειον δεικνύς
και εΙκόνα γραπτήν, εκ του τοιοϋδε οίον τε γενέσθαι διαβεβαιούμενος, πριν Ιδεϊν γενόμενον έπιστεύσατε; ουκ αν τις τολμήσειεν άντειπειν. 3 τον αυτόν ουν τρόπον δια το μήπω έωρακέναι ύμας άναστάντα νεκρόν απιστία έχει. 4 αλλ1 όν τρόπον
την αρχήν ουκ αν έπιστεύσατε εκ της ^κραί? ρανίδος δυνατόν
roiov^ovg γενέσθαι, και οράτε γινόμενους, τον αυτόν τρόπον
λογίσασθε, ότι διαλυθέντα και δίκην σπερμάτων είς γην διαχυθέντα2 τά ανθρώπεια σώματα κατά καιρόν προστάζει θεοϋ άναστηναι καί άφθαρσίαν ενδύσασθαι ούκ αδύνατον. 5 ποίαν γαρ
ά%ίαν θεού δύναμιν λέγουβιν οί φάσκοντες είς εκείνο χωρειν
εκαστον δξ οίπερ έγένετο, καί παρά ταύτα μηδέν άλλο δύνασθαι
μηδέ τον θεόν, ούκ εχομεν λέγειν αλλ' £κδΓι/ο συνορώμεν, ότι
ουκ αν επίστευσαν δυνατόν είναι τοιούτους ποτέ γενέσθαι, οποί
ους καί εαυτούς και τον σύμπαντα κόσμον και εξ οποίων γεγε·*
νημένα όρώσι. 6 κρδίττοι^ δε πιστεύειν και τά τη εαυτών
({. 211b) φύσει καί άνθρώποις αδύνατα, ή ομοίως τοί^ άλλοις
άπιστείν παρειλήφαμεν3, επειδή καί τον ήμέτερον διδάσκαλον
Ίησοϋν Χριστόν εγνωμεν είπόντα* Τα αδύνατα παρά άνθρώποις δυνατά παρά θεώ. 7 καί' Μή φοβεΐσθε τους άναιροϋντας
ύμας και μετά ταύτα μή δυναμένους* τι ποιήσαι, είπε, φοβήθητε δε τον μετά το άποθανεΐν δυνάμενον καί ψυχήν και σώμα
4

1
om Α.
δνναμ,ενοις Α.

2

άναλνθέντα Α mg; διαλυθέντα Α.

3

προξώήφαμεν Α.

19: 4 1 Gor. 15, 53.
19: β L a 18, 27 cf. Mt. 19, 26. Mc. 10, 27.
19: 7 Lc. 12, 4, 5. Mt. 10, 28 cf. 2 Clem. 5, 4.
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εις γέενναν έμβαλεϊν. 8 η δε γέεννά έΰχι χόπος, ένθα κολάξεΰθαι
μέλλονβιν οί αδίκως βιώΰανχες και μη πιοχενονχες χανχα γενηύεύθαι όβα δ θεός δια χον Χριοχον έδίδαξε.
20 1 Και Σίβυλλα δε και Ύόχάΰπης1 γενήΰεΰθαι χών
ψθαρχών ανάλωύιν δια πνρος εφαοαν. 2 ol λεγόμενοι δε
ΑωΙ'κοΙ φιλόσοφοι και ανχόν χον θεον εις πνρ άναλνεΰθαι
δογμαχίξονοι καϊ αν πάλιν κατά μεχαβολήν χον κόΰμον γε
νέσθαι λέγονΰιν' ημείς δε κρεΐχχόν χι χών μεχαβαλλομένων
νοονμεν χον πάνχων ποιηχήν θεον. 3 εΐ ονν και ομοίως χινά
χοϊς παρ* νμιν χιμωμένοις ποιηχαΐς και φιλοοόφοις λέγομεν,
Iviu δε και μειζόνως καϊ θείως καϊ μόνοι μεχά2 αποδείξεως, χί
παρά πάνχας αδίκως μιβοόμεθα; 4 χω γαρ λέγειν ημάς νπο
θεον πάνχα κεκοΰμηΰθαι και γεγενηΰθαι Πλάχωνος δόξομεν
λέγειν δόγμα' χω δε εκπνρωύιν γενέσθαι Σχωϊκών χω δε κολάξεόθαι εν αιοθήόει και μεχά θάναχον ονύας χάς χών άδικων
ψνχάς, χάς δε χών ΰπονδαίων άπηλλαγμένας χών χιμωριών εν
διάγειν, (f. 212 a) ποιηχαις και φιλοβόφοις χά ανχά λέγειν
δόξομεν 5 χω δε και μη δειν χειρών ανθρωπίνων ϋργοις3
προΰκννεϊν Μενανδρω χω κωμικω και χοις χαϋχα φήΰαοι χανχά
φράζομεν' με^ο^α γάρ χον δημιονργον χον βκεναξομένον άπεφήνανχο.
21 1 Τω δε και χον λόγον, ο έόχι πρώχον γέννημα χον θεον,
ανεν επιμιξίας φάΰκειν ημάς γεγεννηοθαι 9 Ίηβονν Χριβχον
χον dtdcfottcdov ημών, καϊ τοντον ΰχανρωθένχα καϊ άποθανόνχα
και άναόχάνχα άνεληλνθέναι εις χον ονρανόν, ον παρά χονς
παρ νμιν λεγομένονς viovg χω Ali κα^όχ/ χι φέρομεν. 2 πόόονς γάρ νίοι^ φά6κον6ι χον Αιός οί παρ" νμιν χιμώμενοι
όνγγραφεις, έπίοχαΰθε' Έρμην μέν, λόγον χον έρμηνενχικον και
πάνχων dtdctocdo^ Άοκληπιον δέ, και θεραπεντην
γενόμενον,
κεραννωθέντα* άνεληλνθέναι εις ονρανόν, Αιόννοον δε δια<5παρα%θέντα, Ήρκκλέα δε φνγη πόνων έανχόν πνρι δόνχα,
χονς εκ Αηδας δε Αιοόκονρονς, καϊ χον εκ Αανάης Περύέα,
xcd χον εξ ανθρώπων δε εφ ϊππον Πηγάόον Βελλεροφόνχην.
3 χί γάρ λέγομεν χήν Άριάδνην καϊ χονς ομοίως5 ανχη καχηΰχερίΰθαι6 λεγομένονς; καϊ χί γάρ χονς άποθνηύκονχας παρ
1 r/
Tataö7tig Α. 2 μετ ed.
5
vo&svtcc Α.
όμοιους Α.

3
6

άν&ρ. εργ. Syl.: Α άνοΤς.
κατηΰτερίσ&ε Α.

4

ηεραν-
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1

νμΐν αυτοκράτορας , άεϊ άπα&ανατίζεβ&αι άξιονντες καϊ όμννντα
τινά προάγετε έωρακέναι εκ της πνρας άνερχόμενον εις τον ονρανον τον κατακαέντα Καίόαρα; 4 και- οτίοΐαι έκάβτον των λε
γομένων νιων (f. 212 b) τον Λιος ιστορούνται αϊ πράξεις, προς
είδότας λέγειν ονκ ανάγκη, πλην ο η εις διαφοράν καϊ προτροπην των έκπαιδενο μένων ταϋτα γέγραπται' μιμητάς γαρ &εών
καλόν είναι πάντες ηγούνται.
5 άπείη δε βωφρονονβης ψνχης
έννοια τοιαύτη περί &εών, ως καϊ αντον τον ηγεμόνα καϊ γεν
νήτορα πάντων κατ αυτούς Αία πατροφόντην τε καϊ πατρός
τοιούτον γεγονέναι, ερωτί τε κακών και αΐΰχρών ηδονών ηττω
γενόμενον έπι Γαννμήδην2 και τάς πολλάς μοιχεν&είΰας γνναικας έλ$εΐν, και τους αΰτοΌ παΐδας τα oftota πράξαντας
παραδέζαο&αι. 6 άλΧ, ως προέφημεν, οί φαύλοι δαίμονες ταϋτα
£#ραξαζ/· άπα&ανατίζεό&αι δε ημείς μόνονς δεδιδάγμε&α τονς
δΰίως και έναρέτως εγγύς &εω ßtowrag, κολάξεΰ&αι δε τους
αδίκως καϊ μη μεταβάλλοντας εν αίωνίω πνρι πιοτενομεν,
22 1 Τιος δε &εον, 6 Ίηόοϋς λεγόμενος, ει και κοινώς
μόνον αν&ρωπος, διά όοφίαν άξιος νΙος &εον λέγεβ&αι · πατέρα
γάρ ανδρών τ ε &εών τ ε πάντες ονγγραφεϊς τον &εον καλονΰιν.
2 ει δε καϊ ιδίως, παρά την κοινην γένεΰιν, γεγεννη6&αι αντον
εκ $εον λέγομεν λόγον &εοϋ, ώς προέφημεν, κοινοί/ τούτο έότω
νμΐν TOtg τον Έρμην λόγον τον παρά &εού άγγελτικον λέγονόιν. 3 ει δε αιτιάΰαιτό τις έότανρώό&αι αντον, καϊ τούτο
κοινον τοΓ^ προκατηρι^μημένοις πα&ον6ιν νιοΐς κα$ νμας τον
Λιος υπάρχει. 4ζ εκείνων τε γάρ ονχ όμοια (f. 213 a) τα πά&η
τον fravatov αλλά διάφορα ιότορειται' ω6τε μηδέ το ίδιον τοϋ
πά&ονς ifttova δοκεΐν είναι τούτοι/, άλλ\ ως νπεβχόμε&α,
προϊόντος τοϋ λόγον και κρείττονα άποδείξομεν, μάλλον δε και
άποδέδεικται* 6 γάρ κρείττων εκ τών πράξεων φαίνεται.
5 ει
δε καϊ διά παρ&ένον γεγεννη6&αι φέρομεν, -κοινον καϊ τούτο
προς τον Περΰέα εβτω Ύ\μΐνζ. 6 ω δε λέγομεν χωλούς και παρaλv^(/κoύg και εκ γενετής πονηρούς* υγιείς Ίζεποιη^έναι αυτόν
καϊ νεκρούς άνεγειραι, όμοια τοις νπο Άβκληπιοϋ γεγενη6&αι
λεγομένοις και ταντά5 φάοκειν δόξομεν.
23 1 "Ινα δε ηδή καϊ τούτο φανερον νμΐν γένηται,
1

Gil.

ovg add ed.
5
ταντα ed.

2

Γανννμ,ήδην Α.

3

νμΐν ed.

OTt

* αναπήρους
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Ö7t06a λέγομεν μα&όντες παρά τον Χριότον καΐ των προελιόντων αντον προφητών μόνα άλη&ή έβτι κα\ πρεσβύτερα
πάντων1 γεγενημένων όνγγραφέων,
και οΰ^ί δια το ταύτα
λέγειν αντοΐς παραδεχ&ήναι άζιονμεν, αλλ' ότι το άλη&ες λε
γομεν
2 και Ίηόοϋς Zottfros μόνος Ιδίως vlbg τω ^εω γεγέννηται, λόγος ^ύτου υπάρχων καΐ πρωτότοκος και t δνναμις,
καΐ τή βουλή αυτοί) γενόμενος άν&ρωπος ταντα ^μας εδίδαζεν
ίιί αλλαγή και επαναγωγή τον άν&ρωπείον γένονς'
3 πρΧν2
η εν άν&ρώποις αντον γενεΰΟ'αι άν&ρωπον φ&άοαντές τίνες
διά τονς προειρημενονς κακούς δαίμονας διά των Λοστών ως
γενόμενα εΐπον α μν&οποιήύαντες εφηοαν, ον τρόπον και τά
κα%* ημών λεγόμενα (f. 213 b) δύόφημα και άσεβη έργα ενήρ
γησαν, ων ονδεϊς μάρτνς ούδε άπόδειζις εστί, — τούτον ελεγχον
ποιησόμε&α.
24 1 Πρώτον μεν οτι τά όμοια rotg 'Έλληόι λέγοντες
μ-öVot μισούμε&α δι όνομα τον Χριστού, κα\ μηδέν άδικονντες
ώς άμαρτωλοΧ αναιρούμενα,
άλλων άλΐ^χον καΧ δένδρα σεβό
μενων και ποταμούς και μνς καΧ αίλούρονς και κροποίδΛΙον^
καΧ τών αλόγων ζώων τά πολλά, και ον των αυτών ύπο πάν
των τιμωμένων άλλα3 άλλων άλλοχόσε, cäoV είναι ασεβείς άλλήλοις
πάντας διά το μη τά αυτά ΰέβειν. 2 όπερ μόνον εγκαλεϊν ήμΐν
έχετε, ort μη τους αυτούς ύμΐν σέβομεν &εούς, μηδέ τ ο ^ α^οΦαvovöi χοάς καΧ κνίσας και εν γραφαΐς* στεφάνονς καΧ άνοιας
φέρομεν. 3 οτι γάρ ούν5 τά αυτά παρ οίς μεν &εοί, παρ' οίς δε
&ηρία, παρ' οίς δε ιέρεια νενομισμένα εστίν, ακριβώς έπίστασ&ε.
25 1 Λεύτερον δ* οτι εκ παντός γένονς άν&ρώπων οι
παλαιοΧ6 σεβόμενοι ^/ιόννσον τον Σεμέλης και Απόλλωνα τον
Λητοΐδην, οϊ δι έρωτας άρσένων οσα έπραξαν αίσχος και λέ
γειν, και οί- Περσεφόνην καΧ Άφροδίτην , τάς διά τον 'Άδωνιν
οίστρη^είσας1, ων καΧ τά μνοτ^Η« άγετε, η Άσκληπιον % τίνα
τών άλλων όνομαζομ^ι/ωι/ &εών, καίπερ θάνατον άπειλονμένον
διά Ίησον Χριστού τούτων μεν κατεφρονήσαμεν, 2 &εω δε τω
άγεννήτω %αί άπα&ει εαυτούς άνε&ήκαμεν, ον ούτε έπ' Άντιόπην
καΐ τάς άλλας ojxofeg ούδε έπι Γαννμήδην8 (f. 214a) δι' οϊστρον
1

των add ed.
6
ον Α
πάλαι ed.
tbv ''Αδωνιν ερη&είαας.
5

2

3
4
nccl TTQIV ed.
άλλ3 ed.
ταφαϊς ed.
7
A m g nal oi Κόρην %al Άφροδίτην rccg δια
8
Γανννμήδην Α.
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έληλυ&έναι πει$όμε$α,
ούδε λυ&ηναι βοη&είας τυχόντα
διά
Θέτιδος ύπο τον έκατοντάχειρος
εκείνον,
ουδέ μεριμνώντα
διά
τούτο τον της Θέτιδος 'Αχιλλέα διά την παλλακίδα
Βρισηίδα
όλέΰαι πολλούς των ^Ελλήνων. 3 και τους πει&ομένους
έλεοϋμεν'
τους δε τούτων αιτίους δαίμονας
γνωρίζομεν.
2 6 1 1 Τρίτον $' ort και μετά την άνέλευοιν 2 του
Χριότοϋ3
είς ούρανον προεβάλλοντο
οι δαίμονες
άν&ρώπους τινάς
λέ
γοντας εαυτούς είναι &εούς, οϊ ου μόνον ουκ έδιώχ&ηόαν
ύφ
υμών, αλλά και τιμών κατηζιώ&ηόαν*'
2 Σίμωνα μέν τίνα Σαμαρέα, τον άπο κώμης λεγομένης
Γίτ&ων5,
ος επι
Κλαυδίου
Καίόαρος διά της των ενεργούντων
δαιμόνων τέχνης
δυνάμεις
ποιηΰας μαγικάς6 εν τη πόλει υμών7 βαοιλίδι Ψώμη &εος ενομίό&η και άνδριάντι παρ" υμών ως &εος τετίμηται,
ος άνδριάς
άνεγηγερται8
εν τω Τίβερι ποταμω μεταξύ των δύο
γεφυρών,
έχων επιγραφην *Ρωμαϊκήν ταύτην' Σίμωνι δεωοάγκτω9.
3 και
ύχεδον πάντες μεν10 Σαμαρεϊς, όλ^<Η δε καϊ εν άλλοις
έ&νεοιν,
ως τον πρώτον &εον εκείνον ofioAoyowrsg εκείνον καιη
προ6κυl/oOtft' καϊ Έλένην τινά^ την περινοοτήοαβαν12
αύτω κατ εκείνο
του καιρού, πρότερον έπι τέγους ότα&εϊ6αν, την ύτ£ αυτού ενvottn/ πρώτην γενομένην
λέγονόί13.
4 u Μένανδρον
δέ trtm,
καϊ αύτον Σαμαρέα^ τον άπο κώμης Καππαρεταίας15,
γενόμενον
μα&ητήν του Σίμωνος, (f. 214b) ένεργη&έντα και1β υπο των δαιμο
νίων 17 και εν'Αντιοχεία γενόμενον πολλούς εζαπατήοαι διά μαγικής
τέχνης οί'δαμεν, ος καϊ τους αύτω επόμενους ως μηδέ18
άπο&νήοκοιεν έπειόε' καϊ νυν είΰί τίνες19 άπ1 εκείνου τούτο
δμολογούντες.
5 20 Μαρκίωνα δέ τίνα Ποντικόν,
ος καϊ νυν έτι έύτϊ
διδάσκων τους πει&ομένους,
άλλον τινά νομίζειν μείζονα τον
δημιουργού
&εόν ος21 κατά παν γένος ανθρώπων διά της τών
δαιμόνων βυλλήψεως πολλούς πεποίηκε βλαοφημίας22
λέγειν και
1

2
3
26: 1—3; cf. Eus. HE 2, 13, 3,4.
άνάληψιν Eus.
%νρίον
4
5
6
Eus.
ήξιώ&ηϋαν Eus.
Eus.: τρίτον Α.
tr. μαγικάς ποιήβας
7
8
9
Eus.
τ# add Eus.
ος . . . άνεγ. om Eus.
Σίμ. δ.: Si10
n
moni deo Sancto Eus. codd.
tr. μεν πάντες Eus.
εκείνον καί
12
13
om Eus.
ονμπερινοβτήααΰαν Eus.
την . . . λεγοναι: την ά%9
14
αντον πρώτην εννοιαν λέγονΰΐν Eus.
26 : 4; cf. Eus. HE 3, 26, 3.
15
16
17
Καπαρατταίας Eus.
εν. καϊ: οιατρη&έντα %α\ αυτόν Eus.
δαι
18
19
20
μόνων Eus.
μη Eus.
tr. τινές είσιν Eus.
26: δ, 6; cf.
Eus. HE 4, 11, 9. 21 καϊ add Eus. 22 πεπ. βλασ.: πέπεικε βλάαφημα Eus.

44

Iustinus.

άρνεϊβθαι τον ποιητήν τονδε τον itavxog θεόν *, άλλον δε χινα^
ως 'όντα μείζονα,
χα μείζονα2 παρά χονχον ομολογεϊν
πεποιη3
κέναι.
6 πάντες
ol άπο τούτων ορμώμενου4,
ως
εφημεν5,
Χριστιανοί
καλούνται,
ον τρόπον καϊ οι6 ον κοινωνονντες1
χών
8
ανχών
δογμάχων χοΐς φιλοβόφοις το έπικατηγορούμενον9
ÖVo^ci
της φίΛ,οοΌςρώκ£ κοινον εχονβιν10.
7 ει δε και χα δύύφημα
εκείνα μνθολογούμενα
έργα πράττονόι,
λυχνίας μεν
άνατροπήν
καΐ χάς άνέδην μίξεις καΐ ανθρώπειων
σαρκών βοράς, ον γινώΰκομεν
αλλ' ort μη διώκονχαι μηδέ φονεύονται νφ'
υμών,
καν δια χα ί ό ^ μ α τ α , επιοτάμεθα.
8 η εΰχι δε ημιν καϊ ΰύνχαγμα καχά πασών χών γεγενημένων
αιρέσεων ΰννχεχαγμένον 12,
ω ει βούλεσθε ενχνχειν,
δώσομεν.
27 1 Ημείς δε' , ίνα μηδένα διώκωμεν18 μηδέ
άσεβωμεν,
έκτιθέναι και χα γεννώμενα πονηρών είναι δεδιδάγμεθα'
πρώτον
μεν (f. 215 a) οχι χονς πάντας σχεδόν δρώμεν έπϊ
πορνεία
προάγοντας,
ον μόνον χάς κόρας άλλα και χονς αρσενας,
καϊ
ον τρόπον λέγονται
ol παλαιοί άγέλας βοών η αιγών η προβάχων χρέφειν η ίππων φορβάδων, ονχω 1ά ννν15 παΐδας εις χο
αίσχρώς χρήσθαι μόνον
και ομοίως θηλειών καϊ
ανδρογύνων
και άρρ^τοττοί-ών πλήθος καχά παν έθνος επί τούτου τον άγονς
εστηκε.
2 καϊ χούχων μισθούς και είο φοράς και χ έλη λαμβάνεχε
δέον έκκόψαι άπο της υμετέρας οίκονμένης.
3 και χών χούχοις
χρωμένων χις προς τη άθέω καϊ ασεβεί καϊ άκραχεΐ μίζει,
ει
τύχοι,
τέκνω η σνγγενει
η άδελφω μίγννχαι.
4 οι δε και χά
έανχών χέκνα και χας ομοζύγονς προαγωγεύονται,
καϊ φανερώς
εις κιναιδίαν άποκόπχονχαί τίνες καϊ εις μητέρα θεών τά μυ
στήρια άναφέρονσι, και παρά παντϊ τών. νομιζομένων παρ3 νμΐν
θεώ16 o(ptg σύμβολον μέγα καϊ μνότήριον αναγράφεται.
5 καϊ
χά φανερώς νμΐν πραχχόμενα καϊ χιμώμενα ώς αν αχ εχ ραμμένου
καϊ ον παρόνχος φωτός θείον ημιν προόγράφεχε'
όπερ
άπηλλαγ^aVotg ήμΐν χον πράττειν
τι τούτων ον βλάβην φέρει,
αλλά
τοΓί? πράττονΰι καϊ ψενδομαρτνροϋσι
μάλλον.
1

2
θεόν: itazaza είναι του XQLÖTOV EUS.
τα μείζονα om Eus.
4
5
6
%αϊ πάντες Eus.
ωςμημενοι Eus.
εφαμεν Eus.
οί om Eus.
7
8
9
κοινών Eus.
των αυτών, οντων Eus.
ετακαλούμενον Eus.
10
13
εΰτιν Eus.
" 26: 8; cf. Eus. HE 4, 11, 10. β 12 om Eus.
μηδέν
lft
15
16
άδϊκώμ,εν ed.
ούτως ed.
nal add ed.
θεών ed.
3
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2 8 1 Παρ ήμΐν μεν γαρ δ άρχηγέτης
των κακών δαι
μόνων 'όφις καλείται και βατανας καΐ διάβολος, ως και εκ των
ημέτερων Συγγραμμάτων
έρευνήΰαντες
μαθεΐν δύναόθε'
ον εις
το πυρ πεμφθηόεύθαι
(f. 215 b) μετά της αυτού ότρατιας και
των επομένων ανθρώπων κολα6θ"η6ομένους τον άπέραντον
αιώνα,
προεμήνυόεν
δ Χριότός.
2 ^<%1 γαρ ή επιμονή του
μηδέπω
τούτο πραξαι τον θεον δια το άνθρώπινον
γένος
γεγένηται*
προγινώόκει
γάρ τινας εκ μετανοίας 6ωθη6ε6θαι
μέλλοντας
και
τινας μηδέπω Ϊ6ως γεννηθέντας.
3 καϊ την αρχήν νοερον και
δυνάμενον
αιρεΐοθαι ταληθή και ευ πράττειν
το γένος το άν
θρώπινον πεποίηκεν,
ωότ άναπολόγητον
είναι τοις πάύιν avθρώποις παρά τω θεώ' λ ο ^ κ ο ί γάρ και θεωρητικοί
γεγένηνται.
4 εϊ δέ τις άπιοτεΐ μέλειν τούτων τω θεω, η μη είναι
αυτόν
διά τέχνης ομολογήσει, η οντά χαίρειν κακία φήΰει η λίθω εοικότα μένειν, και μηδέν είναι άρετην μηδέ κακίαν, δόξη δε μόνον
τους ανθρώπους η αγαθά η κακά ταύτα ^£fr?Om' ηπερ
μεγίύτη
άΰέβεια καΐ αδικία έβτί.
2 9 1 Και πάλιν, μη τών εκτεθέντων
τις μη
αναληφθείς
θανατωθη,
καΐ ωμεν άνδροφόνοι'
αλλ'' η την άρχην ουκ έγαμοϋμεν εϊ μη έπϊ παίδων ανατροφή,
η παραιτούμενοι
το γήμαΰθαι τέλεον ένεκρατευόμεθα1.
2 καΙ ηδη τις τών
ημετέρων,
ύπερ του πεΐόαι υμάς 'ότι ούκ εότιν ημΐν μυοτήριον
η άνέδην
μίξις, βιβλίδιον άνέδωκεν εν Αλεξάνδρεια
Φήλικι2
ηγεμονεύοντι
αξιών έπιτρέψαι Ιατρω τους διδύμους αύτοϋ άφελεΐν' άνευ γάρ
της του ήγεμόνος επιτροπής τούτο πράττειν άπειρήΰθαι οί εκεί
ιατροί ελεγον.
3 και μηδ' όλως3 (f. 216 a) βουληθέντος
Φήλικος*
υπόγραψα ι, εφ εαυτού μείνας 6 νεανίΰκος ήρκέόθη τη &υτοΌ
καϊ τών ομογνωμόνων
ουνειδήόει.
4 5ουκ άτοκοι' δε επιμνηό6
θηι/οα εν Toikotg ηγηόάμεθα
καϊ ^Λντινόου του νυν
γεγενημένου7, ον καϊ πάντες8
ως θεον διά φόβου9 ΰέβειν
ωρμηντο,
επιΰτάμενοι
τις τε ?\ν καϊ πόθεν
υπήρχεν.
3 0 1 "Οπως δε μη τις εϊπη10 άντιτιθεϊς
ημΐν,
και τον παρ' ί\μϊν λεγόμενον Χριόταν, ανθρωπον εξ

τι κωλύει
ανθρώπων

1
2
3
ενεγκρατενόμεθα Α.
Φίληκι Α.
μηδόλως Α.
* Φ£·
5
6
7
ληκος Α.
29: 4; cf. Eus. HE 4, 8, 3.
ηγούμεθα Eus.
γενο
8
9
10
μένου Eus.
άπαντες Eus.
φόβον Eus.
Ot: om Α.

28: 1 cf. Mt. 25, 41. Rev. 20, 2, 3.

28: 3 cf. Rom. 1, 20.
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οντά, μαγική τέχνη ας λέγομεν δυνάμεις πεποιηκέναι καϊ ίόξο^
δια τοντο vibv &εον είναι, την άπόδειί,ιν ηδη ποιηβόμε&α,
ού
τοις λέγονβι πιότεύοντες,
άλλα Tolg προφητεύουΰι
πριν η γενέό&αι κατ ανάγκην πει&όμενοι,
δια τδ και o^et ώς προεφητεύ&η δράν γενόμενα
καϊ γινόμενα* ηπερ μεγίοτη
καϊ άλη%ε6τάτη άπόδειζις και νμΐν, ώς νομίξομεν,
φανήβεται.
3 1 1 "Λν&ρωποι ούν τίνες εν Ίονδαίοις
γεγένηνται
&εοϋ
προφήται,
δι' ων το προφητικον
πνεύμα
προεκήρυξε
τα γενήβεβ&αι μέλλοντα
πριν η γενέβ&αι'
καϊ τούτων ol εν Τουδαίοις καττά καιρούς γενόμενοι βαβιλεϊς
τάς προφητείας,
ώς
έλέχ&ηόαν οτβ προεφητεύοντο,
τγι Ιδια αυτών Έβραΐδι φωνή εν
βιβλίοις ύπ' αυτών των προφητών όυντεταγμένας
κτώμενοι
περιεΐπον.
2 οτε δε Πτολεμαίος,
δ Αιγυπτίων
βασιλεύς,
βιβλίοΰ"ήκην κατεβκεύαξε κ^Ι τά πάντων άν&ρώπων ΰυγγράμματα
6ννάγειν επειρά&η, πυ&όμενος καϊ περί τών προφητειών
τούτων,
προΰέπεμψε (f. 216 b) τω τών Ιουδαίων τότε /3atfiJUt5oi>rt Ήρώδτ}
ά%ιών διαπεμφ&ήναι
αύτω τάς βίβλους τών προφητειών.
8 και
δ μεν βα^λεύί? Ηρώδης τή προειρημένΐβ ^Εβραΐδι αυτών φωνή
γεγραμμένας
διεπέμψατο.
4 επειδή δε ουκ ην γνώριμα τά εν
αύταϊς γεγραμμένα
ro?g ΑΙγυπτίοις,
πάλιν αύτδν ήζίωβε πέμψάς
τους μεταβαλοϋντας
αύτάς εις την Ελλάδα
φωνην
άν&ρώπους
άποοτεΐλαι.
5 καϊ τούτου
γενομένου
έμειναν αϊ /3ή3λθί- καϊ
παρ" Αίγυπτίοις
μέχρι του δεύρο,
κάί πανταχού
παρά
παΰίν
είΰιν Ίουδαίοις, οϊ καϊ άναγινώΰκοντες
ου όυνιάΰι1 τά είρημένα,
άλλ' έχ&ρούς ήμας και πολεμίους ηγούνται,
δμοίως ύμιν άναιρούντες και κολάξοντες ήμας δπόταν δύνωνται,
ώς καί πειό&ήναι δύναΰ&ε.
6 2 και γάρ εν τω νυν γεγενημένω3
Ίουδαϊκω
πολέμω Βαρχωχέβας*
δ της 'Ιουδαίων
άποΰτάΰεως
άρχηγέτης,
Χριστιανούς
μόνους είς τιμωρίας δεινάς, ει μη άρνοϊντο
Ίηοούν
5
τον XQiuthv και βλαΰφημοΐεν,
έκέλευεν άπάγεο&αι .
7 εν δη
ταϊς τών προφητών βίβλοις εύρομεν προκηρυΰΰόμενον
παραγινόμενον, γεννώμενον διά παρθένου,
καϊ άνδρούμενον,
καϊ &εραπεύοντα jrße^i/ νόόον καϊ παΰαν μαλακίαν
καϊ νεκρούς
άνεγείροντα, καϊ φ&ονούμενον καϊ αγνοούμενου
καϊ
ύταυρούμενον
1

4

2
ΰννιααι Α.
3 1 : 6; cf. Eus. HE 4, 8, 4.
5
Eus.: Βαρχοχέβας Α.
ayseftai Eus.

31: 7 cf. Mt. 4, 23; 9, 35.

8

γενο[ΐένω Eus.
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Ίησοϋν τον ήμέτερον Χριστόν, καν αποθνήσκοντα καΐ άνεγειρόμενον καΐ εις ουρανούς άνερχόμενον, καΐ νίον θεοϋ οντά
καϊ κεκλημένον (f. 217 a), καν τινας πεμπομένους υπ* αύτοϋ είς
παν γένος ανθρώπων κηρύζοντας ταϋτα, καϊ τους έ% εθνών
ανθρώπους μάλλον αύτω πιστεύειν.
8 προεφητεύθη δέ, πρϊν
η φανηναι αυτόν, ετεσι ποτέ μεν πεντακισχιλίοις,
ποτέ δε
τρισχιλίοις, ποτέ δε δισχιλίοις, καί πάλιν χιλίοις και άλλοτε
οκτακοσίοις · κατά γαρ τάς διαδοχάς των γενών έτεροι καϊ έτεροι
έγένοντο προφηται.
32 1 Μωυΰης1 μεν ούν, πρώτος τών προφητών γενόμε
νος, εΐπεν αύτολεξεϊ όντως * Ουκ εκλείψει άρχων ε% 'Ιούδα
ούδε ηγούμενος εκ τών μηρών αύτοϋ, εως αν ελθΐ} ω2 από
κειται' καϊ αΰτόί? εσται προσδοκία εθνών, δεσμεύων προς
αμπελον τον πώλον αύτοϋ, πλύνων εν αίματι σταφυλής την
στολην αΰτοιί. 2 υμέτερον ούν έστιν ακριβώς έξετάσαι και
μαθεΐν, μέχρι τίνος ^ν άρχων καϊ βασιλεύς εν Ίουδαίοις Ιδιος
αυτών' μέχρι της φανερώσεως Ίησοϋ Χρι6τοϋ, του ημετέρου
διδασκάλου και τών αγνοουμένων προφητειών έξηγητοϋ, ώς
προερρέθη ύπο τοϋ θείου αγίου προφητικοϋ πνεύματος δια τοϋ
Μωυσέως3 μή έκλείψειν άρχοντα άπο Ιουδαίων, εως &ν ελθ%
ώ* απόκειται το βασίλειον. 3 'Ιούδας γάρ προπάτωρ Ιουδαίων,
άφ' οΰ καϊ το 'Ιουδαίοι καλεισθαι έύχηκα6ι * καί ύμεΐς μετά την
γενομένην αύτοϋ φανέρωοιν και 'Ιουδαίων έβασιλεύσατε καϊ
της εκείνων πάσης γης έκρατήσατε. 4 το δε Αύτος εΰται προσ
δοκία εθνών (f. 217 b) μηνυτικον ήν ort έκ πάντων τών εθνών
Λρο<?5οκ^^ου(?^ν αυτοί/ πάλιν παραγενησόμενον, όπερ δψ££ ύμίν
πάρεστιν Ιδεΐν καϊ έργω πεισθήναι' έκ πάντων γάρ γενών αν
θρώπων προσδοκώσι τον εν Ιουδαία σταυρωθέντα, μεθ' ον
ευθύς δοριάλωτος ύμΐν ή γη 'Ιουδαίων παρεδόθη.
5 το δε
Λεσμένών προς αμπελον τον πώλον αύτοϋ καί πλύνων την
στολήν αύτοϋ εν αίματι σταφυλής σύμβολον δηλωτικον fjv τών
γενησομένων τω Χριστώ καϊ τών ύπ' αύτοϋ πραχθησομένων.
6 πώλος γάρ τις όνου είστηκει εν τινι εΐσόδω κώμης προς αμ1

Μωσής Α.

2

δ Α.

32: 1 Gen. 49, 10, 11.
Lc. 19, 30—44.

3

Μωυαίος Α.

* corr. Α (ex δ).

32: 6 cf.; Mt. 21, 2—11. Mc. 11, 2—11.
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πελον δεδεμένος, ov εκέλενβεν άγαγείν αντω τότε τονς γνωρίμovg αντον, και ayfiivTog επιβάς έκά&ιβε καΐ είόελήλν&έν εις
τά Ίερούόλνμα, εν&α το μέγιΰτον ίερον i]v 'Ιουδαίων, δ νφ'
νμών νβτερον κατεβτράφη' και μετά ταντα έοτανρώ&η, όπως
το λεΐπον της προφητείας βνντελεο&η. 7 το γαρ Πλύνων τήν
βτολήν αύτον εν αϊματι όταφνλης προαγγελτικον ιήν τον πά&ονς
οχ) πάβχειν έμελλε, δι αίματος κα$αίρων τους πιστεύοντας
αύτω. 8 ή γαρ κεκλημένη υπο τον &είου πνεύματος διά τον
προφήτου βτολή οί πιότεύοντες αντω είύιν άνθρωποι, εν oig
οικεί το παρά τον &εοϋ βπέρμα, 6 λόγος. 9 το δε εϊρημένον
Αίμα της ύταφυλής 6ημαντικον τον εχειν μεν αίμα τον φανηΰόμενον, άλλ9 ουκ ε% ανθρωπείου ΰπέρματος αλλ9 εκ θείας δυ
νάμεως, 10 ή δε πρώτη δύναμης μετά τον πάτερα πάντων
({. 218 a) και δεβπότην &εον καϊ νΓος 6 λόγος έότίν bg τίνα
τρόπον όαρκοποιη&εϊς άνθρωπος γέγονεν, εν τοϊς εξής έροϋμεν.
11 ον τρόπον γάρ το της αμπέλου αίμα ονκ άνθρωπος πεποίηκεν
άλΧ 6 θεός, ο#τω£ κα\ τούτο εμηνύετο ούκ εξ ανθρωπείου
σπέρματος γενήβεοθαι το αίμα άλΧ εκ δννάμεως θεοϋ, ώς προέφημεν. 12 καϊ Ήόαίας δε, άλλος προφήτης, τά αυτά δι' άλλων
ρήόεων προφητεύων ο#τω£ είπεν ΆνατελεΙ άβτρον εξ 'Ιακώβ,
καϊ άνθος άναβήΰεται από της ρίξης Ίεόοαί' καϊ έπϊ τον βρα
χίονα αυτού έθνη έλπιονβιν. 13 άύτρον δε φωτεινον ανέτειλε,
καϊ άνθος άνέβη άπο της ρίζης Ίεΰΰαί, ούτος 6 Χριστός. 14 διά
γάρ παρθένου της άπο τον 6πέρματος 'Ιακώβ, τον γενομένον
πατρός 'Ιούδα, τον δεδηλωμένον Ιουδαίων πατρός, διά δννάμεως
θεοϋ άπεκνήθη* καϊ Ίεβύαϊ ^ρο^ατωρ μεν κατά το λόγιον γεγένηται, τον δε Ιακώβ καϊ τον 'Ιούδα κατά γένονς διαδοχών νιος
νπήρχεν.
33 1 Καϊ πάλιν ώς αντολεζεϊ διά παρθένον μεν τεχθηόόμενος διά του Ήόαίον προεφητεύθη,
άκονΰατε.
Ελέχθη
δε όντως' Ίδον η παρθένος εν γαότρϊ εί,ει καϊ χέζεται νίόν,
καϊ έρον6ιν έπϊ τω oi/djutm αύτον Μεθ' ημών ό θεός. 2 α γάρ
ην απιότα καϊ αδύνατα νομιξόμενα παρά τοις άνθρώποις γενηόεβθαι, ταντα 6 θεός προεμήννόε διά τοϋ ^ροφι^τ^ου πνεύ32: 10 cf. Ioan. 1,14. 32 : 12 Num. 24, 17. Is. 11, 1,10. 32: 13 cf.
Mt. 2, 2.
33: 1 Is. 7, 14. Mt. 1, 23.
33: 2 cf. Ioan. 14, 29.
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11

ματος μέλλειν γίνεβ&αι, ϊν
όταν γένεται ]μή άπιότη&η,
αλλ'
2
εκ τον προειρήΰ&αι πιότεν&η.
3 όπως δε (f. 2 1 8 b ) τίνες μη
νοήόαντες την δεδηλωμένην
προφήτευαν, έγκαλεοωΰιν ήμιν άπερ
ένεκαλέΰαμεν τοις ηοιηταϊζ^ είπούύιν αφροδισίων χάριν έληλν&έναι επί γνναΐκας τον Αία, διαύαφήύαι
τους λόγονς
πειράοόμε&α3.
4 το ονν Ίδον ή jcag^ivog εν γαύτρί ε'ζει ΰημαίνει ον
όννονύιαύ&εϊβαν
την παρ&ένον ύνλλαβειν * ει γαρ
έοννονΰιάΰ^η
νπο δτονούν,
ονκ ετι ήν παρ&ένος* άλλα δύναμις &εοϋ επελ%Όύ<5α τη παρ&ένω έπεΰκίαοεν
αντήν, καΐ κνοφορήβαι
παρ&ένον
οϋβαν πεποίηκε,
5 χαϊ 6 αποσταλείς δε προς αντην την παρ$ένον %ατ* εκείνο τον καιρόν άγγελος &εού ενηγγελίΰατο
αυτήν
ειπών * Ιδού όνλλήψη εν γαότρί έχ πνεύματος
άγίον και τέζη
νιόν, και νΙος νψίβτον κλη&ήβεται,
και καλέσεις τ ο 4 όνομα
άντού'Ιηβούν,
αντος γάρ ΰώβει τον λαον αντού άπο τών αμαρ
τιών αυτών,
ώς οί άπομνημονεύόαντες
πάντα τα περί τον βωτηρος ημών Ίηοον Χριστού έδίδαξαν, otg έπιοτεύοαμεν,
επειδή
και διά Ήβαίον τον προδεδηλωμένον
το Λροφ^τ^κόν
πνεύμα
τούτον γεννηβόμενον 5 ώς προεμηνύομεν,
εφη. 6 το πνεύμα
ονν και τήν δνναμιν
τήν παρά τον &εού ονδεν άλλο
νοηόαι
&έμις η τον λόγον,
ος καΐ πρωτότοκος τω &εω εότι
Μωνοής5
6 προδεδηλωμένος
προφήτης έμήννβε'
και τούτο έλ&ον επί τήν
παρ&ένον καΐ έπιόκιάβαν
ον διά ΰννονβίας
αλλά διά
δννάμεως έγκύμονα κατέΰτηΰε.
7 το δε'Ιηβούς,
öVo^a τη *Εβραΐδι
φωνή, οωτήρ τη Έλληνίδι
(f. 2 1 9 a ) διαλεκτω δηλοϊ. 8 ο&εν
και 6 άγγελος προς τήν παρ&ένον είπε' Και καλέΰεις το όνομα
αντού'1η6ούν
αντος γάρ οώοει τον λαον α ί τ ο ν άπο τών αμαρ
τιών αυτών.
9 δτι δε ονδενΐ άλλω &εοφορούνται οί προφη
τεύοντες εϊ μή λόγω &είω, παΐ νμεΐς, ώς νπολαμβάνω,
φήόετε.
3 4 1 "Οπον δε και της γης γενναΰ&αι έμελλεν,
ώς προεΐπεν έτερος προφήτης
6 Μιχαίας,
άκούοατε.
εφη δε όντως*
Και όύ Βη&λεε'μ, γη Ιούδα, ονδαμώς έλαχίΰτη ει εν τοις ήγεμόοιν Ιούδα'
εκ 6ον γάρ έξελεύβεται
ηγούμενος,
οΰτις ποι1

face ed.
Μωσής Α.

2

μή add ed.

3

αειςααώμ,ε&α Α.

4

το το Α.

33: 4 cf. Lc. 1, 35.
33: 5 Lc. 1, 31, 32. Mt. 1, 21, cf. vss. 20, 22.
Protev. Iac. 11, 2, 3.
33: 8 Mt. 1, 21.
34: 1 Mic. 5, 2; cf. Mt. 2, 6.
Goodspeed.
4
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μανεΐ τον λαόν μον. 2 κώμη δε τις εβτιν εν τή χώρα Ιου
δαίων, άπέχουβα βταδίονς τριάκοντα πέντε 'Ιεροσολύμων, εν fj
έγεννή&η 'Ιησούς Χριστός, ως και μα&εΐν δύνασ&ε εκ των απο
γραφών των γενομένων έπϊ Κυρηνίου, του υμετέρου εν Ιουδαία
πρώτου γενομένου επιτρόπου.
35 1 *£1ς δε καϊ λήσειν έμελλε τους άλλους ανθρώπους
γεννη&εϊς 6 Χ(ρκ?τΟ£ άχρις άνδρω&ή, όπερ καϊ γέγονεν, ακού
γατε των προειρημένων εις τούτο. 2 εστί δε ταύτα · Παιδίον έγεννή&η ήμΐν, καϊ νεανίσκος ήμΐν άπεδό&η, ον ή αρχή
επί των ώμων* μηνυτικον της δυνάμεως του σταυρού, ω προσέ&ηκε τους ώμους σταυρωθείς, ως προϊόντος του λόγου σαφέστερον δειχ&ήσεται. 3 καϊ πάλιν 6 αυτός προφήτης Ήΰαίας
θεοφορούμενος τω πνεύματι τω προφητικω εφη' "Εγώ έξείίέταόα τάς χείρας μου έπϊ λαον άπει&οϋντα καϊ αντιλέγοντας επί
τους πορευομένους εν δδω ου καλή, 4 αίτούσί με νυν κρίσιν
καϊ έγγίζειν &εω τολ(ΐ. 219}>)μω6ιν. Β και πάλιν εν άλλοις
λόγοις δι ετέρου προφήτου λέγει1' Αύτοι ώρυξάν μου πόδας
και χείρας, και εβαλον κλήρον έπϊ τον ιματισμόν μου, 6 καϊ
6 μεν Λαυεϊδ 6 βασιλεύς καϊ προφήτης, ό ειπών ταύτα, ούδεν
τούτων έπα&εν 'Ιησούς δε Χρι6τος έ%ετά&η τάς χείρας, σταυ
ρωθείς υπο των "Ιουδαίων άντιλεγόντων αύτω και φασκόντων
μη είναι αύτον Χριστόν" και γάρ, ως είπεν 6 προφήτης, διασύροντες cwtöv έκά&ισαν επί βήματος και εΐπον* Κρίνον ήμΐν.
7 το δε "ίίρυζάν μου χείρας και πόδας εζήγηΰις των εν τω
σταυρω παγέντων εν ταΐς χερσϊ καϊ rote? ποσϊν αυτού ήλων ήν.
8 και μετά το σταυρώσαι αύτον εβαλον κλήρον έπϊ τον ίματιΰμον αυτού, και έμερίσαντο fevrote? oi σταυρώσαντες αυτόν.
9 και ταύτα οτ^ γέγονε, δύνασθε μαθεΐν εκ των έπϊ Ποντίου
Πιλάτου γενομένων ακτών. 10 καϊ δ η ρητώς καθεσθησόμενος
έπϊ πώλον δνου καϊ είσελευσόμενος εις τά 'Ιεροσόλυμα προεφητεύετο2, ετέρου προφήτου τού 2^οφθ2/ίου τάς της προφητείας
λέξεις έρούμεν.
11 είσϊ δε αύται* Χαίρε σφόδρα,
θύγατερ
1

dccvsld καϊ τοντο Α mg.

2

προετΐεφήτεντο ed.

34: 2 cf. M i 2, 1. Lc. 2, 2.
35: 2 Is. 9, 6.
35: 3 Is. 65, 2.
35: 4 Is. 58, 2.
35 : 5 Ps. 21 (22), 17, 19.
35: 6 cf. Ioan. 19, 13, 14.
Ev. Pet. III (6, 7). 35: 8 Mt. 27, 35. Mc. 15, 24. Lc. 23, 34. 35: 11 Zach.
9, 9 ef. Mt. 21, 5.
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Ιδού 6 βασιλεύς
πώλον δνον2 νίον

σον
νπο-

36 1 "Οταν δε τάς λέξεις των προφητών λεγομένας ώς
άπο πρόσωπον άκονητε,
μη άπ αντών των
έμπεπνενσμένων
λέγεσ$αι
νομίσητε,
άλΧ άπο τον κινοϋντος
αντονς
&είον
λόγον.
2 ποτέ μεν γαρ ως προαγγελτικος3
τα μέλλοντα
γενήσεσ&αι λέγει, (f. 220 a) ποτέ d' 4 ως άπο πρόσωπον τον δεΰπότον πάντων κοα πατρός &εοϋ φ&έγγεται, ποτέ δε ως άπο πρόσ
ωπον τον XpttfwD, ποτέ δε ως άπο ^ ο ^ ώ τ τ ο υ λαών
άποκρινομένων τω κνρίω η τω πατρϊ αντον' οποίον καϊ επί τών παρ'
νμιν σνγγραφέων
ίδειν εστίν, εν α μεν τον τά πάντα
σνγγρά<ροντα οντά, πρόσωπα δε τά διαλεγόμενα παραφέροντα.
3 όπερ
μή νοήσαντες οι έχοντες τάς βίβλονς τών προφητών
Ίονδαΐοι
ονκ έγνώρισαν
ονδε5 παραγενόμενον
τον Χριστόν,
άλλα και
•ημάς τονς λέγοντας παραγεγενήσ&αι
αντον και, ως προεκεκήρνκτο, άποδεικννντας
έστανρώσ&αι νπ αντών
μισοϋσιν.
37 1 "Ινα δε καϊ τούτο νμιν φανερον γένηται, άπο πρόσ
ωπον τοϋ πατρός ελέχθησαν
δια Ήσαίον
τον
προειρημένον
π;ροφ^το υ οΐδε οί A o j w "Εγνω βοϋς τον κτησάμενον και όνος
την φάτνην τον κνρίον αντον,
'Ισραήλ δέ με ονκ εγνω κάί δ
λαός μον ον σννήκεν.
2 oval ε$νος άμαρτωλόν,
λαός πλήρης
αμαρτιών,
σπέρμα πονηρόν,
νιοί άνομοι'
έγκατελίπατε6
τον
κύριον.
3 καϊ πάλιν άλλαχον,
οτ«ν λέγη ό avtog
προφήτης
ομοίως άπο7 τον πατρός' Ποιόν μο& οίκον οικοδομήσετε8y
λέγει
3tt5(M0g. 4 ό ουρανός μοι θρόνος,
και ή γη νποπόδιον
τών
ποδών μον. 5 καϊ πάλιν άλλαχον'
Τάς νονμηνίας
νμών και
τά σάββατα μισεί η ψνχή μον, καϊ μεγάλην
ήμέραν
νηστείας
καϊ άργίαν ονκ ανέχομαι' ονδ", αν ερχησ&ε όφ&ήναί μ(Μ, είσακούσομαι νμών.
6 πλήρεις αίματος αϊ χείρες νμών.
7 καν
φέρητε σεμίδαλιν, &νμίαμα, βδέλνγμά9
μοί έστι' στέαρ (f. 220 b)
άρνών και αίμα ταύρων ον βονλομαι.
8 τίς γάρ
έζεξήτηόε
1

επιβεβηκος Α. 2 πώλον δνον: δνον %αϊ πώλον ed.
4
5
6
τι%ώξ ed.
δε ed.
οντε Α.
εγκατελίπετε ed.
8
9
add ed.
οΙ%οδομτ\6εζαι Α.
βδέλλνγμά Α.

3
7

προοίγγελπροσώπου

37: 1, 2 Is. 1, 3,4.
37: 3, 4 Is. 66, 1.
37: 5 Is. 1, 14,13, 12.
37: 6 Is. 1, 15.
37: 7 Is. 1, 13,11.
37: 8 Is. 1, 12. 58, 6, 7.
4*

δ2
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ταύτα εκ των χειρών υμών;
άλλα διάλυε πάντα
σύνδεσμον
αδικίας,
διάσπα στραγγαλιάς
/3t«iW Συναλλαγμάτων,
άστεγον
καϊ γυμνον Σκέπε, διάΰρυπτε Λ ί ^ ώ ν τ ^ τον αρτον αου. 9 όποια
μεν ούν εστί και τα διδασκόμενα
δια των προφητών άπο ί του
&εοϋ, νοεϊν
δύνασ&ε.
3 8 1 "Οταν δε άπο προσώπου του Χριστού λέγη το προφ^τΜών πνεύμα,
ούτως φ&έγγεται'
Έγω έ%επέτασα τάς χείρας
μου επί λαον άπει$ουντα
και άντιλέγοντα,
έπϊ τους
πορευομένους εν οδω ού καλή. λ και πάλιν'
Τον νώτόν μου τέ&εικα
εις μάστιγας και τάς σιαγόνας μου εις ραπίσματα,
το δε πρό
σωπον μου ουκ άπέστρεψα άπο αισχύνης έμπτυσμάτων.
3 καϊ
ό κύριος βοη&ός μου έγένετο'
δια τοϋτο ουκ ένετράπην,
άλλ7
ε&ηκα το πρόσωπον μου ώς στερεάν πέτραν, καϊ έγνων ότι ού
μή αίσχυν&ώ,
ότι εγγίζει 6 δικαιώσας με. 4 και πάλιν όταν
λέγγι' Αύτοϊ έβαλον κλήρον έπι τον ιματισμόν μου, καϊ ωρυζάν
μου πόδας και χείρας.
5 έγω δε έκοιμή&ην καϊ ύπνωσα,
καϊ
άνέστην, δτι κύριος άντελάβετό μου.
6 καϊ πάλιν όταν λέγη'
ζ
Έλάλησαν
εν χείλεσιν,
έκίνησαν κεφαλήν λέγοντες'
Ρυσάσ&ω
2
εαυτόν.
7 άτινα πάντα ότι
γέγονεν
ύπο των Ιουδαίων
τω
Χριστώ, μα&εϊν δύνασθε.
8 σταυρω&έντος γάρ αυτού έξ,έστρεφον τα χείλη καϊ έκίνουν τάς κεφάλας λέγοντες'
Ό νεκρούς
άνεγείρας ρυσάσ&ω
εαυτόν.
3 9 1 "Οταν δε ώς προφητεύον
τα μέλλοντα
(β, 2 2 1 a )
γίνεσ^αι
λαλη το προφητικον
πνεύμα,
ούτως λέγει' Έκ γαρ
Σιων έζελεύσεται
νόμος και λόγος κυρίου έ% 'Ιερουσαλήμ,
καϊ
jcptvft άνά μέσον έ&νών και ελέγξει λαόν πολύν'
και συγκόψον^ί. τάς μαχαίρας αυτών εις άροτρα καϊ τάς ξιβύνας
αυτών
εις δρέπανα,
και ού μη λ^ψο^τοα έ&νος επί έ&νος μάχαιραν
καϊ ού μή μά&ωσιν έτι πολεμειν.
2 καϊ ότι ούτως
γέγονε,
πεισ&ηναι δύνασ&ε.
3 άπο γάρ Ιερουσαλήμ
άνδρες
δεκαδύο
τον άρι&μον έζήλ&ον εις τον κόσμον, καϊ ούτοι ίδιώται,
λαλεΐν
μή δυνάμενοι,
δια δε &εοϋ δυνάμεως
έμήνυσαν
παντϊ
γένει
1

πςοαώπον add ed.

2

om Α.

38: 1 Is. 65, 2.
38: 2, 3 Is. 50, 6—8.
38: 4 Ps. 21 (22),
19, 17.
38: 5 Ps. 3, 6.
38: 6 Ps. 21 (22), 8, 9.
38: 8 Mt. 27,.
39—43. Mc. 15, 29—32. Lc. 23, 35—37.
39: 1 Is. 2, 3,4.
39: 3 cf..
Act. 4, 13.
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άν&ρώπων ώς άπεΰτάληΰαν
νπό τού Χριΰτοϋ
didafccu, πάντας
τον τον &εού λόγον καϊ οι πάλαι άλληλοφόνται
ον μόνον ον
πολεμούμεν τονς έχ&ρονς, άλλ% νπερ τον μηδέ ψενδεΰ&αι μηδ'
έζαπατήβαι τονς εξετάζοντας,
ήδέως όμολογούντες
τον
Χριβτόν
άπο&νήΰκομεν.
4 δννατόν γαρ %ν το
λεγόμενον
Ή γλώόΰ'ι όμώμοκεν, ή δε φρην
άνώμοτος
ποιεϊν ημάς εις τοϋτο.
5 γελοΐον ηδη2 πράγμα, νμΐν μεν τονς
ϋνντι$εμένονς
καΐ καταλεγομένονς
ότρατιώτας
καϊ προ της
έαντών ζωής και γονέων καϊ πατρίδος καϊ πάντων των οικείων
την νμετέραν
άοπάζεο&αι δμολογίαν,
μηδέν αφ&αρτον
δνναμένων νμών αντοϊς παραοχεΐν,
ημάς δε, άφ&αρΰίας
ερώντας,
μη πάν& νπομειναι νπερ τον τα ττοΦοΰμενα παρά τον
δνναμένον
δούναι
λαβείν.
4 0 1 ΪΑκονόατε δε πώς καϊ περί των κηρνξάντων
την
διδαχην
αντον καϊ μηννόάντων
την έπιφάνειαν
προερρέ&η,
(f. 221 b) τον προειρημένον
προφήτον
καϊ βαόιλέως όντως είπόντος δια τον προφητικού
πνεύματος'
Ήμερα τη ημέρα ερενγεται ρήμα, και ννξ, τη ννκτϊ αναγγείλει
γνώοιν,
2 ονκ εΐόϊ λαvLf/Cil ονδε λόγοι, ών ονχί ακούονται αϊ φωναϊ αντών.
3 εις
παόαν την γην έξηλ&εν 6 φ&όγγος αντών και είς τά πέρατα
της οίκονμένης τά ρήματα αντών.
4 έν τω ηλίω έ&ετο το Σκή
νωμα αντού, καϊ αντός, ως ννμφίος
έκπορενόμενος
εκ παβτον
αντον, άγαλλιάόεται
ώς γίγας δραμεΐν δδόν. 5 προς τ ο ^ τ ο ^
δε καϊ λόγων ετέρων τών προφητεν&έντων
δι9 αυτού τού Αανεϊδ
καλώς έχον καϊ οίκείως επιμνηύ&ήναι λελογισμένα,
εξ ων μα&εΐν
νμΐν πάρεοτι πώς προτρέπεται
ζην τονς άν&ρώπονς το προφητικόν πνεύμα, 6 καϊ πώς μηνύει την γεγενημένην
Ήρώδον τού
βασιλέως Ίονδαίων
καϊ αντών Ιουδαίων καϊ Πιλάτον τού νμετέρον παρ αντοϊς γενομένον
επιτρόπον
ΰνν τοΓ§ αντού
ΰτρατιώταις κατά τού Χριστού ΰννέλενόιν,
7 καϊ οτι
πιΰτενεό&αι
εμελλεν νπό τών εκ παντός γένονς άν&ρώπων, καϊ ότι αντον νιον
καλεί 6 &εός καϊ νποτάσσειν αντω πάντας τονς* έχ&ρονς
έπηγγελται,
καϊ πώς οί δαίμονες, όσον επ αντοΐς, την τε τού πατρός πάν
των καϊ δεσπότον &εού καϊ την αντού τού Χριστού
έξονσίαν
1

γλώΰβα Α.

2

ην δη ed.

39: 4 Eur. Hipp. 612.

3

om ed.

40: 1—4 Ps. 18 (19), 3—6.
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φυγείν πειρώνται, και hg εις μετάνοιαν καλεί πάντας δ &εος
πριν έλ&εϊν την Ύ\μέραν της κρί6εως. 8 εϊρηνται δε ούτως'
Μακάρι
ανηρ ος ουκ επορεύ&η εν βουλ\\ άόεβών και εν δδω
αμαρτωλών ουκ εβτη κα\ έπι κα&έδραν (f. 222 a) λοΓμώι/ ουκ
έκά&ι6εν, αλλ* η εν τω νόμω κυρίου το θέλημα αύτοϋ, και εν
τω νόμω αύτοϋ μελετήσει ημέρας και vυκτόg. 9 καί εΰται hg
το ξύλον το πεφυτευμένον παρά τάς διεξόδους των υδάτων, δ
τον καρπον * αύτοϋ δώόει εν καιρώ αύτοϋ, και το φύλλον αύτοϋ
ουκ άπορρυήΰεται, κα£ πάντα oöa αν ποιη κατευοδω&ήόεται.
10 ούχ oϋτωg οί &6εβεΐς, ούχ ούτως, άλΧ η ώόεί χνοϋς, ον
έκρίπτει δ άνεμος άπο προ6ωπου της γης' dfca τούτο ούκ ανα6τη6ονται α6εβεϊς εν κρίΰει ούδε αμαρτωλοί εν βουλή δικαίων,
ort γινω6κει κύριog δδον δικαίων, και δδbg άσεβων άπολεΐται.
11 "Ινα τι έφρύαξαν2 ε&νη, και λαοί έμελέτηύαν καινά; παρέ6τη6αν ot βα6ιλεις της γης, καΙ ο£ άρχοντες 6υνήχ&η6αν έπι το
αύτο κατά τοϋ κυρίου και κατά του Χρι6τοϋ αύτοϋ, λέγοντες*
Ζίιαρρήξωμεν τους δεΰμούς αυτών καΙ άπορρίψωμεν αφ' ημών
τον ξυγον αυτών. 12 ό κάτοικων εν ούρανοΐς έκγελάαεται αυ
τούς, και δ κύριος έκμυκτηριεΐ αυτούς' τότε λαλήΰει προς αυ
τούς εν όργγι αύτοϋ, και εν τω &υμω αύτοϋ ταράξει αυτούς.
13 εγώ δε κατεύτά&ην βασιλεύς υπ αύτοϋ επί Σιων ορός το
ßytov αύτοϋ, διαγγέλλων το προ6ταγμα κυρίου. 14 κΰο&θ£ είπε
προς με' Τιός μου εΐ 6ύ, εγώ ΰήμερον γεγέννηκά 6ε. 15 αϊτη6αι παρ έμοϋ, και δώ6ω 6οι ε&νη την κληρονομίαν 6ου,
και την κατά6χε6ίν 6ου τα πέρατα της γης' ποιμανεΐς αυτούς
εν ράβδω 6ιδηρα, ώς 6κεύη κεραμέως 6υντρίψεις αυτούς. 16 και
νϋν βα6ΐλεις (f. 222 b) 6ύνετε, παιδεύδητε πάντες οί κρίνοντες
τήν γήν. 17 δουλεύ6ατε τω κυρίω εν φόβω, και άγαλλιά6%ε
αύτω εν τρόμφ. 18 δράξαύ&ε παιδείας, μη ποτέ δργι6&η κύριος,
και άπολεΐ6ΰ,ε εξ δδοϋ δικαίας, όταν έκκαυ&η εν τάχει δ &υμος
αύτοϋ. 19 μακάριοι πάντες οί πεποι&ότες έπ αυτόν.
41 1 Και πάλιν δι' άλλης προφητείας μηνύον το προφ^ηκόι/ πνεϋμα δι' αυτοί) του 3 Ααυείδ, ort μετά το 6ταυρω1

καρόν Α.

2

εφρίαξαν Α.

3

om ed.

40: 8 f. Ps. 1.
40: 11—19 Ps. 2.
25-31; Ps. 95 (96), 1, 2, 4—10.

41: 1—4 1. Chron. 16, 23,
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&ήναι βαόιλενοει 6 Χριΰτός, ούτως εΐπεν "Λιβατε τώ κνρίω
πα6α Ύ\ γη, και αναγγείλατε ημέραν εξ ημέρας το οωτήριον
αυτοί) · ότι μέγας κύριος καϊ αΐνετος όφόδρα, φοβερός νπερ
πάντας τονς &εούς' ότι πάντες οι &εοϊ των έ&νών είδωλα δαι
μονίων ειΰίν, ό δε &εος τονς ουρανούς εποίηύε. 2 δόξα καϊ
αίνος κατά πρόσωπον αντον, καϊ ιΰχνς καϊ καύχημα εν τόπω
αγιάσματος αντον * δότε τω κνρίω, τω πατρϊ των αιώνων, δόξαν.
3 λάβετε χάριν καϊ εΐόέλ&ετε κατά πρόόωπον αύτου και προόκννήΰατε εν ανλαΐς αγίαις αντον' φοβη&ήτω από προΰώπον αντον
7ta6a ή γη καϊ κατορ&ω&ήτω και μη όαλεν&ήτω. 4 ενφραν&ήτω6αν εν rotg ε&νεΰιν δ κύριος εβαβίλενόεν άπο τον ξύλον.
42 1 "Οταν δε το Äoocp^tMcöz/ πνεύμα τά μέλλοντα γίνεβ&αι ως ηδη γενόμενα λέγη, ως καϊ εν TOtg προειρημένοις δοξάΰαι
εύτίν, όπως άπολογίαν μη παράόχη τοις έντνγχάνονόιν,
κα\
τοντο διαόαφήοομεν. 2 τά πάντως εγνωσμένα γενηόόμενα προ
λέγει ώς ηδη γενόμενα' ότι δε όντως δει έκδέχεΰ&αι, ενατενί
ζατε (f. 223 a) τω νοΐ τοις λεγομένοις.
3 Λανεϊδ έτε6ι %i/Uotg
καϊ πεντακοβίοις πριν η Χριοτον άν&ρωπον γενόμενον ΰτανρω&ήναι τά προειρημένα εφη, καϊ ονδεϊς των προ εκείνον γενο
μένων 6τανρω&εϊς ενφροΰύνην παρέσχε τοις έ&νεόιν, αλλ9 ονδε
των μετ εκείνον. 4 ό κα& ημάς δε Ίηΰονς Χριστός ΰτανρω&εϊς καϊ άπο&ανών ανέστη, καϊ έβασίλενσεν άνελ&ών εις ονρανόν, καϊ έπϊ Totg παρ αντον διά των αποστόλων εν τοις
παΰιν ε&νεσι κηρνχ&εϊσιν ευφροσύνη έστϊ προσδοκώντων την
κατηγγελμένην νπ αντον άφ%αρσίαν.
43 1 "Οπως δε μη τίνες εκ των προλελεγμένων νφ' ημών
δοξά6ωαι κα$ ειμαρμένης ανάγκην φάσκειν ημάς τά γινόμενα
γίνεσδαι, εκ τον προειπεΐν προεγνωσμένα, καϊ τοΌτο διαλύομεν.* 2 τάς τιμωρίας καϊ τάς κολάζεις καϊ τάς αγαπάς άμοιβάς κατ άξίαν των πράξεων έκάστον άποδίδοσ&αι διά των προ
φητών μα&όντες καϊ άλη&ες αποφαινόμενα' έπεϊ ει μη τοντό
έστιν, άλλα κα&* είμαρμένην πάντα γίνεται, ούτε το εφ1 ημΐν
εστίν όλως' ει γάρ εϊμαρται τόνδε τινά άγα%όν είναι καϊ τόνδε
φαυλον, ον$ ovrog dbtdtfsttrog ονδε εκείνος μεμπτέος2.
3 καϊ
αν ει μη προαιρέσει έλεν&έρα προς το φεύγειν τά αισχρά καϊ
αίρεϊσ&αι τά καλά δύναμιν έχει το άν&ρώπειον γένος, άναίτιόν
1

διαλναομ,εν ed.

2

μεμπτοιιος Α.
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έβτι των δπωύδήποτε
πραττο μένων. 4 άλΧ οτι ελευθέρα
προαιρέβει, και κατορ&οϊ και όφάλλεται, όντως άποδείκνυμεν.
5 τον
αύτον αν&ρωπον των εναντίων την μετέλευΰιν
(f. 223 b) ποιουμενον δρώμεν.
6 ει δε εΐμαρτο ή φαύλον η ΰπουδαΐον
είναι,
ουκ αν ποτέ των εναντίων δεκτικός ήν και πλειΰτάκις
μετετί&ετο' άλΧ ούδ' οι μεν ήόαν οπουδαΐοι, οί δε φαύλοι, έπει τήν
ειμαρμένην
αΐτίαν1
φαύλων
%αΙ εναντία
εαυτή
πράττουύαν
2
άποφαινοίμε&α
, η εκείνο το προειρημένον
δόξαι άλη&ες
είναι,
ort ουδέν έότιν αρετή ουδέ κακία, αλλά δόξτβ μόνον ή άγα&ά
η κακά νομίζεται'
ήπερ, ώς δείκνυΰιν δ αληθής λόγος,
μεγίΰτη
άΰέβεια και αδικία έΰτίν.
7 άλΧ ειμαρμένην
φαμεν
άπαράβατον ταύτην είναι, τοις τά καλά εκλεγόμενοι ς τά άξια
έπιτίμια,
καϊ τοΓ^ δμοίως τά εναντία τά άξια έπίχειρα.
8 ου γάρ ώοπερ
τά άλλα3, οίον δένδρα καϊ4 τετράποδα μηδέν δυνάμενα
προαιρέΰει πράττειν,
έποίηόεν δ &εος τον άν&ρωπον'
ονδε γάρ %ν
άξιος αμοιβής η επαίνου, ουκ άφ7 εαυτού5 έλόμενος το άγα&όν,
αλλά τούτο γενόμενος ούδ\ εί κακός υπήρχε 6? δικαίως
κολάβεως έτύγχανεν,
ουκ άφ 7 δαύτου τοιούτος ων, άλΧ ούδεν8 δυ
νάμενος είναι έτερον παρ' δ
έγεγόνει9.
4 4 1 Έδίδαξε δε ημάς ταύτα το άγιον προφητικον
πνεύμα,
διά Μωυβέως10
φήύαν τω πρώτω πλαΰ&έντι άν&ρώπω είρήβ&αι
υπο τού &εού οϋτως'
Ιδού προ προοώπου 6ου το άγα&ον και
το κακόν, εκλεξαι το άγα&όν.
2 και πάλιν διά Ήΰαίου,
τού
ετέρου προφήτου, ώς άπο11 τού πατρός των όλων και δεβπότου
&εού εις τούτο λεχ&ήναι οϋτως' 3 Λούβα6&ε, (f. 2 2 4 a ) κα&αροι
γένεβ&ε, άφέλετε τάς πονηρίας άπο των ψυχών υμών,
μά&ετε
καλόν ποιεΐν, κρίνατε δρφανω κοι δικαιώνατε χήραν, και δεύτε
καϊ διαλεχ&ώμεν, λέγει κύριος' και εάν ω6ιν αί άμαρτίαι υμών
ως φοιι^ικούν, ώΰει έριον λενκανώ, καϊ εάν ώόιν ώς κόκκινον,
ώς χιόνα λευκανώ.
4 και εάν &έλητε και εΐοακούόητέ
μου,
τά άγα&ά της γης φάγεβ&ε,
εάν δε μη είόακούΰητέ μου, μά1
2
3
άγα&ών %αϊ add ed.
άποφαίνόμ,ε&α Α.
ον . . . άλλα:
4
5
ούχ ωβπερ τ&λλα Sac. Par.
%cci om Sac. Par.
εφ εαντω Sac. Par.
6
7
ovo"1 . . . ύπηρχε: ει δη κακώ? υπάρχει Sac. Par.
εφ' Sac. Par.
8
9
10
η
ονδε Sac. Par.
γεγόνει Sac. Par.
Μωΰεως Α.
προϋώπον add ed.

44: 1 Dt. 30, 15,19.

44: 3, 4 Is. 1, 16—20.
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χαιρα νμας κατέδεται' το γαρ στόμα κνρίον έλάληΰε ταϋτα.
5 το δε προειρημένον Μάχαιρα νμας κατέδεται ον λέγει δια
μαχαιρών φονεν&ήσεσ&αι τονς παρακούσαντας, αλλ' ή μάχαιρα
τον &εον εΰτι το πϋρ, ού βορά γίνονται οί τα φανλα πράττειν
αίρονμενοι. 6 δια τοντο λέγει* Μάχαιρα νμας κατέδεται' το
γάρ στόμα κνρίον έλάλησεν. 7 ει δε και περί τεμνούσης και
αντίκα άπαλλασσούσης μαχαίρας ελεγεν, ονκ αν είπε Κατέδεται.
8 ώστε και Πλάτων ειπών ΑΙτία έλομένον, &εος δ' αναίτιος,
παρά Μωνσέως1 τον ^ροφ^τον λαβών είπε' πρεσβύτερος γάρ
Μωνσης2 και πάντων των ένΓΈλλησι σνγγραφέων.
9 κα\ πάντα,
otfa περί ά&ανασίας ψνχής η τιμωριών τών μετά θάνατον η
θεωρίας ουρανίων η τών ομοίων δογμάτων και φιλόσοφοι και
ποιηταϊ εφασαν, παρά τών προφητών τάς άφορμάς λαβόντες και
νοησαι δεδννηται και έξηγήσαντο.
10 ο&εν παρά πάσι σπέρ
ματα άλη&είας <ϊο%δί είναι* ελέγχονται δε μη ακριβώς νοήσαντες,
όταν εναντία αντοι (f. 224b) έαντοΐς λέγωσιν.
11 ώστε ο
φαμεν, πεπροφητεϋσ&αι τά μέλλοντα γίνεσ&αι, ον δια το ειμαρ
μένης ανάγκη πράττεσαι
λέγομεν ' άλλα προγνώστον τον &εον
oirrog τών μελλόντων νπο πάντων άν&ρώπων πραχ&ήσεσ&αι,
καϊ öo^fiarog ÖVrog παρ' αντόν3, κατ1 ά\ίαν τών πράξεων εκαστον άμείψεσ&αι μέλλοντα τών άν&ρώπων, και τά παρ αυτοί)
κατ άξίαν τών πραττομένων άπαντήσεσ&αι, διά τον προφητικού
πνεύματος προλέγει, εις έπίστασιν^ καϊ άνάμνηΰιν. άει άγων
το τών άν&ρώπων γένος, δεικννς ort καϊ μέλον εστίν αντω
κ«1 προνοείται αντών. 12 κατ' ένέργειαν δε τών φαύλων δαι
μόνων θάνατος ώρίσ&η κατά τών τάς *Τστάσπον η Σιβνλλης
η τών προφητών βίβλονς άναγινωΰκόντων, όπως διά του φόβον
άποστρέψωσιν έντνγχάνοντας τονς άν&ρώπονς τών καλών γνώσιν
λαβείν, αντοις δε δονλεύοντας κατέχωΰιν όπερ εις τέλος ονκ
ϊσχνσαν πραξαι. 13 άφόβως μεν γάρ ον μόνον έντνγχάνομεν
ανταϊς, αλλά και νμϊν, ώς οράτε, εις έπίσκεψιν φέρομεν, επισ
ταμένοι πάσιν ενάρεστα φανήσεσ&αι' καν όλίγονς δε πείσωμεν,
τά μέγιστα κερδήσαντες ισόμερα* ώς γεωργοί γάρ άγα&οι παρά
τον δεσπόζοντος την άμοιβην ε%ομεν.
1

Μωΰέως Α.

2

Μωΰής Α.

44: 8 Plato Resp. Χ 617 Ε.

3

αυτών Α

4

ετίίτααιν Α.
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4 5 1 "Οτι δε άγαγεΐν
τον Χριοτον
εις τον ονρανον δ
πατήρ των πάντων θεός μετά το άναΰτήΰαι
εκ νεκρών αντον
έμελλε, και κατέχειν \εως αν [πατάξΐ] τονς έχθραίνοντας
αντω
(f. 225 a) δαίμονας, καΐ ονντελεόθη
6 αριθμός των
προεγνωβμένων αντω αγαθών γινομένων καΐ ενάρετων, όΥ ονς καϊ μηδέπω
την έπικύρωόιν πεποίηται, επακούβατε των είρημενων διά ΛανεΙδ
τον προφήτου.
2 εότι δε ταύτα'
Εϊπεν δ κύριος τω κυρίω
μον * Κάθου εκ δεξιών μου, εως αν θώ τονς εχθρούς ΰον νποπόδιον
των ποδών 6ον. 3 ράβδον δννάμεως
έξαποότελεΐ (?ο&
κύριος εξ Ιερονόαλήμ*
και κατακυρίευε
εν μέόω των
εχθρών
6ον. 4 μετά 6οϋ η αρχή εν ημέρα της δυνάμεως 6ου εν ταις
λαμπρότηοι των αγίων 6ον εκ γαότρος προ έωΰφόρον
εγέννηόά
6ε.
5 το ονν είρημένον Τάβδον δυνάμεως έξαποότελεϊ 6οι ε%
Ίερον6αλήμ
προαγγελτικον
του λόγου τον ΐ6χνρού, ον από 1ερονΰαλήμ
ol άπο6τολοι αντον εξελθόντες
πανταχού
έκήρνξαν,
καί1, κσίπερ θάνατον δρι6θέντος κατά των διδασκόντων η όλως
δμολογούντων
το όνομα τον Χριοτον, ήμεις πανταχού και α6παξόμεθα και διδάΰκομεν.
6 ει δε καϊ νμεις ως εχθροί
έντεύ2
ξε6θε
τοιοδε τοις λόγοις, ον πλέον τι δννα6θε, ώς
προέφημεν,
τού φονεύειν
όπερ ήμιν μεν ονδεμίαν βλάβην φέρει, νμιν δε
καί πα6ι rotg αδίκως έχθραίνον6ι
και μη μετατιθεμένοις
κόλαβιν διά πνρος αίωνίαν
εργάζεται.
4 6 1 "Ινα δε μη τίνες άλογιΰταίνοντες
εις
αποτροπών
των δεδιδαγμένων
νφ ημών εϊπωΰι προ ετών εκατόν
πεντή
κοντα γεγεννή6θαι
τον Χρι6τδν
λέγειν ημάς έπι
Κνρηνίον,
δεδιδαχέναι δε α φαμεν διδάξαι αντον ν6τερον χρόνοις (f. 225 b)
έπι Ποντίον Πιλάτον,
και έπικαλώ6ινΖ
ως άνενθύνων
όντων
των προγεγενημένων
πάντων ανθρώπων, φθάΰαντες την άπορίαν
λνΰόμεθα*.
2 τον Χρι6τον
πρωτότοκον5
τού θεού είναι έδιδάχθημεν και προεμηνύβαμεν
λόγον όντα, ον παν γένος αν
θρώπων μετέΰχε.
3 καϊ ol μετά λόγον βιώΰαντες
Χριστιανοί
ει6ι, καν άθεοι ενομι6θη6αν,
otov εν ΓΈλλη6ι μεν
Σωκράτης
καϊ Ηράκλειτος και ol ομοίου αντοίς, εν βαρβάροις δε Αβραάμ
και Άνανίας
καϊ Άζαρίας και Μιΰαήλ
και Ηλίας και άλλοι
1

2
HCCL, om Α.
εντεύξεο&αι Α.
5
μ,εθα Α.
προτότοκον Α.

45: 2—4 Ps. 109 (110), 1—3.

3

ε%ι%1ωϋΐν Α mg.

4

λνβώ-
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πολλοί,
ων τάς αράζεις ή τά ονόματα καταλέγειν μακρόν είναι,
επισταμένοι τανϋν1 παραιτούμενα.
4 ώστε καΐ οί
προγενόμενοι
άνευ λόγου βιώσαντες,
άχρηστοι καϊ έχθροΧ τω Χριστώ ήσαν
κα\ φονεΐς των μετά λόγου βίούντων
οί δε μετά λόγου
βιώ
σαντες και βιοϋντες Χριστιανοί
καϊ άφοβοι καϊ ατάραχοι
ύπάρ%ου6ι. 5 δι1 ην <f 2 αΐτίαν διά δυνάμεως του λόγου κατά την
τοϋ πατρός πάντων και δεσπότου
θεοϋ βουλήν διά
παρθένου
3
άνθρωπος άπεκυήθη και'Ιησοϋς
έπωνομάσθη ,
και
σταυρωθείς41
αποθανών
ανέστη κα\ άνελήλυθεν
εις ούραι/οι^ εκ των διά
τοιούτων είρημενων 6 νουνεχής καταλαβεΐν δυνήσεται.
6 ήμεις
δε, ουκ αναγκαίου ÖVrog τανϋν5
τοϋ περί της αποδείξεως τ ο ύ 
του λόγου, έπι τάς επείγουσας
αποδείξεις προς το jraoov χ<νρήσωμεν6.
47
1 "Οτι ουν καί έκπορθηθήσεσθαι
η γη ^Ιουδαίων
εμελλεν,
ακούσατε των είρημενων
υπο τοϋ ^ ρ ο φ ^ κ ο ν πνεύ
ματος' (f. 226 a) εϊρηνται δε ol Ad^ot ώς άπο ίττρο^ώίίον λαών
θαυμαξόντων
τά γεγενημένα.
2 είσϊ δε οΐδε' Έγενήθη
έρημος
Σιών, ώς έρημος έγενήθη 'Ιερουσαλήμ,
είς κατάραν ό οΓκο£, το
ciytov ημών και ή δόξα, ήν ευλόγησαν οί πατέρες ήμών9
έγενήθη
πυρίκαυστος,
καϊ πάντα τά ένδοξα αυτής συνέπεσε.
3 και επί
τούτοις άνέσχου καϊ έσιώπησας κάί έταπείνωσας
ημάς
σφόδρα.
4 καϊ ort ήρήμωτο 'Ιερουσαλήμ,
ώς προείρητο γεγενήσθαι,
πε
πεισμένοι έστέ.
5 εϊρηται δε καϊ περί της έρημώσεως
αυτής,
και περΧ τοϋ μη έπιτραπήσεσθαι
μηδένα αυτών οίκειν,
διά
Ήσαίου τοϋ ^ροφ^τον ούτως' r H γή αυτών έρημος,
έμπροσθεν
αυτών οι εχθροί αυτών αυτήν φάγονται ? και ούκ έσται εξ αυ
τών δ κατοίκων εν αυτή.
6 ort δε φυλάσσεται
ύ φ ' υμών όπως
μηδεις εν αυτή γένηται,
καΧ θάνατος κατά τοϋ
καταλαμβανό
μενου Ιουδαίου είσιόντος ωρισται, ακριβώς
επίστασθε.
4 8 1 "Οτι δε καΧ θεραπεύσείν
πάσας νόσους καΧ νεκρούς
άνεγερειν
6 ημέτερος Χρίστος
προεφητεύθη,
ακούσατε
τών
λελεγμένων.
2 εστί δε ταύτα'
Τή παρουσία αύζοϋ
αλείται

5

1
2
τα ννν Α.
δ' om ed.
6
τα ννν Α.
χωρήαομεν ed.

47: 2, 3 Is. 64,10—12.
35, 6, 5. Mt. 11, 5.

3

4

yial add ed.

47: 5 Is. 1, 7. Ier. 27 (50); 3.

48: 2 Is.

επονομάΰ&η Α.
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χωλός ώς έλαφος, %αϊ τρανή εβται γλώούα μογιλάλων1'
τυφλοί
άναβλέψονόι
και λεπροί κα&αριό&ήβονται
καί νεκροί
άναότήΰονται κα\ περιπατήόονΰιν\
3 οτι τε2 ταϋτα έποίηΰεν, εκ των
επί Ποντίον Πιλάτου γενομένων ακτών3 μα&εϊν δνναό&ε.
4 πώς
τε προμεμήννται
νπο τον προφητικοϋ
πνεύματος
άναιρε&ηΰόμενος (f. 226 b) άμα τοις επ αντον έλπίζονόιν
άν&ρώποις,
άκονΰατε των λεχθέντων
δια Ήβαίον.
5 εοτι δε ταϋτα'
"Ιδε
ώς δ dixaiog άπώλετο,
και ονδείς εκδέχεται τη καρδία'
και
άνδρες δίκαιοι αίρονται,
και ονδείς κατανοεί.
6 Άπο
πρόσω
πον αδικίας ήρται 6 δίκαιος και έόται εν ειρήνη ή ταφή
αντον'
%\ρται εκ τον μέσον.
4 9 1 Και πάλιν πώς δι αντον ^Ησαίου λέλεκται ort o£
ον προόδοκήΰαντες
αντον λαοί των εθνών
προοκννήόονΰιν
αντον,
ol δε αεί προβδοκώντες Ίονδαϊοι αγνοήοονοι
παραγενόμενον αντον' ελέχθησαν δε οι λόγοι ώς άπο πρόσωπον
αντον
τον Χρίστου.
2 είσϊ δε οντοι'
Εμφανής
εγενήθην
τοις εμε
μή επερωτώσιν,
ενρέθην4
τοις εμε μή g^roOö't 5 ' εΐπον'
Ίδον
6
είμΐς έθνει ,
οϊ ονκ εκάλεσαν το δνομά μον.
3 ε\επέτασα
τάς
χείρας μον έπι λαον άπειθοϋντα1
και άντιλέγοντα,
επί τονς
τιορενομένονς
εν δδω ον καλή, αλλ' οπίσω των αμαρτιών
αυ
τών.
4 δ λαός ό παρο%ννων εναντίον μον.
5 Ίονδαϊοι
γαρ
έχοντες τάς προφητείας
καϊ αεί προσδοκήσαντες
τον
Χριστον
παραγενησόμενον8,
ήγνόησαν,
ον μόνον δέ, αλλά καί παρεχρήόαντο' οι δε άπο τών εθνών μηδέποτε μηδέν άκούσαντες
περί
τον Χριΰτοϋ, μέχρις ον ol άπο Ιερουσαλήμ Ι εξελθόντες
απόστο
λοι αντον έμήννσαν τά περί αντον καϊ τάς προφητείας
παρέδωκαν, πληρωθέντες
χαράς και πίστεως τοΓ^ είδώλοις
άπετάζαντο καϊ τω άγεννήτω θεω διά τον Χριστον έαντονς
άνέθηκαν.
6 ort δε (f. 227a) προεγινώσκετο
τά δύσφημα ταϋτα
λεχθησόμενα κατά τών τον Χριστον δμολογονντων,
και ώς είεν τάλανες
οί δνσφημοϋντες
αντον καϊ τά παλαιά έθη καλόν είναι
τηρεϊν
λέγοντες, ακούσατε τών βραχνεπώς είρημένων διά Ήσαίον. 7 έστι
1

2
3
μογγίλάλων Α.
δε ed.
αντω Α.
6
TOVÖLV ed.
ε&νει ed. (e L X X ) : ε&νη Α.
ραγενόμενον ed.

4

7

ενρέ&η Α.
α%ι%ονντα Α.

4 8 : 5, 6 Is. 57, 1,2.
4 9 : 2—4 Is. 65, 1—3.
13, 27, 48.
4 9 : 7 Is. 5, 20.

5
8

ξηita-

49: 5 cf. Act.
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πικρον

καΐ το jrwcpoi/

5 0 1 "Οτι δε και νπερ ημών γενόμενος άνθρωπος
παθείν και άτιμαοθηναι
νπέμεινε,
και πάλιν μετά δόξης πάραγενήβεται,
ακούγατε
των είρημένων
εις τούτο
προφητειών.
2 εότι δε ταύτα* lävtf ών παρεδωκαν
είς θάνατον την
ψνχήν
αυτού, καϊ μετά των ανόμων έλογίβθη, αντος αμαρτίας
πολλών
εϊληφε και τοί£ άνόμοις έξιλάβεται.
Β Ϊδε γαρ 6ννη6ει ό παις
μον , καϊ νψωθήβεται καϊ δοξα6θη6εται
βφόδρα.
4 ον τρόπον
εκβτηβονται
πολλοί επί 6ε, όντως ά^οξ^αδί- άπο ανθρώπων
το
είδος 0ον καϊ ή δόξα βον άπο τών ανθρώπων,
όντως
θανμάuovwi εθνη πολλά,
καϊ βννέξονΰι
βαόιλεΐς το ότόμα αντών ·
οτν οίς ονκ άνηγγέλη περί αυτού \ καϊ οϊ ούκ άκηκόαόι
6ννήύονοι.
5 κύριε, τις έπίοτενΰε τη άκοη ημών; καϊ δ βραχίων
κνρίον τίνι απεκαλύφθη;
άνηγγείλαμεν
ενώπιον αυτού ώς παιδίον,
ώς ρίζα εν γη διψώοη.
6 ονκ εοτιν είδος αντω ονδε
δόξα' και εί'δομεν αντον, και ούκ εΐχεν είδος ονδε κάλλος, αλλά
το είδος αυτού ατιμον και εκλεϊπον
παρά τονς
άνθρώπονς.
7 άνθρωπος
εν πληγή ών και είδώς φερειν μαλακίαν,
ort
άπέβτραπται
το πρόΰωπον αυτού, (f. 227 b) ητιμα6θη
καϊ ονκ
ελογίΰθη.
8 οντος τάς αμαρτίας ημών φέρει καϊ περί ημών
οδννάται,
και ήμεΐς έλογιόάμεθα
αντον είναι εν πάνω και εν
πληγή κ<%& εν κακώύει.
9 a^rog δε ετρανματίΰθη
διά τάς ανο
μίας ημών κάί μεμαλάκι6ται
διά τάς αμαρτίας ημών*
παιδεία
εΙρήνης έιί αυτόν, τω μώλωπι αντού ημείς ιάθημεν.
10 πάντες
ώς πρόβατα έπλανηθημεν,
άνθρωπος τη οδω αντού
έπλανήθη*
καϊ παρέδωκεν αντον ταϊς άμαρτίαις ημών, καϊ cmrog διά το
κεκακώΰθαι
ονκ ανοίγει το ΰτόμα αντού'
ώς πρόβατον
έπι
6φαγην %χθη, καϊ ώς άμνος εναντίον
τού κείροντος
αντον
άφωνος, όντως ονκ ανοίγει το ότόμα αντού.
11 εν τη -rowmνώύει αντού η κρίόις αντού ^ρθη.
12 μετά ονν το ύτανρωθηναι αύτον καϊ οι γνώριμοι αυτού πάντες άπέότηΰαν,
άρνη6άμενοι αυτόν
νΰτερον δε, εκ νεκρών άναβτάντος
καϊ όφ1

οψονται add ed. (e LXX).

50: 2 Is. 53, 12.
50: 3—11 Is. 52, 13-53, 8.
Lc. 24, 25—27. Act. 1, 8—10.

50: 12 cf.
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ftuvtog avtolg και talg προφητείαις εντνχειν , εν alg πάντα
ταύτα προείρητο γενηβόμενα, διδάξαντος, και είς ονρανον άνερχόμενον ίδόντες και πιοτεύόαντες κοα δύναμιν έκεϊ&εν avtolg
πεμφ&εΐΰαν παρ αντον λαβόντες καΐ εις παν γένος ανθρώπων
έλ&όντες, tavta εδίδαξαν και aitoetokov προΰηγορεύ&ηΰαν.
51 1 "Ινα δε μηνύβη ήμιν το προφητικον πνεύμα οτι δ
tavta πάσχων άνεκδιήγητον έχει το γένος κώ βαΰιλεύει των
εχθρών, εφη όντως* Ύήν γ εν εάν αντον τ ig διηγήόεται; οτι
αίρεται άπο της' (f. 228a) γης ή ζωή αντον, άπο των ανομιών
αντών ήκει εις θάνατον, 2 καΐ δώόω τονς πονηρούς άντϊ της
ταφής αντον και τους πλονόίονς αντί τον θάνατον αντού, οτι
ανομίαν ονκ έποίηόεν ονδε ενρέ&η δόλος εν τω ΰτόματι αντον'
και κύριος βούλεται κα&αρίόαι αντον της πληγής. 3 εάν δώτε
περί αμαρτίας, η ψνχή νμών όψεται ΰπέρμα μακρόβιον. 4 και
βονλεται κύριος άφελεϊν άπο πόνον την ψνχήν αντον, δείξαι
οίύτω φως και πλάϋαι τη όννέόει, δικαιώΰαι δίκαιον εν δονλεύοντα πολλοίς, και τάς αμαρτίας ημών αντος άνοίβει. 5 δια
τούτο αντος κληρονομήσει πολλούς κα\ των ίβχνρών ^5ρ^Γ
ΰκύλα, άν$ ων παρεδόθη εις θάνατον ή ψνχή αντού, και εν
rotg <π/ομ(Μ£ έλογι6&η, κώ αντος αμαρτίας πολλών άνήνεγκε
καί διά τάς ανομίας αντών αντος παρεδό&η. 6 ως δε και εις
%ον ονρανον εμελλεν άνιέναι, κα&ως προεφητεύ&η, άκούβατε.
7 ελέχθη δε όντως' "Αρατε πύλας ουρανών, άνοίχ&ητε, ίνα εΐΰέλ&η 6 βαΰιλενς τής δόξης, τις έοτιν oitrog ό βαόιλενς της
δόξης; Κύριος κραταιός και κΰρ^ο^ δννατός. 8 ως δε καΐ εξ,
ουρανών παραγίνεό&αι μετά δόξης μέλλει, άκούοατε και τών
είρημένων εις τοντο διά Ίερεμίον τον προφήτον. 9 ε<5τι δε
tavta' Ύδον ως νΙος άν&ρώπον ί'ρχ^ία επάνω τών νεφελών
τον ονρανον, και οι άγγελοι αυτού 6νν αντω.
52 1 Επειδή τοίννν τά γενόμενα ήδη πάντα άποδείκννμεν1 (f. 228 b) πριν ή γενέό&αι προκεκηρνχ&αι διά τών προφητών, ανάγκη και περί τών ofto/cog προφητεν&έντων, μελλόντων
δε γίνεσαι,
πίότιν εχειν ως πάντως γενηβομένων. 2 δ ν γάρ
1

άπεδείκννμεν ed.

51: 1—5 Is. 53, 8—12.
51: 7 Ps. 23 (24), 7, 8.
7, 13. Zach. 14, 5 cf. Mt. 25, 31. 26, 64. Mc. 14, 62.

5 1 : 9 Dan.
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τρόπον τά ηδη γενόμενα προκεκηρνγμένα
καν αγνοούμενα
απέβη,
τον αντον τρόπον καν τα λείποντα, καν άγνοηται καν άπιΰτηται \
άποβήύονται.
3 ovo γαρ αντον παρονΰίας προεκήρνξαν
ον προφηται" μίαν μεν, την ηδη γενομένην,
ώς άτίμον καϊ πα&ητον
άν&ρώπον, τήν δε δεντέραν, όταν μετά δόξης εξ ουρανών
μετά
της αγγελικής αντον ότρατιας παραγενη<5ε6&αι κεκήρνκται,
οτε
καϊ τα όώματα άνεγερεΐ πάντων των γενομένων άν&ρώπων, καϊ
των μεν αξίων ένδνοεν2 άφ&αροίαν, των δ73 αδίκων εν αίο&ή<5εν αίωνία μετά των φαύλων
δαιμόνων εις το αίώνιον
πνρ
πέμψει.
4 ώς δε καν ταντα προείρηται γενηόόμενα,
δηλώόομεν.
5 έρρέ&η δε δνά Ιεζεκιήλ τον τίροφητον όντως'
Σνναχ&ήβεται
αρμονία προς άρμονίαν καν όύτέον προς οοτέον,
καν βάρκες
άναφνήόονται.
6 και παν γόνν κάμψει τω κνρίω,
καν παΰα
γλώοόα έξομολογήΰεται
αντω. 7 εν οία δε αίΰ&ήόει και κολάοει
γενέΰ&αι μέλλονόιν οι άδικοι, άκούόατε των oftotoi? είς τούτο
εϊρημένων.
8 εότι δε ταντα' cO όκώληξ αυτών ον
παν&ήβεται,
και το πνρ αντών ον ΰβεο&ήβεται.
9 και τότε
μετανοήύον6ιν,
οτε ούδεν ώφελήβονύι.
(f. 229 a) 10 ποια δε μέλλονύιν οι λαοί
τών Ίονδαίων λέγειν καϊ ποιεϊν,
όταν ϊδωΰιν αντον εν δόξη
παραγενόμενον , διά Ζαχαρίον
τον ττοοφ^του
προφητεν&έντα
έλέχ&η όντως* ^Εντελονμαι τοις τέοόαρΰιν άνέμοις ΰννάξαι
τά
έΰκορπιόμένα τέκνα, έντελονμαι
τω βορρά φέρειν, και τω νότω
μη προόκόπτειν.
1 1 καϊ τότε εν Ίερονΰαλήμ
oco^rog μέγας,
ού κοπετός Στομάτων η χειλέων, άλλα κοπετός καρδίας,
και ού
μή όχίΰωόιν αντών τά Ιμάτια, αλλά τάς διανοίας. 12 κόψονται
φνλη προς φνλήν,
καϊ τότε όψονται εις ον έξεκέντηύαν,
και
θροι)0ί<* Τί, κύριε, έπλάνηόας ημας από της δδον 6ον; η δόξα,
-ην ενλόγηόαν οί πατέρες ημών, έγενή&η ημιν είς öV^dog.
5 3 1 Πολλάς μεν ohv καϊ ετέρας προφητείας
έχοντες
εϊπεϊν επανβάμε&α^,
αυτάρκεις καϊ ταύτας είς πειόμονην
τοίς
τά άκονότικά καϊ νοερά ωτα εχονΰιν είναι λογιοάμενοι,
καϊ
1

άπιατήται Β: άπιστεΐται Α.
με&α Α mg.

2

ενδνΰτ] Α.

3

δε ed.

4

πανό-

52: 5 Εζ. 37, 7, 8. 52, 6 Is. 45, 23. Εο. 14, 11.
52: 8 Is. 66, 24.
Mc. 9,48.
52: 10 Zach. 2, 6. Is. 43, 5,6. cf. 11, 12.
52: 11 Zach.
12, 11. Ioel 2, 13.
52: 12 Zach. 12, 10, 12. Is. 63, 17; 64, 11. Ioan
19, 37.
53: 1 cf. Mt. 13, 9. Mc. 4, 9. Lc. 8, 8.
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νοεΐν δύναβθαι
αυτούς ηγούμενοι
οτι ούχ o/xoi<Dg τοΓ£ μνθοποιηθεϊύι περϊ των νομιόθέντων
νιων τον Λώς καϊ ημείς μόνον
λέγομεν,
άλλ' ονκ άποδεΐζαι έχομεν.
2 τίνι γάρ αν λόγω άνθρώπω βτανρωθέντι
έπειθόμεθα,
οτι πρωτότοκος τω άγεννητω
θεω έοτι καϊ αντος την κρίσιν τον παντός άνθρωπείον
γένονς
ποιήσεται,
εί μη μαρτύρια πριν η ελθειν αντον άνθρωπον
γενόμενον κεκηρνγμένα
περί αντον ενρομεν και όντως
γενόμενα
έωρώμεν 1, 3 γης μεν Ίονδαίων ερήμωσιν, και τους από παντός
εθνονς ανθρώπων (f. 229 b) δια της παρά των αποστόλων αυτοί?
διδαχής πεισθέντας
και παραιτησαμένονς
τα παλαιά, εν οΐς πλα^ώ^δΐ/ot άνεστράφησαν,
έθη, εαντονς ήμας ορώντες, πλείονας τε
και άληθεστέρονς
τονς έ% εθνών των από 'Ιονδαίων και Σαμαρέων Χριστιανούς
είδότες; 4 τα μεν γαρ άλλα πάντα γένη αν
θρώπεια νπο τον ^ ρ ο φ ^ η κ ο υ πνεύματος
καλείται έθνη, το δε
"Ιονδαΐκόν καϊ Σαμαρειτικον
φύλον 'Ισραήλ και οΐκοςΊακώβ
κέκληνται.
5 ως δε προεφητεύθη
οτι πλείονες οί από των εθνών
πιστεύοντες
των άπο Ίονδαίων
και Σαμαρέων,
τα
προφητενθέντα άπαγγελούμεν.
ελέχθη δε όντως' Ενφράνθητι
στείρα ή
ού τίκτονόα, ρήξον και βόησον η ονκ ώδίνονσα,
ότι πολλά τά
τέκνα της έρήμον μάλλον η της έχούσης τον άνδρα.
6 έρημα
γάρ ήν πάντα τά έθνη αληθινού
θεού,
χειρών εργοις
λατρεύοντα* T o w t e o t δε και Σαμαρεΐς,
έχοντες τον παρά τον
θεού
λόγον διά των προφητών
παραδοθέντα
αντοΐς καϊ άει stpotfdoκήόαντες τον Χριόταν,
παραγενόμενον
ήγνόησαν,
πλην ολίγων
τινών ονς προεϊπε το ß^tov προφητικον
πνεύμα διά Ήσαίον
σωθήσεσθαι.
7 είπε δε ως άπο πρόσωπον αντών
ΕΙ μή κύ
ριος έγκατέλιπεν
ημιν σπέρμα, ώς Σόδομα καϊ Γόμορρα αν έγενηθημεν.
8 Σόδομα γάρ καϊ Γόμορρα πόλεις τίνες
άσεβων
ανδρών Ιστορούνται
νπο Μωνσέως2
γενόμεναι,
ας πνρι καϊ
θείω καύσας 6 θεός κατέστρεψε,
μηδενός τών εν ανταΐς σωθέντος πλην αλλοεθνούς
rto/oc? Χαλδαίον το γένος, ω (f. 2 3 0 a )
όνομα Λώτ' σύν ω καϊ θνγατέρες διεσώθησαν.
9 και τήν πασαν
αντών χώραν έρημον καϊ κεκανμένην
ούσαν καϊ α^ο^ον μένονόαν ol /3ov2(5^£i/ot οραν εχονόιν.
10 ως δέ καϊ αληθέστεροι
οί άπο τών εθνών καϊ πιστότεροι προεγινώσκοντο.
άπαγγελούμεν
1

δρωμεν Α.

53: 5 Is. 54, 1.

2

Μωΰέως Α.

53: 7 Is. 1, 9.
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τα είρημενα διά Ήόαίον τον προφήτον.
11 εφη δε όντως*
Ιόραήλ άπερίτμητος την καρδίαν, τά δε ε&νη την
άκροβνΰτίαν.
12 τα τοόαντα γοϋν δρώμενα πει&ώ και πίότιν
τοις τάλη&ες
άβπαξομένοις και μή φιλοδοξοϋΰι μηδέ νπο πα&ών
άρχομενοις
μετά λόγον εμφορήόαι
δύναται.

9

5 4 1 ΟΙ δε παραδίδοντες
τά μν&οποιη&έντα
νπο των
ποιητών ονδεμίαν1 άπόδειξιν φέρονόι τοις εκμαν&άνονβι
νέοις,
καϊ έπι άπατη καϊ απαγωγή τον άν&ρωπείον γένονς
είρήβ&αι
άποδείκννμεν
κατ' ένέργειαν
των φαύλων δαιμόνων.
2 άκονΰαντες γάρ διά των προφητών κηρνοΰόμενον
παραγενηοόμενον
τον Χριόταν,
κα\ κολαβ&ηβομένονς
διά πνρος τονς
άβεβεϊς
των άν&ρώπων, προεβάλλοντο
πολλούς
λεχ&ηναι
λεγομένονς2
νίονς τω Αιι,
νομίξοντες δννήοεβ&αι ένεργήόαι
τερατολογίαν
ήγήύαβ&αι τονς άν&ρώπονς τά περί τον Χριοτον και όμοια3
τοις νπο των ποιητών λεχ&εΐβι.
3 και ταντα <f ελέχθη καΐ
εν 'Έλληοιν41 και εν ε&νε6ι πα<5ιν, οπίου μάλλον επήκ-ονον τών
προφητών πιοτεν&ήΰεό&αι τον Χριβτον προκηρνόόόντων.
4 ort
δε καΐ άκονοντες τά διά τών προφητών
λεγόμενα
ονκ ενόονν
ακριβώς,
αλλ* ώς πλανώμενοι
εμιμήβαντο
τά (f. 2 3 0 b ) περί
τον ήμέτερον Χριόταν, διαόαφήόομεν.
5 Μωνΰής5
ονν δ προ
φήτης,
ώς προέφημεν , πρεσβύτερος
ήν πάντων
όνγγραφέων,
καΐ δι αντον, ώς προεμηνύόαμεν,
προεφητεν&η
όντως'
Ονκ
εκλείψει άρχων έζ Ιούδα και ηγούμενος
εκ τών μηρών αύτον,
εως αν ελ&η ω απόκειται6'
καϊ αντος εόται προσδοκία
έ&νών,
δεΰμεύων προς άμπελον τον πώλον αντον, πλύνων την ότολήν
αΰτοΰ εν αΐματι όταφνλής.
6 τούτων
ονν τών
προφητικών
λόγων άκούόαντες ol δαίμονες Λιόννόον μεν εφαόαν yayoi/sVca
vibv τον /Ι ιός, ενρετην δε γενέό&αι αμπέλον παρέδωκαν,
καϊ
οΐνον7 εν rotg μνΰτηρίοις
αύτον άναγράφονόι,
καϊ
διαόπαραχ%>έντα αντον άνεληλν&έναι εις ούρ<π/όν έδίδαξ,αν.
7 καϊ επειδή
8
διά της Μωνόεως
προφητείας ον ρητώς εόημαίνετο,
εϊτε uiog
τον &εοϋ 6 παραγενηόόμενός
έΰτι, καϊ ει οχούμενος επι πώλον
επί γης μενεΐ ή εις ούρ^ζ/ό^ άνελεύόεται,
καϊ το τον
πώλον
1

ονδεμίαν Α corr.; man. prim. ον μίαν? 2 γενομένους ed. 3 ομοίως
5
6
Α.
"Ελλησι ed.
Μωσής Α.
φ απόκειται Α mg.: ο απόκειται Α.
7
8
ονον ed.
Μωνσέος Α.
4

53: 11 Ier. 9? 26.
Good speed.

54: 5 Gen. 49, 10, 11.
5
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όνομα και ονον πώλον καί ΐππον σημαίνειν έδύνατο, μή επιστα
μένοι είτε ονον πώλον άγων εσται σύμβολον της παρονσίας
αντού είτε ΐππον δ προκηρνσσόμενος, καί vlbg &εον έστιν, ώς
προέφημεν, ή άν&ρώπον, τον Βελλεροφόντην κα\ αντον «φ5
ΐππον Πηγάσον, άν&ρωπον εξ άν&ρώπον1 γενόμενον, εις ον^tn/ov £φασαν άνεληλν&έναι. 8 οτε δε ήκονσαν δίά τον άλλον
Αροφψτου Ήσαίον λεχ&έν, οτι δια παρ&ένον τεχ&ήσεται καν δι?
έαντον άνελεύσεται είς τον ούρανόν, τον Περσέα (f. 231a) λεχ%ήναι προεβάλλοντο. 9 και οτε έγνωσαν είρημένον, ώς προλέλεκται εν ταϊς προγεγραμμέναις προφητείαις, 'Ισχυρός ώς γίγας
δραμειν δδόν, τον Ήρακλέα ϊσχνρον κ ώ έκπερινοστήσαντα τήν
πασαν γήν εφασαν. 10 οτε δε πάλιν εμα&ον προφητεν&έντα
&εραπεύσειν αύτόι^ πασαν νόσον και νεκρούς άνεγερεΐν τον
Άσκληπιον παρήνεγκαν.
55 1 ΆλΧ ούδαμού ονδ1 επί τίνος των λεγομένων νιων2
τον Άιος το στανρω&ήναι έμιμήσαντο* ον γαρ ενοειτο αντοϊς,
σνμβολικώς, ώς προδεδήλωται , των εις τούτο εϊρημένων πάν
των λελεγμενων. 2 ojrsp, ως προεΐπεν δ προφήτης, το μέγιστον
^vftjSoloi/ της Ισχύος κία αρχής αντον υπάρχει, ώς και εκ των
νπ? o^fiv πιπτόντων δείκννται* κατανοήσατε γαρ πάντα τα εν
τω κόσμω, εΐ ανεν τον οχήματος τοΰτου διοικείται ή κοινωνίαν
εχειν δύναται. 3 θάλασσα μεν γάρ ον τέμνεται, ήν μή τούτο
το τρόπαιον, δ καλείται ίστίον, εν τη νηϊ σώον μείνη' γη δε
ονκ αρονται ανεν αυτού* σκαπανείς δε την έργαΰίαν ον ποι
ούνται ονδε βανανΰονργοί δμοίως εϊ μη διά των το σχήμα τούτο
εχόντων εργαλείων. 4 το dl· άν&ρώπειονΒ σχήμα ονδενϊ αλλφ
των αλόγων ζώων διαφέρει, ή τω δρ&όν τε είναι κα\ εκτασιν
χειρών εχειν και εν τω προσώπω άπδ τον μετωπίον τεταμένον
τον λεγόμενον μνξωτήρα φέρειν, δι ού ή τε αναπνοή έστι τω
ζώω, καϊ ούδεν άλλο δείκννύιν η το σχήμα τον οτ^υρου. 5 καί
διά τον προφήτου δε (f. 231b) έλέχ&η όντως' Πνεύμα προ
Λροοώ^ον ημών χρ^τό^ κύριος. 6 και τά παρ1 νμΐν δε σύμ
βολα την τού σχήματος τούτον δύναμιν δηλοΐ, [IW αμε\λώμεν*
%αι τών τροπαίων, δι1 ων αϊ τε πρόοδοι νμών πανταχού γίνονται^
1

2
3
άνΟ'ςώαων ed.
νίον Α.
άν^ώτΐΐνον Α mg. ? 4 coniec.: Α
(spatium 5 litt.) λλωμ,εν. mg. νι\ί\ ed. λέγω δε τώ των ονηζίλλων.

54: 9 Ps. 18 (19), 6.

55: 5 Thren. 4, 20.
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νη$ αρχής και δυνάμεως τα 6ημεΐα εν τούτος δεικνύντες, εΐ
καϊ μή νοονντες τοϋτο πράττετε. 7 κα\ των παρ ύμϊν αποθνη
σκόντων αυτοκρατόρων τάς εικόνας έπι τούτω τω όχήματυ άνατίθετε, κα\ θεούς διά γραμμάτων επονομάζετε. 8 καί διά λόγου
ούν καϊ οχήματος του φαινομένου, οβη δύναμη
προτρεψάμενοι
υμάς ανεύθυνοι ο#ίαμ£ΐ; λοιπόν οντες, καν ύμεΐς άπιοτείτε χ · το
γαρ ήμέτερον γέγονε καϊ πεπέρανται.
56 1 Ουκ ήρκέβ&ηβαν δε ol φαύλοι δαίμονες προ της
φανερώβεως του Χριότοϋ ειπείν τους λεχ&έντας νίούς τω Άιϊ
γεγονέναι, άλΧ επειδή, φανερω&έντος αυτοϋ και γενομένου έν
άν&ρώποις, καϊ όπως διά των προφητών προεκεκήρνκτο εμα&ον
και έν παντί γένει πιβτενόμενον καϊ προόδοκώμενον εγνωβαν,
πάλιν, ώς προεδηλώοαμεν, προεβάλλοντο άλλους. Σίμωνα μεν
καϊ Μένανδρον άπο Σαμάρειας, οϊ και fiaywcag δυνάμεις ποιήϋαντες πολλούς ε%ηπάτη6αν καϊ έτι άπατωμένους έ'χουαί,. 2 καϊ
γάρ παρ9 ύμΐν, ως προέφημεν, έν τη ßatffcMtft Ψώμη έπϊ Κλαυ
δίου Καίΰαρος γενόμενος 6 Σίμων καϊ την Ιεράν όύγκλητον καϊ
τον δήμον Ψωμαίων είς τοΰοϋτο κατεπλήζατο,2 ώς &εος* voftfctf&ήναι καϊ άνδρι(ϊ. 23%&)άντι, ώς τους άλλους παρ ϋμΐν τιμω
μένους θεούς, τιμη&ήναι. 3 όθεν τήν τε Ιεράν όύγκλητον καϊ
τον δήμον τον υμέτερον όυνεπιγνώμονας ταύτης ημών της άζίώόεως παραλαβεϊν αίτοϋμεν, ϊν , ει τις εϊη rot^ άπ* εκείνον
διδάγμαοι κατεχόμενος, τάληθες μαθών τήν πλάνην φυγείν δυνηθη. 4 καϊ τον ανδριάντα, ει βούλεόθε, καθαιρήόατε.
57 1 Ού γάρ μή γενέβθαι την εκπύρωβιν έπϊ κολάβει
τών αύεβών οι φαύλοι δαίμονες πειΰαι δύνανται, ονπερ τρό
πον ούδ% λαθεϊν τον Χρκ?τόι> παραγενόμενον ϊβχυΰαν πραξαι,
αλλ" εκείνο μόνον, τους άλόγως βιοϋντας καί έμπαθώς έν έθε6ι
φαύλοις τεθραμμένους καί φιλοδο%οϋντας άναιρεϊν ήμας καϊ
μιοειν, δύνανται ποιήΰαΐ' ους ού μόνον ου 4 μιύοϋμεν, άλλ%
ώς δείκνυται, έλεοϋντες μεταθέόθαι πειβαι βουλόμεθα. 2 ον
γάρ δεδοίκαμεν θάνατον, του πάντως άποθανεΐν δμολογουμένου,
καϊ μηδενός άλλον καινού αλλ1 ή τών αυτών έν τήδε τ\ι. διοικήύει όντων' ών ει μεν5 κόρος τους μεταΰχόντας καν ένιαυτοϋ
εχΆ, ίνα άεϊ ω6ι καϊ απαθείς καϊ άνενδεεΐς, τοις ήμετέροις δι1

corr.

άτηατψε ed.
5
μ,ή Α.

2

κατέαληξεν Α mg.

3

θεον ed.

4

om Α, suppl.

5*
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δάγμασι προσέχειν
δει.
3 ει δ9 απιστούσι
μηδέν είναι μετά
θάνατον, άλΧ εις άναισ%ησίαν χωρειν τους αποθνήσκοντας
απο
φαίνονται,
παθών των ενταύθα κα\ χρειών ημάς ρυόμθ^οί, ενεργετούσιν,
εαυτοί^ δε φαύλους κα\ μισανθρώπους
καΐ φιλόδοξους
δεικνύουσιν'
ού γαρ (f. 232 b) ώς άπαλλάζοντες ημάς
άναιρούσιν,
αλλ'' ώς άποστερούντες
ζωής και ηδονής
φονεύουοι.
5 8 1 Kai Μαρκίωνα δε τον άπο Πόντου^ ως
προέφημεν,
%ροεβάλλοντο οί φαύλοι δαίμονες, ος άρνεϊσθαι μεν τον ττοί^τήί/
των ουρανίων καϊ γήινων απάντων θεον και τον
προκηρυχθέντα
διά των προφητών Χρκ?τόν υιόν αυτού καϊ νύν διδάσκει,
άλλον
δε τίνα καταγγέλλει
παρά τον o^f^oi^yov τον πάντων θεον και
ό/χοίω^ έτερον υιόν
2 ω πολλοί πεισθέντες
ως μόνω
ταληθή
έπισταμένω,
ημών καταγελώσιν,
άπόδειζιν
μηδεμίαν
περί ων
λεγου(3ΐν έχοντες, άλλα άλόγως ώς ύπο λύκου άρνες
συνηρπασfiaVot βορά τών άθεων δογμάτων και δαιμόνων γίνονται.
3 ού
γάρ άλλο τι αγωνίζονται οί λεγόμενοι δαίμονες, η άπάγειν τους
ανθρώπους άπο του ποιήσαντος θεού καϊ τού πρωτογόνου
αυτού
Χριατού'
και τους μεν της γης μη έπαίρεσθαι δυναμένους ro?g
γηΐνοις καϊ χειροποιήτοις
προσήλωσαν καϊ προσηλούσι,
τους δε
έπι θεωρίαν θείων ορμώντας ύπεκκρούοντες,
ην μη
λογισμόν
σώφρονα και καθαρον καϊ απαθή βίον εχωσιν,
είς άσέβειαν
εμβάλλουσιν.
59 1 "Ινα δε και παρά τών ημετέρων διδασκάλων , λέγομεν δε τού λόγου τού διά τών προφητών,
λαβόντα τον Πλά
τωνα μάθητε το ειπείν, ύλην άμορφον ουΰαν στρέψαντα
τον
θεον κόσμον ποιήσαι,
ακούγατε τών αυτολεξεί
είρημένων
διά
Μωυόέως1, τού προ(ΐ. 233&)δεδηλωμένου
πρώτου προφήτου καϊ
πρεσβυτέρου
τών εν "Ελληΰι συγγραφέων,
δι oh μηνύον
το
προφητικον πνεύμα, πώς τήν αρχήν και εκ τίνων
έδημιούργηβεν
ό θεός τον κόσμον, εφη οϋτως' 2 Έν αρχή έποίησεν 6 θεός
τον ούρανον κα\ τήν γήν.
3 ή δε γη ήν αόρατος καϊ άκαταόκεναότος,
καί σκότος επάνω της αβύσσου'
και πνεύμα
θεού
έπεφέρετο επάνω τών υδάτων.
4 και εϊπεν 6 θεός'
Γενηθήτω
φώς. καϊ έγένετο ούτως. 5 ώστε λόγω θεού · εκ τών υποκει
μένων καϊ προδηλωθέντων
διά Μωυσέως1 γεγενήσθαι τον πάντα
1

Μωαέως Α.

59: 2—4 Gen. 1, 1—3.
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κόβμον, καϊ Πλάτων καϊ οί ταντά1 λέγοντες καϊ ημείς έμά&ομεν,
και νμεις πειύ&ήναι δύναΰ&ε. 6 καϊ το καλούμενον 'Έρεβος
παρά τοις ποιηταΐς είρήΰ&αι πρότερον νπο Μωνόέως2 οϊδαμεν.
60 1 Καϊ το εν τω παρά Πλάτωνι Ύιμαίφ φνύιολογούμενον περϊ τον νιον τον &εού, οτε λέγει' Έχίαοεν αντον εν
τω παντί, παρά Μωνοέως2 λαβών ομοίως εΐπεν. 2 εν γαρ ταΐς
Μωνοέως2 γραφαϊς άναγέγραπται, ως κατ εκείνο τον καιρόν,
οτε έζήλΰτον άπο Λίγύπτον οί Ίοραηλϊται καϊ γεγόναόιν εν τγι
έρήμφ, άπήντηβαν αντοϊς ίοβόλα &ηρία, εχιδναί τε καϊ ασπίδες
καϊ όψεων παν γένος, δ ε&ανάτον τον λαόν
3 καϊ κατ1 επίΊίνοιαν καϊ ένέργειαν την παρά τον %εού λεγομένην8 λαβείν τον
Μωνΰέα^ χαλκον καϊ ποιήόαι τύπον οτανρον καϊ τούτον 6τή6αι
έπϊ τη αγία όκηνη καϊ εϊπείν τω λαω' Έάν προόβλέπητε τω
τνπω τούτω και πιοτεύητε, εν αντω (f. 233 b) βω&ήόεβ&ε. 4 και
γενομένον τούτον τονς μεν ötpftg άπο&ανεϊν ανέγραψε, τον δε
λαον έκφνγεΐν τον θάνατον όντως παρέδωκεν. 5 α άναγνονς5
Πλάτων και μη ακριβώς έπιότάμενος, μηδέ νοήοας τύπον είναι
ΰτανρον άλλα χίαΰμα νοήόας, την μετά τον πρώτον &εον δνναμιν xs^fccitf'Om εν τω παντϊ είπε. 6 καϊ το ειπείν αντον τρίτον,
επειδή, ως προείπομεν, επάνω των νδάτων άνέγνω νπο Μων6εως6 είρημένον έπιφέρεό&αι το τον &εού Λνεϋμα. 7 δεντέραν
μεν γαρ χώραν τω παρά &εοϋ λόγω, ον κεχιάό&αΐ εν τω παντϊ
εφη, δίδωοι, τήν δε τρίτην τω λεχ&έντι έπιφέρε6&αι τω νδατι
πνεύματι, ειπών Τα δε τρίτα περί τον τρίτον. 8 καϊ ως έκπύρω6ιν γενήόεο&αι δια Μωνύέως* προεμήννόε το π:ροςρΐ2τ6κοζ;
πνεύμα, άκονβατε. 9 εφη δε όντως' Καταβήΰεται άείξωον πύρ
καϊ καταφάγεται μέχρι της άβύόόον κάτω. 10 ού τα αντά ονν
ήμεις αλλοί-g δοϊμζομεν, αλλ1 οί πάντες τα ημέτερα μιμούμενοι
λε^ουοχ 11 παρ ήμιν ονν έότι ταύτα άκο#<9<Μ καϊ μα&εΐν παρά
των ούδε τονς χαρακτήρας των ΰτοιχείων επισταμένων, Ιδιωτών
μεν καϊ βαρβάρων το φ&έγμα, ΰοφών δε καϊ πιοτών τον νουν
όντων, καϊ πηρών καϊ χήρων τινών τάς o^etg· ώς όννειναι ον
1

2
TCCVTCC Α .
Μωΰέως Α.
VCCTOV, όντως παρέδωκεν ävayvovg

3

4
γενομένην ed.
Μωσέα Α.
6
(om α) Α.
Μωαέως Α.

5

&ά

60: 1 Plato, Tim. 36 Β, C.
6 0 : 3 Num. 21, 8, 9.
60: 7 PseudoPlato Epist. II 312 Ε.
6 0 : 9 Deut. 32, 22.
6 0 : 11 cf. 1 Cor. 2, 5.
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σοφία, ανθρωπεία* ταύτα γεγονέναι, άλλα δυνάμει &εού λέ~
γεσ&αι.
61 1 *Όν τρόπον δε και άνε%ήκαμεν έαντονς τω &εω
χαινοποιη&έντες δια τον Χριστού, έξηγησόμε^α, όπως μη τούτο
παραλιπόντες δόΊ*ωμεν (f. 234a) πονηρεύειν τι2 εν τγι εξηγήσει*
2 όσοι αν πεισ&ώσι καϊ πιστενωσιν άλη&ή ταντα τα νφ ημών
διδασκόμενα καϊ λεγόμενα είναι, και βιούν όντως δννασ&αι
ύπισχνώνται, ενχεσ&αί τε και αίτεϊν νηστενοντες3 παρά τον &εον
των προημαρτημένων άφεσιν διδάσκονται, ημών όννενχομένων
καϊ σνννηστενόντων αντοϊς. 3 έπειτα άγονται νφ ημών εν&α
νδωρ εστί, και τρόπον αναγεννήσεως, ον καϊ ημείς αντοϊ άνεγεννή&ημεν, άναγεννώνται' έπ' ovd^arog γαρ τον 4 πατρός των
όλων καϊ δεσπότον &εού καϊ τον σωτήρος ημών Ιησού Χριστού
καϊ πνεύματος άγίον το έν τω ϋδαπ τότε λουτρόν ποιούνται.
4 και γάρ 6 Χρίστος εΐπεν' "!ldv μη άναγεννη&ήτε, ον μη είσέλ%ητε εις την βασιλείαν τών ουρανών. 5 ότι δε και αδύνατον
εις τάς μήτρας τών τεκονσών τονς άπαξ γενομένονς5 εμβήναι,
φανερον πάσίν εστί. 6 και διά Ήσαίον τού προφήτον, ως
προεγράψαμεν, εϊρηται, τίνα τρόπον φενξονται τάς αμαρτίας οί
άμαρτήσαντες καϊ μετανοούντες. 7 έλέχ&η δε όντως' Αούσασ^ε,
καθαροί γένεσ&ε, άφέλετε τάς πονηρίας άπο τών ψνχών νμών,
μά&ετε καλόν ποιεϊν, κρίνατε όρφανω καϊ δικαιώσατε χήραν,
καϊ δεύτε καϊ διαλεχ&ώμεν, λέγει κύριος' κ«1 εάν ώσιν αι άμαρτίαι νμών ώς φοινικούν, ώσει έριον λενκανώ, και εάν ωσιν ως
κόκκινον, ώς χιόνα λενκανώ.
8 εάν δε μη είσακούσητέ μον,
μάχαιρα νμας κατε(ΐ. 234ζ^δεται' τό γάρ στόμα κνρίον έλάλησε
ταύτα. 9 καϊ λόγον δε εις τοτ)το παρά τών αποστόλων έμά%Ό.μεν τούτον. 10 επειδή την πρώτην γένεσιν ημών άγνοούντες
κατ ανάγκην γεγεννήμ,ε&α εξ ύγρας σποράς κατά μϊξιν τήν τών
γονέων προς άλλήλονς καϊ εν εΰεσι φανλοις και πονηραις άνατροφαις® γεγόναμεν, όπως μή ανάγκης τέκνα μηδέ άγνοιας μένωμεν αλλά προαιρέσεως και επιστήμης, αφέσεως τε αμαρτιών
νπερ7 ων προημάρτομεν τνχωμεν, έν τω νδατι επονομάζεται τω
1

2
3
άν&ρωπ£ντ) Α mg.
Α: πονηοεύεα&αί τι Α mg.
νηβτενοντες
4
5
Β: νηστεύοντας Α.
του suppl. corr.
γεννωμένους ed.: &itcc£ γεννη
6
θέντες Α mg.
άναατςοφαις ed. 7 om ed.

61: 3 cf. Mt. 28, 19.

61: 4 Ioan. 3, 3, 5.

61: 7, 8 Is. 1,16—20.
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έλομένω άναγεννη&ηναι και μετανοήόαντι επί Totg ημαρτημέvoig το τον πατρός των όλων %al δεβπότον &εον όνομα, αντο
τοντο μόνον επιλέγοντος1 τον τον2 λονόόμενον άγοντος3 έπι
το λοντρόν. 11 oVo/i^ γαρ τω άρρήτω &εω ονδε^ έχει ειπείν
εϊ δε ug τολμήόειεν είναι λέγειν, μέμηνε την άβωτον μανίαν.
12 καλείται δε τούτο το Αουτρόν φωτιόμός9 mg φωτιζόμενων
την διάνοιαν των ταντα μαν&ανόντων.
13 καΐ έπ* ονόματος
δε Ίηΰον Χριότον, τοϋ (^τavρω%,έvτog επί Ιϊοντίον Πιλάτον, κα\
έπ ονόματος πνεύματος άγίον, ο δια των προφητών προεκήρνί,ε τά κατά τον Ίηβονν πάντα, 6 φωτιξöμεvog λούεται.
62 1 Και το λουτρόν δη τούτο άκούύαντες οί δaίμovεg
διά τον Λροφητον κεκηρνγμένον ενήργησαν καΐ ραντίζειν εαντονς wbg * εig τα ιερά αντών επιβαίνοντας καΐ προΰιέναι αντοις
μέλλοντας, λοιβάς καΐ κνίβας άποτε(ί. 235 &)λονντας * τέλεον δε
και λούεβ&αι άπιόντας5 πρίν έλ&εϊν επί τά ιερά, εν&α ΐδρννται,
ενεργονοι. 2 πα& γάρ το νπολύε6&αι επιβαίνοντας τοις ίεροΐς
και τοις αύτοΐς τους &ρηΰκεύοντας κελενεβ&αι νπο των Ιερατενόντων εκ των ΰνμβάντων Μωνΰει6 τω είρημένω προφήτη
μά&όντες οί δαίμονες έμιμήΰαντο. 3 κατ εκείνο γάρ τον καιρόν
ΰτε Μωνόης7 εκελεύβ&η κατελ&ων είς Αϊγνπτον ε%αγαγειν τον
εκεί λαον των 'Ισραηλιτών, ποιμαίνοντος αντον εν τη Άρραβικη
γη πρόβατα τον προς μητρός &είον, εν ιδέα πνρος εκ βάτον
προΰωμίληόεν αντω 6 ημέτερος Χριστός, και εΐπεν
Ψπόλνόαι
τά υποδήματα 6ον καΐ προόελ^ών ακονβον. 4 δ δε νπολνΰάμενος και προόελ&ών άκήκοε κατελ&εϊν εις Αϊγνπτον και έζαγαγεΐν τον έκει λαον των Ίβραηλιτών, και δύναμιν Ιόχνράν
έλαβε παρά τον λaλ/ή6avτog αντω εν Ιδέα πvρog Χριότον, κ«1
κατελ&ων ενήγαγε τον λαον ποιήΰας μεγάλα και &ανμάοια, α ει
βονλεό&ε μα&εϊν, εκ των βνγγραμμάτων εκείνον ακριβά μα&ή6ε6&ε.
63 1 Ίονδαϊοι δε πάvτεg και ννν $£(ϊά<?κον<7ί. τον άνωνόμαΰτον &εον λελαληκέναι τω Μωνΰει.6
2 ο&εν το προφητι
κών πνενμα διά Ήοαίον τον προμεμηννμένον Λροφ^τον έλέγ1
S7tiXsyovtsg Α.
man. prim.: suppl. corr.

62: 3 Ex. 3,5.

2

3
τοντον Α pro τον τον.
άγοντες Α. 4 om Α
7
Ιπιοντας ed. 6 ΜωαειΑ.
Μωσης Α.

5

63: 2 Is. 1,3.
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χον αυτούς, ώς προεγράψαμεν, εΐπεν 'Έγνω βοϋς τον κτησάμενον και όνος την φάτνην τον κυρίου αύτοϋ, 'Ισραήλ δε με
ουκ εγνω κα\ 6 λαός με ου συνήκε. (f. 235 b) 3 και Ίησοϋς δε
6 Χριστός, ότι ουκ έγνωσαν 'Ιουδαίοι τί πατήρ occd τι υιός,
o^otcog έλεγχων αυτούς και αΰτο£ εΐπεν Ουδείς εγνω τον πα
τέρα εΐ μη 6 υιός, ούδε τον υίον εΐ μη δ πατήρ κα\ οϊς αν
αποκάλυψη 6 υιός. 4 ό λόγος δε του θεοϋ εστίν 6 υϊος αυτού,
ώς προέφημεν. 5 και άγγελος δε καλείται και απόστολος' αυτός
γάρ απαγγέλλει1 οβα δει γνωσθήναι, και αποστέλλεται, μηνύ6ων οβα άγγέλλεται, ώς και αύτβς 6 κύριος ημών εΐπεν' Ό έμοϋ
άκούων ακούει του άποστείλαντός με. 6 παΐ εκ των του Μωυσέως2 δε συγγραμμάτων φίπ/ερό^ τοϋτο γενήσεται. 7 λέλεκται
δε εν αύτοΐς ούτως' Και έλάλησε Μωυσεΐ3 άγγελος θεοϋ εν
φλογι πυρός εκ της βάτου και εΐπεν' 'Εγώ είμι 6 ών, θεός
ΪΑβραάμ, θεός Ισαάκ, θεός Ιακώβ, δ θεός των πατέρων 6ου.
8 κάτελθε εις Αϊγυπτον και έξάγαγε τον λαόν μου. 9 τά δ'
επόμενα εξ εκείνων βουλόμενοι μαθεΐν δύνασθε' ού γάρ δυ
νατόν εν τούτοις άναγράψαι πάντα. 10 αλλ* εις άπόδειζιν γεγόνα6ιν οΐδε οί Ao^ot ότι υιός θεοϋ και άπο6τολος Ίη6οϋς δ
Χρι6τός εστί, πρότερον λόγος ων, και εν Ιδέα πυρός ποτέ φα
νείς, ποτέ δε και εν είκόνι άσωμάτω*' νυν δε διά θελήματος
θεοϋ υπέρ του ανθρωπείου γένους άνθρωπος γενόμενος ύπέμεινε και παθεΐν όσα αύτον ενήργησαν οί δαίμονες διατεθήναι
νπο των ανόητων Ιουδαίων. 11 οϊτινες έχοντες ρητώς ειρημένον εν τοΓ^ Μωυσέως2 συντάγμασν Και έλάλησεν άγγελος του
θεού τω (f. 236a) Μωυ6εϊζ εν πυρι φλογός εν βάτω και εΐπεν
Έγώ είμι 6 ών, 6 θεός 'Αβραάμ και 6 θεός Ισαάκ και 6 θεός
'Ιακώβ, τον τών όλων πατέρα και δημιουργον τον ταύτα είπόντα
λέγουΰιν είναι. 12 όθεν κα\ το προφητικόν πνεύμα ελέγχον
αυτούς εΐπεν 'Ισραήλ δέ με ουκ εγνω, και 6 λαός με ού σννήκε.
13 και πάλιν 6 Ιησούς, ώς εδηλώσαμεν, παρ1 cwrotg ων εΐπεν*
Ουδείς εγνω τον πατέρα ει μή 6 υιός, ούδε τον νίόι^ εΐ μή 6
πατήρ καΙ o£g αν δ υιός αποκάλυψη.
14 'Ιουδαίοι ούν ήγησά1

παραγγέλλει Α mg.

2

Μωϋέως A.?

3

Μωσεΐ Α.

4

ασωμάτων ed.

63: 3 Mt. 11, 27. 63: 5 Mt. 10, 40. Mc. 9, 37. Lc. 10, 16 ; 9, 48.
63: 7 Ex. 3, 2,6,14. 63: 12 Is. 1, 3. 63: 13 Mt. 11, 27.
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μενοι άεϊ τον πατέρα των όλων λελαληκέναι τω Μωυβεϊ,1 τον
λαλήΰαντος αύτω όντος υίου τον &εοϋ, ος και άγγελος και από
στολος κέκληται, δικαίως ελέγχονται καϊ διά τον προφητικού
πνεύματος καϊ δι9 αύτου τον Χριβτοϋ, ως ούτε τον πατέρα ούτε
τον υίον εγνωοαν. 15 ol γαρ τον υίον πατέρα φάόκοντες είναι
ελέγχονται μήτε τον πατέρα επισταμένοι, μη$ ort έστϊν vfög
τω πατρϊ των όλων γινώσκοντες* ος και λόγος2 πρωτότοκος ων
τον &εοϋ και &εος υπάρχει. 16 και πρότερον διά της τον πυρός
μορφής καϊ εικόνος ασωμάτου τω Μωνύεΐ1 καϊ τοις έτέροις προφήταΐ£ εφάνη · νυν S* εν χρόνοις της υμετέρας αρχής, ως προείπομεν, διά παρθένου αν&ρωπος γενόμενος κατά την τον πατρός
βουλήν ύπερ σωτηρίας των πιστευόντων αντω και έζον&ενη%ήναι και πα$εϊν ύπέμεινεν, ίνα άπο&ανών καϊ άναστάς νικήσι\
τον θάνατον. 17 το δε είρημένον εκ βάτον τω Μωυόεΐ1' Έγώ
είμι 6 ων, (f. 236b) δ &εος 'Αβραάμ και 6 &εος 'Ισαάκ και 6
&εος 'Ιακώβ και 6 &εος των πατέρων σου, ο^μαντι-κον του καϊ,
άποfrαν όντας εκείνους μένειν καϊ flWt αΰτου του Χρίστου αν
θρώπους* καϊ γάρ πρώτοι των πάντων ανθρώπων εκείνοι περϊ
&εοϋ ξήτησιν ήσχολή&ησαν, 'Λβραάμ μεν πατήρ ων τον 'Ισαάκ,
'Ισαάκ δε του 'Ιακώβ, ως καϊ Μωυσής* ανέγραψε.
64 1 Καϊ το άνεγείρειν δε το ιεϊδωλον της λεγομένης
Κόρης επί ταΐς των υδάτων πηγαΐς ενεργήσαι τους δαίμονας,
λέγοντας θυγατέρα αυτήν είναι του Άιός, μιμησαμένονς το διά
Μωυσέως* είρημένον, εκ των προειρημένων νοήσαι δύνασθε.
2 εφη γάρ δ Μωυσής,3 ως προεγράψαμεν * "Έν άρχη έποίηβεν δ
θεός τον ούρανόν και την γήν. 3 ή δε γη ην αόρατος καϊ άκατασκεύαστος, καϊ πνεύμα θεοϋ επεφέρετο επάνω των υδάτων.
4 είς μίμησιν ουν του λεχθέντος έπιφερομένου τω υίατι πνεύ
ματος θεού την Κόρην Φυ^ατε'ρα του /Ιιος εφασαν. 5 καϊ την
'Αθηναν δε ομοίως πονηρευόμενοι θυγατέρα του Αιος εφασαν,
ουκ άπο μίξεως, αλλ', επειδή έννοηθέντα τον θεον διά λόγου
τον κόσμον ποιήσαι εγνωοαν, ώς τήν πρώτην εννοιαν εφασαν
τήν Άθηναν
όπερ γελοιότατον ηγούμεθα είναι, της εννοίας
1

Μωαει Α.

2

tr. λόγος ncci ed.

63: 15 cf.Ioan. 1, 14.

3

Μωαής Α.

63: 17 Ex. 3, 6,14.

4

Μωΰέως Α.

64: 2, 3 Gen. 1, 1,2.
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εικόνα παραφέρειν ΰηλειών μορφήν. 6 και ομοίως τους άλλους
λεγόμενους νίούς του Αιος αϊ αράζεις έλέγχουσιν.
65 1 Ημείς1 δε μετά το οϋτως λούσαι τον πεπεισμένον
καϊ συγκατατε&ειμένον έπι τους λεγόμενους (f. 237 a) αδελφούς
ofyofi«!', έν&α συνηγμένοι είσί, κουνάς εύχάς ποιηϋόμενοί υπέρ
τε εαυτών καΐ του φωτισ&έντος καϊ 'άλλων πανταχού πάντων
εύτόνως, όπως καταζιω&ώμεν τά άλη&ή μα&όντες και δι έργων
αγαθοί πολιτενταϊ* και φύλακες των εντεταλμένων εύρε&ήναι,
όπως την αίώνιον σωτηρίαν σω&ώμεν. 2 αλλήλους φιλήματι άσπαζόμε&α3 παυσάμενοι τών ευχών. 3 έπειτα προσφέρεται τω προεστώτι
των αδελφών άρτος και jrotr^oi/ ύδατος και κράματος419 καΐ
oxürog5 λαβών αϊνον6 και δόζαν τω πατρϊ τών όλων διά του ονό
ματος του υίοϋ και του πνεύματος του άγιου αναπέμπει και1
εύχαριστίαν υπέρ του κατηζιώό&αι τούτων παρ9 αύτοϋ έπϊ πολύ
ποιείται' οΰ συντελέσαντος τάς εύχάς και την εύχαριστίαν πας
6 παρών Aaog επευφημεί λέγων Αμήν.
4 το δε ''Αμήν τβ
Έβραΐδι φωνή το Γένοιτο σημαίνει. 5 εύχαριστήσαντος δε του
προεστώτος και έπευφημήσαντος8 παντός του λαού ol καλούμενοι
παρ ήμΐν9 διάκονοι διδόασιν10 έκάστω τών παρόντων μεταλαβειν
άπο του εύχαριστη&έντος άρτου και οϊνου καϊ ύδατος καϊ τοί^
ου παροϋ6ιν άποφέρουόι.
66 1 Και ή τροφή αύτη καλείται παρ"* ήμϊν ευχαριστία,
ής ούδενϊ άλλω μετασχεΐν έζόν έότιν ή τω πιστεύοντι αλη&ή
f?i^t τά δεδιδαγμένα" ύφ9 ημών, καϊ λουσαμένω το12 ύπερ αφέ
σεως αμαρτιών καϊ είς αναγέννησιν (f. 237 b) λουτρόν, και οϋτως
βιοϋντι13 ώς 6 Χρίστος παρέδωκεν. 2 ου γάρ ώς κοινον αρτον
ούδε κοινον πόμα ταύτα u λαμβάνομεν * αλλ9 ον τρόπον διά λόγου16
&εού σαρκοποιη&εϊς 'Ιησούς Χρ^τοί? ό σωτήρ ημών και σάρκα
καϊ αίμα ύπερ σωτηρίας ημών εσχεν, οϋτως και την δι1 ευχής
λόγου του παρ9 αυτού εύχαριστη&εΐσαν τροφήν, έξ ής αίμα καϊ
1

[ante ημείς Α man. rec.; cf. 67
fin. 2 άγ. πολ.: άγαμων ποΧι3
4
δ
τευβ&αι C.
άΰπασώμε&α C.
%αϊ κράματος om C.
ούτως C.
6
7
8
νμνον C.
C Α corr.: om Α man. prim.
ενφημήΰαντος C. 9 ημών C.
10
η
δίδωαν C, δίδονσι C mg.
δεδαγμένα C; δεδειγμένα η, δεδιδαγμένα
12
18
15
C mg.
τω C.
βοιονντι C.
"• πάντα C.
λόγον C.
66: 2 cf. Ioan. 1, 14; 6, 5 4 /
Mt. 26, 28.

6 6 : 3 Lc. 22, 19,20; 1 Cor. 11, 23—25;
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σάρκες1 κατά μεταβολήν τρέφονται ημών, εκείνον τον σαρκοποιη&έντος Ίησον καί σάρκα και αίμα έδιδάχ&ημεν είναι. 3 οι γάρ
απόστολοι εν τοις ysi/o/isVotg vk12 αυτών άπομνημονεύμασιν,
δ
καλείται ευαγγέλια3, όντως παρέδωκαν εντετάλ&αι αύτοΐς' τον
Ίησοϋν λαβόντα αρτον ενχαριστήσαντα είπεΐν' Τούτο ποιείτε*
είς τήν άνάμνησίν μον, τοντ έστι0 το σώμα μον* καί το ποτήριον ομοίως λαβόντα καί ενχαριστήσαντα είπεΐν Τοντό εστί
το αιμά μον
καί μόνοις αντοϊς μεταδονναι. 4 όπερ καϊ εν
roig τον Μί&ρα, μνστηρίοις παρέδωκαν γίνεσ&αι μιμησάμενοι
ol πονηροί δαίμονες' oirt γάρ άρτος καί ποτήριον ύδατος τί&εται
έν ταϊς τον μνονμένον τελεταις μετ επιλόγων τινών, η έπίστασ&ε
ί} μαΰεϊν δύνασ&ε.
67 1 Ήμεϊς δε μετά ταντα λοιπόν αεί τούτων άλλήλονς
άναμιμνήσκομεν'
και ol έχοντες τοις λειπομένοις6 πάσιν έπι7
κονρονμεν ,
καϊ σύνεσμεν άλλήλοις αεί. 2 επί πασί τε οϊς
προσφερόμενα ενλογονμεν τον ποιητών τών πάντων διά τον
υΐον αύτον Ίη&ον Χρκ?τον καί διά πνεύματος τον άγίον. 3 καϊ
τ% (f. 238 a) τον ήλίον λεγομένη ημέρα πάντων κατά πόλεις η
αγρούς μενόντων8 επί το αυτό σννέλενσις γίνεται, καί τά απομνη
μονεύματα τών αποστόλων η τά σνγγράμματα τών προφητών
άναγινώσκεται, μέχρις εγχωρει9. 4 είτα πανσαμένον τον άναγινώσκοντος δ προεστως διά λόγον τήν νον&εσίαν10 καϊ πρόκλησιν
της τών καλών τούτων μιμήσεως ποιείται. 5 έπειτα άνιότάμε&α
κοινή πάντες καί εύχάς πέμπομεν καί, ως προέφημεν, πανσαμένων ημών της ευχής άρτος προσφέρεται η καί οίνος καί νδωρ,
καϊ 6 προεστως εύχάς ομοίως καϊ ευχαριστίας, οση δύναμις
αύτω, αναπέμπει^ καί δ λαός έπενφημει λέγων το Αμήν, καί ή
διάδοσις12 καί ή μετάληψις άπο τών εύχαριστη&έντων έκάστω
γίνεται, και rote? ού παροϋσι διά τών διακόνων πέμπεται. 6 οί
εύπορονντες δε13 καί /3(mW^£i/0fc κατά προαίρεσιν έκαστος τήν
1
3
αάρξ C. 2 υπό C.
καλ. εν.: ευαγγέλια καλούνται C. 4 ποιείτε
C Α corr.: ποιείται Α man. prim. 5 τοντ εστί C Α corr., τοντέατι Α man.
prim.; τούτα έατι ed. 6 λοιπομένοις C. 7 έπικορονμεν C. 8 η ... μεν..:
ε$ς άρτους C. 9 ' μέχί εγχ.: μέχρι ενχωρεΐν C. 10 νον&εσμην C. n προ
12
φέρεται C.
διάδωας C. 13 τε C.

67: 3—7 cf. Plin. Epist. 96 (97), 7.

67: δ cf. 1. Cor. 14, 16.
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εαυτού ο βούλεται δίδωσι, καϊ το συλλεγόμενον
παρά τω προεστώτι άποτίδεται,
καϊ αυτός επικουρεί ορφανοϊς τε καϊ
χήραις1,
καϊ τοις διά νόσον ή δι αλλην αίτίαν λειπομένοις, καϊ totg εν
δεΰμοΐζ oitft ? καϊ rotg παρεπιδήμοις2
οϋσι %uvoig, καϊ απλώς
πασι xoig εν χρεία ονύι κηδεμων γίνεται.
7 τήν δε του ηλίου
Ύ\μέραν xoivfl πάντες την συνέλευσιν
ποιούμεθα,
επειδή
πρώτη
έστιν ήμερα, εν η 6 &εος το σκότος και την υλην3 τρέψας κόσμον
έποίησε, και 'Ιησούς Xρι6τbg δ ήμέτερog σωτήρ τη αυτή4" ημέρα
έκ νεκρών (f. 238 b) ανέστη' τη γαρ προ της κρονικής
έσταύρωσαν αυτόν, και τη μετά τήν κρονικήν,
ήτις έστϊν ηλίου ήμέραι
φανείς τοΓ? άποστόλοις αυτού καϊ μα&ηταΐς έδίδαζε ταύτα, άπερ
είς έπίσκεψιν 5 και υμιν6
άνεδώκαμεν.7
6 8 1 Καϊ εΐ μεν δοκεϊ ϋμιν λόγου καϊ αληθείας
εχεσ&αι,
τιμήσατε αυτά* εΐ δε λήρος υμιν δοκεϊ, hg ληρωδών
πραγμάτων
καταφρονήσατε,
και μη ώς κατ εχ&ρών κατά τών μηδέν άδικούντων θάνατον
ορίζετε.
2 προλέγομεν
γάρ υμιν ο η ουκ
έκφεύζεσ&ε την έσομένην του $εοϋ κρίσιν,
εάν έπιμένητε
τη
αδικία' καϊ ήμεΐς επιβοήσομεν
Ό φίλον τω &εω τούτο
γενέσ&ω.8
3 9 Καϊ δξ επιστολής10
δε του μεγίστου καϊ
επιφανέστατου
Καίσαρος Αδριανού,
τού πατρός υμών, έχοντες άπαιτειν
ύμας
κα&ά ήζιώσαμεν κελεύσαι τάς κρίσεις γενέσθαι,"
ουκ εκ τού
κεκρϊσ&αι τούτο υπο Αδριανού12
μάλλον ήζιώσαμεν,
αλλ' εκ τού
έπίστασ&αι δίκαια1* ά%ιούν την προσφώνησιν
καϊ ε%ήγησιν πεποιήμε&α.1ά
4 ύπετάζαμεν δε καϊ της επιστολής Αδριανού
το
άντίγραφον,
ίνα καϊ κατάu τούτο άλη&εύειν ήμας
γνωρίζητε.
και εστί το αντιγραφον
τούτο
'Αδριανού

Μ

ϋπερ Χριστιανών
επιστολή.17
Μινουκίω
Φουνδανω.

2
3
AC corr.: χήρας C man. prim.
παραπεδήμ,οις C.
%αϊ .. .
4
5
vXr\v: εις την ανγην C.
κόβμ,ον . . . ccvry om C.
είς ε%.: ετίΐστρειρειν
6
7
C man. prim., ig επίσκειριν G corr.
Α C mg.: ημιν C.
] post άνε8
δώκαμ,εν Α man. rec, cf. 65: 1.
ώς τω &εω φίλον, ταυττ] γενέσ&ω Α mg.
9
68: 3·—10 cf. Eus. HE 4, 8, 7—4, 9, 3. 10 αποστολής Α. " γίνεσ&αι
12
Eus.
ον% . . . Αδριανού Α: τούτο o<b% ώς VTCO 'Αδριανού %ελευσ%·εν
13
14
15
Eus.
δικαίαν Eus.
καί. !ξ. πεπ. om Eus.
%ατά om Eus.
16
17
nal . . . τούτο Α: γ.α\ εστίν τόδε Eus.
tit. om ed.

Apologia.

77

6 Έπιΰτολήν εδεζάμην γραφεΐύάν μοί άπο Σερηνίον* Γρανιανον, λαμπρότατου ανδρός, οντινα 6υ διεδεξω. 7 ου δοκεΖ
οΰν μοι2 το πράγμα άζήτητον (f. 239a) καταλιπεΐν, ίνα μήτε
οί αν&ρωποι ταράττωνται, καΐ τοις ονκοφάνταις χορηγία κακονργίας παραοχεϋ1^. 8 αν3 ονν Σαφώς εις ταντην τήν άζίωΰιν οί
έπαρχιώται* δννωνται5 διϊβχνρίζεΰ&αι κατά των Χριστιανών,
ως και προ βήματος αποκρίνεσαι,6
έπι τοντο μόνον τραπώ6ιν, αλλ'' ονκ άζιώοεόιν ονδε μόναις βοαΐς. 9 πολλω γαρ
μάλλον προόηκεν, εϊ τις κατηγορεΐν βονλοιτο, τοντό 6ε διαγινώόκειν. 10 εϊ τις ονν κατηγορεί %cd δείκννβί τι παρά τονς
νόμους πράττοντας, όντως διόριζε7 κατά την δνναμιν τον αμαρ
τήματος' ώς μά τον Ήρακλέα, εϊ τις Συκοφαντίας χάριν τοντο
προτείνοι, Λ«λαμ/3ίπ/£ νπερ της δεινότητος, καϊ φρόντιζε όπως
αν έκδικήοειας.
1

5

Σερεννίον Eus. 2 tr. μοι ονν Eus.
d^vavtai Eus. 6 άτΐοκρίναα&αι Eus.

3

ει Eus. 4 επαρ%εωται Α.
· όριζε Eus.

η

IUSTINTIS MARTYR.
APPENDIX
qui Apölogia Secunda Appellatur.
Τον αυτού αγίου
Ίουΰτίνου Φιλοΰόφου καΐ Μάρτυρος
Απολογία υπίρ Χριστιανών
προς την Ψωμαίων Σύγκλητον.1
1 1 (f. 193 a) Kai τά χ&ες δε κα\ πρώην εν τη πόλει
υμών γενόμενα έπΧ Ούρβίκου, ω Ψωμαϊοι, και τά πανταχού
ομοίως ύπο των ηγουμένων άλόγως πραττόμενα ε\ηνάγκαύέ με
ύπερ υμών, ομοιοπα&ών όντων καί αδελφών, καν άγνοητε κα\
μή &έλητε διά την δόζαν τών νομιξομένων αξιωμάτων, τήν
τώνδε τών λόγων όύνταζιν2 ποιήΰαο&αι. 2 πανταχού γάρ, ος
αν βωφρονίζηται ύπο 5Τατ^ό^ η γείτονος η τέκνου η φίλου η
αδελφού η ανδρός η γυναικός κατ9 ελλειψιν, χωρίς τών πειβδέντων τους αδίκους καΧ ακόλαστους έν αΐωνίω πυρΧ κολαα&ήόε<5&αι, τους δ' ενάρετους καΧ ομοίως Χριοτω βιώΰαντας εν
άπα&εία ΰυγγενέΰ&αι8 τω &εω (λέγομεν δε τών γενομένων
Χριστιανών), διά το δνΰμετά&ετον και (f. 193 b) φιληδονον και
δυύκίνητον προς το καλοί/ ορμηβαι,* καΧ οι φαύλοι δαίμονες,
έχ&ραίνοντες ήμΐν καΧ τους roto^rovg ό\κα<7τά<? έχοντες υποχεί
ριους καΧ λατρεύοντας, ώς ουν άρχοντας δαιμονιώντας, φοι^ν^ν
ήμας παραΰκευάξουΰιν.
3 όπως δε κ(ώ ή αίτια τού παντός
γενομένου επί Ουρβίκου φανερά ύμίν γένηται, τά πεπραγμένα
άπαγγελώ.
1

tit. Α.

2

ανναξιν Α.

3

ϋυγγενήΰεβ&αι ed.

* lin. tot. ras. Α.
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1

3 1 Γυνή τις βννεβίον άνδρι άκολαβταίνοντι, άκολαόταίνονϋα καϊ αυτή πρότερον. 2 έπεί2 δε τά τον Χριβτον διδάγ
ματα εγνω, αυτή3 έβωφρονίο&η* καΐ τον άνδρα 6μoίωg 6ωφρονείν πεί^ειν επειρατο, τά διδάγματα αναφερόντα, τήν τε
μέλλονταν wlg ον όωφρόνως και μετά λόγου όρ&οϋ βιοϋ&ιν
εΰεβ&αι εν αϊωνίω πυρί κόλαύιν άπαγγέλλονΰα.
3 ό δε ταϊς
ανταΐς άΰελγείαις επιμένων άλλοτρίαν διά των πράξεων έποιειτο
την γαμεχήν. 4 άόεβες γάρ ηγουμένη το λοιπόν ή γννή βυγκατακλίνεό&αι άνδρι, παρά τον της φύσεως νόμον και παρά το
δ-ίχαιον πόρους ηδονής εκ παντός πειρωμένω ποιεϊύ&αι, της 6νξνγίας χωριΰ&ήναι έβονλή&η. 5 καΙ επειδή έξεδνύωπεϊτο νπο
των αντής, ετι προαμένειν όνμβονλενόντων, ώς εις ελπίδα με
ταβολή ήξοντός ποτέ τον ανδρός, βιαξομένη έαυτήν έπέμενεν.
6 επειδή δε δ ταύτης άνήρ εις τήν Άλεξάνδρειαν πορεν&εις χαλεπώτερα πράττειν άπηγγέλ&η, όπως μη κοινωνός των αδικημά
των καϊ άϋεβημάτων yaV^zm, paVovtfa έν τη ΰυζυγία και δμο6iavtog καϊ δμόκόιτος γινομένη, το λεγόμενον παρ νμΐν ρεπούδιον δονύα εχωρίο&η. 7 ό δε κοίλος κάγαδος ταύτης άνήρ, δέον
αντον χαίρειν οτι α Λαλία μετά των υπηρετών καϊ των μιΰ&οφόρων ευχερώς έπραττε, μέ&αις χαίρονΰα και κακία πάση, τουρ
τών μεν των πράξεων πέπαυτο καϊ αντον τά αυτά παύβαΰ&αι
πράττοντα έβονλετο, μη βονλομένον άπαλλαγείόης κατηγορίαν
πεποίηται, λέγων άντήν Χρκ7τ£#νήι> είναι, 8 καϊ ή μεν βιβλίδιόν 6οι τω αντοκράτορι άνέδωκεν, πρότερον ύνγχωρη&ήναι αύτη
διονκήβαύ&αι τά έαντής άξιονβα, έπειτα άπολογήσαΰ&αι περί
τον κατηγορήματος μετά τήν των πραγμάτων αυτής διοίκηβιν
και ΰννεχώρηβας τούτο. 9 δ ob ταύτης ποτέ άνήρ, προς εκείνην μίν μή δυνάμενος τά ννν ετι λέγειν, προς Πτολεμαίου τίνα,
ον Ονρβικος5 έκολάΰατο, διδάσκαλον εκείνης των Χριστιανών
μαθημάτων γενόμενον, έτράπετο διά τονδε τον τρόπου. 10 εκατόνταρχον είς δεσμά έμβαλόντα τον Πτολεμαΐον, φίλον αύτω
υπάρχοντα, έπειθε λαβέσ&αι τον Πτολεμαίον καϊ άνερωτήσαι
εΐ, αντο τοντο μόνον6, Χριστιανός έστιν. 11 και τον Πτολε1

2
a
2: 1—20; cf. Eus. HE 4, 17, 2—18,
επειδή Eus.
εγνω
4
αυτή, Α: εγνωααν οντοι Α mg : εγνω Eus.
εβωφρονίβ&η (2: 2) . . .
5
6
έλεγχόμενΌν (2: 16) om Α: suppl. Eus.
Ov^ßtmog Eus.
ει, . . .
μόνον Eus.: avxb τοντο μόνον, εί ed.
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Iustinus.

μαΐον, φιλαλή&η αλλ' ούκ άπατηλον ονδε ψενδολόγον την γνώμην οντά δμολογήσαντα
ίαυτό^ είναι Χριστιανόν,
εν δεσμοϊς
γενέσθαι δ έκατόνταρχοξ πεποίηκεν,
καϊ έπϊ πολύν χρόνον εν
τω δεσμωτηρίω έκολάσατο.
12 τελενταιον
δε, οτε έπϊ Ονρβικον1 ήχ&η δ άνδρωπος^ δμοίοος αυτό τούτο μόνον έζητάσ&η, εΐ
εϊη Χριστιανός.
13 καϊ πάλιν, τα καλά εαντω
σννεπισταμένος
δια την άπδ τον Χριστού διδαχήν, το διδαόκαλεΐον2
της &είας
αρετής ώμολόγησεν.
14 ό γαρ αρνούμενος
δτ^ουν ί) κατεγνωκως τον πράγματος εζαρνος γίνεται ? η εαυτόν άνάζιον
επιστα
μένος καϊ άλλότριον τον πράγματος τήν δμολογίαν φεύγει'
ων
ούδεν πρόσεστιν τω άλη%ινω Χριστιανω.
15 καϊ τον
Ούρβίκονζ
κελεύσαντος αντον άπαχ&ήναι Αούκιός τις, καϊ αντος ών Χριστια
νός, ορών την άλόγως όντως γενομένην κρίσιν, προς τον Ονρβικον1 έφη'
16 Τις*η αιτία; τού* μήτε μοιχον μήτε
πόρνον
μήτε άνδροφόνον
μήτε λωποδύτην
μήτε άρπαγα μήτε
απλώς
αδίκημα τι πράζαντα
έλεγχόμενον,
o^d/i(nrog5 δε Χριστιανού®
προσωννμίαν
ομολογονντα
τον άν&ρωπον τούτον εκολάσω;
ον
πρέποντα Εύσεβεΐ αντοκράτορι ονδε φ6λθ(?οφοι>7 Καίσαρος
παιδί
ούδε τη 8 ιερά σνγκλήτω κρίνεις, ω Ονρβικε.9
17 καϊ ος ονδεν
άλλο άποκρινάμενος
καϊ προς τον Λούκιον έφη * Άοκεϊς μο& καϊ
σύ είναι τοιοντος.
18 καϊ10 Αονκίον φήσαντος · Μάλιστα,
πάλιν
καϊ αύτον άπαχ&ηναι έκέλενσεν.
19 ό δε και8 χάριν
εΐδέναι
cb/ioAd^, πονηρώνη
δεσποτών
τών τοωΰτων απηλλάχ&αι
γινώσκων καϊ προς τον πατέρα καϊ βασιλέα τών ουρανών12
πο~
ρεύεσ&αι.
20 καϊ άλλος δε τρίτος έπελ&ων13 κολασ&ήναι
προσετιμή&η.
3 1 (f. 196 b 1. 7) 1 4 Κάγώ ονν προσδοκώ νπό τίνος
ώνομασμένων15
έπιβονλεν&ήναι
καϊ ξύλω έμπαγήναιlö,
η
1Ί
18
νπο Κρίσκεντος
τού φιλοψόφον
καϊ φιλοκόμπον.
2 ον
φ^λό^οφον είπεϊν cc|to^ τον άνδρα , ος γε περϊ ημών α19

τών
καν
γαρ
μή

1
Ουρβίκιον Eus. 2 διδασκάλων ed. 3 Ουρβικίον Eus. 4 αίτια;
5
6
του ed.: αιτία του Eus.
Eus.: πα&ήματος Α.
Eus.: Χρίστου Α,
7
8
9
10
φιλοσοφώ Eus.
om Eus.
Ουρβίκιε Eus.
του add Eus.
11
12
γαρ add Eus.
γινώσκων . . . ουρανών Α: Eus. εαεΐπεν καϊ τΐαρά
13
U
άγα&ον ΐΐατερα %α\ βασιλέα τον 0·εον.
άπελ&ών Α.
cap. 3 hic
1δ
c. Eus. HE 4, 16, 3 - 6 ( = 3: 1—6); Α habet post cap. 8.
ώνομ. Eus.
16
17
18
όνομ. Α.
έντιναγχιναι Eus.
Κρήσηεντος Eus.
άφιλοσόφον
19
Eus.
ημών α Α: ων Eus.
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έπίσταται δημοσία καταμαρτυρεί,
ως ά&έων παί άσεβων
Χριστια
νών όντων, προς χάριν και ήδονήν των πολλών τών
πεπλανη
μένων ταύτα 1 πράττων.
3 είτε γαρ μη έντνχών το££ τον Χρκ?τοχ>
διδάγμασι κατατρέχει ημών, παμπόνηρος έστι καϊ Ιδιωτών πολν
χειρών, οϊ φνλάττονται
πολλάκις περί ων ουκ έπίστανται
διαλέγεσ&αι και ψενδομαρτνρείν
η2 εΐ έντνχών, μη σννήκε3 το εν
αντοις μεγαλεΐον,* η σννείς, προς το μη νποπτεν&ήναι
τοιούτος
ταύτα ποιεί, πολν μάλλον άγεννής και παμπόνηρος,
Ιδιωτικής
καϊ άλόγον δόξης και φόβον έλάττων ων. 4 και γαρ
προ&έντα5
με και ερωτήσαντα αντον ερωτήσεις τινάς τοιαύτας και* μα&εΐν
καϊ θλδ^ξα^ ort άλη&ώς μηδέν έπίσταται,
είδέναι νμας
βονλομαι.
5 (f. 197a) και ότι άλη&ή λέγω, εί μη άνηνέχ&ησαν
νμιν αι
κοινωνίαι τών λόγων, έτοιμος και εφ νμών κοινωνεϊν τών ερω
τήσεων πάλιν' βασιλικον1
<f αν και τούτο έργον εϊη.
6 εί δε
καϊ έγνώο&ηΰαν νμιν αι ερωτήσεις μον και αι εκείνον
αποκρί
σεις, φανερον νμιν έστιν ort ονδεν τών ημετέρων8
έττ^ταταί,*
η εί κα,ν έπίσταται,
δια τονς άκονοντας δε ον τολμά
λέγειν,
o/iotoag Σωκράτει9
ώς προέφην,10 ον φιλόσοφος άλλα φιλόδοξος
άνήρ π δείνκνται,
ος γε μηδέ το 2ϋ'ωκρί^κόχ' άξιέραστον ον τίμα'
ΆλΧ οντι γε προ της αληθείας τιμητέος άνήρ.
7 αδύνατον δε
12
Κννικω, άδιάφορον το τέλος προ&εμένω ,
το άγα&ον είδέναι
πλην
αδιαφορίας.
4 1 (f. 1 9 3 b fin) "Οπως δε μή τις εϊπη% Πάντες ονν έαντονς φονεύσαντες πορεύεστε ήδη παρά τον &εον καϊ ήμιν πράγ
ματα μή παρέχετε,
— έρώ δι ην αίτίαν τούτο ον
πράττομεν,
κα\ δι ην (f. 194a) εξεταζόμενοι άφόβως δμολογούμεν.
2 ονκ
εική τον κόσμον πεποιηκέναι τον &εον δεδιδάγμε&α, άλλ' ή δια
το άν&ρώπειον γένος'
χαίρειν τε τοις τα προσόντα αντω μιμονμένοις προέφημεν,
άπαρέσκεσ&αι δε rotg τα φαύλα
άσπαgo^sVoig ή λόγω ή έργω.
3 εί ονν πάντες iayrovg
φονενσομεν, τού μή13 γεννη^ήναί
τίνα καϊ μα&ητεν&ήναι εις τά &εΐα
διδάγματα^ ή καϊ μή etWt το άν&ρώπειον γένος, όσον εφ ήμΐν,
1

a
3
i
τοντο Eus.
ncci Eus.
μή αννηκεν Eus.: om Α.
μεγα5
6
λεΐον Eus.: μεγαλείω Α.
προ&έντα Eus.: προταθέντα Α.
om Eus.
7
8
9
ßccawbv Α.
τών ημέτερων Eus.: om Α.
όμ. Σων,ρ. Α: om Eus.
10
n
n
πρότερον εφην Eus.
άνήρ Eus. ed.
Eüs.: προεμενω Α. 13 %α\ Α.

3: 6 Plato Resp. Χ 595 C.
Goodspeed.

6
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αίτιοι έσόμεθα, εναντίον τη τον θεού βουλή και αύτοι ποιούντες,
εάν τούτο πράξω μεν. 4 εξεταζόμενοι δε ουκ άρνούμεθα δια το
σννεπίστασθαι έαυτοις μηδέν φανλον9 άσεβες δε ηγούμενοι μη
κατά πάντα άληθεύειν, ο και φίλον τω θεω γινώσκομεν, υμάς
δε καϊ της αδίκου προλήψεως άπαλλάξαι νυν σπεύδοντες.
5 1 Ει δε τίνα υπέλθοι και η έννοια1 αυτή οτι, ει θεον
ώμολογούμεν βοηθόν, ουκ αν , ώς λέγομεν, ύπο αδίκων έκρατούμεθα και έτιμωρούμεθα, καϊ τούτο διαλύσω. 2 ό θεός τον
πάντα κόσμον ποιήσας καϊ τά επίγεια ανθρώποις ύποτάξας καϊ
τά ουράνια στοιχεία εις αϋξησιν καρπών καϊ ωρών μεταβολάς2
κοσμήσας και θείον τούτοις3 νόμον τάζας, α και αυτά δι αν
θρώπους φαίνεται πεποιηκώς, την μεν τών ανθρώπων καϊ τών
ύπο τον ούρανον πρόνοιαν άγγέλοις, ους έπϊ τούτοις έταζε,
παρέδωκεν. 3 οί δ' άγγελοι, παραβάντες (f. 194b) τηνδε την
τάζιν, γυναικών μίξεσιν ήττήθησαν και παιδας έτέκνωσαν, ο?
είσιν οί λεγόμενοι δαίμονες. 4 καϊ ^oo»m λοιπόν το άνθρώjTftoi/4 γένος έαυτοΐς έδούλωσαν τά μεν διά μαγκών γραφών,
τά δε διά φόβων και τιμωριών, ώνύ έπέφερον, τά δε διά δι
δαχής θυμάτων καϊ θυμιαμάτων καϊ σπονδών, ών ενδεείς γεγόνααι μετά το πάθεσιν επιθυμιών δουλωθηναι' καϊ εις ανθρώ
πους φόνους, πολέμους, μοιχείας, ακολασίας και πασαν κακίαν
έσπειραν.
5 όθεν καϊ ποιηταϊ καϊ μυθολόγοι,
άγνοοϋντες
τους αγγέλους καϊ τους έ% αυτών γεννηθέντας δαίμονας ταύτα
πρα%αι είς αρρενας καϊ θηλείας καϊ πόλεις καϊ έθνη, απερ Συνέ
γραψαν, εις αυτόν τον θεον καϊ τους ώς άπ1 αυτού tfjroo^ γε
νομένους υιούς καϊ τών λεχθέντων εκείνον αδελφών καϊ τέκνων
ομοίως τών απ3 εκείνων, Ποσειδώνος καϊ Πλούτωνος, άνήνεγκαν.
6 ονόματι γάρ εκαΰτον, όπερ έκαστος έαντω τών αγγέλων καϊ
τοις TfWotg εθετο, προσηγόρευσαν.
6 1 "Ονομα δε τω πάντων πατρϊ θετόν, αγεννητω όντι,
ουκ εστίν ω γάρ αν καϊ ονομά τι6 προΰαγορεύηται,7
πρεσβύτερον έχει τον θέμενον το όνομα. 2 το δε πατήρ καϊ θεός
καϊ κτίστης καϊ κύριος καϊ δεσπότης ούκ ονόματα έστιν, αλλ9
εκ τών εύποιϊών καϊ τών έργων προσρήσεις. 3 ό δε νιος εκεί1

5

2
ενοια. Α.
μεταβολαις Α.
6
om Α.
ονομά τι ed.: ονόματι Α.

6: 3 Ioan. 1, 1,3; Heb. 1, 2.

3

τοντον Α.
* άν&ρώπιον Α.
7
προααγορενεται ed.
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νου, 6 μόνος λεγόμενος κυρίως υιός, ό λόγος προ των ποί(ί. 195 βη
μάτων κα\ βυνών καΐ γεννώμενος, ότε την αρχήν δι αύτοϋ πάντα
έκτισε καϊ έκόσμησε1, Χριστός μεν κατά το κεχρΐσ&αι κάΙ κο6μησαι τά πάντα 6V αύτοϋ τον &εόν λέγεται, όνομα καί αυτό
#£ρί.ε#ον άγνωστον σημασίαν, όν τρόπον καί το &εος προσαγόρευμα ουκ όνομα έστιν, αλλά πράγματος δυσεξήγητου έμφυτος
τη φύσει των ανθρώπων δόξα. 4 Ίησοϋς δε καί ανθρώπου και
σωτηρος όνομα καί σημασίαν έχει. 5 καί γάρ και άνθρωπος, ως
προέφημεν, γέγονε κατά την του &εοϋ καϊ πατρός βουλήν άποκυη&εις υπέρ των πιστευόντων άν&ρώπων καί επί2 καταλύσει
των δαιμόνων · καί νυν εκ των υπ' όψιν γινομένων μα&εΐν δύνασ&ε. 6 δαιμονιοληπτους γάρ jtoJUot^ κατά πάντα τον κόσμον
καί εν τη υμετέρα πόλει πολλοί των ημετέρων άν&ρώπων, των
Χριστιανών, έπορκίζοντες κατά του ονόματος Ίηοοϋ Χριστού,
του σταυρω&έντος έπι Ποντίου Πιλάτου, υπό των άλλων πάν
των έπορκιστών και έπαβτών καϊ φαρμακευτών μη ϊα&έντας,
ίάόαντο και έτι νυν Ιώνται, καταργοϋντες και έκδιώκοντες τους
κατέχοντας τους άν&ρώπους δαίμονας.
7 1 "Ο&εν καϊ fVr^gWt ό &εός την ΰύγχυΰιν και κατάλυσιν του παντός κόσμου μη ποιήσαι, ΐνα καϊ οί φαύλοι άγγελοι
και δαίμονες καϊ άνθρωποι μηκέτι ωσι, διά το σπέρμα των
Χριστιανών, δ γινώσκει εν τη φύσει ότι ah ιόν εστίν. 2 έπε ι
ει μη τοϋτο %ν, ουκ αν ούδε υμΐν ταϋτα ετι ποιεΐν και ένεργεϊσ&αι υπό τών φαύλων δαιμόνων δυνατόν ην, αλλά (f. 195 b)
το πυρ το της κρίσεως κατελ%όν άνέδην πάντα διέκρινεν, ως
καϊ πρότερον δ κατακλυσμός μηδένα λιπών αλΧ η τον μόνον
σύν τοις Ιδίοις παρ1 ήμϊν καλούμενον Νώε, παρ ύμϊν δε Αευκαλίωναί εξ ol· πάλιν οι τοσούτοι γεγόνασιν, ων οί μεν φαύλοι,
οί δε σπουδαίοι. 3 ούτω γάρ ήμεϊς την εκπύρωσίν φαμεν γενήσεσ&αι, άλΚ ούχ, ως οί Στωικοί, κατά τον της εις άλληλα
πάντων μεταβολής λόγον, δ αϊσχιστον έφάνη' αλλ1 ούδε κα$
ειμαρμένην πράττειν τους ανθρώπους η πάσχειν τά γινόμενα,
αλλά κατά μεν την προαίρεσιν εκαστον κατορ&οϋν η αμαρτάνειν,
καϊ κατά την τών φαύλων ία^οΊ/ωι/ ένέργειαν τους σπουδαίους,
οίον Σωκράτην καϊ τους ομοίους, διώκεσ&αι και εν o^/xotg
είναι, Σαρδανάπαλον δε καϊ Έπίκουρον και τους ομοίους εν
1

έ'κτ Ά. εκόα. Α corr.: Α man. prim. έκόσμ,ηΰε nccl ϊητιβε.
6*

2

om Α.
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άφ&ονία και #οξ$ δοκεϊν ευδαιμονεϊν.
4 ο μη νοήσαντες ol
Στωικοί κα& ειμαρμένης
ανάγκην πάντα γίνε<5%αι άπεφήναντο.
5 αλλ1 ότι αύτεζόύσιον
το τε των αγγέλων γένος κα\ των άνΩρωπών την αρχήν έποίησεν ό &εός, δικαίως νπερ ων αν πλημμελήσωσι την χιμωρίαν εν αΐωνίω πυρι κομίζονται.
6
γεννητού1
δε Äai/rög ήδε ή φύσις , κακίας και αρετής (^κτ«ών είναι'
ου
2
1
γαρ αν ην επαινετον ονδεν αυτών, εί ουκ ήν επ αμφότερα
τρέπεσ&αι, καΐ δύναμιν είχε. 7 fowiwoix^ δε τούτο και ο Ι παντα
χού κατά λόγον τον όρϋον νομο&ετή(ΐ. 196&)σαντες κ^ί φίλοσοφήσαντες αν&ρωποι εκ τού ντίαγορενειν
τάδε3 μεν
πράττειν,
τώνδε δε άπέχεσ&αι.
8 και οί Στωικοί φιλόσοφοι εν τω περί
ή&ών λόγω τά αυτά Τί|ΐω<?£ καρτερώς, ως δηλούσ&αι εν τω περί
αρχών καΐ ασωμάτων λόγω ονκ εύοδούν αυτούς.
9 εϊτε γαρ
καθ·' είμαρμένην φήσουσι τά γινόμενα προς άν&ρώπων γίνεσ%αι,
η μηδέν είναι &εον παρά τρεπόμενα και άλλοιούμενα και άναλυόμενα εις τά αυτά άεί, φ&αρτών μόνων φανή(5ονται
κατάληψιν
έσχηκέναι κο;1 αύτον τον* &εον διά τε τών μερών καί διά τού
όλον εν πάσγι κακία γινόμενον ή μηδέν είναι κακίαν μηδ' άρετήν
όπερ και παρά πάσαν σώφρονα εννοιαν και λόγον και
νουν έστι.
8 1 Και τους άπο τών Στωικών
δε δογμάτων,
επειδή
καν τον ή&ικον λόγον κόσμιοι γεγόνασιν,
ως και εν τιοιν οί
ποιηταί^
διά το εμφυτον παντί γένει άν&ρώπων σπέρμα τού
λόγου , μεμισήσ&αι και πεφονεύσ&αι οϊδαμεν'
Ήράκλειτον
μέν,
ως προέφημεν, κ«ί Μουσώνιον δε εν roig κα& ήμας και άλλους
οϊδαμεν.
2 ως γάρ έσημάναμεν, πάντας τους καν
οπωσδήποτε
κατά λόγον βιούν σπουδάζοντας και κακίαν φεύγειν
μισεΐσ&αι
άει ενήργησαν
ol δαίμονες.
3 ούδεν δε &αυμαστόν , εί τους
ου5 κατά σπερματικού λόγου μέρος, αλλά κατά τήν τον παντός
λόγονj ο έΰτι Χρκ^του, γνώσιν καϊ $εωρίαν πολύ μάλλον μισεϊσ&αι οί ί ί α μ ο ι ^ ελεγχόμενοι
ενεργούσιν
οι τήν ά%ίαν
(f. 196 b) κόλαζα; καί τιμωρίαν
κομίζονται
εν αΐωνίω
πυρι
έγκλεισεέντες.
4 εί γάρ ύπο τών ανθρώπων ήδη διά τού ονό
ματος Ίηΰού Χρκ7τοι> ηττώνται,
δίδαγμα έΰτι της και μελλού
σης αύτοις καϊ τοΓ^ λατρεύουσιν
αΰτοΓ£ έσομένης εν πυρι
1

γενητοϋ ed.

2

ην Α: αν ed.

3

τόδε Α.

4

το Α.

5

om Α.
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αίωνίφ κολάόεως. 5 όντως γαρ και οί προφηται πάντες προεκήρυξ,αν γενήόεΰ&αι, και Ίηβούς δ ημέτερος διδάσκαλος έδίδαζε.1
9 1 (f. 197 a) "Ινα δε μη τις εϊπη το λεγόμενον ύπο των νομιζομένων φιλοσόφων, οτι κόμποι και φόβητρα έοτι τα λεγόμενα
ύφ' ημών οτι κολάζονται εν αίωνίφ πυρϊ οί άδικοι, και δια
φόβον άλΧ ου δια το καλόν είναι και άρεστον έναρέτως βιοϋν
τους ανθρώπους άζιούμεν , βραχυεπώς2 προς τούτο άποκρινούμαι, οτι, ει μη τοντο εστίν) ούτε εστί θεός^ η, ε^ έστιν, ον μέλει3
αύτω των ανθρώπων, και ουδέν εστίν αρετή ούδε κακία, και,
ως προέφημεν, αδίκως τιμωρούσιν οί νομοθέται τους παραβαί
νοντας τα διατεταγμένα καλά. 2 αλλ! έπεί ουκ άδικοι εκείνοι
και 6 αυτών πατήρ, τα αυτά αντωά πράττειν δια τον λόγον
διδάσκων, οί τούτοις συντιθέμενοι, ονκ (f. 197 b) άδικοι. 3 εάν
δέ τις τους διαφόρους νόμονς των ανθρώπων προβάληται^ λέ
γων b'ti παρ οίς μεν άνθρώποις τάδε καλά, τά δε αίσχρά νενόμισται, παρ3 ciiUotg δε τά παρ'' έκείνοις αίσχρά καλά, και τά
καλά αισχρά νομίζεται, άκονέτω και των εις τοντο λεγομένωνm
4 και νόμους διατάίμσθαι τη εαυτών κακία δμοίονς τονς πονη
ρούς αγγέλους έπιστάμεθα, οϊς χαίρουσιν οί όμοιοι γενόμενοι
άνθρωποι, και όρ^ό^ λόγος παρελθών ον πά6ας δόξας ονδε
πάντα δόγματα καλά άποδείκνυΰιν, αλλά τά μεν φαύλα, τά δε
αγαθά' ώστε μοι και προς τους τοιούτους τά αυτά και τά όμοια
είρήσεται, καΐ λεχθήσεται διά πλειόνων, εάν χρεία fj. 5 τανύν
δε έπϊ το προκείμενον ανέρχομαι.
10 1 Μεγαλειότερα μεν ουν πάσης ανθρωπείου διδασκα
λίας φαίνεται τά ημέτερα διά του .'το6 λογικον το όλον τον φανέντα δι ημάς Χριοτον ysyovfWt, και ΰώμα καϊ λόγον καί
ψυχήν. 2 οσα γάρ καλώς άει έφθέγζαντο καϊ εύρον οί φιλοσοφήσαντες η νομοθετήσαντες, κατά λόγου μέρος δι1 ευρέσεως
και θεωρίας έοτι πονηθέντα αύτοϊς. 3 επειδή δε ου πάντα τά
του λόγου έγνώριΰαν, ός έστι Χριστός, και εναντία έαυτοΐς
πολλάκις εΐπον. 4 και όί προγεγενημένοι8 του Χριστού, κατά
το άνθρώπινον λόγω πειραθέντες τά πράγματα θεωρησαι κα\
1

3
7

2
hie Α habet cap. 3.
βροίχνεποΐς Α: βραχέαι λόγοις Α mg.
ί
5
μέλλει Α.
αντοΐς ed.
ποβάληται Α. 6 τον το: τοντο Α: ro ed.
8
om Α.
προγεγραμμένοι Α.
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ελεγ\αΐ) ως άόεβεις καΐ περίεργοι, είς δικαστήρια ήχθηόαν.
5 ό
πάντων δε αυτών εύτονώτερος προς τούτο γενόμενος
(f. 198 a)
Σωκράτης τα αυτά ήμϊν ενεκλήθη'
καϊ γαρ έφαοαν αυτόν κ α ^ ά
δαιμόνια είόφέρειν, και ους ή πόλις i / o ^ f t θεούς μη ήγειΰθαι
αυτόν.
6 ό δε δαίμονας μεν τους φαύλους και τους
πράξαντας
α εφαοαν οι ποιηταί,
εκβαλων της πολιτείας και "Ομηρον και
τους άλλους ποΐ7]τάς3 παραιτείσαι
τους ανθρώπους
εδίδαξε,
προς θεού δε του άγνωστου αύτοις δια λόγου ζητήσεως
έπίγνωΰιν
προύτρέπετο,
ειπών' Τον δε πατέρα καϊ (^αουρ^όϊ/ πάντων ούθ*
ευρειν ραδιον, οΰ$ εύρόντα εις πάντας ειπείν άΰφαλές.
7 α δ
ημέτερος Χριότος δια της δαυτοΌ δυνάμεως έπραξε.
8 Σωκράτει
μεν γαρ ουδείς έπείόθη 1 νπερ τούτου του δόγματος
άποθνήοκειν
Χριβτω δε, τω και ύπο Σωκράτους από μέρους γνωόθέντι
{λόγος
γαρ ην και εότιν δ εν παντϊ ων, και δια των προφητών π;ρο£&πών τα μέλλοντα
γίνεοθαΰ κα\ δι εαυτού δμοιοπαθούς
γενο
μένου και διδάξαντος
ταύτα),
ου φίΛ,ό<3θφθ& ούδε
φιλόλογοι
μόνον έπείόθηΰαν,
αλλά και χειροτέχναι και παντελώς
Ιδιώται,
καϊ δόξης και φόβου και θανάτου
καταφρονήοαντες
· επειδή
δύναμίς ε6τι τού άρρητου πατρός και ούγϊ ανθρωπείου
λόγου
κατασκευή.2
11 1 Ουκ αν δε ούδε εφονευόμεθα
ούδε
δυνατώτεροι
ημών ήόαν οι τε άδικοι «ι^ρωττοί. και δαίμονες,
εΐ μη πάντως
παντϊ γεννωμένω άνθρώπω καϊ θανείν ώφείλετο3'
όθεν και το
όφλημα αποδίδοντες
εύχαριΰτούμεν.
2 καίτοι γε (f. 198 b) και
το βενοφώντειον4
εκείνο νυν προς τε Κρίΰκεντα και τους ομοίως
αύτω άφραίνοντας
καλόν και δ ί κ α ι ο ν ειπείν ηγούμεθα.
3 τον
Ήρακλέα επϊ τρίοδόν τίνα έφη 6 Ξενοφών βαδίζοντα
ευρειν
την τε άρετήν και την κακίαν, εν γυναικών μορφαΐς
φαινομένας.
4 καϊ την μεν κακίαν,
αβρά έβθήτι και έρωτοπεποιημένω
και
άνθονντΰ εκ των τοιούτων προοώπω, θελκτικήν τε ευθύς
προς
τάς όψεις ού6αν, είπεϊν προς τον *Ηρακλέα δτι, ην αύτη
επηται,
ηδόμενόν τε και κεκοομημένον
τω λαμπροτάτω
και δμοίω τω
περί αυτήν κόύμω διαιτή(3ειν άει jzoi^tfst. 5 καϊ τήν
άρετήν
εν αύχμηρω μεν τω προοώπω καϊ τη περιβολή
ούΰαν
ειπείν
1

£7ΐί6τευθη Α.

2

τα σκεύη Α.

10: 5 Plato Apol. 24, Β.
11: 3 Xen. Memorab. 2, 1, 21 sq.

3

όφείλετο Α.

10: 6 Act. 17, 23.

4

ξενοφώτειον Α.
Plato Tim. 28 C.
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Άλλ' ην έμον πένθη, ου κόσμω ούδε κάλλει τω ρέοντν καν φθενρομένω εαυτόν κοσμήσενς άλλα τονς άνδίονς καν καλονς κόσμονς.
6 καν πάνθ' όντννούν πεπείσμεθα,1
φεύγοντα τά δοκούντα
καλά,
χά δε νομνξόμενα σκληρά καϊ άλογα μετερχόμενον,
εύδανμονίαν
έκδεχεσθαν.
7 ή γάρ κακία, πρόβλημα εαυτής των πράξεων τά
προσόντα τη άρετη καν όντως οντά καλά δνά μνμήσεως
άφθάρτων2 περνβαλλομένη
(άφθαρτον
γάρ ούδεν εχεν ούδε πονήσαν
δννατα\
δουλαγωγεν τους χαμανπετενς των ανθρώπων, τά προ
σόντα αύτη φαύλα τη άρετη περιθεϊσα.
8 οί δε3 νενοηκότες
τά
προσόντα τω οντν καλά καν άφθαρτοι
τη άρετγι' ο καν περϊ
Χριστιανών
καν των άπό του άθλου καν των (f. 199 a) ανθρώ
πων4 των τοιαύτα πραξάντων,
όποια εφασαν5
οί ποιηται
περϊ
των νομιξομένων θεών, υπολαβενν δεν πάντα νουνεχή,* ίκ τού
καν τού φευκτού καταφρονεΐν
ημάς θανάτου λογνΰμον
ελκοντα.
12 1 7 Καϊ γάρ αυτός εγώ, τονς Πλάτωνος χαίρων
διδάγμασν, διαβαλλομένους
άκούων Χριστιανούς,
όρων δε8 άφοβους
προς θάνατον
καν πάντα τά άλλα* νομνξόμενα φοβερά,
ενενόουν αδύνατον είναι εν κακία καν φιληδονία ύπάρχειν
αυτούς.
2 τίς γάρ φνληδονος ή άκρατης καν ανθρωπίνων10
σαρκών βοράν
11
12
αγαθόν ηγούμενος
δύναντο
αν θάνατον άσπάξεσθαν,
όπως
των αυτού αγαθών στερηθη,,3
άλλ* ουκ εκ παντός ζην
μεν9
άεν την ένθάδε βνοτην καν λανθάνενν
τους άρχοντας
επειρατο',
ούχ ότι γεϋ εαυτόν κατήγγειλε141
φονευθησόμενον;
3 ήδη καϊ
τούτο ενήργησαν οί φαύλοι δαίμονες διά τίνων πονηρών αν
θρώπων πραχθήναι.
4 φονεύοντες
γάρ αυτοί τννας επί συκο
φαντία τη εις Ύ\μας καν εις ^c^co/ovc? εϊλκυσαν oixdmg
τών
ημετέρων ή πανδας ή ywattf, καν δν αίκισμών φοβερών
ε\αναγκάξουσν κατενπενν ταύτα τά μυθολογούμενα,
ά αυτοί
φανερώς
πράττουσνν
ών έπενδή ούδεν πρόσεστνν ήμιν, ού
φροντίξομεν,
θεόν τον άγέννητον καϊ άρρητον μάρτυρα έχοντες τών τε λο1
2
3
πεπνσμ,ε&α Α mg.
φ&αρτών Α Sac. Par. 101.
περιθεΐαα.
οί δε etc.: περιτιθεΐσα. ών καταπτνονΰνν οί κατανενοηκότες τά τΐροβόντα
τω οντι. %αλά %αϊ αφ&αρτα τ% άρετγι Sac. Par. 101.
* κ&1 τών avd1. ed.:
1
5
6
των άνΟ , %αι Α.
Α: corr. man. prim. ϋφ&αααν.
ονν εχεν Α.
8
9
10
* 12: 1, 2; cf. Eus. HE 4, 8, 5.
%αί add Eus.
om Eus.
άνn
12
13
δρωπείων Eus.
ay. ηγονμ,. Α: ήγονμ,. άγ. Eus.
δνναιτ* Eus.
αύτον
. . . 6τερ. Α.: εαντον 6τερη&είη επι&νμιών Eus. 14 κατήγγελλεν Eus.
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γιΣμών και των πράξεων.
5 τίνος γαρ χάριν ονχϊ καϊ ταύτα
δημοΣία ώμολογοϋμεν
αγαθά (f. 199 b) και φιλοΣοφίαν
θείαν
αυτά άπεδείκνυμεν,
φάΣκοντες Κρόνου μεν μνΣτήρια τελειν εν
τω ανδροφονεΐν , και εν τω αίματος έμπίπλαΣθαι,
ως λέγεται,
τα ϊΣα τω παρ' ύμϊν τιμωμένω εϊδώλω, ω ου μόνον
άλογων
ζώων αίματα προΣραίνεται άλλα και ανθρώπεια,
δια τον παρ'
νμϊν έπιΣημοτάτου
και εύγενεΣτάτου
άνδρος την πρόΣχυΣιν τον
των φονευθέντων
αίματος ποιούμενοι,
Ζίιος δε καϊ των άλλων
θεών μιμηται γενόμενοι εν τω άνδροβατεΐν και γυναιξϊν
άδεώς
μίγνυΣθαι,
Επικούρου
μεν και τα των ττο^τώι/
Συγγράμματα
άπολογίαν
φέροντες; 6 επειδή δε ταύτα τα μαθήματα κ^Ι τους
ταύτα πράξαντας και μιμούμενους φεύγειν πείθομεν,
ως καϊ νυν
δια τώνδε των λόγων ήγωνιΣμεθα,
ποικίλω ς πολεμούμεθα'
αλλ7
ου φροντίξομεν, έπεϊ θεον των πάντων έπόπτην δίκαιον
οιδαμεν.
7 είθε * καϊ νυν τις αν2 τραγική φωνή άνεβόηΣεν επί τι βήμα
νψηλον άναβάς' ΑϊδέΣθητε,
αίδέΣθητε α φανερώς πράττετε
είς
αναίτιους αναφερόντες , καϊ τα προΣοντα καϊ έαυτοις καϊ rotg
ύμετέροις θεοΐς περιβάλλοντες
τούτοις ων ούδεν ούδ* έπι πο6ον
μετουΣία εΣτί. 8 μετάθεΣθε,
ΣωφρονιΣθητε.
13 1 Και γαρ εγώ, μαθών0 περίβλημα πονηρον είς άποΣτροφην των άλλων ανθρώπων
περιτεθειμένον
υπό των φαύ
λων δαιμόνων τοις ΧριΣτιανών
θείοις διδάγμαΣι,
καϊ ψευδολογουμένων4,
ταύτα και του περι(ϊ. 200 a)βλήματος
κατεγέλαΣα
καϊ της παρά τοις πολλοίς δόξης. 2 ΧριΣτιανος εύρεθηναι
καϊ
ευχόμενος καϊ παμμάχως αγωνιζόμενος
ομολογώ, ούχ ort αλλό
τρια έότι τα Πλάτωνος διδάγματα
του ΧριΣτού,
αλλ' ort ουκ
εΣτι πάντη όμοια, ωΣπερ ούδε τά τών άλλων, Στωικών τε καϊ
ποιητών καϊ Συγγραφέων.
3 εκαΣτος γάρ τις άπο μέρους του
Σπερματικού θείου λόγου το Συγγενές
ορών καλώς
έφθέγξατο'
5
οί δε rami/irfe έαυτοΐς
εν κυριωτέροις είρηκότες ουκ έπιΣτημην
την άποπτον& καϊ γνώΣιν την άνέλεγκτον φαίνονται
εΣχηκέναι.
4 οΣα ούν παρά παΣι καλώς ε'ίρηται, ημών τών
ΧριΣτιανών
εΣτι' τον γάρ άπο άγεννήτου και άρρητου θεού λόγον μετά τον
θεον προΣκυνούμεν
καϊ άγαπώμεν, επειδή καϊ δι ημάς άνθρω
πος γέγονεν,
όπως καϊ τών παθών τών ημετέρων
Συμμέτοχος
1

6

ει δε Α,
αΐίωΐίχον Α*

2

ην Α.

3

μα&ον Α.

ά

ψενδολογονμενον

Α.

5

avtotg Α.
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γενόμενος
και itoti/ ποιηβηται.
5 oi γαρ όνγγραφείς
πάντες
δια της ένονόης έμφυτου τον λόγον ΰπορας άμνδρώς
έδνναντο
οραν τα οντά.
6 έτερον γαρ έβτι βπέρμα τίνος και μίμημα
κατά δνναμιν δοθέν, και έτερον αντο ον κατά χάριν την απ'
εκείνον η μετονΰία και μίμηόις
γίνεται.
14 1 Και υμάς ονν άζιούμεν νπογράφαντας
το νμϊν δοκούν
προθεΐναι τοντι το βιβλίδιον,
όπως και τοις άλλοις τά ημέτερα
γνωοθη και δννωνται της ψενδοδοζίας καΐ άγνοιας των καλών
άπαλλαγηναι,
οϊ παρά (f. 200 b) την έαντών αϊτίαν
νπενθννοι
rcitg τιμωρίαις γίνονται [είς το γνωβθήναι τοις άνθρώποις
ταύτα],1
2 διά το2 εν τί\ φνβει τη των ανθρώπων είναι το
γνωριβτίκον*
καλόν και αΐόχρού, και διά το ημών, ovg ονκ έπίοτανται
τοιαύτα
όποια λέγονοιν αίόχρά πράττειν,* καταψηφίζεΰθαι,5
και διά το
χαίρενν τοιαύτα πρά%α<5ι θεοϊς και έτι νύν άπαιτούόι παρά αν
θρώπων τά όμοια, ως* εκ τον και ημιν, ως τοιαύτα
πράττονοι,
θάνατον η δε6μά η άλλο τι τοιούτον προβτιμαν1
έαντονς κατάκρίνειν, ως μη δέεβθαι άλλων
δικαβτών.
15 1 [Και τού εν τω εμώ έθνει, άβεβούς και πλάνον
Σιμωνιανού διδάγματος κατεφρόνηόα.]8
2 εάν δε νμεΐς τούτο προγράψητε, ημείς roig πα6ι φανερον ποιήοαιμεν,
ϊνα εί δνναιντο
μεταθώνται'
τούτον γε μόνον χάριν τονοδε τονς λόγονς
6ννετάίμμεν.
3 ονκ έότι δε ημών τά διδάγματα
κατά κρίόιν σώ
φρονα αιοχρά, άλλα πάοης μεν φιλο6οφίας
άνθρωπείον
υπέρ
τερα' ει δε μη, καν Σωτάδειοι ς και Φιλαινιδείοις
καιΆρχεοτρατδίοί^ 0 κάΙ Έπικονρείοις
κ,αϊ τοΓ£ άλλοις τοις τοιοντοις
;to^tκοΐς διδάγμαόίν
ονχ όμοια, οίς έντνγχάνειν
παόι, και λεγομέi/otg 10 και γεγραμμένοις,
βνγκεχώρηται.
4 και πανόόμεθα
λοι
πόν, ο6ον εφ ημιν \ν πράζαντες,
καΐ προβεπενζάμενοι
της
αληθείας κατα%ΐωθηναι τονς πάντη πάντας άνθρώπονς.
5 εϊη
ονν (f. 2 0 1 a ) και υμάς11 άξίως ενόεβείας και φιλοσοφίας
τά
δίκαια νπερ έαντών
κρΐνάι.
1

2
είς . . . ταντα: gloss. in text. interpos. ?
διά το ed.: δώ Α.
4
5
7
γνωριατον Α. .
om Α.
τιαταιρτιφιξομένους Α. ö om Α.
πρόοτι8
9
μ,ον Α.
%αϊ τον . . . %ατεφρόντ\6α: gloss. in text. interpos.?
όρ10
n
χτ\6τι%οΐς Α.
γενομ,ένοις Α.
ήμ&ς Α.
3

IUSTINUS MARTYR.
DIALOGUS.
Τον άγίον "Ίονότίνον
Φιλοοόφον
και Μάρτυρος προς
Τρύφωνα
Ίονδαιον
διάλογος.
1 1 (f. 50 a) Περιπατούντί
ft-ot εω&εν εν τοις τον ζν<3τοϋ *
περιπάτοις βνναντήΰας
τις μετά και άλλων
Φιλόβοφε,
χαίρε,
εφη. καί άμα ειπών τοΰτο επιοτράψεις βνμπεριεπάτει
μοι' ΰννεπέΰτρεφον
ό*' αντω καϊ οι φίλοι αντού.
κάγω έμπαλιν ζτρο^αγορεύόας αντον
Τί μάλιοτα;
εφην.
2 Ό δε' Έδίδάχ&ην
εν "Αργεί, φηβίν, νπο Κορίνΰον
τον
Σωκρατικού οτί- ον δει κ α τ α φ ρ ο ν ώ ονδε αμελεϊν των
περικειμένων τόδε το 6χήμα, άλΧ εκ παντός (f. 50 b)
φιλοφρονεΐο&αι
jtpotfo^AsEV τε αντοΐς,
ει τι όφελος εκ της βννονβίας
γένοιτο
η αντω εκείνω η εμοί. άμφοτέροις δε άγα&όν έότι, καν Πατέρος
fj ωφελημένος,
τούτον ονν χάριν, O'XOLV ϊδω τινά εν τοιούτω οχημαη, άβμένως αντω προσέρχομαι,
βέ τε κατά τά αντά ηδέως ννν
προβεΐπον,
ο ί τ ο ί τε όννεφέπονται
μοι, προόδοκώντες
και αυτοί
άκούοεβ&αι τι χρηοτον εκ 6ού.
3 Τίς δε 6ύ εββι) φέριβτε βροτών; όντως προβπαίζων
αντω
ελεγον.
Ό δε και towofi« μοί καί το γένος έξ,εϊπεν απλώς.
Τρύ
φων, φηύί, καλούμαι'
είμϊ δε Εβραίος εκ περιτομης,
φνγων
1

ζνοτον Α, c. not. nom. propr.

1: 3 IL 6, 123 cf. 15, 247; 24, 387.
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τον νυν γενόμενον πόλεμον, εν τη 'Ελλάδι καϊ τη Κορίν&ω τα
πολλά διάγων.
Καϊ τί αν, εφην εγώ, τοσούτον εκ φιλοσοφίας σύ τ' αν
ώφελη&είης, ο<5Όι> παρά τον σού νομοθέτου καϊ των προφητών;
Τί γάρ; ονχ οί φιλό6οψοι περί &εον τον άπαντα ποιούνταν
λόγον, εκείνος έλεγε, καϊ περί μοναρχίας αντοΐς καϊ προνοίας
αϊ ζητήσεις γίνονται εκάστοτε; η ον τούτο έργον έστϊ φιλοσοφίας,
έζετάζειν περί τον &είον;
4 Ναι, εφην, οντω καϊ ημείς δεδοζάκαμεν. άλλ' οι πλείστοι
ονδε τούτου πεφροντίκασιν, εϊτε εις εϊτε και πλείονς είσϊ &εοί, και
εϊτε ττρονοοΌο^ΐ' ημών εκάστου εϊτε καϊ ον, ώς μηδέν προς εν(ί. 51a)δαιμονίαν της γνώσεως ταύτης σνντελούσης · άλλα καϊ ημάς επι
χειρούν ι πεί&ειν ώς τον μεν σύμπαντος καϊ αντών τών γενών
καϊ εΙδών επιμελείται &εός, εμού δε καϊ σον ονκ ετι1 καϊ τον
κα$ έκαστα, έπεϊ ονδ* αν ηύχόμε&α2 αντω δι* όλης ννκτος καϊ
ημέρας. 5 τούτο δε οπη αντοις τελεντα, ον χαλεπον σνννοήσαι·
άδεια γαρ καϊ έλεν&ερία λέγειν καϊ έ'ττθ^αί. τοις δοζάξονσι
ταυτ«? jtoteiV τε ο τι3 βούλονται καϊ λέγειν, μήτε κόλασιν φο/3ου/χενο^ 4 μήτε άγα&ον έλπίξονσί τι εκ &εού. πώς γάρ; οι γε
άεϊ ταύτα5 έσεσ&αι λέγονσι, καϊ ετι6 έμε καϊ σε εμπαλιν βιώσεσ&αι ομοίως, μήτε κρείσσονας1 μήτε χείρονς γεγονότας. άλλοι
δέ τίνες, ύποστησάμενοι ά&άνατον και c^oä/xciro^ την ψνχήν,
οντε κακόν τι δράσαντες ^ o w r c a δώσειν δίκην (άπα&ες γάρ
το άσώματον), οντε, ά^ανάτον αντης νπαρχούσης, δέονταί τι
τού &εού έτι.
6 Καϊ ος άστεϊον νπομειδιάσας' Σν δε πώς, έφη, περϊ
τούτων φρονείς καϊ τίνα γνώμην περϊ &εού έχεις καϊ τίς η
σή φιλοσοφία, είπε ήμιν.
2 1 Έγώ σοι, εφην, έρώ ο γέ μοι καταφαίνεται, έστι γάρ
τω oVrt φιλοσοφία μέγιστον κτήμα καϊ τιμιώτατον &εω, ω τε
προσάγει καϊ σννίστησιν ημάς μόνη, καϊ 8σιοι ώς άλη&ώς ούτοι
είσιν οΕ φιλοσοφία τον νουν προσεσχηκότες. (f. 51 b) τί ποτέ
δέ έστι φιλοσοφία καϊ οιί χάριν κατεπέμφ&η είς τονς άν&ρώπονς. τονς πολλούς λέλη&εν; ον γάρ αν Πλατωνικοί ήσαν ονδε
Στωϊκοϊ ονδε Περιπατητικοί ονδε Θεωρητικοί ονδε Ην&αγορικοί,
1

2
3
4
ουκετι Α.
ευ Α mg (pro ην-).
ο, τι Α.
φοβούμενους
δ
6
7
%αι ελπίζοντας Α mg.
ταύτα Α.
ετο Α .
κρείττονας ed.

lustin us.
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μιας ονοης ταύτης έπιοτήμης.
2 ον δε χάριν πολύκρανος
εγε1
νή&η, &έλω ειπείν,
ΰννέβη τοις πρώτοις άψαμένοις αντης και
δια τοντο ένδόξοις γενομένοις
άκολον^ήοαι
τους έπειτα
μηδέν
έξετάύαντας
αληθείας πέρι, καταπλαγέντας
δε μόνον την καρτερίαν αυτών και την εγκρατειαν
καΐ το ξένον των λόγων
ταντα άλη&ή νομίοαι α παρά τον διδαόκάλον
εκαότος
έμα&εν,
είτα και αντούς1 τοις έπειτα παραδόντας τοιαύτα αττα και άλλα
τούτοις προΰεοικότα,
τοντο κλη&ήναι τοννομα, όπερ έκαλεΐτο 6
πατήρ τον λόγον.
3 εγώ τε κατ' αρχάς οντω πο$ών και αντος
ονμβαλεΐν τούτων ένί, έπέδωκα έμαντον Στωϊκω ZIVL' και διατρίψας ικανον μετ αυτοί) χρόνον, έπεϊ ονδεν πλέον έγίνετό μοι
περί &εοϋ (ονδε γάρ avrog ηπιότατο,
ονδε άναγκαίαν
έλεγε
ταύτην είναι την μά&η6ιν\ τούτον μεν άπηλλάγην, επ^ άλλον δε
ήκα, Τίεριπατητικον
καλούμενον 5 δριμύν,
ώς ωετο.
και μον
άναΰχόμενος ούτος τάς πρώτας ημέρας ηζίον με έπειτα μιΰ&ον
δρίοαι, ώς μη ανωφελής η övvovöia
(f. 52 a) γίνοιτο2
ημΐν.
και αντον εγώ διά ταύτην την αΐτίαν κατέλιπον, μηδεό
φιλόΰοφον οίη&εϊς όλως. 4 της δε ψνχης έτι μον όπαργώΰης
άκονΰαι
το ίδιον και το έξαίρετον της φιλοόοφίας,
προόηλ&ον £ΰό*ο%6ftowri, μάλιότα Πν&αγορείω,
άνδρι πολν έπϊ τη όοφία
φροi/owrt. καπειτα ώς διελέχ&ην αντω, βονλόμενος ακροατής αντον
και βννονΰιαΰτής
γενέβΰαι'
Τι δαί; ώμίληόας,
εφη,
μονόικη
και αστρονομία και γεωμετρία-, η δοκεϊς κατόψεό&αί τι των εις
ενδαιμονίαν
βνντελούντων,
ει μή ταντα πρώτον διδαχ&είης,
α
τήν ψνχήν άπο τών αίΰ&ητών περιβπάβει και τοί^· vo^rotg αντήν
παραοκενάΰει χρηΰίμην,
ω6τε αντο κατιδειν το καλόν και αυτό
ο εότιν άγα&όν; 5 πολλά τε έπαινέοας ταντα τά μαθήματα
και
αναγκαία εϊπών άπέπεμπέ με, έπε ι αντω ώμολόγηοα μή είδέναι.
έδνόφόρονν ονν, ώς το εικός, άποτνχών της ελπίδος^ καϊ μάλλον
η* έπίΰταΰαϊαί τι αντον ώόμην
πάλιν τε τον χρόνον οκοπών,
ον έμέλλον έκτρίβειν περί εκείνα τά μαθήματα,
ονκ
ήνειχόμην
έΐς μακράν άποτιΰ'έμενος.
6 εν αμηχανία δέ μον όντος έδοξέ
μον και τοΓ^ Πλατωνικοΐς
έντνχεΐν'
πολν γάρ και τούτων ην
κλέος, καΐ δή νεωοτι έπιδημήοαντι
τη ημετέρα πόλει όννετω
άνδρι κα\ (f. 52 b) J t o o ^ o i m εν τοϊς Πλατωνικοις
6ννδιέτριβον
1

Α mg.

έ'γεννή&η Α.

2

yiyvoixo Α.

3

μή δε Α et saep.

* f) Α: η
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ώς τά μάλίΰτα, κάί προέκοπτον καΐ πλείστον ο^οα/ εκάστης ημέρας
επεδίδουν.
και με ί]ρει1 σφόδρα η των ασωμάτων νόησις, και η
θεωρία των ιδεών άνεπτέρον μοι την φρόνησιν, ολίγον τε εντός
χρονον ωμην σοφός γεγονέναι, καϊ νπο βλακείας ηλπιξον αντίκα
κατόψεσ&αι τον &εόν' τοντο γαρ τέλος της Πλάτωνος
φιλο
σοφίας.
3 1 Καί μον όντως αιακ^μενου επει εδοζέ ποτέ πολλής
ηρεμίας έμφορη&ηναι
και τον των άν&ρώπων άλεειναι
πάτον,
επορενόμην
εις τι χωρίον ον μακράν θαλάσσης,
πλησίον
δέ
μον γενομένον εκείνον τον τόπον, έν&α ε μέλλον άφικό μένος προς
ε μαντώ έσεσδαι, παλαιός τις πρεσβύτης, ίδέσ&αι ονκ ευκαταφρό
νητος^ πραον και σεμνον ή&ος εμφαίνων,
oAtyov άποδέων μον
παρείπετο.
ως δε επεστράφην
εις αντόν,
ύποστάς
ένητένιΰα
δριμύτερον
αύτω.
2 Και ος' Γνωρίζεις με; εφη.
Ήρνησάμην
εγώ.
Τί ουν, ^ot εφη, όντως με
κατανοείς;
Θαυμάζω, εφην, οτ& έτυχες εν τω αντω /iot γενέσθαι'
ον
γαρ προσεδόκησα όψεσ&αί τίνα ανδρών έν&άδε.
f
O δέ' ΟΙκείων τινών, φησί μοι, πεφρόντικα.
ούτοι δέ μοί
εΐόιν απόδημοι'
έρχομαι ονν και αντος σκοπησων τά περί αυ
τούς, εί άρα φανηόονταί πο&εν. σύ δε (f. 53 a) τί έν&άδε; έμοϊ
εκείνος.
Χαίρω, εφην, ταϊς τοιαύταις διατριβαΐς·
ανεμπόδιστος
γαρ
/ιοί- ό διάλογος προς εμαυτον y / ^ r c a , [μη εναντία δρώσαις ώσανεί,2]
φιλολογία τε άνντικώτατά έστι τά τοιάδε χωρία.
3 Φιλόλογος ονν τις ει σύ, έφη, φίλεργος δε ουδαμώς
ούδε φιλαλήθης,
ούδε πείρα πρακτικός είναι μάλλον η σοφιστής;
Τί $' αν, εφην εγώ, τούτου /m£oi/ άγα&ον3 αν τις εργάσαιτο, του δεϊζαι μεν τον λόγον ηγεμονεύοντα
πάντων,
συλλαβόντα δε καϊ ίιί αύτω όχούμενον καδοραν την τών άλλων
πλάνην και τά εκείνων επιτηδεύματα,
ώς ουδέν ύγιες
δρώσιν
ούδε &εω φίλον; άνευ δε φιλοσοφίας καϊ ορ&οϋ λόγου ουκ αν
τω παρείη φρόνησις.
διο χρη πάντα αν&ρωπον φιλοσοφείν καϊ
1

ηρει Α.

2

μ,ή . Φ . ώαανεί, om ed. c. Syl.: gloss. ?

3: 1 IL 6, 202.

3

έργον ed.
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Iustinus.

τούτο μέγιστον κα\ τιμιώτατον έργον ήγεΐσθαι, τα δε Xoiitä δεύ
τερα και τρίτα, και φιλοσοφίας μεν ανηρτημένα μέτρια και απο
δοχής αζια, στερηθέντα δε ταύτης καϊ μη παρεπόμενης τοις
μεταχειριζομένοις αυτά φορτικά καϊ βάναυσα.
4 Ή1 ονν φιλοσοφία εύδαιμονίαν ποιεί, εφη υποτυχών2
εκείνος.
Και μάλιστα, εφην εγώ, και μόνη.
Τί γαρ εστί φιλοσοφία, φησί, καϊ τις ή ευδαιμονία αυτής,
εΐ μη τι κωλύει φράξειι>, φράσον.
Φιλοσοφία μεν, ην δ' εγώ, επιστήμη έΰτι του όντος καϊ
του αληθούς έπί(ΐ. $^)γνωσις, ευδαιμονία δε ταύτης της επιστή
μης καϊ της σοφίας γέρας.
5 Θεον δε σύ τί καλείς; εφη.
Το κατά τα αυτά καϊ ωσαύτως άει* έχον και του είναι
πάσι τοΓ^ άλλοις αίτιον, ττοΌτο δη έστιν 6 θεός. ούτως* εγώ
άπεκρινάμην αύτω' και έτέρπετο εκείνος άκούων μου, ούτως
τέ με ήρετο πάλιν.
Επιστήμη ουκ ίστι κοινον όνομα διαφόρων πραγμάτων;
εν τε γάρ ταϊς τέχναις άπάσαις δ επισταμένος τούτων τινά
επιστήμων καλείται, εν τε στρατηγική καϊ κυβερνητική καϊ
Ιατρική ομοίως, εν τε τοις θείοις καϊ άνθρωπείοις ούχ ούτως
έχει. επιστήμη τις εστίν ή παρέχουσα αυτών των ανθρωπίνων
και των θείων γνώσιν, έπειτα της τούτων θειότητος και δικαιο
σύνης έπίγνωσιν;
Καϊ μάλα, εφην.
6 Τί ουν; ομοίως εστίν ανθρωπον εΐδέναι και θεόν, ώς
μονσικήν καϊ άριθμητικήν καϊ άστρονομίαν ή τι τοιούτον;
Ουδαμώς, εφην.
Ούκ ορθώς αρα άπεκρίθης έμοί, εφη εκείνος' αϊ μεν γάρ
έκ μαθήσεως προσγίνονται ήμϊν η διατριβής TM/OC?, ai δε εκ
του Ιδέσθαι παρέχουσι την έπιστήμην.
ει' γέ σοι λε^οί- τις
οτι έστϊν εν 'Ινδία ξώον φυήν ούχ ofiotov το££ «AAotg πάσιν,
αλλά τοϊον ή rotov, πολνειδες καϊ ÄOwaAoi/, ουκ αν πρότερον
είδείης ή ϊδοις αυτό, (f. 54a) άλΧ ούδε λόγον αν ^otg εϊπεϊν
αυτού τίνα ει μη άκούσαις τού εωρακότος.
1

2
η Α mg: εΐ Α.
ντίοτνχών Α mg: ονχ δ τυχών Α: Α mg οϊμαι
όντως αν εί'η ν,άλλιον' η ονν φιλοαοφία ενδαιμονίαν ποιεί εφη νποτνχών
3
4
έΉεΐνος;
αΐεϊ Α.
όντως Α corr.: man. prim. οντω.
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7 Ον γάρ, φημί.
Πώς ονν αν, εφη, περί &εον ορ&ώς φρονοιεν
ol φιλό
σοφοι η λεγοίέν τι άλη&ές, έπιοτήμην αντον μη έχοντες,
μηδέ
ίδόντες ποτέ η
άκούΰαντες;
Άλλ' ουκ εστίν όφ&αλμοϊς, %ν δ' εγώ, αντοΐς, πάτερ,
ορατον
το &εϊον ως τα άλλα ζώα, άλλα μόνω νω καταληπτόν,
ως φηΰι
Πλάτων, καΐ εγώ πείθομαι
αντω.
4 1 "Εστίν ονν, φησί, τω νω ημών τοιαύτη τις και τοΰαντη
δύνάμις, η μη το ον1 δι αίσ&ήσεως ελαβεν; η τον &εον ανθρώ
που νονς οψεταί ποτέ μη άγίω πνεύματι
κεκοσμημένος;
Φησϊ γάρ Πλάτων, fjv ό" εγώ, αντο τοιούτον είναι το τον
νον όμμα και προς τούτο ήμΐν δεδόσ&αι, ώς δύνασ&αι κα&οραν
αύτο έκεϊνο το ον είλικρινει αντω έκείνω, ο των νοητών
απάν
των εστίν άΐτιον. ον χρώμα έχον, ον σχήμα, ον μέγεθος, ούδε ούδεν
ων οφθαλμός βλέπει' άλλα τι ον τούτ αυτό, φηοί,2 ΰν έπέκεινα
πάσης ουσίας, ούτε ρητον ούτε άγορεντόν,
αλλά μόνον καλόν
και αγαθόν,
εξαίφνης ταΐς εν πεφνκνίαις
ψνχαΐς
έγγινόμενον
δια το συγγενές και έρωτα τον
Ιδέσθαι.
2 Τίς ονν ημιν, έλεγε, συγγένεια
προς τον θεόν
έστιν;
η καϊ η φνχη θεία και αθάνατος έστι και (f. 54 b) αντον εκεί
νον τον βασιλικού νον μέρος; ώς δε fW^og ορα τον θεόν , ού
τω3 καϊ ημιν εφικτον τω ημετέρω νω σνλλαβεϊν το θείον και
τούντεύθεν
ηδη
εύδαιμονεΐν;
Πάνν μεν ονν, έφην.
Πάσαι δε αντο* διά πάντων αί ψνχαι χωρούσι τών ζώων,
ηρώτα, η άλλη μεν άνθρώπον, άλλη δε ΐππον και όνου;
Ονκ, αλλ' αί αύται εν πάσίν είσιν,
άπεκρινάμην.
3 "Οψονται άρα, φησί, και ίπποι καϊ ovot η εϊδόν ποτέ
τον θεόν;
Ον,5 εφην' ούδε γαρ οί πολλοί τών ανθρώπων,
εΐ μη τις
έν δίκη βιώσαιτο, καθηράμενος
δικαιοσύνη
καϊ τη άλλη άρετη
πά&β.
Ονκ άρα, εφη, διά το σνγγενες
δρα τον θεόν, ονδ' οτι
νονς έστιν, άλΧ οτί- σώφρων καϊ δίκαιος;
1

5

η ...ον. ο μη τάχιον Α.
ο# Α man. prim.: ονκ corr.

2

φημ,ι Α.

3

4: 1 Plato Phaedo 65 Κ, 66 Α. Resp. VI 509 Β.

όντως ed.

4

αντψ Α.

4 : 2 Plato Phileb. 30 D.
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Ναι, εφην, κα\ δίά το εχειν ω νοεί τον &εόν.
Τι ονν; άδικονβί τίνα αίγες η πρόβατα;
Ονδεν ουίενα, i\v δ' εγώ.
4 "Οψονται άρα, φηοί, κατά τον 6ον λόγον και ταύτα
τά ζώα;
Ον' το γαρ οώμα αντοϊς,
τοιούτον ον, εμπόδιόν
εότιν.
ΕΙ 2ίί/3θ6£ΐ/ φωνην τά ζώα ταντα,
νποτνχών
εκείνος,
εν
Ϊ6&ι ort πολύ αν ενλογώτερον
εκείνα τω ημετέρω <?c&^<m 2otδοροΐντο'
νύν δ1 έάόωμεν οντω, και 6οι ως λέγεις
ονγκεχωρήό&ω. εκείνο δε μοι είπε' εως εν τω όώματι έΰτιν η ψνχή
βλέπει, η άπαλλαγεΐόα
τούτον;
5 Και εως μέν (f. 55 a) εβτιν εν άν&ρώπον εϊδει, öw^roa/
αντη, φημ(, έγγενέο&αι διά τον νού, μάλιοτα δε απολν&εϊΰα
τον δώματος καΐ αντη κα%^ έαντην γενομένη τνγχάνει
ο ί ηρα
πάντα τον χρόνον.1
Ή και μέμνηται τούτον πάλιν εν άν&ρώπω
γενομένη;
Ον μοι δοκεϊ, εφην.
Τι ονν δφ^λο^ ταΐς Ιδού6αις,
η τι πλέον τον μη Ιδόντος
δ Ιδών έχει, ει μηδέ αύτο τούτο o'rt είδε
μέμνηται;
6 Ούκ εχω ειπείν, ιήν δ' εγώ.
ΑΙ δε άνάξ,ιαι ταύτης της %·έας κρι&είόαι τι πάοχονβιν;
εφη.
Εις τίνα θηρίων ένδεόμεύονται
οώματα, και αντη έότι κόλαοις αντών.
Οϊδαοιν ονν ort διά ταύτην την αΐτίαν εν τοιούτοις
είΰι
οώμαόι και ort έζήμαρτόν
τι;
Ον νομίζω.
7 Ονδε ταύταις άρα οφελός τι της κολάόεως, ώς
έοικεν
άλ£ ούδε κολάζεο&αι αντάς λέγοιμι, εΐ μη αντιλαμβάνονται
της
κολάόεως.
Ού γάρ.
Οντε ονν oo&tft τον &εον αί ψνχαί,
οντε
μεταμεόβονόιν2
εϊς έτερα δώματα* ηδεοαν γάρ αν ort κολάζονται όντως,
και
£φο/3οΌι/το αν καί το τνχον εξαμαρτείν νΰτερον.
νοεϊν δε αντάς
δύναύ&αι ort εύτι &εος καΐ δικαιοσύνη και ενοέβεια καλόν, κάγώ
όνντί&εμαι,
εφη.
Όρ&ώς λέγεις,
εΐπον.
1

πάντα add Α corr.

2

-βιν Α corr.: -οι man. prim.
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5 1 Ούδεν ούν i'öaöi περί τούτων εκείνοι ol φ(Λ,ο<7οφ(Μ *
ούδε γάρ ο τί1 ποτέ έότι (f. 55 b) ψυχή εχουβιν ειπείν.
Ουκ εοικεν.
Ούδε μην α^άι/ατοι/ χρή λέγειν αυτήν' οτι ει αθάνατος
έότι, και άγέννητος δηλαδή.
"Άγέννητος δε και ά&άνατός ε6τι κατά τινας λεγόμενους
Πλατωνικούς.
*Η και τον κόβμον 6υ άγέννητον λέγεις;
ΕΙοΛν οι λέγοντες, ου μέντοι γ ε αύτοϊς βυγκατατίΰεμαι έγώβ
2 Όρ&ώς αοΐών. τίνα γάρ λόγον έχει 6ώμα ούτω βτερεον
καϊ άντιτυπίαν έχον καϊ βύν&ετον καϊ άλλοιούμενον και cpfrivov
καϊ γινόμενον έκάβτης ημέρας μη απ' αρχής τίνος ήγεΐό&αι γεγονέναι; ει δε 6 κόβμος γεννητός, ανάγκη καϊ τάς ψυχάς γεγονέναι καϊ ουκ εΐναί ποι τάχα' διά γάρ τους ανθρώπους έγένοντο και τά άλλα ζώα, ει όλως κατ' ιδίαν καϊ μη μετά των
ιδίων ΰωμάτων φήβεις αύτάς γεγονέναι.
Οντως δοκεϊ ορ&ώς εχειν.
Ουκ άρα αθάνατοι.
Ου2, επειδή καϊ δ κόόμος γεννητος ήμϊν έφάνη.
3 'Αλλά μήν ούδε άπο&νήΰκειν φημί πάΰας τάς ψυχάς
εγώ' ερμαιον γάρ ήν ώς άλη&ώς Tote» κακοί^. αλλά τί; τάς
μεν των εύβεβών εν κρείττονί ποι χώρω μένειν, τάς δε αδί
κους και πονηράς εν χείρονι,3 τον της κρίόεως έκδεχομένας
χρόνον τότε. ούτως αι μέν, ά\ιαι του &εοϋ φανεΐ6αι,ά ούκ5
άπο&νήοκουοιν έτι' αι δε κολά(ί. 56a)£oi>Tat, ε6τ αν αύτάς
καϊ εΐναι καϊ κολάζεβ&αι 6 &εος &έλη.
4 ΐΛρα τοιούτον ε6τιν δ λέγεις, οίον και Πλάτων εν Τιμαίω αίνίβΰεται περί του κόύμου, λέγων οτι αύτος μεν καϊ
φ&αρτός εότιν ή γέγονεν, ού λυΰήβεται δε ούδε τεύζεται θα
νάτου μοίρας διά την βούληΰιν του &εοϋ; τοϋτ αυτό 6οι δοκεΐ
και περί ψυχής καϊ απλώς πάντων πέρι λέγεβ&αι; ο6α γάρ έΰτι
μετά τον &εον ή εΰται ποτέ, ταύτα φύύιν φ&αρτήν εχειν, καϊ
οϊά τε έζαφανιΰ&ήναι και μή είναι ετι' μόνος γάρ άγέννητος
1

2
s
5
δ, τί Α.
ου% ed.
χείρωνι Α. 4 φανεΐΰϋ'αι Α.
όν% Α
corr.: man. rec. γρ(άφέ) ου μή: mg. τό γάρ ου μή άΛο&νήσιιωοί,ν ετι, εξα>
της δρ&ής του λόγον συντάξεως.

5: 4 Plato, Tim. 41 AB.
Goodspeed.
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καϊ άφθαρτος
6 &εος και δια τούτο &εός έΰτι, τα δε λοιτιά
πάντα μετά τούτον γεννητά και φ&αρτά. 5 τοΰτου χάριν και
άπο&νή<5κον<5ιν αϊ ψνχαϊ και κολάζονται'
έπεϊ ει
άγέννητοι
ήόαν, οντ αν εζημάρτανον οντε αφροσύνης άνάπλεφ ήραν, ονδε
δειλαϊ. καϊ &ρα6εϊαι πάλιν,
άλΧ ονδε έν,ον<3αί Λοτέ εις 6νας
εχώρονν και οφεις και κννας,
ονδε μήν αναγκάζεσαι
αύτάς
&έμις, εϊπερ είοιν άγέννητοι.
το γαρ άγεννητον τω άγεννήτω
o^otoV έβτι καϊ ϊΰον καϊ ταντόν , και οντε δννάμει
οντε τιμή
προκρι&είη αν έ τ ε ρ ο υ το έτερον.
6 ο&εν ονδε πολλά έότι
τα άγέννητα* εΐ γαρ διαφορά τις ήν εν a^toig, ονκ αν δίίρο^
αναζητών το αίτιον της διαφοράς,
αλλ', έπ άπειρον αεί την
(f. 5 6 b ) διάνοιαν πέμπων,
επί ενός ποτέ ύτήβη
άγεννητον
καμων καϊ τούτο φήόεις απάντων αίτιον, η ταύτα1 ελα&ε, φημϊ
εγώ, Πλάτωνα καϊ Πν&αγόραν, ΰοφονς άνδρας, οϊ ωβπερ τείχος
ήμΐν και ερειβμα φιλοβοφίας
έζεγένοντο;
6 1 Ονδεν εμοί, εφη, μέλει Πλάτωνος
ονδε
Πν&αγόρον
ονδε απλώς ού<Ϊ£ΐ/ό(? όλως rotcwrci οοξαξοι/τΌ^. rö γαρ αλή
τες όντως έχει* μά%Όΐς δ' αν έντεύ&εν.
ή ψνχή ήτοι ζωή
έοτιν η ζωήν έχει. ει μεν ονν ζωή έότιν,
άλλο τι αν ποιή6ειε ζην, ονχ εαντήν,
ώς καϊ κίνηΰις άλλο τι κινήΰειε
μάλλον
η έαντήν.
ort δε ζή ψνχή, ονδεϊς άντείποι.
ει δε ζή, ον ζωή
ovda ζγι, αλλά μετο^,αμ/3ίπ>οι>ο*α της ζωής' έτερον δέ τι το μετέχον τίνος εκείνον "οΰ μετέχει,
ζωής δε ψνχή μετέχει,
έπεϊ
ζην αυτήν ο &εος βονλεται.
2 όντως άρα και ον με&έζει ποτέ,
όταν αντήν μή &έλοι ζην. ον γαρ Ιδιον2 αυτής έβτι το ζήν
ώς τού &εού· άλλα ώοπερ αν&ρωπος ον δια παντός3 έότιν ονδε
ύννεΰτιν αεί τη ψνχή το 6ώμα, άλΧ, όταν4 δέη λν&ήναι τήν
άρμονίαν ταύτην,
καταλείπει ή ψνχή το 6ώμα καϊ δ αν&ρωπος
ονκ εΰτιν, όντως και, όταν δέη τήν ψνχήν μηκέτι ewm, άπέοτη
απ! αντής το ζωτικον πνεύμα καϊ ονκ εοτιν ή. ψνχή έτι,
άλλα
καϊ αντή ο&εν έλή(ΐ. 57 &)φ&η έκεΐβε χωρεί
πάλιν.
7 1 Τίνι ονν, φημί, έτι τις χρήααιτο διδαοκάλω
ώφελη&είη τις, εϊ μηδέ εν τούτοις το άλη&ές εοτιν,
1

η tccmcc: είτα Α.

6: 2 cf. Eccles. 12, 7.

2

δι Α.

3

διαπαντός Α.

ή πό&εν

4

οτε αν Α.
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Έγένοντό
τίνες 7tob τίολλον χρόνου πάντων τούτων
των
νομιξομένων φιλοσόφων παλαιότεροι,
μακάριοι καϊ δίκαιοι καΧ
^εο^ιλεϊς^
θείω πνεύματι
λσλήβαντες
καϊ τα μέλλοντα
θεβπίόαντες, α δη νυν γίνεται'
προφήτας δε αυτούς καλοϋόιν.
ούτο&
/ioVot το αληθές καϊ εΐδον καϊ έξεΐπον άνθρώποις,
μήτ1 εύλαβηθέντες μήτε δυΰωπηθέντες
τινά, μη ηττημένοι δόξης,
άλλα
μόνα ταύτα είπόντες α ήκουόαν καϊ α είδον αγίω
κληρωθέντες
πνεύματι.
2 Συγγράμματα
δε αυτών ετι καί νυν διαμένει, %al
ε6τιν έντυχόντα τούτοις πλείστον
ώφεληθήναι
και περί αρχών
και περί τέλους καϊ ών χρή είδέναι τον φιλόσοφον,
πιστεύσαντα
έκείνοις.
ου γαρ μετά αποδείξεως πεποίηνται τότε τους λόγους,
άτε ανωτέρω πάσης αποδείξεως όντες αξιόπιστοι μάρτυρες
της
αληθείας'
τά δε άποβάντα και άποβαίνοντα εξαναγκάζει
συντίθεσθαι Tcug iU/lcd^gVotg δι αυτών,
3 καίτοι γε και διά τάς
δυνάμεις, ας έπετέλονν,
πιστεύεσθαι
δίκαιοι ήσαν, επειδή και τον
αίο^τ^ν των όλων θεον και πατέρα δό^όξαξοχ' (f. 57 b) καϊ τον
παρ' αύτοϋ Χριστον νίον αυτού κατήγγελλον'
όπερ ol άπο του
πλάνου και ακαθάρτου πνεύματος a^twilc^ifa/ot
ψευδοπροφήται
ούτε εποίησαν ούτε ποιοϋόιν, άλλα δυνάμεις τινάς ένεργειν είς
κατάπληξιν τών ανθρώπων
τολ^ω<?& και τα της πλάνης
πνεύ
ματα καϊ δαιμόνια δοξολογοϋσιν.
εύ.χου δέ 6οι προ
πάντων
φωτός άνοιχθήναι πύλας' ου γαρ 6υνοπτά ούδε συννοητά πασίν
εστίν,* ει μή τω θεός δω συνιέναι καϊ ό Χρίστος
αύτοϋ.
8 1 Ταύτα καϊ ετι άλλα πολλά ειπών εκείνος, α νυν
καιρός ουκ εστί λέγειν, ωχετο, κελεύΰας <Ϊ6ώκ^ι/ αυτά' και ούκέτι αύτον είδον. έμοϋ2 δε παραχρήμα πυρ εν τη ψυχή άνήφθη,
#<Μ έρως έχει3 με τών προφητών και τών ανδρών εκείνων,
οϊ
εισι Χριστού (pt/lot* ό^αλο^ομει/dg τε προς έμαυτον τους λόγους
αύτοϋ ταύτην μόνην £#ρ£#κοχ> φιλοΰοφίαν
ασφαλή τε και σύμφορον.
2 ούτως δή και διά ταύτα φιλόσοφος εγώ.
βουλοίμην
δ' αν και πάντας ϊσον έμοϊ θυμον ποιησαμένους μή
άφίστασθαι
τών τον 6ωτήρος λόγων
δέος γάρ τι εχουσιν εν έαυτοις,
και
Ικανοί δυσωπήσαι*
τους έκτρεπομένους .της ορθής δδοϋ,
ανάπαυσίς τε ήδίστη γίνεται τοΓ^ έκμελετώσιν
οίΰτοΰ^. ει οϋν τι
1

Α corr. (e είβΙνΊ).

2

ψοϊ ed.

3

εΐχε ed. .

ά

δνΰωπεΐϋαι Α.

7: 3 cf. 1 Tim. 4, 1.
7*
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καϊ 6οι περί 6εαντον (f. 58 a) μέλει και uvtmoif] 6ωτηρίας καϊ
επί τω %εω πέποι&ας, άπερ ονκ άλλοτρίφ τον πράγματος,
πάρε6τιν έπιγνόντι
6οι τον Χρι6τον
τον &εον κα\ τελείψ
γενομένω
ενδαιμονεΐν.
3 Ταντά μον, φίλτατε,
είπόντος οί μετά τον
Τρύφωνος
άνεγέλα6αν,
αντος δε νπομειδιά6ας'
Τα μεν άλλα 6ον,
φηΰίν,
αποδέχομαι και άγαμαι της περί το &εΐον ορμής, αμεινον δε ην
φιλοβοφεΐν
ετι 6ε την Πλάτωνος
η άλλον τον
φιλο6οφίαν,
α6κονντα καρτερίαν καΐ έγκράτειαν καΐ 6ωφρο6ννην,
η λόγοις
ε\απατη$ήναι
ψενδέόι
και άν&ρώποις
άκολον&ήόαι
οΰ^νό^
αζίοις.
fteVo^Ti. γάρ 6οι εν εκείνω τω της φιλο6οφίας
τρόπω
καϊ ζώντι άμέμπτως ελπις νπελείπετο άμείνονος μοίρας'
καταλιπόντι δε τον &εον καϊ είς αν&ρωπον ελπί6αντι ποία ετι περιλείπεται 6ωτηρία; 4 εΐ ονν καϊ έμον θέλεις άκον6αι: φίλον γάρ
6ε ηδη νενόμικα, πρώτον μεν περιτεμον, είτα φύλαζον, ώς νενόμι6ται, το 6άββατον καϊ τάς εορτάς και τ ας νονμηνίας τον &εον,
και απλώς τά εν τω νόμω γεγραμμένα
πάντα ποίει, και τότε 6οι
Ϊ6ως έλεος ε6ται παρά &εον. Χρΐ6τος δέ, εΐ και γεγένηται
κίώ
ε6τι πον ? άγνω6τός ε6τι καϊ ονδε αντός πω &υτόζ/ έπί6ταται
ονδε έχει δύναμίν τ ^ α , μέχρις αν έλ&ών Ηλίας χρί6τ\ (f. 58 b)
αντον καϊ φανερον πα6ι ποιη6η' νμεΐς δέ, ματαίαν άκοήν παραδεζάμενοι,
Χρΐ6τον έαντοις τίνα άναπλα66ετε και αντον χάριν
1
τά ννν α6κόπως
άπόλλν6&ε.
9 1 Σνγγνώμη
6οι, εφην, ω άνθρωπε, και άφε&είη 6οι'
ον γάρ οΐδας δ λέγεις, άλλα πει&όμενος τοις διδα6κάλοις, οϊ ον
6ννία6ι τάς γραφάς,
και άπομαντενόμένος
λέγεις ο τι2 αν 6οι
επί &νμον ελ%Όΐ. ει δε βούλοιο τούτον πέρι δέξα6\ϊαι
λόγον,
ώς ον πεπλανημένα
ονδε παν60με$α δμολογοϋντες τούτον,3
καν
τά ε% άν&ρώπων ημιν έπιφέρωνται
ονείδη, καν 6 δεινότατος
άπειπεϊν άναγκάξΐ} τύραννος* παρεβτώτι γάρ δείζω ort οΰ κενοϊς
επι6τεν6αμεν
μύχίτοις ονδε άναποδείκτοις
λόγοις, αλλά με6τοΐς
πνεύματος &είον και δννάμει βρύον6ι και τε&ηλο6ι
χάριτι.
2 Άνεγέλα6αν
ονν πάλιν οι μετ αντον και άκο6μον άνεφ&έγγοντο.
εγώ δε άνα6τάς olog τ ημην άπέρχε6$αι'
6 δέ μον
τον Ιματίον λαβόμενος ον πρϊν άνη6ειν4 εφη, πρϊν δ νπε6χόμην
1

cuv

Α.

ταννν

ed.

2

ο, τι Α.

3

τούτον Α : εις τούτον Α mg.
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έκτελέόαι.
Μη ονν, έφην, θορνβείτωβαν
ol εταίροι ΰον μηδέ
3
άοχημονείτωΰαν
όντως, αλλ , εί μεν βούλονται,
μετά ηβνχίας
άκροάΰθωΰαν,
εί δε και άβχολία τις αντοΐς υπέρτερος
έμποδών
έΰτιν, άπίτωόαν
ημείς δε, νποχωρήόαντές
ποι καϊ
άναπανοάμενοι (f. 59 a) ? περαίνωμεν τον λόγον.
3 εδοζε και τω Τρύφωνι όντως ημάς ποιηόαι,
και δη εκνεύόαντες
εις το μέόον
τον ζνβτούι ότάδιον {\ειμεν' των δε ύνν αντω δύο,
χλενάΰαντες
καϊ την ΰπονδήν Ύ\μών επιόκώψαντες,
απηλλάγησαν,
ημείς δε
ώς έγενόμεθα εν έκείνω τω τόπω, ένθα εκατέρωθεν λίθινοι ε\0ι
θώκοι, εν τω έτέρω καθεοθέντες
οι μετά τον Τρύφωνος,
έμβαλόντος2 τίνος αυτών λόγον περί τον κατά την Ίονδαίαν
γενομένον πολέμον,
διελάλονν.
1 0 1 Ώς δε άνεπαύόαντο,
εγώ όντως αντοΐς πάλιν ήρζάμην
Μη άλλο τί εβτιν δ έπιμέμφεΰθε
ημάς, άνδρες φ ί λ ο ι , ,η
τούτο οτι ον κατά τον νόμον βιούμεν,
ονδε ομοίως τοις προγόνοις νμών περιτεμνόμεθα
την όάρκα, ονδε ώς νμεϊς
6αββατίξομεν; η και 6 βίος ημών και το ήθος διαβέβληται παρ7 νμΐν;
τούτο ό*' ε6τιν δ λέγω, μη και νμεις πεπιότενκατε
περί ημών,
3
Ζχι δη έΰθίομεν άνθρώπονς
και μετά την είλαπίνην
άποΰβεννύντες τονς λύχνονς άθέόμοις
μίζεόιν έγκνλιόμεθα,
η αντο
τούτο καταγινώύκετε
ημών μόνον,
ort τοιούτοις
προοέχομεν
λόγοις και ονκ άληθεΐ, ώς οί'εόθε, πιοτεύομεν
δόζη;
2 Τοντ3 εοτιν ο θανμάξομεν,
έφη 6 Τρύφων, περί δε ών
οί (f. 59 b) πολλοί λέγονΰιν,
ον πιΰτεύΰαι
αζιον* πόρρω γάρ
κεχώρηκε της ανθρωπινής
φύΰεως.
νμών δε και τα εν τω λεγομένω εναγγελίω
παραγγέλματα
θανμαότά
όντως καϊ μεγάλα
όπ^οΊταμαι είναι, ώς ύττολο^α/^ι^ιι/ μηδένα δύναοθαι
φνλά%αι
αντά' έμοϊ γάρ έμέληοεν
εντνχεΐν αντοϊς.
3 εκείνο δε άπορονμεν μάλιΰτα,
εί νμεϊς,
ενόεβεΐν λέγοντες και τών άλλων
οίόμενοι διαφέρειν,
κατ ονδεν αυτών άπολείπεΰθε,
ονδε διαλλάΰβετε άπο τών εθνών τον νμέτερον βίον, εν τω μήτε τάς
έορτάς μήτε τά ΰάββατα τηρειν μήτε την περιτομήν εχειν,
καϊ
έτι, έπ3 ανθρωπον οτανρωθέντα
τάς ελπίδας ποιούμενοι,
δμως
ελπίζετε τεύζεοθαι αγαθού rivog παρά τού θεού, μη ^roiowr^g
1

ξνατον Α.

2

εμβαλλόντος

10: 3 Gen. 17, 14.

Α.

3

είλαπήνην
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άντού Tag εντολάς.
η ουκ άνέγνως,
οτι Έζολο&ρεν&ήΰεται
η
ψυχή εκείνη εκ τον γένους αυτής, ήτις ον περιτμη&ήβεται
τη
ογδόη ήμερα; ομοίως δε καϊ περί των αλλογενών καϊ περί των
άργνρωνήτων
διέβταλται.
4 ταύτης οϋν της διαθήκης εύ&έως
καταφρονήύαντες
νμεις αμελείτε και των έπειτα,
καϊ πεί&ειν
ημάς επιχειρείτε ως είδότες τον &εόν, μηδέν πράββοντες ων οί
<)po/3oi;fi^oi, τον &εόν. εΐ ονν έχεις προς ταύτα
άπολο(ί.&0ά)γήöaö&ai,1 καϊ έπιδειζαι cort^t τρόπω ελπίζετε δτιούν, καν μη φνλάβόοντες τον νόμον, τούτο βον Ύ\δέως άκούβαιμεν μάλιΰτα, και
τα άλλα δε δμοίως
όννεζετάόωμεν.
11 1 Ούτε εοται ποτέ άλλος &εός, ω Τρύφων,
ούτε ήν
ατί αιώνος, εγώ οΰτως προς αυτόν,
πλην τον ποιήΰαντος
και
διατάίμντος
τάδε το παν.
ονδε άλλον μεν ημών, άλλον δε
νμών Ύ\γούμε&α &εόν, άλΧ αντον εκείνον τον εί-αγαγόντα τονς
πατέρας νμών εκ γης Αϊγύπτον
εν χειρϊ κραταιά καϊ βραχίονι
νψηλω* ονδ' εϊς άλλον τινά ήλπίκαμεν,
ον γαρ έότιν, άλΧ εις
τούτον εις ον καϊ νμεΐς,
τον &εον τον Αβραάμ καϊ Ίΰαάκ καϊ
'Ιακώβ, ήλπίόαμεν2
δε ον διά Μωνόέως3
ονδε διά του νόμου'
ή γάρ αν το αντο νμΐν έποιονμεν.
2 νννι δε άνέγνων γαρ, ώ
Τρύφων, ort εόοιτο και τελενταΐος
νόμος και δια&ήκη
κυριωτάτη παόών, rjv νυν δέον φνλάοόειν πάντας ανθρώπους,
οόοι
της τον &εού κληρονομιάς αντιποιούνται.
6 γάρ εν Χώρήβ πα
λαιός ηδη νόμος και νμών μόνων,
δ δε πάντων απλώς'
νόμος
δε κατά νόμον τε&εις τον προ αυτού έπαυΰε, και δια&ήκη μετέ
πειτα γενομένη την προτέραν
ομοίως εβτηΰεν.
αΙώνιός τε ημιν
νόμος και τελευταίος
δ Xot^TOg έδό&η και ή δια&ήκη
πιότη,
(f. 60 b) με$ ην ου νόμος, ον πρόσταγμα,
ονκ εντολή. 3 η 6ν
ταύτα ονκ άνέγνως α φηύιν Ήόαίας; Άκούόατέ μον, « κ ό β α τ ε
μον, λαός μον, και οι βαόιλεις προς με ένωτίζεβ&ε, ort νόμος
παρ εμού έζελενΰεται καϊ η κρίοις μον εις φώς ε&νών.
εγγίζει
ταχύ η δικαιοσύνη μον*, καϊ έζελεύόεται το βωτήριόν μον, και
εις τον βραχίονα μον ε&νη έλπιούόι.
καϊ διά Ίερεμίον
περϊ
ταύτης αντης της καινής o ^ a ' i b ^ s οντω φηύίν ' Ίδον
ήμέραι
1

άπολογή\γήοαΰ&αι Α.
(e 6ov?).

2

ήλπ έκαμε ν ed.

3

ΜωβέωςΑ.

4

Α corr.

11: 1 cf. Dt. 5, 15. Ps. 135 (136), 12.
11: 2 cf. Is. 55, 3. 61, 8.
Ier. 39 (32), 40..
11: 3 Is. 51, 4, 5. Ier. 38 (31), 31, 32. Heb. 8, 8, 9.
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έρχονται, λέγει κύριος, καϊ δια&η6ομαι τώ οϊκω Ί6ραήλ και τώ
οϊκω Ιούδα δια&ήκην καινήν,
ονχ ην διε&έμην τοις
πατρά6ιν
αυτών, εν ήμερα η έπελαβόμην
της ^ ρ ό ς · αυτών έίμγαγειν
αυ
τούς εκ της1 Αιγύπτου.
4: εΐ ονν δ &εος δια&ήκην καινήν έκήρυζε μέλλονοαν
διαταχ&η6ε6&αι
και ταντην εις φως έ&νών,
δρώμεν δε και πεπει6με&α δια τον ονόματος αυτού τον 6ταυρω&έντος Ίη6οϋ Χριότον άπο των ειδώλων και της άλλης αδι
κίας προοελ&όντας τω &εώ καϊ μέχρι θάνατον υπομένοντας
την
δμολογίαν καί ενοέβειαν ποιεΐ6&αι,
και εκ των έργων καϊ εκ
της παρακολου&ού6ης
δυνάμεως
6υνιέναι
πα6ι δυνατόν
ort
ούτος έΰτιν δ καινός νόμος καί ή καινή tftaob^ %αι V Λρο6δοκία
των άπο πάντων των έ%·νών άναμενόντων
τα παρά2 του &εοϋ
άγα%ά. 5 Ίόραηλιτικον
γαρ το (f. 6 1 a ) άλη&ινόν,
πνευματικόν,
καϊ 'Ιούδα γένος και 'Ιακώβ καί Ιοαάκ3 και Αβραάμ, του εν άκροβυ6τία έπϊ τη πι6τει μαρτυρη&έντος
υπο του &εοϋ καϊ εύλογη&έντος καϊ #ατρΟ£ πολλών ε&νών κλη&έντος,
ημείς ε6μεν, οί
δια τούτου του όταυρω&έντος Χρι6τοϋ
τω Φεώ
προόαχ&έντες,
ως και προκοπτόντων
ήμίν τών λόγων
άποδειχ&η6εται.
12 1 'Έλεγον
δε έτι κοα προΰέφερον
ort και εν άλλοις
Aoyotg *Η6αίας βοά' Άκού6ατέ μον τους λόγους, και ξήόεται ή
ψυχή υμών, και δια&ήοομαι νμϊν δια&ήκην αιώνιον,
τα ο6ια

ΛαυεΙδ τά πιοτά. ιδού μάρτνρα αύτδν έ$νε6ι δέδωκα. έ&νη, α
ούκ οϊδα6ι 6ε, έπικαλέόονται 6ε,, λαοί, οϊ ουκ έπί6τανταί 6ε,
κατ αφ εύχονται έπι 6έ, ένεκεν τον &εοϋ 6ου του αγίου 'Ι6ραήλ,
ort έδόζα6έ 6ε. 2 τούτον αυτόν ύμεις ήτιμω6ατε τον νόμον κα\
τήν καινήν άγίαν αύτοϋ δια&ηκην εφαυλί6ατε,
καϊ ούδε νυν
παραδέχε6&ε
ούδε μετανοείτε
πράζαντες
κακώς,
έτι γαρ τά
ώτα υμών πέφρακται,
οί όφ&αλμοι υμών πεπήρωνται,
και πεπάχυται
ή καρδία,
κέκραγεν 'Ιερεμίας, καϊ ούό' ούτως άκούετε'
πάρε6τιν δ νομοθέτης,
zat ούχ δρατε' πτωχοί
ευαγγελίζονται,
τυφλοί βλέπου6ι, και ού 6υνίετε.
3 δευτέρας ήδη. χρεία περίτομής,
και νμεΐς έπι τη 6αρκι μέγα φρονείτε.
6αββατίξειν
(f. 61 b) ύμας δ καινός νόμος δια παντός έ&έλει, και ύμεΐς μίαν
1

yyg ed.

2

πάρα Α: περί Α mg.

3

'Ισαάκ Α in ras.

11: 4 cf. Gen. 49, 10.
11: 5 cf. Ro. 4, 10. Gen. 17, 5. 24, 1.
12: 1 Is. 55, 3—5.
12: 2 cf. Is. 6, 10. cf. Is. 29, 18,19. 61, 1. Mt. 11, 5.
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άργονντες ημέραν ενβεβεΐν δοκεΐτε,
μη νοονντες δίά τι νμϊν
προΰετάγη'
και εάν άξνμον άρτο ν φάγητε, πεπληρωκέναι το θέ
λημα τον &εοϋ φάτε.
ονκ εν τούτοις ενδοκεϊ κύριος 6 &εος
ημών. ει τις έότϊν εν νμϊν επίορκος η κλέπτης, πανόάό&ω'
εϊ
τις μοιχός, μετανοηοάτω, και βεάαββάτικε
τα τρνφερά και αλη
θινά οάββατα τον &εοϋ* εϊ τις κα&αράς ονκ έχει χείρας,
λονοάύ&ω,1 και καθαρός
έΰτιν.
13 1 Ον γαρ δη γε εις βαλανεΐον νμας επεμπεν
Ήΰαίας
άπολονΰομένονς
εκεί τον φόνον και τάς αλλάς αμαρτίας,
ονς
ονδε το της θαλάβοης ικανον παν νδωρ κα&αρίοαι,
άλλα,
ως
εικός, πάλαι τούτο εκείνο το βωτήρίον λουτρού ην, ο είπε, το2
totg μεταγινώβκονβι
καϊ μηκέτι κίμα&ι τράγων καϊ προβάτων η
οποδω δαμάλεως η όεμιδάλεως προόφοραΐς κα&αριζομένόις,3
άλλα
πίότει δια τοϋ αίματος τον Χριότον και τον θάνατον
αντον,
ος δια τοντο άπέ&ανεν,
ώς αντος Ήβαίας εφη, όντως λέγων*
2 Αποκαλύψει
κύριος τον βραχίονα αντον τον άγιον
ενώπιον
πάντων των εθνών,
και οψονται πάντα τα έθνη καϊ τα άκρα
της γης την <5ωτηρίαν την παρά τον θεοϋ. Άπόβτητε,
άπόΰτητε,
άπόότητε,
εξέλθετε εκείθεν (β. 62 a) και άκαθάρτον μη αψηΰθε,
εξέλθετε
εκ μέόον αντης,
άφορίόθητε
οι φέροντες τα όκεύη
κνρίον, ort ου μετά ταραχής πορεύεοθε'
πορενόεται γαρ προ προόώπον νμών κύριος, καϊ δ έπιοννάγων
νμας κύριος δ θεός Ί<5ραήλ. ίδον βννήύει ό αίαί? μου, και νψωθηΰεται
καϊ δοξαοθήόεται ΰφόδρα.
3 ον τρόπον εκΰτηοονται πολλοί επί 6έ, ουτα>£
άδοξηοει άπο ανθρώπων4
το είδος και ή δόξα 6ον, όντως θανμαόθήόονται
έθνη πολλά έπ? αντω, καϊ ΰννέξονόι βαόιλεΐς το
οτόμα αντών
οτι οίς ονκ άνηγγέλη περί αντον οψονται,
και
οϊ ονκ άκηκόαβι ύννήΰονοι.
Κύριε,
τις επί6τενοε
τη άκοη
ημών ; καϊ 6 βραχίων κνρίον τίνι απεκαλύφθη;
άνηγγείλαμεν
εναντίον αντον ως παιδίον,5 ως ρίζα, εν γη διψώοη. 4 ονκ εοτιν
είδος αντω ονδε δόξα' και εϊδομεν αντον, καϊ ονκ είχεν είδος
ονδε κάλλος, αλλά το είδος αντον άτιμον, έκλεΐπον6 παρά τους
1

2
τώ βατετίβμ,ατι Α mg.
εΐπε, το: ειτιετο Α.
5
Α.
* των kv%·. ed.
ως πεδίον Α mg. (cf. ^ 2 ) .
(e LXX codd.).

12 : 3 Is. 58,13.

13: 1 Heb. 9, 13, 14.

3

%α&αριζομένονς
6
%αϊ εκλ. ed.

13: 2 - 9 Is. 52, 10—54, 6.
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vioi)g των άν&ρώπων. αν&ρωπος εν πληγή ων καϊ είδως φέρειν
μαλακίαν, ort άπέστραπται το πρόσωπον αντον,
ήτιμάσ&η καϊ
ουκ ελογίσ&η.
ούτο£ tag αμαρτίας ημών φέρει καϊ περϊ ημών
όδνναται, καϊ ήμε'ϋ'ς έλογισάμε&α αντον είναι εν πόνω καϊ εν
πληγή και εν κακώσει. 5 οντος δε έτρανματίσ&η δίά τάς αμαρ
τίας ημών καϊ μεμαλάκισται
δια τάς (f. 62 b) ανομίας
ημών'
παιδεία ειρήνης ημών έτι αυτόν, τω μώλωπι αντον ημεϊς ίά%ημεν.
πάντες ως πρόβατα έπλανή&ημεν, αν&ρωπος τη δδω αντον έπλανή&η. καϊ κύριος παρέδωκεν αντον ταϊς άμαρτίαις ημών.
καϊ
αντος δια το κεκακώσ&αι ονκ ανοίγει το 6τόμα αντον' ώς πρόβατον εις σφαγήν ήχ&η' καϊ ως άμνος εναντίον τον
κείροντος
άφωνος, όντως ονκ ανοίγει το στόμα αντον.
6 έν τη
ταπεινώόει αντον ή κρίσις αντον ήρ&η. την δε γενεάν αντον τις
διηγήσεται;
ΰτι αίρεται άπο της γης ή ζωή αντον, άπο των ανο
μιών τον λαοϋ μον ηκει εις θάνατον,
και δώσω τονς τιονηρονς
άντϊ της ταφής αντον καϊ τονς πλονσίονς αντί τον θάνατον
αντον,
οτι άνομίαν ονκ έποίησεν και ονχ ενρέ&η δόλος έν τω στόματι
αντον.
και κύριος βούλεται κα%αρίσαι αντον της πληγής,
εάν
δώτε περί τής αμαρτίας, ή ψνχή νμών οψεται σπέρμα
μακρόβιον.
7 καϊ βούλεται κύριος άφελεΐν άπο τον πόνον τής φνχής
αντον,
δεΐζαι αντω φώς, καϊ πλάσαι τη σννέσει,
δικαιώσαι δίκαιον εν
δονλεύοντα
ττολλοΓ^. και τάς αμαρτίας ημών αντος άνοίσει.
διά
τοντο αύτος κληρονομήσει
πολλούς,
και τών ισχνρών
μεριει
ΰκϋλα, άν& ων παρεδό&η εις θάνατον
ή ψνχή αντον,
καϊ έν
τοις (f. 63 a) άνόμοις έλογίσ&η,
και αντος αμαρτίας
πολλών
άνήνεγκε και διά τάς ανομίας αυτών παρεδόθη.
8 Ενφράν&ητι
στείρα ή ον τίκτονσα, ρήζον και βόησον ή ονκ ώδίνονσα,
ort
πολλά τά τέκνα τής έρήμον μβΧλοί' ή τής έχούσης τον άνδρα,
είπε γάρ κύριος* πλάτννον
τον τόπον τής σκηνής σον καϊ τών
ανλαιών1 σον, πήί,ον, μη φείση, μάκρννον τά σχοινίσματά
σον
καϊ τονς πασσάλονς2
κατίσχνσον,
εϊς τά δεξιά καϊ εις τά αρισ
τερά έκπέτασον'
καϊ το σπέρμα σον έ&νη κληρονομήσει,*
καϊ
πόλεις ήρημωμένας κατοικιεΐς.
9 μη φοβον οτι
κατησχύν&ης,
μηδέ έντραπής οτι ώνειδίσ&ης,
οτι αίσχύνήν
αϊώνιον
έπιλήση
κα\ όνειδος τής χηρείας σον ον μνησ&ήση' οτι κύριος έποίησεν
1

ανλεων Α : αυλαίων
ηληρονομίΰει Α.

ΰον ϋφίγξ,ον Α

rag.

2

σον add ed. (e LXX).
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όνομα έαυτω, και ό ρυβάμενός 6ε, αυτός &εός Ί6ραήλ, πά6Ύ[ τη
γη κλη&ήβεται.
ως γυναίκα καταλελειμμένην
κα\
δλιγόψυχον
κέκληκέ 6ε ό κύριος, hg γυναίκα εκ νεότητος
μεμι6ημένην.
14 1 Λιά του ΑΟ^Γ^ΟΙ? ούν της μετάνοιας και της γνώ
σεως τοϋ &εοϋ, δ ύπερ της ανομίας των λαών του &εοϋ γέγονεν,
ώς Ήΰαίας βοά, ήμεΐς έπΐ6τευ6αμεν,
και γνωρίξομεν οτι τοϋτ
εκείνο, δ προηγόρευε , το βάπτι6μα,
το μόνον κα&αρι6αι τους
μετανοήοαντας
δυνάμενον,
τοϋτό έότι το ύδωρ της ζωής' (f. 6 3 b )
ους δε νμεις ώρύϊ,ατε λάκκους έαυτοις, Συντετριμμένοι
εΪ6Ϊ καϊ
ουδέν υμιν χρηύιμοι.
τί γαρ όφελος εκείνου τοϋ
βαπτίσματος,
δ την βάρκα καϊ μόνον το 6ώμα φαιδρύνει;
2 βαπτί6&ητε
την
ψυχήν άπό οργής και άπό πλεονεξίας, άπό φ&όνου, άπό μίόους'
και Ιδού το 6ώμα κα&αρόν ε6τι. τούτο γάρ εΰτι το όύμβολον
των άζύμων, ϊνα μη τα παλαιά της κακής ζύμης έργα
πράττητε.
ύμεϊς δε πάντα οαρκικώς νενοήκατε, καϊ ήγεΐ6&ε ευ6έβειαν, εάν
τοιαύτα ποιοϋντες τάς ψυχάς μεμε6τωμένοι
ήτε δόλου και πά6ης
κακίας απλώς.
3 διό και μετά τάς επτά ημέρας των
άζυμοφαγιών νέαν ζύμην φυρα6αι έαυτοις δ &εός παρήγγειλε,
τοϋτ' έότιν
άλλων έργων πραζιν καϊ μη των παλαιών και φαύλων τήν μίμηΰιν.
καϊ ότι τοϋτό ε6τιν δ αζιοϊ ύμας ούτος 6 καινός νομο
θέτης, τους προλελεγμένους
ντ£ έμοϋ λόγους πάλιν
άνιότορήΰω
μετά καϊ των άλλων των παραλειφ&έντων.
εί'ρηνται δε υπό
τοϋ Ήβαίου ούτως* 4 Ει6ακού6ετέ μου, και ζήΰεται ή ψυχή
υμών, και δια&ήΰομαι υμιν διαϋ'ήκην αϊώνιον,
τά 06ια τοϋ
ΛαυεΙδ τά πιοτά.
Ιδοϋ μαρτύριον
αυτόν έ&νεΰι δέδωκα,
άρ
χοντα καϊ προ6τά66οντα
έ$νε6ιν.
έθνη, α ουκ οϊδαβί 6ε, έπικαλέ6ονταί 6ε, καϊ (f. 64 a) λαοί, dt ουκ έπι6τανταί
6ε, έπϊ 6ε
κατ αφ εύχονται, ένεκεν τον &εοϋ 6ον τοϋ άγιου Ί6ραήλ, οτι έδόξ,αβέ 6ε. 5 ζητη6ατε τον &εόν καϊ εν τω εύρι6κειν αυτόν έπικαλέ6α6&ε, ήνίκα αν έγγίζη υμιν.
άπολιπέτω
δ ά6εβής τάς
δδονς αύτον καϊ άνήρ α^ομο^ τάς βουλάς αύτοϋ καϊ
έπιβτραφήτω έπϊ κύριον,
καϊ έλεη&ήβεται,
ότι έπϊ πολύ άφήβει τάς
αμαρτίας υμών.
ον γάρ εΪ6ιν αϊ βουλαί μου ω6περ αϊ βουλαϊ
υμών, ούδε αϊ οδοί μου ω6περ αϊ δδοϊ υμών, άλλα ο6ον απέχει
ό ουρανός από τής γης, το6οϋτον απέχει ή οδός μου από της
14: 1 ef. Rev. 21, 6. Ioan. 4, 10. Ier. 2, 13.
cf. 1 Cor. 5, 8.
14: 4—7 Is. 55, 3—13.

14: 2 cf. Lc. 11, 41.
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όδον υμών και τα διανοήματα
νμών άπο της διανοίας
μου.
6 ως γάρ αν καταβή χιών ή νετος εκ τόν ονρανον καϊ ονκ
άποότραφήόεται,
εως αν με&ύόη την γήν και έκτέκη καϊ βλαότήόγι1 καϊ δω όπέρμα τω όπείραντι καϊ άρτον εις βρώόιν, όντως
£<?tat το ρήμα μον , δ αν έζέλ&η εκ τον ότόματός μον ' ον μη
άποότραφη, εως αν όνντελεό&η πάντα οόα ή&έληόα, καϊ ενοδώόω τα εντάλματα
μον.
7 εν γάρ ενφροόννη
έζελεύόεό&ε
και εν χαρά διδαχ&ήόεό&ε2·
τά γάρ ορη και οι ßovvol
έξαλοννται
προόδεχόμενοι
νμάς, καϊ πάντα τά ξύλα των
αγρών
ετίίκροτηόει τοις κλάδοις, καϊ άντϊ της ότοιβής άναβήόεται
κνπάριΰόος, άντϊ δε της (f. 64 b) κονύζης άναβήόεται μνρόίνη,
και
εόται κύριος εις όνομα και είς όημεϊον αίώνιον και ονκ εκλείψει.
8 Των τε λόγων τούτων καϊ τοιούτων είρημένων νπο των προ
φητών , 'έλεγον, ω Τρύφων,
οι μεν εϊρηνται εις την πρώτην
παρονόίαν τον Χρ^τοΌ, εν η και άτιμος και άειδής και &νητος
φανήόεό$αι
κεκηρνγμένος
εότίν , οι δε εις την δεντέραν
αντον
παρονόίαν,
οτε εν δόζγι και επάνω τών νεφελών παρέόται,
καϊ
οψεται δ λαός νμών καϊ γνωριεΐ είς ον έζεκέντηόαν,
ως '£1όηέ,
εις τών δώδεκα προφητών, και Λανιήλ προεΐπον, είρημένοι3
είόί.
15 1 Καϊ την άλη&ινήν ονν τον &εον νηότείαν
μά&ετε
νηότεύειν, ως Ήόαιας φηόίν, ίνα τω ϋεω εναρεότήτε.
2 κέκραγε
δε Ήόαίας όντως' Άναβόηόον
εν ίόχνϊ και μη φείόη, ως όάλuttyyi, νψωόον την φωνήν όον καϊ άνάγγειλον τω γένει μον τά
αμαρτήματα αντών καϊ τω οί'κω Ιακώβ τάς ανομίας αντών. εμε
ήμέραν εξ ημέρας41 ξητονόι και γνώναι τάς 6δούς μον
έπι$νftO'Dö'M^, ως λαός δικαιοόύνην
πεποιηκώς και κρίόιν &εον ουκ
έγκαταλελοιπώς.0
3 αίτοϋόί με ννν κρίόιν δικαίαν καϊ έγγίζειν
&εω έπι&νμονόν,
λέγοντες'
Τι ort ένηότενόαμεν
καϊ ονκ είδες,
εταπεινώόαμεν
τάς ψνχάς (f. 65 a) ημών καϊ ονκ εγνως; εν γάρ
ταϊς ήμέραις τών νηότειών νμών ενρίόκετε τά θελήματα
νμών,
καϊ πάντας τονς νποχειρίονς
νμών νπονύόόετε'
ίδον είς κριό εις
καϊ μάχας νηότενετε, καϊ τύπτετε πνγμαΐς ταπεινόν.
ίνα τι μοι
1

εηβλαβτήΰϊΐ ed.
ημετέρας Α man. prim.

2

δίαχ&ήΰεΰ&8 ed. 3 είρημ in ras. Α.
5
Α man. rec.: Ιοιπώς in ras.

4

Α corr.:

14: 8 cf. Is. 53, 2,3. cf. Dan. 7, 13. Zach. 12, 10. loan. 19, 37.
15: 2 - 6 Is. 58, 1—11.
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νηοτεύετε εως οήμερον, άκουο&ήναι εν κραυγή την φωνήν
υμών;
4 ου ταντην την νηοτείαν εγώ έξελεζάμην, κα\ ήμέραν
ταπεινοϋν
αν&ρωπον την ψνχήν αντον'
ονδ' αν κάμψης ώς κρίκον τον
τραχηλόν
öov και οάκκον και οποδον νποοτρώοη,1
ούδ' ούτως
καλέοετε νηοτείαν καΐ ημεραν δεκτήν τω κνρίφ.
ουχί τ ο ^ υ τ ^
νηοτείαν εγώ έξ,ελεζάμην,
λέγει κύριος'
άλλα λύε πάντα ούνδεομον αδικίας,
διάλνε οτραγγαλιάς
βίαιων
ονναλλαγμάτων,
άπόοτελλε τε&ρανομένονς εν άφέοει και παοαν ονγγραφήν
'άδικον
διάοπα.
5 διά&ρνπτε ιίεινώντι τον αρτον öov και
πτωχούς
άοτέγους είοάγαγε εΐξ τον οϊκόν öov' εάν ιδης γνμνόν,
περί
βαλλε, και άπο των οϊκείων τον οπέρματός öov ονχ
νπερόψει.2
τότε jSoyj^srca πρώϊμον το φως öov, και τα ιμάτια öov ταχύ
άνατελεΐ, καϊ προπορεύοεται
εμπροο&έν öov η δικαιοσύνη
öov,
και Ύ] δόξα τον &εον περιοτελει
6ε. τότε βοήοη,
και 6 &εος
εϊοακούοεταί
öov' (f. 65 b) έτι λαλονντός
öov έρεΐ' Ίδον πάρειμι.
6 εάν δε άφέλης άπο öov ούνδεομον
και
χειροτονίαν
και ρήμα γογγνομον,
και διδως3 τίεινώντι
τον αρτον öov εκ
ψυχής, και φνχην τεταπεινωμένην
έμπλήοης,
τότε άνατελεΐ εν
τω οκότει το φως öov, και το οκότος öov ώς μεσημβρία,
και
εοται δ &εός 6ον μετά öov δια παντός, καϊ έμπληο&ήοη κα&ά
επι&νμεϊ η ψνχή öov, κα\ τά δοτά öov πιαν&ήοονται,
κα\ £<?τβ^
ώς κήπος με&ύων και πηγή ύδατος η γή η μη έζέλιπεν
νδωρ.
7 περιτέμεο&ε ονν την άκροβνοτίαν
τής κοφ^αί? υμών,
ώς οι
λόγοι τον &εον διά πάντων τούτων των λόγων
άζιονοι.
16 1 Και διά Μωνοέως* κέκραγεν δ &εος αντός,
όντως
λέγων * Και περιτεμεϊο&ε
την οκληροκαρδίαν
νμών κα\ τον
τράχηλον ον οκληρννεϊτε ετι' δ γάρ κύριος, δ &εος νμών και
κύριος των κνρίων, &εδς μέγας και ίοχνρος και φοβερός,
οοτις
ού Φανμάζει πρόοωπον ονδε μη λάβγι δώρον.
και εν τω Λευιτικω' "Οτι παρέβηοαν
καϊ νπερεΐδόν
με και οτι έπορεύ&ηοαν
εναντίον μου πλάγιοι, καϊ εγώ έπορεύ&ην μετ' αυτών
πλαγίως,
καϊ άπολώ αυτούς εν τη γη των έχ&ρών αυτών,
τότε
έντρα^ ö f r c a ή καρδία ή άπερίτμητος
αυτών.
2 ή γάρ άπο 'Αβραάμ
1

4

νποστρω67]ς ed.
Μωυσέος Α.

2

καϊ άπο . Λ νπερόψει : Α mg. πένητα.

16: 1 Dt. 10, 16,17. Lev. 26, 40,41.

16: 2 Is. 1, 7.

3

6ίδως Α.
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κατά βάρκα περιτομή εις σημεϊον έδό&η, ίνα ήτε άπο (f. 66a)
των άλλων έ&νών και ημών άφωρισμένοι,
και ίνα μόνοι πά&ητε
α νυν εν δίκη πάσχετε, και ίνα γενωνται αι χώραι υμών έρημοι
καΐ αί πόλεις τίνρίκανοτοι ^ καϊ τους καρπούς ενώπιον
υμών
κατεσδίωσιν
αλλότριοι,
και μηδεις έ% υμών έπιβαίνϊ] εις την
Ίερονοαλήμ.
3 ον γαρ εζ άλλον τίνος γνωρίζεστε
παρά τονς
αλλονς άν&ρώπονς, η άπο της εν σαρκϊ νμών περιτομής.
ουδείς
γάρ νμών, ως νομίζω, τ ο ί μ ι ^ δ ^ είπεΐν ότι μη και
προγνώστης
τών γίνεσαι
μελλόντων ην και έστιν 6 &εος καϊ τά ά\ια έκάστω
προετοιμάζων.
και νμΐν ονν ταύτα καλώς και δικαίως
γέγονεν.
4 άπεκτείνατε
γάρ τον δίκαιον καϊ προ αντον τονς
προφήτας
αυτού'
και ννν τονς ελπίζοντας
έπ' αντον και τον
πέμψαντα
αντον παντοκράτορα
και itot^r^v τών όλων &εον α&ετεϊτε και,
όσον έφ9 νμΐν,
ατιμάζετε,
καταρώμενοι [εν ταίς
όνναγωγαις
νμών τους πιστεύοντας
επι τον Χριστόν.
ον γάρ έζονσίαν έχετε
αντόχειρες γενέσ&αι ημών διά τονς ννν έπικρατούντας'
οσάκις
δε αν έδννή&ητε,
καϊ τούτο έπράξατε.
5 δώ και δμ/?ο^ νμΐν
6 &εος διά τοϋ ^Ησαίον λέγων
'Ίδετε ως δ δίκαιος
άπώλετο,
καϊ o t ^ i g κατανοεί,
από γάρ πρόσωπον
της αδικίας ίιρται 6
dwouog. εσται εν ειρήνη* ή ταφή αΰτου ήρται (f. 6 6 b ) εκ τον
μέσον, νμεις προσηγάγετε
ώδε, νιοι άνομοι, σπέρμα μοιχών και
τέκνα πόρνης,
εν τίνι ένετρνφατε
και επί τίνα ήνοίϊμτε
το
στόμα καϊ επί τίνι έχαλάσατε τήν
γλώσσαν;
Τ7 1 Ονχ όντως γάρ τά άλλα ε&νη είς ταντην τήν άδικίαν τήν εις ημάς και τον Χριστον ενέχονται,
όσον νμεΐς, οϊ1
κάκείνοις της κατά τον δικαίον και ημών τών απ' εκείνον κακής
προλήψεως αίτιοι υπάρχετε'
μετά γάρ το στανρώσαι νμας εκείνον
τον μόνον άμωμον καϊ δίκαιον ανΰρωπον,
δι οϋ τών μωλώ
πων ϊασις γίνεται Totg δι7 αΰτου επι τον πατέρα
προσχωροϋσιν,2
επειδή έγνώκατε αντον άναστάντα εκ νεκρών καϊ άναβάντα εις
τον ονρανόν, ως αί προφητεΐαι
προεμήννον γενησόμενον,
ον
μόνον3 ον μετενοήσατε
εφ' οίς επράίμτε κακοϊς,^ αλλά άνδρας
εκλεκτούς
άπο Ίερονσαλήμ
έκλε%άμενοι τότε έξεπέμψατε
είς
1

οΐς Α.
HE 4, 18, 7.

2
4

προχωρονβιν Α.
κακώς Eus.

3

ον μόνον .. . άν&ρώαοις: cf. Eus.

16: 4 Iac. 5, 6. cf. Is. 57, 1. cf. 1 Thes. 2, 15.
17: 1 cf. Iac. 5 ; 6. Is. 53, 5.

16: 5 Is. 57, 1—4,
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παύαν την γην, λέγοντας 1 αΐρεόιν α&εον Χριΰτιανών
πεφηνέναι,
καταλέγοντ^2
τε3 ταντα άπερ κα$ ημών ot άγνοονντες
ημάς
πάντες λέγον6ιν'
ωΰτε ον μόνον έαντοΐς αδικίας αίτιοι υπάρ
χετε, άλλα και rotg άλλοις άπαόιν απλώς άν&ρώποις.
2 κα\ δι
καίως βοα ^Ηΰαίας' AC νμάς το oVo^tci μον βλαΰφημεΐται
εν
rotg ε&νεύι. και * Oval τη ψνχη αντών, dtdrt βεβούλεννται
βονλην
πονηράν κα& έαντών, (f. 67 a) είπόντες'
Ληβωμεν τον
δίκαιον,
ort δύόχρηότος
ήμΐν έύτι.
τοίννν τα γεννήματα
των
έργων
αντών φάγονται.
oval τω άνόμω' πονηρά κατά τά έργα των
χειρών αντοϋ ΰνμβήΰεται
αντω. και πάλιν εν άλλοις' Oval ot
έπΐ6πώμενοι
τάς αμαρτίας αντών ώς όχοινίφ μακρω και ώς
ξνγοϋ ιμάντι δαμάλεως τάς ανομίας,
οι λέγοντες'
Το τάχος
αντον εγγι6άτω,
καϊ έλΰέτω η βονλη τον άγίον Ίόραήλ,
ίνα
γνώμεν.
oval ot λέγοντες
το π:ο^ρόι/ καλόν (καΐ το καλόν
πονηρόν, ) ot τι^έντες το φως όκότος καΐ το όκότος φώς, ot τιτέντες το πικρον γλνκν καΐ το γλνκν πικρόν.
3 κατά ονν τον
μόνον άμώμον καΐ δίκαιον φωτός, rotg άν&ρώποις
πεμφ&έντος
παρά τοϋ &εοϋ, τά πικρά καϊ ^xorsti/a και άδικα
καταλεχ&ηναι
εν πάΰη τη γη ε6πονδά6ατε.
δνοχρηΰτος γάρ νμϊν εδοξεν είναι,
βοών παρ1 νμϊν' Γέγραπται · Ό otxdg μον οίκος προόενχης
έοτιν,
νμεΐς δε πεποιήκατε
αντόν βΛ'ήλαιον ληΰτών. καϊ τάς τράπεζας
τών εν τω ναω κολλνβιότών κατέατρεψε.
4 και έβόα' Oval νμϊν,
γραμματείς καϊ Φαριοαΐοι,0 νποκριταί, ort άποδεκατοϋτε το ηδνοότ ν
μον καϊ το πήγανον,
ν
°^ άγάπην τον &εον καϊ την κρίόιν
ον κατανοείτε'
raqpot κεκονιαμένοι,
έξω&εν φαινόμενοι
ωραίοι,
έΰω&εν δε (f. 67 b) γέμοντες όΰτέων νεκρών, και τοις
γραμματεϋόιν
Oval νμϊν, γραμματείς,
δτι τάς κλεϊς έχετε, καϊ αντοί
ονκ είβέρχεβ&ε και τονς είβερχομένονς
κωλύετε'* οδηγοί
τνφλοί.
18 1 "Επειδή γάρ άνέγνως, ω Τρύφων, ώς cwrög όμοΖογηύας έφης, τά νπ1 εκείνον τοϋ όωτήρος ημών διδαχ&έντα,
ονκ
1

2
λέγοντας Eus. S L : λέγοντες Α Eus. Gr.
καταλέγοντας Eus. SL.:
3
4
%αταλέγοντες Α Eus. Gr.
EIus.: om Α.
%α\ το καλόν icoviqqov
5
ed. (e LXX): cf. Dial. 133: 4 ; om Α.
Φαριοβαΐοι Α. 6 ονκ . . . κωλύετε
Α : ονκ είοήλ&ετε καϊ τονς ερχομ,ένονς έκω7.νβατε Α mg (e Lc. 11, 52).

17: 2 Is. 52, 5. Is. 3, 9—11. Is. 5, 18—20.
17: 3 Mt. 21, 13.
Lc. 19, 46, cf. Is. 56, 7. Ier. 7, 11.
17: 4 Mt. 23, 23, 27 Lc. 11, 42.
Lc. 11, 52. Mt. 23, 16, 24.
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axoitov νομίζω πεποιηκέναι καϊ βραχέα των εκείνον λόγια προς
tolg προφητικοϊς επιμνηΰ&είς.
2 Αού<5α6&ε ονν και ννν κα&αροϊ
γένεό&ε καϊ άφέλε6&ε Tag πονηρίας άπο των ψνχών υμών, ως
δε λούΰαύ&αι νμΐν τούτο το λουτρού κελεύει 6 &εος και περίτέμνεό&αι τήν άλη&ινην περιτομήν.
ημείς γαρ και ταύτην αν
την περιτομήν την κατά όάρκα και τα Σάββατα και τάς έορτάς
πάόας απλώς έφνλάόόομεν,
ει μη ψγνωμεν-δι
ην αΐτίαν καϊ
νμΐν προόετάγη, τοντ' εΰτι δια Tag ανομίας νμών καϊ την όκληροκαρδίαν.
3 ε Ι γαρ νπομένομεν
πάντα τά έ% άν&ρώπων και
δαιμόνων φαύλων ενεργούμενα
εις $\μας φέρειν,
ώς %al P&W1
των άρρητων, θανάτου καϊ τιμωριών, ευχόμενοι έλεη&ήναι και
τονς τά τοιαύτα διατι&έντας ημάς, και μηδέ /^κρόι/ άμείβε<5&αι
μηδένα βονλόμενοι,
ως 6 καινός νομοθέτης έκέλενΰεν
Ύ\μιν,
πώς ονχϊ και τά μηδέ βλάπτοντα
ημάς, περιτομήν δε (f. 6 8 a )
οαρκικήν λέγω καϊ ΰάββατα καϊ τάς έορτάς, έφνλάΰΰομεν,
ω
Τρύφων;
19 1 (Καϊ δ Τρύφων'1)
Τοντό έότιν ο άπορειν α\ιόν έΰτιν,
ort τοιαύτα υπομένοντες
ονχϊ καϊ τά άλλα πάντα, περί ων ννν
ζητονμεν,
φνλάόόετε.2
2 Ον γάρ πάόιν αναγκαία αντη η περιτομη,
άλΐ
νμιν
μόνο^9 ίνα, ώς προέφην, ταντά πά&ητε α ννν εν δίκη πάΰχετε.
ονδε γάρ το βάπτιόμα εκείνο το ανωφελές το των λάκκων προ6λαμβάνομεν
ονδεν γάρ προς το βάπτισμα τοντο το της ζωής
έότι.
διο καϊ κέκραγεν δ &εός, ort Έγκατελίπετε
αντόν,
πηγην
ζώοαν, καϊ ώρύί,ατε έαντοις λάκκονς όνντετριμμένονς,
olx ον
δννήόονται
όννέχειν
νδωρ.
3 και νμεΐς μεν, ol την βάρκα
περιτετμημένοι,
χρήζετε της ημετέρας περιτομής, ημείς δέ, ταύτην έχοντες, ονδεν εκείνης δεόμε&α.
ει γάρ ην αναγκαία,
ώς
δοκεϊτε,
ονκ αν άκρόβνβτον
δ &εδς έπλαΰε τον 'Αδάμ,
ονδε
έπέβλεψεν έπϊ rotg δώροις τον εν άκροβνότία οαρκος προόενέγκαντος &νΰίας "Αβελ, ονδ' αν ενηρέύτηόεν
εν άκροβνότία Ένώχ,
και ούκ ενρίοκετο,
διότι μετέ&ηκεν αντόν δ &εός. 4 Αωτ
άπερίτμητος
εκ Σοδόμων έβώ&η, αντών εκείνων των αγγέλων
1

Καϊ 6 Τρύφων om Α.

2

φνλάσαομεν Α.

18: 2 Is. 1, 16. 19: 2 Ier. 2, 13. 19: 3 Gen. 4,4. 5,24. cf. Heb. 11,5.
19: 4 cf. Gen. 19, 17—20. Gen. 7, 13.
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αντον και τον κνρίον προπεμφάντων. Νώε, αρχή γένονς άλλον,1
άμα τους τέκνοις (f. 68 b) άπερίτμητος εις την κιβωτον ειύήλ&εν. άπερίτμητος ήν δ ιερεύς τον νψίβτον Μελχιϋεδέκ, ω καΙ
δεκάτας προσφοράς εδωκεν 'Αβραάμ, 6 πρώτος την κατά όάρκα
περιτομήν λαβών, και ενλόγηοεν αντόν ο\> κατά τήν τάζιν τον
αΐώνιον Ιερέα δ &εός καταΰτήόειν δια τον Λανειδ
μεμήννκεν.
5 νμΐν ονν μόνοις αναγκαία ήν ή περιτομή αντη, ίνα 6 λαός
ον Aaög fj και το ε&νος ονκ ε&νος, ώς και *&6ηέ, εις τών δώ
δεκα2 προφητών, φηΰί. και γαρ μή 6αββατί6αντες οι προωνομαομένοι πάντες δίκαιοι τω &εω ενηρέβτηΰαν και μετ αυτούς
Αβραάμ και οί τούτον νιοι άπαντες μέχρι Μωνΰέως,3 εφ' ον
άδικος και αχάριστος εις τον &εον 6 λαός νμών έφάνη εν τη
έρήμω μοοχοποιήΰας.
6 ο&εν 6 &εος άρμούάμενος προς τον
λαον εκείνον και άνοιας φέρειν ώς προς όνομα αντον ένετείλατο, ίνα μή είδωλολατρήτε' όπερ ονδε εφνλά%ατε, αλλά καΙ τά
τέκνα νμών ε&νετε τοις δαιμονίοις. και όαββατίζειν ονν νμΐν
προότέταχεν, ίνα μνήμην λαμβάνητε τον %εον' και γάρ δ λόγος
αΰτου τούτο ΰημαίνει λέγων' Τον γινώόκειν ort εγώ είμι δ
&εος 6 λντρωόάμενος νμας.
20 1 Και γάρ βρωμάτων τινών άπέχεΰ&αι προοέταζεν
νμΐν, ίνα και εν τω εό&ίειν και πίνειν προ όφ&αλμών* εχητε
τον &εόν, ενκατάφοροι (f. 69 a) οντες και ενχερεις προς το
άφι6ταύ&αι της γνώβεως αντον, ώς και Μωνοής φηΰιν' "Εφαγε
καΙ επιεν 6 λαός και άνέοτη τον παίξειν. και πάλιν
'Έφαγεν
'Ιακώβ καΙ ένεπλήβ&η, και έλιπάν&ι, και άπελάκτιβεν δ ήγαπημένος' ελιπάν&η, επαχνν&η, επλατνν%η, και έγκατέλιπε &εον
τον ποιήοαντα αντόν. τω γάρ Νώε ort όνγκεχώρητο νπο τον
&εον, δικαίω οντι, παν έμψνχον έΰ&ίειν πλην κρέας εν αϊματι,
όπερ έοτΐ νεκριμαΐον,5 διά Μωνοέως6 άνιοτορή&η νμΐν εν τη
βιβλω της Γενέσεως. 2 καϊ βονλομένον «ΰτου ειπείν *£1ς λάχανα
χόρτον, πίροδΓ^ον εγώ · Το ώς λάχανα χόρτον τον μή άκονόεόΰ'ε
ώς εϊρηται νπο τον &εον, ort ώς τά λάχανα εις τροφήν τω
1
alt
&αΙμ,ον Α.

2
ονν Α : cf. Apol. 8, 5.
δώκα Α.
5
εατϊ νεκριμαΐον: εατϊν εκριμαΐον

19: 4 Gen. 14, 18—20. Heb. 7, 1, 2.
19 : 5 cf. Os. 1, 9.
19 : 6 Ez. 20, 12,20.
Gen. 9, 3,4.
20: 2 Gen. 9, 3.

8

Α.

4
Μωναεος Α.
όφ6
Μωνβέος Α.

Ps. 109 (110), 4. Heb. 6, 20.
20 : 1 Ex. 32, 6. Dt. 32, 15.
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άνθρώπω ετίετίοιήκει 6 θεός, όντως και τα ζώα εις
κρεωφαγίαν
έδεδώκει;
αλλ' έπεί τίνα των χόρτων ονκ έβθίομεν,
οντω καϊ
διαοτολην έκτοτε τω Νώε διεότάλθαι
φάτε. 3 ονχ ώς
έζηγειΰθε
πιβτεντέον.
πρώτον μεν γαρ ότι παν λάχανον χόρτος1 έΰτι καϊ
βιβρω6κε6θαι
δννάμενος
λέγειν καϊ κρατύνειν,
ονκ εν τούτω
άοχοληθήαομαι.
άλλα εΐ και τά λ ε ί α ν α του χόρτον
διακρινό
μενη μή πάντα εοθίοντες,
ον διά το είναι αυτά κ ο ^ ά η ακά
θαρτα ονκ έόθίομεν, άλλα2 η διά το πικρά η θανάόιμα η ακαν
θώδη' τών δε γλνκέων (f. 69 b) πάντων και τροφιμωτάτων
καϊ
καλλίστων, θαλαοοίων τε καϊ χερΰαίων, έφιέμεθα καί
μετέχομεν.
4 οντω και τών ακαθάρτων καϊ αδίκων καϊ παρανόμων
απέχεύθαι νμας έκέλενόεν 6 θεός διά Μωνΰέως,3
επειδή καϊ το
μάννα ίόθίοντες
εν τη ερ'ήμω καϊ τά θανμάόια
πάντα
δρώντες
νμιν νπο τον θεοϋ γινόμενα,
μόΰχον τον χρύόεον
ποιήόαντες
προόεκννειτε.
ώΰτε δικαίως άεϊ βοα* Τιοϊ ασύνετοι, ονκ εύτι
πίύτις εν αντοΐς.
2 1 1 Καϊ ότι διά τάς αδικίας νμών καϊ τών πατέρων
νμών είς <?^μ££θϊ>? ώς προέφην , καϊ το <?άβ/3ατοι/ sVraTodTc^ δ
θεός φνλάόόειν νμας καϊ τά άλλα προστάγματα
προΰετετάχει,
καϊ σημαίνει ότι διά τά έθνη, ίνα μη βεβηλωθη το δζ/ομα αΰτου
παρ1 αύτοις, διά τούτο εί'αόέ τπ/cig εξ νμών όλως ζώντας, ανταϊ*
αϊ φωναϊ αύτον την άπόδει%ιν ποιήΰαΰθαι δύνανται νμιν.
2 είύϊ
δε είρημέναι διά τον 'Ιεζεκιήλ όντως' 'Εγώ κύριος δ θεός νμών'
εν τοις προΰτάγμαόί
μον πορεύε6θε,
καϊ τά δικαιώματα
μον
φνλάόοετε,
καϊ εν Toig έπιτηδεύμαύιν
ΑΙγύπτον
μή
όνναναμίγννβθε,
καϊ τά όάββατά μον αγιάζετε, καϊ εόται είς όημεΐον
ανά μέοον έμον καϊ νμών τον γινώακειν 'ότι εγώ κύριος 6 θεός
νμών.
καϊ παρεπικράνατέ
με, καϊ τά τέκνα νμών εν τοις προ6τάγμαόί μον ούκ έπο(ί. 70 Ά)ρεύθη6αν,
καϊ τά δικαιώματα
μον
ονκ έφύλαζαν τον ποιεϊν αντά, α ποιήόας αυτά άνθρωπος
ζήόεται εν αύτοις, αλλά τά σάββατά μον έβεβήλονν.
3 καϊ είπα
τον εκχεοα τον θνμόν μον έτι αντονς εν τη έρήμω τον βνντελε'#α& όργήν μον επ* αυτούς,
καϊ ονκ έποίηόα, όπως το όνομα
1

χόρτον ed.

2

άλλ' ed.

20: 3 cf. Act. 10, 14.
20, 19, 7, 20—26.
Goodspeed.

3

Μωυϋέος Α.

* cevrca Α.

20: 4 Ier. 4, 22. Dt. 32, 20.

21: 2—4 Ez.
8
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μου το Λαράτίαν μή βεβηλω&η ενώπιον τώνΜ έ&νών;1 ε%ηγαγον αύττοι^ κατ όφ&αλμονς αυτών,
και εγώ εξήρα την χεϊρά
μον έπ αύτονς εν τη έρήμω, τον διασκορπίσαι
εν τοις έ&νεσι
καϊ διασπεϊραι αντονζ εν ταϊς χώραις , άν& ων τα
δικαιώματα
μον ονκ εποίησαν,
και τα προστάγματα
μον άπώσαντο, καϊ τα
σάββατά μον έβεβήλονν,
καϊ οπίσω των έν&νμημάτων των πα
τέρων αυτών ήσαν οί όφ&αλμοί αντών. 4 καϊ εγώ έδωκα αντοΐς
προστάγματα
ον2 καλά, καϊ δικαιώματα εν olg ον ξήσονται εν
αύτοΐζ' και μιανώ αυτούς εν τοις δώμαοιν3 αντών, εν τω διαπορεύεσ&αί με παν διανοιγον μήτραν όπως αφανίσω.4'
22 1 Και οτί διά τάς αμαρτίας τον λαοϋ νμών καϊ δια
τάς είδωλολατρείας*
άλΧ ον διά το ενδεής εϊναι τών
τοιού
των προσφορών,
ενετείλατο
ομοίως ταντα γίνεσαι,
ακούσατε
πώς περί τούτων λέγει διά Άμώς,β
ένος τών δώδεκα,
βοών
2 Οναϊ οι επι&νμονντες
την ήμέραν κνρίον.
ίνα τι7 αντη νμιν
fj ημέρα (f. 7 0 b ) τον κνρίον; και αντή έστι σκότος καϊ ον φώς.
ον τρόπον όταν εκφύγη άν&ρωπος εκ πρόσωπον τον
λέοντος,
καϊ σνναντησγι
αντω ή άρκος,8 καϊ είσπηδήση
εις τον οίκον
αΰτου καϊ άπερείσηται
τάς χείρας αύτον έπϊ τον τοΐχον,
και
δάκγι αντον δ όφις.
ονχϊ σκότος ή ημέρα τον κνρίον καϊ ον
φως, καϊ γνόφος ονκ έχων* φέγγος αντής; 10 μεμίσηκα,
άπώσμαι
τάς έορτάς υμών, .καϊ ον μη όσφραν&ώ εν ταΐς
πανηγύρεσιν
υμών.
3 διότι εάν ένέγκητέ μοι τά δλοκαντώματα
καϊ τάς
&νσίας νμών,
ον προσδένομαι αντά, καϊ σωτηρίον
επιφανείας
νμών ονκ επιβλέπομαι,
άπόστησον απ' έμοϋ πλή&ος ωδών σον
και ψαλμών
οργάνων σον ονκ άκούσομαι.
καϊ
κνλισ&ήσεται
ώς νδωρ κρίμα και rj δικαιοσύνη
ώς χειμάρρονς άβατος,
μη
σφάγια καϊ &νσίας προσηνέγκατέ
μοι εν τη έρήμω, οίκος Ισραήλ;
λέγει κύριος,
καϊ άνελάβετε11 την σκηνήν τον Μολοχ καϊ το
αστρον τον &εοϋ12 νμών *Ραφάν, τονς τύπονς, ονς έπονήόατε έαντοΐς. 4 καϊ μετοικιώ νμας έπέκεινα Ααμασκον,
λέγει
κύριος'
1

καϊ (e LXX) sive ων suppl. ed.
4

2

om Α.

3

Α: δόμ,ασιν LXX

fere.
itäv . . . άφανίάω Α : όπως άφανίάω παν διανοιγον
μήτραν
5
6
7
8
Α mg.
ειδωλολατρίας Α.
Άμμ,ώς Α.
ΐνατί: ίνα τι Α.
άρκτος
9
10
ed.
ί'χον Α.
ονκ . . . αντής Α : ονκ έχον φέγγος αντοΐς Α mg.
31
12
αναλάβετε Α.
τον &εον Α corr.
22: 2—5 Am. 5, 18—6, 7.
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ό θεός δ παντοκράτωρ όνομα αύτω. oval οί κατα6παταλώντες
Σιών καϊ To?g πεποιθό6ιν έπι το ορός Σαμάρειας, οί ώνο~
μαΰμένοι έπι τοις άρχηγοϊς άπετρύγη6αν αρχάς εθνών εΪ6ηλθον
έαντοΐς οίκο^ Ίόραήλ. διάβψε πάντες εις Χαλάνην1 και ϊδετε,
κα\ πορεύθητε (f. 71a) εκείθεν είς Άμάθ την μεγάλην, και κατάβητε εκείθεν είς Γεθ των αλλοφύλων, τάς κρατί6τας εκ πα6ών των /3aö'£,2et^i/ τούτων, ει πλείονα ε6τι τά όρια αυτών των
δρίων υμών. 5 οί ερχόμενοι είς ημεραν πονηράν, οί εγγίζοντες
και εφαπτόμενοι 6αββάτων ψευδών, οί κοιμώμενοι έπϊ κλινών
έλεφαντίνων καΐ κατααπαταλώντες έπϊ ταΐς 6τρωμναις αυτών,
οί έ6θίοντες αρνας εκ ποιμνίων και μοβχάρϊα εκ μέοου βονκολίων γαλαθηνά, οί έπικροτοϋντες προς την φωνην των οργάνων,
ώς έότώτα ελογίοαντο και ονχ ως φεύγοντα, οί πίνοντες εν
φιάλαις οϊνον και τά πρώτα μύρα %ρ^ομθ^ο^, και ουκ έπαύχον
ούδεν έπι τη όυντριβη του Ίωύήφ. διά τούτο νυν αιχμάλωτοι
εόονται άπο άρχης δυναστών τών άποικιζομένων, και μεταβτραφη6εται οίίκημα κακούργων, καϊ έ%αρθη6εται χρεμετι6μος ίππων
«| Έφραίμ. 6 καϊ πάλιν διά Ιερεμίου' Συναγάγετε τά κρέα
υμών και τάς Θυ6ίας και φάγετε, οτι ούτε περί Θυ6ιών η σπον
δών ένετειλάμην τοις πατράοιν υμών, η ημέρα έπελαβόμην της
%£toog αυτών είμγαγεϊν αυτούς εκ γης Αιγύπτου.
7 καϊ πάλιν
διά /ίαυειδ εν τε66αρακο6τω ένατοι ψαλμω ούτως εφη' Θεός θεών
κιίρ^οί? έλάλη6ε, και έκάλεόε την γην άπο ανατολών ηλίου μέχρι
δυ6μών. (f. 71 b) εκ Σιών rj ευπρέπεια της ώραιότητος αύτοϋ.
6 θεός εμφανώς ηζει, δ θεός ημών, και ού παρα6ιωπη6εται'
πυρ ενώπιον αυτού καυθη6εται, καϊ κύκλω2 αύτοϋ καταιγϊς
6φόδρα. προόκαλέοεται τον ούρανον άνω και τήν γην του διακρΓι/at τον λαον αύτοϋ. ουναγάγετε3 αύτω τους δΰίους αύτοϋ,
τους διατιθεμένους την διαθηκην αύτοϋ έπι θυ6ιαις. καϊ άναγγελοϋύιν οί ουρανοί τήν δικαιοΰύνην αύτοϋ, ort θεός κριτής έοτι.
8 ακουΰον, λαός μου, και λαλήόω 6οι, 'Ι6ραήλ, και διαμαρτυ
ρούμαι 6οι' ό θεός, δ θεός 6ου είμι εγώ. ούκ έπϊ ταϊς θυ6ίαις
6ου ελέγξω 6ε' τά δε δλοκαυτώματά 6ου ενώπιον μου ε6τϊ διά
παντός. * ού δένομαι εκ τοϋ oftcov 6ου μο6χους ούδε εκ τών
1

2
Χαληνην ed.; cf. Χαλαννη Gen. 10, 10 LXX.
κλνηλω Α.
ά
γάγεται Α.
διά παντός Α man. prim.: corr. διαπαντός.

22: 6 Ier. 7, 21, 22.

2 2 : 7—10 Ps. 49 (50), 1—23.
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ποιμνίων ΰον χιμάρονς,1 ort έμά έΰτι ζάντα τα &ηρία τον αγρού,2
κτήνη ev τοις ορεοΊ και ßόεg' εγνωκα πάντα τα πετεινά
τον
ουρανού, και ώραιότης αγρού μετ εμού έΰτιν.
9 εάν πεινάΰω,
ού μή 0οι εϊπω' έμή γάρ έΰτιν ή οίκονμενη
καΐ το
πλήρωμα
αυτής, μή φάγωμαι κρέα ταύρων, ή αίμα τράγων τίίωμαι;
ftvΰον τω &εω &νΰίαν αίνέΰεως, και άπόδος τω ύψίΰτω τάς εύχάς
ΰον καϊ έπικάλεΰαί με εν ήμερα &λίψεως, καΐ έζελούμαί
ΰε,
και δοζάΰε^ με.
τω δε άμαρτωλω εΐπεν 6 &εός' "Ινα τί ΰν
έκδιηγη τα δικαιώματα μον, και αναλαμβάνεις
(f. 72 a) την διαϋ'ήκην μον δια ΰτόμaτόg ΰον;3 ΰν δε έμίΰηΰας
παιδείαν και
επέβαλες τους λόγovg μον εις τά όπίΰω.
10 εΐ έ&εώρεις
κλέπτην, ΰννέτρεχες αύτω, κα\ μετά μ(Η%ου την μερίδα ΰον έτί&εις.
το ΰτόμα ΰον έπλεόναΰε κακίαν, και ή γλώΰΰά ΰον
περιέπλεκε
δολιότητας.
καθήμενος κατά τον αδελφού ΰον κατελάλεις,
και
κατά τον νΙού της μητρόg ΰον έτί&εις ΰκάνδαλον.
ταϋτα έποίηΰας, καϊ έΰίγηΰα' νπέλαβες άνομίαν ort εΰομαί ΰοι όμοιος,
ελέγξω
ΰε και παραΰτήΰω
κατά πρόΰωπόν ΰον τάς αμαρτίας ΰον.
ΰννετε δη ταύτα ol sjaXai/^ai/o^e^ot τού &εού, μήποτε
άρπάΰτ],
κα\ ού μή η ο ρνόμενος.
&νΰία αίνέΰεως δοξάΰει με, καϊ έκεΐ
δδός, ήν δείξω αύτω το ΰωτήριόν μον.
11 οντε ονν &νΰίας
παρ' υμών λαμβάνει, οντε ώς ενδεής τήν αρχήν ένετείλατο
ποιεϊν,
αλλά διά τάς αμαρτίας υμών.
καϊ γάρ τον ναον τον εν Ίερονΰαλήμ έπικλη&έντα ούχ ώς ενδεής ων ώμολόγηΰεν οίκον αυτού
ή αύλήν, άλΚ όπως κα\ά κατά τούτο προΰ έχοντες αύτω μή είδωλολατρήτε.5
καϊ οτι τούτο έΰτιν, Ήΰαίας λέγει'
Ποιον οίκον
φκοδομήΰατε μοι; λέγει κύριος,
ό ουρανός μοι θρόνος,
καϊ ή
γή ύποπόδιον των ποδών μον.
2 3 1 "Εάν δε ταύτα όντως μή δμολογήΰωμεν,
ΰνμβήΰεται
ήμϊν (f. 72 b) Big #τοπ:α έμπίπτειν
νοήματα, ως τον αύτον &εού
μή οντος τού κατά τον Ένωχ καϊ τονς 'άλλονς πάντας, οϊ μήτε
περιτομήν τήν κατά ΰάρκα έχοντες μήτε ΰάββατα έφύλαξαν μήτε
δε τά άλλα Μωνΰέως* έντειλαμένον
ταύτα ποιεϊν,
η τά αυτά
αύτον7 δίκαια μή αεί παν γένος άν&ρώπων ßsßot'A^tf'ftm πράΰΰειν ·
1

2
3
χεφάρρονς Α.
Α: δρυμού Α mg. (e LXX).
διά οχοψαχός
ΰον Α: διά χειλέων ΰον Α mg.
* %(ά om Α man. prim.; suppl. corr.
5
6
7
είδολολατρητε Α.
Μωΰέως Α.
αντών Α.

22: 11 Is. 66, 1.
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άπερ γελοία καϊ ανόητα δμολογεΐν φαίνεται,
2 δι αίτίαν δε
τήν των αμαρτωλών ανθρώπων τον αντον οντά άει ταντα καϊ
τα τοιαύτα εντετάλθαι ομολογεϊν, και φιλάνθρωπον καϊ προγνώότην και άνενδεη κα\ δίκαιον καϊ αγαθόν άποφαίνειν εβτιν,
έπεϊ ει μή ταντα όντως έχει, άποκρίναόθέ μοι, ω άνδρες, περί
των ξητονμένων τούτων ο τι φρονείτε.
3 Καϊ μηδέν μηδενός άποκρινομένον'1 Αια ταντά tfot?2
ω Τρύφων^ καϊ το£$ βονλομένοις προόηλύτοις γΒνέβθαι κηρύξω
εγώ θεϊον λόγον, ον παρ' εκείνον ηκονόα τον ανδρός, δρατε
Ζχι τά ΰτοιχεΐα ονκ αργεί ονδε όαββατίξει. μείνατε ώς γεγένηόθε. ει γαρ προ τον "Αβραάμ ονκ 7]ν χρεία περιτομης ονδε
προ Μωνοέως3 όαββατιόμον και εορτών και προΰφορών, ονδε
νϋν, μετά τον κατά την βονλην τον θεον διά Μαρίας4 της
άπο γένονς τον Αβραάμ παρθένου γεννηθέντα νίον θεον Ίηΰονν
Χριΰτόν, (f. 73 a) δμοί^ς εύτι χρεία. 4 καϊ γάρ αντος 6 Αβραάμ
εν άκροβνότία ων διά την πίΰτιν, ην επίότενύε τω te, έδικαιώθη καϊ ενλογήθη, ώς ή γραφή όημαίνει' την δε περιτομην
εις όημεΐον, αλλ' ονκ είς δικαιοΰύνην ελαβεν, ώς καϊ αι γραφαι
καϊ τά πράγματα αναγκάζει ημάς ομολογεϊν. ώοτε δικαίως εϊρητο περί εκείνον τον λαού, οτι έζολοθρενθήοεται ή ψνχή εκείνη
εκ τον γένονς αντης, η ον περιτμηθήοεται τη Ύ}μέρα τη ογδόη.
5 καϊ το μη ϋύραόθαι δε το θηλν γένος την ο*αο3ακήν περιτο
μην λαμβάνειν δείκννβιν οτι είς βημεϊον η περιτομη αντη δέδοται, άλΧ ονχ ώς έργον δικαιοσύνης' τά γάρ δίκαια καϊ ενά
ρετα άπαντα ομοίως καϊ τάς θηλείας δύναται φνλάόόειν 6 θεός
έποίηόεν. αλλά όχημα μεν το της ΰαρκος έτερον και έτερον
δρώμεν γεγενημένον άρρενος και θηλείας, διά δε τούτο οΰό*έ
δίκαιον ονδε οίό^κον ονδέτερον αντών έπιΰτάμεθα, αλλά δι*
ενΰέβειαν καϊ δικαιοόύνην.5
24 1 Καϊ
άνδρες, ελεγον,
ρνοΰόμενον διά
άλΧ ίνα τά ννν

τούτο μεν ονν δννατον ην ημϊν έπιδεϊζαι, ώ
οτ£ ή ημέρα ή ογδόη μνοτήριόν τι είχε κητούτων νπο τον θεον μάλλον της εβδόμης.
(f. 73 b) μη ει£ άλλονς έκτρέπεοθαι λόγονς

1

2
άπον,ριναμένου ed.
χοι Α.
ed.: δΐχα αμαρτίας Α. cf. Heb. 4, 15
vaig μαχαίραις add Α (e 24: 2).

3

5

4
Μωνσεος Α.
δια, Μαρίας
ωβπερ ανοαθεν εκηρύΰβετο πετρί-

2 3 : 4 Gen. 15, 6. Ro. 4, 3. Gen. 17, 11. Ro. 4, 10, 11. Gen. 17, 14.
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δοκώ, A r « , βοώ, ort το αίμα της περιτομής εκείνης
κατήργηται, καΐ αϊματι 6ωτηρίω πεπι6τεύκαμεν{
άλλη δια&ήκη τα νυν,
καΐ άλλος έζήλ&εν εκ Σιων νόμος.
2 Ίη6οϋς Χρι6τος
πάντας
τους /3oi;2o4iim)vg περιτέμνει,
ω6περ ανω&εν εκηρύ66ετο,
πετρίναις μαχαίραις,
ίνα γένηται ε&νος δίκαιον,
λαός
φυλά66ων
πί6τιν,
αντιλαμβανόμενος
άλη&είας και φυλα66ων
είρήνην.
3 δεϋτε 6υν έμοϊ πάντες οι φοβούμενοι τον &εόν, οι &έλοντες
τα άγα&ά Ίερονΰαλήμ
Ιδεϊν. δεντε, πορευ&ώμεν τω φωτι κυ
ρίου ' άνηκε γάρ τον λαόν αυτοϋ , τον οίκον Ιακώβ,
δεϋτε
πάντα τα ε&νη, 6υναχ&ώμεν είς Ίερου6αλήμ
την μηκέτι
πόλεμουμενην δια τάς ανομίας των λαών. Εμφανής
γάρ
έγενή&ην
rotg έμε μή ζητοϋ6ιν, εύρέ&ην rotg εμε μή έπερωτώ6ι, βοα δια
Ήΰαίου.
4 Είπα · Ιδού εϊμι, ε$νε6ιν οϊ ουκ έπεκαλέόαντό
μου
το όνομα,
ε\επέτα6α τάς χείρας μου ολην τήν ήμέραν έπϊ λαόν
άπει%Όϋντα και άντιλέγοντα,
τοϊς stop^oftsVotg δδω ου καλή,
αλλά 6πί6ω των αμαρτιών αυτών, λαός δ παροξύνων με εναν
τίον μου.
2 5 1 Συν ήμΐν1 και κληρονομή6αι βουλήόονται καν ολίγον
τόπον o i r o t ot δικαιοϋντες fevrovg (f. 74a) καί λέγοντες
είναι
τέκνα Αβραάμ,
ως διά του Ήοαίου βοά το αγιον πνεύμα,
ως
άπο προΰώπου αυτών λέγων τάδε' 2 Έπίατρεψον εκ του ουρανού,
και ϊδε εκ του οϊκον του αγίου 6ου και δόξης,
που δή εΰτιν
δ ζήλος 6ου και ή Ϊ6χύς; που ε6τι το πλή&ος του ελέους 6ου,
ort άνέ6χου ημών, κύριε; 6υ γάρ ημών ει πατήρ,
ότι Αβραάμ
ούκ εγνω ημάς, και Ίόραήλ ούκ έπέγνω ήμας. άλλα 6ύ, κύριε,
πατήρ ημών, ρϋ6αι ήμας' άπ' αρχής το όνομα 6ου εφ ημάς
ε6τι. τί έπλάνη6ας ήμας, κύριε, άπο της οδού 6ου,
εόκλήρυνας
ημών τήν καρδίαν του μή φοβεΐ6&αί 6ε; 3 έπι6τρεψον διά τους
dotUofg 6ου, διά τάς φυλάς της κλ^ροι/ομώ^ 6ου, ϊνά
μικρόν
κληρονομή6ωμεν
του ορούς του αγίου 6ου. εγενόμε&α ώς το
άπ' αρχής, οτε ούκ ήρξας ημών,
ούδε επεκλή&η το όνομα 6ου
εφ ήμας. έάν άνοιξης τον ούρανόν,
τρόμος λήψεται άπο 6οϋ
1

βνν νμΐν

Α, cum verbis praecedentibus coniungens.

24: 1 cf. Is. 55, 3. Ier. 38 (31), 31. Mic. 4, 2. Is. 2, 3, cf. 51, 4.
24: 2 los. 5, 2, 3, 5. Is. 26, 2, 3.
24: 3 cf. Ps. 127 (128), 4, 5. Is. 2,
5, 6. Ier. 3, 17.
24 : 3, 4. Is. 65, 1—3. 25: 1 Lc. 16, 15. cf. Mt. 3, 9Lc. 3, 8.
25: 2—5 Is. 63, 15—64, 12.
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ορη, καϊ τακή6ονται ως άπο πνρος κηρος τήκεται' και κατακανΰει
πϋρ τους νπεναντίονς,
και φανερον εύται το ονομά 6ον εν τοις
νπεναντίοις],
άπο προ6ωπον 6ον έ$νη ταραχ&ήόονται.
4 όταν
ποιης τά ένδοξα, τρόμog λήψεται άπο 6ον ορη. άπο τον αιώνος
ονκ ήκού6αμεν,
ονδε οι οφ&αλμοί ημών εΐδον &εον πλην 6ον
καί (f. 74 b) τα έργα 6ον.
ποιή6ει τοις μετανοονύιν
έλεον.
6νναντή6εται wlg ποιον6ι το δίκαιον, και των οδών 6ον μνη6&ήöovtai.
ιδού 6ν ώργί6&ης, καϊ ημείς ήμάρτομεν
διά
τοντο
έπλανή&ημεν και έγενόμε&α ακάθαρτοι
πάντες,
και eng ράκος
άποκα&ημένης πα6α ή δικαιοβννη
ημών, και εξερρύημεν
a)g
φύλλα διά τάg ανομίας ημών όντως ävεμog οΪ6ει ήμας.
5 καϊ
ονκ έΰτιν 6 επικαλούμενος
το ονομά 6ον και 6 μνη6&εϊς
άντιλαβέΰ&αι, * ο η άπέ6τρεφας το προ6ωπόν 6ον αφ3 ημών καϊ παρέδωκag ήμας διά τάg αμαρτίας ημών. καϊ ννν έπί6τρεφον,
κύριε,
οτι λaόg 6ον πάντες ημείς,
ή πόλις τον άγίον 6ον έγενή&η2
έρημος, Σιων hg έρημος έγενή&η, Ίερον6αλήμ
εig κατάραν'
δ
οίκος, το αγιον ημών, καϊ ή δόξα, Ύ\ν ενλόγηόαν
ol πατέρες
ημών, έγενή$η πνρίκαν6τος,
καϊ πάντα τά έ&νη ένδοξα 6ννέπε6ε. καϊ έπϊ τούτος άνέόχον, κύριε, και ε6ιώπη6ας, και έταπείνω6ας ημάς όφόδρα.
6 Και 6 Τρύφων
Τι ονν εΰτιν δ λέγεις, ort ουδείς ημών
κληρονομήσει εν τω ορ£ί- τω άγίω τον &εον ονδέν;
2 6 1 Κάγώ'
Ον τοντο φημι,
αλλ1 οί τον Χρι6τον
διώξαντες καϊ διώκovτεg και μη μετανοονντες
ον
κληρονομήόονΰιν
εν τω δρ£6 τω άγίω ονδέν' τά δε (f. 75 a) έ&νη τά
πι6τεύ6αντα
εις αυτόν και μετανοήόαντα
εφ olg ήμαρτον, αντοί
κληρονομή6ον6ι μετά τών ^ατρι,αρχών και %ών προφητών και τών dwcatcöv
ο6οι άπο 'Ιακώβ γεγέννηνχαι * ει και μη 6αββατίξον6ι μηδέ περιτφι/οι/ταί- μηδέ τάς έoρτάg φνλά66ον6ι, πάντως
κληρονομή6ον6ι
τήν αγίαν τον &εον κληρονομίαν.
2 λέγει γάρ 6 &εος διά
Ήόαίον όντως' ΊΖγω κύριος 6 &εος εκάλεοά 6ε εν δικαιοσύνη, και
κρατή6ω της χειρός 6ον και Ιοχύ6ω 6ε, καϊ έδωκα 6ε είς δια&ήκην
γένονς, είς φώς έ&νών, άνοΐξαι όφ&αλμονς τνφλών,
έξαγαγεΐν
1

ό μ,νηΰ&ύς avtilaßfo&ai (add σον) ed. (e LXX): ον μνηβ&ής άντιXccßscd-ai Α. 2 εγενή&η Α corr.: man. prim. εγεννή&η ?
25: 6 Is. 63, 18.

26: 2 Is. 42, 6,7.
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εκ δε6μών πεπεδημένους
και εξ οίκον φυλακής καθήμενους
εν
6κότει.
3 καϊ πάλιν'
Έζάρατε 6ύ66ημον1
εις τα έθνη.
ιδού
γαρ κύριος έποίη6εν άκονβτον εως έβχάτον της γης' είπατε ταϊς
Θυγατρά6ι Σιών
ιδού 6οι δ 6ωτήρ παραγέγονεν
απέχων τον
εαυτοί) μι6θόν, καϊ το έργον άπο προσώπου αυτού,
και καλέόει
αύτον λαοί/ αγιον, λελντρωμένον
ύπο κυρίου,
6ύ δε κληθή6τ\
επιζητούμενη
πόλις και ου καταλελειμμένη.
τίς ούτος 6 παραγινόμενος εξ *Εδώμ, ερύθημα Ιματίων αύτου εκ Βο6ορ;2
ούτος
ωραίος εν 6τολη, άναβαίνων βία μετά ίόχύος; εγώ
διαλέγομαι
δικαιοόύνην
και κρίΰιν Σωτηρίου.
4 δια τί 6ου ερυθρά
τά
ιμάτια,
καϊ τά ένδύ(ΐ. 75b)^fnra 6ου ως άπο πατητοϋ
ληνού;
πλήρης καταπεπατημένης
ληνον έπάτη6α μονώτατος,
καϊ των
εθνών ουκ ε6τιν άνήρ μετ έμοϋ' καϊ κατεπάτη6α
αυτούς
εν
θυμω, καϊ κατέθλα6α αυτούς ώς γην, καϊ κατήγαγον
το αίμα
αυτών εις γην.
ημέρα γάρ άνταποδόύεως
ήλθεν αύτοΐς,
και
ενιαυτος λυτρώ6εως πάρε6τι.
και επέβλεψα και ουκ ήν βοηθός,
καϊ προ6ενόη6α και ουδείς άντελάβετο'
καϊ ερρύ6ατο 6 βραχίων,
και δ θυμός μου έπεότη'
και κατεπάτη6α
αυτούς εν τη οργή
μου, καϊ κατήγαγον
το αίμα αυτών είς γην.
27 1 Και δ Τρύφων'
Αιά τί άπερ βούλει
εκλεγόμενος
άπο τών προφητικών
λόγων λέγεις,
α δε διαρρήδην
κελεύει
6αββατίξειν ου μέμνη6αι;
διά γάρ Ή6άίου ούτως εϊρηται'
Έάν
άπο6τρέψης τον πόδα 6ου άπο τών 6αββάτων του μη ποιεΐν
τά θελήματα 6ου εν τη ημέρα τη αγία, και καλε6ης τά 6άββατα
τρυφερά άγια του θεοϋ 6ου, ουκ άρης τον πόδα 6ου έπ' έργον
ούδε μη λαλή6ης λόγον εκ του3 6τόματός 6ου, καϊ ε6η ίττεττοί,θώς έπι κύριον,
καϊ άναβιβα6ει
6ε επϊ τά αγαθά της γης καϊ
ψωμιεΐ 6ε την κληρονομίαν
Ιακώβ, του πατρός 6ου' το γάρ
6τόμα κυρίου έλάλη6ε ταύτα.
2 Κάγώ' Ούχ ώς ενάντιου μενών μο^ τών τοιούτων (f. 76 a)
προφητειών,
ω φ^Ιοί, παρέλιπον αύτάς, άλλα ώς υμών νενοηκότων καϊ νοούντων οτι, καν διά πάντων τών προφητών
κελεύη
ύμΐν τά αυτά ποιεΐν α και διά Μωυ6έως4
έκέλευ6ε,
διά το
1

ΰνσσειΰμον Α.
ed. (e LXX): s W Α.

2

Βοβόρ Α corr.: man. prim. Βοσώρ.?
* Μωναέος Α.

26: 3, 4 Is. 62, 10—63 : 6.
(106), 37. Is. 1, 23, 15.

3 7 : 1 Is. 58, 13, 14.

3

εκ τον

27: 2 cf. Ps. 105
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όκληροκάρδιον
νμών και άχάριστον εις αντον άεϊ τά αντά βοά,
ίνα καν όντως ποτέ μετανοήσαντες
εύαρεστήτε
αντω, και μήτε
τά τέκνα υμών rotg δαίμονίοίς &ύητε, μήτε1 κο^ωι/oi κλεπτών
και φιλονντες
δώρα και διώκοντες
άνταπόδομα,
όρφανοΐς ον
κρίνοντες καΐ κρίσει χήρας ον προσέχοντες,
άλΧ ονδε
πλήρεις2
τάς χείρας αίματος.
3 καί γάρ αι &νγατέρες Σιων έπο ρεύ&ησαν
έν ύψηλω τραχήλω, και εν νεύμασιν όφ&αλμών άμα παίζονται και
σύρονσαι τονς χιτώνας,
καί πάντες γάρ εξέκλιναν, βοά, πάντες
άρα3 ήχρειώ&ησαν * ονκ έστιν ό σννίων,i
ονκ έστιν έως ενός.
ταΐς γλώο^6αις αντών έδολιοϋσαν,
τάφος άνεωγμένος δ λάρνγξ
αυτών, tot? ασπίδων νπο τά χείλη αντών, σύντριμμα και ταλαι
πωρία έν m i ^ odo£g αντών,
και όδον ειρήνης ονκ έγνωσαν.
4 ώστε ον τρόπον την αρχήν διά τάς κακίας νμών ταντα
εντέταλτο, ofto^og διά την έν τούτοις νπομονήν, μάλλον δε έπίτασιν,
διά τών αντών εις άνάμνησιν αντον και γνώσιν (f. 76 b) νμας
καλεί,
νμεΐς δε λαός σκληροκάρδιος και ασύνετος καϊ τνφλος
καΐ χωλός κα\ νίο\ οίς ονκ έστι πίστις έν αύτοις,- ως αυτός λέγει,
έστέ, τοις χείλεσιν αΰτό^ μόνον τιμώντες,
τη δε καρδία πόρρω
αντον όντες, Ιδίας διδασκαλίας και μη τά εκείνον
διδάσκοντες.
5 έπεί, εϊπατέ μοι, τονς αρχιερείς άμαρτάνειν
τοί^ σάββασι
προσφέροντας τάς προσφοράς έβούλετο 6 &εός, η τονς
περιτεμνομένονς καϊ περιτέμνοντας
τη ημέρα τών σαββάτων, κελεύων τη
ήμερα τγ} όγδοη έκ παντός περιτέμνεσ&αι
τονς
γεννη$έντας
ομοίως, καν η ημέρα τών σαββάτων;
ή ονκ ήδύνατο προ μιας
ημέρας η μετά μίαν ήμέραν τον σαββάτον ενεργέ ιν
περιτέμνεσ&αιδ τονς γεννωμένονς6,
εί ήπίστατο
κακόν είναι έν τοις
σάββασιν; ή καϊ τονς προ Μωνσέως7 καϊ'Αβραάμ
ώνομασμένονς
δικαίονς καϊ εναρέστονς αντω γενομένονς, μήτε την
άκροβνστίαν
περιτετμημένονς
μήτε τά σάββατα φνλάξαντας,
διά τί ονκ έδίδασκε ταντα
ποιειν;
2 8 1 Και ό Τρύφων
Και πρότερον άκηκόαμέν σον τούτο
προβάλλοντος
και έπεστήσαμεν * άξιον γάρ , ώς άλη&ώς ειπείν,
5

1
2
8
4
ητ8 add ed.
πλήρης Α.
άμ,α ed. (e LXX).
αννιών Α.
om Α. 6 Α corr.: man. prim. γενωμένους ? 7 Μωνσέος Α.

27: 3 Is. 3, 16. Ps. 13 (14), 3. Κο. 3, 11—17. 27: 4 cf. Ez. 3,7.
ler. 4, 22. Is. 42, 18. Ps. 17 (18), 46. 3 Keg. 18, 21. Dt. 32, 20. Is.
29, 13.
27: 5 cf. Num. 28, 9, 10. Ioan, 7, 22.

Iustinus.

122

έπιστάσεως. καϊ ον1 μοι, δ 2 τοις πολλοίς, δοκεΐ λέγειν, oti
εδοζεν αύχω' τούτο γάρ έστι πρόφασις άει (f. 77 a) τοις μη δυναμένοις άποκρίνασ&αι προς το ξητούμενον.
2 Κάγώ' 'Επειδή από τε των γραφών και των πραγμάτων
τάς τε αποδείξεις καϊ τάς ομιλίας ποιούμαι, έλεγον, μη νπερτί&εσ&ε μηδέ διατάζετε πιστεύσαι τω άπεριτμήτω έμοί. βραχύς
ovrog νμϊν περιλείπεταχ προσηλύσεως χρόνος * έάν φ&άση 6
Χρίστος έλ&εΐν} μάτην μετανοήσετε, μάτην κλαύσετε' ού γάρ
εϊσακούσεται νμών. Νεώσατε έαντοϊς νεώματα, Ιερεμίας τω λαω
κέκραγε, καϊ μη σπείρετε επ'1 άκανθας, περιτέμνετε τω κνρίω,
καϊ περιτέμνεσ&ε τήν άκροβνότίαν χής καρδίας νμών. 3 μη
ονν εις άκάν&ας σπείρετε και άνήροτον χωρίον, ο&εν νμϊν καρ
πός ονκ εστί. γνώτε τον Χριστόν, και ιδού νειος καλή, καλή
και πίων εν ταϊς καρδίαις νμών. 'Ιδού γάρ ήμέραι έρχονται,
λέγει κύριος, και έπισκέψομαι επί πάντας περιτετμημένονς άκροβνστίας αντών, ειί Αιγνπτον καϊ έπϊ Ίονδαν και επί Έδώμ καϊ
επι νιους Μωάβ, οτι πάντα τά ε&νη άπερίτμητα καϊ πας οίκος
Ισραήλ άπερίτμητος καρδίας αντών. 4 οράτε ώς ον ταντην τήν
περιτομήν τήν είς σημεϊον δο&εϊσαν 6 &εος &έλει* ονδε γάρ
Αϊγνπτίοις
% ρ ^ ^ ο ^ ονδε τοις νιοις Μωάβ ονδε τοί^ νίοΐς
Έδώμ. αλλά καν Σκν&ης (f. 77 b) η τις ή Πέρσης, έχει δε τήν
τον $εού γνώσιν και τον Χριστού αντού και φνλάσσει τά αιώνια
δίκαια, περιτέτμηται τήν καλήν καϊ ώφέλιμον περιτομήν, και
φίλος εστί τω &εω, και έπϊ τοις δώροις αυτού και ταΐς προσφο
ρά χαίρει. 5 παρέχω δε νμϊν, άνδρες φίλοι, και αντού ρή
ματα 3 τού $εού, οπότε προς τον λαον είπε διά Μαλαχίον, ένος
τών δώδεκα προφητών, εστί δε ταύτα' Ονκ εστί &έλημά μον
εν νμϊν, λέγει κύριος, καϊ τάς θυσίας υμών ον προσδέχομαι εκ
τών χειρών νμών διότι άπο ανατολής ηλίου εως δνσμών το
oVoftci μον δεδόξασται εν τοις ε%νεσι, καϊ εν παντϊ τόπω &νσία
προσφέρεται τω ονόματι μου και &νσία κα&αρά, οτι τιμάται το
ονομά μου εν τοις ε&νεσι, λέγει κύριος, ύμεΐς δε βεβηλούτε
αυτό. 6 καϊ διά τού Αανειδ έφη' Ααός, ον ουκ εγνων, έδονλευσέ ftot * είς άκοήν ώτίου υπήκουσέ μου.
1

δ Α.

2

om Α.

28: 2 Ier. 4, 3, 4.
28: 5 Mal. 1, 10—12.

3

αντον ρήματα ed.: αντονργήματα Α.

28: 3 Ier. 9, 25, 26.
28: 4 cf. Col. 3, 11.
28: 6 Ps. 17 (18), 44, 45.
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29 1 Λοξάβωμεν τον &εόν, άμα τα ε&νη όυνελ&όντα,
δτι και ημάς έπεΰκέψατο' δοζάΰωμεν αύτον διά τον βασιλέως
της δόί,ης, διά τον κυρίου των δυνάμεων, εύδόκηΰε γάρ καΐ είς
τά έ&νη, καϊ τάς θυσίας ηδιον παρ' ημών η παρ9 υμών λαμ
βάνει, τίς ουν ετι μοι περιτομης λόγος ύπο τον &εοϋ μαρτυρη&έντι; τίς εκείνον τον βαπτίσματος χρεία άγίω τίνενματι βεβαπτιΰμένω; 2 ταύτα οίμαι λέγων πείΰειν καϊ (f. 78 a) τους βραχύν νουν κεκτημένους, ον γάρ ύτϋ εμού ύυνεΰκευαβμένοι είοιν
οί λόγοι ονδε τέχνΐ] άν&ρωπίνη κεκαλλωπιΰμένοι, άλλα τούτους
^/αυδίό* μεν εψαλλεν, Ήοαίας δε εύτγγελίξετο, Ζαχαρίας δε εκηρν%ε9 Μωνΰης δε άνέγραψεν. έπιγινώΰκεις αυτούς, Τρύφων;
εν τοις ύμετέροις άπόκεινται γράμμαΰι, μάλλον δε ονχ ύμετέροις
άλΧ ήμετέροις* ημείς γάρ αύτοις πει&όμε&α, νμεΐς δε άναγινώΰκοντες ον νοείτε τον εν αύτοις νουν. 3 μη ονν αχ&εο&ε,
μηδέ δνειδίζετε ημιν την τον ΰώματος άκροβυοτίαν, ην αυτό? ό
&εος έπλασε, μηδέ, δτι &ερμον πίνομεν εν τοις tfiißßatft, ί θ ^ ό ν
ήγεϊ<5&ε' επειδή και 6 &εος την αντην διοίκνοιν τον κόΰμον
o^oicog και εν ταύτη τη ήμερα πεποίηται κα%άπερ καϊ εν ταϊς
αλλαις άπάοαις, καϊ οί αρχιερείς τάς προσφοράς κα&ά καϊ ταίς
#λλαί£ ή/ι^ρα^ και εν ταύτη κεκελευύμένοι ήσαν ποιεΐσ&αι, και
οί rotfoOrot δίκαιοι μηδέν τούτων των νομίμων πράξαντες μεftc^rv^vrca ύπο τον &εού αυτού.
30 1 'Αλλά τη αυτώνh κακία εγκαλείτε, ort και συκοφαντεϊσ&αι δυνατός έστιν δ &εος νπο των νουν μη εχόντων, ως τά
αυτά δίκαια μη πάντας άει διδάζας. ΤΤΟΖ/ΙΟΓ^ γάρ άν&ρώποις
άλογα και ούκ οίξί,α &εού τά τοιαύτα διδάγματα εδοζεν είναι,
(f. 78 b) μη λαβούσι χάριν τον γνώναι δτι τον 2αόν νμών πονηρενόμενον καϊ εν νό6ω ψνχικη υπάρχοντα είς έπιστροφην και
μετάνοιαν τον πνεύματος2 κέκληκε, κο^Ι αΙώνιός εστί μετά τον
Μωνσέως3 θάνατον προελ&ούσα η προφητεία. 2 καί διά τον
ψαλμού τούτο εϊρηται, ω άνδρες, και δτι γλυκύτερα υπέρ μέλι
και κηρίον δμολογούμεν αυτά, οί σοφισ&έντες απ1 αυτών, εκ
του καϊ μέχρι θανάτου άνε%αρνητους ημάς γίνεσΘ'αι του ονό
ματος cmroü φαίνεται, δτι δε και αιτούμεν αυτόν, οί πιστεύ1

αντών Α.

2

ηατςος (π$ς) Α.

29: 1 cf. Ps. 23 (24), 10.

3

Μωνσεος Α.

30: 1, 2 cf. Ps. 18 (19), 8, 11, 14.
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οντες εις αυτόν , ϊνα άπο των αλλότριων, τοντ έύτιν άπο των
πονηρών καϊ πλάνων πνευμάτων, ονντηρήΰη ημάς, άπο ^ροσώ^ον
ένος των εις αντον πιότενόντων
όχηματοποιήΰας
6 λόγος της
προφητείας
λέγει, πάύι φανερόν έότιν.
3 άπο γαρ τών δαιμο
νίων , α έότιν αλλότρια της θεοοεβείας τον θεον,
οίς πάλαι
προόεκννονμεν,
τον θεον άει δια Ίηβον Χρίστου
ονντηρηθήναι
παρακαλονμεν,
ϊνα μετά το έπιοτρέψαι
προς θεον δι1 αυτοί)
«μωμοί, ωμεν. βοηθον γαρ εκείνον καϊ Χντρωτήν καλονμεν, ον
και την τον ονόματος Ιΰχνν και τ& δαιμόνια τρέμει, και σήμε
ρον έζορκιξόμενα κατά τον ονόματος Ίηοον Χριότοϋ, τον ΰτανρωθέντος έπϊ Ποντίον Πιλάτον,
τον γενομένον έπιτρόπον
της
'Ιονδαίας, νποτάόΰεται,
ως καϊ (f. 79 a) εκ τοντου παόι φανερον
είναι οτ& δ πατήρ αντον τοοαντην εδωκεν αντω δνναμιν,
ωΰτε
καί τά δαιμόνια νποτάΰοεόθαι
τω ονόματι αντον καϊ τη τον
γενομένον πάθονς αντον
οίκονομία.
3 1 1 ΕΙ δε τη τον πάθονς
αντον οικονομία
τοβαντη
δνναμις δείκννται παρακολονθήόαοα
καϊ παρακολονθοϋόα,
πόόη
ή εν τη ένδόξω yti/oftsV?? αντον παρονόία;
ως mog γαρ άνθρω
που επάνω νεφελών έλενόεται,
ως Δανιήλ έμηννόεν,
αγγέλων
ΰνν αντω άφικνονμένων.
2 ειύϊ δε ol Adyot ούτοι'
Έθεώρονν
έως ότου θρόνοι έτέθηοαν, καϊ δ παλαιός ημερών έκάθητο, έχων
περιβολήν ώύεϊ %toVa λενκην, καϊ το τρίχωμα της κεφαλής αντον
ώΰει έριον καθαρόν, 6 θρόνος αντον ώόεϊ φλοξ πνρός, οί τροχοί
αντον πνρ φλέγον,
ποταμός
πνρος εϊλκεν έκπορενόμενος
εκ
προόώπον αυτοί)' χίλιαι χιλιάδες έλειτονργονν
αΰτω, καϊ μνριαι
μνριάδες παρειοτήκειΰαν
αντω. βίβλοι άνεωχθηόαν, καϊ κριτήριον έκάθιΰεν.
3 έθεώρονν τότε την φωνήν των μεγάλων λό
γων ων το κέρας λαλεϊ, και άπετνμπανίΰθη
το θηρίον, καϊ άπωλετο το 6ώμα αντον και εδόθη εις καϋύιν πνρός' καϊ τά 2otJta
θηρία μετεοτάθη
της αρχής αντών 5 και χρόνος ζωής τοΓ<? θηo^otg εδόθη έως καιρόν καϊ χρόνον.
(f. 79 b) έθεώρονν εν οράματι της νυκτός,
καϊ Ιδού μετά τών νεφελών τον ούραα/οί) ως
mög άνθρώπον ερχόμενος' και ηλθεν έως τον παλαιού τών ημε
ρών καϊ παρήν ενώπιον αυτοί), καϊ οί παρεότηκότες
προόήγαγον αντον.
4 και εδόθη αντω έζονοία και τιμή
βαόιλική,
καϊ πάντα τά έθνη της γής κατά γένη καϊ πάύα δόϊ,α λατρενονΰα'
30: 3 cf. Ps. 18 (19), 8, 14, Ιδ.

31: 2—7 Dan. 7, 9—28.
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καί ή iizovöCa αύτου εξου^ώκ αιώνιος, ήτις ον μη άρθη, κα\ ή
βασιλεία αΰτου ου μή φθαρη.
και έφριξε το πνενμά μον εν
τ% εξ,ει μον, καΧ αί όράΰεις της κεφαλής μον έτάραΰΰόν
με.
καΧ προύήλθον προς ενα των έΰτώτων, και την άκρίβειαν
έζήτονν παρ* αντού νπερ πάντων τούτων,
αποκριθείς
δε λέγει
μοι και τήν κρίοιν των λόγων έδήλωΰέ1 ^ot* Ταντα τα θηρία
τα μεγάλα είοΧ τέΰΰαρες βαόιλεΐαι, αϊ άπολοϋνται
από της γης,
καΧ ον παραλήψονται
την βαβιλείαν εως α£ώνο£ κα£ εως τον
αΙώνος των αιώνων. 5 τότε ήθελον έξακριβώόαόθαι
νπερ τον
τέταρτον θηρίον, τον κάταφθείροντος
πάντα καΧ νπερφόβον,
και
οί οδόντες αντον ΰιδηροι και ol όννχες αΰτου χαλκοί,
εβθίον2
καΧ λεπτννον2
και τα επίλοιπα αντον τοίί? ποόΐ κατεπάτει' καΧ
περΧ των δέκα κεράτων αυτοί) έπΧ της κεφαλής, και εκ τον ένος
τον προοφνέντος,
καΧ έξέπεοον εκ των |(f. 80 a) προτέρων δι'
αντον τρία, καΧ το κέρας εκείνο εΐχεν οφθαλμούς καΧ ότόμα
λαλούν μεγάλα, καί ή πρόοοφις αντον νπερέφερε τα άλλα. και
κατενόονν
το κέρας εκείνο πόλεμον όννιβτάμενον
προς τονς
άγίονς καΐ τροπούμενον
αυτούς,
εως τον έλθεΐν τον
παλαιον
ημερών, και την κρίύιν έδωκε roig άγίοις τού νψίΰτον,
καΧ 6
καιρός ένέΰτη, και το βαβίλειον κατέόχον άγιοι νψίΰτον.
6 και
ερρέθη μοι περί τού τέταρτον
θηρίον
Βαοιλεία τετάρτη 'έύται
έπΧ της γης ήτις dtofoet παρά πάόας τάς βασιλείας ταύτας, καΧ
καταφάγεται
παΰαν τήν γην και αναστατώσει
αντήν και καταλεανεΐ3 αντήν.
και τά δέκα κέρατα, δέκα βασιλείς
άναστήσονται,
[καΧ έτερος4] μετ? αυτούς,
και ovrog διοίσει κακοις νπερ τονς
πρώτονς,
καΧ τρεις βασιλείς ταπεινώσει ^ καΧ ρήματα προς τον
νψιστον λαλήσει, και έτέρονς άγίονς τού νψίστον
καταστρέψει,
καΙ προσδένεται
άλλοιώσαι καιρούς καί χρόνονς'
καΧ Μ ρ α ο ο ϋ"ήόεταν εις χείρας εως καιρού αΰτου 5 και καιρών καΧ ήμιόν
καιρού.
7 καΧ ή κρίσις έκάθισε,
καΧ την αρχήν
μεταστήσονσι
τού άφανίσαι καί τού άπολέσαι εως τέλονς.
και ή βαοιλεία και
ή έζονσία και ή μεγαλειότης
των τόπων των νπο τον
ονρανον
βαβιλει&ν εδόθη λαω άγίω (f. 80 b) νψίστον /3α<ηλθΌο^ βαβιλείαν αίώνιον · καΧ παΰαι ε\ονσίαι
νποταγήσονται
αντω καΧ
πειθαρχήσονσιν
αντω. εως ώδε το τέλος τού λόγον. εγώ Αανιήλ
1
εδήλωβε Α: -ΰε in ras.
λεάνη Α. * καί έτερος om Α.

2

-ον Α corr.: man. prim. -ων ? 3 κατά5
εως Y.CCIQOV avtov Α: avz. εως %CCLQ. ed.
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έκβτάόει περιειχόμην
όφόδρα, και ή έξις1
το ρήμα εν τη καρδία μον έτήρηοα.

διήνεγκεν

έμοί,

καί

3 2 1 Kai δ Τρύφων πανβαμένον μον εΐπεν' *£1 αν&ρωπε,
αύται ημάς αϊ γραφαΐ και τοιαύται
ένδοξον καί μέγαν
άναμένειν τον παρά τον παλαιού των ημερών ώς νίον
άν&ρώπον
παραλαμβάνοντα
τήν αΐώνιον βα6ιλείαν αναγκαζονύιν
οΰτος δε
δ υμέτερος λεγόμενος Χριατος άτιμος καϊ άδοξος γέγονεν ? ως
και τη έΰχάτη κατάρα τη εν τω νόμω τον &εού
περιπεΰεΐν
έβτανρώ&η
γαρ.
2 Κάγω προς αυτόν ΕΙ μεν, ω άνδρες, μη άπο των γρα
φών , ων προανιοτόρηΰα,
το είδος αντοϋ αδοξον και το γένος
αυτού άδιήγητον,
και αντί τον %ανάτον αντοϋ τους
πλονοίονς
ϋ,ανατω0,ήόε6&αι,
καί- τω μώλωπι αντοί) ημείς Ιά&ημεν, και ως
πρόβατον άχ&ήοεΰ&αι ελέγετο, και δύο παρονοίας αύτοϋ
γένη<5εβ&αι εξηγηΰάμην,
μίαν μεν εν η έξεκεντή&η νφ νμών^ δεντέραν δε οτε έπιγνω6ε6&ε εις ον έξεκεντήόατε,
και κόψονται αϊ
φνλαϊ υμών, φνλή προς φνλήν, αί γνναικες (f. 81 a) κατ' ιδίαν
και οι άνδρες κατ Ιδίαν', άοαφη και άπορα έδόκονν λέγειν
ννν
2
δε διά πάντων των λόγων άπο των παρ νμιν
αγίων και προ
φητικών γραφών τάς πάόας αποδείξεις ποιούμαι
έλπίξων τινά
εξ νμών δύναό&αι ενρε&ηναι εκ τον κατά χάριν την άπο τον
κνρίον Σαβαώ& περιλειφ&έντος
είς την αΐώνιον 6ωτηρίαν.
3 ίνα
οι>ν καί ΰαφέοτερον
νμιν το ζητούμενον ννν γένηται, ερώ νμιν
και άλλονς λόγονς τους είρημένονς
διά ΛανεΙδ τον
μακαρίον,
εξ ων και κύριον τον Χρκ?τόν νπο τον άγίον προφητικού
πνεύ
ματος λεγόμενον
νοήοετε, και τον κύριον πάντων πατέρα
ανάγοντα αντον άπο της γης καϊ κα&ίζοντα αντον εν δεξιά αυτοί),
εως αν &η τους εχ&ρούς νποπόδιον των ποδών αντον' όπερ γίνεται
εξ ότου είς τον ονρανον άνεληφΰη μετά το εκ νεκρών crnKtfri^iM
δ ημέτερος κύριος Ίηΰοϋς Χριοτός,
τών χρόνων
ΰνμπληρονμένων και τοϋ βλάοφημα και τολμηρά είς τον νψιΰτον
μέλλοντος
λαλείν ηδη επί ^ o a t g ÖVTO£5 ον3 καιρόν καϊ καιρούς και ημιΰν
καιρού διακα&έξειν Λανιήλ μηνύει.
4 και ύμεΐς,
άγνοοϋντες
1

έξις e LXX: λεξις Α.

2

Α corr.: ν in ras.

3

om Α.

32: 1 cf. Dt. 21, 23. Gal. 3, 13.
32: 2 Is. 53, 2, 3, 5, 7—9. Zach.
12, 10,12 cf. Ioan. 19, 37. Rev. 1, 7. cf. Is. 1, 9. Ro. 9, 29.; 32: 3 cf.
Ps. 109 (110), 1. Dan. 7, 25.
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π06ον χρόνον διακατέχειν μέλλει, άλλο ήγεϊ6&ε' τον γαρ καιρόν
δκοίτό^ έτη έξηγεΐ6&ε λέγεβ&αι.
ει δε τούτο έβτιν, είς το ελά
χιστον τον της ανομίας αν&ρωπον τριακό6ια
πεντήκοντα
ετη
βα6ιλεϋ6αι δει, (f. 81 b) ίνα το είρημένον vitb τον άγίον
Λανιήλ,
καϊ καιρών,* δύο μόνους καιρούς λέγε6&αι άρι&μήΰωμεν.
5 καΐ
ταύτα δε πάντα α ελεγον εν παρεκβά6ε6ι
λέγω προς υμάς, ίνα
ήδη ποτέ πειΰ&έντες τω είρημένω κα& υμών ύπο του &εοϋ) ort
Τίοϊ άόύνετοί ε6τε, και τω2 Αιά τούτο Ιδού προ6&η6ω του
μετα&εϊναι τον λαον τούτον, καϊ μετα&η6ω αυτούς,
και άφελώ
την 6οφίαν των 6οφών καϊ τήν όύνεόιν των ΰυνετών
αυτών
κρύψω3, παυ6η6&ε καϊ εαυτούς καϊ τους υμών άκούοντας
πλανώντες, καϊ παρ9 ημών μαν&άνοντες τών 6οφι6&ένζων άπο της
του Χριΰτοϋ χ^ρ^το^. 6 ει6ιν ουν καϊ of Ao^ot ol δια
Ααυεϊδ
λεβέντες
ούτοι' Εΐπεν 6 κύριος τω κυρίω μου' Κά&ου εκ δεξιών
μου, εως αν # ω τους έχ&ρούς 6ου ύποπόδιον τών ποδών 6ου.
ράβδον δυνάμεως έξαπο6τελεΐ 6οι κυρ^ο^ εκ Σιών' και κατακυ
ρίευε εν μέ6ω τών έχ&ρών 6ου. μετά 6οϋ η αρχή εν ημέρα
της δυνάμεως 6ου' εν ταις λαμπρότη6ι
τών άγιων 6ου, εκ
γα6τρος προ έω6φόρου έγέννη6α 6ε. ωμο6ε κύριος καϊ ου μεταμελη&ή6εται'
Σύ ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχι6εδέκ. κύριος εκ δεξιών 6ου' 6υνέ&λα6εν εν ήμερα οργής cwtoi)
βα6ιλεΐς.
κρ^£Γ εν τοις ε&νε6ΐ, πληρω6ει
πτώματα,
έκ χει
μάρρου εν όδω πίεται · διά τούτο (f. 82 a) ύψω6ει
κεφαλήν.
3 3 1 Καϊ τούτον τον ψαλμον δτ^ εις τον *Εξεκίαν τον
βα6ιλέα εΙρή6&αι έξηγεΐ6&αι τολμάτε, ούκ αγνοώ, έπεϊπον'
οτι
δε πεπλάνη6&ε,
εξ αυτών τών λόγων αύτίκα ύμιν
αποδείξω.
"£Ιμο6ε κυρίου καϊ ου μεταμελη&η6εται,
εϊρηται, καϊ Σύ ιερεύς
είς τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχι6εδέκ,
καϊ τά
επαγόμενα
καϊ τά προάγοντα.
ιερεύς δε οτ^ ούτε γέγονεν Έζεκίας
οϋτε
ε6τϊν αιώνιος Ιερεύς του &εοϋ, ούδε ύμεΐς άντειπεϊν
τολμη6ετε'
οτι δε περϊ του ημετέρου Ίη6οΐ εϊρηται, καϊ αύται41 αϊ φωναϊ
6ημαίνου6ι.
τά δε ώτα υμών πέφρακται καϊ αϊ καρδίαι πεπώ1

%aiqbv Α.

2

tb Α.

32: 4 2 Thes. 2, 3.
32: 6 Ps. 109 (110), 1—7.
6, 10.

3

ά&ετήΰω Α mg. (e 1. Cor. 1, 19).

4

avim Α.

32: 5 Ier. 4, 22. Is. 29, 14. cf. 1 Cor. 1, 19.
33: 1 Ps. 109 (110), 4. cf. Ioan. 12, 40. Is.
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ρωνται.1
2 το γαρ 'Ώμοόε κύριος και ον μεταμελη&ήόεται'
Σν
ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχιόεδέκ'
με&' ορκον
δ &εος δια την άπιότίαν
νμών αρχιερέα αυτόν κατά τήν τάξιν
Μελχιόεδέκ
ftvat εδήλωόε, τοϋτ9 εότιν, ον τρόπον 6 Μελχιόεδέκ
Ιερεύς νψίότον νπο Μωνόέως2
άναγέγραπται
γεγενήό&αι,
και
oirzrog τών εν άκροβνότία ιερεύς ην, και τον εν τίεριτομη δεκάτας αντω προόενέγκαντα
Αβραάμ ενλόγηόεν,
όντως τον αιώ
νιο ν αύτου Ιερέα καϊ κυρτοί/ νπο τον άγίον πνεύματος
καλούμενον, ό &εος τών εν ακροβνότία γενήόεό&αι έδήλον
και τους
εν περιτομη 7ίρο(ΐ.82\))όιόντας
αύτω τοντ' εότι %ιότεύοντας αύτω
και τάς ευλογίας παρ αύτου ξητονντας, καΐ αυτούς
προόδέξεται
και ενλογήόει.
και ort ταπεινός εόται πρώτον αν&ρωπος, είτα
ύψω&ήόεται, τά επί τέλει τον ψαλμον δηλοϊ. *Εκ χειμάρρον
γάρ
εν δδω πίεται, και άμα' Αιά τοϋτο νψώόει
κεφαλήν.
3 4 1 'Έτι δε και προς το πεϊόαι νμας ort τών
γραφών
ούδεν όννήκατε, και Άλλον ψαλμοί) τω Λανεϊδ νπο τον άγίον
πνεύματος
είρημένον άναμνήόομαι,
ον εϊς Σολομώνα,3
τον γενόμενον και αντον βαόίλέα νμών, είρηό^αι λέγετε'
είς δε τον
Χρί^τόν ημών καΐ αντος εϊρηται.
νμεις δε άπο τών ομωνύμων
λέξεων έαντοι^ εξαπατάτε.
οπ:ου γάρ ό νόμος τον κνρίον άμω
μος εϊρηται9 ονχϊ τον μετ' εκείνον μέλλοντα άλλα τον διά Μων
όέως4' έξηγεϊό&ε, τον &εον /3οωι/το^ καινον νόμον και καινην
δια&ήκην δια&ήόεό&αι.
2 και δ'ττου λέλεκται' Ό &εός, το κρίμα
όον τω βαόιλεΐ δός, επειδή βαόιλεύς Σολομών5
γέγονεν,
εϊς
αντον τον ψαλμον είρήό&αί φάτε, τών λόγων τον
ψαλμον
διαρρήδην κηρνόόόντων
είς τον αΐώνιον βαόιλέα,
τοϋτ
εότιν
είς τον Χριότόν, είρήό&αι.
δ γάρ Χριότος βαόιλενς καΐ ιερεύς
καϊ &εος και κύριος και άγγελος και άνθρωπος
καϊ
άρχιότράχηγος καϊ λί&ος καϊ παιδίον γεννώμενον καϊ πα&ητος γενό(ΐ. 8 3 a)μενος πρώτον, είτα είς ονρανον ανερχόμενος καϊ πάλιν 3Ταρα^νόμενος μετά δόξης καϊ αΐώνιον την βαόιλείαν έχων
κεκήρνκται,
ώ ς άπο παόών τών γραφών άποδείκννμι.
3 ϊνα δε καϊ δ είπον
1

TtmtoQ&vttLi Α man. prim. et mg.: πεπήρωνται, Α corr.
3
4
5
ίϊέος Α.
Σαλομ,ώνα Α.
Μωνβέος Α.
Σαλομών Α.

2

Μωυ-

33: 2 Ps. 109 (110), 4. cf. Gen. 14,18—20. Heb. 5,6 etc. Ps. 109 (110), 1.
Mt. 23,12. 1 Reg. 2, 7 etc. Ps. 109 (110), 7. 34: 1 Ps. 18 (19), 8. cf. Is.
2, 3. 51, 4. Mic. 4, 2. Ier, 38 (31), 31. Is. 55, 3. Heb. 8, 8. 34: 2 Ps.
71 (72), 1.
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νοήσητε, τους τον ψαλμον λόγονς λέγω. είσϊ δ1 ούτοι * Ό &εός,
το κρίμα 6ον τω βασιλεΐ δός και την δικαιοσύνην
6ον τω νιω
τον βασιλέως, κρίνειν τον λαόν σον εν δικαιοσύνη
και τους
πτωχούς σον εν κρίσει.
άναλαβέτω τα όρη είρήνην τω λαω καϊ
οί βοννοϊ δικαιοσύνην.
κρ^δΓ τονς πτωχούς τον λαού,
καϊ
σώσει τους νίονς των πενήτων,
καϊ ταπεινώσει
σνκοφάντην
και σνμπαραμενεϊ
τω ήλίω καϊ προ της σελήνης εις γενεάς
γενεών,
καταβήύεται
ως νετός έπϊ πόκον καϊ ώσει
σταγών
ή στάξονσα έπϊ την γήν.
4 ανατελει εν ταΐς ήμέραις
αντον
δικαιοσύνη, και πλη&ος εΙρήνης εως ον άνταναιρε&η η σελήνη,
και κατακνριεύσει
από θαλάσσης εως θαλάσσης και από ποτα
μών εως περάτων της οίκονμένης.
ενώπιον αντον
προπεσοννται
ΑΪ%Ίοπες, και οί έχ&ροι αντον χονν λείξονσι.
βασιλείς ©αρ^Γ^
και ι / ^ 0 ί ' $&ρα προσάξονσι, βασιλείς'Αρράβων
καϊ Σάββα δώρα
προσάξονσι, και προσκννήσονσιν
αντω πάντες οί βασιλείς της
γης, και πάντα τα ε&νη δονλεύ(ΐ. 83 b)tiovuiv αύτω ' ότι έρρύσατο πτωχον εκ δννάστον,
καϊ πένητα ω ονχ υπήρχε βοη&ός.
5 φείσεται πτωχον καϊ πένητος,
καϊ ψνχάς πενήτων σώσει' εκ
τόκον καϊ εξ αδικίας λντρώσεται
τάς ψνχάς αυτών, καϊ εντιμον
το όνομα αυτού ενώπιον αυτών,
καϊ ζήσεται και δο&ήσεται
αντω εκ τον χρνσίον της Αρραβίας, και προσεύχονται
δια παν
τός περί αντον'
όλην την ήμέραν ενλογήσονσιν
αυτόν,
και
εσται στήριγμα εν τη γη ίτί άκρων τών ορέων'
νπεραρ&ήσεται
νπερ τον Λίβανον ο καρπός αντον,
καϊ έξαν&ήσονσιν
εκ πό
λεως ώσει χόρτος της γης.
6 εσται το όνομα αντον
εύλογημένον εις τους αιώνας' προ τον ήλίον διαμένει.1
και
ένενλογψ
&ήσονται εν αντω πασαι αί φνλαϊ της γης' πάντα τα ε&νη μακαριοϋσιν αντόν.
ενλογητός κΰρ^ο^, ό &εός Ισραήλ,
δ ποιών
%ανμάσια μόνος, καϊ ενλογημένον
το ovofioj της δόξης αύτον
είς τον αΙώνα καϊ εις τον αΙώνα τον αιώνος' καϊ πληρω&ήσεται
της δόξης αύτον πασά ή γη. γένοιτο,
γένοιτο,
καϊ έπϊ τέλει
τον ψαλμον τούτον,
ο ί εφην, γέγραπται'
'Εξέλιπον οί νμνοι
Αανείδ, νιου Ίεσσαί.
7 καϊ ότι μεν βασιλεύς εγένετο
επιφανής
καϊ μέγας ό Σολομών,
εφ ον ό οΐκος2 Ίερονσαλήμ
επικλήσεις
άνφκοδομή&η,
έπίσταμαι.
ότι δε (f. 84 a) ούδεν τών εν τω
1

το όνομα αντον add Α mg. (e LXX).

34: 3—6 Ps 71 (72), 1—20.
Öoodspeed.

2

ό Ιν add ed.

34: 7 cf. Ps. 71 (72), 11, 8, 9.
9
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ψαλμώ ευρημένων όννέβη αντώ, φαίνεται, οντε γαρ πάντες ου
βασιλείς προσεκύνησαν αντω, οντε μέχρι των περάτων της οίκονμένης έβασίλενσεν, οντε ου εχ&ροϊ αντον έμπροσθεν αντον πε
σόντες χονν έ'λεί>ξαΊ>. 8 άλλα και τολμώ λέγειν α γέγραπται εν
ταϊς Βασιλείαις1 νπ7 αντον πραχ&έντα, ort διά γνναικα εν Σιδώνι είδωλολάτρει' όπερ ονχ ύπομένονοι ζτραξίΜ Όί άπο των
έ&νών διά Ίησον τον στανρω^έντος έπιγνόντες τον ποιητήν των
όλων ^εόν, άλλα πάσαν αϊκίαν και τψωρίαν μέχρις έσχάτον θά
νατον νπομένονσι περϊ τον μήτε είδωλολατρήσαι μήτε είδωλο&ντα φαγευν.
35 1 Καϊ 6 Τρύφων' Και μην πολλούς των τον Ίησονν λε
γόντων ομολογεΐν καϊ λεγομένων Χριστιανών πνν&άνομαι έσ&ίειν
τά είδωλό&ντα2 καϊ μηδέν εκ τούτον βλάπτεσ&αι λέγειν.
2 Κάγώ άπεκρινάμην* Καϊ εκ τον τοιούτονς είναι άνδρας^
δμολογονντας έαντονς είναι Χριστιανούς καϊ τον στανρω&έντα
Ίηΰοϋν ομολογεΐν και κΰρων και Χριόταν, και μη τά εκείνον
διδάγματα διδάσκοντας άλλα τά άπο τών της πλάνης πνενμάτων,5 ημείς, οι της άλη&ινής 'Ιησον Χριστού καϊ κα&αρας δι
δασκαλίας μα&ηταΐ) πιστότεροι καϊ βεβαιότεροι ^ ν ό μ ^ α εν τγι
ελπίδι τη κατηγγελμένη νπ αΰτου. (f. 84 b) α γάρ προλαβων
μέλλειν γίνεσ&αι εν όι/d/icm αντον εφη, ταντα δψβί. και ενεργεία
δρώμεν τελούμενα. 3 είπε γάρ * Πολλοί έλεύσονται έπϊ τω ονό
ματι μον, εζω&εν ένδεδνμένοι δέρματα προβάτων^ έσω&εν δέ
εϊσι λΰκοί. άρπαγες, καί* 'Έσονται σχίσματα καϊ αιρέσεις, καί'
Προσέχετε άπο τών ψενδοπροφητών, οϊτινες έλεύσονται προς
ύμας, εξω&εν ένδεδνμένοι δέρματα προβάτων ? εσω&εν δέ εϊσι
Aikot άρπαγες, καί' 'Λναστήσονται jro/Uoi ψενδόχριστοι και
φενδοαπόστολοι^ και πολλούς τών πιστών πλανήσονσιν. Α. είσιν
ονν καί εγένοντο, ω (jpttot άνδρες, jro/Uoi ο? ά&εα καϊ βλάσφημα
λέγειν καί πράττειν έδίδαζαν, έν ονόματι τον Ίησοϋ προσελ&όντες' καϊ (καλούμενοι*) είσιν νφ ημών άπο της προσωννμίας
1

2
3
Α: εν tfj βίβλωτών Βαβιλειων Α mg.
Α corr.
άλλα . . . πνευ
4
μάτων Α: άλλα τά άπο τον της πλάνης πνεύματα Α mg.
om Α.

34: 8 cf. 3. Keg. 11, 4 (3), 6 (5).
3 5 : 2 cf. 1. Tim. 4, 1.
3 5 : 3 Mt.
24, 5. 7, 15. cf. 1. Cor. 11, 18, 19, Gal. 5, 20, Mt. 10, 35, Lc. 12, 53.
Mt. 7, 15. Mt. 24, 11, 24. cf. Mc. 13, 22, 2 Cor. 11,13.
3 5 : 4 cf. Mt. 24, 5.
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των ανδρών, εξ, ουπερ εκάστη διδαχή καΐ γνώμη ηρξ,ατο. 5 άλλοι
γαρ κατ1 άλλον τρόπον βλασφημεΐν τον ποιητήν τών όλων καϊ
τον ύπ' αυτού προφητευόμενον έλεύσεσ&αι Χριστόν και τον
&εον Αβραάμ καί Ισαάκ και 'Ιακώβ διδάσκουσιν
ων ούδενί
κοινωνονμεν, οέ γνωρίζοντες ά&έους και ασεβείς και αδίκους
και άνομους αΰτοι^ υπάρχοντας, καϊ αντί του τον Ίησούν σέβειν ονόματι μόνον ομολογεϊν. 6 και Χριστιανούς εαυτούς λέγουσιν, ον τρόπον ol εν rotg ε&νεσι το όνομα του &εοϋ επιγράφουόι τοις χειροποιήτοις, (f. 85 a) καί άνόμοις και ά&έοις
τελεταϊς κοινωνούσι. * καί εϊσιν αυτών οι μεν τίνες καλούμενοι
Μαρκιανοί, ol δε Ούαλεντινιανοί, οί δε Βασιλειδιανοί,1 ot ί έ
Σατορνιλιανοί,2 και άλλοι άλλφ ονόματι, άπο του άρχηγέτου
της γνώμης έκαστος ονομαζόμενος, ον τρόπον καί έκαστος τών
φ^λο^οφεΓα/ νομιζόντων, ώς εν άρχη τίρο^οι/, άπο του πατρός
του λόγου το όνομα ^ς φίΛ,ο^οφεΕ φιλοσοφίας ηγείται φέρειν.
7 ώς3 και εκ τούτων ημείς, ώς εφην, τον Ίηβοϋν καί τών μετ^
αυτόν γενησομένων προγνώστην επισταμένα, και έζ άλλων δε
πολλών ων προεΐπε γενήσεσ&αι tolg πιστεύουσι καϊ όμολογούσιν αυτόν Χριόταν, καί γάρ α πάσχομεν πάντα, αναιρούμενοι
ύπο τών ofostW, προεϊπεν τ)μϊν μέλλειν γενέσθαι, ώς κατά μηδένα τρόπον έ/Τί,λφ^ον αυτού λόγον η πράζιν φαίνεσ&αι. 8 διό
καί ύπερ υμών καί ύπερ τών άλλων απάντων άν&ρώπων τών
έχ&ραινόντων ημΐν ευχόμενα, ίνα μεταγνόντες σύν Ύ\μϊν μη
βλασφημήτε τον διά τε τών έργων καί τών άπο του ονόματος
αυτού καί νύν γινομένων δυνάμεων καί άπο τών της διδαχής
λόγων καί άπο τών προφήτευαεισών εις αυτόν προφητειών
άμωμον καί άνεγκλητον κατά πάντα Χριστόν Ίηΰούν, αλλά
πιστεύσαντες εις αυτόν εν τη πάλιν γενησομένη ένδόζω αύτοϋ
(f. 85 b) παρουσία σω&ήτε καί μη καταδικασ^ήτε είς το πύρ
υπ1 αυτού.
36 1 Κάκεϊνος άπεκρίνατο' 'Έστω καί ταύτα ούτως έχοντα
ώς λέγεις, καί ort πα&ητός Χριστός προεφητεύ&η μέλλειν είναι,
καί λί&ος κέκληται, καί ένδοξος μετά την πρώτην αυτού παρουοιαν^ εν η πα&ητός φαίνεσ&αι κεκηρυκτο, έλευσόμενος και
1

ΒααιΙιδιανοί Α.

2

Σατορνηλιανοί Α.

3

ώστε ed.

35: 7 cf. Mt. 10, 21, 36. Mic. 7, 6.
9*
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κριτής πάντων 2owrov και αιώνιος βαβιλενς και Ιερεύς
γενηβόμενος' εΐ οντος δε εοτι περί ον ταντα προεφητεύ&η,
άπόδειξον.
2 Κάγώ' Ώς βούλες ώ Τρύφων, έλεύοομαι προς ας /5oi5A£t
ταύτας αποδείξεις εν τω άρμόζοντι τόπω, εφην' τα ννν δε 6νγχωρήόεις fiot πρώτον έτΰίμνηΰ^ήναι
ώνπερ βούλομαι
προφητειών,
εις επίδειξιν ort και &εος και κύριος τών δννάμεων 6 X^törog
κα\ Ιακώβ καλείται εν παραβολή ύπο τον αγίου πνεύματος,
και
ol παρ' νμϊν έξηγηταί, ώς &εος βοα, ανόητοι είόι, μή .εις τον
Xpttfröv είρήο&αι λέγοντες αλλ'' εις Σολομώνα,1
οτε
είβέφερε
την ΰκηνην τον μαρτυρίου είς τον ναον ον φκοδόμηΰεν.
3 εοτι
δε φαλμος τον Λαυεϊδ ovrog* Τον κνρίον η γη κα\ το πλήρωμα
αυτής, ή οίκονμένη και πάντες οί κατοικοϋντες
εν αύτη.
αντος
έτά $αλα66ών έ&εμελίωόεν αντήν,
και επι ποταμών
ήτοίμαοεν
αντήν.
τις άναβήόεται εις το ορός τον κνρίον, ή τίς
ότήύεται
εν τόπω (f. 86 a) άγίω αντοϋ;
ά&ωος χερόι και κα&αρος τη
καρδία, ος ονκ ελαβεν επι ματαίω τήν ψνχήν αδύτου και ονκ
ωμοΰεν επι δόλω τω πληόίον αντον.
4 otnrog λήψεται
ενλογίαν
παρά κνρίον καϊ έλεημούύνην
παρά &εον όωτήρος αντοϋ.
αντη
ή γενεά ξητούντων
τον κύριον,
ξητούντων
το πρόόωπον
τον
&εοϋ 'Ιακώβ,
άρατε πύλας, ο Γ άρχοντες υμών, και έπάρ&ητε,
Λυλοα αιώνιοι, κα\ είΰελεύοεται ό ßatfUs-ug της δόξης: τίς έοτιν
oirrog ό βαόιλενς της δόξης; κύριος κραταιός παί δννατος
εν
πολεμώ,
άρατε πύλας οί άρχοντες νμών, και επάρ&ητε,
πύλαι
αιώνιοι, καϊ ειβελεύβεται
6 βαΰιλενς της δόξης, τίς έότιν οΰτος
δ βαοιλενς της δόξης; κύριος τών δννάμεων,
αντός έοτιν ό
βαοιλενς της δόξης. 5 κύριος ονν τών δννάμεων οτι οΰκ £<^π-ν
ό Σολομών2
άποδέδεικται'
αλλά 6 ημέτερος Χριΰτος
οτε >έχ
νεκρών άνέοτη και άνέβαινεν εις τον ονρανόν,
κελδΰοι^τοα ol
εν rotg ονρανοϊς ταχ&έντες νπο τον &εον άρχοντες άνοϊξάι τάς
πύλας τών ουρανών,
ϊνα εΙΰέλ&Ίβ oi>rog 8g έότι βαοιλεύς της
δόξης, και άναβάς κα&ίΰη εν δεξιά τον πατρός, εως αν &η τονς
έχ&ρονς ύποπόδιον τών ποδών αντοϋ, ώς διά τοϋ άλλον ψαλ^ον
δεδήλωται.
6 επειδή γάρ οί εν ονρανω άρχοντες έώρων άειδή
1

Σαλομώνα Α.

2

Σαλομών Α.

36: 2 Ier. 4, 22. 36: 3, 4 Ps. 23 (24), 1—10. * 36: 5 Ps. 23 (24), 7.
109 (110), 1.
36: 6 Is. 53, 2, 3. Ps. 23 (24), 10.
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και }&%ψον το είδος και αΟοξοα; %o?/ra αυτόν, (f. 86 b) ου γνωρίξοντες \αντόν, έπνν&άνοντο' Τις έβτιν οντος δ βαοιλεύς της
δόξης; και αποκρίνεται αντοΐς το πνεύμα το άγιον η άπο πρό
σωπον τον πατρός η άπο τον Ιδιον ' Κύριος των δννάμεων,
αντος οντός έότιν δ βαΰιλενς της δόξης, ότι γαρ οντε περί
Σολομώνος,1 ένδόξον οντω βασιλέως όντος, οντε περί της σκη
νής τον μαρτνρίον των εφεότώτων ταις πύλαις τον ναού των
'Ιεροσολύμων ετόλμηβεν αν τις είπεϊν * Τις έστιν οντος 6 βασι
λεύς της δόξης; πας δστιόούν δμολογήΰει.
37 1 Και εν δια/ψάλμάτι τεσσαρακοστού έκτον ψαλμού,
έφην, εις τον Χριοτον όντως εϊρηται' Ανέβη δ &εος εν άλαλαγμω,
κύριος εν φωνή σάλπιγγος. ψάλατε τω &εω ημών, 'ψάλατε' ψά
λατε τω βασιλει ημών, ψάλατε, ort βασιλεύς πάσης της γης ο
&εός, ψάλατε σννετώς. έβασίλενσεν δ &εος έπι τα ε&νη, 6 &εος
κά&ηται έπι &ρόνον αγίου αντού. άρχοντες λαών σννήχ&ησαν
μετά τον ΰ'εού Αβραάμ, ort τον &εού οί" κραταιοί της γης σφόδρα
έπήρ&ησαν. 2 και εν ένενηκοστω όγδόφ ψαλμω δνειδίζει υμάς
το πνεύμα το αγιον, καϊ τούτον, ον μή θέλετε βασιλέα είναι,
βασιλέα καϊ κυρίου και τον Σαμονηλ καϊ τού 'Ααρών καΧ Μωνσέως2 και των άλλων πάντων απλώς οντά μηνύει. 3 είσΧ δε
οί Aoyot τού ψαλμού ούτοι' Ό κυρ^ο^ έβασίλενσεν, δργιξέ(ΐ. 87a)tfΦωοαν λαοί' δ κα&ήμένος έπι των χερονβίμ, σαλεν&ήτω η γη.
κύριος εκ3 Σιών μέγας και νψηλός έστινέπΧ πάντας τονς λαούς,
έξομολογησάσ&ωσαν τω ονόματι σον τω μεγάλω, οτι φοβερον
και άγιόν έστι, και τιμή βασιλέως κρίσιν άγαπα. σν ήτοίμασας
εν&ύτητα,* κρίσιν και δικαιοσύνην εν 'Ιακώβ σν έποίησας.5
νψούτε κυρτοί/ τον &εον ημών και προόκννειτε τω aftosrodtc?
των ποδών αυτού, ort άγιος έστι. 4 Μωνσής6 καϊ Ααρών εν
rot^ ΕθρδΌ^ι/ αντού, καϊ Σαμονηλ εν rotg επικαλονμένοις το
όνομα αντού' έπεκαλούντο, φησιν η γραφή, τον κυρίου, καΧ
αΰτόί? είσήκονεν αντών. εν στνλω νεφέλης έλάλει προς αυτούς ·
έφύλασσον τα μαρτύρια αντού, και το πρόσταγμα ο έδωκεν
1

Σαλομώνος Α.
&ννητας ed.· (e LXX).
6
Μωΰης Α.

2

4
Μωνσεος Α. 3 in Α: εν ed. (e LXX).
εν5
ε^οιηοας om Α man. prim., postea suppl.

37: 1 Ps. 46 (47), 6—10.

37: 3,4 Ps. 98 (99), 1—9.
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αύτοΐς. κύριε δ &εος ημών, σύ έπήκουες αυτών 6 &εός, σύ
fvttatrog εγένου αύτοΐς καΐ έκδικών επί πάντα τά επιτηδεύματα
αυτών, ύψούτε κύριον τον &εον ημών καϊ προσκυνείτε εις ogog
αγιον αυτού, οτι άγιος κύριος δ &εος ημών.
38 1 Και δ Τρύφων ειπεν' ϊ ϊ αν&ρωπε, καλόν ήν πεισ&έντας ημάς Toig διδαΰκάλο^ , ^ ο μ ο ^ τ ^ ^ ^ μηδενι έξ υμών
δμιλην, μηδέ 6οι τούτων κοινώνησαν τών λόγων ' βλάσφημα
γαρ πολλά λέγεις, τον σταυρω&έντα τούτον αξιών πεί&ειν ημάς
γεγ$νη6$αι μετά Μωυ6έωςτ καί (f. 87 b) ^Ααρών και λελαληκέναι αύτοις εν 6τύλω νεφέλης, είτα άν^ρωπον γενόμενον σταυρω&ηναι, και άναβεβηκέναι εις τον οΰρο^όν., και πάλιν παραγινεσ$αι έπι της γης, και προσκυνητδν είναι.
2 Κάγώ άπεκρινάμην
Οίδα οτι, hg δ τον ϋ'εον λόγος
εφη, κέκρνπται αφ υμών ή 6οφία η μεγάλη αύτη τον itonjτον τών όλων και παντοκράτορος &εοϋ. δώ σνμπα&ών νμϊν
προσκάμνειν αγωνίζομαι, όπως τά παράδοξα ημών ταύτα νοή6ητε, ει δε μη, ίνα καν αύτος ά&ωος ώ εν ημέρα κρίσεως, ετι
γάρ και παραδοξοτέρους δοκούντας άλλους λόγους ακούσετε · μη
ταράσσεστε2 δέ, αλλά μάλλον jroo^/idrsoot γινόμενοι άκροαται και
έξετασταϊ μένετε, καταφρονούντες της παραδόσεως τών υμετέρων
διδασκάλων, έπει ου τά διά τον &εού νπο του ^ροφ^ΤΜίου πνεύ
ματος ελέγχονται νοειν δυνάμενοι, αλλά τά ϊδια μάλλον διδάσκειν προαιρούμενοι. 3 εν τεσσαρακοστω ονν τετάρτω ψαλμω
δμοίως εϊρηται εις τον Χριστον ταύτα' Έξηρεύξατο ή καρδία
μου λόγον άγα&όν λέγω εγώ τά έργα μου τω βασιλει. η
γλωσσά μου κάλαμος γραμματέως όξυγράφου.
ωραίος κάλλει
παρά τους υΙούς τών άν&ρώπων, έξεχύ&η χάρις εν χείλεσί 6ου'
διά τούτο ευλόγησε σε δ &εος εις τον αιώνα, περίξωσαι (f. 88 a)
την ρομφαία/ σου έπι τον μηρόν σου, δυνατέ' τη ωραιότητί
σου %ctl τω κάλλει σου, καϊ εντείνε και κατευοδού και βασίλευε
ένεκεν άλη&είας καϊ πραότητος καϊ δικαιοσύνης' %αΙ δδηγήσει
σε &αυμαστώς η δεξιά σου. τά βέλη 6ου ήκονημένα,
δυνατέ,
λαοί ύποκάτω σου πεσούνται εν κοίρόΥο; τών έχ&ρών τού βασι1

Μωναέος Α.

2

ταράϋεΰ&ε Α.

38: 2 cf. Is. 29, 14. 1 Cor. 1, 19, 20. 2, 7.
1—18.

38: 3—5 Ps. 44 (45),
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λέως. 4 ό &ρόνος 6ον, 6 &εός, εις τον αιώνα τον
αιώνος,
ράβδος εν&ντητος η ράβδος της βασιλείας
6ον. ήγάπη6ας
δικαιο6ννην και έμί6η6ας άνομίαν
δια τοντο εχρι6έ 6ε 6 ϋ'εός1
6ον ελαιον άγαλλιάόεως παρά τονς μετόχονς 6ον. 6μνρναν
και
6τακτην και καΰίαν άπο των [ματιών 6ον, άπο βάρεων
έλεφαντίνων, εξ ων εύφραναν 6ε. θυγατέρες βα6ιλέων εν τη τιμή όον
παρέ6τη η βα6ιλι66α εκ δεξιών 6ον, εν ίματι6μω διαχρν6ω περι
βεβλημένη, πεποικιλμένη.
άκον6ον, &νγατερ, και ϊδε και κλϊνον
το ονς 6ον, καϊ έπιλά&ον τον λαοί) 6ον καϊ τον οϊκον τον
πατρός 6ον
και έπι&νμή6ει δ βα6ιλενς τοϋ κάλλους 6ον , ort
αντός ε6τι κύριος 6ον, και προ6κννή6ον6ιν
αντω.
5 και &νγάτηρ Τύρον εν ο ώ ρ ο ^ ' το προ6ωπόν 6ον λιτανεν6ον6ιν
οι
πλού6ιοι τον λαον. πα6α η δόξα της &νγατρος τον βα6ιλέως
ε6ω&εν,
εν κρο6ωτοΐς χρν6οΐς περιβεβλημέτη,
πεποικιλμένη.
(f. 88 b) άπενεχ&η6ονται
τω βα6ιλει παρθένοι
όπί6ω
αντον'
αϊ πλη6ίον
αντης άπενεχ&η6ονταί
6οι.
άπενεχ$η6ονται
εν
ενφρο6ννΎ\ καϊ άγαλλιά6ει, άχ$η6ονται εις vabv βα6ιλέως.
αντί
των πατέρων 6ον έγεννή&η6αν ol i ^ o t t f o i r κατα6τη6εις
αντονς
άρχοντας έπι πα6αν την γην.
μνη6$η6ομαι
τον ονόματος 6ον
εν πά6η γενεά και γενεά ' δια τοντο λαοί εξομολογη6ονταί
6οι
εις τον αιώνα καϊ εϊς τον αιώνα τον αιώνος.
3 9 1 Καϊ ονδεν %ανμα6τόν, έπεΐπον, ει και ημάς μι6εϊτε,
τονς ταντα νοονντας καϊ ελέγχοντας νμών την άει 6κληροκάρδιον γνώμην.
κάί γαρ Ηλίας περί νμών προς τον &εον έντνγχάνων όντως λέγει' Κύριε, τους προφητας
6ον άπέκτειναν
και
τα &ν6ια6τήριά 6ον κατέ6καψαν' κάγώ νπελείφ&ην
μόνος,
και
ξητον6ι την ψνχήν μον.
καϊ αποκρίνεται
αντω* 'Έτι ει6ί μο&
έπτακι6χίλιοι
άνδρες, οί ούκ έκαμψαν γόνν τη Βάαλ,
2 ον ονν
τρόπον δια τονς έπτακι6χιλίονς
έκείνονς την όργην ονκ επέ
φερε τότε 6 &εός, τον αντον τρόπον καϊ ννν ονδέπω τήν κρί6ιν
έπηνεγκεν η επάγει,. γινω6κων ετι κα& ημέραν τινάς μα&ητενομένονς εις το όνομα τον Χρι6τον αντον καϊ απολείποντας
την
δ ί ό ν της πλάνης,
οϊ και λαμβάνον6ι
δόματα εκα6τος ως άξιοι
ει6ι, (f. 89a) φωτιζόμενοι
δια τοϋ ονόματος τον Χρι6τον
τού1

δ &εό5 (2°) add ed. (e LXX).

39: 1 3 Reg. 19, 10,18. cf. Ro. 11: 2—4.
1 Cor. 12, 7—10, 28.

39: 2 cf. Is. 11, 2.
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χον · δ μεν γαρ λαμβάνει όννέΰεως πνεύμα, ό δε βουλής δ δε
ιΰχύος, δ δε ίάΰεως, ό δε προγνώσεως,
δ δε διδασκαλίας, δ δε
φόβου &εού.
3 Καϊ δ Τρύφων προς χαύχα είπε μου' O r t
παραφρονείς
χαύχα λέγων, επίόχαό&αί ΰε βούλομαι.
4 Κάγώ προς ανχόν · "Ακονοον, ω ονχος, ελεγον, οχι ου
μέμηνα ονδε παραφρονώ'
άλλα μεχά χην χον Χρίόχοϋ είς χον
οΰοίπ/θ2/ άνέλευΰιν προεφηχεύ&η αίχμαλωχεύόαι ανχον ημάς άπο
χης πλάνης καϊ δούναι ημϊν δόμαχα.
είόΐ δε οι λόγοι οΰχοι*
ΙΑνέβη εις νψος, γιχμαλώχενΰεν αίχμαλωοίαν, έδωκε δόμαχα χοϊς
άν&ρώποις.
5 οι λαβόνχες ονν ημείς δόμαχα παρά χον εϊς
νψος άναβάνχος Χριΰχού νμάς,
χους σοφούς εν έανχοις καϊ
ενώπιον έανχών έπιΰχημονας,
άπο χών προφηχικών λόγων άποδείκννμεν άνοήχονς και χείλεόι μόνον χιμώνχας χον &εον και
χον Xotö^rov ανχον* ημείς δε καϊ εν εργοις καϊ γνώσει
και
καρδία μέχρι ftavaxov, ol εκ πάσης χής αληθείας
μεμα&ηχενμένοι χιμώμεν.
6 νμεΐς δε ϊσως καϊ διά τούτο δισχάξεχε δμολογηΰαι o'rt ούτος έσχιν 6 Χρισχός, ώς αϊ γραφαϊ
άποδεικννονόι
καϊ χά φαινόμενα καϊ χα γινόμενα επϊ χω ovdfiim ανχον,
ίνα
μη διώκησ&ε (f. 89 b) νπο χών άρχόνχων, οϊ ον παύσονχαι άπο
χης χον πονηρού καϊ πλάνον πνεύμαχος, χον όφεως,
ενεργείας
&αναχούντες καϊ διώκονχες χονς χο όνομα χον Χρισχού
δμολο^owrcig , εως πάλιν παρη καϊ καχαλύση1
πάνχας καϊ χο καχ
άζίαν εκάσχω προσνείμγι»
7 Καϊ 6 Τρύφων
'Ήδη ονν χον λόγον άπόδος ημϊν,
ort
ονχος^ ον φης έσχανρώσ&αι καϊ άνεληλν&έναι slg-tbv
ούρανόν,
έσχϊν 6 Χρισχος χον &εον. orrt γαρ και πα&ηχος 6 Χρισχος διά
χών γραφών κηρύσσεχαι , καϊ μεχά δόξης πάλιν
παραγίνεσαι,
καϊ αίώνιον χην βααιλείαν πάνχων χών έ&νών λήψεο&αι, πάσης
βαΰίλείάς αύχω νποχασσομένης,
ίκανώς διά χών
προανισχορημένων νπο σού γραφών άποδέδεικχαι'
ort δε ονχός έσχιν,
άπόδειζον ημϊν.
8 Κάγώ · Άποδέδεικχαι
μεν ηδη, ω άνδρες, χοΐς ωχα £%ovtft
καϊ εκ χών δμολογονμένων
νφ υμών
άλλ' όπως μη νομίσηχε
1

καταλναει Α.

39: 4 Act. 26: 25.
Ps, 67 (68), 19. Eph, 4, 8.
5, 21. Is. 29, 13. cf. Ioan. 8, 31,32. 16, 13.

39: 5 cf. Is.
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άπορεΐν με, καϊ μη δύνασ&αι και προς α άζιοντε αποδείξεις
ποιεΐσ&αι, ώς νπεσχόμην, εν τω προσήκοντι τόπω ποιήσομαι,
τά ννν δε επϊ την σννάφειαν ών έποιούμην λόγων άποτρεχω.
40 1 Το μνστήριον ονν τον πρόβατον, δ ro πάσχα %"ύειν
εντεταλται δ &εός, τύπος ην τον Χριΰτον, οΰ τω αΐματι κατά
τον λόγον της εις cwro^ πίστεως χρίονται (f. 90 a) τονς οϊκονς
εαντών, τοντ εστίν έαντονς, οι πιστεύοντες εις αντόν' ort γάρ
το πλάσμα, ο επλασεν 6 &εος τον Αδάμ, οίκος εγένετο τον εμφνσήματος τον παρά τον &εοϋ, καϊ πάντες νοειν δύνασ&ε. καϊ
ort πρόσκαιρος ήν και αντη ή εντολή, όντως άποδείκννμι.
2 οΐ^ίψου ϋ'ύεόΰ'αι το χρόβατον τον πάσχα 6 &εος σνγχωρεΐ,
ει μη επϊ τόπω ω επικέκληται το όνομα αντον j είδώς ort έλεύσονται ήμέραι μετά το πα&εϊν τον Χριστόν, οτε καϊ 6 τόπος
της Ίερονσαλήμ rotg έχ&ροΐς νμών παραδο&ήσεται καϊ παύöoi/rca απασαι απλώς προΰφοραι ^tvd/i^cit. 3 καϊ το κελενσ&εν
πρόβατον εκείνο δπτον όλον γίνεσαι τον πά&ονς τον στανρον^
δι' ον πάσχε ιν εμελλεν 6 Χριστός, ^ΰμ^ολο^ ην. το γάρ δπτώμενον πρόβατον σχηματιξόμενον δμοίως τω tf^itcm τον στανρον ojtrcirat * εις γάρ ορ&ιος οβελίσκος διαπεροναται άπο των
κατωτάτω μερών μέχρι της κεφαλής, και είς πάλιν κατά το
μετάφρενον, ω προσαρτώνται και αϊ χείρες τον πρόβατο ν. 4 καϊ
οί εν τη νηστεία δε rociyot δύο 8μονοί κελενσ&έντες γίνεσ^αι,
ων δ εις άποπομπαϊος έγίνετο, δ δε έτερος εις προσφοράν, των
δύο παρονόιών τον Χριστού καταγγελία ήσαν' /uag μεν, εν ή
ως άποπομπαϊον αντον (f. 90b) παρεπέμφαντο οί πρεσβύτεροι
τον λαοϋ νμών καϊ οί ιερείς, έπιβαλόντές αντω τάς χείρας καϊ
&ανατώσαντες αντόν, καϊ τής δεντέρας δε a'oro'D παρονσίας, ort
εν τω αντω τόπω τών Ιεροσολύμων έπιγνωσ&ήσεσ&ε1 αντόν, τον
άτιμω&έντα νφ' νμών, καϊ προσφορά ήν νπερ πάντων τών μετανοεϊν βονλομένων αμαρτωλών καϊ νηστενόνχων ήν καταλέγει
'Ησαΐας νηστείαν, διασπώντες στραγγαλιάς /3tatW σνναλλαγμάτων καϊ τά άλλα δμοίως τά κατηρι&μημένα ύπ" αντον, α καϊ
αντοςανιστόρησα, φνλάσσοντες, α ποιοϋσιν οί τω'ίησον πιστεύοντες. 5 καϊ ort καϊ η των δύο τράγων τών νηστεία κελενσ&έν1

έπιγνωο&ήσεβ&αι Α.

40: 1 cf. Ex. 12, 7. cf. Gen. 2. 7. 1 Gor. 3, 16.
40: 2 cf. Dt.
16, 5, 6.
40: 3 cf. Ex. 12, 9, 10. 40: 4 cf. Lev. 16, 5—15. Is. 58, 6.
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των προσφέρεσ&αι
Λροοφορά
οΰΛψ-ου ομοίως
συγκεχώρηται
γίνεσ&αι- ει μη εν Ίεροόολύμοις,
έπίστασ&ε.
4 1 1 Καϊ η της σεμιδάλεως
δε προσφορά,
ω άνδρες^
έλεγον, ή νπερ των κα&αριζομένων
άπο της λέπρας
προσφέρεσ&αι παραδοθείσα,
τύπος ην τον αρτον της ευχαριστίας,
ον
είς ανάμνηΰιν τον πά&ονς, ού επα&εν νπερ των
κα&αιρομένων
τάς ψνχάς άπο πάσης πονηρίας ανθρώπων,
Ιησούς Χριστός ό
κύριος ημών παρέδωκε ποιεΐν, ίνα άμα τε εύχαριστώμεν τω &εω
υπέρ τε τον τον κόσμον έκτικέναι
σύν πασι τοις εν αύτω
(f. 9 1 a ) δια τον ανΰρωπον,
και υπέρ τοϋ άπο της κακίας,
εν
η γεγόναμεν,
ηλευ&ερωκέναι ημάς^ και τάς αρχάς και τάς εξου
σίας καταλελνκέναι
τελείαν κατάλυσιν
διά τον πα&ητοϋ
γενο
μένου κατά την βουλην αντον. 2 ο&εν περί μεν των υφ νμών
τότε προσφερομένων
ανοιών λέγει 6 θεός, ως προέφην , διά
Μαλαχίον,
ένος των δώδεκα' Ονκ εστί θέλημα μον έν νμΐν,
λέγει κύριος, κα& τάς θνσίας νμών ού προσδένομαι εκ των χει
ρών νμών' διότι άπο ανατολής ηλίου εως δυΰμών το όνομα
μον δεδόζασται έν rotg ε&νεόι, καϊ έν παντϊ τόπω
θυμίαμα
προσφέρεται
τω ονόματι μον και θυσία καθαρά,
ότι μέγα το
όνομα μον έν τοΓ^ εθνεσι^
λέγει κύριος, νμεϊς δε
βεβηλοϋτε
αυτό. 3 περί δε των έν παντϊ τόπω ύφ ημών τών
εθνών
προσφερομένων αύτω θυσιών, τοϋτ' εστί τοϋ αρτον της ευχαριστίας
και τοϋ ποτηρίον ομοίως της ευχαριστίας,
Λ ρ ο λ £ ^ τότε, εϊπων
καϊ το όνομα αντον δο^,άξειν ήμας, υμάς δε βεβηλοϋν.
4 ή δε
εντολή της περιτομης,
κελεύονσα τη ογδόη ημέρα εκ παντός
περιτέμνειν
τά γεννώμενα, τύπος 7]ν της αληθινής περιτομης,
ην
περιετμηθημεν
άπο της πλάνης καϊ πονηρίας
διά τοϋ άπο νε
κρών άναστάντος τη μια (f. 91b) τών σαββάτων ημέρα Ίησοϋ
Χρίστου τοϋ κνρίον ημών μία γάρ τών σαββάτων, πρώτη μεν
ου^α 1 τών πασών ημερών, κατά τον αριθμόν πάλιν τών πασών
ημερών της κυκλοφορίας ογδόη καλείται, και πρώτη ούσα μένει,
4 2 1 "Άλλα καϊ το δώδεκα κώδωνας εξ^φα^Μ τοϋ
ποδήρους τοϋ άρχιερέως παραδεδόσθαι2
τών δώδεκα αποστόλων τών
1

μεν ofiacc: μένουσα Α.

2

tfjs add Α.

41: 1 cf. Lev. 14, 10, 7. 1 Cor. 11, 23, 24. Lc. 22, 19. 41: 2 Mal.
1, 10—12. 41: 4 cf. Gen. 17, 10,14, Ro. 2, 28, 29, Philip. 3, 3. 42: 1 cf.
Ex. 28, 4, 21, 29 (33), 30 (34). 36, 33, 34 (39, 25, 26). Ps. 18, 5.
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έζαφθένζων
άπο της δυνάμεως τον αιωνίου Ιερέως Χρίστου,
δι
ών της φωνής η πασά γη της δόί,ης καΐ χάριτος τον θεοϋ καϊ
τον Χριστού αυτόν έπληρώθη, σύμβολον ην. δώ καν 6 Ααυειδ
λέγει · Εις πασαν την γην έξήλθεν 6 φθόγγος
αυτών καί εις
τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών.
2 και 6 Ησαΐας
ως άπο προσώπου των άπστόλων, λεγόντων τω Χριστώ οτι ούχϊ
τη ακοή αυτών Μίβτεύουόίν αλλά τη αύτοϋ του πέμψαντος
αυτούς
δυνάμει, δώ1 λέγει ούτως' Κύριε, τις έπίστευσε τη άκοη ημών)
και ο βραχίων κυρίου τίνι απεκαλύφθη',
άνηγγείλαμεν
ενώπιον
αύτοϋ ως παιδίον, ώς ρίζα εν γη διψώση, και τα έ%ής της προ
φητείας προλελεγμένα.
3 το δε ειπείν τον λόγον ώς άπο προ
σώπου πολλών Άνηγγείλαμεν
ενώπιον αύτοϋ,
και
έπαγαγεΐν
Ißg ^ t t ^ t o v ? δηλωτικον
του τους Λοι^ρούί? υπηκόους
αύτοϋ
(f. 92 a) γενομένους
ύπηρετήσαι
τη κελεύοει αυτού και πάντας
ώς εν παιδίον γεγενήσθαι.
οποίον και επι τοϋ σώματος εστίν
Ιδεϊν* πολλών άριθμουμένων
μελών τα σύμπαντα εν καλείται
καϊ εότι σώμα' και γαρ δήμος καΐ εκκλησία, πολλοί τον αριθ
μόν οντες άνθρωποι, ώς εν οντες πράγμα τη μια κλήσει καλούν
ται και προσαγορεύονται.
4 καί τά άλλα δε πάντα απλώς, ω
άνδρες, έφην, τά ύπο Μωυσέώς2 διαταχθέντα
δύναμαι
καταριθμών άποδεικνύναι
τύπους και <?ΰμ/3ολα και καταγγελίας
τών τω
Χριστώ γίνεσθαι μελλόντων και τών εις αύτον πιστεύειν
προεγνωύμένων και τών ύπ' αύτοϋ3 Χρ^ττοί) ομοίως γίνεσθαι
μελ
λόντων,
άλλ' επειδή και ά κατηριθμησάμην
τά νϋν Ικανά δοκεϊ
/iot είναι, επι τον λόγον τη τά%ει παριών
έρχομαι.
4 3 1 ϊ ϊ $ ουν άπο Αβραάμ
ήρζατο περιτομή
κα\ άπο
Μωυσέως2 σάββατον και θυσίαι και πρόσφοροι και έορταί, καϊ
απεδείχθη
διά το σκληροκάρδιον
τοϋ λαοϋ υμών ταϋτα
διατετάχθαι, ούτως παύσασθαι
έδει κατά την τοϋ πατρός βουλήν εις
τον διά της άπο τοϋ γένους τοϋ Αβραάμ καϊ φυλής 'Ιούδα και
Λαυεϊδ παρθένου
γεννηθέντα
υίον τοϋ θεοϋ Χριστόν,
Sötig
και αιώνιος νόμος και καινή διαθήκη τω παντι κόσμω
έκηρύσόετο (f. 92 b) προελευσόμενος,
ώς αί προλελεγμέναι
προφητεΐαι
σημαίνουσι.
2 καϊ ημείς, ol διά τούτου προσχωρήσαντες
τώ
*A: ÖLCC τοννο ed.

2

Μωΰέωξ Α.

s

tov add ed.

42: 2 Is. 53, 1, 2.
42: 3 cf. 1 Cor. 12, 12.
51, 4. Mic. 4, 2. cf. Ier. 38 (31), 31. Is. 55, 3.

43: 1 cf. Is. 2, 3.
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&εω, ον ταύτην την κατά βάρκα παρελάβομεν
περιτομήν,
αλλά
πνενματικήν,
ην *Ί1νω% και οι όμοιοι εφνλαζαν
ημείς δε διά
τον βαπτίΰματος
αντην, επειδή αμαρτωλοί έγεγόνειμεν,
διά το
έλεος το παρά τον &εον έλάβομεν,
καϊ πά6ιν έφετον
ομοίως
λαμβάνειν,
3 περί δε τον της γενέΰεως αντον μνύτηρίον
ηδη
λέγειν κατεπείγοντος
λέγω. Ήΰαίας ονν περί τον γένονς αντον
τον Χρίστου, οτι άνεκδιήγητόν
εύτιν άν%ρώποις, όντως εφη ώς
καϊ προγέγραπται'
Την γενεάν αντον τις διηγηόεται;
ort αίρεται
άπο της γης η ξωη αντον,
άπο των ανομιών τον λαον μον
%iyßnf\1 εις θάνατον,
ώς άνεκδιηγήτον
ονν οντος τον
γένονς2
τοντου άπο&νήΰκειν μέλλοντος, ίνα τω μώλωπι αυτοί» Ια&ωμεν
ol αμαρτωλοί αν&ρωποι,
το προφητικον
πνεύμα ταύτα
εΐπεν.
4 έτι καϊ ίνα ον τρόπον γέγονεν εν κόόμω γεννηθείς
ejtt^iwiu
εχωόιν ol πιΰτεύοντες
αντω άνθρωποι,
διά τον αντον
Ήόαίον
το προφητικον πνεύμα ώς μέλλει γίνεό&αι προεφήτενοεν
όντως'
5 Και προόέ&ετο κύριος λαλήόαι τω "Αχαξ, λέγων'
Λΐτη&ον
οεαντω όημεΐον παρά κνρίον τον &εον öov (f. 93 a) εις βά&ος
η είς νφος.
και εϊπεν "Λχαξ' Ον μη αΐτήΰω ονδ1 ον μη πειράόω κι^οΐΛ
και ειπεν Ήααίας' Άκούετε
δη, οίκος
Αανείδ.
μη μακρόν νμϊν αγώνα 3Ταρε%δπ/ άν&ρώποις; καί πώς κνρίω
παρέχετε αγώνα; διά τούτο δώοει κύριος αντος νμιν
όημειον
Ιδον ή παρθένος εν γαβτρϊ ληψεται και τε\εται νιόν, και καλέοεται το öVo/ici αντον Έμμανονήλ.
βούτνρον καϊ μέλι
φάγεται.
6 πρϊν η γνώναι αντον η προελέΰ&αι πονηρά εκλέγεται το αγα
θόν · διότι, πριν η ^χ/ώι/ca το παιδίον άγα$ον Ύ\ κακόν,
άπει$εϊ
πονηρά τον έκλέξ,αό&αι το άγα&όν.
itdri., πριν η γνώναι το
παιδίον καλεΐν πατέρα η μητέρα,
ληψεται δύναμιν
ζίαμαόκού
και ΰκνλα Σαμάρειας3
έναντι βαόιλέως Ιέόύνρίων4".
καϊ καταληφ&ήοεται η γη ην 6ν όκληρώς oföftg άπο προΰώπον των δύο
βαΰιλέων.
άλΧ επάγει0 6 &εος έπι 6ε και έπι τον λαόν 6ον καϊ
επί τον οίκοι' τον πατρός 6ον ημέρας,
αϊ ονδέπω ηκαόιν έπι
όέ, άπο της ημέρας ης άφεΐλεν "Έφραϊμ άπο 'Ιούδα, τον βαόιλέα
των !Α60νρίων.
7 ort μεν ονν εν τω γένει τω κατά όάρκα τον
Αβραάμ otJxJftg ού^ώζοτθ άπο παρ&ένον γεγέννηται6
ονδε λέλεκται
1
νχ&ην Α.
* Α corr. (Λσβ~).

2
5

3
γένος Α.
Α corr.: Α man. prim. Σαμαρίας.
6
Α corr. ex επάγει.
γεγένηται Α.

43: 2 cf. Col. 2, 11.
8, 4. 7, 16 b—17.

43: 3 Is. 53, 8.

43: 5, 6 Is. 7?:10—16 a.
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γεγεννημένος άλΧ η ovtog 6 ημέτερος Χριότος, πάύι φανερόν
εστίν. 8 έπεί δε νμεις %al οί διδάσκαλοι νμών τολμάτε (f. 93 b)
λέγειν μηδέ εΐοηβχϊαι εν τη προφητεία τον Ήσαίον Ίδον ή παρ
θένος εν γαστρϊ εζει, αλλ" Ίδον η νεανις εν γαστρί λη-ψεται
και τε\εται νίόν, και έζηγεϊσθε την προφητείαν ως εις Έζεκίαν,
τον γενόμενον νμών βασιλέα, πειράζομαι καϊ εν τούτω καθ7
νμών βραχέα έξηγτ^οαοϋΌα καϊ απόδειξαν εις τούτον είρησθαι
τον ομολογούμενον νφ ημών Χριστόν.
44 1 Οντω γαρ κατά πάντα άθωος υμών χάριν ενρεθήσομαι, εΐ αποδείξεις ποιούμενος αγωνίζομαι νμάς πεισθηναι'
εάν δε νμεΐς, σκληροκάρδιοι μένοντες η ασθενείς την γνώμην
δια τον άφωρισμένον τοις Χριστιανοΐς θάνατον, τω άληθεϊ σνντίθεσθαι μη βούλησθε, έαυτο^ αίτιοι φανήσεσθε. καϊ εξαπατάτε
έαντούς, νπονοούντες δια το είναι τον Αβραάμ κατά σάρκα
σπέρμα πάντως κληρονομήσειν1 τα κατηγγελμένα παρά τον θεού
διά τού Χριστού δοθήσεσθαι αγαθά. 2 ονδεις γαρ ονδεν2 εκεί
νων ονδαμόθεν λαβείν έχει πλην οί τη γνώμη εζομοιωθέντες τη
πίότει τον Αβραάμ και έπιγνόντες τα μνστηρια πάντα, λέγω δε
οτι τις μεν εντολή είς θεοσέβειαν καϊ δικαιοπραζίαν διετέτακτο,
τις δε εντολή και πραζις ομοίως εϊρητο η είς μνστηριον τον
Χριστού η8 διά το σκληροκάρδιον τον λαον (f. 94a) υμών. και
ort τούτο έστιν εν τω Ιεζεκιήλ περί τούτον αποφαινόμενος 6
θεός είπεν "Εάν Νώε και Ιακώβ και Λανιήλ έζαιτήσωνται η
νΐονς η θνγατέρας, ού μή δοθήσετάί αντοϊς. 3 καί εν τω Ήσαία
εις τούτο αντο εφη όντως* Είπε κύριος 6 θεός' Καϊ έζελεύ(Jovrca καϊ ΰψονται τά χώλα των παραβεβηκότων ανθρώπων ό
γάρ σκώληξ αντών ον τελεντήΰει, καϊ το πνρ αντών ον σβεσθήσεται, και aöoi/rca είς ορα6ιν πάση σαρκί. 4 ως* τεμόντας
νμας άπο τών ψνχών νμών τήν ελπίδα ταύτην ^toixWö^t δει
έπιγνώναι, δι9 ^ς οδού αφεόις νμϊν τών αμαρτιών γενήσεται
και έλπϊς της κληρονομίας τών κατηγγελμένων αγαθών εστί 8
ούκ άλλη η αύτη, ίνα τούτον τον Χριότον έπιγνόντες και λονσάμενοι το νπερ αφέσεως αμαρτιών διά Ήσαίον κηρνχθεν λοντρον άναμαρτήτως λοιπόν ζησητε.5
1

%lr\Qovo{iL6siv Α.

2

ονδε Α.

3

om Α.;

4

ωατε ed.

43: 8 Is. 7, 14. 44: 1 cf. Βο. 9, 7, Mt. 3, 9, L a 3, 8.
14; 20.
44: 3 Is. 66, 23, 24.
44: 4 cf. Is. 1, 16, 18.

5

ξήαετε Α.

44: 2 Εζ.
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45 1 Καϊ δ Τρύφων Ει καϊ εγκόπτειν δοκώ τοις λόγοίξ
τούτος oig λέγεις αναγκαίος ονόιν έζεταβ&ήναι, αλλ' ονν κατε
πείγοντος τον επερωτήματος1 δ έί,ετάόαι βοΰ/Ιομα^, άνάΰχον μον
πρώτον.
Κάγώ * "Οόα βούλει εξέταζε, &g 6οι επέρχεται' εγώ γάρ καϊ
μετά τάς εξετάζεις και αποκρίσεις τους λόγονς άναλαμβάνειν
πειράζομαι και πληρούν.
2 Κάκεϊνος' Είπε ονν μοι, εφη' Οι ζήβαντες κατά τον
νόμον τον δια(ΐ. 94:Κ)ταχθέντα διά Μωνΰέως1 ζήβονται o/^ofeg
τω 'Ιακώβ καϊ τω *Ενώχ καϊ τω Νώε εν τη τών νεκρών άναϋτάβει ij ov;
3 Κάγώ προς αντόν' Είπόντος μον, ω άνθρωπε, τά λελεγμένα νπο τον 'Ιεζεκιήλ, ort Καν Νώε καϊ /ϊανιϊ\λ και Ιακώβ
έζαιτήΰωνται νίονς καϊ θνγατέρας, ού δοθήΰεται αντοις, άλΚ
εκαότος τη αντού δικαιοσύνη δήλον οτι οωθήΰεται, ort και τονς2
κατά τον νόμον τον Μωνόέως1 πολιτενΰαμένονς o/iotooc? όω&ηόεΰθαι εϊπον. και] γάρ εν τω Μωνΰέως1 νόμω τά φύόει καλά
και ενόεβη καϊ δίκαια νενομοθέτηται πράττειν. τους πει&ομένονς awotg, καί προς οκληροκαρδίαν δε τον λαον διαταχθέντα
γίνεϋθαι ομοίως άναγέγραπται, α και επραττον ol ϋπο τον νό
μον. 4 έπεϊ οϊ τά καθόλου καί φύΰει και αιώνια καλά έποίονν
ενάρεΰτοί ε\6ι τώ θεώ, και διά τον Χ ρ ^ ο ν τούτον εν τη άνα6τά<$ει o^otcag rotg προγενομένοις αντών δικαίοις, Νώε καϊ Ένωχ
καϊ Ιακώβ και ει' τίνες άλλοι γεγόναΰι, όωθήόονται 6νν rotg
fjrtyi/oOtft τον Χριΰτον τούτον τού θεού νιόν, ος καϊ προ εωΰφόρον καϊ σελήνης %ν, καϊ διά της παρθένον ταύτης της από
τού γένους τού /ίανεϊδ γεννηθήναι σαρκοποιηθεϊς6
νπέμεινεν,
ϊνα διά της οικονομίας ταύτης δ πονηρενΰάμενος τήν αρχήν
o<ptg καί οί εξομοιω&έντες. αύτω άγγελοι κατα(ϊ. 95a)A't;'tfru<?6, καί
ό θάνατος καταφρόνηση καϊ εν τη δεντέρα αντού τού Xottfroi)
παρονβία άπο τών πιότενόντων αύτω καϊ εναρέότως ζώντων
aratte^rat τέλεον, νότερον μηκέτ1 ων, orav οί μεν είς κρίσιν καϊ
1

Μωαέως Α.

2

om Α man. prim.: add postea.

3

ΰαςκωποιη-

Φεϊς Α.
45: 3 Εζ. 14, 20,14.
45: 4 cf. Ps. 109 (110), 3. 71 (72), 5. cf. Rev.
12, 9, 1 Ioan. 3, 8. cf. Rev. 21, 4.
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καταδίκην ττοΰ πνρος άπαύβτως κολάζεόθαι πεμφθώβιν, οί δε εν
άπαθεία και άφθαρύία καί άλνπία καί άθαναύία όννώόιν.
46 1 "Εάν δε τίνες καί νυν ζην βούλωνται φνλάΰόοντες
τα δια Μωνοέως1 διαταχθέντα καί πιότενοωΰιν επί τούτον röi/
ΰτανρωθέντα "Ίηΰονν, έπιγνόντες ort αντός έΰτιν δ Χριΰτος τον
θεον καί αντω δέδοται το κρΐναι πάντας απλώς καί αντοϋ
έΰτιν η αιώνιος βαύιλεία^ δύνανται καί αντοί ΰωθηναι; επννθ άνετο μον.
2 Κάγώ πάλιν Σνΰκεψώμεθα κάκεϊνο, ει ενεότιν, ελεγον,
φνλάόοειν τά διά Μωνόέως2 διαταχθέντα άπαντα νϋν.
Κάκεινος άπεκρίνατο' Ον' γνωρίξομεν γαρ ort 3 , ώς εφης,ουτ£ πρόβατον τον πάόχα άλλαχόόε θύειν δννατον οντε τονς
τη νηότεία κελενόθέντας προοφέρεόθαι χιμάρονς* οντε τάς
αλλάς απλώς άπάΰας προβφοράς.
Κάγώ' Τίνα ονν α δννατον5 εότι φνλάΰβειν, παρακαλώ,
λέγε αντός' πειοθήόη γαρ ort μη φνλάόόων τά αιώνια δικαιώ
ματα τις η πράξ,ας ΰωθηναι εκ παντός έχει.
Κάκεΐνος' Το ΰαββατίζειν λέγω καί το περιτέμνεΰθαι καί
το τά (f. 95 b) έμμηνα φνλάοΰειν καί rö βαπτίζεσαι
άψάμενόν
τίνος ων άπηγόρενται νπο Μωνΰέως1 η εν όννονόία6 γενόμενον.
3 Κάγώ εφην Αβραάμ καί Ίοαάκ καί 'Ιακώβ καί Νώε καί
Ίώβ, και ει τίνες άλλοι γεγόναΰι προ τούτων η μετά τούτονς
ομοίως δίκαιοι, λέγω δε καί Σάρραν την γνναΐκα του Αβραάμ,
καί *Ρεβέκκαν7 την τοι> Ίΰαάκ, και ^Ραχηλ8 την τοϋ Ιακώβ, καί
Αείαν, καί τάς λοιπάς αλλάς τάς τοιαύτας μέχρι της Μωνΰέως \
τοΌ stttfroi) θεράποντος, μητρός, μηδέν τούτων φνλάζαντας", ει
ό*οπου<?^ νμΐν ΰωθηόεόθαι;
Καί 6 Τρύφων άπεκρίνατο* Ον πε^tfrer^ro
Αβραάμ καί
οί μετ' αντόν;
4 Κάγώ10' Έπίόταμαι, εφην, ort περιετέτμητο11 Αβραάμ
και οι μετ* αντόν' διά τί δε εδόθη «tkotc? η περιτομή, εν πολ1
ΜωαέωςΚ. 2 Μωναέος Α. 3 ετι Α. * χειμάρονς Α. 5 cc δυ
6
νατόν (Β): αδύνατον Α.
εν αννουσία Α: γρ(άφε) εν οναία Α mg.
7
8
*Ρεβέκαν Α.
'Ραχιηλ Α. 9 φνλάξαντες ed. 10 om Α: suppl, A mg.
11
περιετέμετο Α mg.

46: 1 cf. Dan. 7, 26, 27.

46: 3 cf. Num. 12, 7, Heb. 3, 5.
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λοϊς τοϊξ προλελεγμένοις
εΐπον, και εΐ μη δνΰωπεΐ νμας τα
λεγόμενα, πάλιν έζετάΰωμεν τον λόγον. ο η δε μέχρι
Μωνόέως1
otifoig απλώς δίκαιος ονδεν όλως τούτων περί ών έζητονμεν
έφύλαζεν ονδε έντολήν έλαβε φνλάόόειν , πλην την αρχήν λαβούΰης άπο 'Αβραάμ της περιτομής,
επΐ6τα6$ε.
Κάκεινος' Έπιΰτάμε&α,
εφη, και Ζτι όώξονται
ομολογούμεν.
5 Κάγώ ιίάλιν
Αιά το όκληροκάρδιον
τον λαού
νμών
πάντα τά τοιαύτα
εντάλματα
νοείτε τον &εον διά (f. 96 a)
Μωνΰέως2 έντειλάμενον
νμίν, ίνα διά πολλών τούτων εν πάοτι
πράξει προ οφθαλμών
αεί εχητε τον &εον καϊ μήτε
άδικεΐν
μήτε άΰεβεΐν αρχηβ&ε. καϊ γάρ το κόκκινον βάμμα3
περιτι&έναι
αντοίς ενετείλατο νμϊν, ίνα διά τούτον μή λή&η νμας
λαμβάνη
τον &εού, και φνλακτήριον
εν νμέοι* λεπτοτάτοις
γεγραμμένων
χαρακτήρων τινών,
α πάντως άγια νοονμεν είναι,
ift-pwcartfOm
νμας έκέλενοε, καϊ διά τούτων δνΰωπών νμας άεϊ μνήμην
εχειν
τον &εού, άμα τε και ελεγχον5 εν ταΐς καρδίαις υμών.
6 ον
δε μικράν μνήμην έχετε τον &εοόεβεΐν, και ούδ' όντως επείβ&ητε
μή είδωλολατρεϊν,
άλλ1 επί Ήλίον όνομάξων τον άρι&μον των
μή καμψαντων
γονν τη Βάαλ,
έπτακι6χιλίονς
τον
αριθμόν
ÖVrag είπε, καί εν τω Ήύαία και τά τέκνα νμών &νΰιαν πεποιηκέναι τοις ειδώλοις ελέγχει νμας.
7 ημείς δέ, νπερ τον μή
&νΰιάξειν οίς πάλαι ε&ύομεν, νπομένομεν τάς έΰχάτας
τιμωρίας,
καϊ &ανατούμενοι χαίρομεν,
πιύτεύοντες
οτι άναΰτήοει ήμας 6
&εος διά τον Χριοτού
αντού καϊ άφ&άρτονς και άπα&εΐς και
ά^ανάτονς
ποιήΰει' καϊ ονδεν ΰνμβάλλεΰ&αι προς
δικαιοπραζίαν
καϊ εύόέβειαν τά διά τήν ΰκληροκαρδίαν
τον λαού νμών δια(f. 96 \ήταχ&έντα
γινώόκομεν.
47 1 Και 6 Τρύφων πάλιν 'Εάν δέ τις, είδώς ort ταύτα
όντως έχει, μετά τον καϊ τούτον είναι τον -Χρ6(?τον επίόταο&αι
δήλον ο η και πεπιότενκέναι
και jrfi^tfOm αντώ, ^ου^το:^ κα\
raOrci φνλάόόειν, ΰω&ήΰεται;
επνν&άνετο.
Κάγώ' *£1ς μεν έμοϊ δοκεϊ, ω Τρύφων, λέγω ort οω&ήΰεται
6 τοιούτος,
εάν μή τους άλλονς άν&ρώπονς,
λέγω δή6 τονς
1

ras.

2
Μωνβέος Α.
Μωβέως Α.
5
6
Α corr.: ο in ras.
dh ed.

3

ράμμα ed.

4

A corr.: sä in

46 : 5 cf. Num. 15, 38. cf. Ex. 13, 9,16. Dt. 6, 8. 11, 18.
Ro. 11, 4. 3 Reg. 19, 18. cf. Is. 57, 5.

46: 6 cf.
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άπο των εθνών δια τον Χριστού άπο της πλάνης περιτμηθέντας,
εκ TtavTog πείθειν άγωνίξηται ταντά αντω φνλάσσειν , λύγων
ον σωθήσεσθαι αντονς εάν μή ταύτα φνλάξωσιν, ortolov εν
άρχη των λόγων και 6ν έπραττες, αποφαινόμενος ον σωθή
σεσθαι με εάν μή ταύτα φνλάζω.
2 Κάκεΐνος' Αιά τί ονν εΐπας' c£lg μεν έμοί δοκεΐ, σωθήσεται 6 τοιούτος, ει μήτι είσίν ot λέγovτεg ort ον σωθήσονται
οί τοιούτοι;
Είσίν, άπεκρινάμην, ω Τρύφων, και μηδέ κοινωνεϊν bμιλίag
ή εστίας Tolg τοιούτος τoλμώvτεg' olg εγώ ον σύναινός είμι.
άλΧ εάν αυτοί διά το ασθενές της γνώμης και τά ο6α δύνανται
νύν εκ των Μωνσέως1, α διά το σκληροκάρδιον τον λαού νοονμεν
διατετάχθαι, μετά τον έπϊ τούτον τον Χρκ^τόν έλπίζειν καί Tag
αΐωνίονς και φύσει δικαιοπραξίας και ευσέβειας φυ(ΐ. 97 a)λάσσειν βούλωνται2 κα\ αιρώνται σνζήν Totg Χριστιανοϊς κοα
πιστοΐς, ώς προεϊπον, μή πείθοντες αυτούς μήτε περιτέμνεσθαι
ομοίως αντοις μήτε σαββατίζειν μήτε άλλα οσα τοιαύτα έστι
τηρεΐν, και προσλαμβάνεσθαι και κοινωνεϊν απάντων, ώς όμθ(?πλάγχνοις και αδελφοϊς, δεϊν αποφαίνομαι*. 3 εάν δε ol άπο
τού γένονς τού ύμετέρον πιστεύειν λέγοντες επί τούτον τον
Χριστόν, ώ Τρύφων, έλεγον, εκ παντός κατά τον διά Μωνσέως1
διαταχθέντα νόμον άναγκάξονσι ζην τονς εξ εθνών πιστεύοντας
επί τούτον τον Χριστόν ή μή κοινωνεϊν αντοΐς της τοιαύτης
σννδιαγωγής αίρούνται, ομοίως και τούτονς ούκ αποδέχομαι.
4 τους δε πειθομένονς αντοϊς επί τήν εννομον πολιτείαν μετά
τού φνλάσσειν τήν εις τον Χριστόν τού θεού δμολο^αι/ καΐ
σωθήσεσθαι 1<5ως νπολαμβάνω. τους δε o/ioXoy^cio/tag καί
έπιγνόντας τούτον είναι τον Χρίστου και γιτινιούν αιτία μεταβάντας έπϊ τήν awo/xov Λολ6τ£ώίν5 άρνηοαμένονς ort ούτος έστιν
6 Χριστός, και πριν τελεντής μή μεταγνόντας, ονδ* όλως* σω
θήσεσθαι αποφαίνομαι, και τους άπο τού σπέρματος τού Αβραάμ
ζώντας κατά τον νόμον και έπϊ τούτον τον Χριστόν μή πιστεύ
οντας πρϊν τελεντής τού βίον ον σωθήσεσθαι ομοίως αποφαί
νομαι, καί μάλιστα τους εν ταις σνναγωγαις κατα(ΐ. 97 b)θεματίσαντας0 και καταθεματίζοντας6 τονς7 έιί αυτόν τούτον
1

Μωΰέως Α.
όλως: ον δόλως Α.
ed: cf. Mt. 26, 74.
Goodspeed.

2

5

3
4
βονλονται Α.
άποφαίνΒ6%·αι Α.
ονδ'
6
ν,άταναθεμ,ατίϋαντας ed.
Η,ατανα&εματίζοντας
7
om Α.
10
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τον Χριστον πιστεύοντας όπως τύχωσι της σωτηρίας καΐ της
τιμωρίας της εν τω πνρι άπαλλαγώσιν. 5 η γάρ χρηστότης
και ή φιλανθρωπία τον θεού και το άμετρον τον ΐίλοντον ^ύτου
τον μδται/οου^τα άπο των αμαρτημάτων 2, ως δι! 'Ιεζεκιήλ μηνύει,
ως δίκαιον καιΖ άναμάρτητον έχει' και τον άπο ευσέβειας η
δικαιοπραξίας μετατιθέμενον έπι άδικίαν καϊ άθεότητα ως άμαρτωλον και αδικον καϊ άσεβη έπίσταται. δώ καί ό ημέτερος
κύριος 'Ιησούς Χρίστος εΐπεν Έν otg αν νμας καταλάβω, εν
τούτοις καϊ κρινώ.
48 1 Kai b Τρύφων' Και περί τούτων οόα φρονείς ακηκόαμεν, ειπεν. άναλαβών ονν τον λόγον, όθεν επαύσω, :r^cai/£ *
παράδοξος τις γάρ ποτέ καϊ μη δννάμενος όλως άποδειχθηναι
δοκεΐ μοι είναι · το γάρ λέγειν 6ε προϋπάρχειν θεον όντα προ
αΙώνων τούτον τον Χριστον, είτα και γεννηθηναι
άνθρωπον
γενόμενον νπομειναι, και οτι ονκ άνθρωπος εξ άνθρωπον,* ον
μόνον παράδοξον δοκεΐ μοι είναι άλλα καϊ μωρόν.
2 Κάγω προς ταύτα εφην Οίδ* οτι παράδοξος 6 λόγος
δοκεΐ είναι, καϊ μάλιστα Toig άπο τον γένονς νμων, omi/fg τά
τον θεού οντε νοήσαι οντε ποιησαί ποτέ βεβούλησθε, αλλά τά
των διδασκάλων νμων, ώς cwrog ό θεός βοα. ηδη μέντοι, ω
Τρύφων, είπον, (f. 98 a) ονκ άπόλλνται το τούτον5 είναι Χριστον
τού θεού, εάν άποδεΐξαι μη δύνωμαι ort και προϋπηρχεν mog
τον ποιητού των όλων, θεός ων, και γεγένηται6 άνθρωπος διά
της παρθένον.
3 άλλα έκ παντός άποδεικννμένον ort οΰτός
έστιν 6 Χριστός δ τού θεού, όστις oirog εσται, εάν δε μή απο
δεικνύω οτι προϋπήρχε καϊ γεννηθηναι άνθρωπος δμοιοπαθής
ήμϊν, σάρκα έχων, κατά την τού πατρός βονλην νπέμεινεν,
εν
τούτω πεπλανησθαί με μόνον7 λέγειν δίκαιον, αλλά μή άρνεΐσθαι
ότι oirdg εστίν ό Χριστός, εάν φαίνηται ώς άνθρωπος εξ αν
θρώπων γεννηθείς, και εκλογή8 γενόμενος είς τον9 Χρ^τόι; είναι
αποδεικννηται,
4 καί γάρ είσί τίνες, ω φίλοι, ελεγον, άπο
10
τού νμετέρον γένονς ομολογούντες avtbv Χριστον είναι, αν1

2
κιοτεύοντας ed. (Dial. 16: 4 etc.): %α\ παν Α.
%al add ed.
i
5
6
om ed.
άν&ρώπων ed.
τοιούτον Α.
γεγέννηται ed. 7 Α corr.,
9
10
ο (2°) in ras. 8 εκλογή ed.
το ed.
ημετέρου ed.

3

47: 5 Tit. 3, 4. cf. Ro. 2, 4. Ez. 33, 19. — ? cf. Clem. Alex., Quis
dives salv., 40. 48: 2 cf. Is. 29, 13. Mt. 15, 9. Mc. 7, 7.
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&ρωπον δε έ% άν&ρώπων γενόμενον αποφαινόμενοι*
οΐς ον ονν7
1
τί&εμαι, ονδ αν πλείστοι ταντά
μοι δοζάύαντες εϊποιεν,
επειδή
ουκ άν&ρωπείοις διδάγμαόι κεκελεύβμε&α υπ' αντον τον Χριότον
πεί&εβ&αι,
αλλά rotg δια τών μακαρίων προφητών
κηρνχ&ειβι
καϊ δι1 αντον
διδαχ&εϊβι.
4 9 1 Καϊ 6 Τρύφων
Έμοι μεν δοκονόιν, ειπεν, ο[ λέ
γοντες αν&ρωπον γεγονέναι αντον καϊ κατ* έκλογήν
κεχρϊβ&αι
και Χρ«7τόι> γεγονέναι
πι&ανώτερον
νμών λέγειν,
τών ταύτα
άπερ φής λεγόντων
καϊ γαρ πάντες ημείς τον Χριότον
άν&ρωπον εζ ανθρώπων
προβδοκαμεν
γενήβεβ&αι,
(f. 98 b) καϊ τον
Ήλίαν ιρϊοαι αυτόν ελ&όντα.
εάν δε οντος φαίνηται
ων 6
Χριΰτός,
άν&ρωπον μεν c | ανθρώπων
γενόμενον
εκ Λαντόί?
έπίβταβ&αι δει.2
εκ δε του μηδέ Ήλίαν έληλν&έναι ονδε τούτοι
αποφαίνομαι
είναι.
2 Κάγώ πάλι ν έπν&όμην αντον'
Ονχί Ήλίαν φηόιν 6
λόγος δια Ζαχαρίον
έλενβεΰ&αι προ της ημέρας της
μεγάλης
καϊ φοβέρας ταύτης τον κνρίον;
Κάκεΐνος άπεκρίνατο'
Μάλιΰτα.
'Εάν ονν 6 λόγος άναγκάζη όμολογεΐν ort δύο
παρονβίαι
του Χριοτού προεφητεύοντο
γενηΰόμεναι,
μία μέν, εν η πα&ητός
και άτιμος και άειδής φανήβεται, ή δε ετέρα, εν η και ένδοξος
καϊ κριτής απάντων έλεύόεται,
ώς και εν πολλοίς τοΓ^ προλελεγμένοις
άποδέδεικται,
ούχϊ της φοβέρας και μεγάλης
ημέρας
τοντ εΰτι της δεντέρας παρονοίας αντον,
πρόοδον
γενήΰεύ&αι
τον Ήλίαν νοηύομεν τον λόγον τον &εού
κεκηρνχέναι;
Μάλιοτα,
άπεκρίνατο.
3 Καϊ ό ημέτερος ονν κύριος, έφην, τούτο αυτό εν τοί^
διδάγμαΰιν
αντον παρέδωκε
γενηόόμενον,
ειπών και Ήλίαν
ελεύοεό&αι' και ημείς τούτο έπιότάμε&α γενηβόμενον,
όταν μέλλη
εν δόζηέΐ* ουρανών παραγίνεσαι
6 ημέτερος
κύριοςΊηόούςΧριΰχός,
ον και της πρώτης φανερώόεως κήρνζ προήλ&ε3 το εν Ηλία
γενόμενον πνεύμα του α^ου, εν 'Ιωάννη, τω γενομένω εν τω
(f. 99 a) γένει νμών προφήτη, μεϋ? ον ουδείς έτερος λοιπός4 παρ'
1
4

loiitbv

tccvrcc Α.

2

corr.: ει in ras.

3

Α corr ι προήλ&εν man. prim. ?

ed.

49: 2 cf. Mal. 4, 4 (3, 23). cf. Is. 53, 2,3. Dan. 7, 14.
Mt. 17, 11. cf. Lc. 1, 17. Mt. 17, 12,13.
10*

49: 3 cf.
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νμιν έφάνη προφήτης'
οοτις έπι τον Ίορδάνην ποταμον
κατε
χόμενος εβόα* *Εγω μεν νμας βαπτίζω εν νδατί είς μετάνοιαν*
ήξει δε δ ίΰχνρότερός μον, ον ονκ είμϊ ικανός τα
υποδήματα
ßatfratfaf αντος νμας ßaitrteei εν πνεύματι άγίω και πνρί. ον
το πτύον αντον εν τη χειρί αυτού, και διακα&αριεϊ την άλωνα
αύτου καϊ τον όΐτον 6ννά%ει εις την άπο%ήκην,
το δε αχνρον
κατακαύβει πνρϊ άΰβέοτω.
4: και τοΌτον αντον τον
προφήτην
ύννεκεκλείκει
δ βα6ιλενς υμών Ηρώδης είς φνλακήν, και γενεοίων ημέρας τελούμενης,
όρχονμένης της εξαδέλφης1 αντον τον
2
Ήρώδον
εύαρέότως αντω, εΐπεν3 αύτη αιτήοαύ&αι ο εάν βούληται.
και η μήτηρ της παιδος νπέβαλεν αύτη αΐτήΰαο&αι την
κεφαλήν Ίωάννον τον εν τη φνλακη' και αίτηΰάόης έπεμψε και
έπϊ πίνακι ενεχ%ήναι την κεφαλήν Ίωάννον
έκέλενΰε.
5 δώ
και δ ημέτερος Χριότος είρήκει έπϊ γης τότε rotg λέγουόΰ προ
τον Χριοτον Ήλίαν δειν έλ$ειν 'Ηλίας μεν ελεύόεται και άποκαταύτήοει πάντα' λέγω δε νμΐν οτι 'Ηλίας ήδη ήλ&ε, και ούκ
επέγνωβαν αυτόν, αλλ' εποίησαν αύτω οΰα ή&έληβαν.
και γέγραπται ort Τότε ΰννήκαν ot μα&ηται ort περί Ίωάννον
τον
ßtfjtrttfroi) είπεν
αύτοΐς.
6 (f. 9 9 b ) Και 6 Τρύφων'
Και τούτο παράδοζον
λέγειν
μ-ot $οκε££, ort το εν Ηλία τον &εού γενόμενον
ττροφ^ηκον
πνεύμα καί εν 'Ιωάννη
γέγονε,
Κάγώ προς ταύτα' Ον δοκεϊ 6οι έπϊ Ίη6ούν, τον τού Νανή,
τον διαδεζάμενον
την λαοηγηΰίαν
μετά Μωνοέα\
το αντο γε~
yousWt, οτε έρρέ&η τω Μωνόεΐ5 επι&εϊναι τω Ίηύού τάς χείρας,
είπόντος αύτον τον &εον' Κάγώ μετα&ήόω άπο τον
πνεύματος
τον εν 6οΙ έπ* αυτόν;
7 Κάκεϊνος'
Μάλιβτα.
*£1ς ονν, φημί, έτι ÖVrog τότε εν άν&ρώποις τον
Μωνΰέως6,
7
μετέ&ηκεν έπϊ τον Ίηΰονν δ &εος άπο τον εν Μωνόεϊ
πνεύ
ματος,
όντως και άπο τον Ήλίον επί τον Ίωάννην
έλ&ειν 6
&εος dwcirög ήν ποιήβαι, ϊνα, ωοπερ δ Χ ρ ^ Ο £ τη πρώτη παρονόία άδοξος εφάνη, όντως και τον πνεύματος
τον εν 'Ηλία
πάντοτε κ α # α ρ ε ΰ ο ^ θ £ , 8 τον Χ ρ ^ τ ο υ , ado|og ή πρώτη
παρονβία
1

5

2
εξ αδελφής Α.
τοϋ Ήρ. om. ed.
Μωβεΐ Α., corr. ex Μωΰή. 6 Μωΰέως Α.

3
7

ειΐίεϊν Α.
ΜωαεΐΑ.

ά

8

Μωΰέα Α.
cos suppl. ed.

49: 3 Mt. 3, 11, 12. Lc. 3, 16, 17.
49: 4 cf. Mt. 14, 6—11; Mc.
6, 17—27. Lc. 3, 20. 49: 5 Mt. 17,10-13. 49: 6 cf. Num. 27, 18; 11,17.
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νοη&ή. 8 κρύφια γάρ χειρϊ ο κύριος πολεμεΐν
τον
Άμαλήκ
εϊρηται, καϊ ότι επεσεν δ ίΑμαλήκ ουκ άρνήσεσ&ε.
ει δε εν τη
ενδόξω παρουσία
τον Χριβτον
πολεμη$ήσεσ&αι
τον
Άμαλήκ
μόνον λέγεται, aoiog καρτίος förat τον λόγου, ος φησί'
Κρύφια
χειρι 6 &εος πολεμεί τον Άμαλήκ; νοήσαι δύνασθε οτι κρνφία
δύναμις τον &εοϋ γέγονε τω σταυρω&έντι Χριστώ,
ον και τα
δαιμόνια φρίσσει και τΐαόαι απλώς (f. 100 a) αϊ άρχαί και έξουσίαι της γης.
5 0 1 Και δ Ίρύφων
"Εοικάς μοι εκ πολλής
προστρίψεως
της προς τίολλονς περϊ πάντων των ζητουμένων
γεγονέναι
και
δια τοΰτο έτοίμως εχειν άποκρίνεσ&αι προς πάντα α αν επερώ
τησης.
άπόκριναι1 ούν μοι πρότερον,
πώς έχεις άποδειξαι
ότι
καϊ άλλος &εος πάρα τον ^τοί^τήν των όλων, καϊ τότε αποδείξεις
ότι και γεννη&ήναι διά της παρθένου
νπέμεινε.
2 Κάγώ εφην
Πρότερον ^tot σνγχώρησον
ειπείν
λόγονς
τινάς εκ της Ήσαίον προφητείας, τονς είρημένονς περί της προε
λεύσεως ην προελήλν&εν αντον τοϋ κνρίον ημών Ίησον Χριοτου
τοΰτου Ιωάννης 6 βαπτιστής και προφήτης
γενόμενος.
Κακεϊνος'
Σνγχωρώ.
3 Κάγώ είπον' 'Ησαΐας ονν περί της Ίωάννον
προελεύ
σεως όντως προεϊπε' Καϊ εϊπεν Έζεκίας προς Ήσαίαν'
Άγα&ος
6 λόγος κνρίον, ον έλάλησε' γενέσ&ω ειρήνη και δικαιοσύνη εν
ταις ήμέραις μον. και' Παρακαλείτε
τον λαόν' ιερείς,
λαλή
σατε εις την καρδίαν "Ίερονσαλήμ και ^αρακ^λ^αττε αυτήν,
ότι
έπλήσ&η ή ταπείνωσις αντής' λέλνται αυτής ή αμαρτία, οτι έδέ| a r o εκ %£toög κνρίον διπλά τα αμαρτήματα αντής.
φωνή βοών
τος εν τη έρήμω' ετοιμάσατε τάς δδονς κνρίον, (£. 100 b) εν&είας
ποιείτε τάς τρίβονς τον &εον ημών. πασά φάραγξ2
πληρω&ήσεται, και παν ορός καϊ βοννος ταπεινω&ήσεται'
και eörat πάντα
τα σκόλια εις εν&εϊαν, καϊ ή τραχεία εις δδονς λείας' καϊ όφΰτήσεται ή δόξα κνρίον, καϊ όψεται πάσα σαρξ το öO/r^to^ roO
&εον, οτι κύριος έλάλησε. 4 φωνή λέγοντος' Βόησον. καϊ εϊπον
Τι βοήσω; Πάσα σαρξ χόρτος, καϊ πάσα δόξα άν&ρώπου ως
άν&ος χόρτου, έξηράν&η δ χόρτος, καϊ το άνΰος αύτου εξέπεσε,
1

άπόηρινε Α.

2

φάραγξ Α corr.: φάραξ Α man. prim.

49: 8 Ex. 17, 16. lac. 2, 19. cf. Eph. 1, 21. Col. 2, 10.
39, 8. 40, 1—17.

50: 3—5 Is.
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το δε ρήμα κνρίον μένει είζ τον αιώνα.
Έπ' ορούς νψηλον
άνάβη&ι,
ό εναγγελιξόμενος
Σιών· νψωοον τη ιΰχύϊ την φωνήν
όον, 6 εναγγελιξόμενος
Ίερονόαλήμ.
νψώοατε,
μη
φοβεϊβ&ε.
εΐπον ταϊς πόλεύιν 'Ιούδα' Ίδον ό &εος νμών' κύριος ^ ο ύ μετ
ίοχύος έρχεται,
καϊ 6 βραχίων μετά κνρίας έρχεται,
ίδον 6
μιό&ος μετ1 αντοϋ, καϊ το έργον εναντίον αντοϋ.
ώς
ποιμήν
ιιοιμανεϊ το ποίμνιον αντοϋ,
και τω βραχίονι όννάζει
αρνας,
καϊ την εν γαΰτρϊ εχονβαν παρακαλέσει.
5 Τις έμέτρηύε
τη
1
χειρί το νδωρ καϊ τον οΰραι/όν οπι&αμη
κ ώ παόαν την γην
δ ρακί; τις εΰτηοε τα όρη 6τα&μω και τάς νάπας ξνγω; τις έγνω
νουν κνρίον, και τις αυτοί) ούμβονλος έγένετο,
ος όνμβιβάόει
αυτόν; η προς τίνα όννεβονλεύΰατο,
καϊ ΰννεβίβαόεν
αντόν;
η τις εδειξεν αντω κρίόιν; (f. 101a) η δδον ΰννέοεως τις έγνώριοεν αντω; πάντα τα ε&νη ως 6ταγων άπο κάδον,
κα\ ως
ροπή ξνγοϋ έλογίΰ&ηβαν, και ώς πτύελος2 λογιο&ήύονται.
ο δε
Αίβανος ονχ Ικανός εις καϋΰιν, καϊ τά τετράποδα ονχ ικανά εις
δλοκάρπωόιν, καϊ πάντα τά ε&νη ον&έν, καϊ εις ούδεν
έλογίΰ&η6αν.
5 1 1 Και πανΰαμένον
μον εϊπεν 6 Τρύφων
Αμφίβολοι
μεν πάντες ol Aöyot της προφητείας,
ην φης ού, ω άν&ρωπε,
και ούδεν τμητΜών εις άπόδειξιν ονπερ /3οΰλ^ άποδεΐζαι
έχοντες.
Κάγώ άπεκρινάμην
Ει μεν μη επαύόαντο και εΐΰέτι3 έγέ~
νοντο ol προφηται εν τω γένει νμών, ω Τρύφων, μετά τούτον
τον Ίωάννην*, ϊβως αμφίβολα ένοεΐτε είναι τά λεγόμενα.
2 ει
δε 'Ιωάννης μεν προελήλν&ε
βοών τοις άν&ρώποις
μετανοεΐν,
και Χριότος ετι αντοϋ κα&εξομένον έπϊ τοϋ 'Ιορδανού
πόταμου
επελ&ών επανβέ τε αυτόν τοϋ προφητεύειν
καϊ βαπτίξειν,
και
ενηγγελίξετο,
καϊ αΰτό^ λέγων Ζχι εγγύς έοτιν ή βασιλεία τών
ουρανών, καϊ οτι δει αντον πολλά πα&εΐν άπο τών
γραμματέων
καϊ Φαριβαίων5,
καϊ ότανρω&ηναι καϊ τη τρίτη ημέρα
άναβτήναι,
καϊ πάλιν παραγενήβεό&αι
εν Ίερονοαλήμ
καϊ τότε τοις μα&ηταϊς αντοϋ βνμπιείν πάλιν καϊ βνμφαγειν,
(f. 101b) καϊ εν τω
1

απη&αμη Α. 2 πτνελος Α corr.; τνελος man. prim. 3 ονκέτι Α.
δήλον οτι α λέγω εις (corr.) Ίηΰονν τον Χρίΰτόν, add A (gloss. ?) 5 Φαρισσαίων Α.
4

,51: 2 Mt. 3, 2,3. Mt. 4, 17. Mc. 1, 14, 15. Mt. 16, 21. Mc. 8, 31.
Lc. 9, 22. Lc. 22, 30. Mt. 26, 29. Mt. 24, 5, 11.
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μεταξύ της παρονΰίας αντον χρόνω, ως προέφην, γενήβεβ%αι
ιερείς1 καΐ ψενδοπροφήτας επί τω ονόματι αντον προεμήννΰε,
και οντω φαίνεται οντά' πώς ετι άμφιβάλλειν2 εΰτιν, έργω
πειβ&ήναι νμών εχόντων; 3 είρήκει3 δε περί τον μηκέτι γενήΰεΰ&αι εν τω γένει νμών προφήτην και περί τον επιγνώναι Ζτι
η πάλαι κηρνύΰομένη νπο τον &εον καινή διαθήκη διαταχ&ήΰεΰ&αι ήδη τότε παρήν, τοντ εΰτιν αντος ων δ Χριΰτός, όντως'
*0 νόμος και οί προφήται μέχρι Ίωάννον τον βαπτιΰτοϋ' εξ
οτον ή βαόιλεία των ουρανών βιάζεται, καϊ βιαΰταϊ άρπάζονβιν
αυτήν, καϊ εΐ θέλετε δέξαό&αι, αντός εΰτιν Ηλίας 6 μέλλων
ερχε<5&αι. 6 έχων ωτα ακούειν άκονέτω.
52 1 Και δια Ιακώβ δε τον πατριάρχον προεφητεύ&η
οτι δυο τον Χρ^του παρονόίαι εόονται, καϊ ort εν τη πρώτη
πα&ητος εόται, καϊ οτι μετά το <^ΰτόι/ έλ&εΐν οντε προφήτης
οντε ßcctftvUiJg εν τω γένει νμών, επήνεγκα, και ort τά ε&νη,
πιΰτεύοντα έπι τον J t ^ ^ r o v Χριόταν ? πάλιν παραγενηόόμενον
προΰδοκήΰει. εν παραβολή δε καϊ παρακεκαλνμμένως το πνενμα
το άγιον δια τοντο αυτά έλελαλήκει \ εφην. 2 όντως δε είρηκε'ι/οα έπήνεγκα' ^Ιονδα, ηνεόάν οε ol αδελφοί 6ον, αι χείρες
6ον έπι νώτον τών έχ&ρών 6ον. (f. 102 a) προβκννήβονόί 6ε οί
vlol τον πατρός 6ον. οκύμνος λέοντος*Ιούδα* εκ βλαΰτον, νιε
μον, άνέβης. άναπεόων εκοιμήχϊη ως λέων καϊ ως οκύμνος' τις
έγερει αντον; ονκ εκλείψει άρχων εξ 'Ιούδα και ηγούμενος εκ
τών μηρών atfrov, εως αν ελ&η τά άποκείμενα αντω5' κνι αντος
έ'^ταί- προΰδοκία έ&νών. δεΰμεύων προς άμπελον τον πώλον
civroi) καϊ τη ελικι τον πώλον της δι/ο ν c^roi). πλννεϊ εν οϊνω
την ότολήν airov καί εν αϊματι όταφνλής την περιβολήν αντον.
χαροποι οί όφ&αλμοί αντον άπο οϊνον, κ«ί λενκοί ot οδόντες
αντον ώς γάλα. 3 ότι ονν otWjrore εν τω γένει νμών έπαύΰατο οντε προφήτης οντε άρχων, εξ οτον αρχήν έλαβε, μέχρις
οι)6 ούτος Ίηόονς Χριότος και γέγονε και επα&εν, ovo* avatβχύντως τολμήσετε ειπείν ή άποδεΐξαι έχετε, καϊ γάρ Ήρώδην,
1

2
s
αιρέσεις ed. (cf. 1 Cor. 11, 19).
Α corr.: ι (1°) in ras.
ειρή4
5
%ειν {-ν in ras.) Α corr. ?
ελ- Α corr.
εως... αύτω Α: εως αν
β
ελ&η ο απόκειται Α mg. (cf. Dial. 120: 4).
om Α.

51: 3 Lc. 16, 16. Mt. 11, 12—15.

52: 2 Gen. 49, 8—12.
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αφ* ου έπα&εν, "Άβκαλωνίτην γεγονεναν λέγοντες,
όμως εν τω
γένει υμών όντα λέγετε αρχιερέα, ωότε, κα\ τότε όντος
νμιν
κατά τον νόμον τον Μωυβέως1
καϊ προσφοράς
προσφέροντος
και τα άλλα νόμιμα φυλάσσοντος,
%αϊ προφητών κατά διαδοχήν
ß£%Ql<S2 Ί&άννόν γεγενημένων,
ως καϊ οτε εις Βαβυλώνα άπήχ&η
6 λαό<? υμών, πολεμη&είσης της γης και των ιερών σκευών άρ&έντων, μη (f. 102 b) παύσασ&αι έ% υμών προφήτην, ος κύριος
καϊ ηγούμενος καϊ άρχων του λαοϋ υμών ην. το γάρ εν TOtg
προφήταις πνεύμα καϊ τους βασιλείς υμιν έχριε κ ώ κα&ίστα.
4 μετά δε την Ίησοϋ του ημετέρου Χρίστου εν τω γένει υμών
φανέρωσιν και θάνατον ούδαμοϋ προφήτης γέγονεν ουδέ έστιν,
αλλά και το είναι υμάς ύπο ϊδιον βασιλέα έπαύσατο, και ^ p o t f m
ή γη υμών ήρημώ&η καϊ ως όπωροφυλάκιον
καταλέλειπται.
το
δε ειπείν τον λόγον διά του Ιακώβ' Και αύτος έσται προσδοκία
έ&νών, συμβολικώς δύο παρουσίας αύτοϋ έσήμανε3 καϊ τά ε&νη
μέλλειν αύτω πιστεύειν,
όπερ όψέ ποτέ πάρεστιν
ίδεϊν
υμΐν
οί γάρ άπο τών έ&νών απάντων διά της πίστεως της του Χρίστου
Φεοΰεβεΐς και δίκαιοι γενόμενοι, πάλιν παραγενησόμενον
αυτόν
προσδοκώμεν.
5 3 1 Και το Λεσμεύων
προς άμπελον τον πώλον
αυτοϋ
και τη ελικι τον πώ7*ον της όνου και τών έργων, τών έπι της
πρώτης αύτοϋ παρουσίας γενομένων υπ1 αυτοϋ, και τών έ&νών
ομοίως, τών μελλόντων πιστεύειν
αύτω, προδήλωσις ην. ούτοίγάρ ως πώλος άσαγής και ξυγον επί αυχένα μη έχων τον έαυτοϋ,
μέχρις 6 Χριστός ovrog έλ&ών διά τών μα&ητών αύτοϋ
πέμψας
έμα&ήτευΰεν αυτούς, κ ώ τον (f. 103 a) ξυγον τοϋ λόγου αΰτου
βαστάσαντες*
τον νώτον ύπέ&ηκαν προς το πάντα υπομένειν
διά
τά προσδοκώμενα καί ύπ' αύτοϋ κατηγγελμένα
άγα&ά.
2 και
όνον δε τίνα άλη&ώς σύν πώλω αύτης προσδεδεμένην
εν τινι
εΐσόδω κώμης Βη&όφαγής5
λεγομένης,
ότε έμελλεν
είσέρχεσ&αι
εις τά Ιεροσόλυμα
6 κΰρ^ο^ ημών Ίηΰοϋς Χριστός,
έκέλευόε
τους μα&ητάς αύτοϋ άγαγειν αύτω, και έπικαΰίσας
έπεισελήλυ&εν
1

2
Μωβέως Α.
μέχρις Α corr.: μέχρι Α man. prim.
5
α in ras.
* βαβτάζαντες Α.
Βη&φαγης ed.

3

Α corr.:

52: 3 cf. Gen. 49, 10.
52: 4 cf. Is. 1, 7, 8. Gen. 49, 10. 53: 1 Gen.
49, 11.
53: 2 cf. Mt. 21, 1,2, 7, 10. Mc. 11, 1, 2,4, 7,11. Lc. 19, 30.
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εις τα Ίεροΰόλνμα'
όπερ ωςχ έπεπροφήτεντο2
διαρρήδην
γενήβεΰθαι νπο τον Χριβτον,
γενόμενον
νπ αντον και
γνωβθέν,
τον Χριβτον όντα αντον φανερον εποίει. και, τούτων
απάντων
γενομένων και άπο των γραφών άποδεικννμένων,
νμεϊς έτι 6κλψ
ροκάρδιοί έβτε.
3 προεφητεύθη
δε νπο Ζαχαρίον,
ενός των
δώδεκα, roihro μέλλειν γίνεόθαι όντως' Χαίρε όφόδρα,
θύγατερ
Σιών, άλάλαξον, κήρνββε, θύγατερ Ίερονοαλήμ'
ιδον δ βαοιλεύς
6ον ήξει tfot δίκαιος και ΰώζων αντος και πρανς και
πτωχός,
έπιβεβηκώς έπι νποζνγιον και πώλον ovo ν. 4 το δε καϊ όνον
νποξύγιον ήδη μετά τον τίώλον αυτής δνομάξειν το
προφψικονπνεύμα μετά τον πατριάρχον ''Ιακώβ εν τη κτήόει3 αντον
έχειν,
αλλά και αυτόν rotg μα^ηταις co>ro#? ως προέφην,
(f. 103 b)
αμφότερα* τά ζώα κελεύΰαι άγαγεϊν,
προαγγελία
ήν και rotg 5
άπο τής βνναγωγής νμών αμα rotg άπο των εθνών
πιΰτενειν
έπ* αντον μέλλονΰιν.
ως γάρ των6 άπο τών εθνών
ούμβολον
rjv δ άόαγής πώλος, όντως κα\ τών άπο τον νμετερον λαού ή
νποΰαγής
όνος' τον γάρ διά τών προφητών νόμον
έπικείμενον
έχετε. 5 αλλά καϊ διά τον προφήτον Ζαχαρίον, ort
πατάχθήόεται
αντος ούτος δ Χριότος καϊ διαΰκορπιοθήόονται
οί
μαθηται
αντον, προεφητεύθη'
όπερ και γέγονε.
μετά γάρ το
οτανρωθήναι αντον οι 6νν αντω οντες μαθηται αντον
διεύκεδάοθηοαν,
μέχρις ότον1 άνέοτη εκ νεκρών και πέπεικεν αντονς ort όντως
προεπεφήτεντο
περί c^roO παθεϊν αντόν
καϊ οντω
πειόθέντες
και εις την παΰαν
οίκονμένην
εξελθόντες
ταύτα
έδίδαξαν.
6 όθεν καϊ ημείς βέβαιοι εν τη πίοτει καϊ μαθητεία
cwroO
έομεν,
επειδή και άπο τών προφητών και άπο τών κατά τήν
οίκονμένην είς όνομα τον έότανρωμένον
εκείνον δρωμένων και
γενομένων θεοβεβών τήν πειθώ έχομεν.
έΰτι δε τά λεχθέντα
νπο τον Ζαχαρίον ταντα' Ψομφαία, έξεγέρθητι
έπι τον ποιμένα
μον και έπ άνδρα τον λαον μον, λέγει κύριος τών
δννάμεων'
πάταζον τον ποιμένα, καϊ δια6κορπι6θήβονται
τά πρόβατα
αντον.
1

2
όπερ ώς ed.: δ πώς Α.
έπεπροφήτεντο Α corr.: επεπρο- in
5
6
7
ras.
κτίσει Α.
* γάρ add Α.
om Α.
τοις Α.
μέχρις
οτον Α mg.: μέχρις οτε Α.
3

53: 3 Zach. 9, 9.
53: 4 cf. Mt. 21, 2,5,7.
31, 32, 56. Mc. 14, 27, 28, 49. Le. 24, 25, 26, 44—46.

53: 5 Mt. 26,
53 : 6 Zach. 13, 7.
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54 1 Kai το νπο Μωνΰέως1 δε άνιβτο(ί. 10<ί%)ρημένον
και νπο του πατριάρχου Ίακωβ προπεφητενμένον, το Πλύνει εν
οί'νω την ότολην αντον και εν αΐματι όταφνλης την περιβολών
cwrot), ro τω αΐματι αντον άποπλύνειν μέλλειν τονς jtttfr^uovrag
αντω έδήλον. 6τολην γαρ αντον έκάλεόε το αγιον πνεύμα τονς
δι1 αντον άφεοιν αμαρτιών λαβόντας, εν οίς αεί δννάμει μεν
πάρεότΐι και έναργώς δε παρέοται εν τη δ έντερα αντου παρονόία.
2 το δε αίμα της ΰταφνλης ειπείν τον λόγον, δια της τέχνης
δεδήλωκεν ort αίμα μεν έχει δ Χριΰτός, ονκ2 &% άνθρώπον
ρπέρματος, αλλ' εκ της τον θεού δννάμεως. ον γαρ τρόπον το
της άμπέλον αίμα ονκ άνθρωπος έγέννη6εν αλλά θεός, όντως
και το τον Χριότον αίμα ονκ [εξ ανθρωπείου γένους £ΰε6θ<η9
άλΧ εκ θεού δννάμεως προεμηννόεν.
ή δε προφητεία αντη,
ω άνδρες, r\v ελεγον, αποδεικνύει8 ort ονκ εότιν ο Χριοτος
άνθρωπος έ% ανθρώπων, κατά το κοινον των ανθρώπων γεννη
θείς.
55 1 Και δ Τρύφων άπεκρίνατο' Μεμνηοόμεθα και ταύ
της της έζηγήΰεώς 6ον, εάν και δι άλλων κρατύνης καΐ τούτο
το άπόρημα. τά ννν δε ηδη άναλαβών τον λόγον άπόδειζον ήμιν
ort έτερος θεός παρά τον ποιητην των όλων νπο τον πτροφ^"
κού πνεύματος aft-oAd^rcit είναι, φνλαζάμενος λέγειν τον ηλιον
και την όελήνην, α γέγραπχαι rote? εθνεοι (f. 104 b) όνγκεχωρηκέναι τον θεον ως θεούς προόκννειν καί τούτω τω λόγω ώς
παραχρώμενοι* προφηται Λολλάχίς λέγονοιν ort Ό θεός βον
θεός των θεών έοτι καί κύριος τών κνρίων, προοτιθέντες δ μέγας
καί ίοχνρος και φοβερός πολλάκις. 2 ού γάρ ώς όντων θεών
ταϋτα λέγεται, άλΧ ως τού λόγον διδάσκοντος ημάς ort τών
νομιξομένων θεών και κνρίων δ τω όντι θεός, δ τά πάντα
ποιήοας, κύριος μόνος έότίν. ίνα γάρ καί τούτο έλέγζη το αγιον
πνεύμα, διά τού άγίον Λανείδ είπεν Οι θεοί τών εθνών,
xOftt^oftfivot θεοί, είδωλα δαιμονίων είοίν, αλλ1 ον θεοί. καί
επάγει κατάραν τοις ποιούβιν αυτά καί προβκννούοι.
1
2
Μωΰεως Α.
άλλ' ονν, ed.
χρώμενοι ed.: ωΰπερ χρώμενοι Α.

3

ατίοδεικννειν Α.

54: 1 Gen. 49, 11.
55: 1 Dt. 4, 19. Dt. 10, 17.
95 (96), 5. 1 Chron. 16, 26. cf. Ps. 113, 16 (115, 8).

4

ώς πάρα-

55: 2 cf. Ps.
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3 Κάγώ'
Ον ταύτας μεν rag αποδείξεις
εμελλον
φέρειν,
εΐπον?
ω Τρύφων,
δι' ών καταδικάξεΰθαι
τονς χανχα χαϊ χα
χοιανχα προόκννοννχας έπίΰχαμαι, άλλα χοιαύχας προς ag άνχειπειν μεν ουδείς δννήοεχαι.
| s W t δε 6οι δόζουόιν είναι, καίπερ
καθ* ήμέραν άναγινωΰκόμεναι
νφ* υμών, ως καΐ εκ χούχον 6ννεϊναι νμάς οχι δια την υμεχέραν χακίαν ατΰεκρνψεν 6 θεός
άφ* νμών xb δύναοθαί
νοειν την όοφίαν την εν xolg λόγοις
αντον, πλην τίνων, otg καχά χάριν της πολνοπλαγχνίας
αντον,
eng έφη Ησαΐας,
εγκατέλιπε
σπέρμα εις σωτηρίαν,
ίνα μη ώς
(f. 105 a) Σοδομιχων καϊ Γομορραίων χέλεον και χο νμέχερον γένος
άπόληχαι1.
προσέχεχε χοιγαρονν
οίσπερ μέλλω
άναμιμνήσκειν
άπο χών αγίων γραφών, ονδε έζηγηθηναι δεομένων άλλα μόνον
άκονσθηναι.
5 6 1 Μωνσης2
ονν, 6 μακάριος χαϊ πισχος
θεράπων
θεοϋ, μηνύων ο η ό οφθεΧς χω ^Αβραάμ προς χη δρνΐ χη Μαμβρη3 θεός 6νν χοϊς άμα ανχω έπϊ την Σοδόμων κρίσιν
πεμφθεΐσι δύο άγγέλοις νπο άλλον, τον εν χοΐς ύπερονρανίοις
αεί
/isVovrog καί ονδενϊ όφθένχος η δμιλήσανχος
δι7 έανχοϋ
ποχε,
ον ποιηχην χών όλων και τίαχέρα νοοίγί,ει/. 2 ονχω γάρ φηΰιν* "£1φθη δε ανχω 6 θεός προς χ\\ δρνΐ χη Μαμβρή,*
καθή
μενου ανχον έπϊ τη θύρα της σκηνής μεσημβρίας,
άναβλέψας
δε τοις όφθαλμοΐς είδε, κα\ ϊδον τρεις άνδρες είσχηκεισαν
επάνω
αντον.
και ίδων σννέδραμεν εις σννάνχησιν
αύτοΐς άπο της
θύρας της σκηνής αύχοϋ, χαϊ προσεκύνησεν
έπϊ την γην,
και
είπε' και τά Aowra μέχρι τον' 'Ώρθρισε δε Αβραάμ το πρωΐ εις
τον τόπον ον είσχήκει έναντι κνρίον,
και έπέβλεψεν επί πρό
σωπον Σοδόμων καΧ Γομόρρας κα\ έπΧ πρόσωπον χης γης χης
περιχώρον,
και είδε, και ίδον ανέβαινε φλοξ 'εκ χης γης ώσεϊ
άχμΧς χαμίνον.
χαϊ πανσάμενος λοιπόν χον λέγειν,
έπνθόμην
ανχών ει (f. 105 b) ένενοηκεισαν5
χά είρημένα.
3 Öl δε εφασαν νενοηκένάι
<Ϊ£&£Μ/ χονς λελεγμένονς
λόγους

μέν, μηδέν δε εχειν εις άπόοχι θεός η κΰρω^ άλλος χίς

1

άπόλητοα Α corr.: Α man. prim. άπολεΐται ? 2 Μωαής Α. 3 Μαμβρή
Α (corr.?).
* Μαμβρ]} Α corr.: Α man. prim. Maßgfj. 5 ενενοήκει Α.
55: 3 cf. 2 Cor. 3, U. cf. Is. 1, 9. Ro. 9, 29.
56: 1 cf. Num.
12, 7. Heb. 3, 5.
56: 2 Gen. 18, 1—3. Gen. 19, 27,28.
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εβτιν ή λέλεκται από1 του άγίον πνεύματος παρά τον
ποιητήν
των όλων.
4 Κάγώ πάλιν'
"Α λέγω πειράζομαι
νμας πεΐ6αι,
νοή6αντας τάς γραφάς, ότι ε6τι και λέγεται &εός και κύριος έτερος
νπο τον ποιητήν των όλων, og και άγγελος καλείται,
δια το
άγγέλλειν Totg άν&ρώποις ο6απερ βούλεται
αντοις άγγειλαι 6
των όλων ποιητής, νπερ ον άλλος &εος ουκ εΰτι.
και άνι6τορών πάλιν τά προλεχ&έντα
επν&όμην του Τρύφωνος'
Αοκει
6οι όφ&ήναι νπο την δρνν την Μαμβρή
δ &εος τω 'Αβραάμ,
ώς 6 λόγος λέγει;
Κάκεϊνος'
Μάλιΰτα.
5 Και εις, εφην, εκείνων %ν των τριών, ονς άνδρας εωρα6&αι τω Αβραάμ το αγιον προφητικον
πνεύμα
λέγει;
ΚάκεΙνος' Ον' άλλα ωπτο μεν αντω 6 &εος προ της των
τριών οπτασίας' είτα οι τρεις εκείνοι, ονς άνδρας 6 λόγος όι/ομάζει, άγγελοι ή6αν, δύο μεν αντών πεμφ&έντες επι την Σοδό
μων άπώλειαν,
εις δε εναγγελιξόμενος
τη Σάρρα ότι τέκνον
ε%ει, εφ ω έπέπεμπτο,
και άπαρτί6ας2
άπήλλακτο*.
6 Πώς ονν, εϊπον, 6 εις των τριών γενόμενος εν τη ΰκηνη,
ο και εϊπών Είς ώρας ανακάμψω προς 6ε, και τη Σάρρα mog
(f. 106 a) γενη6εται,
φαίνεται έπανελϋών
γενομένον τη Σάρρο:
νίον, και &εόν αντόν όντα 6 προφητικός λόγος κάκει
6ημαίνει;
ϊνα δε φανερόν νμιν γένηται δ λέγω, άκού6ατε τών νπο Μων6έως* διαρρήδην
είρημένων.
7 ε6τι δε ταύτα'
Ίδον6α
δε
Σάρρα τον νίον Άγαρ, της παιδί6κης της Αίγνπτίας,
ος εγένετο
τω Αβραάμ,
παίζοντα μετά Ί6αάκ τον νίον αντής, είπε τω
Αβραάμ' "Έκβαλε την παιδί6κην
ταύτην %οά τον νίον
αντης'
ον γαρ κληρονομη6ει5
ό νιος της παιδι6κης
ταύτης μετά τον
νίον μον ^ΐ6αάκ. 6κληρον δε έφάνη το ρήμα 6φόδρα
εναντίον
Αβραάμ περί τον νίον αντον.
είπε δε δ &εος τω
Αβραάμ'
Μη 6κληρον ε6τω εναντίον 6ον περί τον παιδίον καΐ περί της
παιδι6κης'
πάντα 06α αν εΐπη 6οι Σάρρα,
άκονε της φωνής
αντής, ότι εν Ίΰαάκ κλη&ή6εταί 6οι 6πέρμα.
8 νενοήκατε
ονν
ότι ο ειπών τότε νπο την δρνν έπανα6τρέψαι,
ώς
προηπι6τατο
1

5

νπο ed.
σε add Α corr.

2

άπαρτήβας Α.

56: 6 Gen. 18, 14.

3

άτνήλακτο Α.

56: 7 Gen. 21, 9—12.

4

Μωβέως Α.
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άναγκαιον είναι τω Αβραάμ 6νμβονλεν6αι
άπερ εβονλετο
αντον
Σάρρα, έπανελήλν&εν,
ώς γέγραπται,
καϊ &εός έβτιν, ώς οί
λόγοι όημαίνονΰιν
όντως είρημένοι' Είπε δε 6 &εος
τωΑβραάμ'
Μη οκληρον εΰτω εναντίον ύον περί τον παιδίον xal περί της
παιδίόκης;
έπνν&ανόμην.
9; Kai 6 Τρύφων εφη' Μάλιΰτα* ονκ εκ τούτον δε (f.
106 b) άπέδει%ας δτι άλλος εβτϊν ό &εος παρά τούτον τον όφ&έντα τω Αβραάμ,
ος και τοις άλλοις πατριάρχαις καϊ προφήταις ώπτο, άλΧ ημάς άπέδειζας ονκ ορ&ώς νενοηκότας δτι ol
τρεις, ol εν τη ΰκηνη παρά τω Αβραάμ γενόμενοι, όλοι άγγελοι
Tjöav.
10 Και πάλιν εγώ' El ονν xal άπο των γραφών μη είχον
άποδεΐξαι νμΐν δτι εις των τριών εκείνων και ό &εός εότι και
άγγελος καλείται, εκ τον άγγέλλειν, ως προέφην, οίΰπερ
βούλεται
τά παρ' ο:ΰτου ό τών όλων ποιητής &εός, τούτον τον επί της
γης εν Ιδέα ανδρός ομοίως TOU? όνν αντω παραγενομένοις
δνοΛν
άγγέλοις φαινόμενον τω 'Αβραάμ, τον1 καϊ προ jro^tfecog κόόμον
οι/τα &εόν, τούτον2 νοεϊν νμάς ενλογον ιήν, δπερ το παν ε&νος
νμών νοεϊ.
Καϊ πάνν, εφη' όντως γάρ και μέχρι τον δενρο*
εϊχομεν.
11 Κάγώ πάλιν εΐπον ΈπΙ τάς γραφάς έπανελ&ων πειράβομαι πεΓ(?ίΜ νμάς δτι οιίτο£ ο τε τω 'Αβραάμ καϊ τω Ιακώβ και
τω Μων6ειά ώφ&αι λεγόμενος καϊ γεγραμμένος
&εος έτερος έότι
τον τά πάντα ποιήβαντος &εοϋ, άρι&μω λέγω αλλά ον
γνώμψ
ονδεν γάρ φημι αντον πεπραχέναι ποτέ5 η άπερ αντος6 6 τον
κόΰμον ποιηΰας, νπερ ον άλλος ονκ ε6τι &εός, βεβούληται
καϊ
πρά\αι καϊ ofu^ijötof,.
12 Kai 6 Τρύφων' "Οτι ονν και (f. 107 a) εβτιν άπόδειξον
ηδη, ϊνα και τούτω 6νν&ώμε%·α' ον γάρ παρά γνώμην τον jrot^τοί> τών δλων φάόκειν τι η πεποιηκέναι
^ΰτόν η λελαληκέναι
λέγειν 6ε
νπολαμβάνομεν.
Κάγώ εΐπον
Ή γραφή ονν η προλελεγμένη
παρ* εμον
τούτο φ^ι/βρον νμΐν ποιήβει.
εβτι δε ταϋτα' Ό ήλιος έζήλ&εν
1

τον Α corr.: om Α man. prim.
5
* Μωαεΐ Α.
η ώμιληκέναι add. ed.

2
6

τούτο ed.
αντον ed.

3

δεύτερον Α.

56: 8 Gen. 21, 12.
56: 10 cf. Gen. 18, 1, 2, 33; 31, 11, 13. Ex.
3,2. Gen. 19, 1.
56: 11 cf. Ioan. 12, 49.
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έπι την γήν , και Λωτ ει6ήλ&εν εις Σηγώρ.
και 6 κνρως
έβρεξεν έπι Σόδομα &εΐον και πύρ παρά κυρίου εκ του ουρα
νού, και κατέστρεψε τάς πόλεις ταύτας και πά6αν την
περίοικον.
13 Και 6 τέταρτος των 6υν Τρύφωνι παραμεινάντων
εφη'
"Ον ούν 6 λόγος διά Μωυΰέως1
των δύο αγγέλων
κατελδόντων
εις Σόδομα και κύριον ενα ώνόμα6ε, παρά τούτοι/ και τον $εον
αύτον τον όφ&έντα τω Αβραάμ λέγειν
ανάγκη.
14 Ου διά το#το ? έφην, μόνον, όπερ ήν, εκ παντός τρό
που δμολογεΐν έδει ort και παρά τον νοούμενον ποιητήν
των
όλων άλλος τις κυριολογεΐται
υπο του αγίου πνεύματος'
ου
μόνοι* δε διά Μωυ6έως1,
αλλά και διά Ααυείδ.
και γάρ καΐ
δι εκείνου εϊρηται'
Λέγει 6 κΰρωί? τω κυρίω μου' Κά&ου εκ
δεξιών μου, εως αν &ώ τους έχ&ρούς 6ου ύποπόδιον
των πο
δών 6ου, ως προείρηκα. και πάλιν εν άλλοις λόγοις' Ό θρόνος
6ου, 6 &εός, εις τον αϊώνα του αΙώνος' ράβδος εύ&ύτητος η
ράβδος της βασιλείας 6ου.
ήγάπη6ας
δικαιοβύνην
(f. 107 b)
και έμι6η6ας άνομίαν
διά τούτο εχριόέ οε 6 &εός, 6 &εός 6ου,
ελαιον άγαλλια6εως
παρά τους μετόχους 6ου. 15 εί ουν και
άλλον τινά &εολογεϊν καΐ κυριολογεΐν
το πνεύμα το άγιόν φάτε
υμεΐς παρά τον πατέρα των'2 όλων και τον Χρι6τον
αυτού,
άποκρίνα6&έ ftot? εμού άποδεΐξαι υμΐν υπι6χνουμένου
απ1 αυτών
των γραφών ort ούχ εις τών δύο αγγέλων τών
κατελ&όντων
εις Σόδομα ε6τιν ον εφη η γραφή κ ν ρ ω ^ , άλΧ εκείνον τον 6ύν
αύτοις και &εον λεγόμενον όφ&έντα τω Αβραάμ.
16 Και 6 Τρύφων
Αποδείκνυε*
και γάρ, ως οράς, η τε
ημέρα προκύπτει,
και ημείς προς τάς όντως επικίνδυνους
άποκρί6εις ούκ ε6μεν έτοιμοι, επειδή ούδενος ουδέποτε ταύτα έρευνώντος η ζητούντος η άποδεικνύντος
άκηκόαμεν.
και 6ού λέ
γοντος ούκ ήνειχόμε&α,
ει μη πάντα έπι τάς γραφάς
άνηγες'
δ | αυτών γάρ τάς αποδείξεις ποιεί6&αι σπουδάξεις,
καϊ μηδένα
υπέρ τον ποιητήν τών όλων £ti/at $εον
άποφαίνη.
17 Κάγώ' Έπί6τα6&ε ούν, εφην, ort ή γραφή λέγει'
Και
εΐπε κύριος προς Αβραάμ'
Τι ort εγέλα6ε Σάρρα
λέγου6α'
*Αρά γε άλη&ώς τέξομαΐ', έγω δε γεγήρακα.
μή αδυνατεί
παρά
1

Μωΰέως Α.

2

τον Α.

56: 12 Gen. 19, 23-25.

56: 14 Ps. 109 (110), 1. Ps. 44 (45), 7, 8.
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τώ &εώ ρήμα] είς τον καιρόν τούτον άναότρεφω προς 6ε εις
ώρας, καΐ τη Σάρρα υιός έ'6ται. και μετά μικρόν'
Έζαναβτάντες
δε (f. 108 a) έκεϊ&εν ol άνδρες κατέβλεψαν έπι πρό6ωπον
Σοδό
μων και Γομόρρας'
'Αβραάμ δε 6υνεπορεύετο
μετ1 αυτών, 6υμπέμπων1 αυτούς,
6 δε κΰρ^ο^ εϊπεν
Ου μή κρύψω εγώ άπο
"Αβραάμ τον τίαιδός μον α εγώ ποιώ.
18 καΐ μετ"
ολίγον
πάλιν όντως φηόίν
Είπε κΰρ^ο^' Κραυγή Σοδόμων
και Γο
μόρρας πεπλή&υνται , και αι αμαρτίαι αυτών μ £ ^ 2 « 6 6φόδρα.
καταβάς ούν δψο/tat εΐ κατά την κρανγην αντών την έρχομένην
προς με 6υντελούνται,
ει δε μη, Ινα γνώ.
και
άπο6τρέψαντες
οί άνδρες έκει&εν ήλ&ον εις Σόδομα.
"Αβραάμ δε ήν έοτηκώς
έναντι κυρίου,
και εγγιΰας Αβραάμ ειπεν
Μη
6υναπολέ6ης
δίκαιον μετά άόεβοϋς, και τά έξης' ου γάρ γράφειν πάλιν τά
αυτά, των πάντων προγεγραμμένων,
δοκεϊ μοι^ αλλ1 £%£Γνα, δι1
ων και τήν άπόδειξιν
τώ Τρύφωνι κα\ τοις 6υν αύτω πεποίημαι, λέγειν
άναγκαϊον.
19 Τότε ουν ήλ&ον επι τά έξης, εν οις λέλεκται
ταύτα
Απήλ&ε δε κύριος,
ώς επαύοατο λέγων τω Αβραάμ, και άπήλ&εν είς τον τόπον αυτού, ήλ&ον δε οί δύο άγγελοι εις Σόδομα
έόπέρας * Αωτ δε έκά&ητο παρά την πύλην Σοδόμων·
καΐ τά
έξης ομοίως μέχρι του* Έκτειναντες
δε οι άνδρες τάς χείρας
έπίαοαν τον Αωτ προς εαυτούς εις τον οίκον, και την &ύραν
του οίκου προ6έκλει6αν
καί τά επόμενα μέχρι (f. 108 b) τού'
Και έκράτη6αν
οί άγγελοι
της χειρός αυτού και της χειρός
της γυναικός
αυτού
και τών χειρών των θυγατέρων
αυ
τού , έν τω φείόαό&αι κύριον αυτού.
20 καΐ έγένετο ήνίκα
έξήγαγον αυτούς έξω, και εΐπον' Σώζε, 6ώζε την 6εαυτού ψνχήν. μή περιβλέψγ} είς τά 6πί6ω, μηδέ 6της έν πά6η τη περί
χωρα)' είς το όρος 6ωξου, μήποτε 6υμπαραληφ&ης.
είπε δε
Αωτ προς i^totig* Αέομαι,
κύριε,
επειδή εύρεν ο παις 6ου
έλεος εναντίον
6ου, και έμεγάλννας
την δικαιο6ύνην
6ου, ο
#ot£ ΐς έπ1 έμε τού ζην την ψυχήν μου' έγώ δε ου δύναμαι
δια6ω&ηναι είς το όρος, μη καταλάβη με τά κακά και άπο&άνω.
2 1 Ιδού ή πόλις αύτη εγγύς τού καταφυγειν
ε6τιν έκεϊ μικρά'
1

ΰυμ,προπέμπων ed. (e LXX).

56: 17 Gen. 18; 13,14. Gen. 18, 16,17. 56: 18 Gen. 18, 2 0 - 2 3 .
56: 19 Gen. 18, 33. 19, 1. Gen. 19. 10.
56: 19—21 Gen. 19, 16-25.
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εκεί βωθήΰομαι, ώς μικρά ε6τι, καΐ ζήόεται ή ψυχή μου.
και
είπεν αύτω' Ιδού έθαύμαβά ΰου* το πρόΰωπον και επί τω ρήματι τούτω τοϋ μη καταΰτρέψαι
την πόλιν περί ής
ελάληόας.
όπεϋόον τον όωθηναι εκεί' ον γάρ δυνήόομαι ποιηβαι
πράγμα
εως τον είόελθεϊν
6ε εκεί. δια τοϋτο έκάλεόε το ÖVo/iCi της
πόλεως Σηγώρ.
δ ήλιος εί,ηλθεν έπϊ την γην, κ^Ι Αωτ εϊόήλθεν είς Σηγώρ.
και 6 κύριος έβρεξ,εν είς Σόδομα και Γόμορρα
θείον καϊ πϋρ παρά κυρίου εκ τοϋ ουρανού, και κατέότρεψε
τάς
πόλεις ταύτας και πα6αν την
περίοικον.
22 Καϊ πάλιν
παυβάμενος
έπέ(ϊ. 1§§&)φερον
Και
νυν
ου νενοήκατε, φ£2θ£, δτι δ είς των τριών, δ και θεός καϊ κύριος
τω εν τοΓ§ ούρανοΐς υπηρετών, κύριος τών δύο αγγέλων;
προόελθόντων γάρ αυτών είς Σόδομα, αύτος iJjro/UiipO'flg2 προοωμίλει τω 'Αβραάμ τά άναγεγραμμένα
ύπο Μωυόέως3'
ου και
αυτού απελθόντος
μετά τάς ομιλίας, 6 Αβραάμ ύπέότρεψεν
είς
τον τόπον αυτού\
23 ού έλθόντος,
ούκδΤί- δύο άγγελοι
δμιλοϋόι τω Αωτ άλΧ αυτός, ώς δ λόγος δηλοΐ, και κύριος
ε6τι,
παρά κυρίου του εν τω ούραι>ω, το#τ' ε<5τι τοϋ ποιητοϋ τών όλων,
λαβών το ταϋτα έπενεγκεϊν
Σοδόμοις
και Γομόρροις άπερ 6
λόγος καταριθμεί,
ούτως ειπών' Κύριος εβρεξεν έπι
Σόδομα
καϊ Γόμορρα θείον %αί πϋρ παρά κυρίου εκ τοϋ
ουρανού.
57 Και 6 Τρύφων
οιγήόαντός
μου εΐπεν
"Οτι μεν ή
γραφή τούτο αναγκάζει δ μ ο λ ο ^ ^ Ύ}μ&9] (jpatWrca, δτι δε άπορήόαι αί,ιόν εότι περί τοϋ λεγομένου,
δτι έφαγε τά ύπο τοϋ
Αβραάμ κατα6κευαόθέντα
και παρατεθέντα,
και 6υ αν ομολογήΰειας.
2 Κάγώ άπεκρινάμην
"Οτι μεν βεβρώκαοι, γέγραπται'
ει
δε τους τρεις άκούΰαιμεν
λελέχθαι βεβρωκέναι,
καϊ μη τους
δύο μόνους, οϊτινες άγγελοι τω όντι %6αν καϊ εν τοις ονρανοις,
δηλόν εΰτιν ημιν, τρεφόμενοι,
καν μη oftotW τροφών ηπερ οι
άνθρωποι χρώμεθα τρέφονται
(περί γάρ της (f. 109 b) τροφής
τοϋ μάννα, ην ετράφηβαν
οί πατέρες υμών έν τη έρημω,
η
γραφή ούτω λέγει, δτι αρτον αγγέλων εφαγον),
εϊποιμ' αν δτι
δ λόγος, 6 λέγων βεβρωκέναι, ούτως αν λε^ο^ ώς αν καϊ αύτοϊ
1

3

Α corr.: om. man. prim.
Μωΰέως Α.
56 : 23 Gen. 19, 24.

2

νΛολειφ&εΙς Α corr. (-#st- in ras.).

57: 1 cf. Gen. 18, 8.

57: 2 cf. Ps. 77 (78), 25.
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εϊποιμεν έπϊ πνρος 'ότι πάντα κατέφαγεν, αλλά μη πάντως τούτο
έξακονεί^ ort δδονΰι καϊ γνύ&οις μαβώμενοι βεβρώκαβιν. ωΰτε
ονδε ένταν%α άπορη6αιμεν αν περί ονδενός, ει τροπολογίας
έμπειροι καν μικρόν υπάρχω μεν.
3 Καϊ δ Τρύφων' /Ιννατον καϊ ταύτα ούτω &εραπεν&ηναι
περί τρόπον βρώοεως, παρ3 ον άναλώόαντας τά παρα6κενα6&έντα νπο τον ^Αβραάμ βεβρωκέναι γεγραμμένον έύτίν. ω6τε
ερχον ηδη άποδώόων ημΐν τον λόγον, πώς οντος δ τω "Αβραάμ
όφ&εϊς &εός, καϊ υπηρέτης ων τον ποιητον των όλων &εον, διά
της παρθένου γεννη&είς, άνθρωπος δμοιοπα&ής παύιν, ως προέφης, γέγονεν.
4 Κάγώ' Σνγχώρει,
ώ Τρύφων, πρότερον, εΐπον, και
αλλάς τινάς dbtotfetlftg τω κεφαλαίω τούτω ΰνναγαγεϊν διά
πολλών, Ινα καϊ νμεις jtejteMfyieVot- καϊ περί τούτου ^τε, καϊ
μετά τούτο ον απαιτείς λόγον άποδώϋω.
Κάκεινος ' ζ£1ς 6οι δοκει, έφη, πράττε' καϊ έμόι γάρ πάνν
πο&ητον πράγμα πράξεις.
58 1 Κάγώ εΐπον · Γραφάς νμϊν άνιοτορεΐν μέλλω, ον κατα(f. ν\.0&)βκενην λόγων εν μόνη τέχνη έπιδείκννο&αι όπεύδω'
ονδε γάρ δύναμις έμόι τοιαύτη τις έΰτιν, άλλα χάρις παρά
&εον μόνη εις το (5ννιέναι τάς γραφάς αντον έδό&η μοι, ης
χάριτος καϊ πάντας κοινωνούς άμιο&ωτϊ και άφ&όνως παρα
καλώ γίνεσαι,
όπως μη καϊ τούτον χάριν κρίσιν δφληοω έν
ηπερ μέλλει κρίύει διά τον κνριον μον Ίηβοϋ Χριβτον δ ποιη
τής των όλων &εος ποιεΐ6&αι.
2 Και δ Τρύφων Ιάξίως μεν &εο6εβείας καϊ τούτο πράτ
τεις' είρωνενεΰ&αι δέ μοι δοκεΐς, λέγων δύναμιν λόγων τεχνι
κών μη κεκτη6%αι.
Κάγώ πάλιν άπεκρινάμην' ΈπεΙ tfot $οκ£Ε ταντα όντως
έχειν, έχέτώ' εγώ δε πέπειομαι άλη&ώς είναι. άλΧ ίνα μάλλον
τάς αποδείξεις τάς λοιπάς ηδη ποιηΰωμαι, πρόύεχε τον νουν.
Κάκεΐνος' Λέγε.
3 Κάγώ' *Τπο Μωνόέως \ ω αδελφοί, πάλιν γέγραπται, ελεγον,
ότι οΰτος δ όφ&εϊς Totg πατριάρχαις λεγόμενος &εος καϊ άγγελος καϊ
1

Μωΰέως Α.

58: 3 cf. Gen. 18, 1. 31, 11, 13. 18, 33.
Goodspeed.
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κύριος λέγεται, ΐνα καϊ εκ τοντων έπιγνώτε αντον υπηρετούντα
τώ
%
των όλων πατρί, ώς ^δη 6ννέ&ε6&ε, και δια πλειόνων
πεπει6μένοι
βεβαίως μενειτε.
4 έξηγούμενος ονν διά Μωνβέως1 ό λόγος τοϋ
&εοϋ τα περί Ιακώβ,
τον νίωνον τοϋ 'Αβραάμ,, όντως
φη6ί'
Καϊ έγένετο ηνίκα έκί66ων τα πρόβατα εν γα6τρϊ
λαμβάνοντα,
καϊ εϊδον τοις δφ&αλμοϊς αντά εν τω νπνω' καϊ Ιδού οϊ τράγοι
και οι κριοί) άναβαίνοντες
έπϊ τα πρόβατα καϊ τάς αίγας,
διάλβυκο^ καϊ ποικίλοι καϊ οποδοειδεΐς ραντοί.
(f. 110 b) καϊ είπε
μοι δ άγγελος τοϋ &εον κα$ νπνονς'
'Ιακώβ, Ιακώβ.
5 εγώ
δε εΐπον
Τί έ6τι, κύριε; καϊ είπεν Άνάβλεψον τοΓ^ δφ&αλμοΐς
6ον καϊ ϊδε τονς τράγονς καϊ τους κριούς αναβαίνοντας
έπϊ τά
πρόβατα καϊ τάς αίγας, διαλεύκονς καϊ ποικίλους καϊ όποδοειδεΐς ραζ/τοΰ^* έώρακα γάρ 06α 6οι Λαβαν #ο&δ£. εγώ είμι δ
&εος δ όφ&είς 6οι έν2 τόπω &εον, ον ηλειψάς μοι εκεϊ 6τηλην
καϊ ην%ω εκεί ενχήν.
νϋν ονν έζελ&ε καϊ άνάΰτη&ι3
εκ της
γης ταύτης καϊ άπελθε εις την γην της γενέοεώς 6ον, καϊ ε6ομαι μετά 6ον. 6 καϊ πάλιν εν άλλοις 2d^otg περϊ αντον τον
'Ιακώβ λέγων όντως φη6ιν'
Άνα6τάς
δε την νύκτα
έκείνην
έλαβε τάς δύο γυναίκας καϊ τάς δύο παιδίόκας
και τά ένδεκα
παιδία ί^ύτου καϊ διέβη την διάβα6ΐν τον Ίαβώχ,
και ελαβεν
αυτούς καϊ διέβη τον χειμάρρονν καϊ διεβίβαόε πάντα τά αντοϋ.
ύπελείφ&η δε Ιακώβ μόνος' καϊ έπάλαιεν άγγελος* μετ' αντον
εως πρωί, είδε δε οτι5 δύναται προς αυτόν, καϊ ηψατο τοϋ
πλάτονς τοϋ μηροϋ αντον, καϊ ένάρκη6ε το πλάτος τοϋ μηροϋ
Ιακώβ έν τω παλαίειν αντον μετ αντοϋ. καϊ είπεν αντω'
Άπό6τειλόν με' άνέβη γάρ δ όρ&ρος. 7 δ δε είπεν
Ου μη 6ε άπο6τείλω, αν μη με ενλογη6ης.
είπε δε αύτω * Τί το όνομα 6ον
ε6τίν; δ δε είπεν
Ιακώβ,
είπε δε αντω'
Ον κλη&η6εται
το
όνομα 6ον Ιακώβ, αλλά (f. l i l a ) Ί6ραήλ ε6ται το όνομα
6ον
ότι ένί6χν6ας μετά τοϋ &εοϋ, καϊ μετά ανθρώπων
δννατος
ε6τ[. ηρώτη6ε δε Ιακώβ καϊ είπεν
'Ανάγγειλαν
μο& το όνομα
6ον. καϊ είπεν' "Ινα τί τούτο έρωτας το όνομα μου; καϊ ενλόγη6εν αντον έκει. καϊ έκάλε6εν 'Ιακώβ το όνομα τον
τόπον
1
2
3
Μωβέως Α.
τώ add ed.
άνώΰτ. %ccl εξελ&ε ed. (e LXX).
* Α (c. LXXD): άν&ρωπος ed. (e LXX); cf. 59: 1. 5 ού add ed. (eLXX).

58: 4, 5 Gen. 31, 10—13.

58: 6, 7 Gen. 32, 22 (23)—30 (31).
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εκείνον Είδος &εον' είδον γάρ &εον πρόσωπον προς πρόόωπον,
καϊ έχάρη η ψνχή μον. 8 και πάλιν εν έτέροις περϊ τοϋ αντον
'Ιακώβ έζαγγέλλων ταντά φηβιν' Ήλ&ε δε Ιακώβ είς Λονζά, η
εΰτιν είς γήν1 Χαλάκι;, η έοτι Βαι&ήλ, co>TOg καϊ πας δ λαός,
ο ς ί\ν μετ1 αντον. καϊ φκοδόμηόεν εκεί &νοια6τήριον, και έκάλεόε το όνομα τον τόπον εκείνον Βαι&ήλ' έκει γάρ έφάνη
αντω δ &εος εν τω άποδιδράβκειν άπο πρόσωπον τον αδελφού
αύτον Ήσαν. άπέ&ανε δε Λεβόρρα, η τροφοί? 'Ρεβέκκας2, κα
τωτέρω Βαι&ήλ νπο την βάλανον, καϊ έκάλεόεν Ιακώβ το ÖVo^
αυτής Βάλανον πέν&ονς. ώφ&η δε δ $εος3 'Ιακώβ έτι εν Αονζα,
οτε παρεγένετο εν Μεσοποταμία* της Σνρίας, καϊ εύλόγηΰεν
αντον. καϊ εϊπεν αντω δ &εός' Το όνομα 6ον 'Ιακώβ ού κλη&ή<$εται ετι, άλλα 'Ισραήλ έσται το όνομα σον. 9 &εος καλείται
και &εός έστι και έ'οτοα.
10 Καϊ σνννενσάντων ταΐς κεφαλαις απάντων εφην εγώ'
Και τονς λόγονς, οϊ άγγέλλονοι πώς ώφ&η αύτω, φδΐ^οντί- τον
άδελφον Ήσαϋ, (f. 111 b) οντος καϊ άγγελος καϊ &εος και κύριος,
καϊ εν Ιαέφ ανδρός τω 'Αβραάμ φανείς και εν ιδέα άν&ρώπον
αντω τω 'Ιακώβ παλαίσας, άναγκαϊον είναι ειπείν νμΐν λογιζό
μενος, λέγω. 11 είσϊ δε oxJtof Και έζήλ&εν 'Ιακώβ άπο τον
φρέατος τον ορκον καϊ έπορεν&η είς Χαράν. και απήντησε τόπω
και έκοιμήϋ'η έκει' εδν γάρ 6 ήλιος, καϊ ελαβεν άπο των λί&ων
τον τόπον και ε&ηκε προς κεφαλής αύτον, καϊ έκοιμή&η εν τω
τόπω έκείνω καϊ έννπνιάσ&η' καϊ ιδού κλϊμα% έστηριγμένη έν
τη γη, ής ή κεφαλή άφικνεϊτο είς τον ονρανόν, και οι άγγελοι
τον &εοϋ db/e/itet/ot/ καϊ κατέβαινον έπ' αυτής, δ δε κΰρ60^ έστήρί,κτο έπ αυτήν. 12 ό δε εϊπεν 'Εγώ είμι %ΰρκ^? δ %εος
'Αβραάμ, τον πατρός σον, καϊ 'Ισαάκ, μη φοβον' ή γή, εφ' ης
σύ κα&ενδεις έπ" αντής, σοι δώσω αντήν και τω σπέρματί σον
καϊ έσται το σπέρμα 6ον ώς ή άμμος τής γης, και πλατνν&ήΰεται είς θάλασσαν καϊ νότον καϊ /3ορραι/ καϊ ανατολάς, καϊ
ένενλογη&ήσονται έν οοϊ πάσαι αί φνλαϊ τής γής καϊ έν τω
1

είς γήν Α: εν y$ ed. (e LXX). 2 ΖΡεβέκας Α: %αϊ ετάφη add ed.
(e LXX). 3 τω add ed. (e LXX). i εν Μεϋ. Α: h Μεσοποταμίας ed.
(e LXX).
58: 8 Gen. 35, 6—10.
58: 10 cf. Gen. 31, 11, 13. 18, 1, 2, 33.
32, 24.
58: 11—13 Gen. 28, 10—19.
11*
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6πέρματί 0ου. και Ιδού εγώ μετά 6ού, διαφυλάξεων 6ε εν δδω
πά6η η αν πορευ&ης , καΙ άπο6τρέψω 6ε εις την γην ταυτ^ι/?
ότι ου μη 6ε έγκαταλίπω εως του ποιη6αι με πάντα ο6α έλάλη6ά 6οι. 13 και έξ,ηγέρ&η Ιακώβ εκ του ύπνου αΰτου? (f. 112 a)
καΙ εϊπεν ότι "Ε6τι κΰρ^ο^ εν τω τόπω τοΰτω \ εγώ δε ουκ ηδειν.
καϊ έφοβή&η, καϊ εϊπεν r£lg φο/^ρό? ό TOitog oxirog. ουκ ε6τι
τούτο άλΧ η οίκος του &εού, και αύτη η πύλη του ουραι/ου.
καΙ ανε6τη "Ιακώβ τω πρωί, και έλαβε τόα/ λί&ον ον ύπέ&ηκεν
εκεί προς κεφαλής αυτούς καϊ ε6τη6εν αυτόν 6τηλην και έπέχεε
το ελαιον έπϊ το άκρον αυτού, καϊ εκάλε6εν 'Ιακώβ το όνομα
του τόπου Οΐκος #£ου' καϊ Ούλαμμάους rjv το όνομα τη πόλει
το πρότερον.
59 1 ΚαΙ ταύτα ειπών* Άνά6χε6&έ μου, ελεγον, καϊ άπο
της βίβλου της Εξόδου υποδεικνύοντος ύμιν, πώς δ αύτος ούτος
καϊ άγγελος καϊ &εος καϊ κύριος και άνηρ και άνθρωπος, 'Αβραάμ
και Ί6αάκ2 φανείς, εν πυρι φλογός εκ βάτου πέφανται καϊ ώμίλη6ε τω Μωυ6εΐ. κάκείνων ήδεως και άκαμάτως και προ&ύμως
άκούειν λεγόντων\ έπέφερον * 2 Ταύτα δε έ6τιν εν τη βίβλω η
επιγράφεται '2£ξοό*θ£. Μετά δε τάς ημέρας τάς πολλάς έκείνας
έτελεύτη6εν δ βα6ιλεύς Αιγύπτου,
και κατε6τένα%αν οι υιοί
Ί6ραηλ άπο των έργων' και τά λοιπά μέχρι του * Έλ&ών 6υνάγαγε την γερου6ίαν *ΐ6ραήλ, και ερείς προς αυτούς* Κύριος, ό
&εος των πατέρων υμών, ώφ&η μοι, δ &εος'Αβραάμ καϊ δ &εος
Ί6αάκ και δ &εος Ιακώβ, λέγων Έπι6κοπη έπΐ6κέπτομαι ύμας
καϊ ο6α 6υμβέβηκεν ύμϊν εν Αϊγύπτω.
3 (f. 112b) Kai έπϊ τούτος έπέφερον* r£l άνδρες, νενοήκατε, λέγων, ότι ον λέγει Μων6ής* άγγελον εν πυρι φλογός
λελαληκέναι αύτω ούτος αυτός, &εος ών, 6ημαίνει τω Μωυ6εΙ*
Ott αΰτΟ£ ε6τιν δ &εος Αβραάμ καϊ Ί6αάκ καϊ 'Ιακώβ;
60 1 Καϊ δ Τρύφων' Ου τούτο νοου^βν άπο τών λόγων
των προλελεγμένων, ελεγεν , άλΧ ο η άγγελος μεν ην δ δφ$εϊς
εν φλογϊ πυρός, &εος δε δ δμιλών τω Μωυ6εΐ *, ω6τε και άγγελον
καϊ &εόν, δύο δμού όντας, εν τη τοτ£ δπτα6ΐα γεγενη6$αι.
1

LXX: tovto Α.

2

'Ιακώβ ed.

3

Μωΰής Α.

4

Μωβεΐ Α.

59: 1 cf. Gen. 31, 11,13. 18, 1,2, 33. 32, 24. cf. Ex. 3, 2,6. 59: 2 Ex.
2, 23. 3, 16.
59: 3 cf. Ex. 3, 2,4,6.
60: 1 cf. Ex. 3, 2. Act. 7, 30.
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2 Κάγώ πάλιν άπεκρινάμην' El καν τοντο γέγονε τότε, ω
φίλοι, ως καϊ αγγελον και δέον δμον εν τη δπταύία τη τω
Μωνΰεϊ2 γενομένη νπάρζαι, ως και άποδέδεικται νμιν δια των
προγεγ ραμμένων λόγων, ούχ 6 ποιητή των όλων εοται θεός 6
τω Μωνΰεΐ5 ειπών αύτδν είναι θεον 'Αβραάμ καΐ θεον 'Ϊ6αάκ
καΐ &εον 'Ιακώβ, αλλ9 δ αποδειχθείς νμΐν ώφθαι τω Αβραάμ
καΐ τω'Ιακώβ, τη τον ποιητοϋ των όλων θελήΰει υπηρετών και
εν τη κρίνει των Σοδόμων τη βονλη αντον ομοίως νπηρετήοας'
ωΰτε, 'καν ως φάτε εχη, ort δυο ήβαν, και άγγελος και θεός, ον
τον τίοιητήν των3 όλων και πατέρα, καταλιπόντα τά νπερ ονρανόί/ άπαντα, εν δλίγω γης μορίω πεφάνθαι πας δοτιόονν,
καν μικρόν νουν (f. 113 a) έχων, ro2^(?£t είπεϊν.
3 Και δ Τρύφων' 'Επειδή ηδη προαποδέδεικται ort ό δφθεϊς
τω Αβραάμ θεός καϊ κύριος ώνομαΰμένος νπο κνρίον τον εν
ούρανοΐς λαβών τά έπαχθέντα τη Σοδόμων γη έπήγαγε, καϊ
νυν, καν 4 άγγελος ήν ΰνν τω φανέντι τω Μωνΰεϊ5 θεώ6 γεγενημένος, θεόν, τον άπο της βάτου δμιλήΰαντα τω Μωυοεϊ,5 ού
τον j r o t ^ r ^ των όλων θεον νο^ομ^ν γεγονέναι, άλΧ εκείνον
τον κα\ τω Αβραάμ καϊ τω Ίοαάκ7 και τω 'Ιακώβ άποδειχθέντα
πεφανερώόθαι, ος καϊ άγγελος του των όλων ποιητοϋ θεοϋ
καλείται καϊ vostrat είναι εκ τον διαγγέλλειν rotg άνθρώποις
τά παρά τον jrarooc? και jrot^roi) των απάντων.
4 Κάγώ πάλιν' 'Ήδη μέντοι, ω Τρύφων, αποδείξω οτι
προς τη Μωνόέως8 δπταβία αντος οντος μόνος, και άγγελος
καλοΰμ£ΧΌ^ καϊ θεός υπάρχων, ώφθη καϊ προοωμίληοε τω
Μωνβεΐ.5 όντως γάρ εφη δ λόγος' "£1φθη δε αντω άγγελος
κνρίον εν πνρι φλο^ο^ εκ βάτον καϊ δρα ort ό βάτος καίεται
πνρί, δ δε βάτος ον κατεκαίετο. δ δε Μωνόης9 είπε' Παρελ
θών οψομαι το όραμα τοντο το μέγα, ort ού κατακαίεται δ
βάτος, ώς δ' είδε κι5ρ^ο§ ort jrpotfcfyst ιδείν, έκάλεοεν αντον
κύριος εκ της βάτον. 5 ον ονν τρόπον τον τω Ιακώβ δφθέντα
κατά τονς νπνονς αγγελον (f. 113 b) ό λόγος λέγει, είτα oj'uröv
τον δφθέντα κατά τονς νπνονς αγγελον είρηκέναι αντω, οτι
1

5

2
3
om ed.
Μωσει Α corr.: -ει in ras.
τον Α.
6
7
8
Μωσει Α.
&εος Α.
κ. τ. Ίΰ. om ed.
Μωσέως Α.

60: 2 cf. Ex. 3, 6.

60: 4 Ex. 3, 2—4.

4

9

tfai Α.
Μωΰης Α.
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Έγώ είμι δ &εος δ δφ&είς ΰοί δτε άπεδίδραΰκες
άπο τίροΰώΐίον
Ήόαν τού αδελφού öov, καϊ επι τον Αβραάμ εν τη κρίβει των
Σοδόμων κνριον παρά κνρίον τον εν τοις ούρανοις την κρίβιν
έπενηνοχέναι
εφη, όντως καϊ ενταύ&α δ λόγος , λέγων
αγγελον
κνρίον ωφ&αι τφ Μωνοει1
καϊ μετέπειτα
κνρίον αντον
οντά
καί &εον όημαίνων,
τον αντον λέγει ον και δια πολλών των
λελεγμένων
υπηρετούντα
τω νπερ κόΰμον &εω, νπερ ον άλλος
ονκ εΰτι,
Σημαίνει.
6 1 1 Μαρτνριον
δε και άλλο νμιν, ώ φίλοι, εφην, άπο
των γραφών δώβω, ort αρχήν προ πάντων τών κτιομάτων 6
&εος γεγέννηκε2
δνναμίν τίνα ε% έαντού λογικήν9 ήτις κ<ώ δόζα
κνρίον νπο τού πνεύματος
τού άγίον καλείται,
ποτέ δε νίός,
ποτέ δε σοφία, ποτέ δε άγγελος, ποτέ δε &εός, ποτέ δε χ^ρ^ο^
καί λόγος, ποτέ δε άρχιοτράτηγον
εαντον λέγει, εν άν&ρώπον
μορφή φανέντα τω τού Νανή 'ϊηΰού' έχει3 γαρ πάντα
προΰονομάξεύ&αι εκ τ ε τού νπηρετεΐν
τω πατρικό
βονλήματι καϊ εκ
τού άπο τού πατρός δελήβει γεγεννήΰ&αι*.
2 αλλ1 ον τοωΌτον
5
οποίον καϊ εφ' ημών γινόμενον
δρώμεν; λόγο ν γάρ τίνα προ
βάλλοντες,
λόγον γεννώμεν,
ον κατά άποτομήν,
ως έλαττω&ήvcu τον εν ήμιν λόγον, προβαλλόμενοι,
(f. 114a) καϊ δποΐον
επϊ πνρος δρώμεν άλλο γινόμενον,
ονκ ελαττονμένον
εκείνον
ε'ξ ον ή αναψις γέγονεν,
αλλά τον αντού μένοντος,
καϊ το έ%
αντού άναφ&εν καϊ αύτο ον φαίνεται, ονκ ελάττωναν εκείνο έ'ξ
ον άνήφ&η.
3 μαρτνρήβει δε μοι δ λόγος της όοφίας,
αντος
ων o^rog ό &εος άπο τού πατρός τών όλων γεννη&είς^ καϊ λόγος
και σοφία καϊ δνναμις καϊ δόξα τού γεννήβαντος
υπάρχων, καϊ
διά Σολομώνος φήβαντος ταύτα* 'Κάν αναγγείλω νμιν τά κα&
ήμεραν γινόμενα, μνημονεύσω
τά θξ αϊώνος άρι&μήόαι.
κύριος
εκτιΰέ με αρχήν δδών6 αντού εις έργα αυτού, προ τού αιώνος
έ&εμελίωσέ με εν άρχη, προ τού τήν γήν ποιήόαι καϊ προ τού
,τάς άβνύβονς ποιήόαι, προ τού τάς πηγάς προελ&ειν τών υδά
των, προ τού τά όρη έδραΰ^ήναί'
προ δε πάντων τών βοννών
1

Μωβεΐ Α. 2 γεγενηκε Α. 3 εχειν Α.
6
νόμενον Α.
οδών LXX: όδον Α.

4

γεγενησ&αι Α.

5

γε-

60: 5 Gen. 31, 13. 35, 1,7. cf. Gen. 19, 24.
61: 1 cf. Ex. 16,7
etc. Ps. 2, 7. Prov. 8, 22 etc. Gen. 31, 11, 13. 18, 1,2, 33. 32, 24. Ps. 32
(33), 6 etc. los. 5, 14.
61: 3 - 5 Prov. 8, 21a—36.
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γέννα με. 4 ό θεός έποίησε χώραν και άοίκητον κα\ άκρα οίκονμ^να υπ? ούρανόν.
ηνίκα ητοίμαξε τον ούρανόν,
συμπαρήμην αύτω' και οτε άφώριξε τον αυτού θρόνον επ* άνεμων,
ήνίκα Ισχυρά έτίοίει τά ανω νέφη καϊ ως ασφαλείς έποίει πηγάς
αβύσσου,
ηνίκα Ιοχυρά ετίοίει τά θεμέλια της γης, Ύ\μην παρ
αύτω αρμόζουσα, εγώ ημην rj προσέχαιρε * καθ' ημέραν δε εΰφοαινόμην εν προσώπω αύτοϋ εν παντί κοαρω, ort ευφραίνετο
την
οίκουμένην συντελέσας (f. 114 b) και ευφραίνετο εν υίοΐς ανθρώ
πων. 5 νυν ούν, υιέ, άκουε μου. μακάριος άνηρ ος είσακούσεταί μου, καϊ άνθρωπος bg τάς οδούς μου φυλάξει,
ύπνων1
επ* έμαις θύραις καθ' ήμέραν, τηρών σταθμούς έμών
εΙσόδων'
αί γάρ έ'ξοαοι' μου έ'ξο^οι ζωής, καϊ ήτοίμασται
θέλησις
παρά
κυρίου,
οι δε εις εμε άμαρτάνοντες
άσεβοϋσιν εις τάς εαυτών
ψνχάς, και οί μισοϋντές με άγαπώοι
θάνατον.
62 1 Και τούτο αυτό, ώ φίλοι, είπε και διά
Μωυσέως2
ο του θεού λόγος, μηνύων ημιν ον έδήλωΰε τον θεόν λέγειν
τοΰτω αύτω τω νοηματι επι της ποιήσεως του ανθρώπου,
λέγων
ταύτα* Ποιήσωμεν
άνθρωπον
κατ* είκόνα ημετέραν καϊ καθ'
όμοίωΰιν'
καϊ άρχέτωσαν των Ιχθύων της θαλάσσης καϊ τών
πετεινών του ουρανού καϊ τών κτηνών καϊ πάσης της γης καϊ
πάντων τών ερπετών τών ερπόντων επι της γης. και έποίησεν
6 θεός τον άνθρωπον, κατ εϊκόνα θεοϋ έποίησεν αυτόν'
άρσεν
και θήλυ έποίησεν αυτούς,
καϊ εύλόγηόεν
δ θεός αυτούς λέ
γων
Αύ%άνεσθε καϊ πληθύνεσθε
και πληρώσατε την γην και
κατακυριεύσατε
αύτης.
2 Και όπως μη, αλλάζοντες
τους προλελεγμένους
λόγους,
εκείνα λέγητε α ol διδάσκαλοι υμών λέγου6ιν,
η ότι προς εαυτόν ελεγεν ο θεός Ποιήσωμεν,
όποιον
καί ημείς μέλλοντες
τι ποιείν πολλάκις προς εαυτούς
λέγομεν
(f. 115 a) Ποιήσωμεν, η ότι προς τά στοιχεία, τοΌτ' εστί την γην
καϊ τά άλλα ομοίως, ε% ων νοοϋμεν τον άνθρωπον
γεγονέναι,
θεόν είρηκέναι Ποιήσωμεν,
λόγους τους είρημένους υπ' αύτοϋ
του Μωυσέως2 πάλιν ιστορήσω, ε% ων άναμφιλεκτως προς τίνα,
και αριθμώ όντα έτερον καϊ3 λογικόν υπάρχοντα,
ώμιληκέναι
αυτόν έπιγνώναι έχομεν.
3 είσΐ δε οι λόγοι ούτοι' Και εΐπεν
1

άγρυπνων ed. (e LXX).

62: 1 Gen. 1, 26—28.

2

Μωσέως Α.

3

om Α.
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ό &εός' Ίδον 'Αδάμ γέγονεν ως εις έ% ημών τον
γινώσκειν
καλόν καϊ πονηρόν. ούκοΌ^ ειπών *£lg εις εξ ημών, και αριθμόν
ιών άλληλο^ σννόντων, καΐ το ελάχιστον
δύο μεμήννκεν.
ον
γαρ όπερ η παρ νμιν λεγομένη
αϊρεσις δογματίξει φαίην αν
εγώ άλη&ες είναι, η ol εκείνης διδάσκαλοι άποδεϊζαι
δύνανται
ότι αγγέλοις ελεγεν ή ort αγγέλων ποίημα ήν το σώμα το άν&ρώπειον.
4 άλλα τούτο το τω όντι από τον πατρός προβλη&εν
γέννημα προ πάντων τών ποιημάτων σννήν τω πατρίς και τούτω
6 πατήρ προσομιλεΐ, ώς 6 λόγος διά τον Σολομώνοξ
έδήλωσεν,
ότι και αρχή προ πάντων τών ποιημάτων τοντ αντο κα\ γέννημα
νπό τον %*εον έγεγέννητο, ο 6οφία διά 2ίΌλομώνο^ καλείται, και δι'
άποκαλύψεως της γεγενημένης Ίησον τω τον Νανή1 τοντο αντο
είπόντος.
ίνα δε καϊ εκ τούτων φανερον νμϊν γένηται δ λέγω,
ακούσατε και τών από τον (f. 115 b) βιβλίου Ίησον.
5 εστί
δε ταντα' Καϊ έγένετο ως ήν Ίησονς εν 'Ιεριχώ, άναβλέφας τοις
όφ&αλμοις δρα άν&ρωπον έστηκότα κατέναντι αντοϋ. καϊ προσελ&ών ό Ίηβονς εΐπεν αντω' Ημέτερος
εί η τών
νπεναντίων;
καϊ εΐπεν αντω' Έγώ αρχιστράτηγος
δννάμεως κνρίον, νυν παραγέγονα.
καϊ Ίησονς έπεσεν επϊ πρόσωπον
επϊ τήν γήν,
καϊ
εΐπεν αντω' ζ/εο*#οτα, τι προστάσσεις τω σώ οΐκέτη; καϊ λέγει
δ αρχιστράτηγος
κνρίον προς Ίησονν'
Αϋσαι τα
υποδήματα
τών ποδών σον
6 γαρ τόπος, εφ ον εστηκας, γη αγία εστί.
καϊ ή 'Ιεριχώ σνγκεκλεισμένη
ην καϊ ώχνρωμένη,
καϊ ουδείς εξ
αντης έζεπορεύετο.
καϊ είπε κύριος προς Ίησοϋν
Ίδον πάραδίδωμί σοι τήν Ιεριχώ νποχείριον
καϊ τον βασιλέα αντής τον
εν αύτη, δννατούς όντας Ισχύϊ.
6 3 1 Καϊ 6 Τρύφων
Ίσχνρώς καϊ διά πολλών
δείκννταί
σοι τοντο, φίλε, εφη. Aowröi/ ovv καϊ ότι ούτος διά της παρ&ένον άνθρωπος γεννη&ήναι κατά τήν τον πατρός αΰτου βούλησιν νπέμεινεν
άπόδειζον καϊ στανρω&ήναι
καϊ
άπο&ανεΐν
δήλον2 δε καϊ ότι μετά ταντα άναστάς άνελήλν&εν εις τον ονρανόν,
άπόδειζον3.
2 Κάγώ άπεκρινάμην* 'Ήδη καϊ τοντο άποδέδεικταί
μοι,
ω άνδρες,
εν τοις προανιστορημένοις
λόγοις τών
προφητειών,
1

εΐπον add Α.

62: 3 Gen. 3, 22.

2

δήλον ed.

3

om ed.

62: 5 los. 5, 13—6, 2.
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ονς όΥ υμάς πάλιν άναμιμνη6κόμένος
κα\ έζηγούμενος
πειρά(ΐ. 116a)tfoftat καΐ είς την πέρϊ τούτον 6νγκατάθε6ιν
άγαγείν
νμας,
6 γονν λόγος ον εφη 'Η6αίας'
Την γενεάν αυτοί) τις
διηγη6εται;
οτι αίρεται από της γης η ζωή αντον'
ον δοκει
6οι λελέχθαι ώς ονκ έζ ανθρώπων
έχοντος το γένος τον δια
τάς ανομίας τον Ι^ου είς θάνατον παραδεδ06θαι
εϊρημένον
ύπό
τον θεοϋ; περί ον και Μωνΰης1 τοϋ αίματος, ώς προέφην,
αϊματι 6ταφνλης, εν παραβολή ειπών, την 6τολην αντον
πλύνειν2
εφη, ώς τον αίματος αντον ονκ εξ ανθρωπείου 6πέρματος
γεγεννη1
μένον αλλ εκ θελήματος θεοϋ.
3 και τα νπο Λανεϊδ
είρημένα'
Έν ταΐς λαμπρότη6ΐ των αγίων 6ον, εκ γα6τρος προ έωοφόρον
έγέννηΰά 6ε, ώμο6ε κΰρί-og καϊ ου μεταμεληθη6εται'
Σν ιερεύς
είς τον αιώνα κατά τήν τά%ιν Μελχι6εδέκ'
ον 6ημαίνει
νμίν
ort άνωθεν και διά γα6τρος ανθρωπείας δ θεός και πατήρ των
όλων γεννα6θαι
αντον έμελλε; 4 και εν έτέροις ειπών,
τοις
και αντοΐς προλελεγμένοις'
Ό θρόνος 6ον, ό θεdg, είς τον αΙώνα
τον αιώνος'
ράβδος εύθύτητος
η ράβδος της βα6ιλείας
6ον.
ήγάπη6ας δικαιο6ννην και έμί6η6ας ανομίαν
δια τοϋτο εχρι6ε 6ε
6 θεός, 6 θεός 6ον, έλαιον άγαλλιά6εως παρά τονς μετόχονς 6ον.
6μύρναν καϊ 6τακτην και κα66ίαν από τών ιματίων 6ον,
άπο
βάρεων έλεφαντίνων,
έ% ων εύφραναν 6ε. (f. 116 b)
θνγατέρες
βα6ιλέων εν τη τιμή 6ον' παρε6τη η βα6ίλι66α εκ δεξιών 6ον,
εν ίματι6μψ διαχρύ6ω περιβεβλημένη3,
πεποικιλμένη.
ακον6ον,
θνγατερ,
καϊ ϊδε και κλΐνον το ονς 6ον, και έπιλάθον τον λαοϋ
6ον καϊ τον οίκον τον πατρός 6ον και έπιθνμη6ει
6 βα6ιλενς
τον κάλλονς 6ον, οτι αντός ε6τι κΰρ^ό^ 6ον, καϊ
προ6κννη6εις
αντω.
5 ort γονν και προ6κννητός
ε6τι καϊ θεός καϊ Χρι6τος
νπο τον ταϋτα ποιή6αντος μαρτνρούμενος,
και ol Ad^ot ovrot
διαρρήδην 6ημαίνον6ι.
καϊ ort τοις είς αντον πι6τεύον6ιν,
ώς
ον6ι μια ψνχη και μια 6νναγωγη
και μια έκκλη6ια,
6 λόγος
τοϋ θεοϋ λέγειά ώς θνγατρί, τη εκκλη6ια τη έ% ονόματος αΰτου
γενομένη καϊ μετα6χού6η
τον ονόματος αντον (Χρι6τιανοϊ
γάρ
πάντες καλούμεθα),
ομοίως φανερώς οι λόγοι κηρύ66ον6ι,
διδά6κοντες ήμας καϊ τών παλαιών πατρώων εθών
έπιλαθέ6θαι,
1

Μωαής Α.

2

πλννεΐν ed.

3

Α corr. (itsgi- ex TCOL- ?)

63: 2 Is. 53, 8. cf. Gen. 49, 11. cf. Ioan. 1, 13.
(110), 3, 4.
63: 4 Ps. 44 (45), 7—13.

4

om A.

63: 3 Ps. 109

Iustinus.

170

όντως έχοντες* 'Άκονσον, ΰύγατερ, καϊ ί'δε και κλϊνον το ονς
σον, καϊ ειΐίλά&ον τον λαον σον καϊ τον οίκον τον πατρός
σον καϊ έπι&νμήσει 6 βασιλεύς τον κάλλους 6ον, ότι αντός
έστι κύριος öov, καϊ προσκννήσεις αντω.
64 1 Καϊ 6 Τρύφων 'Έστω νμών, των «ξ ε$νών, κύριος
κάί Χριστός καϊ &εός γνωριξόμενος, ώς αϊ γραφαϊ θΎ\μαίνον6ιν^
οϊτινες καϊ από τον ονόματος αντοϋ Χριστιανοί καλεΐσ&αι πάντες
έσχηκατε* ημείς δε, τον &εον (f. 117 a) τοϋ καϊ αυτόν τούτον
ποιήσαντος λατρενταϊ όντες, ον δεόμε&α της ομολογίας αντον
ονδε της προσκννήσεως.
2 Κάγω προς ταύτα εϊπον *£1 Τρύφων, ει ομοίως νμιν
φιλέριστος καϊ κενός νπηρχον, ουκ αν έτι προσέμενον κορωνών
νμιν των λόγων, ου σννιέναυ τα λεγόμενα παρασκεναζομένοις,
αλλά τι λέγειν μόνον &ήγον6ιν έαντονς' νϋν δε, έπεϊ κρίσιν
&εοϋ δέδοικα, ον φ&άνω άποφαίνεσ&αι περί ονδενός των από
τοϋ γένονς υμών, ει μήτι1 έστϊν από των κατά χάριν την από
κνρίον Σαβαω& σω&ηναι δνναμένων2. διό καν νμεις πονηρεύησ&ε
προσμένω προς οτιονν προβαλεισ&ε και αντιλέγετε άποκρινόμενος' καϊ το αντό καϊ προς πάντας απλώς τονς εκ παντός γέ
νονς άν&ρώπων, σνξητειν η πνν&άνεσ&αί μον περί τούτων βουλομ,ένονς πράττω. 3 ότι ονν καϊ ol σωζόμενοι από τον γένονς
τοϋ νμετέρον δια τούτου ^ώξοι/το^ καϊ εν τγι τούτον μερίδι είσί,
τοις προλελεγμένοις νπ' εμον από τών γραφών εΐ προσεσχηκειτε,
ένενοηκειτε αν ηδη, κάμε δήλον ότι περί τούτου ουκ αν ^ρωτή
σατε, πάλιν δε έρώ τα προλελεγμένα μον από τοϋ Αανείδ, και
άζιώ νμας προς το σννιέναι, μή προς το πονηρεύεσ&αι καϊ άντιλέγειν μόνον έαντονς ότρϋναι.
4 Είσϊν ονν οι Adyot, ονς φησιν 6 Λανείδ, οντοι' Ό κυ
ρίου έβασί(ΐ. 117b)Xsvösv, όργιζέσ&ωσαν λαοί' δ καθήμενος
επί τών χερονβίμ, σαλεν&ήτω η γη. κύριος εν Σιων μέγας
καϊ υψηλός εστίν επϊ πάντας τονς λαούς, έζομολογησάσ&ωσαν3
τω όνόματί σον τω μεγάλω, ότι φοβερόν και άγιόν έστι, καϊ
1

μήτΐξ Α corr.: man. prim. μήτι ? Α mg. ει μήτι ε'ΰτιν aitb των
2
κατά χάριν την άπο nvqiov 6αβαώ& ϋω&ήναι δννάμενον.
δυνά
3
μενος Α.
-ΰάΰ&ω- Α corr.: mau. prim. -ΰάτω-?
63: 5 Ps. 44 (45), 11—13.

64: 4 Ps. 98 (99), 1—7.
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τιμή βασιλέως κρίσιν άγαπφ. σν ήτοίμασας ευθύτητας,
κρίσιν
καΙ δικαιοσύνην εν Ιακώβ σν έποίησας. ύψοντε κνριον τον
%εον ημών καϊ προσκννειτε τω νποποδίω των ποδών αντον,
ότι άγιος έστι. Μωνσής1 και Ααρών εν τοις ίερεϋσιν αυτόν,
και Σαμονήλ εν τοϊζ επικαλονμένοις το όνομα αντον' έπεκαλονντο τον κυρτοί/, και co>rog είσήκονεν αντών. εν στνλω νε
φέλης έλάλει προς αυτούς, ort έφνλασσον τα μαρτύρια αντον,
καϊ τά προστάγματα αντον α έδωκεν αντοϊς. 5 καΙ εν άλλοις,
τοΐζ καϊ αντοις προανιστορημένοις, δια τον Λανειδ λεχ&εϊσι
λόγοις, ονς είς Σολομώνα άνοήτως φάσκετε εϊρήσ&αι, έπιγεγραμμένονς εις Σολομώνα, εξ ων καϊ το ότι είς Σολομώνα ονκ
εϊρηνται άποδείκννται, καί ort otirog καϊ προ τον ήλίον ήν, καϊ
ot άπο τον λαού υμών σωζόμενοι δι αντον σω&ήσονται. 6 είσϊ
δε οντοι' cO &εός, το κρίμα σον τω βασιλει δος καϊ την δίκαιο^
σύνην σον τω νΐω τον βασιλέως' κρ^ζ/ε?2 τον λαόν σον εν δι
καιοσύνη και τονς πτωχούς σον εν κρίσει. αναλαβέτωσαν τά
ορη τω λαω είρήνην καϊ ot βοννοι δικαιοσύνην. κρ^δί τονς
πτωχούς τον λαοί), (f. 118 a) και, σώσει τους νιονς τών πενήτων,
καί ταπεινώσει σνκοφάντην' καϊ σνμπαραμενει τω ήλίω και
προ της σελήνης γενεάς3 γενεών ' καί- τά λοιπά άχρι τον ' Προ
ro# ήλίον διαμένει το όνομα αντον. καϊ ενενλογη&ήσονται εν
αντω πασαι αι φνλαϊ της γης' πάντα τά ε&νη μακαριοϋσιν
αντόν. ενλογητος κύριος, δ &εος Ισραήλ, 6 ποιών &ανμάσια
μόνος, και ενλογητον το όνομα της δόξης αντον εις τον αιώνα
τον αιώνος' καϊ πληρω&ήσεται της δόξης a^roi) πάσα ή γη'.
γένοιτο, ^sVotro. 7 καϊ εκ τών άλλων ων προειπον ομοίως διά
ζΐανειδ λελέχ&αι λόγων, ort απ* άκρων τών ουρανών προέρχεσ&αι
εμελλεν καϊ πάλιν εις τονς αντονς τόπον ς άνιέναι έμηννετο,
άναμνήσδητε, ίνα και &εον ανω&εν προελ&όντα και ανϋ'ρωπον
εν άν&ρώποις γενόμενον γνωρίσητε, καϊ πάλιν εκείνον πάραγενησόμενον, δ ν δραν μέλλονσι καϊ κόπτεσ&αι ol έκκεντήσαντες
αντόν. 8 είσϊ δε ούτοι' Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν &εοϋ,
%οΙηϋιν δε χειρών αντον αναγγέλλει το στερέωμα, ήμερα τη
1

Μωσής Α.

2

ηρίνειν Α mg.

3

είς γενεάς ed. (e LXX).

64: 6 Ps. 71 (72), 1—5. Ps. 71 (72), 17—19. 64: 7 cf. Zach. 12,10.
Ioan. 19, 37. Kev. 1, 7.
64: 8 Ps. 18 (19), 1—7.
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ήμερα έρεύγεται
ρήμα, κα\ νύ% τη ννκύ αναγγέλλει
γνώΰιν.
ουκ είοι λαλιαϊ ούδε λόγοι, ων ονχϊ ακούονται αϊ φωναί αυτών.
εις παΰαν την γήν έζήλ&εν 6 φ&όγγος αυτών καϊ εις τά πέρατα
της οικουμένης τά ρήματα αυτών,
εν τω ήλίω ε&ετο το βκψ
νωμα αυτοϋ,
και αυτός ώς νυμφίος έκπο(ί. \18\ήρευόμενος
εκ
παΰτοϋ αΰτου, άγαλλιάύεται1
ως γίγας δραμείν δδόν. απ! άκρου
του ουρανού η έξοδος αυτοϋ, καϊ το κατάντημα αυτοϋ εως άκρου
τοϋ ούρανοϋ, και ουκ έβτιν ός άποκρυβήόεται
της θέρμης
αυτοϋ.
6 5 1 Και 6 Τρύφων εφη' 'Tito τών τοοούτων
γραφών
δυόωπούμενος
ουκ οίδα τι φώ περί της γραφής ην εφη Ήόαίας,
κα& ην δ &εός οΰ^θνΐ έτέρω δοϋναι την δόζαν co>roi) λέγει,
ούτως ειπών Έγώ κΰρ^ο? ό &εός, τοϋτό μου όνομα, την δόζαν
μου έτέρω ου μη δώβω ούδε τάς άρετάς μου.
2 Κάγώ* ΕΙ μεν απλώς και μη μετά κακίας τούτους
τους
λόγους ειπών εβίγηόας, ω Τρύφων, μήτε τους προ αυτών προειπών μήτε τους έπακολου&οϋντας
ΰυνάψας,
Συγγνωστός ει, ει
δε χάριν τοϋ νομίξειν δύναα&αι εις άπορίαν έμβάλλειν
τον
λόγον, iV 2 εϊπω fWi/rtc^ f^cct τάς γραφάς άλλήλαις,
πεπλάνηΣαι' ου γάρ τολμήσω τοϋτό ποτέ ή έν&υμη&ήναι ή ειπείν,
άλΧ εάν rotcorr^ τις οοκο#(?α είναι γραφή προβλη&ή, καϊ πρόφα<5ινζ έχη ώς εναντία ούΣα, εκ παντός πεπειΣμένος
ότι ου
δεμία γραφή τη ετέρα εναντία εΣτίν,
αυτός μή νοεΐν
μάλλον
ομολογήσω τά είρημένα, και τους εναντίας τάς γραφάς απολαμ
βάνοντας
το αυτό φροι/εΓν μάλλον έμοι πειΣαι
άγωνιΣομαι.
3 όπως δ1 αν ης προτε&εικως*
το πρόβλημα,
(f. 1 1 9 a ) &εός
έπιΣταται.
εγώ δε ώς εϊρηται 6 λόγος άναμνηΣω ύμας,
όπως
και εξ, αυτοϋ τούτου γνωρίΣητε
ότι ο &εός τω ΧριΣτω
αυτοϋ
μόνω την δόζαν δίδωΣιν.
άναλήψομαι δε βραχείς τινας λόγους,
ω άνδρες, τους εν Συνάφεια τών ειρημένων υπό τοϋ
Τρύφωνος
καϊ τους ομοίως Συνημμένους
κατ έπακο7^ού%,ηΣιν ου γάρ εξ
ετέρας περικοπής αυτούς έρώ, αλΧ ύφ1 εν ως είΣι
Συνημμένοι*
καϊ ύμεΐς τον νουν ΙχρήΣατέ μοι.
4 ειΣΪ δε οΐτοί,' Ούτως
1
ισχυρός add ed. (e Apol. 54: 9, Dial. 69: 3; cf., Apol. 40: 4.
3
4
i'vcc ed.
vTCocpocöiv Α mg.
-κώς Α corr.: man. prim. -%bg?

65 : 1 Is. 42, 8.
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λέγει κύριος 6 θεός, 6 ποιη6ας τον ούρανον και πήζας
αυτόν,
6 6τερεω6ας την γήν και τα εν αύτη, καϊ διδούς πνοήν τω
λαω τω iii αυτής καϊ πνεύμα τοις πατοϋ6ιν αυτήν' Έγώ κνρω^
ό θεός εκάλεΰά 6ε εν δικαιο6ύνη,
και κρατήβω της χειρός 6ου
και ι6χυ6ω 6ε, καϊ εδωκά 6ε είς διαθήκην γένους,
είς φως
εθνών, άνοΐξαι οφθαλμούς
τυφλών, έξαγαγειν εκ δε6μών
πεπεδημένους καϊ εξ οϊκου φυλακής καθήμενους
εν 6κότει.
5 εγώ
κύριος 6 θεός, τοϋτό μου όνομα, την δόί,αν μου έτέρω ου μη
δω6ω ούδε τάς άρετάς μου τοις γλυπτοίς.
τά απ' αρχής ιδού ήκει,
κο^νά α εγώ αναγγέλλω, καϊ προ του άναγγεϊλαι
έδηλώθη υμΐν.
'Τμνη6ατε τω θεώ ϋμνον καινόν
αρχή αυτού αιί άκρου της
γης' οί καταβαίνοντες
τήν Θάλα66αν καϊ. πλέοντες αεί,1 νή6οι
και ol κατοικούντες
αύτάς.
6 εύφράνθητι
έρημος (f. 119 b) και
al κώ^αί- αυτών καϊ αι2 επαύλεις,
καϊ ol ^förotxowrfg Κηδάρ
εύφρανθη6ονται,
κα\ οί κατοικοϋντες
πέτραν άπ! άκρου τών
ορέων βοη6ονται.
δώ6ου6ι τω θεώ δόί,αν, τάς άρετάς
αύτοϋ
εν ταϊς νη6οις άναγγελοϋ6ΐ.
Κύριος 6 θεός τών
δυνάμεων
ΒΪ,ελεύ6εται, 6υντρίψει πόλεμον,
έπεγερει
ξήλον καί
βοή6εται
έπι τους εχθρούς μετ ι6χύος.
7 και ταύτα ειπών έφην προς
αυτούς' Νενοήκατε, ω φίλοι, ότι ό θεός λέγει δω6ειν τούτω, ον
είς φώς εθνών κατέ6τη6ε,
δόζαν και ουκ αλλω τινί, άλλ' ούχ,
ώς εφη Τρύφων, ως έαυτω κατέχοντος του θεοϋ τήν δόί,αν;
Καϊ δ Τρύφων άπεκρίνατο'
τοιγαροϋν καϊ τά επίλοιπα του

Νενοήκαμεν
λόγον.

καϊ τούτο '

πέραινε

6 6 1 Κάγώ πάλιν άναλαβών τον λόγον, οπόθεν τήν αρ
χήν έπεπαύμην άποδεικνύων
ότι εκ παρθένου γεννητός και διά
παρθένου γεννηθήναι
αυτόν διά Ή6αίου έπεπροφήτευτο,
καϊ
αυτήν τήν προφητείας
πάλιν ελεγον.
2 ε6τι δε αύτη'
Και
προ6έθετο
κύριος λαλή6αι τω "Λχαζ, λέγων
Αϊτη6αι
6εαυτω
6ημεΐον παρά κυρίου του θεοϋ 6ου εις βάθος ή είς ύφος.
καϊ
είπεν Άχαξ' Ου μή αΙτη6ω ούδε μή πειρά6ω κύριον. και είπεν
Ή6αίας'
Άκού6ατε
δή, οίκος Ααυείδ.
μή μακρόν ύμιν αγώνα
παρέχειν άνθρώποις;
και πώς κνρίω παρέχετε αγώνα; διά τούτο
1

, αι ed. (e LXX).

65: 4—6 Is. 42, 5—13.

2

%a\ CCL om Α primo; suppl. supra man. ead.
66: 2, 3 Is. 7, 10—16 a. 8, 4. 7, 16b, 17.
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δω6ει κύριος αντος νμΐν 6ημεϊον
ιδού ή παρθένος
εν γαβτρϊ
λή(ΐ. 120a)^£Tiu και τέξεταν νιόν,
και καλέ6ον6ιχ
το όνομα
αυτοί) 'Εμμανουήλ,
βούτνρον καϊ μελί φάγεται.
3 πριν η γνώναι
αντον ή προελέ6&αι πονηρά εκλέγεται το άγαΰόν'
διότι,
πριν
η γνώναι το παιδίον κακόν η αγαθόν,
άπει&εϊ πονηρά2
τον
έκλέξα6&αι το άγα&όν. διότι, πριν η ^ι/ώχ/ία το παιδίον
καλειν
πάτερα η μητέρα,
λήψεται δύναμιν Ααμαβκον
καϊ τά
6κνλα
Σαμάρειας έναντι βα6ιλέως 'Λ66νρίων.
καϊ καταληφ&ήόεται
ή
3
γη.
6κληρώς οΪ6εις άπο προβώπον
των δύο βαβιλέων.
άλλ'
επάγει δ &εος έπι 6ε καϊ επί τον λαόν 6ον καϊ έπι τον οίκον
τον πατρός öov ημέρας, αϊ ονδέπω ηκαΰιν,
άπο της ημέρας
ης άφεΐλεν Έφραΐμ άπο Ιούδα τον βαοιλέα *Λ66νρίων.
4 και
έπέφερον'
"Οτι μεν ονν εν τω γένει τω* κατά βάρκα Ιίβραάμ
ούδεϊς ουδέποτε άπο παρ&ένον γεγέννηται ονδε λέλεκται
γεγεννημένος άλλ' η ούτο^ ό ημέτερος Χριότός, πά6ι φανερόν
ε6τι.
67 1 Καϊ 6 Τρύφων
άπεκρίνατο*
Ή γραφή ονκ έχει'
Ίδον ή παρθένος
εν γαοτρϊ λήψεται και τε%εται νιόν,
άλλ'
Ίδον ή νεανις εν γαύτρϊ λήψεται καϊ τέξεται νιόν, καϊ τά έξης
λο^ττά ώς εφης.
εοτι δε ή πα6α προφήτευα λελεγμένη είς *Εζεκίαν, είς ον καϊ α^οο^κι/υτο^ άποβάντα κατά την
προφήτευαν
ταύτην.
2 εν δε τοις των λεγομένων Ελλήνων μύ&οις λέλεκται
Sn Περΰενς εκ (f. 120 b) Λανάης, παρ&ένον ονοης, εν χρνΰον
μορφή ρεύοαντος έπ1 αυτήν τον παρ' αύτοΓ^ /Ιώς
καλονμένον,
γεγέννηται'
καϊ νμεις τά αυτά έκείνοις λέγοντες, αίδεϊύ&αι οφεί
λετε, καϊ μάλλον άν&ρωπον δξ άν&ρώπων γενόμενονδ λέγειν τον
Ίηόονν τούτον, και, εάν άποδείκνντε
άπο των γραφών οτι αυτός
έοτιν 6 Χρι6τός, διά το έννόμως καϊ τ ελέω ς πολιτενεό&αι
αντον
κατη%ιώ6&αι τον έκλεγήναι είς Χριότόν,
άλλα μή
τερατολογεΐν
τολμάτε, όπως μήτε6 ομοίως ro% ΓΈλλη6ι μωραίνειν
έλέγχη6&ε.
3 Καϊ εγώ προς ταντα έφην' *£1 Τρύφων,
εκείνο 6ε πεπεϊ6&αι βούλομαι και πάντας απλώς άν&ρώπονς, ort καν ye^otccξοντες ή έπιτω&άζοντες χείρονα λέγητε,
ονκ εκ6τή6ετέ με των
προκειμένων,
άλλ1 έζ ων7 είς ελεγχον νομίζετε προβάλλειν
λόγων
1

2
Α corr.: man. prim. καλέσει?
πονηρίαις Α mg.
4
5
6
ed. (e LXX).
του Α.
λεγόμενοι Α.
μηδέ ed.

67 : 1 Is. 7, 14.
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χε η πραγμάτων, έ% αυτών τάς αποδείξεις τών ύπ' έμοϋ λεγομέ
νων μετά μαρτυρίας τών γραφών άεϊ ποιήοομαι.
4 ουκ ορθώς
μέντοι ούδε φιλαλήθως
ποιείς , κάκεΐνα περί ων άεϊ όυγκαταθέβεις ημϊν γεγένηνται,
οτι διά το ΰκληροκάρδιον
του λαοϋ υμών
δίά Μωυΰέως1 τίνες τών εντολών r s O ^ ^ W t εΐόίν,
άναλύειν
πειρώμενος.
εφης γάρ δίά το έννόμως πολιτεύεσαι
έκλελέχθαι
αύτον κα\ Xottfröv γεγενηβθαι , ει αρα oirog αποδειχθείς
ων.
5 Kai (f. 121 a) ό Τρύφων'
Συ γάρ ώμολόγηΰας
Ύ\μϊν,
εφη, ο η και περιετμήθη
xcd τά άλλα τά α/ο^ΐί^ 2 τά διά Μωυ
ΰέως1 διαταχθέντα
έφύλαί,ε.
6 Κάγω άπεκρινάμην'
Ώμολόγηόά
τε και ομολογώ* αλλ'
ούχ ως δικαιούμενον
αύτον διά τούτων ωμολόγηβα
ύπομεμενηκέναι πάντα,
αλλά την οϊκονομίαν απαρτίζοντας
ην ήθελεν 6
πατήρ αύτοϋ και τών όλων stoi/^T^g και κύριος και θεός,
και
γάρ το άποθανειν
όταυρωθέντα
όμολο^ω ύπομεϊναι
αύτον και
το ανθρωπον γενέόθαι και το6αϋτα παθεΐν ο6α διέθεΰαν
αύτον
οί άπο του γένους υμών.
7 έπει πάλιν, ω Τρύφων, μη όυντί«fretfca3 οϊς φθάνεις βυντεθειμένος,
άπόκριναί fiot' οί προ Μωυόέως* γενόμενοι δίκαιοι καϊ πατριάρχαι, μηδέν φυλάζαντες
τών
otfa αποδείκνυαν
6 λόγος άρχην διαταγής είληφέναι διά Μωυβέως,* σώζονται εν τη τών μακαρίων κληρονομιά η ου;
8 Και 6 Τρύφων εφη" AI ^ροίφία άναγκάξουβί με ομολογεϊν.
Ομοίως δε άνερωτώ 6ε πάλιν , εφην' Τάς προόφοράς καϊ
τάς θυοίας
δι ενδειαν 6 θεός ενετείλατο
ποιειν τους πατέρας
υμών, η διά το ΰκληροκάρδιον αυτών και ευχερές προς είδωλολατρείαν;
Και τούτο, εφη, αί γραφαΐ ομοίως άναγκάξουβιν
δμολογεΐν ημάς.
9 Και o r t , φημί, κοανήν ό^αθ^'κ^ι/ dta(f. 1211β)θή(3εβθαι
6 θεός επήγγελται
παρά την εν όρει Χωρήβ, ομοίως αί γραφαι
προεϊπον;
Και τούτο άπεκρίνατο
προειρήβθαι.
Κάγω πάλιν ' Ή δε παλαιά διαθήκη,
εφην, μετά φόβου
και τρόμου διετάγη τοις ττατρώ^ν υμών,
ως μηδέ
δύναβθαι
αυτούς έπαΐειν του
θεοϋ;
1

Μωαεως Α.

2

νόμημα Α.

3

βνντί&εΰ&οα Α.

4

67: 9 cf. Ier. 38 (31), 31. cf. Ex. 20, 19. Heb. 12, 21.
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Κάκεινος
ώμολόγηβε.
10 ΤΙ ουν; εφην. Έτέραν δια&ήκην εοε<5&αι δ &εος υπέβχετο, ούχ <hg εκείνη διετάγη,
και άνευ φόβου και τροφού καΐ
αστραπών διαταγηναι
aixolg εφη, και δεικννουόαν
τι μεν hg
αΐώνιον και παντϊ γένει αρμόζον και ένταλμα και έργον 6 &εος
έπΐόταται, τί δε προς το οκληροκάρδιον του λαού υμών άρμοοάμενος, ώς και διά των προφητών βοα,
ένετέταλτο.
11 Καϊ τούτω 6υν&έ<5$αι, εφη, εκ παντός τους
φιλαλήθεις,
άλλα μη φιλέριδας,
άναγκαίον.
Κάγώ' Ουκ οΐδ9 όπως, εφην, φιλερίοτους
τινάς
άποκαλών,
afabg ΐίολλάκ^ εν τούτω εφάνης τω έργω ων, άντειπών
ιίολλάκ^
oig ΰυνετέ&ης.
6 8 1 Και δ Τρύφων' "Απιύτον γαρ καϊ αδύνατον
ΰχεδον
πράγμα επιχειρείς άποδεικνύναι,
δτι θεός ύπέμεινε
γεννη&ηναι
και άνθρωπος
γενέσθαι.
ΕΙ τούτο, εφην, έπ 1 άνθρωπείοις
διδάγμαοιν
η έπιχειρήμαΰιν επεβαλόμην άποδεικνύναι,
άναόχέΰθαι
μου ούκ αν έδει
υμάς * ει δε γρaφäg παί εϊς τούτο εiρημέvag (f. 122 a)
τοιαύτας,
πλειότάκις αύτάς λέγων , άζιώ υμάς έπιγνώναι αύτάς,
όκληροκάρό^οί- προς το γνώναι νουν καϊ θέλημα του θεού
γΙνε6θε.
ει δε βούλεόθε τοιούτοι άει μένειν, εγω μεν ούδεν αν βλαβειην2 *
τά δε αυτά άει έχων, α και προ του όυμβαλειν υμΐν
εΐχον,
άπαλλάζομαι
υμών.
Γ
2 Και 6 Τρύφων'
Όρα, ω φίλε, εφη, ßu μετά
πολλού
3
κόπου καϊ καμάτου γέγονέ 6οι το κτήόαοθαι
αυτά' και ημάς
ουν, βαοανίΰαντας
πάντα τά έπιτρέχοντα,
ΰυνθέόθαι
δει oig
άναγκάζουοιν
ήμας ai γραφαΐ.
Κάγώ πρbg ταύτα * Ουκ ά%ιώ, είπον, υμάς μή παντί τρόπω
αγωνιζόμενους
την έξέταοιν τών ζητουμένων
ποιειόθαι,
αλλ'
έκείνοις μη πάλιν άντιλέγειν,
μηδέν έχοντας λέγειν,
oig εφητε
βυνθέΰθαι.
3 Και 6 Τρύφων εφη' Τούτο πειραόόμεθα
πρά%ειν.
Πάλιν εγώ εφην* Προς το£<? άνηρωτημένοις
καϊ νύν ύιί
εμού πάλιν άνερωτήόαόθαι
υμάς βούλομοα * διά γάρ τών άνερωτήΰεων τούτων και περαιωθηναι
6υν τάχει τον λόγον άγωvwDp αι.
1

απ Α.

2

ßlaßoir\v Α.

3

κτήΰοίσ^ε Α.
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Και 6 Τρύφων εφη' Άνερώτα.
Κάγω είπον* Μήτι άλλον τινά προΰκννητον και κύριον
και &εον λεγόμενον εν ταΐς γραφαις νοείτε είναι πλην τον
toxhro ποιήόαντος το παν και τον Χριβτον, ος (f. 122 b) δια
των τοιούτων γραφών απεδείχθη νμϊν αν&ρωπος γενόμενος;
4 Καϊ 6 Τρύφων' Πώς τοϋτο δννάμε&α είναι όμολογήΰαι,
οπότε, εΐ καϊι άλλος τις ε6τι πλην τον ιατροί? μόνον, την τοβαντην ζητη6ιν έποιηβάμεΘ'α;
Κάγω πάλιν' Άναγκαϊόν εϋτι και ταντα νμας έρωτήβαι,
όπως γνώ' μήτι άλλο φρονείτε παρά &εω; ομολογήσατε,2
Κάκεινος' Ον, αν&ρωπε, εφη.
Κάγω πάλιν* Υμών ονν ταντα άλη&ώς βνντι&εμένων καϊ
τον λόγον λέγοντος' Την γενεάν αύτον τις διηγήβεται; ονκ
ήδη καϊ νοειν οφείλετε δτ6 ονκ εΰτι γένονς άν&ρώπον βπέρμα;
5 Καϊ δ Τρύφων' Πώς ονν δ λόγος λέγει τω Λανεϊδ ort
άπο της δβφύος αΰτου λήψεται έαντω vibv δ &εος καϊ κατορ&ώοει αντω την βαβιλείαν καϊ κα&Ιόεί αύτον επϊ &ρόνον της
δόξης αύτοΌ;
6 Κάγω εφην Ί& Τρύφων, εΐ μεν καϊ την προφητειαν,
ην εφη Ήβαίας, ον φηΰι προς τον owcov τον Αανείδ' Ίδον η
jmpO'eVog εν γαοτρϊ λύεται'
αλλά προς έτερον οίκον τών δώ
δεκα φνλών, ϊΰως αν άπορίαν είχε το πράγμα' επειδή δε καϊ
αύτη ή προφητεία προς τον οίκον /ίανεϊδ εϊρηται, το είρημένον
προς Αανεϊδ νπο &εον εν μνοτηρίω διά Ήβαίον ώς έμελλε
γίνεσαι έξηγή&η' εΐ μήτι τούτο ονκ έπίόταΰ&ε, ω (jpt'Aofc, εφην,
oVt 3to/Uoi>£ λόγονς, τους έπικεκαλνμμένως3 καϊ εν παραβο(f, 12Β&)λαΐς η μνΰτηρίοις ή εν 6νμβόλοις έργων λελεγμένονς,
οι μετ" εκείνονς τους είπόντας ή πράξαντας γενόμενοι ^ροφ^τοα
έξηγήβαντο.
7 Και μάλα, εφη 6 Τρύφων.
Έάν ονν αποδείξω τήν προφητείαν ταύτην τον ^Ηοαίον
εις τούτον τον ήμέτερον Χριΰτον είρημένην, άλΧ ονκ εις τον
Έξεκίαν, ως φάτε ύμεϊς, ονχϊ καϊ εν τούτω δνβωπήΰω ύμας μή
1
2
st καί in ras. Α corr.
παρά &εφ, όμολογήΰατε Α: παρ' et τέως
3
ώμολογήαατε ed.
άτΐο%ε%α1νμμένως Α.

68: 4 Is.^53, 8.
68: 5 cf. Ps. 131 (132), 11. 2 Reg. 7, 12—16.
Act. 2, 30. 1 Reg. 2, 8.
68: 6 Is. 7, 13.
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πείθεσθαι
τοις διδασκάλοις υμών,
οΐτινες τολμώσι λέγειν
την
βξήγησιν, ην έξηγήσαντο οι έβδομήκοντα υμών πρεσβύτεροι
παρά
Πτολεμαίω τω των Λίγνπτίων
βασιλεϊ γενόμενοι,
μη είναι εν
τκ9ί/ϊ> αληθή; 8 et γαρ αν διαρρήδην εν ταϊς γραφαις qpo^i/o^rca
ελέγχοντα
αυτών την άνόητον και φιλαντον
γνώμην,
ταύτα
τολμώ6ι λέγειν μη οντω γεγράφθαι * α δε αν και ελκειν προς
α1 νομίξονόί
δύνασθαι
άρμόξειν πράξεις ανθρώπειους,
ταύτα
ουκ εϊς τούτον τον ήμέτερον Ίησούν ΧρΜ?τόν εΙρήσθαι
λέγουσιν,
αλΐ, εις ον αυτοί έξηγεΐσθαι
επιχειρούσιν.
οποίον καϊ την
γραφών ταύτην, περί ής η νύν ομιλία εστίν, έδίδαξαν υμάς λέ
γοντες εις Ήζεκίαν αυτήν είρήσθαι,
όπερ, ως ύπεσχόμην,
απο
δείξω ψεύδεσθαι
αύτοΰ^. 9 ας δ9 αν λέγωμεν αύτοΐς
γραφάς,
αϊ διαρρήδην
τον Χ ρ ^ τ ό ν καί παθητον καϊ προσκυνητον
καί
(f. 123 b) θεον αποδεικνύουνΊν,
ctg καϊ προανιστόρησα
υμΐν,
ταύτας είς Χριστον μεν είρήσθαι
άναγκαξόμενοι
συντίθενται,
τούτον δε μη είναι τον Χριστον τολμώσι λέγειν, ελεύσεσθαι
δε
και παθεϊν
και βασιλεύσαι
και προσκυνητον
γενέσθαι
θεον
δμολογούσιν'
όπερ γελοιον και άνόητον ον2 ομοίως
αποδείξω.
άλΧ έπεί κατεπείγει
με πρότερον
προς τα υπο σού εν γελοίω
τρόπω είρημένα άποκρίνασθαι,
προς ταύτα τάς αποκρίσεις ποιήσομαι, και προς τα επίλοιπα εις ύστερον 3 τάς αποδείξεις
δώσω.
6 9 1 Ευ ϊσθι οίν1 ω Τρύφων,
λέγων έπέφερον,
ort ä
παραποιήσας
δ λεγόμενος
διάβολος εν τοις "Ελλησι
λεχθήναι
έποίησεν, ως και διά των εν Αϊγύπτω μάγων ενήργησε και διά
των επί Ηλία* ψευδοπροφητών,
καϊ ταύτα βεβαίαν μου την εν
ταϊς γραφαϊς γνώσιν και πίστιν κατέστησεν.
2 St αν γάρ Αιόνυσον μεν υίον τού /Ιιος εκ μίξεως ήν μεμίχθαι
αυτόν τη
Σεμέλη, γεγενήσθαι
λέγωσι, κα\ τούτον ενρετήν αμπέλου
γενόμενον, και διασπαραχθέντα
και αποθανόντα
αναστήναι,
είς ούρανόν τε άνεληλυθέναι
Ιστορώσι, και ονον5 εν τοις
μυστηρίοις
αυτού παραφέρωσιν,
οΰ%1 την προλελεγμένην
υπο
Μωνσέως6
άναγραφεΐσαν
Ιακώβ τού πατριάρχου
προφητείαν
μεμιμήσθαι
1

2
3
4
ας ed.
ον Α.
εις υατερον: εΰύΰτερον Α.
Ηλία Α.
6
Α man. prim.: corr. οΐνον, mg. ονον εν τοίς μνστνρίοις αντον.
Μωϋέως Α.
5

69: 1 cf. Ex. 7, 11,12,22. cf. 3 Reg. 18, 25—29.
49, 11,12.

69: 2 cf. Gen.
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αντον νοώ; 3 επάν δε τον (f. 1 2 4 a ) Ήρακλέα Ιοχνρον καϊ περίνοΰτήΰαντα
παβαν την γην, καϊ αύτον τω Αιί εξ Αλκμήνης
γενόμενον, καϊ αποθανόντα
είς ούρανον άνεληλνθέναι
λέγωΰιν,1
2
ούχϊ την Ίοχνρον
ώς γίγας δραμεϊν οδον αύτον, περϊ Χριστού
λελεγμένην γραφήν ομοίως μεμιμήσθαι3
νοώ; όταν δε τον "Ασκληπιον νεκρούς άνεγείραντα
και τα άλλα πάθη θεραπεύσαντα
παραφέρη, ονχϊ τάς περϊ -Χρ^τοτ) ομοίως προφητείας
μεμιμήσθαι
τούτον καϊ έπϊ τούτω φημί; 4 έπεϊ δε ούκ ανιστόρησα
προς
ύμας τοι^ΰτ^ν γραφήν, η σημαίνει τον Χριστον ταντα
ποιήσειν,
καϊ μιας τίνος άναγκαίως επιμνησθήσομαι,
εξ ης καϊ
6ννειναι
ύμϊν δννατόν,
πώς καϊ τοις* έρήμοις γνώσεως θεοϋ, λέγω δε
τοις εθνεσιν, οϊ καϊ οφθαλμοί? g έχοντες ούχ έώρων ούδε καρδίαν
έχοντες σννίεσαν,
τα εξ νλης κατασκενάσματα
προσκννοϋντες,
6 λόγος προέλεγεν άρνηθήναι
αυτά καϊ έλπίζειν έπϊ τούτον τον
Χριβτόν.
5 εϊρηται δε όντως' Εύφράνθητι
έρημος ή διψώσα,
άγαλλιάσθω
έρημος καϊ έξανθείτω5
ώς κρίνον,
καϊ
έξανθήσει
και άγαλλιάσεται
τα έρημα τον Ίορδάνον,
καϊ ή δόξα τον Αιβάνον εδόθη αύτη καϊ ή τιμή τοϋ Καρμήλον,
καϊ 6 λαός μον
ΰψεται το νψος κνρίον καϊ την δόξαν τοϋ θεοϋ.
Ισχύσατε
χείρες
ανειμέναι
καϊ γόνατα παραλελνμένα.
παρακαλείσθε
(f. 124 b)
οί ολιγόψνχοι τη καρδία, ισχύσατε, μή φοβεΐσθε.
Ιδού 6 θεός
ημών κρίσιν άνταΛοδίδω6ι
καϊ ανταποδώσει'
αύτος ήξει καϊ
σώσει ήμας.
τότε άνοιχθήσονται
οφθαλμοί τνφλών,
καϊ ωτα
κωφών ακούγονται'
τότε άλειται ώς ελαφος6 χωλός, καϊ τρανή
εσται γλώσσα μογιλάλων,1
ort έρράγη εν ερήμω νδωρ καϊ φάραγξ εν γη διψώση, καϊ ή άννδρος εσται εϊς ελη, καϊ είς διψώσαν γην πηγή ύδατος εσται.
6 πηγή ύδατος ζώντος παρά θεοϋ
εν τη ερήμω γνώσεως θεού τή τών εθνών γη άνέβλνσεν oirog
ό Χριστός,
ος καϊ έν τω γένει υμών πέφανται,
καϊ τους εκ
γενετής καϊ κατά τήν σάρκα πηρούς
καϊ κωφούς καϊ χωλούς
Ιάσατο, τον μεν άλλεσθαι,8 τον δε καϊ άκούειν, τον δε καϊ δραν

4

1
Super -ω- Α corr. η (λεγτ]?)
ryg Α. 5 εξανθήτω Α. 6 ό add ed.

2

3
ίσχνρος ed.
μεμιμ,εΐβθαι Α,
7
μογγιλάλων Α. 8 αλεαΰαι Α.

69: 3 Ps. 18 (19), 6. 69: 4 cf. Ps. 113, 12—16 (115, 4—8). Is. 6, 10.
69: 5 Is. 35, 1—7.
69: 6 .cf. Ioan. 4, 10, 14. cf. Mt. 11, 5. Lc. 7,
21, 22. Ioan. 9, 1.
12*
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τω λόγω αυτού ποιήΰας' καΐ νεκρούς δε άναΰτήΰας καϊ ζην
ποιήΰας, καϊ διά των έργων έδυΰώπει τους τότε οντάς ανθρώπους
έπιγνώναι αυτόν. 7 οί δε καϊ ταύτα δρώντες γινόμενα φανταβίαν μαγικών γίνεβ&αι ελεγον% καϊ γάρ μάγον είναι αυτόν
έτόλμων λέγειν καϊ λαοπλάνον. αυτός δε και ταύτα ajtofe« πεί
θων κα\ τους επ* αυτόν πκοτεύειν μέλλοντας, ότι, καν τις, εν
λώβΐ] τιν\ ΰώματος υπάρχων, φύλαξ των παραδεδομένων νιί
αύτοϋ διδαγμάτων ύπαρξη, δλόκληρον αυτόν εν τη δευτέρα αΰτου
παρουόία (f. 125 a) μετά τοϋ καϊ ά&άνατον και αφ&αρτον κ«1
άλύπητον ποιήβαι άναΰτηΰει.
70 1 "Οταν δε οί τά τοϋ Μι&ρου μυΰτήρια παραδίδοντες
λέγωόιν έκ πέτρας γεγενήό&αι1 αυτόν, και οπήλαιον καλώ^
τον τόπον εν&α μυειν τους πει&ομένους αύτω παραδιδοϋοιν,
ενταϋ&α ού^Ι το είρημένον υπό Λανιήλ, ότι Λί&ος άνευ χειρών
έτμή&η έ% όρους μεγάλου, μεμιμηό&αι «vrovg έπίοταμαι, καί
τά υπό Ήΰαίου2 ομοίως, ού καϊ τους λόγους πάντας juft^tfa0&αι επεχείρησαν; δικαιοπραξίας γάρ λόγους και παρ έκείνοις
λέγεσαι έτεχνάοαντο. 2 τους δε είρημένους λόγους τοϋ Ήΰαίου
άναγκαίως άνιΰτορήβω ύμΐν, όπως εξ αυτών γνώτε ταϋ& ούτως
έχειν. είΰι δε oi>rot* Άκούΰατε, οί πόρρω&εν, α εποίηΰα· γνώΰονται οί έγγίξοντες την ίόχύν μου. άπέότηοαν οι εν Σιων
άνομοι' άνομοι,* λήψεται τρόμος τους άοεβεΐς. τις άναγγελει
ύμΐν τον τόπον τον αιώνιον; πορευόμενος* εν δικαιοσύνη, λά
λων 5 εύ&εΐαν όδόν, μιΰών6 άνομίαν και άδικίαν, καί τάς %«ίρ«ί?
άφωοιωμένος7 από δώρων, βαρύνων ωτα ίνα μη άκούοΐ] κρίόιν
αδικον αίματος, καμμύων8 τους οφθαλμούς ίνα μη ϊδη άδικιαν *
oirrQ£ οίκήβει έν ύψηλω όπηλαίω πέτρας ίόχυρας. 3 άρτος δο&η6εται (f. 125b) αύτω, και το ύδωρ αύτοϋ πιοτόν. βαΰιλέα
μετά δόξης όψε6&ε, και οί όφ&αλμοι υμών όφονται πόρρω&εν.
η ψυχή υμών μελετήοει φόβον κυρίου, ποϋ έοτιν 6 γραμματικός;
ποϋ είΰιν οί βουλεύοντες; ποϋ έΰτιν δ αρι&μών τους τρεφο1
γεγεννήβ&οα ed.
4
ed.
πορενόμ,ενον Α.
8
μένον Α.
καμνων Α.

2
5

3
τά vitb'Hacu'ov ed.: ταντα ποιηβαιΑ.
om
6
7
λαλονντα Α.
μ,ιβονντα Α.
άφωβιω-

69: 7 cf. Mt. 12, 24. Mc. 3, 22. Lc. 11, 15. Ioan. 8, 48. cf. Mt.
27, 63. Ioan. 7, 12.
7 0 : 1 Dan. 2, 34. cf. Is. 33, 16.
70: 2, 3 Is.
33, 13—19.
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μένονς; μικρόν καϊ μέγαν λαόν; ω ον σννεβονλεύσαντο,
ονδε
γίδεισαν βάθη φωνών, ώστε μη άκοϋσαι' λαός πεφανλισμένος,
και ονκ εστί τω άκούοντι σύνεσις. 4 Γότι μεν ονν καϊ1 εν
ταύτη τη προφητεία περί τοϋ άρτον, ον παρέδωκεν ήμΐν 6 ημέ
τερος Χρίστος ποιειν εις άνάμνηόιν τον τε σωματοποιήσασθαι2
αντον δια τονς πιστεύοντας εις αυτόν, δι' ους καϊ παθητος
γέγονε, καϊ περί τοϋ ποτηριού, δ είς άνάμνησιν τον αίματος
αντον παρέδωκεν ενχαριστονντας ^ο^Γν, φαίνεται, και δτι βα
σιλέα τούτον αντον μετά δόξης οψόμεθα, αντη η προφητεία
δηλοϊ. 5 και ort λαός, 6 είς αντον πιστεύειν
προεγνωσμένος,
μελετήσειν8 φόβον κνρίον προέγνωστο, ανται αϊ λέξεις της
προφητείας βοώσι. καϊ ort ol τά γράμματα των γραφών έπίστασθαι λογιζόμενοι, καϊ άκούοντες τών προφητειών, ονκ εχονσι
σύνεσιν, o/ioicog ανται αϊ γραφαΐ κεκράγασιν. όταν δέ, ω Τρύ
φων, εφην, εκ παρθένον γεγεννήσθαι τον Περόέα άκούΰω, καϊ
τοντο μιμήσασθαι τον πλάνον otjptv σννίημι.
71 1 ΆλΧ ονχϊ τοις διδασκάλοις νμών πείθομαι, μη σνντε^tftsVotg (f. 126a) καλώς εξηγείσαι
τα νπο τών παρά Πτολεμαίω τω Αίγνπτίων γενομένω βαΰιλεϊ έβδομήκοντα πρεσβντέρων, αλλ"* αυτοί εξηγεισθαι πειρώνται. 2 και ort πολλάς γραφάς τέλεον περιεΐλον άπο τών εξηγήσεων τών γεγενημένων νπο
τών παρά Πτολεμαίω γεγενημένων πρεσβντέρων, §ξ ων διαρρή
δην οΰτος αντος 6 στανρωθεϊς ort θεός καϊ άνθρωπος και
<?ται>ροΰμδνο£ καϊ αποθνήσκων κεκηρνγμένος άποδείκννται,
εΐδέναι νμας βονλομαι' ας, επειδή άρνεισθαι πάντας τονς άπο
τον γένονς νμών έπίσταμαι, ταϊς τοιαύταις ζητήσεσιν ον προσ
βάλλω, άλΧ επί τάς εκ τών o/ioAoyovfisVan/ ετι παρ νμΐν τάς
ζητήσεις ποιειν έρχομαι. 3 καϊ γαρ 8<?cig ύμιν άνήνεγκα ταύτας
γνωρίζετε, πλην ort περϊ της λέξεως, της Ίδον ή παρθένος εν
γαστρϊ λήψεται, άντείπατε, λέγοντες είρήσθαι* Ίδον ήνεανις εν
γαστρϊ λήψεται. καϊ νπεσχόμην άπόδειξιν ποιήσασθαι ονκ εις
*Εζεκίαν, ως έδιδάχθητε,
την προφητείαν είρήσθαι άλλ* είς
τοντον τον έμον Χριστόν καϊ δη την άπόδειξιν ποιήσομαι.
λέγει add ed.

2

τεαωμ,.Α: ΰεΰωματοτίοιηβΟ'αι ed.

70: 4 cf. 1. Cor. 11, 23—25.

71: 3 Is. 7, 14.

3

μελετήαειΑ.
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4 Kai 6 Τρύφων είπε' Πρώτον αζιοϋμεν ειπείν
και Tivag ων λέγεις τέλεον παραγεγράφ&αι
γραφών,

6ε

ημιν

72 1 Κάγώ εΐπον ' *£1ς ύμΐν φίλον, πράξω, άπο μεν ουν
των εξηγήσεων,
ων έξηγήβατο Έβδρας εις τον νόμον τον περί
τοϋ πάβχα, την (f. 126 b) έξήγηόιν ταύτην άφείλοντο1'
Kai εϊπεν
Έβδρας τω λαω' Τούτο το πάόχα 6 ΰωτήρ Ύ\μών και η κατα
φυγή ημών. και εάν διανοη^ητε
καΐ άναβη υμών έπι την καρδίαν, οτν μέλλομεν αυτόν ταπεινοϋν
εν βημείω, και μετά ταύτα
έλπίΰωμεν επ' αυτόν,
ου μη έρημω&η 6 τόπος ούτος είς τον
απάντα χρόνον, λέγει ό &εος τών δυνάμεων'
αν δε μη
πιοτεύοητε αύτω μηδέ εΐοακούΰητε τού κηρύγματος αυτού, έβε&Έϊε έπίχάρμα rotg έ&νεΰι.
2 %αΙ άπο τών δια 'Ιερεμίου
λεχθέντων
ταύτα περιέκοψαν' Εγώ ως άρνίον2 φερόμενον τού &ύε6&αι. έπ'
έμε έλογίζοντο λογι6μόν, λέγοντες' Ζίεϋτε, έμβάλωμεν ξύλον είς
tbv άρτον αυτού κίώ έκτρίψωμεν αυτόν εκ γης ζώντων, και το
όνομα αυτού ου μη μνηό&η ούκέτι.
3 καΐ επειδή αύτη ή περι
κοπή, η εκ τών λόγων τού 'Ιερεμίου,
έτι έότίν
εγγεγραμμένη
εν tttfn/ αντιγράφου
τών εν όυναγωγαΐς 'ιουδαίων
{προ γαρ
ό λ ^ ο υ χρόνου ταύτα έξέκοψαν),
έπειδάν και εκ τούτων
τών
λόγων άποδεικνύηται
δτι εβουλ^ΰ^αντο 'Ιουδαίοι περί αυτού τοϋ
Χρκ?του ? άναιρειν αύτον βταυρώοαντες βουλευΰάμενοι,
και αύτος
μηνύεται,
ως καΐ διά τοϋ Ήόαίου προεφητεύ&η,
ως πρόβατον
επί ΰφαγήν αγόμενος, και έν&άδε ως άρνίον άκακον δηλοϋται ·
ων3 άπορούμενοι επί το βλα6φημειν
(f. 1 2 7 a ) χ ω ρ ο ΐ ^ . 4 καΐ
άπο τών λόγων τοϋ αυτού 'Ιερεμίου ομοίως ταύτα περιέκοψαν '
Έμνήό&η
δε κύριος 6 &εος άπο4" Ί6ραηλ τών νεκρών
αυτού,
τών κεκοιμημένων
εϊς γην χώματος,
καΐ κατέβη προς αυτούς
ευαγγελί6α<5&αι αυτοις το αωτήριον αυτού.
7 3 1 Kai άπο τοϋ ένενηκοοτοϋ
πέμπτου
ψαλμού τών
διά ΛαυεΙδ
λεχθέντων
λόγων λέξεις βραχείας άφείλοντο
ταύ
τας'
άπο τοϋ ξύλου,
είρημένου
γάρ τοϋ λόγου'
Είπατε5
τοις ε&νεβιν' Ό κύριος έβαόίλευόεν
άπο τοϋ ξύλου,
άφηκαν'
3

1
Α corr., ex άφείλαντο. 2 ακακον add ed. (e LXX et Dial. 72: 3).
4
5
ωατ' ed.
äyiog ed. (e LXX).
iv add ed.

72: 1 Esdr.? cf. Laetant. 4, 18,22. 72: 2 Ier. 11, 19. 72: 3 cf.
Is. 53, 7. cf. Ier. 11, 19.
72: 4 Ier.? cf. Iren. 3, 20, 4; 4,22, 1 etc.;
1. Pet. 3, 19. 4, 6.
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Είπατε εν τοις ε&νεΰιν Ό κύριος έβαοίλενβεν.
2 εν δε τοΐξ
ε&νεΰι περί ονδενός ως &εον κα\ κνρίον ελέχθη ποτέ άπο των
τον γένονς νμών άν&ρώπων ότι έβαοίλενόεν,
άλΚ η περί τού
τον μόνον τον ότανρω&έντος,
ον καί ΰεβώό&αι άναοτάντα
εν
τω αντω ψαλμω το πνεύμα το αγιον λέγει,
μηνύον
ότι ονκ
εΰτιν όμοιος rotg των έ&νών &εοϊς' εκείνα γαρ εϊδωλά
έοτι
δαιμονίων.
3 αλλ"3 όπως το λεγόμενον
νοήόητε,
τον
πάντα
ψαλμον άπαγγελώ νμϊν.
εΰτι δε ούτος' "Αιοατε τω κνριω φΰμα
καινόν, α,βατε τω κνρίω παοα ή γη. α,ΰατε τω κνρίω και ενλογήόατε το όνομα αντον'
εναγγελίζεα&ε
ήμέραν εξ ημέρας το
βωτήριον αντον. αναγγείλατε
εν τοις ε&νε<5ι τήν δόξαν αυτοί),
εν πα6ι τοις λαοΐς τά &ανμά<5ια αυτοί) ' Οτι μέγας κύριος καί
αινετος οφόδρα,
φοβερός έότιν νπερ (f. 127 b) πάντας
τονς
&εούς· ότι πάντες οι α^βοί τών έ&νων δαιμόνια,
6 δε κύριος
τους ουρανοί^ έποίηΰεν.
δ ξ ο μ ο λ ό ^ « ^ και ώραιότης ercojuoi'
£
αυτοί) 5 άγιωούνη καϊ μεγαλοπρέπεια
V τψ άγιάόματι αυτοί),
ένέγκατε τω κνρίω, αί πατριαϊ των έ&νων, ένέγκατε τω κνρίω
δόξαν και τιμήν, ένέγκατε τω κνρίω δόξαν εν ονόματι
αντον.
4 αίρετε &νΰίας καϊ είΰπορεύεύ&ε εις τάς ανλάς αντον.
προόκννήόατε τω κνρίω εν ανλη αγία αντον.
οαλεν&ήτω από προσώπου
αντον παοα ή γη. είπατε εν τοις ε&νεόιν
Ό κύριος
έβαύίλενοε \
και γαρ κατώρ&ωόε την οίκονμένην,
ήτις ον ΰαλεν%ή<5εται' κριι/£ΐ λαονς εν εν&ύτητι.
ενφραινέΰ&ωΰαν
ol ου
ρανοί καϊ αγαλλιάζω
ή γη, βαλεν&ήβεται
ή &άλα66α και το
πλήρωμα αντής.
^αρι^εται τά πεδία καϊ πάντα τά εν
αντυις,
άγαλλιάοονται
πάντα τά ξύλα τον δρνμον άπο προ(?ώπ;ου κνρίον,
ότι έρχεται, ότι έρχεται κρΓι/at την γήν. κρΜ'δ? την
οίκονμένην
εν δικαιοσύνη καϊ λαοικ? εν τη άλη&εία
αντον.
5 Καϊ 6 Τρύφων
Ει μέν, ως έφης, είπε,
παρέγραψάν*
τι άπο των γραφών ol άρχοντες τον λαού, &εός δύναται
επίΰταβ&αΐ' άπίοτω δε l o w s το
τοιοντον.
6 Ναι, εφην, άπίΰτω εοικε' φοβερώζερον γαρ έΰτι της
μοόχοποιΐας, ην έποίηΰαν3 έπϊ γης μάννα πεπληομένοι,
και τον
1
εβαβίλενβεν άπο τον ξνλον ed. (e Dial. 73: ], Apol. 41: 4).
3
ygciipccv Α mg.
rjg έτεοίηααν Α mg.

73: 1 Ps. 95 (96), 10.
73: 3 Ps. 95 (96), 1—13.

2

nsQti-

73: 2 cf. Ps. 95 (96), 5. 1. Chron. 16, 26.
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τα τέκνα (f. 128 a) θύειν rotg δαιμονίου ^ η τον αντονς τους
προφήτας
ανγιρηκεναί.
άλλα δη, εφην, μοι νομίζεόθε
μηδέ
άκηκοέναι ας είπον περικεκοφέναι1
αυτούς γραψάς.
νπερ αυ
τάρκειας γάρ αϊ τοΰαύται προανιΰτορημέναι
ειόϊν εις άπόδειζιν
των ζητηθέντων
μετά των λεχθήΰεόθαι
μελλόντων
παρ
νμιν2
παραπεφνλαγ
μένων.
74 1 Καϊ δ Τρύφων εφη' "Οτι δι' Ύ\μας άζιώόαντας
άνιΰτόρηβας αντάς, έπιΰτάμεθα.
περϊ δε τον ψαλμού τούτον, ον τελενταϊον εφης άπο των Λανεϊδ λόγων, ον δοκεϊ μοι εις άλλον
τινά ειρηόθαι άλΧ είς τον ιιατέρα^ τον καϊ τονς ονρανονς καϊ
την γην ποιήβαντα* 6ν δ' αντον φης είς τον παθητον
τούτον,
ον καϊ Χριβτον είναι όπονδάξεις άποδεικνύναι,
είρηβθαι.
2 Καϊ άπεκρινάμην"
Αιά λέξεως, ην το άγίον πνεύμα εν
τούτω τω ψαλμω άνεφθέγξατο,
νοήβατε λέγοντος μον,
παρα
καλώ , καϊ γνώοεβθε
οντε κακώς με λέγειν ον& ν μας όντως
κεκληρθαι'
όντως γάρ αν καϊ πολλά άλλα νοήόαι τών νπο τού
άγίον πνεύματος είρημένων καθ" έαντονς γενόμενοι
δννηύεβθε.
"Αιβατε τω κνρίω ψΰμα Jicui/di/, α,βατε τω κνρίω παΰα ή γη.
φοατε τω κνρίω καϊ ενλογήβατε
το όνομα αντού"
εναγγελίζε<5θε ημέραν εξ ημέρας το ΰωτηριον αντού, εν πάβι τοις λαοις
τά θανμάβια αΰτου. 3 ως τω θεώ καϊ πατρϊ τών όλων ψδοντας
καϊ ψάλλοντας
τους (f. 128 b) άπο πάόης της γης γνόντας το
όωτήριον τοΌτο μνΰτήριον, τοντ εβτι το πάθος τού Χρι6τού,
δι
οϋ τούτονς εβωόεν, ίνδιάγονχας
κελεύει,
έπιγνόντας
οτί, καϊ
αίνετος και ςρο/3£ρόρ καϊ ποιητής τού τε ουρανού καϊ της γης
ο τούτο το tfcar^oi/ ύπερ τού άνθρωπείον γένονς ποιήβας, τον
καϊ μετά το ότανρωθηναι
άποθνήϋκοντα
καϊ βαβιλεύειν
πάοης
της γης κατη\ιωμένον
νπ αντού, ως καϊ διά3 . . .
4 . . . της γης, εις ην ούτος ειόπορεύεται εις αντήν, καϊ έγκαταλείψονΰί με, καϊ διαΰκεδάόονόι
τήν διαθηκην μον, ην διεθέμην αντοΐς εν τη ημέρα έκειντ}.
καϊ καταλείψω αυτούς καϊ
άποοτρέψω το πρόόωπόν μον απ1 αντών καϊ εοται
κατάβρωμα,
1

περί τον κεκλοφένοα Α. 2 ήμΐν Α. 3 Α cbg %αϊ διά \ της γης etc.,
sine lacunae noto, quae tarnen satis apparet. Pars rel. die altera dicta
est; cf. Dial. 56: 16, 78: 6, 85: 4, 6, 92: 5, 94: 9, 118:4. Dial. 82: 3
citat Ioan. Dam. „εκ τον προς Τρύφωνα β' λόγον".
74: 2 Ps. 95 (96), 1—3.

74: 4 Dt. 31, 16—18.
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καί εύρή6ου6ιν
αύτον κακά πολλά καϊ θλίψεις,
και ερεί τη
ήμερα εκείνη' διότι ούκ ε6τι κΰρ^ο^ ό %*εός μον εν ήμΐν,
ενροόάν με τά κακά ταϋτα.
εγώ δε άπο6τροφγι άπο6τρέψω
το
πρό6ωπόν μον απ αυτών τη ήμερα εκείνη, διά πα6ας τάς κακίας ας
έποίη6αν, ort επέστρεψαν έπι &εονς
αλλότριους.
75 1 Έν δε τω βιβλίω της 'Εξόδου, οτι αύτοϋ το όνομα
του &εοϋ και Ίη6οϋς τ)ν, ο λέγει τω Αβραάμ μη
δεδηλώ6θ,αι
1
μηδέ τω "Ιακώβ, διά Μωυόεως
έν μυΰτηρίω ομοίως
έζηγγέλ&η,
καϊ ημείς νενοήκαμεν.
ούτως δε εΐρηται* Και είπε κΰρω^ τω
Μώυόει2·
Είπε τω λαω τούτω* Ιδού εγώ (f. 1 2 9 a )
άποΰτέλλω
τον αγγελόν μου προ προΰώπου
6ου, Ινα φυλα66η 6ε έν τη
δδω, όπως ει6αγάγη 6ε εις την γην ην ήτοίμα6α 6οι.
προ6εχε
αύτω καϊ εισάκουε αύτοϋ,
μη άπεί&ει αύτω. ου γάρ μη ύπο6τείληταί 6ε' το γάρ δι/ομά μου έ6τϊν έπ"1 αύτω. 2 τίς ούν εις
την γην εισήγαγε τους πατέρας υμών; ήδη ποτέ νοη6ατε ort δ
εν τω ονόματα τούτω έπονομα6&εϊς Ίη6οϋς,
πρότερον
Αύ6ής
καλούμενος,
εΐ γάρ τούτο νοη6ετε,
καί ort το δνο^α αύτοΌ
τ ο υ 3 είπόντος τω Μωυ6εΐ2'
το γάρ ονομά μου ε6τίν ετέ αύτω,
Ίη6οϋς %ν, έπιγνω6ε6&ε.
καϊ γάρ και 'Ι6ραήλ αΰτό^ ήν καλού
μενος, καϊ τον Ιακώβ τούτω τω ό^όματ^ ομοίως
μετωνομάκει.
3 ort δε καϊ άγγελοι
και άπο6τολοι
του &εοϋ λέγονται
οι
άγγέλλειν τά παρ αύτοϋ άπο6τελλόμενοι
προφήται, εν τω,Η6αία4:
δεδήλωται.
λέγει γάρ έκει 6 Ή6αίας' Άπο6τειλόν
με. κ^ί οτι
προφήτης
(6χυρος και μέγας γέγονεν 6 έπονομα6&εις τω Ίη6οϋ
ονόματι, φαι/£ρό^ πα6ίν έ6τιν.
4 ει ούν έν το6αύταις ^ορφοίΓ^
οϊδαμεν πεφανερώ6&αι
τον &εον εκείνον 5 τω Αβραάμ και τω
Ιακώβ καϊ τω Μωυ6εΐ,6 πώς άποροϋμεν
καϊ άπι6τονμεν
κατά
την τοϋ πατρός των όλων βουλήν καϊ αν&ρωπον αύτον διά
παρθένου γεννη^ήναι
μη δεδυνή6&αι, και ταϋτα έχοντες (f. 129 b)
γραφάς τοιαύτας,7
δξ ών 6υννοή6αι
ε6τι διαρρήδην
ort κατά
την τοϋ ιατροί? βουλήν και τοϋτο
γέγονεν.
76 1 "Οταν γάρ ώς vibv άν&ρώπου λέγη Λανιήλ
λαμβάνοντα την αίώνιον βα6ιλείαν, ούκ αύτο τοϋτο
1

4

2
Μωβέως Α.
Μωσεΐ Α corr.: man. prim. Μωσή.
5
6
7
Ήΰαΐα Α.
έκείνω Α.
Μωΰεΐ Α.
τοβαντας ed.

τον τταρααίνί66εται\
3

om Α.

75: 1 Ex. 20, 22. 23, 20, 21. 75: 2 Ex. 23, 21. cf. Num. 13, 17 (16).
cf. Gen. 32, 28 (29). 75: 3 Is. 6, 8. 76: 1 cf. Dan. 7,13,14. cf. Dan. 2, 34.
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το γαρ ως vibv ανθρώπου ειπείν, φαινόμενον μεν και γενομενον
άνθρωπον μηνύει, ούκ εξ ανθρωπίνου
δε σπέρματος
υπάρχοντα
δηλοϊ. και το λίθον τούτοι είπεϊν άνευ χειρών τμηθέντα,
εν
μυΰτηρίω
το αυτό κέκραγε* το γαρ άνευ χειρών ειπείν
αυτόν
έκτετμήοθαι,
οτ^ 1 ουκ εότιν άνθρώπινον
έργον, άλλα της βου
λής του προβάλλοντος
αντον πατρός τών όλων θεοϋ. 2 καϊ το
^Ηΰαίαν φάνοα* Την γενεάν αύτοϋ τις διηγη^εναι;
άνεκδιήγητον2
έχοντα το γένος αΰτόχ' έδήλου ' ουδείς γαρ, άνθρωπος ων εξ
ανθρώπων,
άνεκδιήγητον έχει το γένος,
και το τον Μωυβέα*
ειπείν πλύνειν^ αυτόν την βτολην αύτοϋ εν αϊματι
όταφυλής,
ούχ δ και ήδη πολλάκις προς ύμας παρακεκαλυμμένως
προπεφητευκέναι5
αύτον εΐπον έΰτίν, οτ& αίμα μεν έχειν αύτον προεμήνυεν, άλΧ ούκ εξ ανθρώπων, ον τρόπον το της αμπέλου αίμα
ούκ άνθρωπος εγέννηοεν αλλ' δ θεός; 3 καΐ Ήοαίας δε μεγάλης
βουλής άγγελον αύτον ειπών, ουχί τούτων ώνπερ έδίδαξεν έλθών διδάόκαλον αύτον γεγενήοθαι
προεκήρυοοεν;
α γαρ μεγάλα
(f. 130 a), έβεβούλευτο 6 πατήρ εις τε πάντας τους εύαρέΰτους
γενο
μένους αύτω και γενηβομένους
ανθρώπους, παΐ τους
άπο6τάντας
της βουλής αύτοϋ ομοίως ανθρώπους
η αγγέλους,
ούτος μόνος
άπαρακαλύπτως
έδίδαξεν, ειπών 4 ^Ήί,ουύιν από ανατολών καϊ
δυΰμών, και άνακλιθήύονται
μετά Αβραάμ και Ίοαάκ καϊ Ιακώβ
εν τη βαοιλεία τών ουραγών · ol δε υιοί τής βασιλείας
έκβληθή6ονται εις το οκότος το εξώτερον.
5 και* Πολλοί έροϋΰί μοι
τη ημέρα εκείνη' Κύριε, κύριε, ού τω <5ω ονόματι έφάγομεν και
έπίομεν καϊ προεφητεύοαμεν
και δαιμόνια έξεβάλομεν;
καϊ έρώ
αύτοΐς\' 'Αναχωρείτε απ" έμοϋ. και εν άλλοις λόγοις, οίς καταδικάξειν τους αναξίους μη οώξεόθαι μέλλει6, έφη έρεΐν
*Τπάγετε
εις το οκότος το εξώτερον, δ ήτοίμαοεν
6 πατήρ τω όατανα
καϊ το?^ άγγέλοις αυτοί). 6 καϊ^πάλιν
εν έτε'ρο^ λό^οι<£ εψη*
Λίδωμι ύμϊν έξουβίαν καταπατεΐν
επάνω οφεων καϊ
6κορπίων
καϊ ΰκολοπενδρών
καϊ επάνω πάόης δυνάμεως τοϋ έχθροϋ.
καϊ
νϋν ημείς, ol πι6τεύοντες
επϊ τον οταυρωθέντα
έπϊ
Ποντίου
Πιλάτου Ίηόοϋν κύριον ημών, τα δαιμόνια
πάντα καϊ
πνεύ1

ΰέα Α.

δηίοΐ otfed. 2 ουκ ante άνεκδ. Α man. prim.: ras. corr.
ί
Ttlvvsiv ed. 5 πεπροφητενκέναι Α mg. 6 μέλλειν Α.

3

Μω-

76: 2 Is. 53, 8. cf. Gen. 49, 11. 76: 3 Is. 9, 6 (5).
76: 4 Mt.
8, 11, 12. 76: 5 Mt. 7, 22, 23. Mt. 25, 41; cf. 22, 13. 76: 6 Lc. 10,19.
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ματα πονηρά έξορκίζοντεςνποταββόμενα
ήμιν εχομεν. ΕΙ γαρ
διά των προφητών παρακεκαλνμμένως
κεκή(ΐ. 1301))ρι>κτο πα&ητος γενηοόμενος 6 Χριΰτος και μετά ταίίτα πάντων
κνριενοων, άλΧ ούν γε νπ οΰ$δ^ό$ νοειύ^αι έδννατο,
μέχρις αντος
έπειΰε τους άποΰτόλονς
εν ταΐς γραφαΐς
ταύτα
κεκηρνχ&αι
διαρρήδην.
7 έβόα γάρ προ τού οτανρω&ήναι*
ζΐεϊ τον νίον
τού άν&ρώπον πολλά πα&εΐν κα\ άποδοχιμαΰ&ήναι
νπο
των
γραμματέων
και Φαριόαίων1,
και ότανρω&ήναι
και τη τρίτη
ήμερα άναοτήναι.
και Ζΐανεϊδ δε προ ήλίον καϊ οελήνης εκ
γαβτρος γεννη&ήόεβ&αι
αντον κατά την τού πατρός
βονλήν
έκήρνξε,
και &εον ίόχνρον καϊ προΰκννητόν , Χρ6<5τόζ/ οντά,
έδήλωΰε.
ΎΙ 1 Και 6 Τρύφων είπεν' ''Ότι μεν ονν και τοιαύτα καϊ
τοβαύτα ικανά δνΟωπήβαί εότι, ονμφημί ÖOL' ort δε απαιτώ 6ε
τον λόγον, δν2 stoÄyUmg προεβάλλον,
άποδεΐξαι,
εΐδέναι
6ε3
βούλομαι.
περαίωΰον ονν καϊ αύτον ήμιν,
Ινα ϊδωμεν καϊ ως
εκείνον είς X^tcJroi/ τούτον τον-νμέτερον
άττο^κνΰεί^ είρήό&αι'
ήμεΐς γάρ εις Έζεκίαν αυτόν λέγομεν
πεπροφητεύόδαι.
2 Κάγώ εφην' *&ς βονλεΰ&ε, καϊ τούτο πράξω'
αποδείξατε
δέ μοι νμεΐς πρώτον ort εις τον Έξεκίαν ειρηται,
οτι, πρϊν ή
γνώναι
αντον καλεΐν πατέρα ή μητέρα,
έλαβε δνναμιν
Λαμαβκού καϊ τά οκύλα Σαμάρειας4" έναντι βαοιλέως
Άοβνρίων.
Ον γάρ ως βονλε6&ε (f. 1 8 1 a ) εξηγείσαι
ονγχωρη&ήοεται
νμιν) οτί- Έζεκίας έπολέμη<5ε τοίς εν Ααμαοκω ή εν
Σαμάρεια
έναντι ßatf^nog Άοόνριων.
Πρϊν ή γάρ γνώναι το
παιδίον
καλεΐν πατέρα ή μητέρα, 6 προφητικός
λόγος εφη^ λήψεται δν
ναμιν Ααμαοκού καϊ 6κύλα Σαμάρειας
έναντι βασιλέως
Άοΰνρίων. 3 ει γάρ μη μετά προό&ήκης ταύτα είπε το
προφητικον
πνεύμα'
Πρϊν ή γνώναι το παιδίον καλεΐν πατέρα ή μητέρα
λήψεται δύναμιν Ααμαβκού καϊ οκύλα Σαμάρειας,
άλλα μόνον
είρήκει'
και τέξεται vlbv καϊ λήψεται δνναμιν Ααμαΰκού καϊ
οκύλα Σαμάρειας, έδνναβ&ε λέγειν' 'Επειδή προεγίνωΰκεν δ &εος
μέλλειν αντον λήψε6&αι ταύτα,
προειρήκει.
ννν δε μετά της
1

Φαριβΰαιων Α.

2

ων Α.

3

om Α.

4

-st- corr.

76 : 7 Mc. 8, 31. cf. Mt. 16, 21. Lc. 9, 22. Ps. 109 (110), 3. cf.
Ps. 71 (72), 5, 17. cf. Is. 9, 6 (Heb.). Ps. 23 (24), 8. 71 (72), 11. 77: 2, 3.1s.
8, 4. cf. Is. 7, 14.
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προσθήκης
ταύτης εϊρηκεν η προφητεία * Πρϊν η γνώναι το παιδίον καλειν πατέρα η μητέρα λήψεται δύναμιν ζΐαμαόκοϋ
καϊ
σκύλα Σαμάρειας,
καϊ ονδενι των εν Ίονδαίοις ποτέ
σνμβεβηκέναι τούτο απόδειξαν έχετε, ήμεϊς δε έχομεν άποδεϊί,αι
τοϋτο
γενόμενον
εν τω ήμετέρω Χριστώ.
4 άμα γαρ τω
γεννηΰήναι
αυτοί/ μά^06 άπο 'Λρραβίας παραγενόμενοι
προσεκύνησαν
αντω,
πρότερον έλ&όντες προς ^Ηρώδην τον εν τη γη νμών τότε βα
σιλεύοντα,
ον δ λόγος καλεί βασιλέα (f. 1 3 1 b ) Άσσνρίων
δια
την αδεον και ανομον αντού γνώμην.
έπίστασ&ε γαρ
τοιαύτα,
έφην, εν παραβολαϊς καϊ δμοιώσεσι πολλάκις λαλούν το αγιον
πνεύμα·
οίον πεποίηκε καϊ προς τον λαον άπαντα τον εν Ίεροσολύμοις, πολλάκις φήσαν προς αΰτοΰ^ * c 0 πατήρ σον ^Αμορραϊος
καϊ η μήτηρ σον
Χετταία.
78 1 Και γαρ ούτος δ βασιλεύς Ηρώδης,
μα&ων παρά
των πρεσβυτέρων
τού λαού υμών, τότε έλ&όντων προς αντον
των άπο Άρραβίας μάγων,
καϊ είπόντων εξ αστέρος τον εν τω
ονρανω φανέντος εγνωκέναι ότι βασιλεύς γεγένηταιχ
έν^τη χώρα
νμών,
καϊ ηλ&ομεν προσκννήσαι
αντόν,2 καϊ εν Βη&λεεμ των
πρεσβντέρων
είπόντων,
ότι γέγραπται
εν τω προφήτη
όντως'
Καϊ σύ Βηθλεέμ,
γη ΐ ο ν # α , οΰίαμώ^ ελαχίστη ει εν τοις ήγεμόσιν'Ιούδα*
εκ σού γαρ έζελεύσεται
ηγούμενος, όΰτις πο^«ι/£?
τον λαόν μον.
2 των άπο Αρραβίάς ονν μάγων έλ&όντων εις
Βη&λεεμ καϊ προσκννησάντων
το παιδίον καϊ
προσενεγκάντων
αντω δώρα, χρνσόν καϊ λίβανον καϊ σμύρναν,
έπειτα3
κατά*
άποκάλνψιν,
μετά το προσκννήσαι
τον παΐδα εν Βη&λεέμ,
εκελεύσ&ηοαν μη επανελ&εϊν προς τον Ήρώδην.
3 καϊ 'Ιωσήφ δε,
δ τήν Μαρίαν μεμνηστενμένος,
βονλη&εϊς πρότερον (f. 132 a)
εκβαλεϊν τήν μνηστήν αντω Μαριάμ, νομίξων έγκνμονείν
αντήν
άπο σννονσίας ανδρός, τούτ' εστίν άπο πορνείας,
δι' όρα/iccrog
κεκέλενστο μή έκβαλειν τήν γνναΐκα αντού, είπόντος αντω τού
φανέντος άγγέλον ότι εκ πνεύματος
άγίον δ έχει κατά γαστρός
έστι. 4 φοβη&εϊς ονν ονκ εκβεβληκεν αντήν, αλλά,
απογραφής
1

γεγέννηται ed.

2

αντω Α mg.

3

επειδή Α.

4

κατ' ed.

77 : 4 cf. Mt. 2, 1, 2. Εζ. 16, 3.
78: 1 cf. Mt. 2, 1, 2, 5, 6. Mic.
5, 2 (1). 78: 2 cf. Mt. 2, 11, 12. 78: 3 cf. Mt. 1, 18—20.
78: 4 cf.
Mt. 1, 24. Lc. 2, 1—5. cf. Mt. 2, 13.
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οϋΰης εν τη Ιουδαία τότε πρώτης έπϊ Κυρηνίου, * άνεληλύθει
άπο Ναζαρέτ, ένθα ωκει, εις Βηθλεέμ, όθεν ήν, άπογράψαΰθαι*
άπο γαρ της κατοικούόης την γήν έκείνην φυλής 'Ιούδα το
γένος ήν. καϊ αΰτο? αμα τγ} Μαρία κελεύεται έξ,ελθειν εις
Αϊγυπτον καϊ είναι εκεί αμα τω παιδίω, αχρις αν αύτοΐς πάλιν
άποκαλυφθη επανελθείν εις την Ίουδαίαν. 5 γεννηθέντος δε
τότε του τναιδίου εν Βηθλεέμ , επειδή Ίωβήφ ουκ εΐχεν εν τη
κώμη εκείνη που2 καταλϋβαι, εν βπηλαίω τινϊ ούνεγγυς της
κώμης κατέλυβε' και τότε, αυτών όντων έκει, έτετόκει ή Μαρία
τον .Χριστοί/ καϊ εν φάτνη αύτον έτεθείκει, όπου έλθόντες οί
άπο Άρραβίας μ^ο^ 3 ευρον αυτόν. 6 ότι δε Ήόαίας και περί του
ΰυμβόλου του κατά το ύπήλαιον προεκεκηρύχει, άνιότόρηβα ύμιν,
εφην, καϊ δι' αυτούς δε τους ύημερον 6ύν ύμϊν έλθόντας πάλιν
της περικοπής έπιμνηβθήβομαι, εϊπον* και άνιΰτόρηΰα (f. 132 b)
ην καϊ προέγραψα άπο του Ήοαίου περικοπήν, ειπών διά τους
λόγους εκείνους τους τά Μίθρα μνοτήρια παραδίδοντας, εν
τόπω έπικαλουμένω παρ' αύτοΐς οπηλαίω μυεΐβθαι ύπ' αυτών,
ύπο του διαβόλου ένεργηθήναι ειπείν.
7 Καϊ 6 Ηρώδης, μή έπανελθόντων προς αύτον τών άπο
Άρραβίας μάγων, ώς ήξίωΰεν αυτούς ποιηοαι, άλλα κατά τά
κελευΰθέντα αύτοϊς δι1 άλλης δδοϋ εις την χώραν αυτών άπαλλαγέντων, καί του Ίωΰήφ άμα τη Μαρία και τω παιδίω, ώς και
αύτοις άποκεκάλυπτο, ήδη εξελθόντων είς Αϊγυπτον, ού γινώόκων
τον παϊδα, ον έληλύθειόαν προοκυνήοαι οί /icfyo^ πάντας απλώς
τους παιδας τους εν Βηθλεέμ έκέλευοεν άναιρεθηναι. 8 καϊ
τούτο έπεπροφήτευτο μέλλειν γίνεαθαι διά Ιερεμίου, είπόντος
δι' αΰτου του αγίου πνεύματος ούτως' Φωνή έν Ψαμα ήκούύθη,
κλανθμοζ καϊ όδυρμος πολύς* 'Ραχήλ κλαίουσα τά τέκνα αυτής,
καϊ ούκ ήθελε παρακληθήναι, ότι ούκ εΐβί. διά ούν τήν φωνήν, ή εμελλεν άκούεοθαι άπο Τάμα, τοϋτ εοτιν άπο της Άρραβίας (εότι γάρ καϊ μέχρι του νυν τόπος καλούμενος έν Άρραβία
Ψαμα), κλαυθμος εμελλεν τον τόπον καταλαμβάνειν, όπου *Ραχήλ,
ή γυνή 'Ιακώβ, του έπικληθέντος 'Ι6ραήλ, του αγίου ττατρ^ρχου,
1

Κνρινίου Α.

2

που Α.

3

μάγγοι Α.

78 : 5 cf. Mt. 2, 1. Lc. 2, 7. Protev. Iac. 18, 1. Is. 33, 16. 78 : 6 cf.
Is. 33, 16. 78: 7 cf. Mt. 2, 12,13,16. 78: 8 cf. Mt. 2, 17,18. Ier. 38
(31), 15.
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τέθαπται, τοϋτ έστι την Βηθλεέμ, (f. 133 a) κλαιουσών των γυ
ναικών τά τέκνα τα Ιδια τα άνηρημένα ποα μη παράκλησιν
εχουσών έπϊ τω συμβεβηκότι αύταΐς. 9 καΐ γάρ το ειπείν τον
Ήσαίαν'
Λήψεται δύναμιν Λαμασκοϋ και σκϋλα Σαμάρειας,
την τοϋ Jtoi^oi) δαίμονος, τοϋ εν Ααμασκω οίκοϋντος, δύναμιν
έσήμαινε νικηθήσεσθαι τω Χριστώ άμα τω γεννηθήναι* όπερ
δείκνυται γεγενημένον. οί γαρ μάγοι, οίτινες έσκυλευμένοι ήσαν
προς πάσας κακάς αράζεις, τάς ένεργουμένας υπο τοϋ δαιμο
νίου εκείνου, έλθόντες και προσκυνήσαντες τω Χριστώ φαίνονται
άποστάντες της σκυλευσάσης αυτούς δυνάμεως εκείνης, ην εν
μυστηρίω έσήμαινεν ήμϊν δ λόγος οίκεΐν εν Άαμασκω. 10 άμαρτωλον δε και αδικον ουόαν εν παραβολή την δύναμιν έκείνην
καλώς Σαμαρείαν καλεϊ. οτι δε Άαμαβκος της Άρραβικής γης
ήν και εστίν, εΐ και νυν προσνενέμηται τη Συροφοινίκη λεγο
μένη, ούδ' υμών τίνες άρνήσασθαι δύνανται, ώστε καλόν αν
εϊη ύμας, ω άνδρες, α μη νενοήκατε, παρά τών λαβόντων χάριν
άπο τοϋ θεοϋ ημών των Χριστιανών μανθάνειν, αλλά μη κατά
πάντα αγωνίζεσαι
τά υμέτερα διδάγματα κρατύνειν,
ατιμά
ζοντας τά τοϋ θεοϋ. 11 &,ο καϊ είς ημάς μετετέθη (f. 133 b)
ή χάρις αύτη, ώς 'Ήσαίας φησϊν είπών ούτως * Εγγίζει μοι 6
λαός οιίτο^ * tote χείλεσιν αυτών τιμώσί με, ή δε καρδία αυτών
πόρρω απέχει απ* έμοϋ' μάτην δε σέβονταί με, εντάλματα αν
θρώπων και διδασκαλίας διδάσκοντες.
διά τοϋτο Ιδού εγώ
προσθήσω τοϋ μεταθ είναιχ τον λαον τοϋτον, και μεταθήσω αυ
τούς, καϊ άφελώ την σοφίαν τών σοφών αυτών, την δε σύνεσιν
τών συνετών αθετήσω.
79 1 Καϊ 6 Τρύφων, ύπαγανακτών μέν, αίδούμενος δε
τάς γραφάς, ώς έδηλοϋτο άπο τοϋ προσώπου αύτοϋ, είπε προς
με* Τά μεν τοϋ θεοϋ άγια εστίν, αϊ δε ύμέτεραι εξηγήσεις
τετεχνασμέναι είσίν, ώς φαίνεται καϊ εκ τών εξηγημένων ύπο
σοϋ, μάλλον δε και βλάσφημοι* αγγέλους γάρ πονηρευσαμένους
καϊ άποστάντας τοϋ θεοϋ λέγεις.
2 Κάγώ ένδοτικώτερον τη φωνή, παρασκευάσαι «ΰτόι/ βουλόμενος προς το άκούειν μου, άπεκρινάμην λέγων' "άγαμαί σου,
'άνθρωπε, το ευλαβές τοϋτο, καϊ εύχομαι την αυτήν διάθεσίν σε2
1

Α corr., ex μ,ετα&ήναι.

2

ts Α.

78 : 9 Is. 8, 4. 78 : 11 Is. 29, 13,14.

Dialogus.

191

εχειν και περί ον διακονεϊν γεγραμμένοι
ει6ιν οι άγγελοι,
ώς
Λανιήλ φη6ιν, οτι ώς νιος άνθρώπον
προς τον παλαιον των
ήμερων προσάγεται,
καΐ αντω δίδοται Λαβα βαΰιλεια εις τον
αιώνα τον αΙώνος. ίνα δε γνωρίξης,
εϊπον,
ω άνθρωπε,
μη
ημετέρα τόλμη χρη6αμένονς την έζήγηΰιν (f. 134 a) ταντην,
ην
μέμφη, πεποιη6θαι
ημάς, μαρτνρίαν
6οι aiC αντον τον Ήΰαίον
δω6ω, ort πονηρούς άγγέλονς κατωκηκέναι καϊ κατοικεΐν
λέγει
και εν Τάνει, τη Αίγνπτία
χώρα. 3 είΰι δε ot λόγοι οντοι*
Oval τέκνα άποΰτάται, τάδε λέγει κύριος' έποιήοατε βονλην ον
δι' έμον και 6ννθηκας ον δια τον πνεύματος
μον,
προ6θεΐναι
1
αμαρτίας έφ άμαρτίαις'
ot πονηρενόμενοι
καταβηναί
εις Λί'γνπτον, έμε δε ονκ ήρώτηόαν, τον βοηθηθηναι
νπο Φαραώ και
6κεπα6θηναι βκέπην ΑΙγνπτίων.
εΰται γαρ νμΐν η 6κέπη Φαραώ
εις αΐ6χύνην,
καϊ rotg πεποιθο6ιν
έπ9 ΛΙγνπτίονς
όνειδος,
οτι
ει6ιν εν Τάνει αρχηγοί άγγελοι πον.ηροί.
μάτην
κοπιάόονόι
προς λαόν, ος ονκ ώφελήόει cwroiJg εις βοήθειαν,
άλΧ εις
αι6χύνην
και όνειδος.
4 άλλα και Ζαχαρίας
φη6ίν,
ώς και
αντος έμνημόνεν6ας,
ort δ διάβολος εΐΰτήκει εκ δεξιών Ίηόοϋ
τον Ιερέως, αντίκειται
αντω, και είπεΐν2·
Έπιτιμήΰαι
6οι κύ
3
ριος, δ έκδεζάμενος
ΊερονΟαλήμ. και πάλιν εν τωΊώβ
γέγραπται,
ώς καϊ αντος εφης, ort ot άγγελοι ήλθον ΰτηναι
εμπρο6θεν
κνρίον,
καϊ 6 διάβολος αμα αντοίς έληλύθει.
καϊ νπο Μων6 έως* εν αρχή της Γενέΰεως
δ φ ^ πλανήΰαντα
την Εναν γεγραμμένον
εχομεν και κεκατηραμένον.
καϊ εν ΑΙγύπτω
οτι
fic^ot %6ανδ εζι(ί. 1Ά4:\>)6ον6θαι τη δννάμει τη
ενεργονμένη
δια τον πιότον θεράποντος Μωνοέως* νπο τον θεον,
εγνωμεν.
και Αανεϊδ
ort Οί θεοϊ τών εθνών δαιμόνια
είόιν
είπεν,
επι6τα6θε.
8 0 1 Καϊ δ Τρύφων προς ταϋτα εφη · Εϊπον προς 6ε, ώ
άνθρωπε,
ΰτι α6φαλης εν πα6ι 6πονδάξεις
είναι ταΐς
γραφαΐς
προ6πλεκόμενος.
είπε δέ μοι, αληθώς νμεϊς
άνοικοδομηθηναι
τον τόπον Ίερον6αλήμ
τούτον ομολογείτε,
και
6νναχθη6ε6θαι
τον λαόν νμών καϊ ενφρανθηναι
6νν τω Χρι6τω,
αμα τοις
1

2
πορενόμενοι ed. (e LXX).
KVQIOV add ed. (e LXX).
4
5
ξάμ,ενος ed. (e LXX).
Μωΰέως Α.
έπείρηΰαν ed.

3

εκλε-

79: 2 Dan. 7, 13, 14.
79: 3 Is. 30, 1—5.
79: 4 Zach. 3, 1,2.
lob 1, 6. 2, 1. Gen. 3, 13, 14. cf. Num. 12, 7. Heb. 3, 5. Ps. 95 (96), 5.
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πατριάρχαις
καϊ τοις προφήταις
κα\ τοις άπο1 του
ημετέρου
γένους η καϊ των προσηλύτων
γενομένων
πριν έλΰεϊν
υμών
τον Χριστόν, τϊροβδοκατε,
η, ίνα δόί,ης περικρατεΐν
ημών εν
ταϊς ξητήσεσι, προς το ταύτα δμολογείν
εχώρησας;
2 Κάγώ εΐπον
Ούχ ούτω τάλας εγώ, ω Τρύφων, ώς έτερα
λέγειν παρ α φρονώ,
ώμολόγησα
ουν 6οι καϊ πρότερον
οτι
εγώ μεν καϊ άλλοι πολλοί ταύτα φρονοϋμεν , ώς και
πάντως
επίστασ&ε2 τούτο γενησόμενον'
πολλούς δ' αυ καϊ τών της κά
μαρας και ευσεβούς όντων Χριστιανών
γνώμης τούτο μη γνωρίξειν έσήμανά 6οι. 3 τους γαρ λεγόμενους
μεν
Χριστιανούς,
οντάς δε ά&έους καϊ ασεβείς αίρεσιώτας,
ort κατά πάντα βλά
σφημα και α&εα καϊ ανόητα διδάσκουσιν,
εδήλωσά σοι. οτι ό*'
ουκ (f. 135 a) εφ* υμών μόνων τούτο λέγειν με έπίστασ&ε,
τών
γεγενημένων
Ύ\μιν λόγων απάντων,
ώς δύναμίς μου,
σύνταζιν
ποιησομαι, εν οίς καϊ τούτο δμολογούντά
με, δ καϊ προς υμάς
ομολογώ, εγγράψω,
ου γαρ άν&ρώποις μάλλον η
avd-ρωπίνοις
διδάγμασιν αίρούμαι άκολου&εϊν, άλλα &εω καϊ roig παρ"* εκείνου
διδάγμασιν.
4 εί γαρ καϊ συνεβάλετε
ύμεις τισι As^o/ifVotg
Χριστιανοΐς,
καϊ τοΌτο μη δμολογούσιν,
αλλά καϊ
βλασφημειν
τ ο λ μ ώ ν τον &εον ΪΑβραάμ καϊ τον &εον Ισαάκ καϊ τον &εον
'Ιακώβ,
οϊ καϊ λε^ουοΥ- μη είναι νεκρών άνάστασιν,
αλλά αμα
τω άπο^νησκειν
τάς φυχάς αυτών αναλαμβάνεσαι
είς τον ούρανόν, μη ύπολάβητε αυτούς Χριστιανούς,
ωσπερ ούδε
Ιουδαίους,
αν τις δρ&ώς ε%ετάση, δμολογήσειεν
είναι τους
Σαδδουκαίους
η τάς δμοίας αιρέσεις Γενιστών καϊ Μεριστών καϊ
Γαλιλαίων
3
4
καϊ Έλληνιανών
και Φαρισαίων
και Βαπτιστών (καϊ μη άηδώς
άκούσητέ μου πάντα α φρονώ λέγοντος),
άλλα λεγόμενους
μεν
Ιουδαίους καϊ τέκνα 'Λβραάμ, καϊ χείλεσιν
δμολογούντας
τον
&εόν, ώς αύτος κέκραγεν δ &εός , την δε καρδίαν πόρρω εχειν
άπ' αυτού.
5 εγώ δέ, καϊ ει τινές είσιν δρ$ογνώμονες
κατά
πάντα Χριστιανοί,
καϊ σαρκός άνάστασιν
γενήσεσ&αι
έπιστάμε&α καϊ χίλια ετη εν Ιερουσαλήμ
οικοδομή^είστι
(f. 135 b) καϊ
κοσμη&είσγι καϊ πλατυν&είση,
ώς5 οι προφηται
Ιεζεκιήλ
καϊ
'Ησαΐας καϊ οί άλλοι
δμολογούσιν.
1

άγίοις ed.

2

ετΐίβταο^αι ed.

80: 3 cf. Act. 5, 29.
12—14; Rev. 20,4.

3

Φαριβΰαίων Α.

80: 4 cf. Is. 29, 13.

4

om Α.

5

om Α.

80: 5 cf. Ez. 37,
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8 1 1 Οντως γαρ Ήβαίας περί της χιλιονταετηρίδος
ταύτης
ειπεν' "Εόται γαρ δ ονρανος καινός και η γη καινής καϊ ον μη
μνχ\6%ώ6ι των προτέρων
ονδε μη έπέλ&η αντών έπϊ την καρδίαν, άλλ' ενφροβύνην
και άγαλλίαμα ενρήβονβιν εν1 αύτη, όΰα
εγώ κτίζω' δτι ίδον εγώ ποιώ την Ίερονβαλήμ
άγαλλίαμα
και
τον λαόν μον ενφρο6ννην,
και άγαλλιάβομαι
έπϊ
Ίερονβαλήμ
καϊ ενφραν&ήόομαι έπϊ τω λαω μον. κα\ ούκέτι ον μη άκονύ&η
εν αντη φωνή κλαν&μον ονδε φωνή κρανγης, καϊ ον μη γένηται
έτι εκεί άωρος ημέραις και πρεόβντης
ος ονκ έμπληβει
τον
χρόνον αντον' £(?rca γαρ δ νέος vfö^ εκατόν ετών, 6 δε άπο&νήβκων αμαρτωλός νΙος εκατόν ετών και έπικατάρατος
εβται.
2 καϊ οίκο δ ο μήοονόιν οικίας καϊ αντοϊ ένοικήβονΰι,
καϊ καταφντεύόονΰιν
αμπελώνας και αντοϊ φάγονται τα γενήματα2
αυ
8
τών, ον μη οίκοδομήΰωοι και άλλοι κατοικηοον6ι,
καϊ ον μη
φντεύΰωΰι καϊ άλλοι φάγονται'
κατά γαρ τάς* ημέρας τον ξύλον
της ζωής αί ημέρας τον λαού μον έπονται, τα έργα τών πόνων
αυτών πλεονάόονΰιν5.
οι εκλεκτοί μον ού μη πονέ&ονόιν εις
κενόν ονδε τεκνοποιηόονόιν
είς κατάραν
(f. 136 a) ότι ύπέρμα
δίκαιον καϊ ενλογημένον
νπο κνρίον έπονται, καϊ εγγόνα αυτών
μετ' αντών.
καϊ εβται πριν η κεκρά%αι αυτούς εγώ
έπακούόομαι αυτών' ετι λαλούντων αυτών έρώ' Τι έοτι; τότε λυκοίκαϊ άρνες άμα βοΰκη&ήόονται, καϊ λέων ώς βονς φάγεται
άχνρα,
όφις δε γην ώς άρτον. ούκ άδικήΰονοιν
ονδε λνμανοννται
έπϊ
τω όρει τω άγίφ , λέγει κύριος.
3 . το ούν είρημένον εν τοις
λόγοις τούτοις, έφην' Κατά γάρ τάς ημέρας τον ζύλον αι ήμέραι
τον λάου μον stfowca, τά έργα τών πόνων αυτών (παλαιώΰονοι 6 ) ?
νενοηκαμεν ort χίλια έτη εν μνοτηρίω μηνύει,
ώς γάρ τω 'Αδάμ
εϊρητο, ort η δ' αν ημέρα φάγη άπο τον %ύλον, εν εκείνη άποχϊανεϊται,
εγνωμεν αντον μη άναπληρώοαντα
χίλια ετη.
ΰννήκαμεν καϊ το είρημένον,
ότι Ήμερα κνρίον ώς χίλια έτη,
είς
τοϋτο ΰννάγειν7.
4 καϊ έπειτα8 καϊ παρ ήμΐν άνηρ τις, ω
όνομα Ιωάννης, εις τών άποοτόλων τον Χριΰτον, εν αποκαλύψει
1
2
om Α.
γεννήματα
φντενβοναιν Α mg.
* rijg Α.
ΰ'οναι ed. (e L X X ) : om Α.

8 1 : 1, 2 Is. 65, 17—25.
(90), 4.
Goodspeed.

7

3
ed.
ού μη οίκοδομήΰονβι
5
παλαιώϋονΰΐν ed. (e LXX).
8
συνάγει Α.
επειδή Α.

%αϊ ον μη
6
ηαλαιώ-

8 1 : 3 Is. 65, 22. cf. Gen. 2, 17. Ps. 89
13
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Iustinus.

γενομένη
αύτώ yiXia έτη 7ίοίή6ειν εν Ίερουΰαλήμ τους τω ήμετέρω Χριύτω πιΰτεύβαντας
προεφήτευόε, καϊ μετά ταντα την καθολικήν καί, ΰννελόντι
φάναι, αίωνίαν ομοθυμαδόν
άμα πάντων
άνάβταβιν
γενήόεΰθαι
και κρίβιν.
όπερ καϊ ο κύριος
ημών
είπεν, ότι Οντε γαμη6ον6ιν
οντε γαμηθήβονται,
άλλα
Ιβάγγελοι
εβονται, τέκνα τον θεοϋ της (f. 136 b) άναότάόεως
όντες.
8 2 1 Παρά γάρ ήμΐν και μέχρι νυν προφητικά
χαρίόματά
έβτιν, έ% ου και αντοι ΰυνιέναι οφείλετε,
ότι τά πάλαι εν τω
γένει υμών οντά εις ήμας μετετέθη.
όνπερ δε τρόπον καϊ ψευδοπροφηται έπι των παρ' ύμιν γενομένων άγιων προφητών
%6αν,
και παρ' ημιν ννν πολλοί ε\6ι και ψευδοδιδάβκαλοι , ους φνλάβΰεόθαι
προειπεν
ήμΐν 6 ημέτερος κύριος,
ως εν μηδενϊ
ύότερεΐοθαι
ημάς, επισταμένους
δτι προγνώοτης
ιήν τών μετά
την άνάόταΰιν αύτοϋ την από τών νεκρών και ανοδον την εις
οΰραα/όν μελλόντων γίνεσαι
ημιν.
2 είπε γάρ ότι
φονεύεβθαι
καϊ μιόεΐόθαι
διά το ονομο; αύτοϋ μέλλομεν,
και ότι ψευδοπροφήται και ιρευδόχρι6τοι
πολλοί έπι τω ονόματι ί^τοΌ πάρελεύβονται και πολλούς πλανήόονΰιν'
όπερ και εΰτι.
3 πολλοί
γάρ άθεα και βλάόφημα και άδικα εν ονόματι αύζοϋ
παραχαράΰόοντες εδίδαί,αν, κα\ τά άπο τον ακαθάρτου πνεύματος
δια
βόλου έμβαλλόμενα ταϊς διανοίαις αυτών έδίδαζαν καϊ διδάόκουόι
μέχρι νυν* ους o/iotcog ύμιν μεταπείθειν
μη πλαναόθαι
αγωνι
ζόμενα,
είδότες ότι πας δ δυνάμενος
λέγειν το αληθές και μη
λέγων κριθήόεται
νπό του θεοϋ,
ως διά του Ιεζεκιήλ
διεμαρτύρατο 6 θεός, ειπών δτι Σκοπόν τέθεικά 6ε (f. 137 a) τω οϊκω
"Ιούδα,
εάν άμάρτη δ αμαρτωλός καϊ μη διαμαρτυρώ
αύτω,
αυτός μεν τη αμαρτία αΰτου άπολεϊται,
παρά 6οϋ δε το α ^ «
αύτοϋ έκζητήύω' εάν δε διαμαρτύρη
αύτω, αθώος εΰη. 4 διά
δέος ούν και ημείς ΰπουδάζομεν
δμιλεΐν κατά τάς γραφάς, αλλ'
ου διά φιλοχρηματίαν
η φιλοδοζίαν
η φιληδονίαν
εν ούδενι
γάρ τούτων ελέγ\αι ημάς όντας δύναται τις. ούδε γάρ ομοίως
τοίς άρχουόι τοϋ λαοϋ τοϋ υμετέρου θέλομεν ζην, ους όνειδίζει
ό θεός λέγων* Οι άρχοντες υμών κοινωνοί κλεπτών,
φιλοϋντες
δώρα, διώκοντες άνταπόδομα.
εΐ δέ τινας και εν ήμιν τοιού81: 4 cf. Rev, 20, 4. cf. Heb. 6, 2. Lc. 20, 35, 86.
82: 2 cf. Mt.
24, 9. 10, 22. 24, 5, 11, 24. 82: 3 Ez. 3, 17—19. 33, 7—9. 82: 4 Is.
1, 23.
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τους γνωρίζετε j άλΧ ουν γε τάς γραφάς καϊ τον Χριβτον
δια
,
τους τοιούτους μη βλα6φημήτε
καϊ παρε%ηγεϊ6% αι
6πουδάξητε.
8 3 1 Καϊ γαρ το Λέγει κύριος τω κυρίφ μου' Κά&ου εκ
δεξιών μου, εως αν &ώ τους εχ&ρούς 6ου ύποπόδιον τών πο
δών 6ου, είς *Εζεκίαν είρή6&αι έτόλμη6αν υμών ol διδά6καλοι
έξηγή6α6&αι , ως κελευ6&έντος αύτοϋ εν δεξιά του ναοϋ κα&ε6&ήναι, οτε προ6έπεμψεν
αύτω 6 βα6ιλεύς *Α66υρίων
απειλών,
,
καϊ έ6ημάν&η αύτω διά του 'Η6αίου μη φοβεΐ6θ αι αυτόν,
καϊ
οτι μεν γέγονε τα λεχθέντα ύπο Ή6αίου ούτως, καϊ άπε6τράφη
6 βα6ιλεύς Ά66υρίων
του μη πολεμή6αι την (f. 137 b) Ίερου6αλήμ εν η μ έ ρ α ς του ^Εξεκίου, και άγγελος κυρίου άνεΐλεν εκ
της παρεμβολής τών Λ66υρίων
είς εκατόν όγδοήκοντα
πέντε
χιλιάδας, καϊ επι6τάμε&α καϊ δ|ΐιο/Ιο^ουμ£ΐΛ 2 ort δε εις αύτον
ουκ εϊρηται 6 ψαλμός, δήλον.
έχει γαρ ούτως' Λέγει κύριος τω
κυρίω μου' Κά&ου εκ δεξιών μου, εως αν &ώ τους έχ&ρούς
6ου ύποπόδιον τών ποδών 6ου. ράβδον δυνάμεως
εξαπο6τελεΙ
έπϊ ,Ιερου6αλήμ,
καϊ κατακυριεύ6ει
εν μέ6ω τών έχ&ρών 6ου.
εν λαμπρότητι
τών άγιων, προ έω6φόρου έγέννη6ά 6ε.
ώμο6ε
κΰρω^ καϊ ου μετάμελη&ή6εται'
Συ ιερεύς είς τον αΙώνα κατά
την τάξιν Μελχι6εδέκ.
3 ort ούν Έξεκίας ούκ ε6τιν Ιερεύς είς
τον αΙώνα κατά την τάξιν Μελχι6εδέκ,
τίς ούχ ομολογεί;
καϊ
ort ούκ ε6τιν 6 λυτρούμενος
την Ίερου6αλήμ,
τίς ούκ έπί6ταται;
καϊ οτι ράβδον δυνάμεως αΰτόί? ούκ άπέ6τειλεν
εις '>Ιερου6αλήμ
καϊ κατεκυρίευ6εν
εν μέ6ω τών έχ&ρών αύτοϋ, άλΧ ο &εος Ύ\ν
ό άπο6τρέψας απ' αύτοϋ ;dc^oo/rog καϊ όδυρομένου
τους πολε
μίους, τίς ού γινω6κει;
4 ό δε ημέτερος Ίη6οϋς,
ούδέπω ένδόξως έλ&ών, ράβδον δυνάμεως εΙς'Ιερου6αλήμ
έξαπέ6τειλε,
τον
λόγον τής κλη6εως καϊ τής μετανοίας
προς τά ε$νη
άπαντα,
οπού τα δαιμόνια άπεκυρίευεν αυτών, ως φη6ι Ααυείδ' Οι $εοϊ
τών ε&νών δαιμόνια,
καϊ ί6χυρος ό λόγος αύτοϋ πέπεικε
πολ
λούς καταλιπεΐν
δαιμόνια, (f. 138 a) οίς έδούλευον, καϊ έπϊ τον
παντοκράτορα
%·εον δι αύτοϋ πι6τεύειν,
οτι δαιμόνια εί6ιν ol
&εοϊ τών έ&νών. καϊ το Έν τγι λαμπρότητι
τών αγίων,
εκ
γα6τρος προ έω6φόρου έγέννη6ά 6ε, τω Χρι6τω εϊρηται,
ως
προέψημεν.
83: 1 Ps. 109 (110), 1. Is. 37, 36,37.
83: 4 Ps. 95 (96), 5. Ps. 109 (110), 3.

83: 2 Ps. 109 (110), 1—4.
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8 4 1 Kai το Ιδού η παρθένος
εν γαβτρί Λ/φ^ται και
τέ%εται νίον εις τούτον προείρητο.
εΐ γάρ μή εκ παρ&ένον
οντος, περί οϋ'Ηόαίας ελεγεν, έμελλε γεννάβ&αι, είς ον το αγιον
πνενμα έβόα' Ίδον κύριος αντος ήμιν δώόει βημείον* ιδού ή
παρ&ένος εν γαότρί λήφεται καΐ τδξ^το^ νιόν; εΐ γάρ ομοίως
τοις 'άλλοις απαοι πρωτοτόκοις
καΐ ούτος γεννά<5$αι εκ όννονοίας έμελλε, τι και 6 &εος όημεΐον, δ μη πάόι1 τοις
πρωτοτό;cotg κοΜ/oV έότιν, έλεγε ποιειν;
2 άλΧ όπερ εΰτιν
άλη&ώς
βημεϊον και n^tfrov τω γένει των άν&ρώπων έμελλε
γίνεσαι,
τοντ εότι διά παρθενικής
μήτρας τον πρωτότοκον
των πάντων
ποιημάτων ΰαρκοποιη&έντα αληθώς παιδίον γένεσαι,
προλαβων
αντο διά τον προφητικού
πνεύματος
κατά άλλον και- άλλον
τρόπον, άνιότόρηοα2 νμιν, προεκήρνξ,εν,
ίνα όταν γένηται
δυ
νάμει και βονλη τον των όλων ποιητον γενόμενον
γνωο&η*
ώς και άπο πλευράς μιας τον Αδάμ η Ενα γέγονε, κ<ώ ωοπερ
τάλλα πάντα ζώα λόγω θεον την αρχήν έγεννή&η.
3 νμεϊς δε
και εν τούτοις παραγράφειν
τάς εξηγήσεις,
άς έζηγήΰαντο
οί
πρεσβύτεροι
νμών (f. 138 b) παρά Πτολεμαίω
τω των
ΑΙγυπτίων βαόιλεϊ γενομένφ, τολμάτε, λέγοντες μή εχειν τήν
γραφήν
ως εκείνοι έζηγήόαντο,
αλλ1 *Ιδού, φηόίν, ή νεανις εν γαότρι
εί,ει, ώς μεγάλων πραγμάτων Σημαινόμενων,
εΐ γννή άπο ΰννονοίας τίκτειν εμελλεν,
όπερ παΰαι αί νεανίδες γνναϊκες
ποιοϋόι
πλην των ΰτειρών,
άς και αύτάς βονλη&είς δ θεός
γεννάν
ποιήβαι δννατός.
4 ή μήτηρ γάρ τον Σαμονήλ
μή τίκτον<5α
διά βονλήν θεον τέτοκε,
καΐ ή γννή τον άγίον
πατριάρχον
Αβραάμ,
καϊ Έλιβάβετ ή τον βαπτιϋτήν Ίωάννην τεκοϋοα, καί
άλλαι τίνες ομοίως, ωότε ονκ αδύνατον νπολαμβάνειν
δει νμάς
πάντα δύναόθαι τον θεον οΰα βούλεται.
και μάλκίτα,
επειδή
έπεπροφήτεντο
μέλλειν γίνεοθαι,
μή ^αρο^ραφεΜ/ ή πάρεσηγειΰθαι τολμάτε τάς προφητείας, έπεϊ έαντούς μόνον ς, αδικήσετε,
τον δε θεον ον βλάψετε.
85 1 Kai γάρ τήν προφητείαν τήν λέγονβαν' 'Αρατε πύλας}
οί άρχοντες νμών, και έπάρθητε,
πύλαι αΙώνιοι, ϊνα εΐόέλθη 6
βαβιλενς της δόξης, ομοίως είς τον Ήζεκίαν τολμώόί τίνες έξ,
1

μ,ή Ttccai Α corr.

2

ώς άνιΰτόρηαα ed.

84: 1 Is. 7, 14. 84: 2 cf. Col. 1, 15. 84: 3 Is. 7, 14.
23 (24), 7. cf. Is. 53, 2, 3. cf. Ps. 23 (24), 10.

85: 1 Ps.
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υμών έξηγεΐόθαι είρηΰθαι, άλλοι δε είς Σολομώνα. ου δε είς
τούτον ουδέ είς εκείνον ούτε εις άλλον απλώς λεγόμενον υμών
βαόιλέα δυνατόν άτΰοδειχ&ήναι είρήβθαι, είς δε μόνον τούτον
τον (f. 139 a) ήμέτερον Χριβτύν, τον άειδη καϊ ατιμον φανέντα,
ως'Ηβαίας εφη καΐ Λαυεϊδ και παβαι αϊ γραφαί, ος έΰτι κύριος
τών δυνάμεων διά το θέλημα του δόντος αύτω πατρός, ο ς και
άνέβτη έκ νεκρών καϊ άνηλθεν είς τον ούρανόν, ως και 6 'ψαλ
μός καϊ αι αλλαι γραφαΐ έδήλουν, και κύριον αυτόν τών δυνά
μεων κατήγγελλον, ως και νυν έκ τών υι£ όψιν γινομένων ραον
υμάς πειβθήναι1, έάν θέλητε. 2 κατά γαρ του όι/ό/xcirog αυτοί;
τούτου του υΐοϋ του θεοϋ καϊ πρωτοτόκου πά6ης κτίύεως, και
δια παρθένου γεννηθέντος και παθητοϋ γενομένου ανθρώπου,
καϊ όταυρωθέντος έπϊ Ποντίου Πιλάτου υπο του λαού υμών
καϊ αποθανόντος, καϊ άναΰτάντος έκ νεκρών καϊ άναβάντος είς
τον ούρανόν, παν δαιμόνιον έζορκιξόμενον νικαταί καϊ υποτάοöstaL. 3 έάν δε κατά παντός ονόματος τών παρ' υμιν γεγενημένων η βαΰιλέων ί) δικαίων η προφητών η πατριαρχών έζορκίζητε ύμεΐς, ούχ ύποταγήΰεται ούδεν τών δαιμονίων' άλΧ ει άρα
έί,ορκίζοι τις υμών κατά του θεοϋ ''Αβραάμ καϊ θεού Ίΰαάκ καϊ
θεοϋ Ιακώβ, Μως ύποταγήόεται. ηδη μέντοι ol δξ υμών έπορκι^ταί τη τέχνη, ώβπερ κάϊ τά έθνη, χοώμβι/ot έζορκίζουΰι καϊ
θυμιάμαΰι καϊ καταδέαμοις χρώνται, είπον. 4 οτι δε καϊ άγγελοι
καϊ δυνάμεις είβίν, οϊς δ λόγος 6 της προφητείας (f. 139 b) της
διά Λαυεϊδ έπαραι τάς πύλας, ίνα είΰέλθγι ούτος 6 έκ νεκρών
άναύτάς κύριος τών δυνάμεων κατά το θέλημα του πατρός,
Ίηΰοϋς Χριότός, δ λόγος του Λαυεϊδ ομοίως άπέδειξεν, οχ> καϊ
πάλιν έπιμνηΰθήοομαι διά τούτους τους μή καϊ χθες λύνοντας
ημιν, δι ους καϊ πολλά τών χθες είρημένων έπϊ κεφαλαίων
λέγω. 5 καϊ νυν προς υμάς έάν τούτο λέγω, ει καϊ έταυτολόγηοα2 πολλάκις, ουκ άτοπον ειπείν έπίΰταμαι* γελοϊον μεν γάρ
πράγμα έοτιν, δραν τον %λιον καϊ την όελήνην καϊ τά άλλα
άβτρα την αύτην odov άεϊ καϊ τάς τροπάς τών ωρών ποιεΐόθαι,
καϊ τον ψηφιότικον3 άνδρα, ει έξετάξοιτο4 τά δις δύο πό6α έότί,
διά το Λολλώαί? είρηκέναι Ζτν τέΰΰαρα, ούδ παύΰεβθαι του
1

πειβθεΐναι Α.
5
tb Α.
om Α.

2

85: 2 cf. Col. 1, 15.

επαντολόγηαα Α.

3

ψηφικόν Α.

4

εξετάζον
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πάλιν λέγειν ότι τέσσαρα, και τά άλλα O^OUÖS Οσα παγίως ομο
λογείται άει ωσαύτως λέγεβ&αι και ομολογεισ%·αι, τον1 δε από
των γραφών των προφητικών
ομιλίας ποιούμενον
έαν καϊ μη
τάς αύτάς άει λέγειν γραφάς, αλλ7 ήγεΐσ&αι εαυτόν /3ελτκ>ν της
γραφής γεννήσαντα
ειπείν.
6 έστιν ούν 6 λόγος,
δι ου έσήμανα2 τον &εον δηλονν ότι και άγγελοι
είσιν εν ούραι/ω παΐ
δυνάμεις, otirog * Αινείτε τον κύριον εκ τών ουρανών,
αινείτε
αυτόν εν τοις ύψίστοις' αινείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι
αύτοϋ,
α ί ι ^ τ ε αυτόν παβαι άί δυνάμεις
αύτοϋ.
(f. 140 a) Και Μνασέας δε τις ονόματι τών
βυνελ&όντων
αύτοΐς τη δευτέρα ημέρα είπε' Και ημείς χαίρομεν πάλιν πειρωμένου 6ου τα αυτά λέγειν δι ημάς.
7 Κάγώ εΐπον
Ακούσατε,
φίλοι, τίνι γραφή
πει&όμενος
ταύτα πράττω.
'Ιησούς έκέλευσεν
αγαπάν καϊ τους
έχ&ρούς,
όπερ και δια Ήσαίου έκεκήρυκτο
δια πλειόνων,
έν οίς και το
μνβτήριον πάλιν της3 γενέσεως ημών, και απλώς πάντων τών
τον Χριΰτον εν Ιερουσαλήμ
φανήσεσ&αι προοδοκώντων καϊ δι
έργων εύαρεστεϊν αύτω σπουδαζόντων.
8 ΕΙσΙ δε οί διά Ήσαίου
Adyot ούτοι' Ακούσατε το ρήμα κυρίου,
οι τρέμοντες το ρήμα
αύτοϋ. είπατε' αδελφοί ημών, τοί^ μισοϋσιν υμάς καϊ
βδελυσσο/ifiVotg το όνομα κυρίου δοξασ&ήναι.
ωφ&η έν τη
ευφροσύνη
αυτών, κάκεΐνοι αίσχυν&ήσονται.
φωνή κραυγής
εκ
πόλεως,
φωνή λαού, φωνή κυρίου αποδίδοντος ανταπόδοση
τοις ύπερηφάι/otg. πριν ή τήν ώδίνουσαν τεκεϊν,
καϊ πριν έλ&εΐν τον
πόνον τών ώδίνων,
έξέτεκεν άρσεν.
9 τις ήκουσε
τοιούτον,
καϊ τις έώρακεν όντως, ει ώδινεν ή γη έν μια ημέρα, εί δε κοά
τε'κοί, έ&νος εις άπαξ, ότι ώδινε και ετεκε Σιων τά παιδία αυτής;
έγω* έδωκα τήν προσδοκίαν ταύτη ν και ού γεννώση,6 είπε κύριος.
Ιδού εγώ γεννώσαν
καϊ στείραν
έποίησα,
λέγει κΰρίο^.
Εύφράν&ητι Ιερουσαλήμ,
και πανηγυρίσατε
(f. 1 4 0 b ) πάντες οί
άγαπώντες αυτήν' χαίρετε πάντες 8(30t πεν&εΐτε έπ αυτήν, ίνα
Φηλάσητε κ^ί έμπλησ&ήτε από μασ&οϋ παρακλήσέως αυτής, ίνα
έκ&ηλάσαντες τρυφήσητε
από εϊσόδου δόξης αύτοϋ.
1
2
3
4
τών Α.
εΰήμανε Α.
tr. της πάλιν ed.
δε add ed. (e
LXX ABQ; δεδωχα {$). 5 γ$(άφε) ον γεννόσω (?) Α mg.

85: 6 Ps. 148, 1, 2.
66, 5—11.

85: 7 cf. Mt. 5, 44. Lc. 6, 27.

85: 8, 9 Is.
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8 6 1 Kai ταύτα ειπών προοέ&ηκα * "Οτι δέ, μετά το ότανρω&ήναί roOroi/ ον ενδοξον πάλιν παραγενήΰεό&αι
άποδεικνύουΰιν
αϊ γραφαί,1 ούμβολον είχε τον ξύλου της ζωής, δ εν τω #αραδείόω πεφυτεύΰ&αι
έλέλεκτο,
καϊ των γενηόομένων
παΰι rote?
δικαίοις, ακούγατε.
Μωυόης2
μετά ράβδου επι την του λαού
άπολύτρωόιν έπέμφ&η,
και ταύτην έχων μετά χείρας εν άρχη
του λαού διέτεμε την &άλα66αν,
διά ταύτης άπο της
πέτρας
νδωρ άναβλύΰαν έώρα * καϊ ξύλον βαλών εις το εν Μερρα ύδωρ,
πικρόν ον, γλυκύ έποίη6ε.
2 ράβδους βαλών Ιακώβ είς τάς
ληνούς των υδάτων έγκι66ηοαι τά πρόβατα του
μητραδέλφου,
Ινα τά γεννώμενα εξ, αυτών κτη6ηται, έπέτυχεν
εν ράβδω αυτού
διεληλυϋ'έναι3
τον ποταμόν 6 αυτός Ιακώβ καυχάται,
κλίμακα
εφη εωραο&αι αύτω, κα\ τον $εον έπ* αυτής έότηρίχ&αι ή γραφή
δεδήλωκε * καϊ ort ούχ ο πατήρ ήν, άπο των γραφών
άπεδείξαμεν.
καϊ επι λί&ου καταχέας ελαιον εν τω αυτω τόπω Ιακώβ
ΰτηλην
τω δ φ θ δ ν π αυτω &εω άληλιφέναι*
ύιί αυτού τού όφ&έντος
αυτω (f. 1 4 1 a ) &εού μαρτυρεϊται.
3 καϊ ort λί%ος Χριΰτός διά
πολλών γραφών ΰυμβολικώς εκηρύ&ΰετο,
oftotcog
άπεδείξαμεν'
καϊ οτι το χριόμα πάν, εϊτε ελαίου είτε ΰτακτης είτε τών άλλων
των της όυν&έοεως τού μύρου χριόμάτων,
τούτον ήν, ομοίως
άπεδείξαμεν,
τού λόγου λέγοντος'
Λιά τούτο εχριοέ 6ε δ &εός,
6 &εός 6ου, ελαιον άγαλλιάοεως παρά τους μετόχους 6ου.
καϊ
γαρ οι βαύιλεΐς πάντες καϊ ot χρι6τοϊ άπο τούτου μετέοχον και βα
σιλείς καλείσαι
καϊ χριΰτοί' ον τρόπον και αυτός άπο τού πατρός
έλαβε το βασιλεύς και Χριότος και ιερεύς καί άγγελος, και 06α
άλλα τοιαύτα έχει η ε6χε. 4 ράβδος η 'Ααρών βλα6τόν
κομί6α6α αρχιερέα αυτόν απέδειξε,
ράβδον εκ ρίζης Ίε66αι
γενψ
6ε6&αι τον Χριότόν Ή6αίας προεφήτευΰε.
καϊ ΛανεΙδ ώς το
ξύλον το πεφυτευμένον
παρά τάς διεξόδους τών υδάτων, δ τον
καρπον αυτού δώόειδ εν καιρώ αυτού, και το φύλλον
αυτού
ουκ άπορρνη6ε6&αι,
φη6ιν είναι τον δίκαιον,
και ώς φοίνιξ
1

2

οΐμοα σνμβολον έχοντα τον στανρον τον ξνλον της ζωής &έλει' Α mg.
3
4
5
Μωσής Α.
δι,ελη&έναι Α.
άλιληψέναι Α.
δώσειν Α.

86: 1 cf. Dan. 7, 13,14. cf. Gen. 2, 8,9. Prov. 3, 18. cf. Ex. 4, 17;
14, 16, 21; 17, 5, 6; 15, 23—25.
86 : 2 cf. Gen. 30, 38; 32, 10 (11);
28, 12, 13, 18; 31, 13.
86: 3 Ps. 44 (45), 8.
86: 4 cf. Num. 17, 8
(23). Is. 11, 1. Ps. 1, 3. Ps. 91 (92), 13.
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1

άνθήΰειν δ δίκαιος εϊρηται. 5 άπο ί,νλον2 τω 'Αβραάμ ωφθη
6 θεός, ως γέγραπχαι, προς τι] δρνΐ3 τη* Μαμβρη0.
έβδομήκοντά Ιτέας και δώδεκα πηγάς ενρεν 6 λαός διαβάς τον ϊορδάνην. εν ράβδω καΐ βακτηρία6 παρακεκληύθαι νπο τον θεού
/ίανεΧδ λέγει. 6 ξνλον ^Ελιοοαΐος (f. 141b) βαλών εις τον
Ίορδάνην ιιοταμον άνήνεγκε τον όίδηρον της άζίνης, εν η πεπορενμένοι fjuav οί υιοί των προφητών κόψαι %νλα εις οικοδομην τον οίκον, εν ω τον νόμον κα\ τα προστάγματα τον θεού
λέγειν καΧ μελεταν εβονλοντο* ως καΧ ^μας βεβαπτιόμένονς
ταϊς βαρντάταις αμαρτίαις, ας έπράξαμεν, δια τον ΰτανρωθηναι
έπΧ τον ξύλον καΧ δι ύδατος αγνίΰαι δ Χρωτός Ί\μών ελντρώύατο καΧ οίκον ενχης καΧ προΰκννήΰεως έποίηβε. καΧ ράβδος
rjv η δείξ,αΰα Ίονδαν πατέρα των από Θάμαρ διά μέγα μνοτήρ ων γεννηθέντων.
87 1 Και δ Τρύφων, είπόντος μον ταύτα, εφη' Μη με
λοιτίον νπολάμβανε, άνατρέΐίειν πειρωμενον τα νπο 6οϋ λεγό
μενα, πννθάνεόθαι oöa αν πννθάνωμαι, άλλα βονλεΰθαι μανθάνειν περΧ τούτων αντών ων αν ερωτώ. 2 είπε ονν /ιοι, διά
τον Ή6αίον είπόντος τον λόγον *Ε%ελεν6εται ράβδος εκ της
ρίξης Ίε66αί, και άνθος άναβήΰεται εκ της ρίξης Ίεΰύαί, και
άναπαύύεται έ% αυτόν πνεύμα θεού, πνεύμα όοφίας και 6ννέ6εως, πνεύμα βονλης καΧ ιβχύος, πνεύμα γνώσεως και ενόεβείας, καΧ έμπληβει αντον πνεύμα φόβον θεού, καΧ δμολογηΰας
ταύτα προς με, ελεγεν, εις ΧριοΊτόν εΙρη6θαι, καϊ θεον αντον
προϋπάρχοντα λέγεις, και κατά την βονλην τού θεού #αρκοjiOM^eVrci αντον (f. 142 a) λέγεις διά της παρθένον γεγεννηύθαι
ανθρωπον, πώς δύναται άποδειχθήναι προϋπάρχων, otfttg διά
των δννάμεων τον πνεύματος τον άγίον, ας καταριθμεί δ λόγος
διά 'Ηοαίον, πληρούται ως ενδεής τούτων νπάρχων;
3 Κάγώ άπεκρινάμην Νοννεχέότατα μεν καΧ ΰννετώτατα
ηρώτηοας' αληθώς γάρ άπόρημα δοκεΐ είναι' αλλ* ίνα είδης1
καΧ τον περΧ τούτων λόγον, άκουε ων λέγω. ταύτας τάς κατηριθμημένας τού πνεύματος δννάμεις ονχ ως ενδεούς αντοϋ τού1

avfrCeuv Α. 2 απο ζνλον Α : επϊ ξνλον Α rng 3 δρΐϊ Α (corr. ?). 4 εν
5
7
ry Α mg.
Μαμβργ Α. 6 βακτηρία Α (LXX): ed. βακτηρίω.
i'&yg ed.
86: 5 Gen. 18, 1. cf. Ex. 15, 27. -Num. 33, 9. Ps. 22 (23), 4.
8 6 : 6 cf. 4 Reg. 6, 6. cf. Gen. 38, 25.
8 7 : 2 Is. 11, 1—3.
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των οντος φηΰϊν 6 λόγος έπεληλν&έναι
έι£ αντόν, αλλ' ώς έπ
εκείνον ανάπανΰιν μελλονβών
ποιεϊΰ&αι, τούτ εβτιν έπ' αντού
πέρας ποιειβΰαι, τον μηκέτι εν τω γένει νμών κατά το παλαιον
ε&ος προφήτας γενήβεβ&αι, όπερ καΐ όψει νμϊν ίδειν εύτι' μετ*
εκείνον γάρ ονδεϊς όλως προφήτης παρ νμϊν γεγένηται.
4 κάί
οτι ol παρ" νμϊν προφήται,
εκαότος μίαν τίνα η και
δεντέραν
δύναμιν πάρα τον &εού λαμβάνοντες,
ταύτα έποίονν και έλάλονν α και ημείς άπο των γραφών έμά&ομεν, κατανοι^ατθ 1 καϊ
τα νπ? εμού λεγόμενα,
όοφίας μεν γάρ πνεύμα Σολομών
εαχε,
όννέΰεως δε καϊ βονλής Δανιήλ, ί6χνος δε καϊ ενόεβείας
Μων6ής2, καϊ Ηλίας
φόβον,
καϊ γνώΰεως Ήΰαίας'
καϊ οι αλλο^
αν ομοίως η μίαν εκαότος η εναλλάξ άλλην (£. 142 b) τινά μετ
άλλης δννάμεως εβχον,
οίον καϊ 'Ιερεμίας καϊ οί δώδεκα καϊ
Λανεϊδ καϊ οί αλλοί- απλώς ο6οι γεγόναόι παρ νμϊν
προφήται.
5 άνεπανόατο ονν, τούτ1 εότιν έπαύοατο, έλ&όντος εκείνον', με&
ον, της οίκονομίας ταύτης της3 εν άν&ρώποις αΰτου γενομένης4
χρόνοις,
παύοαΰ&αι έδει αντά αφ* νμών , καϊ εν τούτω ανάπανβιν λαβόντα πάλιν,
ώς επεπροφήτεντο
γενήβεβ&αι
δόματα,
α άπο της ^c^txrog της δννάμεως τού πνεύματος εκείνον τοΓ^
έπ' αύτον πιότεύονόι
δίδωΰιν,
ώς αξί-ΟΊ/ εκαΰτον
έπίόταται.
6 οτι5 επεπροφήτεντο
τούτο μέλλειν γίνεσαι
νπ αντον μετά
την εις ονρανον άνέλενοιν
αντον,
είπον μεν ήδη καϊ πάλιν
λέγω.
εΐπεν ονν Άνέβη εις νψος, ηχμαλώτενόεν
αίχμαλωοίαν,
έδωκε δόματα τοις νίοϊς τών άν&ρώπων. ^καϊ πάλιν εν ετέρα
προφητεία εϊρηται * Καϊ εοται μετά ταύτα, έκχεώ το πνεύμα μον
έπϊ πα<5αν βάρκα καϊ έπϊ τονς δούλονς μον καϊ έπϊ τάς (ϊοΰλα^
μον, καϊ
προφητεύΰονβι.
8 8 1 Καϊ παρ' ήμΐν έβτιν ίδειν καϊ &ηλείας καϊ άρβενας,
χαρίόματα
άπο τού πνεύματος τού &εορ έχοντας,
ωβτε ον διά
το είναι αύτόι/ ενδεή δννάμεως
επεπροφήτεντο
έλεύΰεβ&αι ει£
ί^ΰτόν τάς δννάμεις τάς κατηρι^μημένας
νπο Ήβαίον, αλλά διά
το £JtfWvo: μη μέλλειν εβεβϋ'αι.
μαρτύριον δε καϊ τούτο εβτω
νμϊν, (f. 143 a) δ εφην προς ύμας γεγονέναι νπο τών6 !Αρραβίας
μάγων, ofrw^g άμα τω γεννη&ήναι το παιδίον έλ&όντες
προΰε1

3

2
κατανοήσατε Α corr.: man. prim. κατενοήϋατε ?
Μωαής Α.
4
5
6
τοις Α.
γενομένοις Α.
καϊ οτι ed.
άπο add ed.

87 : 6 Ps. 67 (68), 19. cf. Eph. 4, 8. Ioel 2, 28, 29 (3, 1, 2).
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κύνησαν αντω. 2 και γαρ γεννη&εις δύναμιν την αντον έσχε'
και αυξάνων κατά το κοινον των άλλων απάντων άν&ρώπων,
χρώμενος τοίζ άρμόζονσιν, εκάστη ανζήβεο το οίκείον απένειμε,
τρεφόμενος τάς πάσας τροφάς, και τρ^πο^τα έτη η πλείονα η
και ελάσσονα μείνας, μέχρις ον προελήλν&εν Ιωάννης κηρνί,
αντον της παρονσίας και τήν τον βαπτίσματος οδον προϊόν,
ως καϊ προαπέδειζα. 3 και τότε έλ&όντος τον Ίησον έπι τον
Ίορδάνην jrorc^di^ svfrcc 6 Ιωάννης έβάπτιξε, κατελ&όντος τον
Ίησον έπι το νδωρ καϊ πϋρ άνήφ&η εν τω Ιορδάνη, και άναδύντος αντον άπο τον νδατος ως περιστεράν το αγιον πνεύμα
έπιπτηναι έπ' αντον έγραψαν ot απόστολοι αντον τούτον τον
Χρκϊτου ημών, 4 και ονχ ως ένδεα αντον τον βαπτισ%ηναι1 η
τον έπελ&όντος εν εϊδει περιστέρας πνεύματος οΐ'ά^ει/ αντον
έληλν&έναι έπϊ τον ποταμόν, ώσπερ ονδε το γεννη%ηναι αντον
και σ%ανρω&ηναι ως ένδεης τούτων νπέμεινεν, αλλ' νπερ τον
γένονς τον των άν&ρώπων, δ άπο τον "Αδάμ νπο θάνατον και
πλάνην την τον όψεως έπεπτώκει, παρά τήν ιδίαν αΐτίαν έκάστον
αντών πονηρενόαμένον.
5 βονλόμενος (f. 143 b) γάρ τοΰτου^
έν έλεν&έρα προαιρέσει καί αντεζονσίονς γενομένονς, τους τε
άγγέλονς καί τονς άν&ρώπονς, ό &εος πράττειν όσα έκαστον
ένεδννάμωσε δύναΰ&αι ποιειν, εποίησεν ^ ει μεν τά ενάρεστα
αντω αιροΐντο, κάί άφ&άρτονς καϊ άτιμωρήτονς αυτούς τ^ρτ^ία,
εάν δε πονηρεύσωνται, ως αντω δοκεΐ, εκαβτον κολάζειν. 6 καϊ
γάρ ονδε το κα&εβ&έντα αντον όνω είσελ&εΐν είς Ίεροσόλνμα,
ώς άπεδείζαμεν πεπροφητεϋσ&αι, δύναμιν αντω ένεποίει εις το
XQi6xbv είναι, άλλα τοις άν&ρώποις γνώρισμα εφερεν ότι αυτός
έστιν 6 Χριστός, όνπερ τρόπον καϊ έπι τον Ίωάννον έδει γνώ
ρισμα τοΓ^ άν&ρώποις είναι, όπως έχιγν&σι τίς έστιν ο Χριστός.
7 Ίωάννον γάρ κα&εζομένον έπι τον Ίορδάνον και κη
ρύσσοντος /3ατι;τ/,<3μα μετανοίας, καί ξώνην δερματίνην καϊ ένδνμα από τριχών καμήλον μόνον φορουι/το^ καϊ μηδέν έσ&ίοντος
πλην ακρίδας και μέλι οί^ριον, οι #ι/#ρω3£(Η νπελάμβανον «ΰτό^
είναι τον Χριστόν προς ονς καϊ αΰτό^ έβόα' Ονκ είμι 6 Χριστός,
αλλά φωνή /3oc5vrog· ηζει γάρ 6 (σχνρότερός μον, οϋ ονκ εϊμϊ
1

βαπίΰ&ήναι Α.

88: 2 cf. Lc. 2, 40,52; 3, 23.
88: 3 cf. Mt. 3, 13—16. Mc. 1,
9, 10. Lc. 3, 21,22.
88: 7 cf. Mt. 3, 1—4. Mc. 1, 4 - 6 . Lc. 3, 3.
cf. Lc. 3, 15. cf. Ioan. 1, 20,23. cf. Mt. 3, 11. Lc. 3, 16.
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Ικανός τά υποδήματα
βαβτάβαι.
8 και έλ&όντος τον
Ίηβού
επί τον Ίορδάνην,
και νομιζομενον
Ίωΰήφ τον rfVroi/og νίον
νπάρχειν,
και άειδούς,
ώς αϊ γραφαι έκήρνβοον,
φαινομένον)
και τέκτονος νομιζομενον
(f. 144 a) (ταύτα γάρ τά
τεκτονικά
έργα1 είργάζετο, εν άν&ρώποις ων, άροτρα και ζνγά,
διά τού
των και τά της δικαιοσύνης
όύμβολα διδάόκων
και
ενεργή2
βίον , το πνεύμα
ονν το άγιον και διά τονς άν&ρώπονς,
ώς
προέφην, εν εϊδει3 περιπτεράς
επέπτη* αντω, και φωνή
έκτων
ουρανών αμα έληλύ&ει, ήτις και διά Λανεϊδ λεγομένη, ώς άπο
#ροο*ώ:£ου αντον λέγοντος
όπερ αντω άπο τον πατρός
έμελλε
λέγεσαι'
Τίός μον εί 6ύ, εγώ όήμερον γεγέννηκά5
6ε' τότε
γένεοιν αντον λέγων γινεό&αι rotg άν&ρώποις, έ\ ότον η γνώΰις
αντον έμελλε γινε6^αι'
νΙός μον ει 6ν' εγώ ΰημερον
γεγέννη
κά 0ε6.
89 1 Και 6 Τρύφων' Εν Ϊ6%ι, εφη, ότι καί- παν το γένος
ημών τον Χριότόν έκδέχεται, και ότι παόαι αί γραφαι, ας εφης,
εις αντόν εϊρηνται7,
ομολογούμεν * και8 ort το Ίηοούς ovo/m
δεδνΰώπηκέ με, τω τον Νανη νΐω έπικλη&έν, έκδότως9 εχειν και
προς τούτο, κα\ τοϋτό φημι. 2 εί δε και άτίμως όντως
βτανρω&ηναι τον Χριβτόν, άπορούμεν'
έπικατάρατος
γάρ 6 ότανρούμενος εν τω νόμω λέγεται είναι · ωΰτε προς τούτο
άκμήν
δνοπειότως εχω. πα&ητον μεν τον Χριοτον ort αί γραφαι κηρνΰΰονΰι, φανερόν έότιν* εί δε διά τού εν τω νόμω κεκατηραμένον πά&ονς, βονλόμε&α μα&εΐν,
εί έχεις και περί
τούτον
a;roo*£t|at.
3 Ει μεν μή έμελλε (f. 144 b) πάοχειν
6 Χριοτός,
φημι
αντω εγώ, μηδέ προεϊπον
ot προφηται
ότι άπο των
ανομιών
τού λάου άχ&ήβεται εις θάνατον κα\ « τ ι μ ω ρ ο ί r a t καΐ μαοτιχ&ήΰεται καΐ εν rotg ch/o/zot£ λογιό&ήοεται και ώς πρόβατον έπι
όφαγήν άχ&ήόεται, ον το γένος έ%ηγή<5α6%αι εχειν ονδένα φηοιν
1

τεκτονικά έργα Α : τεκτονικά όργανα Α mg. 2 άεργη Α. 3 εί'δη Α.
5
6
Α corr.: man. prim. επτη?
Α corr.: man. prim. γεγένηκά.
νΐός
7
8
9
. . . σε om ed.
ενρηνται Α.
Α corr.: man. prim. om ?
ενδότως ed., al. ενδοτικώς.

4

88: 8 cf. Mt. 13, 55. Lc. 3, 23. Is. 53, 2,3. Mc. 6, 3. cf. Ev.
Thomae 13, 1. Ps. 2, 7 cf. Lc. 3, 22.
89: 2 cf. Dt. 21, 23. Gal. 3, 13.
89 : 3 Is. 53, 8, 3, 4, 12, 7, 8.
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ό προφήτης,
καλώς είχε θανμάξειν.
εΐ δε τοϋτό εστί το χαρακτηρίζον αντον κα\ πασι μηνύον,
πώς οΰ^ί και ήμεΐς &αρρονντες πεπιστεύκαμεν
εις αυτόν; καί όσοι νενοήκασι τα των
προφητών, τοΌτο^ φήσονσιν, ονκ άλλον, ει μόνον άκούσειαν ότι
oivrog
εσταυρωμένος.
9 0 1 Kai ήμας ονν, εφη, προβίβασον
εκ των γραφών,
ίνα ÖOL πεισ&ώμεν και ήμεις.
πα&εΐν μεν γαρ jcai ως πρόβατον
άχ&ήσεσ&αι οϊδαμεν
ει δε καϊ στανρω&ήναι και όντως αίσχρώς
καϊ άτίμως άπο&ανειν δια τον1 κεκατηραμένον
εν τω νόμω
θανάτου, απόδειζον ήμΐν
ήμεις γαρ ούδ9 είς εννοιαν
τούτου
ελ&ειν
δννάμε&α.
2 Οίσ%α, εφην, ort οΰα είπον και εποίησαν οί" προφήται,
ως καϊ ωμολογή&η νμΐν,
παραβολαϊς
και τύποις
άπεκάλνψαν',
ως μή ραδίως τά πλείστα νπο πάντων νοηθηναι^
κρύπτοντες
την εν αύτοις άλή&ειαν, ώς και πονέσαι τους ξητοϋντας
ενρειν
και μα&εΐν.
Οί δε εφησαν* (f. 145 a) Καϊ ωμολογή&η
ήμιν.
3 Άκούοις αν ονν, φημί, το μετά roihro. Μωνσής2
γαρ
πρώτος έζέφανεν αντον ταύτην την δοκοϋσαν κατάραν δι7 ων
έποίησε
σημείων.
Τίνων τούτων, εφη,
λέγεις;
4 "Οτε δ λαός, φημί, εττολεμ^ νψ Άμαλήκ και 6 τον Νανη
υΙός, 6 επονομασθείς τω Ίησοϋ ονόματι, της μάγ^ης ιήρχεν, cuvrog
Μωυσής2
ηϋχετο τω θεώ τάς χείρας εκατέρως έκπετάσας,
"βρ
δε καϊ Άαρων ύπεβάσταξον
αύτάς πανήμαρ, ϊνα μη κοπωθέντος
αύτοϋ χαλασθώσιν.
ει γαρ ενεδεδώκει τι του οχήματος
τούτου
τον τον σταυρόν μιμονμένον,
ώς γέγραπται
εν ταΐς
Μωυσέως3
γραφαις'
6 λαός ηττατο · εΐ δε εν τη τά%ει έμενε ταύτη,
Άμαλήκ
ενικατο τοσούτον,
και Ισχύων δια τον σταυρού ϊσχυεν.
5 ου
γαρ, ο η ούτως ηϋχετο Μωυσής2,
διά τοϋτο κρείσσων* δ λαός
έγίνετο, άλΧ ο η 5 εν άρχη της μάχης του ονόματος του Ίηοοϋ
ÖVtog5 αυτός το σημεΐον του σταυροί) έποίει.
τις γαρ ουκ
έπίσταται υμών,
οτι μάλιστα μεν ή μετά οϊκτον καϊ δακρύων
1

τον Α corr.: man. prim. το?

2

Μωαής Α.

3

Μωσέως Α.

4

KQSL'T-

των ed.
90: 1 cf. Is. 53, 7. cf. Dt. 21, 23. Gal. 3, 13.
10—12.

90: 4 cf. Ex. 17,
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ευχή μειλίόΰεται
τον &εον και ή εν πρηνει κατακλίόει και εν
γόναοιν όκλάβαντός τίνος', τούτον δε τον τρόπον έπι λί&ον
κα&εζόμενος οντε αύτος ηνζατο οντε άλλος νοτερον.
έχει δε
και δ λί&ος ΰνμβολον, ως απέδειξα, προς τον
Χριόταν.
9 1 1 Και γάρ δι 'άλλον μηνύων την ϊόχνν τον
μνότηρίον τον ότανρον (f. 1 4 5 b ) δ &εος δια Μωνόέως1
είπεν εν2
ευλογία,
ην ενλόγει τον Ίωόήφ'
Άπο ευλογίας
κνρίον ή γη
αντον, άπο ωρών ουραίου καϊ δρόόων, και άπο άβύόόον
πηγών
κάτωθεν,
καϊ κα$ ωραν γεννημάτων
ήλίον τροπών3,
και άπο
όννόδων μηνών, και aito κορνφής ορέων αρχής, κα\ άπο κορνφής βοννών, και ποταμών άεννάων, καΐ καρπών γης
πληρώσεως,
και τα δεκτά τω όφ^ει/τί- εν τη βάτω έλ&οιόαν έπϊ
κεφαλήν
Ίωόήφ
και έπι κορνφής.
Λοξαό&εϊς εν άδελφοΐς
πρωτότοκος,
ταύρον το κάλλος αύτου, κέρατα μονοκέρωτος τα κέρατα
αντον,
εν αντοΐς έ&νη κερατιει άμα εως άπο άκρον της γης. 2 μονοκέρωτος γάρ κέρατα ονδενος άλλον πράγματος ή <7%ηματο£ εχοι
αν τις ειπείν και άποδεΐξαι,
εΐ μη τον τύπον ος τον τ α ν ρ ο ν
δείκννόιν.
ορθ^ον ^άρ το εν έότι ξύλον, ά φ ' ον έότι το άνωτατον μέρος εις κέρας νπερηρμένον,
όταν το άλλο %ύλον προόαρμοό&η, καϊ εκατέρωθεν ως κέρατα τω ένι κερατά
παρεξενγμένα
%ά άκρα φαίνηται* και το εν τω μέΰφ πηγνύμενον
ως κέρας
και αντο εξέχον έότίν, εφ1 ω εποχοννται
ol ότανρούμενοι,
καϊ
βλέπεται
ως κέρας και αντο όνν τοΓ^ α Π ο ^ κε'ραο^ όννεόχηματιόμένον καϊ πεπηγμένοι\
3 καϊ το Έν αντοις Βΰνη
κερατά
άμα εως απ* άκρον της γης δηλωτικόν
έότι τον ννν
γεγενημένον πράγματος έν πάόι τοις ε&νεόι. Κερατιό&έντες
(f. 146 a)
γάρ, τοϋτ έότι καταννγέντες,
οί εκ πάντων τών ε$νών διά τού
τον τον μνότηρίον
εις την &εοόέβειαν έτράπηόαν άπο τών μα
ταίων ειδώλων και δαιμόνων,
TO?g δε α^<?το^ το αυτό όχημα
είς κατάλνόιν
καϊ καταδίκην δηλονται"
ον τρόπον έν τω απ
ΑΙγύπτον
ε%ελ&όντι λαω διά τε του τύπον της έκτάόεως τών
χειρών τον Μωνόέως41
και της τον Νανή νίον
επικλήσεως
τον ονόματος Ίηόοϋ 6 Άμαλήκ μεν ήττατο,
Ίόραήλ δε ένίκα.
1

Μωΰέως Α. 2 om Α.: add corr. supra.
(e LXX): Α κα&αρών. γενήματα ήλιου τρόπον.
91: 1 Dt. 33, 13—17.

91: 3 Dt. 33, 17.

3
4

κα-Ο1' . . . τροπών ed.
Μωναέος Α.
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4 καν διά τον τύπον δε καΧ σημείον τον κατά των δακόντων
τον1 Ισραήλ- οφεων ή άνά&εσις φαίνεται γεγενημένη έπΧ σω
τηρία των πιστενόντων οτΰ δια τον στανρούσ&αι μέλλοντος
θάνατος γενήσεσ&αι έκτοτε προεκηρύσσετο τω οφει, σωτηρία
δε τοίς καταδακνομένοις νι£ αύτου και προσφεύγονσι τω τον
έστανρωμένον νιον αντον ΐίέμψαντι εις τον κόσμον ον γαρ έπΧ
οφιν ημάς πιστενειν το προφητικον πνεύμα διά Μωνσέως2 εδίδασκεν, οπότε καΧ κατηρασ&αι* αυτόν την αρχήν νπο τον &εον
δηλοΐ, καϊ εν τω Ήσαία άναιρε&ήσεσ&αι ως πολέμιον δια της
μεγάλης μαχαίρας, ήτις έστΧν δ Χριστός, σημαίνει.
93 1 Ει ούν τις μη μετά μεγάλης χάριτος της παρά θεού
λά/3(Η voffiai τά είρημένα καί γεγενημένα νπο των προφητών,
ονδεν αυτόν όνήβει, το τάς ρήσεις δοκειν λέγειν η τά γεγενη
μένα, εϊ μή λόγον έχει και περΧ αντών άποδιδόναι. αλλά
(f. 146 b) μητι γε καΧ ευκαταφρόνητα δόζει τ ο ^ πολλοίς νπο
τών μή νοονντων αντά λεγόμενα; 2 εϊ γάρ τις έζετάξειν βονλοιτο νμας, οτι Ένώχ καΧ Νώε άμα τοις τέκνοις, καϊ εϊ τίνες
άλλοι τοιούτοι γεγόναοι, μήτε εν περιτομη γενόμενοι μήτε σαββατίσαντες ενηρέστησαν τω &εω, τις ή αίτια τού δι,' άλλων προστα
τών καί νομοθεσίας μετά τοιαύτας γενεάς άζιοϋν τον θεον δικαιούσ&αι τονς μεν * άπο ^Αβραάμ μέχρι Μωνσέως5 διά περίτομής, τονς δε άπο Μωνσέως5 καΧ διά περιτομής καϊ τών άλλων
εντολών, τοντ εστί σαββάτον και ανοιών και σποδών καΧ προσφο
ρών, ει μή, hg προείρηταν vit εμού, αποδείξετε δτι διά το τον
θεόν, προγνώστην οντά, εγνωκέναι άξιον γενησόμενον τον λαον
νμών εκβληθήναι άπο τής'ΐερονσαλήμ και μηδένα έπιτρέπεσ&αι
είσελ&εϊν εκεί; 3 ονδαμό&εν γάρ άλλαχό&εν έστε γνωριξόμενοι,
ώς προέφην, ει μή άπο της περΧ τήν σάρκα περιτομής.
ούδε
γάρ Αβραάμ διά τήν περιτομήν δίκαιος είναι νπο τον θεού
έμαρτνρή&η, αλλά διά τήν πίστιν προ τού γάρ περιαμηθηνοα
αντον εϊρηται περΧ αΰτου όντως · Έπίστενσε δε Αβραάμ τω θεω,6
και έλογίσ&η αντω είς öwccao^w^·
1
3
τών δακόντων τον: Α τον δακόντων τω. 2 Μωσεως Α.
κα4
5
6
ταραα&αι Α.
τονς μεν : μεν τονς Α.
Μωΰέως Α.
tr. τω &εω
Αβραάμ, ed.

91: 4 cf. Num. 21, 9. Ioan. 3, 14—16. cf. Gen. 3, 14. cf. Is. 27, 1.
92: 3 Gen. 15, 6. Eo. 4, 3.
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4 Και ήμεις ovv, ev άκροβνΣτία της Σαρκός ημών πιΣτεύοντες τω &εώ διά τον ΧριΣτού καί περιτομήν έχοντες την
(f. 147a) ώφελούΣαν ήμας τους κεκτημένους τούτ εΣτι της καρ
δίας, δίκαιοι και ενάρεΣτοι τω &εω έλπίζομεν φανήναι, επειδή
και ήδη μεμαρτνρήμε&α διά των προφητικών λόγων νπ αντού.
το δε Σαββατίξειν και τάς προΣφοράς φέρειν κελενΣ&ήναι νμας,
και τόπον είς οι^ομα τον $εού έαικλη&ηναι άναΣχέΣ&αι τον
κύριον, ίνα, ώς εί'ρηται, μη είδωλολατρούντες καϊ άμνημονούντες
τον &εού αΣεβεϊς και α^εοί, γένηΣ&ε, ώς άει φαίνεΣδε γεγενημένοι. 5 καί οτι διά ταύτα ένετέταλτο δ &εος τάς περί Σαββά
των και προΣφορών έντολάς, προαποδέδεικταί μοι διά των προειρημένων' διά δε τονς Σήμερον ελ&όντας καϊ τά αυτά Σχεδόν
πάντα βούλομαι άναλαμβάνειν. επεί, εΐ μή τούτο εΣτι, Σνκοφαντη&ήΣεται 6 &εός, ώς μήτε πρόγνωΣιν έχων μήτε τά αντά δί
καια πάντας διδαΣκων και εΐδέναι και πράττειν (πολλαί γάρ
γενεαΐ1 άν&ρώπων προ ΜωνΣέως2 φαίνονται γεγενημέναί), και
ουκ εΣτι λόγος δ λέγων ώς3 άλη&ής δ &εος και δίκαιος και
πάΣαι αι οδοί αύτοϋ κρίΣεις, καί ονκ εΣτιν αδικία εν αντω.
6 επειδή δε άλη&ής δ λόγος, καϊ &εος νμάς τοιούτους μή είναι
αΣννέτονς κοά φιλαύτονς άει βούλεται, οπως-Σω&ήτε μετά τον
Χόρτου, του εναρεϋτούντος τω &εω και μεμαρτνρημένον,
ώς
προέφην διά των άγιων προφητικών (f. 147 b) λόγων τήν άπόό*£φα/ ποιήβας.
93 1 Τά γάρ αεί και δι r&$pi £&?Λ£ nccci παΣαν δικαιοΣύνην τι^ρή^ εν παντι γένει άν&ρώπων, και εΣτι παν γένος
γνωρίξον ort μοιχεία κακόν καί πορνεία καϊ άνδροφονία* κώ
οΣα άλλα τοιαύτα, καν πάντες πράττωΣιν αντά, αλλ9 ονν γε
τον επίΣταΣ%αι άδικούντες, όταν πράττωΣι ταύτα, ονκ άπηλλαγμένοι ειΣί, πλην oVot νπο άκαδάρτον πνεύματος έμπεφορψ
μει/ot καϊ ανατροφής καϊ έ&ών φαύλων καϊ νόμων πονηρών
διαφ&αρέντες τάς φνΣικάς εννοίας άπώλεΣαν, μάλλον δε εΣβεΣαν
ή επεΣχημένας %ου^ν. 2 ίδείν γάρ εΣτι καϊ τους τοιούτονς
μή τά αυτά πα&εϊν βονλομένονς απερ αντοϊ τονς άλλονς διατι1

γεναιαϊ Α.

2

Μωΰέως Α.

3

ον% add Α.

4

Α: άνδρομ,ανία

Α mg.
92: 4 cf. Ro. 2, 29. 92 : 5 Dt. 32, 4. cf. Ps. 91 (92), 16. 93: 2 cf.
Mt. 22, 40; 3, 15. Lc. 10, 27. cf. Mt. 22, 37,39. Mc. 12, 30,31.
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ffriaGi) και εν όννειδήόεόιν
έχ&ραΐς ταύτα δνειδίζοντας
άλλήλοις
απερ εργάζονται,
ο&εν μ<Η δοκεϊ καλώς είρήό&αι νπο τον
ημέτερου κνρίον καϊ όωτήρος Ύηόοϋ Χριότοϋ, εν δνόιν έντολαΐς
παόαν δικαιοόύνην
και ενόέβειαν
πληρούό&αι*
εΐόι δε αύται'
'Άγαπήόεις κΰρ^οι/ τον &εόν όον εξ, όλης της καρδίας 6ου καί
εξ όλης της ϊόχνος όον, και τον πληόίον 6ον ώς όεαντόν.
6
γαρ εξ δλης της καρδίας και εξ όλης της Ιόχύος αγαπών τον
&εόν, πλήρης &εοόεβονς γνώμης υπάρχων, ονδένα αΠοι^ τιμήσει
&εόν * και άγγελον εκείνον αν τιμήόηί
&εοϋ βουλομένου,
τον
άγαπώμενον
νπ? αντον (f. 148 a) τον κνρίον καί &εον. και 6
τον πληόίον ώς έαντον αγαπών,
απερ έαντω2 βούλεται
άγα&ά,
κάκείνω βονλήόεται'
ονδεϊς δε έαντω κακά βονλήόεται.
3 ταϋτ1
ονν τω πληόίον καί ευξαί/τ' αν και έργάόαιτο γενέό^αι,
απερ
και έαντω, δ τον πληόίον αγαπών
πληόίον δε άν&ρώπον ονδεν
άλλο έότιν η το ομοιοπα&ες και λογικον ζώον, δ αν&ρωπος.
διχη ονν της πάόης δικαιοσύνης τετμημένης,
προς τε &εον καί
άν&ρώπονς, οότις, φηόϊν 6 λόγος, άγαπα κνρίον τον &εον εξ
όλης της καρδίας και εξ όλης της Ιόχύος, καϊ τον πληόίον ώς
ίαντόφ,
d6catog άλη&ώς αν εϊη. 4 νμεΐς δε οντε προς &εον
οντε προς τονς προφήτας οντε προς έαντονς φιλίαν η άγάπην
έχοντες ού^ώίοτ« εδείχ&ητε, άλΧ', ώς δείκννται, και
είδωλολάτραι3
πάντοτε και φονεΐς των δικαίων ενρίόκεό&ε,
ώς και μέχρις
αΐ£&οΌ τον Χριότοϋ τάς χείρας έπιβαλεΐν
νμας και μέχρι
νϋν
επιμένειν τη κάκνα- υρ£ζ>, &&ταρωμένονς καϊ τών τούτον
wv
έότανρωμένον νφ νμών άποδεικννντων
είναι τον Χριόταν'
και
προς τούτοις εκείνον μεν ώς' έχ&ρον ΰ'εοϋ καϊ
κατηραμένον
άξιοϋτε άποδεικνύναι
έόταυρώό%αι,
όπερ της άλογίότου
υμών
γνώμης έργον έότιν.
5 έχοντες γαρ άφορμάς άπο τών
γενο
μένων όημείων διά Μωνόέως4 όννιέναι οτι ούτος έότιν, ον βούλεό$ε, άλλα καϊ προς (f. 148 b) τούτοις, ήμας άλογείν
δύναόΰαι
ύπολαμβάνοντες,
όνζητειτε όπερ νμιν όνμβαίνει, και νμεις απο
ρείτε λόγων, όταν εντόνω τινι Χριότιανω
όνμβάλητε.
9 4 1 Είπατε γάρ μοί, οΰ^ί &εος ην ό 5 έντειλάμενος
δια
Μωνόέως41 μήτε εικόνα μήτε ομοίωμα μήτε τών έν οΰραι/ω άνω
1

5

Α: τψΎ]6ει ed.
suppl. Α corr.

2

αντώ Α.

93: 3 cf. Lc. 10, 27 etc.

3

sldololarqai Α.

4

Μωβεως Α.

94: 1 cf. Ex. 20, 4. cf. Num. 21, 8,9.
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μήτε των επί γης όλως ποιηόαι, καϊ αυτός εν τη έρήμω δια
τον Μωνΰέως1 τον χαλκονν δ φ ^ ενηργηΰε γενέβθαι, καϊ επϊ
βημειον εύτηβε, δ£ οί ΰημείον έοώζοντο οί όφιόδηκτοι, και
αναίτιος έότιν αδικίας; 2 μνοτήριον γαρ δια τούτον, ώς προέφην, έκήρνόΰε, δι3 ον καταλύειν μεν την δύναμιν τον οφεως,
τον καϊ την παράβαοιν νπο τον "Αδάμ γενέσθαι έργαοαμένον,
έκήρνΰβε, όωτηρίαν δε τοις πΐ6τεύον6ιν έπϊ τούτον τον δια τον
όημείον τούτον, τοντ εΰτι τον βτανρού θανατούβθαι2 μέλλοντα άπο
των δηγμάτων τον οφεως, άπερ είοΛν αι κακαϊ αράζεις, είδωλολατρεϊαι και άλλαι άδικίαι. 3 επεϊ εΐ μη τούτο νοηθήόεται,
δότε μοι λόγον οιτου χάριν τον χαλκονν οφιν Μωνΰης* έπϊ 6ημείον ε6τη6ε, καϊ προβλέπειν* airiv5 τονς δακνομένονς έκέλενΰε,
και έθεραπεύοντο ol ίακ^ο^δΐ/ο^ καϊ ταύτα αντος κελεύοας μη
δενός ΰλως ομοίωμα ποιειν.
4 Καϊ 6 έτερος των τη δ έντερα άφιγμενων είπεν* 'Αληθώς
εΐπας' ονκ εχομεν λόγον dtadim* καϊ γαρ εγώ περϊ ττοΰτον
jzoÄÄcfoag τους (f. 149 a) διδαοκάλονς ηρώτηβα, καϊ ουδείς μοι
λόγον άπέδωκεν. ω6τε λέγε 6ν α λέγεις' προ6έχομεν γάρ 6οι
μνβτηριον άποκαλύπτονπ, δι ων καϊ τα των προφητών διδάγ
ματα όνκοφαντητά εβτι.
5 Κάγώ · "Ονπερ ονν τρόπον το όημεϊον δια τον χαλκού
'όψεως γενέ6θαι 6 θεός έκέλεν6ε καϊ αναίτιος έότιν, οντω δη
καϊ εν τω νόμω κατάρα κείται κατά των 6τανρονμένων ανθρώ
πων · ούκ ετι δε καϊ κατά τον Χρι6τού τού θεού κατάρα κε£τ<Μ?
δι ο\) όώξει πάντας τονς κατάρας αξκκ πράζαντας.
95 1 Καϊ γάρ παν γένος ανθρώπων ενρεθη6εται νπο
κατάραν ον κατά τον νόμον Μωνοέως6' Έπικατάρατος γάρ εϊρηται πας ος ούκ εμμένει εν7 ΤΌΓ^ γεγραμμένοις εν τω βιβλίφ
τού νόμον τού ποιηόαι αντά. καϊ ονδεϊς ακριβώς πάντα έποίηόεν,
ούδ3 νμεΐς τολμήσετε άντειπεΐν αλλ1 εΪ6ιν οϊ μάλλον καϊ ^ττον
αλλήλων τά εντεταλμένα έφύλαζαν. ει δε οι νπο τον νόμον
τούτον νπο κατίίραι/ φ^ίνο^τία ε\ναι) διά το μί\ πάντα φυλάξω,
1
Μωΰέως Α. 2 τον atavQOv θαναχονΰθαι ed.: tbv ΰτανρονβ&οα Α.
Μωαής Α. ά προσβλέπει ed. 5 ανχω Α mg. 6 Μωσέως Α. 7 itäai
add ed. (e LXX).
3

94: 2 cf. Ioan. 3, 15.
Goodspeed.

95: 1 Dt. 27, 26. Gal. 3, 10.
14

210

Iustinus.

ούχϊ πολύ μάλλον πάντα τα έθνη φανήοονται
νπο
κατάραν
οντά, και είδωλο λατρούντα
καϊ παιδοφθορούντα
και τα άλλα
κακά εργαζόμενα;
2 εΐ ονν καϊ τον εαυτού Xottfröv υπέρ των
εκ παντός γένους ανθρώπων
6 πατήρ των όλων τάς πάντων
κατάρας άναδέίαόθαι
εβουλήθη,
(f. 149 b) είδώς ότι
άναότήβει
αυτόν όταυρωθέντα
και αποθανόντα 5 διά τι ώς
κεκατηραμένου
του ύπομείναντος
κατά την του πατρός βουλήν ταύτα
παθεϊν
τον λόγον #θ££Γτε? καϊ ουχί φαλλοί/ εαυτοί^ θρηνείτε;
ει γάρ
και 6 πατήρ αυτού καϊ αύτος τίαθεϊν ταύτα αυτόν υπέρ τού
ανθρωπείου
γένους ενήργηΰεν, ϋμεις ούχ ώς γνώμτ] θεού υπη
ρετούντες τούτο έπράζατε' ούδε γάρ τους προφήτας
άναιρούντες
εύόέβειαν ειργάΰαΰθε.
3 καϊ μή τις υμών λεγέτω' El b πατήρ
αυτόν ήθέληΰε ταύτα παθεΐν,
ίνα τω μώλωπι αΰτου IWig γενηται τω γένει τών ανθρώπων,
ημείς ουδέν ήδικήβαμεν.
εΐ
μεν ουν μετανοούντες
έπϊ τοΓ^ ήμαρτημένοις
και
έπιγνόντες
τούτον είναι τον Χριότόν
καϊ φυλάΰόοντες
αυτού τάς έντολάς
ταύτα φήΰετε,
αφεΰις υμιν τών αμαρτιών ότι εόται
προειπον.
4 εΐ δε αυτού τε εκείνου καϊ τών εις εκείνον πιοτευόντων
καταραόθε καί^ οπόταν έ%ου6ίαν εχητε, αναιρείτε, πώς ούχϊ καϊ το
έκείνω επιβεβληκέναι
τάς χείρας υμών,
ως παρά αδίκων καϊ
αμαρτωλών
καϊ μέχρις1
όλου όκληροκαρδίων
καϊ
άύυνέτων,
έκξητηθήόεται;
9 6 1 Καϊ γάρ το είρημένον εν τω νόμω, ort "Έπικατάρατος πας 6 κρεμάμενος έπϊ ί,ύλου, ούχ ώς τού θεού
καταρωμένου τούτου τού εσταυρωμένου
(f. 150 a) ημών τοι/οΓ την ελ
πίδα εκκρεμαμένην
από τού οταυρωθέντος
Χριότού,
αλλ! ώς
προειπόντος τού θεού τά2 ύφ υμών πάντων καϊ τών ομοίων
ύμίν,
μή έπιόταμένων3
τούτον είναι τον προ πάντων
όντα
4
καϊ αϊώνιον τού θεού ιερέα καϊ βαόιλέα καϊ Χριΰτόν
μέλλοντα
γίνεοθαι.
2 όπερ καϊ όψει Ιδεϊν υμιν εότι γινόμενον
ύμεις
γάρ εν ταΐς ΰυναγωγαΐς υμών καταράοθε πάντων τών an? εκείνου
γενομένων Χριΰτίανών,
καϊ τά άλλα έθνη,
α καϊ ενεργή την

4

1
μέχρις Α corr.: μέχρι man. prim.
Α corr.: om man. prim. ?

2

το Α.

3

επιστάμενον Α.

95: 2 cf. Mt. 23, 81. 1 Thes. 2, 15.
95: 3 cf. Is. 53, 5.
96: 1 Dt.
21, 23. Gal. 3,13. cf. Ps. 109 (110), 4. Heb. 7, 17, 24.
96: 2 cf. Is. Q6} 5.
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%ατάραν εργάζονται,
άναιρονντα τονς μόνον δμολογονντας
εαντονς είναι Χριστιανούς'
oig ημείς άπαόι λέγομεν
ότι Άδελφοϊ
ημών εβτε, επίγνωτε μάλλον την άλή&ειαν τον &εον. και μη
πει^ομένων
ήμϊν μήτε εκείνων μήτε νμών,
αλλά άρνεϊ<5&αι
Ύ\μάς το 'όνομα τον Χριότον αγωνιζομένων,
ϋ'ανατοϋό&αι
μάλλον
αίρονμε&α καΐ ύπομένομεν,
ΐίετίειβμένοι δτι itavff 06α ύπέύχηται
6 &εος διά τον Χρίοτοϋ άγα&ά αποδώσει ήμΐν.
3 και προς
τούτοις παΰιν ενχόμε&α νπερ νμών,
ίνα έλεη&ήτε νπο τον
Χ ρ ^ τ ο υ . oxirog γαρ έδίδαζεν ήμας καϊ νπερ των έχ&ρών εν%£ö*aftu? ειπών
ΓίνεΟ&ε χ ρ ^ τ ο ί 1 καί θ6κτ£ρμο?/££, ώς και 6
πατήρ νμών ό ουράνιος, και γάρ τον παντοκράτορα &εον χρηβτον
καϊ οίκτίρμονα ορώμεν, τον ήλιον αντοϋ ανατέλλοντα
έπϊ άχαρίότόνς (f. 150b) καϊ δικαίους,
και βρέχοντα έπϊ δοίονς
και
πονηρούς, ονς πάντας οτι καί κρίνειν μέλλει
έδίδαζε.
97 1 Και γάρ ονδε το μέχρις έΰπέρας μειναί τον προφήτην Μωνοήν2,
οτε τάς χείρας ί^υτοί) νπεβάόταζον
"&1ρ και
Ααρών,
έπϊ τον Οχήματος τούτου εΙκή3 γέγονε.
καϊ γάρ 6
κύριος όχεδον μέχρις έόπέρας εμεινεν επι τον ξ,ύλον, και προς
έβπέραν ε&αψαν αυτόν είτα άνέΰτη τη τρίτη ήμερα, τούτο διά
Αανειδ
όντως έκπεφώνητο * * Φωνή μον προς κύριον
έκέκραξα,
καϊ επήκονΰέ μον έ% όρονς άγίον αντοϋ.
εγώ έκοιμή&ην
και
νπνωοα'
έζηγέρ&ην,
οτι κΰρι-oc? άντελάβετό
μον.
2 και διά
Ήοαίον ομοίως εϊρητο περί τούτου, δι ον τρόπον
άποδνήύκειν
Ιμελλεν, όντως' Έζεπέταόά μον τάς χείρας επι λαον5
άπει&ονντα
καϊ αι/τι,λε^οΐ'τα, τοΓ$ πορενομένοις*
εν οδω ον καλή. καί ort
εμελλεν άνί<5ταύ$αι, co>rög Ήόαίας εφη *Η ταφή αύτον
ήρται
εκ τον μέΰον, καί Αώόω τους πλονύίονς
άντϊ τον θανάτου
αύτον.
3 καϊ εν άλλοις πάλιν λόγοις ΑανεΙδ
είς το πά&ος
καϊ τον Σταυρόν εν παραβολή μνβτηριώδει
όντως είπεν
εν
1

3
4
χρίΰτοϊ Α. 2 Μωσην Α.
-ή Α corr.
A corr.: man. prim.
5
6
έπεφώνητο.
λαον Α corr.: man. prim. τον λαον.
πονηςενομένοις
Α; cf. Dial. 24: 4.

96: 3 cf. Lc. 6, 35, 36. Mt. 5, 45.
97: 1 cf. Ex. 17, 12. cf. Mt.
27, 57, 60.. Mc. 15, 42, 46. Ps. 3, 5, 6.
97: 2 Is. 65, 2. Is. 57, 2. Is.
53, 9.
97: 3 Ps. 21 (22), 17—19. cf. Mt. 27, 35. Mc. 15, 24. Lc. 23, 34,
Ioan. 19, 24. Ev. Pet. (4) 12.
14*
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Iustinus.

εΙκο6τώ πρώτω ψαλμω 'Ώρνξαν χείρας μον καΐ πόδας μον, έ%ψ
ρ(θ·μη6αν πάντα τα ο6τα μον' αντοϊ δε κατενόησαν καΐ έπεΐδόν
με. διεμερί6αντο τα ιμάτια μον έαντοϊς, και επϊ τον ίματιΰμόν
μον εβαλον κλήρον. (f. Ι ο ί a) οτε γαρ ε6ταύρω6αν αυτόν, έμπή66οντες τονς ήλονς τάς χείρας και τονς πόδας ^ύτου ώρνζαν,
και οί 6τανρω6αντες αντον έμέρι6αν τα ιμάτια αντον έαντοϊς,
λαχμον βάλλοντες εκα6τος κατά την τον κλήρον επιβολην δ
έκλέ%α6%,αι έβεβούλητο. 4 και τούτον αντον τον ^cdftö^ ονκ
εις τον Χρι6τον εΙρή6&αι λέγετε, κατά πάντα τνφλώττοντες, και
μη 6ννιέντες ort ονδεϊς εν τω γένει νμών λεχ&είς ποτέ βα6ιλενς %ρι6τοςΧ πόδας και %εϊρας ώρύγη ξών καϊ δια τούτον τον
μνΰτηρίον άπο&ανών, τοντ εύτι τον 6τανρω&ήναι, εΐ μή μόνος
o^rog δ Ίη6ούς.
98 1 Καϊ τον πάντα δε ψαλμον εϊποιμι αν, όπως και το
προς τον πατέρα εν6εβες αύτον άκού6ητε, καϊ ώς εις εκείνον
πάντα αναφέρει, ώς αΰτόί? δι' εκείνον καϊ 6ω&ήναι άπο τον
θάνατον τούτον αϊτών, άμα τε δηλών εν τω ψαλμω οποίοι ?\6αν
οί έπιοννιότάμενοι κατ' αντον, καϊ άποδεικνύων ort άλη&ώς γέ~
γονεν άν&ρωπος αντιληπτικός2 πα&ών. 2 εΰτι δε ούτος' Ό
&εός, 6 &εός μον, πρό6χες μοι. ίνα τί έγκατέλιπές με; μακράν
άπο της 6ωτηρίας μον οί 2oyot τών παραπτωμάτων μον. 6 &εός
μον, κεκράζομαι ημέρας προς 6ε καϊ ονκ εΐ6ακού6η, και ννκτος
και ονκ είς άνοιαν εμοί. 6ν δε εν άγίω κατοικείς, δ έπαινος
τον8 Ίΰραήλ. έπι 6οϊ ηλπιΰαν οί πατέρες ημών? %λπι6αν καϊ
έρύοω αυτούς* προς 6ε (f. 151 b) έκέκραξαν και έ6ώ&η6αν, έπι
6οι ηλπι6αν καϊ ον κατη6χύν&η6αν. 3 εγώ δέ είμι 6κώλη%
καϊ ονκ άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εζον&ένημα λαού.
πάντες οι &εωρονντές με έξ,εμνκτήρι6άν με, καϊ έλάλη6αν χείλε6ιν, έκίνη6αν κεφαλήν Ηλπΐ6εν επϊ κύοιον, ρν6ά6&ω αντόν,
6ω6άτω αντόν, ort &έλει αυτόν, ort 6ύ ει 6 έκ6πά6ας με εκ
γα6τρός, ή έλπίς μον άπο μα6&ών της μητρός μον επϊ 6ε
έπερρίφην εκ μήτρας, άπο γα6τρος μητρός μον &εός μον ει 6ύ.
μη άπο6της άιί έμον, ort &λίψις εγγύς, 8rt ούκ ε6τιν ό βοη&ών
μοι. 4 περιεκύκλω6άν με μο6χοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέ6χον
1

3

om ed.; cf. χριοτον βαΰΐλέα, La 23, 2.
om ed.
98: 2—5 Ps. 21 (22), 2—24.

2

αντιληπτικούς Α.
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με' άνοιξαν έπ' εμε το βτόμα αντων ως λέων αρπάζων καϊ
ώρνόμενος' ώβεϊ νδωρ έξεχύ&η και διε6κορπί6&η πάντα τα ο6τα
μον. έγενή&η * ή καρδία μον ώΰεϊ κηρος τηκόμενος εν μέοω
της κοιλίας μον έζηράν&η ως ο6τρακον ή ι6χύς μον, καϊ ή
γλώόβά μον κεκόλληται2 τω λάρνγγί μον, καϊ εις χονν &ανάτον
κατηγαγές με' 8 t ι έκύκλωβάν με κύνες πολλοί, όνναγωγη πονηρενομένων περιέ6χον με. ώρνζαν χειράς μον καϊ πόδας μον,
έξηρί&μηΰαν πάντα τα ο6τα μον' αυτοί δε κατενόησαν καϊ έπε ιδόν με. 5 διεμερί6αντο τα Ιμάτια μον έαντοϊς, και- έπι τον
ιματι6μόν μον έβαλον κλήρον. 6ν δε, κύριε, (f. 152 a) μη μακρύνης τήν ßo^Omcw 6ον απ' έμοϋ' εις την άντίληφίν μον
πρό6χες. ρνόαι άπο ρομφαίας την ψνχήν μον καϊ έκ χειρός
κννος την μονογενή μον 6ώ6ον με εκ ότόματος λέοντος καϊ
άπο κεράτων μονοκερώτων τήν ταπείνωόίν μον.
διηγήόομαι
το 'όνομα 6ον τοις άδελφοΐς μον, εν μέοω εκκληύίας νμνη6ω
6ε. οι φοβούμενοι τον κύριον αινέΰατε αντόν, άπαν το ΰπέρμα
Ιακώβ δοξάζατε αντόν, φοβηΰ"ήτω6αν απ' αύτον άπαν το 6πέρμα
Ισραήλ.
99 1 Και ειπών ταύτα έπήνεγκα' 'Όλον ονν τον ψαλμ-όν
όντως αποδείξω νμιν εις τον Χρκ^τόι/ είρημένον, δι ων πάλιν
αύτον3 ^T^OX^CM. δ ονν εν&νς λέγει' ό &εός, 6 &εός μον,
πρόόχες /iot" ίνα τί έγκατέλιπές με; το-υτο ανω&εν προεΐπεν
όπερ έπι* Χρι6τού έμελλε λέγεό&αι. 6τανρω&εις γαρ είπεν' Ό
&εός, δ &εός, Ινα τί έγκατέλιπές με; 2 και τα έξ,ης' Μακράν
άπο της ΰωτηρίας μον οί Zd^ot των παραπτωμάτων μον' δ &εός
μον, κεκράξομαι ημέρας προς 6ε καϊ ονκ εΪ6ακού6Ύ[, και ννκτος
καϊ ούκ είς civota^ έμοί, ω6περ καϊ αντά ά ποιεϊν έμελλε, έλέλεκτο. τη γαρ ημέρα, ηπερ έμελλε 6τανρού6&αι, τρεις των μα
θητών αντού παραλαβών είς το ορός το λεγόμενον Έλαιών,
παρακείμενον εύ%νς τω ναω τω εν Ίερονραλημ, ηνχετο λέγων'
Πάτερ, ει δννατόν ε6τι, παρελ&έτω (f. 152 b) το ποτηριον τούτο
απ εμού. καϊ μετά τούτο ευχόμενος λέγει' Μη ώς εγώ βού1

Ινται.

2
εγενή&η c. LXX: Α έγεννή&η.
κεηόλληται α LXX: Α κεκώ3
ά
δι . . . αντον: πάλιν, αντον, δί ων Α.
VTCO ed.

99: 1 Ps. 21 (22), 2. Mc. 15, 34. Mt. 27, 46.
2, 3. Mt. 26, 39. cf. Mc. 14, 36. Lc. 22, 42.

99: 2 Ps. 21 (22),
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λομαι, άλΧ ώς 6ν θέλεις'
δηλών διά τούτων οτι άλη&ώς πα&ητος άνθρωπος
γεγενψαι.
3 άλλ* ίνα μη τις λέγη'
Ήγνόει
ονν ort μέλλει πάόχειν'
επάγει εν τω ψαλμω εύ&ύς ' Και ονκ
εις ανοιαν έμοί. ονπερ τρόπον ούδε τω &εω είς ανοιαν ήν το
έρωταν τον 'Αδάμ πον έότιν, ούδε τον Κάϊν πον "Αβελ, άλλ' εϊς
το εκαβτον έλέγζαι οποίος έΰτι , και εϊς ήμας την γνώΰιν
πάν
των δια τον άναγραφηναι
έλ&εΐν, κα\ όντως1 έόήμαινεν ούκ είς
ανοιαν τήν έαντον άλλα των νομιξόντων μη είναι αυτόν Χριοτόν,
αλλ' ήγονμένων ^ανατώβειν
αύτον και ως κ ο ^ ό ν άν^ρωπον
εν
αδον
μένειν.
1 0 0 1 Το δε άκόλον&ον'
Σύ δε εν άγιω κατοικείς,
δ
έπαινος τον2 Ίόραήλ' έβήμαινεν ort έπαίνον άξιον και &ανμαΰμον
μέλλει ποιεϊν, μετά το ότανρω&ήναι άνίόταό&αι μέλλων τη τρίτη
ήμερα εκ νεκρών, ο άπο τον πατρός αύτον λαβών έχει. ort γαρ
και Ιακώβ και Ίόραήλ καλείται 6 Χριότός,
απέδειξα'
κοα ού
μόνον εν τη ευλογία και Ίωβήφ καΐ Ιούδα τα περί αύτον κεκηρνχ&αι έν μνοτηρίω3
απέδειξα,
καϊ εν τω εύαγγελίω
δε γέγραπται ειπών* Πάντα fiot παραδέδοται
νπο τον πατρός,
και
ουδείς yti/cätf^st τον πατέρα ει μη ό νίός, ούδε τον νίον ει μή
ό πατήρ καϊ οίς αν 6 νιος (f. 153 a) αποκάλυψη.
2'Άπεκάλνψεν
ονν ήμΐν πάντα δόα καϊ άπο των γραφών διά της χάριτος αύτον
νενοήκαμεν, γνόντες
αύτον πρωτότοκον
μεν τον $εον καϊ προ
πάντων των κτισμάτων,
καϊ τών πατριαρχών νιόν, επειδή, διά
της άπο γένονς αυτών παρ^ένον 6αρκοποιη%·είς, καϊ
άνθρωπος
άειδής*, άτιμος και πα$ητος νπέμεινε γενέβ&αι.
3 ο&εν καϊ
εν τοις λόγοις αύτον εφη, οτε περί τον πάοχειν αύτον
μέλλειν
διελέγετο,
οτι Αει τον νίον τον άν&ρώπον πολλά πα&ειν καϊ
άποδοκιμαό&ήναι
νπο τών Φαριόαίων5
και γραμματέων,
καϊ
ύτανρω&ηναι καϊ τη τρίτη ήμερα άναΰτήναι.
νίον ονν άν&ρώπον έαντον έλεγεν, ήτοι άπο της γεννήσεως της διά παρ&ένον,
ήτις ήν, ώς εψην, άπο τον Αανεϊδ και 'Ιακώβ καϊ Ίΰαάκ και
1

Α.

4

3
övtog ed. 2 om. ed.; ν. infr. 'Ισραήλ Υ,κλΒΐται ό Χ.
μ,ηστνρίω
5
Άαϊ . . . άειδής, Α: ed. αν&ςωπος άειδης καί.
Φαριβϋαίων Α.

99: 3 Ps. 21 (22), 3. cf. Gen. 3, 9; 4, 9.
100: 1 Ps. 21 (22), 4.
cf. Ioan. 10, 18. Mt 11, 27. Lc. 10, 22. 100: 2 cf. Col. 1, 15,17. cf.
Is. 53, 2,3.
100: 3 Mc. 8, 31. Lc. 9, 22. cf. Mt. 16, 21. cf. Protev.
Iac. 10.
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Αβραάμ, γένονς, η διά το είναι αντον τον Αβραάμ 1 πατέρα καϊ
τούτων των κατηρι&μημένων,
έ% ων κατάγει η Μαρία το γένος'
καϊ γάρ πατέρας των γεννωμένων
ταις &νγατράΰιν
αυτών τέκ
νων τονς των &ηλειών γεννήτορας έπιΰτάμε&α.
4 καϊ γάρ vlbv
&εού, Χριατόν, κατά την τον πατρός αντον άποκάλνψιν
έπιγνόντα
αντον εν α των μα&ητών αντον. Σίμωνα πρότερον
καλονμενον^
έπωνόμαόε Πέτρον.
καϊ vlbv &εον γεγραμμένον
αυτόν εν τοις
αΛομνημονεύμαοί
των άποΰτόλων
αΰτου έχοντες καϊ (f. 153 b)
vlbv αντον λέγοντες νενοηκαμεν όντα καϊ προ πάντων
ποιημάτων
άπο τον jrcnr^ög δννάμει αντον και βονλη προελ&όντα,
ος κα\
ύοφία και ημέρα καϊ άι/ατολή και μάχαιρα καϊ λί&ος καϊ ράβδος
και 'Ιακώβ καϊ Ίόραήλ κατ άλλον καϊ άλλον τρόπον εν roig
των προφητών
λόγοις προόηγόρενται 5 καϊ διά της
παρ&ένον
άν&ρωπος2
γεγονέναι,
ϊνα καϊ δι ης οδού ή άπο τον όψεως
παρακοή την άρχην έλαβε5 διά ταύτης της ο ί ο υ καϊ
κατάλνόιν
λάβΐ}. δ παρθένος γάρ ονόα Ενα καϊ άφ&ορος, τον λόγον τον
άπο τον όφεως 6νλλαβού6α^ παρακοην καϊ O w a r o v έτεκε'
πίότιν
δε καϊ χαράν λαβούβα Μαρία ή παρ&ένος, 6i>ayy£/Ui;o4U£Vov αντη
Γαβριήλ άγγέλον ότι πνεύμα κνρίον έιί αντην έπελεύβεται
καϊ
d w a ^ t g νψίότον £:u<ftaatf£t αντην,
<ϊώ καϊ το γεννώμενον
έί,
αντης άγιόν έότιν νΙος ΰ'εον, άπεκρίνατο'
Γένοιτο μο& κατά
το ρημά 6ον. 6 καϊ διά ταύτης γεγέννηται
οντος, περϊ οΰ τάς
τοιαύτας γραφάς άπεδείζαμεν
εΙρη6&αι, δι ον 6 &εος τον %ε
όψιν καϊ τονς δμοιω&έντας άγγέλονς καϊ άν&ρώπονς
καταλύει,
άπαλλαγην
δε τον θάνατον
τοις μεταγινώακονΰιν
άπο τών
φαύλων καϊ #κ7τδΰοι><?£ΐ/ εις αντον
εργάζεται.
101 1 Τά δε άκόλονΰα
τον ψαλμού ταύτα εν οίς λέγει'
Έπϊ ΰοϊ ηλπιόαν οι πατέρες ημών\ ^Ajutfav (f. 154 a) καϊ έρρύόω
a^irovg· προς 6ε έκέκρα\αν % καϊ ον κατγιβχύν&ηΰαν
εγώ δέ
είμι ΰκώληξ και ονκ άνθρωπος,
o i ^ ^ o g ανθρώπων καϊ έζονδένωμα λαού' δηλωτικά
έβτι τού καϊ πατέρας αντον
δμολογεΐν
1

'Αδάμ, ed. ,
add ed. (e LXX).

2

αν&ρωπον ed.

3

καϊ ίΰώ&ηΰαν, επί ΰοϊ Ίηλπίΰαν

100: 4 cf. Mc. 3, 16. Lc. 6, 14. Mt. 16, 18. cf. Prov. 8, 12. Ps.
117 (118), 24. Zach. 6, 12. Is. 27. 1. Dan. 2, 34. Is. 11, 1. Ps. 24,6
(Heb.); 21 (22), 4.
100: 5 cf. lac. 1, 15. cf. Lc. 1, 26, 27, 35, 38.
Protev. Iac. 11, 2,3.
101: 1 Ps. 21 (22), 5—7.
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τους έλπίόαντας έπϊ τον &εόν και όω&έντας υιί ca>toi>? οϊτινες
καϊ πατέρες ηόαν της παρ&ένου,
oV ης έγεννήΰη
αν&ρωπος
γενόμενος, καϊ αυτός ΰω&ήΰεό&αι ύπό του αύτοϋ &εοϋ μηνύων,
αλλ' ου τη αύτοϋ βουλή ή Ιόχύϊ πράττειν τι καυχώμενος.
2 καϊ
γαρ έπι γης το αυτό έπραξε* λέγοντος αύτω τίνος'
Αιδάοκαλε
άγα&έ, άπεκρίνατο'
Τί με λέγεις άγαδόν;
εις £6τιν άγα&ός, 6
πατήρ μου 6 εν τοις ούρανοΐς.
το δε ειπείν Έγώ εϊμι όκώληξ
και ουκ άνθρωπος,
όνειδος ανθρώπων
και εξου&ένημα
λαοϋ,
απερ φαίνεται και όντα καϊ γινόμενα
αύτω προέλεγεν.
όνειδος
μεν γάρ ήμιν, roig εις αυτόν πι6τεύουόιν
άν&ρώποις,
π;αα/ταχοϋ ε6τιν* εξου&ένημα δε τοϋ λαοϋ, ότι ύπό τοϋ λαοϋ υμών
έξουδενω&εϊς1
καϊ άτιμω&εϊς ταϋτα έπα&εν απερ
διε&ήκατε
αυτόν.
3 καϊ τα ακόλουθα'
Πάντες ol &εωροϋντές
με έξεμυκτήριόάν
με, και ελάληόαν εν χείλεόιν,
έκίνηόαν
κεφαλήν
"Ηλπιοεν έπϊ κύριον,
ρυΰάα&ω αυτόν2,
ότι &έλει αυτόν'
τα
αυτά ομοίως εγγίνεύ^αι
αύτω προειπεν.
οί γάρ
&εωροϋντες
αυτόν ε6ταυρωμένον τάς3 κεφάλας εκαότος έκίνουν καϊ (f. 154 b)
τα χείλη διέΰτρεφον,
καί τοις μυξωτήρβιν
εν άλλήλοις*
διαρρινοϋντες5
ελεγον εϊρωνευόμενοι
ταϋτα α καϊ εν rotg άπομνημονεύμαόι των αποστόλων αΰτοΌ γέγραπται'
Τΐόν &εοϋ εαυτόν
έλεγε, καταβάς περιπατείτω * οωΰάτω αυτόν 6 &εός,
1 0 2 1 Καϊ τά εξής' CH έλπίς μου από μαό&ών της μη
τρός μου' έπϊ 6ε έπερρίφην εκ μήτρας, από γαΰτρός μητρός μου
&εός μου ει ύύ, ότι ούκ έότιν δ βοη&ών μο^.
περιεκύκλωόάν
με /xd^ot πολλοί, ταϋροι πίονες περιέΰχον με' ήνοιξαν έπ' έμε
το ότόμα αυτών, ως λέων αρπάζων καϊ ώρυόμενος.
ώόεϊ ϋδωρ
έξεχύ&η καϊ διεόκορπίο^η πάντα τά όοτα μου.
έγενή%Ύ\ ή καρδία
μου ωΰεϊ κηρός τηκόμενος εν μέ<5ω της κοιλίας μου'
έξηράν&η
ως όΰτρακον ή ιοχύς μου, καϊ ή γλώοβά μου κεκόλληται τω
λάρυγγί μου · των γεγενημένων
την προαγγελίαν
εποιεϊτο.
2 το
γάρ ζΗ έλπίς μου από μαό&ών της μητρός μου. αμα γάρ τω6
1

εξον&ενω&είς ed.
4
Α : %αϊ ed.
αλλθί-s Α.

2
5

σωαάτω αντόν, add ed. (e LXX).
6
διερινονντες Α.
το Α.

3

τάς

101: 2 Mc. 10, 17, 18. Lc. 18, 18, 19. cf. Mt. 19, 16, 17. Ps. 21
(22), 7.
1 0 1 : 3 Ps. 21 (22), 8,9. cf. Mt. 27, 39—43. Mc. 15, 29,'30.
Lc. 23, 35.
102: 1 Ps. 21 (22), 10—16.
102: 2 Ps. 21 (22), 10. cf.
Mt. 2, 1—17.
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γεννη&ήναι
αντον εν Βη&λεέμ,
ώς προέφην,
παρά των άπο
Άρραβίας μάγων μα&ων 'Ηρώδης δ βαΰιλενς τα κατ αντον επεβούλενύεν άνελεΐν αυτόν, καϊ κατά την τον &εοϋ κέλενΰιν
Ίωόήφ
λαβών αντον άμα τη Μαρία απήλ&εν εις Αιγνπτον
μετά γάρ
το κηρνζαι αντον τον παρ αύτοϋ λόγον άνδρω&έντα 6 πατήρ
0,ανατωΰ"ήόεοΟ'αί αντον
(f. 155 a) έκεκρίκει
ον
εγεγεννηκει.
3 εάν δε τις ήμϊν λέγη' Μη γάρ ονκ ήδύνατο 6 &εος μάλλον
τον Ήρώδην άτίοκτειναι;
προλαβών λέγω * Μή γάρ ονκ ήό'ΰι/ατο
ό &εος τήν αρχήν καϊ τον οφιν έζαραι τον μή είναι, καϊ μή
εϊπεϊν ort Και έχ&ραν &ήΰω ανά μέοον αντον καϊ της
γνναικός,
και τον ΰπέρματος
αντον και τον όπέρματος αυτής;
μή γάρ
ονκ ήδννατο εν&νς πλή&ος ανθρώπων ποιήΰαι; 4 άλΧ9 ως έγίνωοκε καλόν είναι γενέο&αΐ) εποίηβεν αντεζονοίονς
προς δικαιοπρα%ίαν καϊ άγγέλονς καϊ άν&ρώπονς, καϊ χρόνονς ώριΰε μέχρις
ο$ έγίνωβκε καλοί/ είναι το αντεξούόιον εχειν αυτούς * καϊ οτι
\ κοίλοι είναι ομοίως έγνώριζε, και καΰΌλικάς καϊ μερικάς κρίνεις
έποίει, πεφνλαγμένον
μέντοι τοϋ αντεξονΰίον.
ο&εν φηΰιν δ
λόγος και εν τη έπϊ Χ τοϋ πνργον καταβολή καϊ τη των γλωοΰών
πολνφ&ογγία
καϊ έξαλλοιώοει ταϋτα'
Καϊ είπε κύριος'
Ίδον
γένος εν καϊ %£ϊ/Ιθ£? εν πάντων, καϊ τούτο ήρζαντο ποιήοαΐ' καϊ
νϋν ονκ εκλείψει έζ αντών πάντα οΰα αν έπι&ώνται
ποιεϊν.
5 και το τε Έζηράν&η ως οότρακον ή ίόχύς μον, και ή γλώόοά
μον κεκόλληται τω λάρνγγί μον, δμοίως των υπ' αντοϋ
μελλόν
των γίνε<5&αι κατά το τοϋ πατρός θέλημα προαγγελία ήν. ή
γάρ τον ιοχνροϋ αντοϋ λόγον δύναμις, σΥ ης (f. 155 b) αεί ήλεγχε
τους ονξητοϋντας
αντω Φαριΰαίονς2
και γραμματείς
καϊ απλώς
τονς εν τω γένει νμών ό*£#αο*καλου£, έποχήν εΰχε δίκην
πολννδρον
και ίύχνρας πηγής,
ής το νδωρ άπεότράψη, ΰιγήύαντος
αντοϋ
καϊ μηκέτι έπϊ Πιλάτον άποκρίνα6$αι
μηδέν μηδενϊ
βονλομένον^
ώς εν τοις άπομνημονενμαόι
των άποοτόλων αντοϋ
δεδήλωται,
όπως καϊ το διά Ήβαίον είρημένον
καρττόν ενεργή εχη,
δπον
εϊρηται'
Κύριος δίδωΰί μοι γλώόΰαν τοϋ γνώναι ήνίκα με δει
ειπείν λόγον.
6 το δε και είπειν αυτόν
Θεός μον ει όύ, μή
1

om ed.

2

Φαριασαιονς Α.

102: 3 Gen. 3, 15.
102: 4 Gen. 11, 6.
102: 5 Ps. 21 (22), 16.
cf. Mt. 27, 13,14. Mc. 15, 4, 5. Lc. 23, 9. Is. 50, 4.
102: 6 Ps. 21
(22), 11.
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άποότης άι£ έμον, δυδάόχοντος άμα ort επϊ $εον τον πάντα ποιήύαντα έλπίξειν δει πάντας καϊ παρ εκείνον μόνον ΰωτηρίαν και
βοή&ειαν ζητειν, άλλα μη, ως τονς λοιπούς των άν&ρώπων, δια
γένος η ΐίλοντον η \<5%νν η tfoqpicn/ νομίξειν δνναΰ&αι όώζεόϋ'αι'
ό π ο ι ο ι καϊ νμεΐς άεϊ έπράζατε, ποτέ μεν μοόχοποιήοαντες,
άεϊ
δε αχάριστοι καϊ φονεΐς των δικαίων καϊ τετνφωμένοι
δια το
γένος φαινόμενοι.
7 εΐ γαρ 6 mrog τον &εον φαίνεται
μήτε1
διά το είναι ι>ίΟ£? μήτε κατά το είναι ίΰχνρος μήτε διά το ΰοφος
λέγων δνναύ&αι ύώζεΰ&αι, άλλα προς το άναμάρτητος είναι, ως
Ήοαίας φηΰίν, μηδέ μέχρι φωνής ήμαρτηκέναι
αντόν,
άνομίαν
γαρ (f. 156 a) ονκ έποίηύεν
ονδε δόλον τω tfrd^im, ανεν τον
&εον ΰω&ήΰεΟ&αι μη δνναο&αι,
πώς νμεΐς ή καϊ οί αλλο& οί
ανεν της ελπίδος ταύτης ΰω&ήΰεΰ&αι προΰδοκώντες ονχ έαντονς
άπατάν
λογίξεο&ε;
1 0 3 1 Τά δε έξης είρημένα εν τω ψαλμω' "Οτι &λίψις
έγγνς,
ort ονκ εοτιν δ βοη&ών μο& * περιεκνκλωόάν
με μόβχοι πολλοί,
τανροι πίονες περιέ&χον με * ήνοι\άν ει£ έμε το
ΰτόμα αντών ως λέων αρπάζων καϊ ώρνόμενος'
ω6εϊ νδωρ έζεχν&η καϊ διεύκορπίό&η πάντα τά όβτα μον' των o^uoicog αντω
όνμβάντων προαγγελία
ήν. εκείνης γάρ της ννκτός,
οτε άπο
2
τον "Ορονς των 'Ελαίων έπήλ&ον αντω οι άπο τον λαον νμών
νπο των Φαριοαίων3
καϊ γραμματέων
κατά την
διδαΰκαλίαν*
επιπεμφ&έντες,
έκνκλωΰαν αντον ονς μόΰχονς κερατιότάς
καϊ
Λροώλδί^ ό λόγος έλεγε.
2 καϊ το Τανροι πίονες
περιέοχον
με είπεΐν τονς καϊ αντονς μεν τά o/mcc rot£ ^do^otg ποιήοαντας, οτε ήχ&η προς τονς διδαΰκάλονς νμών, προέλεγεν * ονς
ως τανρονς διά roOro ό λόγος εϊπεν, επειδή τονς ταύρονς
τον
είναι μόόχονς αίτίονς οϊδαμεν.
ως ονν πατέρες εϊβϊ τών μάοχων
οί ταύροι, όντως οί διδάσκαλοι νμών rotg reWotg αντών αίτιοι
ή^αν τον έζελ&όντας είς το 'Όρος τών Έλαιών ονλλαβεΐν (f. 156 b)
αντον καϊ άγειν έπ' cwrot;g. καϊ το είπεΐν "Οτι ονκ εΰτιν ό
1

om Α.
infr. sec. 2.
διδαβν,άλων ed.

2

3

άπο τον ögovg Α; επί το ögog ed.: cf. εις το ögog
4
Φαριαβαίων Α.
κατά την διδαβκαλίαν Α: yiccl των

102: 7 Is. 53, 9.
103: 1 Ps. 21 (22), 11—15. cf. Mt. 26, 30,47.
Mc. 14, 26,43. Lc. 22, 39,47.
103: 2 Ps. 21 (22), 13. cf. Mt. 26, 30, 47,
55 et par. Ps. 21 (22), 12. cf. Mt. 26, 56. Mc. 14, 50, 52.
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βοηθών δηλωτικόν και αυτό του γενομένου,
ουδείς γάρ ούδε
μέχρις1
ενός άνθρωπου βοηθεϊν αύτω ώς άναμαρτήτω
βοηθός
υπήρχε.
3 καί το "Άνοιγαν
έπ" έμε το στόμα αυτών ώς λέων
ώρυόμενος
δηλοϊ τον βασιλέα των 'Ιουδαίων
τότε οντά,
καϊ
αυτόν Ήρώδην λεγόμενον,
διάδοχον γεγενημένον
Ήρώδου του,
οτε εγεγέννητο,
άνελόντος πάντας τους εν Βηθλεέμ εκείνου του
καιρού γεννηθέντας
παϊδας^ δίά το υπονοειν εν αυτοϊς
πάντως
είναι τον περί oh εϊρήκεισαν αύτω οί από Άρραβίας ελθόντες
μάγοι'
μη επισταμένος
την του Ισχυρότερου
πάντων βουλήν,
ώς είς
Αϊγυπτον
τω Ιωσήφ και τη Μαρία έκεκελεύκει άπαλλαγήναι
λαβοϋσι το παιδίον,
και είναι εκεί άχρις αν πάλιν αύτοις άποκαλυφθη έπανελθεΐν είς την χώραν αυτών' κάκεΐ ήσαν
απελθόντες
άχρις αν άπέθανεν 6 άποκτείνας τα εν Βηθλεέμ παιδία
Ηρώδης
και 'Αρχέλαος αυτόν διεδέξατοΛ καί ουτο£ έτελεύτα πρϊν τον
Χριστόν την οίκονομίαν την κατά το βούλημα του πατρός γεγενημένην
ύπ αύτου επι τω ^ταυρωθ^νοα έλθειν.
4
Ήρώδου
2
δε τον
Αρχέλαον
ό^αό^la^aVov, Aa/3övtog την έξουσίαν
την
άπονεμηθεϊσαν
αύτεο, ω και Πιλάτος ^αρ^ξομ^νοί?
δεδεμένον
(f. 157a) τον Ίηΰοϋν έπεμψε, και τοϋτο γενηόόμενον
^τροδί,άώ^
ό θεός είρήκει οϋτως * Και3 αυτόν είς Ασσυρίου
άπήνεγκαν
ξένια τω βαόιλει.
5 η λέοντα τον ώρυόμενον έι£ αυτόν έλεγε
τον διάβολον^ ον Μωυσής μεν όψιν καλείς εν δε τω Ίώβ και
τω Ζαχαρία διάβολος κέκληται 5 και ύπο του Ίησοϋ
σατανάς
προσηγόρευται,
όνομα από της πράξεως ής έπραξε
σύνθετον
κτηόάμενον
αυτόν μηνύων
το γάρ ΰατάν* τη 'Ιουδαίων καϊ
Σύρων φωνή αποστάτης εστί, το δε νάς όνομα εξ οΰ ή έρμηνεία όφις εκλήθη5'
εξ ών αμφοτέρων τών είρημένων εν όνομα
γίνεται σατανάς.
6 και γάρ ούτος ό o^aßoAog άμα τω άνα/3^^ί'
αυτόν από του ποταμού
του 'Ιορδανού,
της φωνής αύτω λεχθείσης'
Τιός μου ει σύ, εγώ σήμερον γεγεννηκά
σε ' εν τ ο ^
άπομνημονεύμασι
των αποστόλων
γέγραπται
προσελθών
αύτω
1

2
3
Α corr.: man. prim. μέχρι.
τον ed.
καϊ δήσαντες ed. (e
4
LXX), cf. supr. δεδεμένον: καί γ ε Α.
σατάν Α; σατα εν ed. 5 A add.
ταντόν εατι ΰατα rg εβραίων ερμηνενθείατ} φωνγ}: gloss. ex mg. interpos. ?

103: 3 Ps. 21 (22), 14. ef. Mt. 2, 1—23.
103: 4 cf. Lc. 23, 7, 8.
Os. 10, 6.
103 : 5 cf. Gen. 3, 1. lob 1, 6. Zach. 3, 1. Mt. 4, 10. Mc.
3, 23 etc.
103: β Lc. 3, 22 (D it codd.). cf. Mt. 4. 9,10. Lc. 4, 7, 8.
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και πειράξων μέχρι τον ειπείν αντω ' Προύκννηΰόν
μοι ' και
άποκρίναΰ&αι αντω τον Χριΰτόν'
"Τπαγε δπίόω μον,
όατανα*
κνριον τον &εον ΰον προβκννηΰεις
καΐ αντω μόνω λατρενβ εις*
&S γαρ τον Άδαμ έπλάνηΰεν,
έλεγε καϊ τούτον δννη&ηναι έργά6aG&aC τι.
7 και το Ώΰει νδωρ έ%εχν&η και
διεΰκορπίΰ&η
πάντα τα δοτά μον, έγενή&η η καρδία μον ωόει κηρος (f. 157 b)
τηκόμενος εν μέύω της κoιλCag μον, όπερ γέγονεν αντω
εκείνη
1
της ννκτός,
οτε επ αντον έζηλ^ον είς το 'Όρος των Έλαιών
ύνλλαβεϊν αντον, προαγγελία
ήν. 8 εν γαρ τοί(? άπομνημονενμαόιν, α φημι νπο των άποΰτόλων αΰτου και των εκείνος
παρακολον&ηύάντων
ΰνντετάχ&αι, γέγραπται1
ort ίδρώg ώΰει θρόμ
βοι κατεχειτο,
αΰτου ενχομένον καϊ λέγovτog * Παρελ&έτω , εΐ
δννατόν,
το ποτ'ήριον τοντο' έντρόμον της καρδίας δηλον ort
ονόης καϊ των δοτών ομοίως καϊ έοικνίας της καρδίας κηρω
τηκομένω εις την κοιλίαν, όπως είδώμεν ort ό πατήρ τον έαντον ν ιόν καϊ εν τοιούτο ig πά&εΰιν άλη&ώς γεγονέναι OV ήμας
βεβονληται, και μη λεγωμεν ort fetvog, του &εον viog ων, ονκ
αντελαμβάνετο
των γινομένων καϊ ΰνμβαινόντων
αντω. 9 παΐ
το Έζηράν&η ως ο6τρακον η Ϊ6%νς μον, καϊ η γλώόΰά μον
κεκόλληται. τω λάρνγγί μον, όπερ προεΐπον,
της ΰιγης, εν μηδενΐ μηδέν άποκρινόμενος
δ πάντας ελέγχων άΰόφονς τους παρ"
νμιν o*to*ctG^c£/loi>s? ^ o c ^ £ / U a ην.
1 0 4 1 Και το Elg χονν Φασάτου κατηγαγές με,
κλωόάν με κννες πολλοί2,
ύνναγωγη πονηρενομένων

OTt εκνπεριέΰχον

με ' ωρν%ocv χείρας μον και πόδας μον. ) έζηρί&μηΰαν πάντα τά
δοτά μον αντοϊ δε κατενόησαν καί έπεϊδόν με' (f. 158 a) διεμερίοαντο τα ιμάτια μον έαντοις, κάί επί τον ίματιομόν μον
εβαλον κληρον, ως προεΐπον, προαγγελία
fjv δια jrotoi; &ανάτον
καταδικάζειν
αντον εμελλεν η όνναγωγή
τών
πονηρενομένων,
ονς καϊ κννας καλεί, και κννηγονς μηννων, Ζτι αντοι οί κννηγήοαντες
και οννήχ&ηΰαν
οί αγωνιζόμενοι
έπι τω
καταδικάΰαό&αι αυτόν3' όπερ και εν Totg άπομνημονενμαβι
τών άποότό1

τίολλοί.

2
om Α.
κννες τΰολλοϊ Α : mg. εν άλλοις, κννες %αί κυνηγοί
3
ειά . . . αντόν Α : mg. επί τω %axadwao&7ivtti αντον.

103 : 7 Ps. 21 (22), 15. cf. Mt. 26, 30, 55 et par.
103 : 8 Lc.
22, 44 (DLX Θ etc.), 42. Mt. 26, 39. 103: 9 Ps. 21 (22), 16. 104: 1 Ps.
21 (22), 16—19. cf. Mt. 26, 57, 59. Mc. 14, 53, 55.
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γενόμενον.
2 και δτι μετά το ΰτανρωέαντοϊς ot ότανρώΰαντες
αντον τά ιμάτια

105 1 Τά δε άκόλον&α τον ι^αλμον* Σν δέ, κύριε,
μη
μακρύνης την βοή&ειάν 6ον απ εμον* εις την άντίληψίν
μον
πρόόχες' ρνΰαι άπο ρομφοααί? τήν ψνχήν μον και εκ χειρός
κννος την μονογενή μον
οώόόν με εκ στόματος λέοντος και
άπο κεράτων μονοκερώτων
τήν ταπείνωβίν μον* ομοίως πάλιν
διδασκαλία
και προαγγελία
των όντων αύτω και
ΰνμβαίνειν
μελλόντων,
μονογενής
γάρ ο η ήν τω πατρϊ των όλων ούτος,
ιδίως ε% αντον λόγος καΐ δύναμις γεγεννημένος1,
και νότερον
άνθρωπο £ διά της παρ&ένον γενόμενος,
ως άπο των άπομνημονενμάτων
εμά&ομεν,
προεδήλωβα.
2 και οτ& 6τανρω&εϊς
άπέ&ανεν, ομοίως προεΐπε.
το γάρ *Ρν6αι άπο ρομφαίας
την
(f. 158 b) ψνχήν μον καϊ εκ %8iQog κννος την fioo/o^fi^
μον
ΰώΰόν με εκ στόματος λέοντος και άπο κεράτων
μονοκερώτων
την ταπείνωόίν μον * o^otfDg μηνύοντος δι1 οϋ πά&ονς
εμελλεν
άπο&νήσκειν, τοϋτ εΰτι ότανρονό&αι'
το γάρ Κεράτων
μονοκε
ρώτων ort το οχημα τοϋ (ίτανρου εΰτι μόνον,
προεί,ηγησάμην
νμιν.
3 και το άπο ρομφαίας
καϊ οτόματος λέοντος και εκ
χειρός κννος αίτεϊν αντον την ψνχήν οω&ηναι, ίνα μηδεις κνριενοη της ψνχής αντον αϊτηόις ήν, ϊνα\ ήνίκα ήμεις προς τη
έξόδω τον βίον γινόμε&α,
τά αντά αίτωμεν τον $εόν, τον δννάμενον άποΰτρέψαι πάντα αναιδή πονηρον άγγελον μή λαβέσ&αι
ημών της ψνχής.
4 και ort μένονβιν
αϊ ψνχαϊ &,ΐίέδΒΐ%α νμιν
έκ τον καϊ την Σαμουήλ ψνχήν κλη&ήναι νπο της
έγγαβτριμύ&ον, ώς ήζίωόεν 6 Σαούλ,
φαίνεται δε καϊ οτν παΰαι αϊ ψνχαϊ
των όντως δικαίων καϊ προφητών
νπο έξονΰίαν eitiittov τών
τοιούτων δννάμεων,
δποία δή και εν τη εγγαβτριμν&ω
εκείνη
έ% αυτών τών πραγμάτων
ομολογείται,
δ ο&εν καϊ οντος2 δι
δάσκει ημάς καϊ διά τον νίον αντον το πάντως
αγωνίζεσαι
δικαίονς3 γίνεσ&αι, καϊ προς τη εζόδω αίτεϊν μή νπο
τοιαύτην
1

γεγενημ,ένος Α.

2

ovtog Α: ό ftsbg ed.

3

δικαίους ed.: Α

Β£ ovg.
105: 1 Ps. 21 (22),' 20—22. cf. Ioan. 1, 14,18.
105: 2 Ps. 21
(22), 21, 22.
105: 4 cf. 1. Reg. 28, 7,11,14.
105: 5 Lc. 23, 46.
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τινά δύναμιν νποπεσεϊν
τάς ψνχάς ημών1,
(f. 159 a) καΐ γάς
άποδιδονς
το πνεύμα επι τω στανρω είπε' Πάτερ, είς χεΐρώ
σον παρατιέμαι
το πνεύμα μον, ώς και εκ τών
άπομνημονεν
μάτων και τοί)το έμαΌΌν. 6 καϊ γαρ προς το νπερβάλλειν τή%
Φαριύαίων2
τιολιτείαν τονς μαΰητάς
αντον σννω&ών, ει δε μι
γ ε ? έπίστασ&αι ότι ον ΰω&ήΰονται,
ταύτα είρηκέναι εν τοϊ\
α%ομνΎ\μονενμα<5ι γέγραπται'
Έάν μη περισσενση νμών η δικαιο
σύνη πλεΐον τών γραμματέων
και Φαρισαίων2,
ον μη είσέλ&ητε
εϊς την βαο^λδώπ/ τών ουρανών.
1 0 6 1 Και ότι ήτνίΰτατο τον πατέρα αντον πάντα παρέχειν αντω, ώς ηζίον, καϊ άνεγερειν3
αντον εκ τών νεκρών, καϊ
πάντας τονς φο^ουμ^νου^ τον &εον προέτρεπεν
αΐνεΐν τον &εον
δια το έλεηβαι και δια τον μνστηρίον
τον στανρω&έντος
τού
τον παν γένος τών πιστενόντων
άν&ρώπων,
κα£ ότι εν μέσω
τών αδελφών αντον εστη, τών αποστόλων,
οΐτινες,
μετά το
άναστήναι
αντον εκ νεκρών και πεισ&ηναι νπ' αντον ότι και
προ τον πα&εϊν ελεγεν αντοις ότι ταύτα αντον δει πα&εϊν καϊ
άπο* τών προφητών
ότι προεκεκήρνκτο
ταύτα,
μετενόηΰαν
επί
τω άφίστασΰαι
αντον οτε έστανρώ&η,
και μετ' αυτών
διάγων
νμνηόε τον &εόν, ώς και εν τοΓ^ άπομνημονεύμασι
τών αποστό
λων ό^λουτία γεγενημένον,
τά λείποντα τον ψαλμού
έδήλωοεν.
(f. 1 5 9 b ) 2 εστί δε ταύτα' Λ ιηγήσομαι το όνομα 6ον τ ο ^ άδελφοΐς μον, εν μέσω εκκλησίας νμνήσω 6ε. οί φοβούμενοι
τον
κΰρί,ον αϊνέσατε αυτόν, άπαν το σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε
αντον,
φοβη&ήτωσαν αντον άπαν το σπέρμα 'Ισραήλ.
3 καϊ το είπειν
μετωνομακέναι
αυτόν Πέτρον ενα τών αποστόλων, καϊ
γεγράφ&αι εν τοις άπομνημονεύμασιν
αντού γεγενημένον
και τούτο,
μετά τού καϊ αλλονς δύο αδελφούς,
υιούς Ζεβεδαίον
όντας,
έπωνομακέναι5
ό^όματί, του Βοανεργές,
ο εστίν νιοί
βροντής,
σημαντικον fjv τού αΰτο^ εκείνον είναι, oV ο ύ 6 καϊ το έπώννμον Ιακώβ τω Ισραήλ έπικλη&έντι
ίδό&η και τω Ανση 7 όνομα
1

5

φαίνεται add Α. 2 Φαριβσαίων Α. 3 άνήγειρεν Α. 4 νπό ed.
6
7
μετωνομακέναι ed.
δι ον: δώ Α.
τω Avay : το Ανσή Α.

105: 6 Mt. 5, 20. 106: 1 cf. Ioan. 13, 3. Mt. 11, 27. Lc. 10, 22.
Mt. 16, 21. Mc. 8, 31. Lc. 9, 22. cf. Lc. 24, 36. Ioan. 20, 17. cf. Lc,
24, 25, 26, 44—46. cf. Mt. 26, 30. Mc. 14, 26.
106: 2 Ps. 21 (22),
23, 24.
106: 3 cf. Mc. 3, 16, 17.
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Ίηβούς επεκλήθη,
δι οϋ ονόματος καϊ είόήχθη εις την επηγγελμένην
τοις πατριάρχαις
γήν 6 περιλειφ&εϊς
άπο των άπ9
Αιγύπτου
εξελθόντων λαός. 4 και οτν ώς άότρον εμελλεν άνατέλλειν αύτος διά τον γένους τον *Αβραάμ, Μωνόης
παρεδήλω6εν όντως ειπών
"Άνατελεϊ άβτρον ε% Ιακώβ καϊ
ηγούμενος
έ% *ΐ0ραήλ. καϊ άλλη δε γραφή φηΰιν
Ιδού άνήρ,
ανατολή
oVofia αντω. ανατείλαντος
ουν καϊ εν ουράνω άμα τω
γεννη&ήναν αύτον άΰτέρος,
ώς γέγρατΰται εν τοις
άπομνημονεύμαοι
των αποστόλων
αντον.
οί άπο "Άρραβίας μάγοι,
εκ τούτου
έπι(ΐ. 160 &)γνόντες, παρεγένοντο καϊ προόεκύνηόαν
αντω.
107
1 Καϊ οτι τη τρίτη ήμερα εμελλεν
άναύτήοεοθαι
μετά το ΰταυρωθήναι,
γέγραπται εν τοις άπομνημονεύμαΰιν
οτι
oi άπο τον γένονς υμών ΰυξητούντες
αντω ελεγον οτι Άεϊ%ον
ήμϊν <5ημεϊον. και άπεκρίνατο αύτοΐς' Γενεά πονηρά καϊ μοιχαλϊς ΰημεΐον επιζητεί, καϊ όημεΐον ον δοθήβεταί αντοϊς ει μη
το όημεΐον 'Tcovä. καϊ ταύτα Afi'yo^tog αυτοί)
παρακεκαλυμμένα1
ήν νοεΐΰθαι ύπο των άκονόντων ort μετά το όταυρωθήναι
αντον
τη τρίτη ήμερα άναβτήύεται.
2 καϊ Λονηροτέραν
τήν γ εν εάν
νμων και μοιχαλίδα μάλλον της Νινευϊτών
πόλεως έδήλου, οϊτινες, τον Ίωνά κηρνζαντος αύτοΐς μετά το έκβραβθηναι
αντον
τη τρίτη ήμερα άπο της κοιλίας τον αδρού Ιχθύος ort μετά
τρεις2 ημέρας παμπληθεϊ
άπολούνται,
νηβτείαν απλώς
πάντων
ζώων, ανθρώπων τε και άλογων, μετά οακκοφορίας καϊ εκτενούς
όλολνγμού καϊ άπο των καρδιών αληθινής fiiravofog αυτών καϊ
άποταγής της προς άδικίαν έκήρυ%αν, πιΰτενΰαντες
οτι ελεή
μων δ θεός. καϊ φιλάνθρωπος
έΰτιν έπϊ πάντας τους
μετατιθεμένονς άπο της κακίας, ώς καϊ αύτον τον βαΰιλέα της πόλεως
εκείνης καϊ τους μεγιστάνας
ομοίως ΰακκοφορήβαντας
(f. 160 b)
προΰμεμενηκέναι
τη νηστεία καϊ τη ικεσία, καϊ επιτνχειν
μή
καταστραφήναι
τήν πόλιν αντών.
3 αλλά καϊ τού Ίωνά άνιωμένον έπϊ τω τη3 τρίτη ήμερα, ώς έκήρυξε, μή
καταστραφήναι
τήν πόλιν,
διά της οίκονομίας τού εκ της γης άνατεΐλαι
αντω
1

2
παρακεκαλνμ,έναΑ.
μετά τρεις: μετά εν άλλοις (10 litt, spat.)
τεββαρακοντατρεΐς Α. — (εν άλλοις (sc. άντιγράφοις) τεΰ6αράν.οντα\ fors.
3
gloss. ex mg. in text. interpos.)
τεΰΰαροαιοβτ^ add A.

106: 4 Num. 24, 17. Zach. 6, 12. cf. Mt. 2, 2,9,10.
107: 1 cf.
Mt. 12, 38, 39. Lc. 11, 29. Mt. 16, 1, 4.
107: 2 cf. Ion. 3, 5—9.
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(ηκυωνα *, νφ ον κα&εζόμενος
έσκιάξετο άπο καύματος (%\ν δε
2
6 σικνών
κολόκνν&α αίφνίδιος , μήτε φντεύσαντος
τον Ίωνά
μήτε ποτίσαντος, αλλ9 εξαίφνης επανατείλας αντω σκιάν
παρέχειν),
κάκ της άλλης ξηράναι αντόν, εφ' ω ελνπεΐτο Ίωνας, και ήλεγξεν
αντον ον δικαίως ά&νμονντα επί τω μη κατεστράφ&αι την Νινενϊτών πάλιν, λέγων
4 Σν έφεί6ω περί τον σικνώνος3,
ον
ονκ έκοπίασας εν αντω, οντε έζέ&ρεψας αντόν,
ος ύπο νύκτα
CWTOI) ήλ&ε καϊ νπο νύκτα αντον άπώλετο'
κάγώ ον φείσομαι
νπερ Νινενΐ, της πόλεως της μεγάλης, εν fj κατοικονσι
πλείονς
η δώδεκα μνριάδες ανδρών,
οϊ ονκ έγνωσαν άνά μέσον δεξιάς
αυτών καϊ άνά μέσον αριστεράς αντών, καϊ κτήνη
πολλά;
1 0 8 1 Και ταντα οϊ άπο τον γένονς υμών
επισταμένοι
άπαντες γεγενημένα
νπο τον Ίωνα, και τον Χριστού παρ' νμιν
βοώντος οτι το σημεΐον Ίωνά δώσει νμϊν,
προτρεπόμενος
ίνα
καν μετά το άναΰτήναι αντον άπο των νεκρών μετα{ΐ. 161a)voif6ητε εφ οίς έπράξατε κακοΐς και ομοίως Νινενίταις
προσκλαύσητε τω &εω, όπως καϊ το ε&νος καϊ ή πόλις υμών μη άλω
καταστραφεϊσα,
ώς κατεστράφη,
2 και ον μόνον ον
μετενοήσατε,
μα&όντες αύτον άναστάντα εκ νεκρών, άλλ\ ώς προεΐπον,
άνδρας
χειροτονήσαντες
εκλεκτούς εις πάσαν την οίκονμένην
έπέμψατε,
κηρύ66οντας
ort αίρεσίς τις ά$εος και άνομος εγήγερται
άπο
Ίησον rtvog Γαλιλαίον πλάνον ον στανρωσάντων
ημών, οι μα&ηταϊ αντον κλέψαντες αντον άπο τον μνήματος ννκτός, οπό&εν
κατετέθη άφηλω&εις άπο τον στανρον,
πλανώσι τονς άν&ρώπονς λέγοντες εγηγέρ&αι cwro^ εκ νεκρών καϊ εις ονρανον άνεληλν&έναι* κατειπόντες
δεδιδαχέναι
καϊ ταντα άπερ κατά τών
δμολογούντων
Χριότον
καϊ διδάσκαλον
καϊ νίον &εον είναι
παντϊ γένει άν&ρώπων ά&εα καϊ άνομα καϊ ανόσια
λέγετε.
3 προς τούτοις καϊ άλούσης υμών της πόλεως καϊ της γης ερημω&είσης ον μετανοείτε,
άλλα καϊ καταράσ&αι αντον καϊ των
πιστενόντων
εις crötö^ πάντων τολμάτε,
καϊ ήμεις υμάς καϊ
τους δι* νμάς τοιαύτα κα&* ημών ύπειληφότας
ον
μισονμεν,
1

κικυώνα ed.: cf. ηικεώνα Aq. Th., Heb. "p^f^p.
3
4
%ι%νων ed.
κικνώνος ed.
άνεληϋ'ν^ένοα Α.

2

ΰιηνων Α ;

107: 4 Ion. 4, 10,11.
108: 2 cf. Mt. 28, 13,15; 27, 63,64. Ev.
Pet. (8) 30. Mc. 16, 19. Lc. 24, 51 (ABCLW0 etc.). Act. 1, 9—11.
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άλΧ ευχόμενα καν νυν μετανοήσαντας πάντας ελέους τνχεΐν
παρά τον εύσπλάγχνου και πολυελέου πατρός των (f. 161b) όλων
&εοϋ.
109 1 ΙάλΧ δτι τα ε&νη μετανοεϊν άπο της κακίας, εν
i] πλανώμενοι έπολιτεύοντο, άκούσαντα τον άπο1 τών αποστό
λων αντον άπο Ιερουσαλήμ κηρυχ&έντα καϊ2 δι αυτών μα&όντα3 λόγον, και λόγους βραχείς λέγοντος μου άπο προφη
τείας Μιχαίου, ένος τών δώδεκα, άνάσχεσ&ε.
2 Είσϊ δε otirof Kai έσται έπ1 έσχατου ημερών εμφα
νές το ορός κυρίου, ετοιμον έπ άκρου τών ορέων, έπηρμένον
αύτο ύπερ τους βουνούς· καϊ ποταμον $ήσονται έπ! αύτω λαοί,
και πορεύσονται έ&νη πολλά^ καϊ έροϋσι* ζίεϋτε, άναβώμεν εις
το όρος κυρίου καΐ εις τον οίκοι/ του &εον Ιακώβ, καϊ φωτιοϋσιν
ημάς την οίον αύτοϋ, και πορευσόμε&α εν ταΐς τρ^3ο^ αύτοϋ.
ort εκ Σιών έξελεύσεται νόμος και λόγος κυρίου έξ 'Ιερουσαλήμ,
καϊ κρινεϊ άνά μέσον λαών πολλών και ελέγξει ε&νη Ισχυρά
έως μακράν και σνγκόψονσι τάς μαχαίρας αυτών είς άροτρα
και τάς ξιβύνας αυτών είς δρέπανα, και ου μη άργι ε&νος έι£
έ&νος μάχαιραν, και ου μή μά&ωσιν έτι πολεμεϊν. 3 καϊ κα&ίösrcci άνήρ ύποκάτω αμπέλου αύτοϋ και ύποκάτω συκης αύτοϋ,
καϊ ούκ έσται 6 έκφοβών, ort στόμα κυρίου τών δυνάμεων έλάλησεν ort πάντες οί λαοί πορεύσονται έν ονόματι &εών αυτών,
ημείς δε πορευσόμεδα έν ονόματι κυρίου &εοϋ ημών είς τον
αιώνα. (f. 162 a) καϊ έσται έν τη ημέρα έκείνγ], συνάξω την
έκτε&λιμμένην, καϊ την έξωσμένην αθροίσω καϊ ί}ν έκάκωσα,
καϊ &ήσω την έκτε&λιμμένην είς υπόλειμμα καϊ την έκπεπιεσ*
μένην είς έ&νος Ισχυρόν καϊ βασιλεύσει κυρτοί? έπ αυτών έν
τω όρει Σιών άπο τοϋ νϋν καϊ έως τοϋ αίώι/og.
110 1 Καϊ τελέσας ταύτα ä/rsforoi/* Καϊ ότι οί διδάσκα
λοι υμών, ω άνδρες, τους πάντας λόγους της περικοπής ταύτης
είς τον Χρ^ττόν δμολογοϋσιν είρήσ&αι, έπίσταμαι' καϊ αυτόν
ο η ούδέπω φασϊν έληλν&έναι, καϊ τοϋτο γινώσκω* ει δε καϊ
έληλν&έναι λέγονσιν, ού ^ϊ/ώοκδτο^ ος έστιν, αλλ9 όταν εμ
φανής καϊ ένδοξος γένηται, τότε γνωσ&ήσεται δς έστι, φασί.
1

V7tb ed.

2

om Α.

3

αα&όντα Α.

109: 2, 3 Mic. 4, 1—7 (cf. Is. 2, 2—4).
Goodspeed.

110: 1 cf. Ioan. 7, 27.
15
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2 και τότε τά ειρημένα
εν τη περικοπή
ταύτη φαβιν
άποβήοεβθαι, ώς μηδενός μηδέπω καρπού από των λόγων της προφη
τείας γενομένου'
αλόγιστοι, μη όυνιέντες, όπερ δια πάντων των
λόγων άποδέδεικται,
ότι δύο παρουόίαι
αύτοϋ
κατηγγεΧμέναι
ει6ί' μία μεν, εν η παθητός καΐ άδοξος και ß r ^ o g καϊ 6ταυρονμ£ΐ/ο§ κεκηρυκται,
η δε δευτέρα, εν η μετά δόξης από των
ουρανών παρέοτάι, όταν καϊ 6 της άποΰταόίας άνθρωπος, 6 καΐ
εϊς τον ΰψιοτον έξαλλα λαλών, έπϊ της γης άνομα τολμηρή εις
ήμας τους Χριστιανούς,
οϊτινες, από του νόμου καϊ του λόγου
του εξελθόντος1
από Ίερουβαλημ
διά των του Ίηοοϋ (f. 162 b)
αποστόλων την θεοΰέβειαν
έπιγνόντες,
επί τον θεόν Ιακώβ και
θεόν Ίβραηλ
κατεφύγομεν
3 καϊ οι πολέμου και
άλληλοφονίας2 καϊ πάόης κακίας μεμεοτωμένοι
από πάοης της γης τά
πολεμικά όργανα εκαύτος, τάς μαχαίρας εις άροτρα και τάς ξιβύνας εις γεωργικά,
μετεβάλομεν,
καϊ γεωργοϋμεν
εύβέβειαν,
δικαίοΰύνην,
φιλανθρωπίαν,
πίότιν, ελπίδα την παρ9 αυτοί) του
πατρός διά του ύταυρωθέντος,
υπό την άμπελον την
εαυτού
iWtftrog καΌ^ξόμετ/Οί,, τουτ' ε6τι μόνη τη γαμέτη γυναικι
εκαοτος
χρώμενοι'
ότι γάρ 6 λόγος 6 προφητικός
λέγει' Και Ύ\ γυνή
cwtoO ω ς άμπελος εύθηνούΰα,
έπίΰταοθε.
4 και ότι ουκ ε6τιν
δ έκφοβών καϊ δουλαγωγών ημάς, τους έπι τον Ίηβοϋν
πεπιότευκότας κατά παόαν την γην, φανερόν εότι. κεφαλοτομούμενοι
γάρ
και οΊταυροΰμ^οι καϊ θηρίο ig παραβαλλόμενοι
και ifitf/iotg και πυρι
%αι πάβαις ταΐς άλλαις βαόάνοις ότι ουκ άφιβτάμεθα
της ομο
λογίας,
δηλόν έΰτιν,
άλλ' οΰωπερ αν τοιαύτα τια/α
γίνηται,
τοοούτω μάλλον άλλοι πλείονες
πιβτοι και θεοοεβεις
διά τού
ονόματος τού Ίηοού γίνονται,
όποιον εάν αμπέλου τις έκτέμη
τά καρποφορήοαντα
μέρη, εις το άναβλαοτηβαι
ετέρους
κλάδους
και εύθαλεΐς κ<%1 καρποφόρους
άναδίδωΰι,
τον αυτόν
τρόπον
καϊ εφ ημών γίνεται' η γάρ φυ(β. 163 α)τευθεΐοα υπό τού θεού
άμπελος καϊ όωτήρος Χ<ο«?το# ό λαός αυτού έΰτι.
5 τά δε λοιπά
της προφητείας εν τη δευτέρα αυτοί) παρουσία άποβήοεται.
Την
1

BTCsl&ovtog Α.

2

άλληλοφωνίας Α.

110: 2 cf. Is. 53, 2, 3, 8. cf. Dan. 7, 13,14. cf. 2. Thes. 2, 3, 4. Dan.
7, 25; 11, 36. cf. Mic. 4, 2.
110: 3 cf. Mic. 4, 3,4. Ps. 127 (128), 3.
110: 4 cf. Mic. 4, 4. cf. Ioan. 15, 1,2.
110: 5 cf. Mic. 4, 6,
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1

γαρ εκτεθλιμμένην 1 τοντ εστίν άπο τον κόσμου, όσον εφ υμΐν
%αϊ τοις άλλοις άπασιν άνθρώποις, ον μόνον άπο των κτημά
των των ιδίων έκαστος των Χριστιανών έκβέβληται άλλα καΙ
τον κόσμου παντός, ζην μηδενϊ Χρι6τιανω συγχωρούντες. 6 ύμεΐς
δε έπϊ τον λαον υμών συμβεβηκέναι τοϋτό φάτε. εΐ δε εί,εβλήθητε πολεμηθέντες, δικαίως μεν ύμεΐς ταύτα πεπόνθατε, ως αϊ
γραφαϊ πάσαι μαρτυρούσιν' ημείς δε, ούδεν τοιούτον πρά%αντες
μετά το ειαγνώναι την άλή&ειαν τού θεού, μαρτυρούμεθα ύπο
τον θεού, σύν τω δικαιοτάτω και μόνω άσπίλω καϊ άναμαρτήτω
Χριστώ δ'η άπο γης αίρόμεθα. βοα γάρ Ήσαίας' Ιδού ως 6
δίκαιος άπώλετο, και ουδείς έκδέχεται τη καρδία' και άνδρες
δίκαιοι αίρονται, καϊ ουδείς κατανοεί.
111 1 Και ort δύο ^οίρουο^α^ συμβολικώς
γενήσεσθαι
τούτον τον Χριστού και ύπο2 Μωυσέως3 προελέγετο, προεΐτίον
διά τον συμβόλου τών εν τη νηστεία προσφερομένων τράγων.
%α\ πάλιν εν οίς εποίησαν Μωυσής* καϊ 'Ιησούς το αύτο προκηρυσσόμενον συμβολικώς %\ν καϊ λεγόμενον. δ μεν γάρ αυτών
τάς χείρας έκτείνας επι τού βουνού μέχρις (f. 163 b) εσπέρας
Μμενεν, υποβασταξομένων^τών χειρών, δ ούδενος άλλον τύπον
όείκνυσιν η τού σταυρού, δ δε τω Ιησού ονόματι μετονομασθείς
ηρχε της μάχης, καϊ ένίκα 'Ισραήλ. 2 Ύ\ν δε κα\ τούτο έπ αμ
φοτέρων τών αγίων ανδρών εκείνων και προφητών τού θεού
ψοήσαι γεγενημένον,
orrt αμφότερα τά μυστήρια_ είς αντών
βαστάσαι ούκ ήν δυνατός, λέγω δε τον τύπον τού στανρού καϊ
τον τύπον της τού ονόματος επικλήσεως' ένος γάρ μόνον Ύ\
Ισχύς αύτη έστϊ καϊ %\ν καϊ εσται, ού και το όνομα πάσα αρχή
δέδιεν, ώδίνουσα ΰτν δι αυτού καταλύεσθαι μέλλουσιν. 6 ουν
πάθητος ημών και σταυρωθείς .Χρ^τδ^ ον κατηράθη ύπο τού
νόμου, αλλά μόνος σώσειν τους μη άφισταμένονς της πίστεως5
αυτού έδήλου.
3 και τους εν Αιγύπτω δε σωθέντας, οτε
άπώλλυντο τά πρωτότοκα τών Αιγυπτίων, το τού πάσχα έρρύΰατο αΙμα9 το έκατέρωσε τών σταθμών καϊ τού υπερθύρου
χρισθέν. fyv γαρ το πάσχα δ Χριστός, δ τυθεις ύστερον, ως
1

4

καϊ εξωΰμενην add ed. (e LXX).
5
Μωϋής Α.
πίστεως: Α γης τέως.
110: 6 Is. 57, 1.

2

επί Α.

3

Μωΰέως Α.

111: 3 cf. Ex. 12, 7. 1. Cor. 5, 7. Is. 53, 7.
15*
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καν Ήσαιας έφη· Αντος ώς πρόβατον έπϊ σφαγήν ήχθη. καν
Ζτι εν ήμερα του πάσχα σννελάβετε αύτον καΐ δμοίως εν τω
πάσχα έστανρώσατε, γέγραπται. ώς δε τους εν ΑΙγνπτω έσωσε
το αίμα τον πάσχα, ουτω$ και τονς πιστεύσαντας ρνόεται, εκ
θανάτου το αίμα τον Χριστού. 4 έμελλεν ονν 6 θεός πλανασθαι, (f. 164 a) εΐ μη το σημεΐον τούτο έπΧ των θνρών εγεγόνει; ου φημι εγώ, αλλ' οτϋ προεκήρνσσε τήν μέλλονταν δι*
αίματος του Χριστού γενήσεσθαι σωτηρίαν τω γένει των ανθρώ
πων, καΐ γάρ το σύμβολον τον κοκκίνον σπαρτίον, οδ έδωκαν
εν ^Ιεριχώ ot άπο 1 Ιησού τον Νανή πεμφθέντες κατάσκοποι Ψαάβ
τη πόρνη, εiπόvτεg προσδήσαι αυτό τη θνρίδι δι9 ής αυτούς
εχάλαόεν όπως λάθωσι τους πoλεμίovg , bμoίωg το σύμβολον
του aϊμaτog τον Χρίστου έδήλον, δι1 ου ο£ Λάλα«, jtd^vot καΐ
Άδικοι εκ πάντων των εθνών σώζονται, αψεΰιν αμαρτιών λαβόντες καϊ μηκέτι άμαρτάνοντες.
112 1 Ψμεΐς δε, ταύτα τaπειvώg έζηγούμενοι,
πολλην
άσθένειαν καταψηφίξεσθε τον θεού, εΐ ταΰτα όντως ψιλώς
άκούοίτε και μη την δνναμιν έξετάζοιτε των είρημενων. έπεϊ
καϊ Μωνσής οντω πaράvoμog αν κριθείη * αύτος γάρ 1 παραγγείλας μηδενός ομοίωμα γίνεσθαι1 μήτε των έπϊ τω ονρανω μήτε
των έπϊ γης η θαλάσσης, έπειτα όψιν χαλκούν αύτος εποίει,
καϊ στήσας έπϊ σημεΐον τίνος έκέλενσεν είς αύτον δραν τους
δεδηγμένονς* ο£ δ' έσώξοντο είς αύτον αποβλέποντες. 2 δ όφις
αρα νοηθήσεται σεσωκέναι τον λαοί/ τότε, ον, προεϊπον2, κατηράσατο 6 θεός την αρχήν, καϊ άνελει3 διά της μεγάλης μαχαί
ρας, ώς 'Ησαΐας βοα; και όντως άφρόνως παραδεχόμενα τά
τοιαύτα, (f. 164 b) ώς ol διδάσκαλοι νμών φασι, καϊ οΰ σύμ
βολα; ούχϊ δε άνοίσομεν έπϊ τήν εΙκόνα τον στανρωθέντος
Ίησον το σημεΐον, επεί καϊ Μωνσής διά της εκτάσεως των χει
ρών σνν τω έπικληθέντι 'ΐησον όι/όματ«- κα\ νικαν τον λαον
υμών είργάζοντο; 3 ούτω γάρ καϊ τον άπορεϊν περΧ ων έποίησεν
δ νομοθέτης πανσόμεθα. ού γάρ καταλιπων τον θεον έπϊ θηρίον, δι ού ή παράβασις καϊ παρακοή την αρχήν έλαβεν, έπειθε
τον λαον ελπίζειν. καϊ ταντα μετά πολλού νον καϊ μνστηρίον
1

om Α.

2

ώς πςοεΐπον ed.

3

άνεΐλε Α.

111: 4 cf. Ex. 12, 13. cf. los. 2, 15,18.
112: 1 cf. Ex. 20, 4.
Dt. 5, 8. cf. Num. 21, 9.
112: 2 cf. Gen. 3, 14. Is. 27, 1.
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γέγονε καΐ ερρέ&η δίά τον μακαρίου προφήτου * καΐ ουδέν έΰτιν ο
τις μέμψαβ&αι δικαίως έχει των λελεγμένων η γεγενημένων ύπο
πάντων απλώς των προφητών, εάν την γνώΰιν την εν αύτοΐς εχητε.
4 εάν δε οΰοι1 διδάσκαλοι υμών, διά τί κάμηλοι ¥^v &ήλειαί
εν τωδε τω τόπω ού λέγονται, η τί εϊΰιν αϊ λεγόμεναι κάμηλοι
&ήλειαι, η διά τί όεμιδάλεως μέτρα τόοα και ελαίου μέτρα τό<5α
εν ταΐς προύφοραΐς, μόνα εξηγούνται ύμΐν, 5«α ταύτα ταπεινώς
και χαμερπώς, τά δε μεγάλα και αξι-α ξητήβεως μηδέποτε τολμώΰι λέγειν μηδέ ε%ηγεϊ6%αι, η καί ί\μών έζηγουμένων παραγγέλλουβιν νμιν μηδέ όλως έπαΐειν μηδέ είς κοινωνίαν λόγων ελ&εϊν,
ουχί δικαίως ακούγονται άπερ προς αυτούς (f. 165 a) εφη ό ημέ
τερος κύριος Ίηβούς Χριΰτός ' Τάφοι κεκονιαμένοι, εί,ω&εν φαι
νόμενοι ωραίοι καί εβω&εν γέμοντες όΰτέων νεκρών, το ήδύοόμον
άποδεκατοϋντες, την δε κάμηλον καταπίνοντες, τυφλοί οδηγοί;
5 εάν ούν μη τών διδαγμάτων των εαυτοί^ νψούντων και &ελόντων Ψαββι ραββϊ καλεΐύ&αι καταφρονηοητε, κα\ μετά τοιαύ
της ένΰτάΰεως καί νου roig προφητικοίς Idyotg προοέλ&ητε, ίνα
τά αυτά πά&ητε ύπό τών υμετέρων άν&ρώπων α και αύτοι ol
προφηται επα%ον, ού δύναβ&ε όλως ούδεν άπο τών προφητικών
113 1 ςΌ δε λέγω τοιούτον έότιν. Ίηβούν, ώς προέφην
πολλάκις, Λύ6ην καλούμενον, εκείνον τον μετά του Χαλεβ κατάΰκοπον είς την Χαναάν επί την γην άποϋταλέντα, Ίηβοϋν
Μωυΰης2 έκάλεόε. τοϋτο 6ύ ού ζητείς δι9 ην αΐτίαν εποίηβεν,
ούκ απορείς, ούδε φιλοπευότεις · τοιγαροϋν λέλη&έ 0ε 6 Χριΰτός,
καί αναγινώΰκων ού ουνίης, ούδε νϋν1 άκούων όχι Ίηόούς έβτιν
6 Xpt^tog ημών, ύυλλογίξτι ούκ άργώς ούδ* ώς ετυχεν έκείνω
τε&εΐό&αι τούνομα. 2 άλλα διά τί μεν $ν άλφα πρώτω προύετέ&η τω 'Αβραάμ ονόματι, θεολογείς, καί διά τί εν ρώ τω Σάρρας
6νόματι, ομοίως κο^ττολο^Γ^' διά τί δε το πατρό&εν όνομα τω
Λύογι, τω νΐω Ναυη, όλον μετωνόμαοται3 τω Ίηΰοϋ, ού ζη
τείς ομοίως. 3 έπει δε* (f. 165b) ού μόνον μετωνομάΰ$η5
αύτοϋ το όνομα, άλλα καί διάδοχος γενόμενος ΜωυβέωςQ, μόνος
5

1
ώς οι Α.
μετονομάσ&η Α.

2

3
Μωΰής Α.
μετονόμααται Α.
6
Μωσέως Α.

4

εττεϊ δε: ετΡδ^^Α.

112 : 4 cf. Gen. 32, 15 (16). cf. Mt. 23, 27, 23, 24.
112: 5 cf. Mt. 23,
7, 12. cf. 1. Thes. 2, 14,15.
113: 1 cf. Num. 13, 17 (16).
113: 2 cf.
Gen. 17, 5,15.
113: 3 cf. Num. 26, 6 5 ; 32, 11, 12.
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των aii ΑΙγύπτον
εξελθόντων
εν ηλικία τοιαύτη όντων είβήγαγεν εις την άγίαν γην τον περιλειφθέντα
λαόν ' και ον τρόπον
εκείνος είΰήγαγεν
εις την άγίαν γην τον λαόν, ονχΐ
Μωνόής1,
κα\ ως εκείνος εν κλήρω διένειμεν
αυτήν rotg είόελθονόι
μετ
αντον,
όντως και Ίηΰονς δ Χριβτος την διαόποράν τον λαοϋ
επιΰτρέψει,
καϊ διαμεριεΐ την άγαθήν γην έκάύτω, ονκέτι δε
κατά ταντά2.
4 δ μεν γάρ πρόΰκαιρον
εδωκεν αντοις
την
κλ^ρο^ομ^αν, άτε ον Χρκ?το£ ό θεός ων ονδε νιος θεον, 6 δε
μετά την άγίαν άνάύταόιν αΐώνιον ήμιν την κατάΰχεΰιν
δώβει.
τον ηλίον εότηοεν εκείνος, μετονομασθείς
πρότερον τω Ίηόον
oi/o^im και λαβών άπο τον πνεύματος
αντον ίόχνν.
οτί, γάρ
Ίηόονς ην δ Μωνΰεϊ3
καϊ τω 'Αβραάμ καϊ τοις άλλοις απλώς
πατριάρχαις
φανείς και δμιλήΰας, τω τον πατρός θελήματι
υπη
ρετών, απέδειξα' ος και άνθρωπος γεννηθήναι
διά της παρθένον
Μαρίας ήλθε, και έότιν αεί*. 5 οντος γάρ έβτιν αφ ον καϊ
τον ονρανον καϊ την γην καϊ δι' ον 6 πατήρ μέλλει
καινονργειν, ούτος έότιν δ εν Ίερονΰαλήμ
αϊώνιον φως λάμπειν
μέλλων,
οντάς ε<5τιν δ κατά τήν τά%ιν Μελχιόεδεκ
βαΰιλενς Σαλήμ καϊ
αιώνιος Ιερεύς νψίύτον
ύπαρχων.
6 εκείνος λέγεται
δεντέραν
(f. 166 a) περιτομήν
μαχαίραις πετρίναις
τον 2 o w
περιτετμηκέναι,
όπερ κήρνγμα
ήν της περιτομής
ταύτης ης
περιέτεμεν
ημάς αΰτο^ Ίηόοϋς .Χρκίτό^ άπο των λίθων καϊ των άλλων ει
δώλων, και θημωνιάς ποιή<5ας των άπο άκροβνότίας, τοντ
έύτιν
άπο της πλάνης τον κόομον,
εν παντϊ τόπω
περιτμηθέντων
πετρίναις μαχαίραις ? τοις Ίηΰον τον κνρίον ημών λόγοις.
δτι
γάρ λίθος καϊ πέτρα εν παραβολαΐς δ Χρκ5τ;0£ διά των προφη
τών έκηρύόόετο, άποδέδεικταί
μοι. 7 και τάς μαχαίρας ονν τάς
πετρίνας τονς λόγονς αντον άκονόόμεθα, δι ών άπο της άκροβνβτίας οι πλανώμενοι
τοόοντοι καρδίας περιτομήν
περιετμήθηοαν, ην περιτμηθήναι
καϊ τονς έχοντας τήν άπο τον Αβραάμ
αρχήν λαβονβαν περιτομήν
δ θεός διά τον Ίηόον
προντρεπεν
έκτοτε, καϊ τονς είβελθόντας
εις τήν γην έκείνην τήν άγίαν
δεντέραν περιτομήν πετρίναις μαχαίραις ειπών 5 τον Ίηβονν
περιτετμηκέναι
αυτούς.
1

Μωβης Α.

2

ταντα Α.

3

Μωαεΐλ.

ά

άέί, ερώ Α.

5

εΐΐίον Α.

113 : 4 cf. los. 10, 12,13. 113 : 5 cf. Is. 60, 1,19, 20. cf. Gen. 14, 18.
Ps. 109 (110), 4; Heb. 5, 6, 10. 113: 6 cf. los. 5, 2,3. cf. Dan. 2, 34.
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114 1 "Eetf οτε γαρ το άγιον πνεύμα
καϊ
εναργώς1
πράττεΰ&αί τι, ο τύπος τον μέλλοντος γίνεα&αι Ύ\ν, έποίει, εβ%·'
οτε δε και λόγονς έφ&έγ%ατο περί των άποβαίνειν
μελλόντων,
φ&εγγόμενον αντούς ως τότε γινομένων η και γεγενημένων'
ην
τέχνην εάν μη είδωβιν οί έντνγχάνοντες,
ονδε
παρακολον&ήόαι
τοις των προφητών (f. 166 b) λόγοις, ως δει, δννήΰονται.
παρα
δείγματος δε χάριν λόγονς τινάς προφητικούς
εϊποιμ" αν, όπως
παρακολον&ήόητε
τω λεγομένω.
2 όταν λέγη διά Ήΰαίον ·
Αντός ως πρόβατον έπϊ σφαγην ηχ&η, καϊ ως αμνός
εναντίον
τού κείραντος2, ως Ύ\δη τον πά&ονς γενομενον λέγει,
και όταν
πάλιν λεγη' 'Εγώ ε%επέτα<5α τάς χείρας μον επί λαόν άπει%ούντα
καϊ άντιλέγοντα,
καϊ όταν λεγη' Κύριε, τις έπίότενβε τη άκοη
ημών] ηδη* γεγενημένων
πραγμάτων έζαγγελίαν οί 2d^ot Σημαί
νοντες λελεγμένοι
εΐόί. καϊ γαρ έν παραβολή λί$ον
πολλαχοϋ
καλεΐν απέδειξα τον Χριΰτόν κα\ εν τροπολογία
"Ιακώβ καϊ Ισ
ραήλ. 3 καϊ πάλιν όταν λεγη' "Οψομαι τους ουρανούς,
έργα
41
τών δακτύλων σον, εάν μη ακούω τον λόγον
αντοϋ την έργασίαν, ον σννετώς ακούγομαι, ωσπέρ ίψών οί διδάσκαλοι
ά%ιοϋσιν,
οΐόμενοι χείρας καϊ πόδας καϊ δακτύλονς
και ψνχήν εχειν ώς
σύν&ετον ξώον τον πατέρα τών όλων καϊ άγέννητον &εόν, οϊτινες καϊ διά τοντο cbqpifta τω Αβραάμ
καϊ τω Ιακώβ
αυτόν
τον πατέρα διδάσκονσι.
4 μακάριοι ονν ημείς οί περιτμη&έντες
πετρίναις
μαχαίραις την δεντέραν
περιτομήν.
υμών μεν γαρ
ή πρώτη διά σιδήρον γέγονε καϊ γίνεται'
οκληροκάρδιοι
γάρ
μένετε'
ημών δε ή περιτομή,
ήτις δεντέρα αριθμώ, (f. 1 6 7 a )
μετά την νμετέραν φανερω&εϊσα, διά λίθων άκροτόμων, τοντ* εστί
διά τών λόγων τών διά τών αποστόλων τον ακρογωνιαίου λίθον
καϊ τον άνεν χειρών τμηθέντος,
περιτέμνει
ημάς από τε είδωλολατρείας καϊ πάσης απλώς κακίας' ών αι καρδίαι όντως περίτετμημέναι είσϊν από της πονηρίας^ ώς καϊ χαίρειν
αποθνήσκοντας
διά το όνομα το της καλής πέτρας, καϊ ξών νδωρ ταϊς καρδίαις
τών δι αντοϋ άγαπησάντων
τον πατέρα τών όλων
βρνούσης,
1

4

2
ενεργώς Α mg.
κείροντος ed. (e LXX codd.).
τον λόγον: τών λόγων Α.

3

ώς ηδη ed.

114: 2 Is. 53, 7; 65, 2; 53, 1. 114: 3 Ps. 8, 4. 114: 4 cf. los.
5, 2. cf. Is. 28, 16. 1. Pet. 2, 6. Eph. 2, 20. Dan. 2, 34. cf. 1er. 2, 13.
Ioan. 4, 10,14. Rev. 22, 1,17.
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και ποτιξούϋης
τονς ßovAofieVoug το της ζωής νδωρ
πιεΐν.
5 άλλα ταντα μεν ον νοείτε λέγοντος'
α γάρ ποίησαν
τον
Χρι6τον πεπροφήτενται
ον νενοήκατε,
oi)dh ήμιν
προΰάγον6ιν
ν μας rotg γεγραμμένοις
πι6τενετέ.
Ιερεμίας μεν γάρ οντω βο<χ'
Oval νμΐν, ort εγκατελίπετε
πηγήν ξώύαν καΐ ώρύζατε
εαντοΐς
λάκκονς βνντετριμμένονς,
οϊ ον δννήύονται όννέχειν νδωρ.
Μη
έρημον η ον έύτι το ορός Σιών; οτι Ίερονΰαλημ βφλίον
άποΰταόίον έδωκα εμπροΰ&εν
υμών.
115 1 Άλλα Ζαχαρία, εν παραβολή δεικνύντι το μνΰτήριον
τον Χριότοϋ κα\ άποκεκρνμμένως
κηρύΰύοντι,
πΐ6τεν6αι
οφεί
λετε 1. εότι δε τά λεγόμενα ταντα * Χαίρε και ενφραίνον,
&νγατερ Σιών,
ort Ιδον εγώ έρχομαι καϊ καταύκηνώύω εν μέΰω
6ον, λέγει ;o;otog. και προΰτε&ήύονται
ε&νη (f. 167 b) πολλά
προς κύριον εν τη ημέρα εκείνη, καϊ εΰονταί ftot εις λαόν' και
%ατα6κηνώ6ω εν μέΰω 6ον, καϊ γνώοονται ort κύριος των δννάμεων άπέΰταλκέ με προς 6ε. 2 καϊ κατακληρονομήοει
κν^Οί?
τον Ίούδαν2 την μερίδα αντον επι την γην την άγίαν, και εκλέγε
ται ετι3 την Ίερον6αλήμ.
ενλαβεί6&ω παόα 6άρ% άπο προόώπον κνριον,
οτι έξεγήγερται
εκ νεφελών αγίων αντον.
Καϊ
εδειζέ μοι Ίηύονν, τον ιερέα τον μέγαν, έοτώτα προ
προόώπον
άγγέλον κνριον*'
και <fta/3o/log ειότήκει εκ δεζιών αντον,
τον
άντικειό&αι αντω. καϊ είπε κΰρ^ο? προς τον διάβολον'
"Έπιτιμηΰαι κύριος εν 6οί, 6 έκλεζάμενος την Ίερονΰαλημ.
ού%1 ίδον
τοντο δαλος ε%ε6πα6μένος εκ πνρός;
3 Μέλλοντί τ ε τω Τρύφων ι άποκρίνε6&αι και
άντιλέγειν
μοι εφην' Πρώτον5 άνάμεινον καί άκονΰον α λέγω. ον γάρ ην
ντΰολαμβάνεις ε%ήγη<5ιν ποιεϊ6$αι
μέλλω,
ως μη
γεγενημένον
Ιερέως rtvog Ίη6ον ονόματι εν τη Βαβνλωνία γη, OTCOV αιχμά
λωτος 6 λαός νμών. όπερ εΐ και ειίοίονν, απέδειξα ort ην μεν
Ίηοονς ιερεύς εν τω γένει νμών· τούτον δε αντον ονκ εν τη
αποκαλύψει αντον εωράκει 6 προφήτης,
ωΰπερ ονδε τον διά/3ολον καϊ τον τον κνριον άγγελον ονκ αυτοψία, εν
κατα6τα6ει
ων, εωράκει, άλλ1 εν έκότάόει, άποκαλύψεως αντω
γεγενημένης.
1

3

2
οφείλετε: Α mg. ή^ελήβατε;
%ca add ed. (e LXX codd.).
4
5
έπϊ Α.
KVQLOV om Α.
πρώτον corr.

114: 5 cf. Ier. 2, 13. Is. 16, 1. Ier. 3, 8.
(14)-3, 2.

115: 1, 2 Zach. 2, 10
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(f. 168 a) 4 vvv δε λέγω οτι, ονπερ τρόπον δια τον Ίηβοϋ ονό
ματος τω Νανή νΐω κα\ δννάμεις και πράξεις τινάς προκηρνβ<5ούΰας τα νπο τοϋ ήμετέρον κνρίου μέλλοντα γίνεσαι
πεποιηκέναι εφη, οντω και την έπϊ τον εν Βαβνλώνι Ίη6οϋ ιερέως
γενομένον εν τω λαω υμών άποκάλνψιν έρχομαι νϋν άποδεϊξαι
προκηρνξιν 1 είναι των VTCO τον ήμετέρον ιερέως καϊ &εοϋ και
Χριΰτοϋ, νίοϋ τοϋ ιατροί? τών όλων, γίνεσαι μελλόντων. 5 ηδη
μέντοι έ&αύμαξον, εφην, διά τι και προ μικροϋ ήόνχίαν ήγάγετε
εμοϋ λέγοντος, η πώς ονκ έπελάβεό&έ μον είπόντος οτι 6 τοϋ
Νανή νΓος τών εξελθόντων απ9 Αϊγύπτον
όμηλίκων μόνος
εΐόήλ&εν εις την άγίαν γήν καϊ ol γεγραμμένοι άφηλικες της
γενεάς εκείνης, ώΰπερ γαρ αϊ μνΐαι έπϊ τα έλκη προΰτρέχετε
καϊ έφίπταΰ&ε. 6 καν γάρ μύρια τις εϊπτ] καλώς, εν δε ^κρόι/
δτιοϋν2 εϊη μη ενάρεοτον νμΐν η μή νοούμενον η μη προς το
ακριβές, τών μεν πολλών καλών ον πεφροντίκατε, τον δε /^κροί)
ρηματίον έπιλαμβάνεΰθε καϊ καταοκενάζειν αντο ως άοέβημα
καϊ αδίκημα όπονδάξετε, ίνα τη αύτη oftofe κρίόει ύπο τοϋ
θεοϋ κρινόμενοι πολν μάλλον νπερ τών μεγάλων τολμημάτων,
είτε κακών πράξεων εϊτε φαύλων έξηγή(ΐ. 168b)tf£G>i>, ας πάραjtotowreg έξηγεΐβ&ε, λόγον δώοετε. Ό γάρ κρίμα κρίνετε, δί
καιον εότιν νμας κρι&ηναι.
116 1 ΆλΧ ίνα τον λόγον τον περί της άποκαλύψεως
Ίηΰοϋ Χριβτοϋ τον άγίον άποδιδώ ύμΐν, αναλαμβάνω τον λόγον
και φημι κάκείνην την άποκάλνψιν είς ήμας τονς έπϊ τον Χρκ?ΓΟν
αρχιερέα τούτον τον ΰτανρω&έντα πιστεύοντας γεγενήΰθαι* οϊτίνες, εν πορνείαις καϊ απλώς πάοη ρνπαρα πράξει υπάρχοντες,
διά της παρά τον ήμετέρον Ίηΰοϋ κατά το θέλημα τοϋ ίτατροί?
αντοϋ χάριτος τα ρνπαρα πάντα, α ήμφιέομε&α, κακά άπεδνΰάμε&α, οίς 6 διάβολος έφέότηκεν άεϊ αντικείμενος καϊ προς έαντον ελκειν πάντας βονλόμενος, και 6 άγγελος τον θεού, τοϋτ1 εότιν
•7} δύναμις τοϋ θεοϋ ή πεμφ&εΐΰα ήμΐν διά Ίηόοϋ Χριΰτον, επί
τιμα αντω και άφίΰταται αφ ημών. 2 καϊ ωΰπερ άπο πνρος
έξεβπα6μένοι έΰμέν, άπο μεν τών αμαρτιών τών προτέρων κα&α1

άποκήρνξιν Α.

2

οτοιονν Α.

115: 6 cf. Mt. 7, 2. 116: 1 cf. Zach. 3, 1—4. cf. 2. Thes. 2, 4.
Ioau. 12, 32.
116: 2 cf. Zach. 3, 2,4—7.
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ρισ&έντες, άπο δε της &λίψεως και της πνρώσεως, ην
πνροϋσιν
ήμας ο τε διάβολος και οι avtov νπηρέται
πάντες,
έξ ών και
πάλιν άποσπα ημάς Ίησονς 6 vibg τον &εον' ένδϋσαι ημάς τά
ητοιμασμένα ενδύματα, εάν πράζωμεν αντον τάς έντολάς,
νπέσχετο,
κα\ αϊώνιον * βασιλείαν προνοησαι έπήγγελται.
3 ον γαρ τρόπον
Ίησονς έκεϊνος, b λεγόμενος νπο τον ^ροφ^του (f. 169 a) Ιερεύς,
ρνπαρά ιμάτια έφάνη φορών δια το γνναΐκα πόρνην
λελέχ&αι
είληφέναι αντον, %αί δ αλός έ%εσπασμένος εκ πνρος έκλή&η διά
το άφεσιν αμαρτιών είληφέναι,
έπιτιμη&έντος
καί τον
άντικειμένον αντω διαβόλον, όντως ημείς, οι διά τοτ Ίησον
ονόματος
ώς εις αν&ρωπος πιστεύσαντες2
εις τον ποιητών τών όλων %,εόν)
διά τον ονόματος τον πρωτοτόκον αντον vlov τά ρνπαρά ιμάτια
τοντ' εστί τάς αμαρτίας, άπημφιεσμένοι,
πνρω&έντες διά τον λόγον
της κλήσεως αντον,
άρχιερατικον το άλη%Ίνον γένος έσμεν τον
&εον, ώς και αντος 6 &εος μαρτνρεΐ, είπων οτι εν παντϊ τόπω
έν τοΓ^ έ&νεσι &νσίας εναρέστονς αντω καϊ κα&αράς
προσφέροντες.
ον δέχεται δε παρ' ovdf^og &νσίας 6 &εός, ει μη διά
τών ιερέων
αντον.
117 1 Πάσας οννζ διά τον ονόματος τούτου &νσίας, αςπαρέδωκεν Ίησονς 6 Xot^rög γίνεσ&αι, τοντ έστιν επί τη ευχα
ριστία τον άρτον καϊ τον ποτηρίον, τάς έν παντϊ τόπω της γης·
γινομένας
νπο τών Χριστιανών,
προλαβών
6 &εος μαρτνρεΐ
εύαρέότονς νπάρχειν
αντω' τάς δε νφ* νμών καϊ δι1 εκείνων
υμών τών ιερέων γινομένας άπαναίνεται,
λέγων]' Καϊ τάς &νσίας
νμών ον προσδένομαι εκ τών χειρών νμών' itoirt άπο ανατολής
ήλίον εως δνόμών το όνομα μον δεδόζασται,
λέγει, έν rofe
ε&νεσιν, νμεις δε βεβηλοϋτε αντό.
2 καϊ μέχρι (f. 169 b) ννν
φιλονεικονντες
λέγετε οτι τάς μεν ένά Ίερονσαλήμ
επί τών έκεΐ
τότε οίκούντων 'Ισραηλιτών καλονμένων &νσίας ον
προσδέχεται
6 &εός, τάς δε διά τών έν τη διασπορφ τότε δη όντων άπο τον
γένονς εκείνον ανθρώπων
ενχάς προσίεσΰαι
αντον εΙρηκέναιΎ
καϊ τάς ενχάς αντών &νσίας καλεΐν.
ort μεν ούν καϊ εύχαΐ
καϊ εύχαριστίαι,
νπο τών ά%ίων γινόμεναι,
τέλειαι μόναι καϊ
1

4

αΐωνίαν Α.
om Har.

2

πάντες έσονται Α.

3

πάσας ουν: πάντας ουν oV Α»

116: 3 ubi? cf. 2. Esdr. 10: 18 (LXX)? Hos. 1,2? cf. Zach. 3,2—4.
cf. Gal. 2, 16; 3, 28. Zach. 3, 4. Mal. 1, 11.
117: 1 Mal. 1, 10—12.
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ενάρεστοί εΪ6ι τω &εώ &νσίαι, καϊ αυτός φημι.
3 ταύτα γαρ
μόνα καϊ Χριστιανοί
παρέλαβον ιίοιειν,
κα\ έπ' άναμνήσει
δε
της τροφής αυτών ξηράς τε και νγράς,
εν η καϊ του
πάΰονς,
δ πέπον&ε δι1 αυτούς1
6 υΙος2 του &εοϋ, μέμνηνται8'
ου το
όνομα βεβηλω&ήναι κατά πάσαν την γήν καϊ βλασφημεΐσ&αι
ot
αρχιερείς του λάου υμών καϊ διδάσκαλοι εϊργάσαντο, α ρυπαρά
καϊ αυτά ενδύματα,
περιτε&έντα
ύ(ρ υμών πάσι roig άπο τοϋ
ονόματος του Ίηόοϋ ^fvo^eVotg Χριστιανοΐς,
δείξει
αίρόμενα
αφ ημών δ &εός, όταν πάντας άναστήση, και τους μεν εν αιωνιω
και άλύτω βασιλεία άφ&άρτους καϊ αθανάτους και άλύπους κα
ταστήσω τους δε εις κο/Ιο^«/ αίώνιον πυρός παραπέμψη.
4 ort
δε εαυτούς πλανάτε και ύμεις καϊ οι διδάσκαλοι υμών , έξηγούμενοι ort περί τών άπο τοϋ γένους υμών εν τη διασπορά όν
των ελεγεν δ λόγος ,· ort τάς εύχάς αυτών κ^ί θυσίας
καδαράς
και εύαρέστους εν παντϊ τόπω γενο(ΐ. 170&)μέϊ>ας ελεγεν,
επίγνωτε οτι ψεύδεσ&ε και ecwrox^ κατά πάντα άπατάν
πειράσ&ε,
ort πρώτον μεν ούδε νυν άπο άι/ίπτολώ^ ηλίου εως
δυσμών
εστίν υμών το γένος,
άλλ' εστί τά έ&νη εν otg ούδέπω
ουδείς
υμών τοϋ γένους ωκησεν.
5 ούδε εν γάρ όλως εστί τι^ γένος
άν&ρώπων, εϊτε βαρβάρων εϊτε *Ελλήνων είτε απλώς
ωτινιοϋν
ονόματι προσαγορευομένων,
ή άμαξοβίων η άοίκων
καλουμένων
η εν σκηναϊς κτηνοτρόφων
οικούντων,
εν otg μή διά τοϋ ονό
ματος τον σταυρω&έντος Ιησού εύχαι και εύχαριστίαι
τω πατρί
και ποιητή τών όλων γίνωνται5.
είτα δε6 ort κατ' εκείνο τοϋ
καιρού,
ότε 6 προφήτης
Μαλαχίας
τούτο ελεγεν,
ούδέπω ή
διασπορά υμών εν πάση τη γη, εν οση νυν γεγόνατε,
έγεγένητο,
ώς καϊ άπο τών γραφών
άποδείκννται.
118 1 α£1στε μάλλον παυσάμενοι
τοϋ φιλεριστειν
μετα
νοήσατε πριν έλ&εΐν την μεγάλην ήμέραν της κρίσεως,
εν η
κόπτεσ&αι μέλλονβί πάντες οι άπο τών φνλών1
υμών
έκκεντήσαντες τούτον τον Χριστόν,
ώς άπο γραφής απέδειξα
προειρημένον.
καϊ οτι ώμοσε κύριος κατά την τάξιν Μελχισεδέκ,
καϊ
1

6

αντοϋ Α. 2 &εος Α. 3 μέμνηται Α.
7
είτα δε: είδότες Α.
φαύλων Α.

4

το Α.

5

γίνονται Α.

117: 3 cf. Zach. 3, 3.
117: 4 cf. Mal. 1, 11.
117: 5 cf. Gen.
4, 20.
118: 1 cf. Mal. 4, 4 (3, 23). cf. Zach. 12, 10,12. Ioan. 19,37.
ftev. 1, 7. cf. Ps. 109 (110), 4. cf. Is. 57, 2. cf. Dan. 7, 26. Act. 10, 42 etc.
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τι το προειρημένον εύτίν, έζηγηΰάμην. καΐ "ότι περϊ τον &άπτεβ&αι μέλλοντος καϊ άνίβτα<5&αι Χρίστου ήν ή προφητεία τον
Ήύαίον, φήβαντος' Ή ταφή αντοϋ ήρται εκ τον μέΰον, προ ειπον. κα\ βτι κριτής (f. 170b) ζώντων καϊ νεκρών απάντων
αντος ovrog ό Χριοτός, εΐπον εν πολλοίς. 2 και Νά&αν δε
ofiotcog περί τούτον λέγων προς Αανεϊδ όντως έπήνεγκεν' ''Εγώ
έ'αομίΜ αντω είς πατέρα, καϊ αντος εύται μ(Η εις νιόν, καϊ το
ελεός μον ον μή άποΰτήόω απ αντοϋ, κα&ώς εποίηοα άπο των
εμπρο6&εν αντοϋ' και ότήόω αντόν εν τω οίκω μον καϊ εν τη
βασιλεία αΰτου εως αιώνος, καϊ τον ήγούμενον δε εν τω οϊκω
ονκ άλλον 'Ιεζεκιήλ λέγει ή τούτον αντόν. ούτο$ γαρ εξαίρετος
ίερενς καϊ αιώνιος βασιλεύς, 6 Χριΰτός, ώς νιος &εοϋ' ον εν
τη πάλιν παρονοία μή δόξητε λέγειν Ήΰαίαν η τους άλλονς
προφήτας &νόίας αφ αιμάτων η ΰπονδών έπι το &νοια<5τήριον
άναφέρεΰ&αι, αλλά άλη&ινονς και πνενματικονς αϊνονς καϊ ευ
χαριστίας. 3 καϊ ον μάτην ημείς είς τοϋτον πεπιΰτεύκαμεν \
ονδ' έπλανή&ημεν νπο τών όντως διδαξάντων , άλλα καϊ &ανμαοτη πρόνοια &εοϋ τοϋτο γέγονεν, ίνα ημείς νμών, τών νομιζομένων ονκ όντων δε οντε φ^λο^εων οντε ύννετών, ΰννετώτεροι καϊ &εοοεβέ<3τεροι εϋρε&ώμεν διά της κλήβεως της καινής
καϊ αϊωνίον διαθήκης, τοϋτ εότι τοϋ Χρ^τοΌ. 4 τούτο &ανμάζων Ήοαίας εφη* Καϊ οννέξ,ονόι βαΰιλεΐς το ΰτόμα αντών ότι
οίς ονκ ανηγγέλη περϊ αντοϋ2 όψονται, καϊ οϊ ονκ άκηκόαΰι3.
Κύριε, τις έπίΰτενόε τη άκοη ημών; καϊ ό βραχίων κνρίον τίνι
(f. 171a) απεκαλύφθη; καϊ ταϋτα λέγων, εφην, ω Τρύφων, ώς
έγχωρεΐ, δίά τους οήμερον 6νν ύοϊ άφιγμένονς ταντά λέγειν
πειρώμαι, βραχέως μέντοι καϊ περικεκομμένως.
5 Κάκεΐνος* Εν ποιείς, εφη' καν διά πλειόνων δε καϊ τά
αντά πάλιν λέγης, χαίρειν με και τονς ΰννόντας τη άκροάοει*
γίνω&κε.
119 1 Εγώ τ ε αν εΐπον' Οϊε6&ε αν ήμας ποτέ, ω άνδρες,
νενοηκέναι δννη&ήναι εν ταϊς γραφαίς ταϋτα, ει μή θελήματι
4

1
πεπιπίΰτενκαμεν
ά\άκροάαει Α.

Α.

2

αντών Α.

118: 2 Reg. 7, 14-16. cf. Ez. 44, 3.
39 (32), 40. Is. 55, 3; 61, 8. Heb. 13, 20.

3

ΰυνήΰουΰΐ add ed. (e LXX).

118: 3 cf. Ier. 38 (31), 31;
118: 4 Is. 52, 15—53, 1.
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του δελήΰαντος αυτά έλάβομεν χάριν τον νοή6αι\ ίνα γένηται
και το λελεγμένον έπϊ1 Μωνΰέως2'
2 Παρώζννάν με έπ? άλλοτρίοις, εν βδελνγμαΰιν3 αυτών έξεπίκρανάν με, ε$ν6αν δαιμοvioig olg ούκ οϊδαόι,' καινοί καϊ πρόσφατοι ήκαόιν, ovg ούκ
ηδειόαν ol πατέρες αυτών. &εον τον γεννήοαντά 6ε έγκατέλιπες,
και επελά&ον &εον τον τρέφοντας 6ε. καϊ είδε κύριος, κα\ έξψ
λωόε, και παρωϊ,ύν&η οι οργην νιων αύτοϋ και θυγατέρων,
καϊ εΐπεν Άποότρέψω το πρόσωπον μον απ* αυτών, και δείξω
τί εόται «ΰτοϊ^ έιζ9 έόχάτων, ort γενεά έζεβτραμμένη έοτίν, νιοϊ
olg ούκ ε6τι πίβτις εν αύτοϊς. αύτοι παρεξήλωΰάν με έπ' ού
&εω, παρώργιύάν με εν τοις είδώλοις αυτών ' κάγω παραξηλώνω
αυτούς έτι ούκ έ&νει, ετί ε&νει άΰννέτω παροργιώ αυτούς' οτι
πϋρ έκκέκανται εκ τον &υμοϋ μον, καϊ καυ&ήβεται εως αδον
κατοίφ^£ΐτ^ την γήν καϊ τά γεννήματα αυτής, (f. 171b) φλέξει
&εμέλια ορέων, όννάξω εις αυτούς κακά. 3 καϊ μετά το άναιρε&ήναι τον δίκαιον εκείνον ημείς λοώί? έτερος άνε&ήλαμεν \ και
έβλαΰτήόαμεν ΰτάχνες καινοί καϊ εύδαλεϊς, ως εφαβαν ο Ι προφήται' Kai καταφεύξονται ε&νη %ολλά έπϊ τον κύριον εν εκείνη
τη ήμερα είς λαόν, καϊ κ'αταβκηνώόονόιν έν μέόω της γης πάόης.
ήμεις δε ού μόνον λαός αλλά καϊ λαός άγιος έΰμεν, ώς έδείξαμεν
ηδη. Καϊ καλέΰονόιν αύτον λαον άγιον, λελντρωμένον ύπο κνρίον. 4 οΰκουι/ ούκ ευκαταφρόνητος δήμος έομεν ούδε βάρβαρον φϋλον ούδε δποΐα Καρών η Φρνγών ε&νη, αλλά καϊ ήμας
έξελέξατο 6 &εος καϊ εμφανής έγενη&η τοις μή έπερωτώΰιν αυ
τόν. Ιδού &εός είμι, φηόί, τω ε&νει, οϊ ούκ έπεκαλέΰαντο το
ΰνομά μον. τούτο γάρ έΰτιν εκείνο το ε&νος, δ πάλαι τω Αβραάμ
6 &εος ύπέΰχετο, καϊ πατέρα πολλών έ&νών &ήΰειν έπηγγείλατο , ούκ Άρράβων ούδ1 Αίγνπτίων ούδ' Ίδουμαίων λέγων'
έπεϊ καϊ Ίόμαήλ μεγάλου πατήρ ε&νους5 έγένετο καϊ Ήΰαϋ, καϊ
Άμμανιτών6 εΰτι νυν πολύ πλή&ος. Νώε δε καϊ αύτον 'Αβραάμ
πατήρ ήν καϊ απλώς παντός άν&ρώπων γένους, άλλοι δε άλλων
jtodyoi/ofr. 5 τί ουν πλέον έν&άδε 6 Χριότος χαρίζεται τω
1

5

2
ύπο ed.
ΜωσέωςΑ.
6
sftvog Α.
Άμανιτων Α.

3

βδελίγμασιν Α.

4

άνε&άλαμ,εν Α.

119: 2 Deut. 32, 16—23.
119: 3 cf. Is. 57, 1. Zach. 2, 11 (15).
Is. 62, 12. 119: 4 cf. Dt. 14, 2. Is. 65: 1. cf. Gen. 17: 5. 119: 5 cf.
Gen. 12, 1. cf. Gal. 3, 7.
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Αβραάμ;
ort διά της o/iotas κλήσεως φωνή εκάλεΰεν
αυτόν,
ειπών έζελ&εΐν άπο της γής εν η ωκει. καί ήμας δε
απαντάς
δέ εκείνης τής φωνής έκάλεόε, καί έζήλ&ομεν (f. 172 a) ήδη
άπο τής jro/Uirfi^g, εν ή εζώμεν κατά τά κοινά των άλλων τής
γής οϊκητόρων κακώς ζώντες'
καί ΰνν τω Αβραάμ την άγίαν
κληρονομήΰομεν
γήν, εϊς τον άπέραντον αΙώνα την
κληρονομίαν
ληψόμενοι, τέκνα τον Αβραάμ διά την δμοίαν πίΰτιν οντες.
6 ον
γάο τρόπον εκείνος τή φωνή του &εοϋ έπίστευΰε
και έλογίΰ&η
αύτω είς δικαιοόύνην,
τον αυτόν τρόπον καϊ ημείς τή φωνή
του θεού,
τή διά τε τών αποστόλων
του Χριστού
λαλη&είόη
πάλιν καί τή διά τών προφητών κηρυχ&είση ήμιν,
πιστεύσαντες
μέχρι του άποθνήσκειν
πασι τοις εν τω κ06μφ
άπετα%άμεθα.
ομοιόπιστον
ουν το έθνος καί θεοσεβες καί δίκαιον,
ευφραΐνον
τον πατέρα,
ύπιΰχνεΐται
αύτω,
αλλ1 ούχ υμάς,
οίς ουκ εστί
πίστις εν αύτοΐς.
1 2 0 1 'Οράτε μέντοι ως και τω Ισαάκ τά αυτά καί τω
''Ιακώβ ύπισχνειται.
ούτω γάρ λέγει τω Ισαάκ'
Καί
εύλογηθήσονται εν τω σπέρματί 6ου πάντα τά έθνη τής γης' τω δε
Ιακώβ'
Καί εύλογηθήσονται
εν <5οί πάσαι αι φυλαί τής γής
καί εν τω σπέρματί öov. o i W r t τούτο τω Ήσαύ ούδε τω Τουβίμ λέγει ούδε άλλω τινί, αλλ* εκείνο ig εξ ών εμελλεν
εσεσθαι
κατά την οίκονομίαν την διά τής παρθένου Μαρίας δ Χριστός.
2 εϊγε δε καί την εύλογίαν 'Ιούδα καταμάθοις,
ϊδοις αν ο λέγω.
μερίζεται γάρ το σπέρμα εξ Ιακώβ,
καί διά 'Ιούδα καί Φάρες
καί Ίεσσαί (f. 172 b) καί Λαυείδ κατέρχεται,
ταύτα δ' ήν σύμ
βολα ο'τι τίνες του γένους υμών εύρεθήσονται
τέκνα
Αβραάμ,
καί εν μερίδι του Χρι6τοϋ
ευρισκόμενοι,
οίλλοί. δε τέκνα μεν
του Αβραάμ, ώς ή άμμος δε ή επί το χείλος τής θαλάσσης
όντες,
ήτις «yovdg τε καί άκαρπος, πολλή * μεν καί αναρίθμητος
υπάρ
χουσα, ούδεν δε όλως καρπογονούσα,
αλλά μόνον το ϋδωρ τής
2
^αλάΰοης n^Vot^a * όπερ καί το εν τω γένει υμών πολύ πλήθος
ελέγχεται, jax^feg μεν διδάγματα καί άθεότητος συμπίνοντες,
τον
δε τοϋ θεοϋ λόγον άποπτύοντες.
3 φησί γοϋν καί εν τω
1

πολή Α.

2

ωβπερ Har.

119: 6 cf. Gen. 15, 6. Gal. 3, 6. cf. Prov. 10, 1. cf. Dt. 32, 20.
120: 1 Gen. 26, 4. Gen. 28, 14. 120: 2 cf. Gen. 49, 10. cf. Gen. 22, 17.
120: 3 Gen. 49, 10.
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*Ιούδα' Ουκ εκλείψει άρχων ε% Ιούδα και ηγούμενος εκ τών
μηρών αυτού, εως αν ελ&η ώ απόκειται1' κα\ αντος έσταί προσ
δοκία έ&νών. κα\ τούτο ότι ουκ2 εις Ίούδαν έρρέ&η αλλ" είς
τον Χριΰτόν, φαίνεται' κα\ γαρ ^Ιονδαν πάντες οί άπο τών
έ&νών πάντων ου προσδοκώμενη αλλά Ιησούν, τον καΐ τους πα
τέρας υμών ε% Αιγύπτου έ%αγαγόντα. μέχρι γαρ της παρουσίας
του Χριστού ή προφητεία προεκήρνσσεν' "Εως αν έλ&γι φ από
κειται' καϊ αυτό? εσται προσδοκία έ&νών. 4 ελήλν&ε τοιγαρούν, ως και εν πολλοίς απεδείίμμεν, και προσδοκάται πάλιν
π:αρε(3£<ί'ί),ίΜ επάνω τών νεφελών Ιησούς, ού το όνομα βεβηλοϋτε
νμεΐς καϊ βεβηλοϋσ&αι εν πάση τη γη έζεργάζεσ&ε. δυνατόν δε
ήν μοί) εφην, ω άνδρες, μάχεσ&αι προς υμάς περί της λέξεως,
ην (f. 173a) ύμεις εζηγεΐσ&ε λέγοντες είρήσ&αι' "Εως αν ελ&η
τα άποκείμενα αύτω' επειδή ούχ ούτως ε\ηγήσαντο οϊ έβδομήκοντα, αλλ' "Εως αν ελ$η ω απόκειται. 5 επειδή δε τα άκόλου&α μηνύει οτι περί Χριστού εϊρηται, οντω γαρ £%ow?r Kai
αυτός εσται προσδοκία έ&νών, ού περί τού λεζειδίου συζητήσαι
νμϊν έρχομαι, ονπερ τρόπον ούδε άπο τών μη δμολογουμένων
ύφ1 υμών γραφών, ων και ανιστόρησα, άπο λόγων Ιερεμίου τού
προφήτου και 'Έσδρα καϊ Ααυείδ, την άπόδει%ιν την περί τον
Χριστού ποιήσασ&αι έσπούδασα, αλλ* άπο τών δμολογουμένων
μέχρι νύν νφ' νμών α εϊ ένενοήκεισαν οι διδάσκαλοι νμών, εν
ιστέ οτι αφανή έπεποιήκεισαν, ως και τά περί τον θάνατον
Ήσαίον, ον πριόνι %νλίνω έπρίσατε, μνστήριον καϊ αντό τον
Χρίστου, τού τέμνειν νμών το γένος διχή μέλλοντος, καϊ τονς
μεν άζίονς σνν τοις ayiotg πατριάρχαις και προφήταις της αίωνίον /3α(?ί.λε^ καταπιούν μέλλοντος, τους δε έπι την καταδίκην
τού άσβέστον πυρός σύν τοις δμοίοις άπει^έσι καϊ άμετα&έτοις άπο πάντων τών έ&νών πέμψειν ήδη φήσαντος. 6 Ήζουσι
γάρ, είπεν, άπο δυσμών και ανατολών, και άνακλι&ήσονται3
μετά Αβραάμ καϊ Ισαάκ καϊ 'Ιακώβ εν τη βασιλεία τών ουρανών
οι δε νίοϊ της βασιλείας έκβλη&ήσονται εις το σκότος το εξώ
τερον, (f. 173 b) και ταύτα, είπον % ότι ονδεν ονδενός φροντίζω5
1

φ aitoyisitai: τά άτΰον,Βίμενα αντω Α.
4
5
öovtcii Α.
BiTtsv Α.
φροντίξων Α.

2

ονχ' Α.

3

άνα%λη$"ή~

120: 4 cf. Dan. 7, 13. Mt. 26, 64. cf. Mal. 1, 11,12. cf. Gen. 49,10.
120: 5 Gen. 49, 10. cf. Asc. ls. 5.
120: 6 Mt. 8, 11,12. cf. Eph. 1, 21.
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η τον ταλη&ες λέγειν, λέγοιμι, ονδένα δνΰωπήβεβ&αι μέλλων,
καν δέη παραντίκα νφ νμών μελιΰ&ηναι. ονδε γάρ από τον
γένονς τον έμον, λέγω δε των Σαμαρέων, τίνος φροντίδα ποιού
μενος, εγγράφως Καίΰαρι προοομιλών, εϊπον πλανάσαι
αντονς
πει&ομένονς τω εν τω γένει αντών μάγω Σίμωνι, ον &εόν
νπεράνω * Λαβής αρχής και έξονΰίας και δννάμεως είναι λέγονύι.
121 1 Και ηΰνχίαν αγόντων αντών έπέφερον2' Ζ/ιά ΛανεΙδ
περί τούτον λέγων τον -ΧρΜ7το#? ώ φίλοι, οι5κδΤ6 εν τω όπέρματι αντον εϊπεν ενλογη&ήβεβ&αι τα έ&νη, άλλα εν αύτω. οντω
δε εκεί έοτι' Το ονο^α αντον είς τον αιώνα, νπερ τον ηλιον
άνατελει' και ένενλογη&ήοονται έν αντω πάντα τα ε&νη. εΐ δε
εν τω Χριότω ευλογείται τά ε&νη πάντα, και εκ πάντων των
έ&νών επί τούτον πιοτεύομεν, jccd αυτός εβτιν 6 Χριότός, καΐ
ημείς οί δι αντον ευλογημένοι. 2 τον μεν ηλιον 6 &εός έδεδώκει πρότερον είς το προΰκννεΐν αντον, ως γέγραπται, και
ονδένα ουδέποτε ίδειν εΰτιν νπομείναντα δια την προς τον
ηλιον πίύτιν άπο&ανειν' δια δε το όνομα τον Ίη6ον εκ παντός
γένονς ανθρώπων κα\ νπομείναντας καΐ υπομένοντας πάντα
πάόχειν νπερ τον μη άρνήΰαΰ&αι αυτόν Ιδειν εότι. πνρωδέβτερος γάρ αντον 6 της άλη&είας καΐ ΰοφίας λόγος και φωτεινό(ϊ. 174α)τ£ρο£ μάλλον των ήλων δννάμεών έβτι, καί είς
τά βά&η της καρδίας και του νον είοδύνων. ο&εν καί 6 λόγος
εφη· *Τπερ τον ηλιον άνατελει το οζ/ομα αντον. παΐ πάλιν
^Ανατολή όνομα αντον Ζαχαρίας φηύί. καί περί τον αντον λέ
γων είπεν > ότι Κόψονται3 φνλη κατά φνλην. 3 ει δε εν τη
άτίμω και άειδεΐ και έζον&ενημένη πρώτη παρονόία αντον
τοΰοντον έλαμψε και ϊΰχνβεν, ως έν μηδενι γένει
αγνοείσαι
αντον και από παντός μετάνοιαν πεποιηβ^αι από της παλαιάς
κακής έκάοτον γένονς πολιτείας, ωοτε και τά δαιμόνια νποτάβοεοιϊαι αΰτου τω ονόματι και πάοας τάς αρχάς και τάς βα
σιλείας τούτον το όνομα παρά πάντας τονς άπο&ανόντας δεδοικέναι, οΰκ4 εκ παντός τρόπον έν τη ένδόζω αντον παρονΰία
καταλύσει πάντας τονς μιοήΰαντας αντον καί τονς αντον αδίκως
1

νπερ ανω Α.

2

εφερον Α.

3

οψονται Α.

4

ους Α.

121: 1 Ps. 71 (72), 17.
121: 2 cf. Dt. 4, 19. cf. Heb. 4, 12,13.
Ps. 71 (72), 17. Zach. 6, 12; 12, 10, 12.
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άπο6τάντας , τους δε ϊδιονς άναπαν6ει,
aitodidovg αντοις τα
προ6δοκώμενα πάντα; 4 ήμΐν ούν εδόθη και άκονύαι καΐ 6ννειναι
και 6ωθηναι δια τούτον τον Χρι6τον και τά τον TtaTgbg έπιγνώναι πάντα,
διά τοντο έλεγε προς αντόν
Μέγα 6οί έοτι
τοϋ κληθηναί 6ε παΐδά μον , τοϋ 6τη6αι Tag φνλάς τον Ιακώβ
και Tag δια6ποράς
τοϋ 'Ιοραήλ έπι6τρέψαι'
Τέθεικά 6ε εig
φως εθνών,
τον ειναί 6ε εϊς 6ωτηρίαν αντών εως ε6χάτον
της γης.
122 1 Ταύτα νμεΐς μεν εις τον γηόραν και τονς προ6ηλύτονς (f. 174 b) εΙρή6θαι νομίζετε, τω όντι δε εις Ύ\μας εϊρηται
τους διά Ίη6ον πεφωτι6μένονς.
fj1 γαρ αν κάκείνοις
έμαρτνρει
ό Χρΐ6τός'
νϋν δε διπλότερον
vlol γεέννης,
ως ambg
είπε,
γίνε6θε.
ον προς ίκείνονς
ονν ονδε τά διά των
προφητών
είρημένα λελεκταο,
αλλά προς ήμας, περί ων 6 λόγος
λέγει'
"Α%ω εν οδω τνφλονς
ην ονκ εγνω6αν,
και τρίβονς ονς ονκ
ηδει6αν πατη6ον6ι.
κάγώ μάρτνς,
λέγει κΰρω^ ό θεός, καϊ 6
παις μον ον έζελεξάμην.
2 τί6ιν ονν μαρτνρεΐ
6
Χρι6τός;
δηλον ως τοις πεπι6τενκο6ιν.
οί δε προ6ηλντοι
ον μόνον ον
πι6τεύον6ιν,
άλλα διπλότερον νμών βλα6φημον6ιν
εις το όνομα
αντον, και ημάς τ ονς εις εκείνον πι6τεύοντας
και φονεύειν και
αΐκίξειν βούλονται*
κατά πάντα γάρ νμιν έ%ομοιοϋ6θαι
6πεύδον6ι.
3 και πάλιν εν άλλοις βοα' Έγώ κύριος εκάλε6ά 6ε
τη δικαιο6ννΎ\, και κρατή6ω της χειρός 6ον και Ϊ6χύ6ω 6ε, καϊ
Θη6ω 6ε εις διαθηκών γένονς, εις φως εθνών, αι/οΕξαί. οφθαλ
μούς τνφλών,
εϊμγαγεϊν
εκ δε6μών2 πεπεδημένονς.
έπεί καϊ
ταντα,
ω άνδρες, προς τον Χρι6τον καϊ περί των εθνών τών
πεφωτι6μένων
εϊρηται.
η πάλιν νμεΐς έρεΐτε' Προς τον νόμον
λέγει καϊ τους προ6ηλύτονς
tavta;
4 Και ω6περ εν θεάτρω άνέκραγόν τίνες τών τη δεντέρα
άφιγμένων'
άλλα τι; ον προς τον νόμον λέγ&ι και τονς φωτιξομένονς νιί αντον; ονχοι δέ εΐ6ιν οί
προ6ηλντοι.
5 (f. 175 a) Ονκ, εφην, άπιδών προς τον Τρύφωνα,
έπει
εΐ νόμος είχε το φωτίξειν τά έθνη καϊ τονς έχοντας αυτόν, τις
1

η Α.

2

δνσμών Α.

121: 4 cf. Ioan. 14, 7. Is. 49, 6. 122: 1 cf. Mt. 23, 15. Is. 42, 16;
43, 10.
122: 3 Is. 42, 6,7.
122: 5 cf. Ier. 38 (31), 31, 33. Is. 49, 8.
Goodspeed.
16
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χρεία καινής δια&ήκης; έπεί δε1 καινην δια&ήκην και νόμον
αίώνιον καϊ προ6ταγμα 6 &εος προεκηρν66ε πέμψειν, ούχι τον
'παλαιον νόμον ακονβόμε&α και τονς προ6ηλύτονς αντον, αλλά
τον Χρΐ6τον καΐ τους προ6ηλύτονς2 αντον, ήμας τα ε&νη, ονς
έφώτιβεν, ως πού φη6ιν' Οντω λέγει κύριος ' Καιρώ δεκτώ έπήκονύά 6ον, και εν ήμερα 6ωτηρίας έβοή%,η6ά 6οι, καί έδωκα 6ε
εϊς δια&ήκην έ&νών, τον κατα6τη6αι την γην καΐ κληρονομίαν
κληρονομή6αι έρήμονς. 6 τις ονν ή κληρονομιά τον Χριΰτον;
ονχί τα έ&νη; τις ή δια&ήκη τον &εον; ονχ 6 Χρι6τός; ώς και
άλλαχοϋ φηΰιν
Τιός μον ει 6ύ, εγώ όήμερον γεγέννηκά 6ε'
αϊτη6αι παρ έμον, κα\ δώ6ω 6οι έ&νη τήν κλ^οι/o^tW 6ον
καί την κατα6χε6ίν 6ον τα πέρατα της γης.
123 1 *£lg ονν πάντα ταντα εϊρηται προς τον Χρι6τον
και τά ε&νη, όντως κάκ^ι/οί είρή6&αι νομίζετε, ονδεν γαρ %ρΎ\ξον6ιν oC προ6ήλντοι διαθήκης, ει, ένος και τον αντον πα6ι
τοις περιτεμνομένοις κειμένου νόμον, περί εκείνων όντως ή
γραφή λέγει' Και προ6τε&η6εται και 6 γηόρας προς αυτούς,
καί προ6τε&η6εται προς τον οίκον Ιακώβ, και οτ^ μεν προ6ηλντος δ περιτεμνόμενος εις το3 τω λαώ προ6κεχωρηκέναι έ6τιν ως
αντόχ&ων, ημείς δε Aaog (f. 175 b) κεκλη6&αι ηζιωμένοι ομοίως
ε&νος ε6μεν διά το άπερίτμητοι είναι. 2 προς δε και γελοΐόν
ε6τιν ήγεΐ6&αι νμας των μεν προ6ηλύτων αντών άνεωχ&αι τά
όμματα, νμών* δε ον} και νμας5 μεν ακούειν τνφλονς καί κω
φούς, έκείνονς δε πεφωτι6μένονς.
Και έτι6 γελοιότερον άποβη6εται νμιν το πράγμα, εΐ τον νόμον Τ(% έ&νε6ι δεδ06&αι
φη6ετε, νμεΐς δε ονκ7 εκείνον τον νόμον έγνωτε. 3 ηνλαβεΐ6&ε
γάρ αν την τον &εοϋ όργήν, καί νιοι άνομοι καί ρεμβεύοντες
ονκ αν %\τε, δν6ωπούμενοι ακούειν έκα6τοτε λέγοντος αντον*
Τίοί, otg ονκ ε6τι πι6τις εν αντοις' και' Τις τνφλος αλλ' η οί
jrardf'g μον, και κωφός αλλ' η ol κνριεύοντες αυτών; και έτνφλώ&ηβαν οί δούλοι τον &εον. εϊδετε8 πολλάκις, και ονκ έφν1
2
επεϊ δε: επειδή Α.
προαηλήτο^ Α.Λ 3 εις το ..ed.: εν τώ Har.:
εις Α (ε£ corr. ?) 4 ημών Α. 5 ημάς Α. 6 οτι Α. 7 δε ουκ: ούτε Α.'
8
ει δε γε Α.

122: 6 Ps. 2, 7,8.
42, 19,20.

123: 1 Is. 14, 1.

123: 3 Dt. 32, 20. Is.
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1

λάζαΰ&ε * άνεωγμένα τα ωτα υμών, και ονκ ήκούβατε.
4 ή κάλος
νμών 6 έπαινος τού &εού, και &εού μαρτυρία iotüotg πρέπονβα;
ονκ αΐΰχύνεό&ε πολλάκις ταντά2 άκονοντες)
ονδε*
άπειλούντος
τού &εού φρι66ετε, αλλ' ή 2aög μωρός και ΰκληροκάρδιός
έόζε.
Αια τούτο Ιδον προβ&ήβω τού μετα&εΐναι*
τον λαον τούτον,
λέγει κύριος, και μετα&ήόω αντοΰ^, και άπολώ την βοφίαν των
όοφών και την ΰύνεΰιν των οννετών κρύψω, ευλόγως, ον γαρ
#θφθ£ έβτε ονδε όννετοί, αλλά δριμεΐς καϊ πανούργοι'
(ίοφοί είς
το κακοποιήοαι μόνον, γνώναι δε βονλήν (f. 176 a) &εον κεκρνμμένην η δια&ήκην κνρίον πιοτην η τρίβονς αϊωνίονς
εύρεΐν
αδύνατοι.
5 τοιγαρούν
Έγερώ, φηοί, τω'Ιόραήλ και
τω'Ιούδα
όπέρμα άν&ρώπων και όπέρμα κτηνών,
και δια Ήοαίον
περί
άλλον Ίϋραήλ οντω φηόί' Τη ήμερα εκείνη εοται τρίτος Ίΰραήλ
εν τ<Ηί? Αόόνρίοις
καϊ ΑΙγνπτίοις,
ευλογημένος
εν τη γη, ην
ενλόγηΰε κύριος Σαβαω& λέγων * Ευλογημένος
εόται ό λαός μον
ο εν Αίγύπτω
και 6 εν ^Αόονρίοις, καϊ η κληρονομιά μον 'Ιόραήλ.
6 ενλογούντος
ονν τον &εού καϊ Ίόραήλ τούτον τον
λαον καλούντος καϊ κληρονομίαν
αντού βοώντος είναι, πώς ον
μετανοείτε
επί τε τω ecwroi^ άπαταν,
ως μόνοι Ίΰραήλ
οντες,
καϊ έπϊ τω καταραβ&αι τον ενλογημένον
τού &εον λαόν) καϊ
γαρ οτε προς την ^Ιερονόαλήμ καϊ τάς πέριξ άντής έλεγε χώρας,
οντω πάλιν έπεϊπε'
Καϊ γεννήοω εφ9 υμάς άν&ρώπονς,
τον
λαόν μον Ίΰραήλ, καϊ κληρονομήΰονοιν
νμας καϊ εόε6&ε αντοϊς
είς κατάΰχεόιν,
καϊ ού μη προότε&ήτε
ετι άτεκνω&ήναι
άπ'
αντών.
7

Τί ονν;. φηβϊν 6 Τρύφων.
'Τμεϊς Ίόραήλ έβτε, καϊ περϊ
λέγει
ταύτα;
Ει μέν, εφην αντω, μη περϊ τούτων καϊ πολύν
λόγον
πεποιήμε&α,
καν άμφέβαλλον μη τι ον όννίων5
τούτο έρωτας*
επειδή δε καϊ μετά αποδείξεως καϊ βνγκαταϋ'έΰεως
καϊ τούτο
οννηγάγομεν
το ζήτημα,
ού νομίζω 0ε άγνοεΐν μεν τά προειρημένα ονδε πάλιν φιλεριότεΐν,
(f. 176 b) άλλα προκαλείσαι
με
καϊ τούτοις τήν αντήν άπόδειξιν
ποιήΰαο&αι.
νμών

1

ει Α.
Α, βννιών ed.

2

ταϋτα Α.

3

ούδ' ed.

4

μετα&γναι, Α.

5

αυνιών

123: 4 Is. 29, 14. cf. 1. Cor. 1, 19. cf. Ier. 4, 22. cf. Ier. 6, 16.
123: 5 Ier. 38 (31), 27. 1s. 19, 24, 25.
123: 6 Ez. 36, 12.
16*
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8 Kai τω δια των οφθαλμών νενματι βνντιθεμένον
Πάλιν,
έλεγον εγώ, εν τω Ήΰαία, ώόϊν άκούοντες ει άρα άκούετε, περί
τον Χρκ?τοι> λέγων δ θεός εν παραβολή Ιακώβ αντον καλεί και
Ίόραήλ.
οντω1 λέγει'
Ίάκώβ δ παϊς μον, άντιλήφομαι cwTOtJ.
Ίΰραήλ εκλεκτός2
μον, θήόω το πνενμά μον επ αντόν,
και
κρίύιν rotg έθνεβιν εζοίύει.
ονκ έρίΰει οντε κράξει, οντε ακού
γεται τις εν ταϊς πλατείαις
την φωνήν αντον'
κάλαμον
6νντετριμμένον
ον κατεάζει και λίνον τνφόμενον
ον μη
οβέΰει,
αλλά εις άλήθειαν έ%οί<5ει, κρίβιν άναλήψει και ον μη
θρανβθήϋεται, εως αν θη έπϊ της γης κρί<5ιν' καϊ έπϊ τω ονόματι αντον
f A ^ o / ö ö ^ έθνη.
9 ώς ονν άπδ τον ενός 'Ιακώβ εκείνον,
τον
καϊ Ίόραηλ έπικληθέντος,
το παν γένος νμών
προβηγόρεντο
''Ιακώβ καϊ Ίόραήλ, οντω3 και ημείς άπο τον γεννηοαντος
ημάς
εις θεον Χριοτον,
ώς καϊ Ιακώβ κα\ Ίΰραήλ και Ιούδα
και
Ίωβήφ καϊ Αανείδ,
και θεον τέκνα αληθινά
καλονμεθα
καϊ
έύμέν, οί τάς εντολάς τον Χρίστου
φνλάΰόοντες.
124 1 Και επειδή εϊδον <τυτού^ όννταραχθέντας
επι τω
είπεΐν με και θεον τέκνα είναι ημάς, προλαβών το
άνερωτηθηναι
εΐπον'
"Άκονόατε, ώ άνδρες,
πώς το άγιον πνενμα λέγει περί
τον λαον τούτου, οτι vlol νφίΰτον πάντες (f. 177 a) εΙΰ\ και εν
τη βνναγωγη αντών παρέόται αντος οντος δ Χριότός, την κρίοιν
άπο παντός γένονς ανθρώπων ^ o t o ^ s i / o g . 2 εϊρηνται
δε ol
2d^ot διά Αανείδ, ώς μεν νμεις έζηγειόθε, όντως* Ό θεός εΰτη
έν βνναγωγη θεών, εν μέΰω δε θεούς διακρίνει.^ "Έως πότε
κρίνετε adw^en/ παϊ πρόαωπα αμαρτωλών
λαμβάνετε;
κρίνατε
δρφανω καϊ πτωχω και ταπεινον
καϊ πένητα δικαιώνατε,
έϊ,έλεβθε πένητα, καϊ πτωχον εκ ^ ρ ό ς · αμαρτωλού ρύύαβθε.
ονκ
εγνωβαν ονδε οννηκαν, έν 6κότει διαπορεύονται'
οαλενθήοΌνται
πάντα τα θεμέλια της γης.
εγώ είπα' Θεοί έβτε και νιοι νψίότον
πάντες'
νμεις δε ώς άνθρωπος*
αποθνήσκετε,
και ώς εις τών
αρχόντων πίπτετε,
άνάοτα, δ θεός, κρίνον την γην, ort <5v κατακληρονομηοεις
έν παΰι roig έθνεοιν.
3 έν δε τη τών
έβδομηκοντά έζηγήόει δΐ'ρ^τοα· Ίδον δη ώς έίι/^ρω^Η αποθνήσκετε,
και
1

2
3
δε add ed.
εκλεκτού Α.
όντως ed.
LXX R); άνθρωποι Α (e LXX ^ABT); cf. § 3.

123: 8 Is. 42, 1—4. cf. Mt. 12, 18—21,
1. Ioan. 3, 1, 2.
124: 2 Ps. 81 (82), 1—8.

4

άνθρωπος ed. (e

123: 9 cf. Ioan. 1, 12:,
124: 3 Ps. 81 (82), 7-
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ως εις των αρχόντων πίπτετε* ίνα δηλώΰη καΐ την παρακοην
των άν&ρώπων, τον 'Αδάμ λέγω καΐ της Ενας, και την πτώύιν
τον ενός των αρχόντων·, τοντ ε6τι τον κεκλημένον εκείνον οφεως,
πεόόντος πτώΰιν μεγάλην δια το άποπλανηβαι την Εναν. 4 άλΧ
επειδή ον προς τοντό μοι νϋν δ λόγος λέλεκται αλλά προς το
άποδεΐζαι νμΐν ότι το πνεύμα το αγιον όνειδίζει τονς άν&ρώπονς, τονς καϊ &εω δμοίως απάγεις καϊ ά^ανάτονς, εάν φνλάί,ωβι τά προστάγματα (f. 177 b) αντον, γεγεννημένονς, καϊ κατηζιωμένονς νπ αΰτοΌ νΐονς αντον καλείσαι, και ούτοι δμοίως
τω Αδάμ καϊ τη Ενα εξομοιούμενοι θάνατον savtolg εργάζονται,
έχέτω και η ερμηνεία τον ψαλμού ως βούλεβ&ε' καϊ όντως άποδεδεικται ότι $εοϊ ttcm^'cai/rat γενέόΰ'αι, καϊ νίοϊ ύφίύτον
πάντες δύνα6$αι γενέοΰ'αι κατηζίωνται, καϊ παρ1 έαντονς καϊ
κρίνέο&αι καϊ καταδίκάξεΰ&αι μέλλονβιν, ως καϊ'Λδάμ και Ενα.
ότι δε καϊ &εον τον Χρί-οτον καλεί, εν ito22o?g άποδέδεικται.
125 1 Έβονλόμην, λέγω, παρ νμών μα&εΐν, ω άνδρες,
τις ή δνναμις τον Ίοραηλ ονόματος, καϊ ήονχαξόντων αντών
έπήνεγκα' Έγω δ έπίόταμαι έρώ' οντε γάρ είδότα μη λέγειν
δίκαιον ή^οΌ^οα, οντε νπονοούντα έπίύταβ&αι υμάς καϊ διά
φ&όνον η δι άπειρίαν την τον βούλεΰ&αι έπίβταμαι cwrog1
φροντίξειν αεί, άλλα πάντα απλώς καϊ άδόλως λέγειν, ως 6 έμος
κύριος είπεν' Έζηλ&εν 6 όπείρων2 τον όπεΐραι τον όπόρον *
καϊ ο μεν επεΰεν εις την δδόν, δ δε εις τάς άκάν&ας, δ δε έπϊ
τά πετρώδη, δ δε έπϊ την γην την καλήν. 2 έλπίδι ονν τον
εΐναί πον καλην γην λέγειν δει' επειδή γε exetvog ό έμος κύριος,
ως ίβχνρος καϊ δννατός, τά Ιδια παρά πάντων άπαιτήΰει έλ&ών,
καϊ τον οίκονόμον τον &υτου ου καταδικάζει, εί ^νωρ^ξοί αν
τον, διά το έπίΰτα6&αί\ ort δννατός έότιν δ κΰρ^ο^ αντον καϊ
(f. 178 a) έλΰων άπαιτηόει τά Ιδια, έπϊ ttctöai' τράπεζαν δίδοντα,
άλλ' ον δι αΐτίαν οίανδηποτονν κατορύ%αντα. 3 καϊ το ονν
Ίόραήλ 'όνομα τούτο ύημαίνει* άνθρωπος νικών δύναμιν* το
γάρ Ϊ6ρα άνθρωπος νικών3 έΰτι, το δε ηλ δύναμις. όπερ καϊ
1
την . . . ccvrbg Α : λέγειν ον βονλεσ&αι ειίίσταμ,αι ccvtbg Ot. (Thirlby);
2
3
την τον βονλεα&αι άπατ&ν εαντονς Ar. (Maran).
ϋ%ε' ςων Α.
om Α.

125: 1 cf. Mt. 13, 3—8. Mc. 4, 3—8. Lc. 8, 5 - 8 .
125: 2 cf.
Ps. 23 (24), 8 ; 18 (19), 6 (cf. Dial. 6 9 : 3). cf. Lc. 19, 23. Mt. 25, 18, 27.
125: 3 cf! Col. 1, 15.
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διά του μυστηρίου της πάλης, ην έπάλαισεν Ιακώβ μετά τον
φαινομένου μεν εκ του τη του πατρός βουλή υπηρετεΐν, &εοϋ
δε εκ του είναι τέκνον πρωτότοκον των όλων κτισμάτων , έπεπροφήτευτο οϋτως και άνθρωπος γενόμενος 6 Χριστός ποιήσειν.
4 οτε γαρ άνθρωπος γέγονεν, ώς προεΐπον, προσήλθεν αυτω 6
dta/3oAog, τοϋτ* εστίν ή δύναμις εκείνη η καΐ όφις κεκλημένη καΐ
σατανάς, πειράζων αυτόν και αγωνιζόμενος καταβαλεΐν δια του
ά%ιοϋν προσκυνήσαι αυτόν. 6 δε αυτόν κατέλυσε καϊ κατέβαλεν,
έλέγζας ότι πονηρός έστι, παρά την γραφην άί,ιών προσκυνεΐσθαι
ώς θεός, αποστάτης της του θεοϋ γνώμης γεγενημένος.
απο
κρίνεται γάρ αυτω' Γέγραπται' Κύριον τον θεόν σου προσκυ
νήσεις και αυτω μόνω λατρεύσεις, και ηττημένος καϊ έληλεγμένος
άπένευσε τότε 6 διάβολος., 5 άλλ' έπεϊ καϊ ναρκαν έμελλε,
τοϋτ' έστιν εν πόνω και εν άντιλήψει του πάθους, t οτε όταυροϋσθαι έμελλεν, 6 Χριστός 6 ημέτερος, καϊ τούτου προκήρυζιν
έποίησε διά του άψασθαι τοϋ μηρού του Ιακώβ και ναρκήσαι
ποιήσαι. 6 δε 'Ισραήλ ήν όνομα (f. 178 b) αυτω άνωθεν, δ
επωνόμασε τον μακάριον 'Ιακώβ εύλογων τω ίαντου ονόματι,
κηρύσσων καϊ διά τούτου ότι πάντες ol δι1 αύτον τω πατρϊ
προσφεύγοντες ευλογημένος Ισραήλ έστιν. ύμεις δέ, μηδέν
τούτων νενοηκότες μηδέ νοεΐν παρασκευαζόμενοι, επειδή κατά
το σαρκικον σπέρμα τοϋ Ιακώβ τέκνα έστέ, πάντως σωθήσεσθαι
προσδοκάτε, αλλ' ότι καϊ εν τούτοις εαυτούς jrAcm^r£? άποδέδεικταΐ

μοί. εν π;ο2λοΓ^.

126 1 Τίς δ' έστιν οίτος, ος και άγγελος μεγάλης βουλής
ποτέ, καϊ ανηρ διά Ιεζεκιήλ, και ώς υιός ανθρώπου διά Ζΐανιήλ,
και παιδίον διά Ήσαίου, και Χρίστος και' θεός προσκυνητός
διά 1 Λαυείδ, καϊ Χριστός και λίθος διά πολλών, καϊ <^οφ6^ διά
Σολομώνος, καϊ 'Ιωσήφ καϊ 'Ιούδας2 καϊ άστρον διά Μωυσέως3,
καϊ ανατολή διά Ζαχαρίου, καϊ παθητός καϊ Ιακώβ καϊ Ισραήλ
πάλιν διά Ήσαίου, καϊ ράβδος καϊ άνθος καϊ λίθος ακρογω
νιαίος κδκλ^τοα καϊ υιός θεοϋ, εΐ έγνώκειτε, ώ Τρύφων, έφην,
ούκ αν έβλασφημεΐτε εις αύτον ήδη καϊ παραγενόμενον καϊ
γεννηθέντα
καϊ παθόντα καϊ αναβάντα εις τον
ούρανόν
1

%αί Α.

2

Ίονδα ed.

3

Μωυσέος Α.

125: 4 cf. Mt. 4, 3, 10, 11. Lc. 4, 8, 13. Dt. 6, 13.
125: 5 cf.
Gen. 32, 25 (26). cf. Is. 19, 24, 25. 126: 1 cf. Zach. 12, 12.
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ός καΐ πάλιν [παρέΰται , καϊ τότε κόψονται νμών αι δώδεκα
φνλαί.
2 επεϊ εΐ νενοηκατε τα είρημένα νπο των
προφητών,
ονκ αν έζηρνειΰ&ε αντον είναι &εόν, τον μόνον και
άγεννήτον
καϊ άρρητον &εοϋ νιόν.
εϊρηταν γαρ πον και (f. 179 a) δια
Μωνΰέως1* εν τη Έξ,όδω όντως* Έλάληΰε δε κύριος προς Μωνόην2, και .είπε προς αντον
'Εγώ ειμί κύριος, και ώφ&ην προς
τον Αβραάμ και Ίοαάκ καϊ Ιακώβ, &εος αντών, κα\ το όνομα
μον ούκ έδηλωΰα αντοΐς,
και έότηόα την δια&ήκην μον προς
αυτούς.
3 καϊ οντω πάλιν λέγει' Μετά 'Ιακώβ άν&ρωπος έπάλαιε' καϊ &εόν φηβιν δίι/ew Είδον γάρ &εον πρόσωπον
προς
πρόσωπον, καϊ έσώ&η η ψνχή μον, λέγει είρηκέναι τον Ιακώβ,
καϊ ότι και τον τόπον, όπον αντω 3 έπάλαιΰε καϊ ώφ&η καϊ ενλόγηΰε^ και εκάλεΰεν Είδος &εον, ανέγραψε.
4 καϊ τω Αβραάμ
ojiotog, Μωνβης4 φηβιν, ώφ&η ό &εος προς τη δρνΐ τη Μαμβρη5,
κα&ημένφ επϊ της &ύρας της σκηνής αντον μεσημβρίας,
είτα
ταντα ειπών επιφέρει'
Αναβλέψας
δε τοις όφ&αλμοϊς είδε καϊ
ιδού τρεις άνδρες είστήκεισαν επάνω αντον.
καϊ ίδών σννέδραμεν εις σννάντησιν
αύτοΐς.
μετ ολίγον δε εις έ% αυτών νπισχνεϊται τω 'Αβραάμ νιόν * Τί ότι έγέλασε Σάρρα
λέγοντα'
Άρά γε τέζομαι; εγώ δε γεγηρακα.
μη άδννατεϊ παρά τω &εώ
ρήμα; εις τον κ^αρον τούτον αποστρέψω εις ώρας, και εσται τη
Σάρρα νιος. καϊ απαλλάσσονται
άπο 'Αβραάμ. 5 καϊ οντω
περϊ αυτών πάλιν λέγει* Έξαναότάντες
δε έκεϊ&εν οι άνδρες
κατέβλεψαν
επϊ πρόσωπον Σοδόμων,
είτα πάλιν προς
τον
Αβραάμ ος fjv καϊ εστίν όντως6 λέγει' Ον μή κρύψω άπο τον
παιδός μον Αβραάμ
(f. 179 b) εγώ α μέλλω ποιεϊν1'
καϊ τά
έξης ανιστορημένα
από των τον Μωνσέως1
καϊ εξηγημένα
νπ'
εμον πάλιν ελεγον, δι ων α^οίεάδίκταί, νπο τω πατρϊ καϊ κνρίω
τεταγμένος
καϊ υπηρετών τη βονλη αντον oiitog ος ώφ$η τω
τε Αβραάμ καϊ τω 'Ισαάκ καϊ τω Ιακώβ καϊ τοις άλλοις πατριάρχαις,
άναγεγ ραμμένο ς &εός, ελεγον.
6 έπέφερον δέ, ει
1
Μωναέος Α. 2 Μωσήν Α. 3 αύτώ Α corr.: man. prim. avtol?
5
7
Μωαης Α : ως Μω. ed.
Μαμβρή Α. 6 ώς Α.
itoiuv Α corr.:
man. prim. %oir\cuv.
4

126: 2 Ex. 6, 2—4. 126: 3 Gen. 32, 24 (25), 30 (31).
18, 1, 2. cf. Gen. 18, 10, 13, 14. 126: 5 Gen. 18, 16, 17.

126: 4 Gen.
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καϊ μη εϊπον εν τοις εμπροό&εν
Ούτω δε και, οτε κρέας επε^ύμηόεν
δ λοώ^ φαγείν καϊ άπιοτεΐ Μωυβης1
τω
λελεγμένω
κάκεΐ άγγέλω, έπαγγελλομένω
δώβειν αύτοϊς τον &εον είς πληΰμονην, αυτός, ων καϊ &εος καϊ άγγελος παρά τον πατρός
πεπεμμένος, ταύτα ειπείν και πραξαι δηλούται.
όντως γάρ επάγει η
γραφή λέγουΰα'
Και είπε κύριος προς Μωυβην
Μη η χεϊρ
κνρίον ουκ εζαρκέΰει; ηδη γνώβη εί έπικαταλήψεταί2
β ε δ λόγος
μου η ον. καϊ πάλιν εν άλλοις λόγοις όντως3 φηόι'
Κύριος
δε είπε προς με * Ον διαβηόη τον Ίορδάνην τούτον,
κύριος δ
&εός 6ον, 6 προπορευόμενος
τον προοώπον ΰον, αντος εξολο
θρεύσει τα έθνη.
127 1 Και τα άλλα δε τοιαύτα έΰτιν είρημένα τω νομο
θέτη καϊ roig jrpogp^tatg. κ ί ^ ίκανώς ειρηβθαί μο^ ύπολαμβάνω
ort, οται> μον δ θεός λέγη' Άνέβη ο θεός άπο Αβραάμ, η Έλάλη6ε κύριος προς Μωυΰην*,
καϊ Κατέβη κύριος τον
πύργον
ίδειν ον φκοδόμηόαν οι vlol των ανθρώπων
η οτε "Εκλειΰεν 6
θεός την κιβωτον Νώε έξωθεν, μη ηγειΰθε 5 αυτόν τον
άγέννητον θεον κατα(ΐ. 180 &)βεβηκέναι η άναβεβηκέναι
ποθέν.
2 δ
γάρ άρρητος πατήρ καϊ κυρωί? των πάντων ούτε, ποι άφΐκται
ούτε περιπατεί
ούτε καθεύδει ούτε άνίΰταται, άλλ9 εν τγι αυτού
χώρα, ΟΤΤΟΊ; ποτέ, μένει, οξύ δρών και οξύ άκούων, ουκ δφθαλμοΐς* ούδε ώΰϊν άλλα δυνάμει άλέκτω' και πάντα έφορα και
πάντα γινώοκει, καϊ ουδείς ημών λέληθεν αυτόν'
ούτε
κινού
μενος,
δ τόπω τε ά%ώρ^το^ καί τω κ06μω ολω, ος γε ην καϊ
πρϊν τον κόΰμον γενέΰθαι.
3 πώς αν ονν ούτο^ η λαλήο^δ
προς τίνα η δφθείη τινί η εν έλαχίΰτω μέρει γης φανείη,
δπότε
γε ούδε την δόξαν τού παρ αυτού πεμφθέντος
ιύχυεν δ λαός
Ιδεΐν εν Σινά, ούδ' αύτος Μωυόης1
ϊοχνΰεν είΰελθειν είς την
ΰκηνήν, ην εποίηβεν, εί μεν επληρώθη της παρά τού θεού δόξης,
ούδε μην δ ιερεύς νπέμεινε κατενώπιον τού ναού ότηναι, οτε την
κί-/3ωτόν 2^οΑο^ώζ/ είόεκόμιΰεν είς τον οίκον τον
εν'Ιερουόαλήμ,
ον αύτος δ Σολομών
ωκοδομηκεΐ)
4 ούτε ούν "Αβραάμ ούτε
Ίύαάκ ούτε "Ιακώβ ούτε άλλος ανθρώπων
είδε τον πατέρα και
1

Μωΰης Α. 2 επικαλύψεταί Α. 3 ονζω Ar.
Α corr.: man. prim. iiYTJu&s. 6 όφαλμ,οΐς Α.

4

Μωσήν Α.

5

ήγεϊΰ&ε

126: 6 Num. 11, 23. Dt. 31, 2 , 3 .
127: 1 Gen. 17, 22. Ex. 6, 29.
Gen. 11, 5. Gen. 7, 16.
127: 3 cf. Ex. 19, 21. cf. 2. Cbron. 5, 14.
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άρρητον κύριον των πάντων απλώς καϊ αντον τον
Χριοτον,
άλΧ εκείνον τον κατά βονλήν την εκείνον καϊ &εον όντα,
νίον
αυτοί), καϊ άγγελον εκ τον νπηρετείν
τη γνώμη αυτοί) * ον και
αν&ρωπον γεννηδήναι
δια της παρ&ένον βεβούληται,
ος καί
πνρ ποτέ γέγονε τη προς Μωνΰέα1
ομιλία τη άπο (f. 180 b)
της βάτον.
5 επεϊ εάν μη οντω νοήόωμεν τάς γραφάς,
ΰνμβήοεται τον πατέρα καϊ κύριον των όλων μη γεγενήό&αι
τότε
εν τοις ονρανοίς,
δτε δια Μωνΰέως2
λέλεκται'
Και
κύριος
εβρεξεν έπϊ Σόδομα πϋρ καϊ &εΐον παρά κνρίον εκ τον ουρα
ί ο υ * και πάλιν δια Λανεϊδ
οτε λέλεκται όντως' "Αρατε
πύλας
οί άρχοντες υμών, καϊ έπάρ&ητε πνλαι αιώνιοι, καϊ
ειΰελενβεται
6 βαόιλενς
της δόξης ' και πάλιν οτε φηοί * Λέγει κύριος τω
κνρίω μον* Κά&ον εκ δεξιών μον, εως αν &ώ τονς έχ&ρονς
öov ύττοττοό^οι/ τών ποδών ΟΌΊΛ
1 2 8 1 Καϊ ότι κ ΰ ρ ^ ων δ Χριότός, και &εος &εον mog
νπάρχων, και δννάμει (pa^d/icvog πρότερον ώς άνηρ καί άγγελος,
καί εν πνρος δόξη, ώς εν τη βάτω, πέφανται και επί της κρίΰεως της γεγενημένης
επι Σόδομα,
άποδέδεικται
εν πολλοίς
τοίς είρημένοις.
άνιΰτόρονν
δε πάλιν α καί προέγραψα άπο της
Έξόδον πάντα, περί τε της οπτασίας της επι της βάτον καί της
έπικλή6εως\τον "Ιηβον^όνόματος, καί έπέλεγον
2 Καί μή νομίξητε,
ώ οιίτο^ οτι Λερπ;τολο^ω^ ταύτα λέγω πολλάκις, άλΧ έπεί γι~
νώόκω καί τινας προλέγειν
ταύτα βονλομένονς,
καϊ φάβκειν
τήν δύναμιν
την παρά τον πατρός τών δλων φανεΐόαν
τω
Μωνβεΐ8 η τω Αβραάμ η τω Ιακώβ άγγελον καλείσαι
εν τη
προς άν&ρώπονς προόδω, επειδή δι1 αντης τά παρά τον πατρός
το% άν&ρώποις άγγέλλεται*,
δόξαν δέ, επειδή εν άχωρήτω ποτέ
φανταΰία (f. 181a) φαίνεται, άνδρα δέ ποτέ καϊ άν&ρωπον καλεϊύ&αι,
επειδή εν μορφαΐς τοιαύταις Σχηματιζόμενος
φαίνεται
αιΰπερ5 βούλεται 6 πατήρ * καϊ λόγον καλονΰιν, επειδή καϊ τάς
παρά τον πατρός ομιλίας φέρει τοίς άν&ρώποις.
3
ατμητον
δε καϊ άχώριοτον τον πατρός ταύτην τήν δύναμιν
νπάρχειν,
δνπερ τρόπον το τον ήλίον φαύϊ φώς έπϊ γης είναι
ατμητον
1

Μωβέα Α. 2 Μωσεως Α. 3 Μωσεΐ Α.
λεται Α corr. in ras. 5 oiaitSQ Α.
127: 4 cf. Ioan. 1, 18. cf. Ex. .3, 2 sq.
23 (24), 7. Ps. 109 (110), 1.

i

τοις άν&ρώποις άγγέλ-

127: 5 Gen. 19, 24. Ps.
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και άχώριότον όντος τον ηλίου εν τω ονραα/ώ' και, όταν δύόη,
ουναποφέρεται το φώς* όντως 6 πατήρ, όταν βούληται, λέγον6ι,
δύναμιν αντον προπηδάν ποιείς καί όταν βούληται9 πάλιν ανα
στέλλει είς έαντόν. κατά τοντον τον τρόπον και τους αγγέλους
ποιειν αντον διδάόκονόιν. 4 άλΧ ότι μεν ονν εΐΰιν άγγελοι,
και άει μένοντες και μή αναλνόμενοι εϊς εκείνο1 έ% οΰπερ γεyoVatfM/, άποδέδεικται · και ότι δύναμις αντη, ην και θεον καλβΓ
ό προφητικός λόγος, δια2 πολλών ώοαύτως άποδέδεικται, καϊ
άγγελον , ονχ ώς το τον ήλίον φως ονόματι μόνον αριθμείται,
αλλά και αριθμώ ετερόν τι έότι, καϊ εν τοις προειρημένοις διά
βραχέων τον λόγον έζήταοα, ειπών την δύναμιν ταύτην γεγεννη6θαι άπο τον πατρός, δννάμει καϊ βονλη αντον, αλλ' oi) κατά
άποτομήν, ως άπομεριξομένης της τον πατρός ονόίας, οποία
τά άλλα πάντα μεριζόμενα καϊ τεμνόμενα ον τά αντά έότιν ά
και πρϊν τμηθήναι' και παραδείγματος χάριν παρειλήφειν ώς
τά3 άπο (f. 181b) πνρος άναπτόμενα πνρά έτερα δρώμεν, ονδεν
ελαττονμένον εκείνον, έ% ον άναφθηναι πολλά δύνανται, αλλά
ταύτον μένοντος.
129 1 Και ννν δε ετι καϊ ονς είπον λόγον ς είς άπό#et|n' τούτον ερώ. όταν λέγη' "Εβρεξε κύριος πϋρ παρά
κνρίον εκ τον ονρανον, δύο όντας αριθμώ μηνύει δ λόγος δ προ
φητικός, τον μεν έπι γης όντα, ος φηΰι καταβεβηκέναι Ιδεϊν
την κρανγην Σοδόμων, τον δε εν rotg ονρανοΐς υπάρχοντα, ος
και τον επί γης κνρίον κύριος έοτιν, ώς πατήρ καϊ θεός, αϊτιός
τε αντώ τον είναι και όννατώ καϊ κνρίω και θεώ. 2 και πάλιν
όταν λέγη δ λόγος είρηκέναι τον θεον εν αρχή' Ιδού ΪΑδάμ
γέγονεν ώς εις ε% ημών, τόδεά "£1ς είς έ% ημών, και αντο αριθ
μόν δηλωτικόν εβτιν, άλΧ ον τροπολογίαν χωροϋόιν οί λό^ο^,
ώς έζηγεΐΰθαι έπιχειροϋ6ιν οί όοφιΰταϊ καί μηδέ λέγειν τήν άλή#£6a^ μηδέ νοεϊν δννάμενοι. 3 και εν τη Σοφία εϊρηται * *Εάν
αναγγείλω νμιν τά καθ' ημέραν ^ ό ^ δ ν α ? μνημονεύσω τά δξ
αιώνος άριθμηΰαι. Κύριος εκτιΰέ με αρχήν δδών αντον5 είς
1

5

2
εηεινα Α.
ώς διά ed.
οδών αντον Α: mg. όδόν αντον.

129: 1 Gen. 19, 24. Gen. 18, 21.
8, 21a—25.

3

ώς τά: τά ώς Α.

129: 2 Gen. 3, 22.

ά

το δε Α.

129: 3 Prov.
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έργα αντού.
προ τον αιώνος έθεμελιωσέ με, εν άρχη, προ τον
την γην ποιησαι καϊ προ τον τάς αβύσσους
ποιησαι καϊ προ
τον προελθεϊν τάς πηγάς τών υδάτων,
προ τον όρη
έδρασθηναί' προ δε πάντων βοννών γέννα με. 4 καϊ ειπών
ταντα
έπήγαγον
Νοείτε,
ώ άκροαταί,
εϊ γε (f. 182 a) καΐ τον νουν
προσέχετε'
καϊ ότι γεγεννησθαι
υπο του πατρός τούτο το γέν
νημα προ πάντων απλώς τών κτισμάτων ό λόγος έδήλον,
καϊ
το ,γεννώμενον του γεννώντος αριθμώ έτερον έστι, πας όστισούν
δμολογήσειε.
1 3 0 Ι Και Συντιθεμένων
πάντων εΐπον
Και λόγους δε
τινας, ους μη άπεμνημόνενσα
πρότερον,
εϊποιμ1 αν άρτι'
είσϊ
δε είρημένοι υπο του πιοτού θεράποντος
Μωνσέως1
έπικεκαλνμμένως.
εϊρηται δε οϋτως' Ενφράνθητε
ουρανοί άμα αντω,
καϊ προσκννησάτωσαν
αντω πάντες 'άγγελοι θεού' και τα έξης
του λόγου έπέφερον ταύτα'
Ενφράνθητε
έθνη μετά του λάου
αυτού, καΐ ένιόχυόάτωόαν
αυτω πάντες άγγελοι θεού,
ότι το
αίμα τών υιών αυτού εκδικείται, καϊ έκδικήσει, καΐ
ανταποδώσει
δίκην rot^ έχθροΐς,
καϊ roig μισούσιν αυτόν ανταποδώσει,
καϊ
εκκαθαριει κύριος την γην τού λάου αυτού.
2 και ειπών ταύτα
τ)μας τα έθνη λέγει ενφραίνεσθαι
μετά τού λαού αυτού , λέγω
'Αβραάμ πα\ Ισαάκ καϊ Ιακώβ και τους προφήτας
καϊ απλώς2
τους άπ' εκείνου τού λ^οΰ πάντας εναρεστούντας
τω θεώ, κατά
τά προωμολογημένα
Ύ)μϊν αλλ* ου πάντας τους άπό τού γένους
υμών άκονσόμεθα,
επειδή έγνωμεν καϊ διά Ήσαιον τά κώλα
τών παραβεβηκότων
υπό σκώληκος και άπαύστον πνρός
διαβιβρώσκεσθαι
μέλλειν,
αθάνατα
μένοντα,
ώστε και είναι είς
(f. 182 b) όρασιν πάσης σαρκός. 3 έπειπεΐν δε νμιν
βούλομαι
καϊ προς τούτοις, ω άνδρες, εφην, και άλλονς τινάς λόγους απ'
αυτών τών Μωυσέως* λόγων, εξ ων και νοήσαι δύνασθε
ότι
άνωθεν μεν πάντας τους άνθρώπονς
δ θεός διεσκόρπισε καϊ τά
γένη και γλώσσας·
εκ πάντων δε τών γενών γένος έαντω λαβών
το νμέτερον,
γένος άχρηστον και άπειθες καϊ άπιστον,
δειράς
1

Μωβέως Α.

2

%α\ απλώς: απλώς, %α\ Α.]

3

Μωΰέως Α,

130: 1 cf. Num. 12, 7. Heb. 3, 5. Dt. 32, 43.
130: 2 cf. Is.
66, 24. 130 : 3 cf. Gen. 11, 7. Dt. 32, 8. cf. Os. 8, 8. Is. 30, 9; 65, 2.
Dt. 32, 20.

Iustinus.

252

τους άπο παντός γένους αίρουμένους
πεπεϊ6$αι αυτοϋ τη βουλή
δια του Χρι6τοϋ,
ον καϊ 'Ιακώβ χαλει και Ί6ραηλ
ονομάζει,
τούτοις και Ιακώβ κα\ Ί6ραήλ,
ως προέφην εν πολλοίς,
είναι
δει.
4 Εύφράν&ητε
γαρ έ&νη μετά του λαοϋ αυτοϋ
ειπών,
την μεν δμοιαν αυτοϊς απονέμει κληρονομίαν,
και την δμοίαν
ονομάύιαν δίδωοΊν'
έ&νη δε αυτούς και ευ φ ρ αίνο μένους μετά
του λάου αυτοϋ λέγων, εις όνειδος το ϋμέτερον λέγει ε&νος. ον
γαρ καϊ ύμεις τρόπον παρωργι6ατε
είδωλολατρη6αντες,
ούτω
και αυτούς είδωλολάτρας
όντας κατηξίω6ε γνώναι την
βουλήν
αυτοϋ και κληρονομηΰαι την κληρονομίαν
την παρ' αύτω.
131 1 Έ ρ ω δε καϊ τους λόγους, δι1 ων δηλοϋται
μερίΰας
πάντα τα ε&νη 6 &εός. εΐ6ι δε ούτοι' Έπερώτη6ον
τον ίίαττερο:
6ου) %αί άναγγελει
6οι, τους πρεσβυτέρους
6ου, κάι έροϋΰί 6οι.
οτε διεμέριξεν 6 ύψιστος ε&νη, ως διέ6πειρεν υιούς Αδάμ, ε6τη6εν
όρια έΰνων κατά άρι&μούς (f. 183 a) υιών 'Ισραήλ' καϊ έγενή&η
μερις κυρίου λαός αυτοϋ 'Ιακώβ, 6χοίνι6μα κληρονομιάς
αυτοϋ
'Ι6ραήλ.
Καϊ εϊπών ταϋτα έπηνεγκα λέγων ότι ol έβδομήκοντα
έξηγή6αντο,
ότι "Ε6τη6εν ορί-α έ&νων κατά άρι&μον
αγγέλων
&εοϋ.
άλΧ έπει καϊ εκ τοΰιτοι; πάλιν ουδέν μοι έλαττοϋτάι δ
λόγος, την ύμετέραν έξήγησιν είπον.
2 καί ύμεΐς δ1 ει βούλε6&ε
την άλή&ειαν δμολογη6αι,
ότι πΐ6τότεροι προς τον &εόν ε6μεν,
omvßg διά τοϋ έξου&ενημένου
καϊ ονείδους με6τοϋ
μυ6τηρίου
τοϋ 6ταυροϋ κλη&έντες υπό τοϋ &εοϋ, ων κοώ τη ομολογία και
τη ύιττακοβ και τη ευσέβεια κολά6εις μέχρι θανάτου ύπο των
δαιμονίων κ^Ι της 6τρατιας τοϋ διαβόλου,
διά της ύφ' υμών
έκείνοις γεγενημένης
υπηρεσίας, προστετίμηνται
\ πάν&
ύπομένομεν ύπερ τοϋ μηδέ μέχρι φωνής άρνεϊ6\ϊαι τον Χρι6τόν,
δι
ου έκλή&ημεν εις 6ωτηρίαν
την προητοιμα6μένην
παρά τοϋ
πατρός, 3 υμών2 τών εν βραχίονι ύψηλω και έπι6κοπη
μεγάλης
δόξης λυτρω&έντων
από της Αιγύπτου,
&αλά66ης ύμιν
τμη$εί6ης καϊ γενομένης δδοϋ ξηράς, εν η τους διώκοντας
υμάς
μετά δυνάμεως πολλής πάνυ καϊ ενδόξων αρμάτων,
έπικλυ6ας
αύτοϊς την δι υμάς δδοποιη&εΐ6αν θάλασσαν, άπέκτεινεν · οίς
1

τΐροστετίμητοα Α.

2

πατρός, υμών ed.: πατρός ήμων Α.

130: 4 Dt. 32, 43.
131: 1 Dt. 32, 7—9.
131: 3 cf. Dt. 4, 34.
Ex. 6, 1; 16, 10. Gen. 50, 24; Act. 13, 17. cf. Ex. 14, 6. cf. Ex. 13, 21.
Ps. 77 (78), 24,25. cf. Ex. 16, 14 sq. cf. Ex. 15, 25.

253

Dialogus.

καΐ ΰτύλος φωτός έλαμπεν, Ινα καΐ παρά τον πάντα άλλον λαον
τον εν τω κόομω Ιδίω καΐ άνελλιπεϊ καΐ (f. 183 b) μη owoo/rt φωτυ
χρηβ&αι1 εχητε' oig αρτον εις τροφην ίδιον2 αγγέλων ουρανίων,
το μάννα, εβρεζεν, ίνα μηδέ οιτοποιΐας <ϊδομ^θ6 ξητήοητε' και
το εν Μερρα3 νδωρ έγλνκάν&η' 4 και ΰημεΐον τον ΰτανρονο&αι
μέλλοντος και επϊ των οφεων των δακόντων^ νμας, ως προεΐπον, γεγένηται5 (πάντα προλαμβάνοντος προ των ιδίων καιρών
τά μνοτήρια χαρίζεσαι νμιν τον &εον, προς ον a%c£ottfro£ έλέγχεο&ε άει γεγενημένοι) και διά τον τύπον της έκτάόεως των
χειρών Μωνΰέως6 καί 7 τον έπονομαό&έντος *Ιη6ον πολεμούντων
τον Άμαλήκ, περί ού εϊπεν 6 &εος άναγραφηναι το γεγενημένον,
φήοας καϊ εις τάς νμών άκοάς Ίηΰον παρα&έβ&αι το 'όνομα,
ειπών ότι οντός έΰτιν8 δ μέλλων έξαλείφειν άπο της νπο τον
ονρανον το μνημόύννον τον Άμαλήκ. 5 και ότι το μνημόόννον τον ΙΑμαληκ και μετά τον τον Νανή vibv μένει, φαίνεται'
διά δε τον Ίηόον τον ΰτανρω&έντος, ον και τά σύμβολα εκείνα
προκηρύγματα %\ν τών κατ1 αντον9 απάντων, ότι μέλλει δξολο&ρεν&ή6ε6&αι τά δαιμόνια καϊ δεδιέναι το όνομα αντον, καϊ
πάοας τάς αρχάς και τάς βασιλείας ομοίως νφοραύ&αι αντον,
και εκ παντός γένους άν&ρώπών &εοΰεβεις και ειρηνικούς
δείκννύ&αι είναι τονς εις αντον πιστεύοντας, φανερόν ποιεί,
και τά προανιύτορημένα νπ' έμον, Τρύφων, 6ημαίνον6ι. 6 και
τοόαύτη δε όρτνγομήτρα (f. 184 a) έδόϋ"η νμιν έπι&νμηοαύι
κρεωφαγίας, ο6η άνάρι&μος είπειν' οίς και εκ πέτρας νδωρ
άνέβλνΰε, καϊ νεφέλη εις οκιάν άπο καύματος και φνλακήν άπο
κρύονς εϊπετο, άλλον ουρανοί) κα^τ/ου τρόπον καϊ προαγγελίαν
άπαγγέλλονοα · ων και οι ιμάντες τών υποδημάτων ονκ έρράγηόαν, ονδε αντά τά υποδήματα έπαλαιώ&η, ούδε τά ενδύματα
κατετρίβη, αλλά και τά τών νεωτέρων ΰννηύζανε.
132 1 Και προς τούτοις έμοΰχοποιήΰατε και προς τάς
&νγατέρας τών αλλογενών πορνενόαι και είδωλολατρηΰαι έΰπον1

2
%QV6^S Α.
δι' Α.
5
κόντων Α.
γεγενήσ&αι Α.
εστίν Α : mg. ό τοιούτος εστίν.

3
6

Α corr.: man. prim. Μέρα.
7
Μωνσέος Α.
ώς add Α.
9
αντον Α.

4

8

διδασ
οτι ούτος

131: 4 cf. Ex. 17, 11—13. cf. E x . 17, 14. Dt. 25, 19.
131: 6 cf.
Ex. 16, 13. cf. Num. 20, 11. cf. Ex. 13, 21. Ps. 104 (105). 39. cf. Is.
65, 17; 66, 22; Rev. 21, 1. cf. Dt. 8 , 4 ; 29, 5 (4). Neh. 9 (2 Esd. 19),
21.
132: 1 cf. los. 10, 12, 13.
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δάΰατε, και μετά ταύτα πάλιν, της γης νμϊν παραδοθείΰης μετά
δυνάμεως τοόαύτης, ως και τον ηλιον θεάβαβθαι υμάς προστάξει
τον ανδρός εκείνου τον έπονομαύθέντος τω Ίηΰού ονόματι ΰταθέντα εν τω ούρανω και μη δύναντα μέχρις1 ωρών τριάκοντα
εξ2, καϊ τάς αλλάς πάόας δυνάμεις τάς κατά καιρόν γεγενημένας νμϊν ων καϊ άλλην μίαν καταριθμήβαι τά νυν είναι /xot
δοκεϊ' 6υναίρεται γάρ προς το και εξ αυτής ΰννιέναι νμας τον
Ίηβονν, ον καϊ Υ}μεϊς επέγνωμεν Χριΰτον vlbv θεού, ΰτανρώθέντα και άνα6τάντα κία άνεληλνθότα εις τονς ουρανούς καϊ
πάλιν παραγενηοόμενον κριτην πάντων απλώς ανθρώπων μέχρις
αυτού Αδάμ. 2 επίΰταΰθε ονν, ελεγον, οτι, της βκηνης του
μαρτυρίου υπο τών περί Άξωτίονς πολεμίων (f. 184 b) άρπαγείΰης και πληγής αυτοϊς γεγενημένης φο/3£ρ«^ και ανιάτου,
έβουλεύΰαντο εφ αμάξης, υφ η δαμάλεις νεοτόκους εξενξαν,
έπιθεϊναι, είς πεΐραν του γνώναι ει δυνάμει θεού διά την 6κηνήν πεπληγμένοι εΐόϊ καϊ βούλεται 6 θεός άπενεχθηναι αντην
όθεν ελήφθη.
3 και προπάντων τούτο αι δαμάλεις, υπο μη
δενός οδηγούμεναι ανθρώπων, ουκ ηλθον μεν είς τον τόπον
οπόθεν εϊληπτο ή 6κηνή, αλλ' είς χωρίον τινός ανδρός καλου
μένου Αυ6η, oficöin^oi; εκείνον τον μετονομαόθέντος τω Ίηΰού
ονόματι, ως προελέλεκτο, ος και εΐοήγαγε τον λαόν εις τήν γην
καϊ κατεκληροδότη6εν αντοϊς αντην
εις ο χωρίον έλθούόαι
μεμενήκαόι, δεικννμένον υμΐν καϊ διά τούτων, ort τω της δννάμεως ονόματι ώδηγήθηΰαν, ως πρότερον ό περιλειφθεϊς λαός
άπο τών απ* Αϊγνπτονζ εξελθόντων διά τον λαβόντος το Ίηΰού
όνομα, Ανόή πρότερον καλονμένον, είς τήν γην ώδηγήθη.
133 1 Και τούτων και πάντων τών τοιούτων παραδόξων
και θανμαβτών νμϊν γενομένων τε και δρωμένων κατά κίπροΰ^,
έλέγχεΰθε καϊ διά τών προφητών μέχρι τον και τά έαντών τέκνα
τεθνκέναι τοϊς δαιμονίοις και έπϊ τούτοις πα<5ι τοιαύτα τετολμηκέναι εις τον Xottfröi/ και ετι τολμαν, εφ οις %ä(Si γένοιτο
νμϊν, έλεος παρά τον θεού και τον .Χρίστου αντού λαβούόι,
<5ωθηναι. 2 (f. 185 a) διά γάρ τον προφήτον'Ηοαίον
προεπιΰτάμενος 6 θεός ταύτα μέλλειν νμας ποιειν κατηράοατο όντως'
1

μέχρις k Ο,ΟΥΧ.: man. prim. μέχρι. 2 τριαπονταέξ, Α; mg. 6ημι(ον?)
Όπερ λέγει ovrog περί τον ήλίον, οτι τριακονταέξ ώρας ί'ατατο. 3 Λιγνπ&ου Α.
132: 3 cf. 1. Reg. 6, 8—14.
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Oval τη ψνχγι αυτών' βεβονλεννται
βονλήν πονηράν κα$ εαυ
τών, είπόντες * Ζ/ήΰωμεν τον δίκαιον, ότι δύοχρηΰτος ήμιν ε6τι.
τοίννν τα γεννήματα
των έργων αντών φάγονται.
oval τω
άνόμω' πονηρά κατά τα έργα τών χειρών αντον
όνμβήόεται
αντω.
λαός μου, οι πράκτορες
νμών καλαμώνται ν μας καϊ οι
απαιτούντες κνριενόονόιν
υμών.
3 λαός μον, οι
μακαρίξοντες
νμας πλανώβιν νμας κα\ την τρίβον τών οδών νμών
ταράΰόονβιν. άλλα ννν καταοτήόεται
εις κρίόιν τον λαον αντον, και
αΰτό^ owptog εις κρίΰιν ήζει μετά τών πρεΰβντέρων
τον λαον
nccl τών αρχόντων αντον'
νμεΐς δε τι ένεπνρίαατε
τον αμπε
λώνα μον, καϊ ή αρπάγη τον πτωχού εν τοις οϊκοις νμών;
νμεις
τί αδικείτε τον λαόν μον καϊ το πρόσωπον
τών τ ο ^ ^ ώ ι / κατηόχννατε; 4: και εν έτέροις πάλιν λόγοις 6 αντος προφήτης
εις
το αυτό είπεν
Oval ol επιοπώμενοι τάς αμαρτίας αντών ως εν
ϋχοινιω μακρω καϊ ως ζνγού ίμάντ^ δαμάλεως τάς ανομίας,
οί
λέγοντες'
Το τάχος αντον εγγιύάτω , και ελ&έτω η βονλη τον
αγίον Ίόραήλ, ίνα γνώμεν.
Oval οι λέγοντες τό πονηρον καλόν
καϊ το καλόν πονηρόν, οι τι&έντες το φώς ύκότος (f. 18δ b) και
το οκότος φώς, οι τι&έντες το ^ κ ρ ό ι / γλνκν καϊ το γλνκν
πικρόν.
ΟύαΙ ο Ι ΰννετοί εν έαντοις και ενώπιον αυτών
επιστήμονες.
5 Oval οι ϊΰχνοντες νμών, οί τον olvov πίνοντες,
και οί δννάΰται,
καϊ οί κιρνώντες το βίκερα, οί δικαιούντες τον άόεβή
ένεκεν δώρων, καϊ το δίκαιον τον δίκαιον αϊροντες. διά τούτο,
δν τρόπον καν&ήόεται καλάμη νπο άν&ρακος πνρος καϊ ύνγκαν%η6εται νπο (jpXoyog καιομένης,
ή ρίζα ώς χνούς εόται καϊ το
αν$ος αντών ώς κονιορτος άναβήόεται'
ον γάρ η&έλη6αν τον
νόμον κνρίον Σαβαώ&, αλλά το λόγϊον κνρίον τού
άγίονΊοραήλ
παρώζνναν.
καϊ ε&νμώ&η οργή κύριος Σαβαώ&,
καϊ επέβαλε
τάς χείρας έπ* αυτούς καϊ επάτα%εν αυτούς καϊ παρωζνν&η επί
τά όρη, καϊ έγενή&η τά ^νηοιμαΐα1
αντών εν μέόω ώς κοπριά
δδον* καϊ εν παΰι roikcng ονκ άπεβτράφηοαν,
αλλ1 ετι η χειρ
2
αντών υψηλή .
6 ετι γάρ αλη&ώς ή χεΙρ υμών προς κακόΛο^'αι/ υψηλή,
ότι και τον Χριΰτον αποκτείναντες
ονδ' όντως
μετανοείτε, αλλά και ήμας, τονς πιοτενοαντας
δι' αντον τω &εω
1

ftvriaTfipaia Α.

2

ύιρι,λή Α.

133: 2, 3 Is. 3, 9 - 1 5 .
5, 44. Lc\ 6, 27, 28.

133: 4, 5 Is. 5, 18—25.

133: 6 cf. Mt.
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και #ατρΙ των όλων, μιβεϊτε και φονεύετε,
δβάκις αν λάβητε
έξονοίαν,
αδιαλείπτως
δε καταρα6&ε αύτω τε έκείνω και r<Hg
άι£ αυτού, πάντων ημών ευχόμενων νπερ νμών καϊ νπερ πάν
των απλώς άν&ρώπων,
ώς νπο του Χοκ^του ημών καί κυρίου
ΐίοιεΐν έδιδάχ&ημεν, παραγγεί(ϊ. 186 &)λαντος ήμΐν εΰχεβ&αι και
υπέρ τών έχ&ρών και αγαπάν τους μιόονντας και ενλογεΐν τους
καταρωμένονς.
134 1 ΕΙ ουν και υμάς δνΰωπεΐ
τά τε τών
προφητών
διδάγματα κα\ τα εκείνου αντον,
βέλτιόν έότιν υμάς τω &εω
επε<5&αι η τοις άΰννέτοις και τυφλοΐς διδαόκάλοις υμών, OXXIVSQ
και μέχρι νυν καϊ τέοοαρας καϊ πέντε εχειν υμάς
γυναίκας
εκα6τον <5υγχωροϋ6ι, καϊ εάν εϋμορφόν
τις ίδων
έπι&υμήΰη
αυτής, τ ας Ιακώβ του Ίΰραηλ και τών άλλων πατριαρχών
πράξεις
άνιΰτοροϋντες
κίώ μηδέν άδικεΐν λέγοντες τους τα όμοια πράτ
τοντας, τάλανες και ανόητοι και κατά τοϋτο οντες.
2 ώς προέφην γάρ, οϊκονομίαι τίνες μεγάλων μυοτηρίων
εν έκάοτη τινϊ
τοιαύτη πράξει άπετελοϋντο.
εν γαρ τοις ^c^otg του'Ιακώβ
τις
οικονομία καϊ προκήρυξις άπετελεϊτο, ερώ, όπως και εν τούτοις
έπιγνώτε οτ& ούδεν προς το αϊειωδέΰτερον,
δι' δ έκάοτη πραξις
γέγονεν, άπεΐδον νμών αεί οί διδάΰκαλο^ αλλά προς τά χαμαιπετη και τά διαφ&ορας μαλ/Ιοι/ πά&η. Προσέχετε
τοιγαροϋν
o^g λέγω.
3 Της υπο του Χ ρ ^ τ ο υ μελλούσης
απαρτίζεσαι
πράξεως τώτο«. %ΰαν οί ^ίψοί. του Ιακώβ,
δύο γαρ
άδελφάς
κατά το αυτό ου &εμιτον γαμηόαι τον Ιακώβ'
και οουλδυ£6 δε
τω Λαβαν υπέρ τών θυγατέρων,
και ψευύϋ'είς έπι τη νεωτέρα
πάλιν (f. 186 b) έδούλενβεν επτά ετη. αλλά Λεία μεν 6 λαός
νμών καϊ ή Συναγωγή,
Ύαχηλ δε Ύ\ εκκλησία ημών. καϊ υπέρ
τούτων δουλεύει μέχρι νυν 6 Χριΰτος
και τών εν
άμφοτέραις
δούλων.
4 έπει γάρ τοις δυοιν νιοις το τον1 τρίτου2
όπέρμα
είς δουλείαν δ Νώε· έδωκε, νυν πάλιν εις άποκαχάόχαόιν
αμφο
τέρων τε τών έλεν&έρων τέκνων και τών εν αντοΐς
δούλων
Χριΰτος ελήλν&ε, τών αντών πάντας καταξιών τονς
φνλάββοντας
τάς έντολάς αντον,
ον τρόπον καϊ οί άπο τών έλεν^έρων καί
οί άπο δούλων γενόμενοι τω Ιακώβ πάντες νιοι και
ομότιμοι
1

om Α.

2

Α corr.: man. prim. xqitov.

134: 3 cf. Gen. 29, 16—29.
49, 1—27.

134: 4 cf. Gen. 9, 25—27. cf. Gen.
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γεγόναύι' κατά δε την τά%ιν και κατά την πρόγνωύιν, ojrotog
εκαύτος ε'tfrat, προλέλεκται. 5 έδούλενΰεν Ιακώβ τω Λαβαν
νπερ των ράντων καϊ πολνμόρφων θρεμμάτων
έδούλενόε και
την μέχρι οτανρον δονλείαν ο Xpttfrög νπερ των εκ παντός
γένους ποικίλων καϊ πολνειδών ανθρώπων, δι1 αίματος και
μνότηρίον τον οτανρον κτηοάμενος αντονς' Λείας άο^ενεΐς
Ύ\6αν οι όφ&αλμοι' και γαρ νμών οφόδρα οι της ψνχης οφ
θαλμοί, -έκλεψε Ψαχήλ τονς θεούς Λαβαν και κατέκρνψεν αυ
τούς εως της όήμερον ημέρας' και ήμΐν άπολώλαύιν ol πατρικοί
καϊ υλικοί &εοί. 6 τον χρόνον πάντα εμιΰειτο νπο τον αδελ
φού 6 'Ιακώβ' και ημείς ννν και αντος 6 κύριος ημών μιΰεΐται
νφ υμών (f. 187 a) και νπο τών άλλων απλώς ανθρώπων, όν
των πάντων τη φύόει αδελφών. Ιύραήλ έπεκλή&η Ιακώβ' καϊ
Ίόραηλ καϊ ό XpttfTÖg άποδέδεικται, ό ων και καλούμενος Ίηΰονς.
135 1 Κάί όταν ή γραφή λέγη' Έγώ κύριος 6 θεός, 6
άγιος Ίαραήλ, 6 καταδείξας Ίΰραηλ βασιλέα υμών' ονχϊ αληθώς
τον Χρκ?τόν τον αίώνιον βασιλέα άκούΰεό&ε; κάί Ιακώβ γάρ,
δ τον Ίααάκ νιος, οτι ουδέποτε βασιλεύς γέγονεν , έπίΰταόθ'ε'
καϊ δια τούτο η γραφή, πάλιν εζηγονμένη ήμιν τίνα λέγει βα~
ύιλέα Ιακώβ καϊ Ίοραήλ, όντως εφη' 2 Ιακώβ 6 παις μον,
άντιλήψομαι αύτου* καϊ Ίοραήλ ό εκλεκτός μον, προόδέζεταΰ
αυτόν η ψνχή μον. δέδωκα το πνεύμα μον έπ9 αυτόν, καϊ
κρίΰιν τοις εθνεοιν έξ,οίύει. ον κεκρά\εται, ονδε άκονο&ήόεται
έξω ή φωνή αντού' κάλαμον τεΦρανόμένον ον όνντρίψει καϊ
λίνον1 τνφόμενον2 ον οβέόει, εως ον νίκος εξοί<5ει, κρίΰιν άναλήψει, καϊ ον &ρανΰθήόεται, εως αν &η επϊ της γης κρίΰιν'
καϊ επϊ τω ονόματι αντον έλπιούΰιν έθνη.
S μήτι ονν έπϊ
τον 'Ιακώβ τον πατριάρχην ol άπο τών εθνών έλπίζονοιν, αλλ'
ονκ έπϊ τον Χριοτόν, καϊ νμεϊς δε άύτοί; ώς ονν Ίοραήλ τον
Χριΰτον καϊ Ιακώβ λέγει, όντως3 καϊ ήμεϊς εκ της κοιλίας τού
Χριβτού λατομηθέντες Ίβραηλιτικον το άληθινόν έόμεν γένος,
αντω δε μάλλον τω ρητω προοέχωμεν. 4 Και έζάζω*, φη<5ι,
1
Hftov Α man. prira.: λίνον corr.
4
όντως: όντως λέγει Α.
εξαγάγω Α.

2

τνφώμενον

Α.

3

λέγει,

134: 5 cf. Gen. 30, 33. cf. Philip. 2, 7,8. Gen. 29,17. cf. Gen.
31, 19 sq.
135: 1 Is. 43, 15.
135: 2 Is. 42, 1—4.
135: 3 cf. Philip.
3, 3.
135: 4 Is. 65, 9—12.
Ooodspeed.
17
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rö i£ 'Ιακώβ όπέρμα καί εξ Ιούδα* καϊ (f. 187b)
κληρονομηθεί
το δρο£ το αγιόν μον, καϊ κ λ ^ ο ο ^ ο ^ ^ 0 1 , < ? ^ °^ εκλεκτοί μον
καϊ οι ό*οί)λο£ μον, και κατοική6ον6ιν
εκεί' και έΰονται εν τω
δρνμω επαύλεις ποιμνίων, και φάραγζ Άχώρ εις άνάπανΰιν
βονκολίων τω λαω οϊ έζήτηόάν με, νμεϊς δε, ol
εγκαταλείποντας
με και έπιλαν&ανόμενοι
το ορός το αγιόν μον καϊ
έτοιμάζοντες
rotg δαιμονίοις τράπεζαν καί πληρονντες
τω δαίμονι
κέραομα,
εγώ παραδώόω νμας εις μάχαιραν
πάντες όφαγή πεβεϊβ&ε ort
έκάλεόα νμας και ονχ ύπηκονοατε 1, και εποΐΊΤ[6ατε το ποντιρον
ενώπιον μον, και α ονκ έβονλόμην έζελέζαο&ε.
5 και τα μεν
της γραφής ταντα'
ΰνννοεϊτε
δε καϊ αντοϊ οτι άλλο τί έΰτι το
εξ Ιακώβ βπερμα ννν λεγόμενον,
ούχ ώς οίη&είη τις αν περί
τον λαον λέγεΰ&αι.
ον γαρ ενδέχεται τοις ε'ξ Ιακώβ
γεγεννημένοις2
άπολιπείν
έπείΰαξιν τονς εξ Ιακώβ όπαρέντας,
ονδε
ονειδίζοντα τω λαω ώς μη ά%ίω της κληρονομιάς, πάλιν, ώς ύπολαβόμενος, τοις αντοις νπιόχνεΐΰ&αι.
| 6 αλλ' ονπερ τρόπον εκεί
φηύιν 6 προφήτης'
Και ννν όύ οίκος τον Ιακώβ,
δενρο καϊ
πορεν&ώμεν εν φωτϊ κνρίον
άνηκε γαρ τον λαον αντον,
τον
οίκονίακώβ,
οτι έπλήό&η η χώρα αντών, ώς το απ* αρχής, μαν
τείων και κληδονιΰμών'
οντω και εν&άδε δει νοεϊν ήμας (f. 188 a)
δύο σπέρματα 'Ιούδα καϊ ό*ΰο γένη, ώς δύο οϊκονς 'Ιακώβ,
τον
μεν εξ αίματος καί ΰαρκός, τον δε εκ πίβτεως και
πνεύματος
γεγεννημένον.
136 1 :Οράτε γαρ ώς προς τον λαον ννν λέγει,
ανωτέρω
ειπών *Όν τρόπον ενρε&ήοεται ράξ εν βότρνϊ, καϊ έρονβι'
Μη
λνμανη αντόν, οτι ευλογία εν αντω έύτιν, οντω ποιήοω
ένεκεν
τον δονλεύοντός
μοι' τούτον
ένεκεν ον μη άπολέβω
πάντας'
καϊ μετά τούτο επιφέρει* Καϊ εξάξω το έζ'ίακώβ καϊ
έζ'Ιούδα.
δήλον ονν, ει εκείνοις όντως3 οργίζεται καϊ δλιγοΰτούς
κατάλείψειν απειλεί,
αλλονς τινάς έζάζειν επαγγέλλεται
οι κατοική6ονθιν εν τω ορεί, αντον.
2 ούτοι δέ ειΰιν ονς είπε οπερειν
1

ελάληβα καϊ παρηκονΰατε add ed. (e LXX, et Dial. 136: 2 o f e
3
lalovvtog άκονετε). 2 Α corr.: man. prim. γεγενημένοις.
Α corr.: man.
prim. οντω.
135: 6 Is. 2, 5, 6. cf. Ioan. 1, 13. Gal. 4, 29. 136: 1 Is. 65, 8, 9.
136: 2 cf. Ier. 38 (31), 27. Ez. 36, 12. cf. Is. 65, 12 Is. 3, 9, 10. cf.
Sap. 2, 12.
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καϊ γεννηοειν'
νμεις γαρ οντε καλούντος αντού άνέχε6&ε οντε
λαλούντος
άκονετε.
άλλα καϊ το πονηρον εποιηΰατε
ενώπιον
κνρίον.
το δε υπερβάλλον
νμών της κακίας το καϊ
μιΰειν,
ον1 έφονενΰατε , δίκαιον καϊ τονς άτί αντον λaßόvτag
είναι
όπερ εΐοίν, ενΰεβεΐς καϊ όϊκο^ίΗ και φιλάνθρωποι,
τοιγαρούν
Oval τη ψνχΐί αυτών λέγει κύριος, διότι2 βεβονλεννται
βονλην
πονηραν κα& έαντών, εiπόvτεg· 'Άρωμεν τον ötxcuoi/, h\i δν6χρηβτος ημϊν έότιν.
3 ον γαρ καϊ νμεΐς τη Βάαλ έ&νετε, hg
οί πατέρες υμών, ονδε έν ΰν&κίοις η μετεώροις rdjrotg πέμματα
έποιεϊτε τη οτρατια τον ουρανού, αλλ' οτι ονκ έδέζαό&ε (f. 188 b)
τό^Χρκ^τόν αντον. δ γαρ τούτον άγνοών αγνοεί καϊ τήν βον
λην τον θεού, καϊ ό τούτοι νβρίζων και μιοών καϊ τον πέμψαντα
δήλον οτι καϊ μιβεϊ καϊ υβρίζει' καϊ ει ον πιοτενει τις είς αυτόν,
ον πιοτενει τοϊς τών προφητών κηρνγμαοι
τοις αντον
εναγγελιΰαμένοις καϊ κηρνζαόιν είς πάντας.
137 1 Μη δη, ω αδελφοί,
κακόν τι εϊπητε εις εκείνον
τον έοτανρωμένον,
μηδέ χλενάόητε
αντον τονς μώλωπας,
olg
ίαθηναι παβι δννατόν,
ώς καϊ ημείς ίά&ημεν.
καλόν γάρ, ην
πειΰθέντες
rotg λόγοις περιτμηθητε
την οκληροκαρδίαν, ην ονχϊ
δι υμών έγγινομένην
γνώμην έχετε, επειδή εις ΰημεΐον ήν δε
δομένη, άλλ' ονκ εις δικαιοπραξίας
έργον, ώς8 ο[ λόγοι άναγκα£οι><η. 2 ονμφάμενοι
ονν μη λοιδορητε
επϊ τον νϊον τον
θεού, μηδέ Φαριβαίοις*
πειθόμενοι
διδαβκάλοις
τον
βαοιλέα
τον Ίόραήλ έπιόκώψητέ ποτέ, οποία διδάοκονΰιν
οί άρχιΰννά705^0^ νμών, μετά την προόενχήν.
ει γάρ 6 άπτόμενός τών μή
εναρέοτων τω θεφ ώς ό άπτόμενος κόρης τον θεού,
πολν5
μάλλον ό τον ήγαπημένον
καθαπτόμενος.
ort δε oirog αντός
εότι, καϊ ικανώς
άποδέδεικται.
3 Καϊ οιγώντων
αντών είπον
Έγώ,
ω φίλοι, καϊ τάς
γραφάς λέγω νύν ώς έξηγήοαντο
οί έβδομήκοντα'
ειπών γάρ
αντάς πρότερον ώς νμεις αντάς έχετε, πεϊραν νμών
έποιονμην
πώς διάκειοθε (f. 189 a) ηδη την γνώμην.
λέγων γάρ την γρα~
φήν, η λέγει'
Οναϊ αύτοΐς,
ort βεβονλεννται
βονλην
πονηράν
1

om Α.

2

διό Α.

3

om Α.

* Φαρισααίοις Α.

δ

πολλν Α.

136: 3 cf. Ier. 7, 18. cf. Ioan. 5, 46,47.
137: 1 cf. Is. 53, 5.
137: 2 cf. Zach. 2, 8. cf. Eph. 1, 6. 137: 3 Is. 3, 9,10. cf. Sap. 2,12.
,17*
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κα& εαυτών είπόντες ως ε%ηγή6αντο ol έβδομήκοντα επήνεγκα *
"Λρωμεν τον δίκαιον, ort δν6χρη6τος ήμιν ε6τιν' εμον εν άρχη
της ομιλίας καϊ slitovrog όπερ νμεις εΙρή6&αι βονλεο&ε,
εί
πόντες'
Λη6ωμεν
τον δίκαιον,
ort δν6χρη6τος
ήμιν
έύτιν.
4 άλλα δε τίνα επράίμτε , καϊ ον δοκειτέ μοι ένηκόως1
των
λόγων έπακηκοέναι.
αλλ* έπεϊ κα\ νυν ηδη r\ ήμερα
πέρας
ποιεΐ6&αι μέλλει, προς δvöμάg γαρ ηδη δ ήλιος ε6τι, καϊ εν τι
προ6&εις τοις ειρημένοις παν6ομαι * τούτο δ1 αντο και εν τοις
εϊρημένοις μοι έρρέ&η2, άλλα πάλιν αντοζ έπεϊ)εργά6α6&αι
αν
δίκαιον είναι ftot δοκεϊ.
138 1 Γινώοκετε ονν, ώ άνδρες, εφην, ort εν τω Ήόαία
laAsxrat ύπο τον &εον προς την Ίερονβαλήμ,
ort Έπϊ τον κατακλνομον τον Νώε εΰωΰά 6ε. τούτο δε έοτιν δ ελεγεν δ &εός,
ort το μνοτήριον τών ΰωξομενων ανθρώπων έπϊ τον
κατακλνύμον γέγονεν.
δ δίκaιog γαρ Νώε μετά τών άλλων
ανθρώπων
έπι τον κατακλν6μον,
τούτ εότι της τε γνναικος της αντον καϊ
τών τριών τέκνων αντων* και τών γνναικών τών νιων
αντον,
οϊτινες άρι&μω όντες οκτώ, 6νμβολον
εϊχον της άρι&μφ μεν
ογδόης ημέρας, εν η έφάνη δ Χρι6τος ημών άπο νεκρών άναβτάς,
δννάμει] ό*' άει πρώτης (f. 189 b) νπαρχον6ης.
2 ό γάρ Χρι6τός,
πρωτότοκος πάοης κτίβεως ών, καϊ αρχή πάλιν άλλον
γένονς
γέγονε,
του άναγεννη&έντος
νπ7 αντον δι νδατος και πίστεως
καϊ ξνλον, τοϋ το μνύτήριον
τον βτανροϋ έχοντος,
ον τρόπον
και δ Νώε εν %νλφ διεΰώ&η εποχούμενος
τοις νδα6ι μετά τών
ίδιων,
όταν ονν εϊπη δ προφήτης'
'Επί Νώε εΰωβά 6ε, προέφηνδ, τω δμοίως πι6τω λαω προς &εον öVrt και τά
6ύμβολα
ταύτα εχοντι6 λέγει,
και γάρ ράβδον έχων δ Μων6ής7
μετά
χεϊρα διά της $αλά66ης διήγαγεν νμών τον λαόν.
3 νμεις δε
απολαμβάνετε ort τω γένει νμών μόνων8 ελεγεν ή τη γη. ort γάρ
πά6α ή γη, ως ή γραφή λέγει, κατεκλν6&η , καϊ νψώ&η
το
νδωρ επάνω πάντων ορέων πήχεις δεκαπέντε,
δ &εος9 ον τη
γη φαίνεται είρηκώς, αλλά τω λαω τω πει&ομένω αντώ, ω καϊ
1

άνηκοως Α.
cos αροέφην ed.
ed.: ωβτε Α.
5

2

6

Α mg.: έρρή&η Α.
έχοντα Α. 7 Μωΰής Α.

138: 1 cf. Is. 54, 8, 9.
Gen. 7, 19, 20.

3

4
αντώ Α.
αντον ed.
8
μόνον ed. 9 ό &εος

138: 2 Col. 1, Ιδ. cf. Is. 54, 9.

138: 3 cf.
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προητοίμαΰεν
εν Ίερονοαλήμ,
mg
προαποδέδεικται
των επί τον κατακλνβμον
βνμβόλων
εϊπον δε, δι
πίΰτεως και ζύλον οι προπαραόκεναζόμενοι
καϊ μεεφ* olg ημαρτον έκφεύξονται
την μέλλονΰαν
έπε'ρ&εον κρίβιν.

139 1 Καϊ γαρ άλλο μνΰτήριον
έπι τον Νώε
προεφητεν&η τελούμενον,
δ ονκ επι6τα6&ε.
ε6τι δε τουττο. εν ταΐς
ευλογίας,
aig ενλόγει δ Νώε τονς δύο viovg αντον, καϊ τον
vibv τον υίου αντον κατα{ί. 1$0%)ραται' τον γαρ νιόν,
οννενλογη&έντα νπο τον $εον,
το προφητικον
πνεύμα
καταρα&&αι
ονκ εμελλεν, άλλ\ επεϊ δι! όλον τον γένονξ τον
έπιγελάΰαντος
τη γνμνώβει νιου αντον ή προότίμηβις
τον αμαρτήματος
είναι
εμελλεν 5 άπο τον vtov την κατάραν πεποίηται.
2 εν δε olg
είπε προέλεγεν
ort καϊ οι άπο Σήμ1 γενηοόμενοι
διακα&έ£,ον6ΐ
τάς κτήύεις και οίκήβε^
τον Χαναάν , και πάλιν οι άπο τον
Ίάφε& αντάς,
äg διακατέΰχον
παρά τών τον Χαναάν οί άπο
Σήμ1 παραλαβόντες2,
διακα&έζονόιν, άφελόμενοι τονς άπο Σήμ
γεvoμέvovg,
ον τρόπον αφαιρεθέντων
αντά τών νίών
Χαναάν
αντοι διακατε6%ον.
3 καϊ οτι οντω γέγονεν,
άκούΰατε.
νμεις
γαρ, οί άπο τον Σήμ κaτάγovτεg το γένος, επήλ%ετε κατά τήν
τον &εον βονλήν τη γη τών νιων Χαναάν καϊ
διακατέοχετε
αντήν.
και οτι ol νιοί Ίάφε&, κατά την τον &εον κρίΰιν
επελΚόντες καϊ αντοι νμιν, άφείλοντο^νμών
τήν γην και διακατέόχον
αντήν , φαίνεται,
εϊρηται δε ταντα όντως'
Έζένηψε δε Νώε
άπο τον O£VOIJ5 και έγνω ο6α έποίηΰεν αντω 6 vibg αντον3 ό νεώ
τερος, καϊ εΐπεν
Έπικατάρατος
Χαναάν παις, οϊκέτης
ädtm
τοΓ^ afoÄipoEg αΰτου. καϊ εΐπεν* Ενλογητος
κΰρ«>55 ό θεός
Σήμ,
καϊ εΰται Χαναάν
Ttatg αντον.
πλατνναι
κύριος τω
(f. 190 b) Ύάφε&, και κατοικηόάτω εν τ ( % οΐκοις Σήμ , καϊ γενη&ήτω Χαναάν παις αντον.
4 δύο ονν λαών
ενλογη&έντων,
τών άπο τον Σήμ καϊ τον Ίάφε&, καϊ πρώτων καταΰχεΐν
τονς
οϊκονς τον Χαναάν εγνωομένων τών άπο Σήμ, και πάλιν διαδέϊ,αΰ&αι παρ' αντών τάς αντάς κτήσεις τών άπο Ίάφε& προει1

Σή& Α.

2

nccl άπο του Ίάφε& add. Α.

139: 1 cf. Gen. 9, 1, 25—27.
1. Pet. 3, 9.

3

αντω Α.

139: 3 Gen. 9, 24—27.

139: 4 cf.
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ρημένων,
καΐ τοις δνσι Xaolg τον ένος λάου του άπο
Xavaäv
εις δονλείαν παραδοθέντος,
6 Χρίστος κατά την τον
παντοκράτορος πατρός δνναμιν
δοθεΐσαν
αντω παρεγένετο,
έΐς
φιλίαν
καϊ ενλόγίαν και μετάνοιαν
καϊ σννοικίαν καλών, την εν τη
αντη γη των άγιων πάντων μέλλονταν
γίνεσθαι, ης1, ώς προαποδέδεικται,
διακατάσχεσιν
έπήγγελται.
δ όθεν οί
πάντοθεν
άνθρωποι, εϊτε δούλοι εϊτε ελεύθεροι, πιστεύοντες έπι τον Χριστον
και έγνωκότες την εν τοις λόγοις αυτού καϊ των προφητών
αντον
άλήθειαν,
επίστανται
άμα αντω εν τη γη εκείνη
γενησόμενοι
καϊ τα αΙώνια και άφθαρτα
κληρονομήσειν.
1 4 0 1 "Οθεν και 'Ιακώβ, ώς προειπον, τύπος ων και αντος
τον Χριστού,
καί Tag δύο δούλας των δύο έλενθέρων
αντον
γυναικών έγεγαμήκει,
και .ε% αντών έτέκνωσεν
υΙου£ 5 εις το
προμηννθηναι
ort ό Χρισνος προσλήψεται και τον ς εν γένει τοϋ
Ίάφεθ οντάς άπο τον Χαναάν πάντας ομοίως roig ελενθέροις
και τέκνα σνγκληρονόμα
εξει' άπερ ημείς οντες, σννιέναι
νμεις
οΰ ό*υ(ί. 191&)νασθε,
διά το μη δύνασθαι
άπο της τον θεού
ζώσης πηγής πιεΐν,
άλλα άπο των σνντετριμμένων
λάκκων και
νδωρ μη δνναμένων
σννέχειν,
ώς η γραφή λέγει.
2 είσϊ δε
λάκκοι σνντετριμμένοι
και νδωρ μη σννέχοντες
ονς
ώρνξαν
νμιν οί διδάσκαλοι νμών αντών, ώς καϊ ή γραφή
διαρρήδ?]ν
λέγει, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων,
και προς
τούτοις έαντονς καί νμας βονκολοϋσιν,
απολαμβάνοντες
ort
πάντως τοίς άπο της σποράς της κατά σάρκα τοϋ Αβραάμ
ούσι,
καν αμαρτωλοί ώσι καϊ άπιστοι καϊ άπειθεις προς τον θεόν, η
βασιλεία ή αιώνιος δοθήσεται,
άπερ απέδειξαν αϊ γραφαΐ ουκ
'όντα. 3 ή2 γαρ τούτο ονκ αν εϊπεν Ησαΐας'
Και ει μη κύ
ριος Σαβαωθ έγκατέλιπεν
ήμιν σπέρμα, ώς Σόδομα αν και Γόμορρα έγενηθημεν
και Ιεζεκιήλ'
οτι καν Νώε και Ιακώβ και
Λανιήλ έζαιτήσωνται
υίού^ η θνγατέρας,
οΰ μή δοθη
αύτοις'
άλλ* οντε πατήρ νπερ νίον οντε νΙος νπερ πατρός, άλΧ έκαστος τη
αμαρτία αύτου άπολεΐται και έκαστος τη έαντον
δικαιοπραξία
σωθήσεται * και πάλιν Ήσαίας'
"Οψονται τά κώλα τών παραβε1

om Α.

2

η Α.

140: 1 cf. Ier. 2, 13.
140: 2 cf. Ier. 2, 13. Is. 29, 13. Mt. 15, 9.
cf. Mt. 3, 9.
140: 3 Is. 1, 9. cf. Ez. 14, 14,16,18,20; 18, 20. Dt.
24, 16. Is. 66, 24.
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1

βηκότων' δ ΰκώληξ αυτών ον παύβεται , και το πϋρ αντών ον
ϋβεο&ήβεται, και εβονται εις οραβιν πάόη 6αρκί. 4 καϊ δ
κύριος ημών κατά το d-ελημα τον πέμψαντος αντον πατρός και
δεΰπότον των (f. 191 b) όλων ουκ αν ειπεν' 'Ήί,οναιν άπο
δνβμών και ανατολών, καϊ άνακλι&ήόονται μετά Αβραάμ καϊ
Ίΰαάκ και Ιακώβ εν τη βαόιλεία τών ουρανών οί δε νιοι της
βαΰιλείας έκβλη&ήόονται είς το όκότος το εξώτερον, άλλα και
ort ονκ αίτια τον &εοϋ ot Λρογινωΰκόμενοι καϊ γενηβόμενοι
άδικοι, εϊτε άγγελοι εϊτε άν&ρωποι, γίνονται φαύλοι, αλλά τη
έαντών εκαοτος αιτία τοιούτοι εΐΰιν οποίος εκαοτος φανήόεται,
απέδειξα και εν rotg εμπροο&εν.
141 1 "Ινα δε μη τίρόφαβιν εχητε λέγειν ort έδει τον
Χριβτόν ΰτανρω&ηναι, η και εν τω γένει νμών2 είναι τονς πα
ραβαίνοντας, καϊ ονκ αν άλλως έδννατο γενέύϋ'αι, φ&άβας διά
βραχέων εϊπον, ort βονλόμενος τονς άγγέλονς και τονς άν&ρώπονς επεύ&αι τη βονλη αντον δ &εος έβονλή&η ποιηοαι τοντονς
αύτεξονόίονς προς δικαιοπραξίαν, μετά λόγον τον έπιοταό&αι
αντονς νφ ού γεγόναοι, και όΥ ον εϊ6ι πρότερον ονκ οντες, καϊ
μετά νόμον τον νπ αντον κρίνεσαι, εάν παρά τον δρ&ον λόγον
πράττωοι' καϊ δι εαντονς ήμεϊς, οι άνθρωποι καϊ ol άγγελοι,
έλεγχ&ηοόμε&α πονηρενοάμενοι, εάν μη φ&άΰαντες μετα&ώμε&α.
2 ει δε δ λόγος τον &εοϋ προμηνύει πάντως τινάς καϊ άγγέ
λονς καϊ άν&ρώπονς κολαο&ήΰεο&αι μέλλοντας, διότι προεγίνωΰκεν αυτούς άμεταβλήτως3 γενηΰομένονς πονηρούς, 3too«tjr£
ταντα, αλλ3 ονχ, ort αντονς δ &εος τοιούτονς (f. 192 a) εποίηοεν.
ωύτε, εάν μετανοήΰωόι, πάντες βονλόμενοι τνχεΐν τον παρά τον
&εοϋ έλέονς δύνανται, καϊ μακαρίονς αύτονς δ λόγος προλέγει
εΙπών Μακάριος^ ω ον μη λογιόηται* κύριος άμαρτίαν rovro
δέ έΰτιν, οςδ μετανοήόας έπϊ τοις άμαρτημαύι τών αμαρτημάτων
παρά τον &εοϋ λάβη αφεΰιν, άλλ1 ούχ, ως ύμεΐς απατάτε εαυ
τούς καϊ άλλοι τίνες ύμιν όμοιοι κατά rovro, οϊ λή>οι>(?^ οτι,
καν αμαρτωλοί ώβι, &εδν δε γινώΰκονόιν, ον μη λογίβηται

2

1
παν&ήαεται ed. (e Ap. 52: 8; τελευτήβει LXX et Dial. 44: 3).
ημών Α. 3 αμετάβλητους Α. 4 λογήΰηται Α. 5 ώς Α.

140: 4 Mt. 8, 11, 12.
141: 2 Ps. 31 (32), 2.
(26), 1—12. cf. 2. Reg. 12, 21, 22.

141: 3 cf. Ps. 25
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αντοίς κύριος άμαρτίαν. 3 μαρτύριον δε τούτον την μίαν τον
ΛανεΙδ δια τήν καύχηβιν αντον γενομένην παράπτωόιν εχομεν,
ήτις τότε άφεί&η, οτε όντως έκλαναε και έ&ρήνηύεν ώς γέγραπται. εΐ δε τω τοιούτω άφεόις πριν μετανοήόαι ονκ έδό&η,
αλλ' 8τε τοιαντα εκλανόε και επραζεν 6 μέγας ούτο^ ßatfd,£i>gl
και χρκ?το$ καί προφήτης, πώς οί ακάθαρτοι καϊ πάντα απονε
νοημένοι, εάν μη &ρηνήβωΰι και κόψωνται και μετανοήόωόιν,
ελπίδα εχειν δύνανται OTt ού μη λο^'ο^ταί- cwtotg κΰρ£0£
άμαρτίαν; 4 και ή μία δε αντη της παραπτώΰεως τον Αανειδ
προς την τον Ονρίον γνναίκα πραζις, ω άνδρες, εφην, δείκννύιν
οτι ονχ ώς πορνεύοντες πολλάς εόχον γνναΐκας οί 2£ατρ&ίίρ%<Μ,
αλλ' οικονομία τις κα\ μνΰτήρια πάντα δι αντών άπετελειτο'
επει ει ΰννεχωρεΐτο, ην βούλεταί τις και ώς βούλεται και
ο6ας βούλεται, λαμβάνειν (f. 192b) γνναϊκας, όποιον πράττονβιν οί άπο τον γένονς νμών άνθρωποι, κατά παοαν γην^
εν&α αν έπιδημήβωβιν η προόπεμφ&ώόιν, αγόμενοι oVo/zcm
γάμον γνναΐκας, πολύ μάλλον αν τω /Ιανειδ τούτο ΰννεχωρεΐτο
πράζειν.
5 Ταντα εΙπών, ώ φίλτατε Μάρκε Πομπήιε, έπανΰάμην.
142 1 'Επί ποϋον δε ό Τρύφων επιόχών * Όρας, εφη,
ort ονκ άπο έπιτηδεύΰεως γέγονεν εν τούτος ήμας ΰνμβαλεΐν.
καϊ οτ& έζαιρέτως ήο&ην τη οννονΰία ομολογώ, και τούτονς δε
οίμαι ofiotcög έμοϊ διατε&εΐ6$αι * πλέον γάρ ενρομεν η προ6εδοκώμεν καϊ προοδοκη&ήναί ποτέ δννατον ήν. εΐ δε όννεχέότερον ήν τοντο ποιεϊν ημάς, μάλλον αν ωφελή$ημεν2, εξετάζοντες
αντονς τονς λόγονς' αλλ' επειδή, φηΰί*, προς τη αναγωγή ει
και κατ? ήμέραν πλουν ποιεΐΰ&αι4 προόδοκας, μη δ κ ι ^ 5 ώς
φίλων ημών μεμνήβ&αι εάν απαλλαγής.
2 Έμον δε χάριν, έφην, ει επέμενον, κα\Ύ ήμέραν έβονλόμην ταντο γίνεσαι'
άναχ&ήΰεο&αι δε ήδη προοδοκών, επι
τρέποντος τον &εον καϊ όννεργονντος, νμας προτρέπομαι, ένΰτηόαμένονς νπερ της έαντών ύωτηρίας μέγιΰτον τούτον αγώνα,
τών διδαόκάλων υμών βπονδάΰαι προτιμήΰαι μάλλον τον τον
παντοκράτορος &εον Χριοτόν.
1

άλλ' . . . βασιλεύς: άλΧ οτε τοιαύτα έπραξε %αϊ όντως εκλαυσεν ό
2
3
μέγας ούτος βαϋίλενς. ην αν κάλλων Α mg.
ώφελη^εψεν ed.
φημ,ϊ Α,
5
* TCXOVV ποιεΪ6&αι\ τί λογιεΐβ&αι Α.
ω%νει Α.

Dialogus.

265

3 Με& α απγ\ε6αν λοιπόν ευχόμενοι τέ ^ot βωτηρίαν και
άπο τον πλου και άπο πάόης κακίας' εγώ τε ϋπερ αυτών ευχό
μενος (f. 193 a) εφην' Ούδεν άλλο μείζον ύμιν εύχεβ^αι
δύ~
ν α μ Μ , ώ άνδρες, η ίνα, επιγνόντες
δια ταύτης της δδοϋ δίδοΰ&αι παντϊ άν&ρώπω εύδαιμονειν1,
πάντως και αυτοί ημιν
όμοια ποιήβητε, το ημών2 είναι τον Χριΰτον του &εοϋ.
Τέλος του προς

1

Τρύφωνα Ίονδαΐον
Ίονβτίνου3.

(^«λο^ου του

άγιου

2
άν&ρώπω ενδαψονεΐν ed.: άν&ρώπινον νουν Α.
το ημών Α :
3
τον Ίηβοϋν ed.
Hie seq. in cod. Α illa Appendix Apologiae lustini
quae fere „Apologia Secunda" appellatur.

TATIANUS.
OEATIO AD GRAECOS.
Tatian, ein Assyrer, ist nach langen Reisen und Studien
in Rom mit Justin bekannt geworden und ist wahrscheinlich
um 150 durch denselben zum Christentum bekehrt worden.
Bald darnach (152—155), aber nicht in Rom, sondern allem
Anschein nach in Griechenland, schrieb er seine Rede an die
Griechen. Er kehrte nachher nach Rom zurück, ward ein
„Hörer" Justins, schrieb ein Buch, genannt „Problemata",
brach um 172 mit der Kirche, kehrte nach dem Morgenland
zurück und stellte wohl erst dort sein Diatessaron aus den
vier Evangelien zusammen. Das letztere ist wahrscheinlich,
— doch läßt sich das kaum sicher feststellen, — in syrischer
Sprache verfaßt worden. Es ist uns aber nur in einer
arabischen «und in einer (vielleicht noch in einer zweiten)
lateinischen Fassung erhalten.
Die Rede an die Griechen (Oratio ad Graecos) schrieb
Tatian um seinen Übertritt zum Christentum zu rechtfertigen. Unter den Schriften Tatians ist sie allein vollständig
griechisch erhalten. Die einzigen nennenswerten Handschriften, in welchen sie uns erhalten ist, sind Abschriften
des Arethas-Codex, Parisinus 451 (914 A. D.). Weil dieser
Teil der Arethas-Handschrift, Bogen 30—34, abhanden gekommen ist, so besitzen diese Handschriften großen Wert
für die Herstellung des Textes. Es sind: Codex Marcianus
343 (V), 11. Jhdt.; Codex Mutinensis III D 7 (M), 12. Jhdt.;
ein zweiter Teil des Mutinensis (M1) Cap. 41: 2 fin. (ίνα. δε
nal) bis zum Ende in einer Abschrift aus dem 11. Jahrhundert
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enthaltend; und Codex Parisinus, Bibl. Nat. 174 (P), 12. Jhdt.
Parisinus habe ich in einer Photographie verglichen, für
die anderen den trefflichen Apparat von Schwartz benutzt.
Die übrigen bekannten Handschriften der Rede sind wiederum nur Abschriften von diesen, besonders vom Parisinus.
Auch die Schriften des Eusebius von Caesarea enthalten
längere Zitate. Clemens Alexandrinus hat die Rede vielfach frei benutzt. In dem Texte die Lücken (^-fc-K·) sind die
von S c h w a r t z bezeichneten.

TATIANUS.
ORATIO AD GRAECOS.
Τατιανοϋ

προς

"Ελληνας.

1 (1) Μη πάνυ φιλέχ&ρως διατί$εβ%,ε προς τους
βαρβάρους,
ω άνδρες 'Έλληνες, μηδέ φ&ονήΰητε τοις τούτων δόγμαΰιν.
ποιον
γαρ επιτήδευμα
παρ' νμιν την όύΰταόιν
ουκ άπο
βαρβάρων
εκτή<5ατο2; Τελμηοΰεων
μεν γάρ οί δοκιμώτατοι την δι1 ονείρων
έζενρον μαντικήν,
Κάρες την δια των άβτρων
πρόγνωΰιν,
πτήσεις ορνίθων Φρύγες ποίί Ίόαύρων
οι παλαίτατοι,
Κύπριοι
&υτικήν, άΰτρονομεϊν Βαβυλώνιοι, μαγεύειν Πέροαι,
γεωμετρείν
Αιγύπτιοι,
την δια γραμμάτων
παιδείαν Φοίνικες,
ο&εν παύ6α<5&ε τάς μιμήσεις
εύρέόεις άποκαλοϋντες.
ποίηΰιν μεν γάρ
άβκεϊν και adftv Όρφεύς υμάς έδίδαζεν, 6 δε avrog και μ / υ ^ θ ί α *
Τουύκανοι
πλάττειν,
ίότορίας ουντάττειν
αϊ παρ"
Λίγυπτίοις
των χρόνων άναγραφαί.
Μαρΰύου
δε κ«ί Όλύμπου την αύλψ
τικήν άπηνέγκαβ&ε*
Φρύγες δε (2) [οϊ]3 αμφότεροι* την διά
ΰύριγγος άρμονίαν άγροικοι 6υνε<5τή<5αντο. ΤνρρηνοΙ
οάλπιγγα,
χαλκεύειν Κύκλωπες,
και επιότολάς όυντάόΰειν
ή Περΰών ποτέ
ήγηΰαμένη γυνή, κα&ά φηόιν* Ελλάνικος* "Ατο66α δε όνομα αύτη
ήν4. καταβάλετε5
τοιγαρουν τούτον τον τϋφον μηδέ
προβάλλετε
ρημάτων εύπρέπειαν,
onwfc? ύφ' υμών αυτών
έπαινούμενοι
όυνηγόρους τους οίκοι κέκτηΰ&ε. χρή δε τον νουν έχοντα την
αφ1 ετέρων περιμένειν μαρτυρίαν
όυνάδειν τε κ«1 εν τη του
λόγου προφορά,
νυν δε μόνοις ύμιν άποβέβί]κε μηδέ εν ταις
δμιλίαις δμοφωνεΐν.
Λωριέων μεν γάρ ονχ ή αύτη λε%ι$ τοις
1

1

Wil.

om Μ Scb.
eiec. Seh.

4

2
5

1: 1, 2 cf. Clem. Alex. Strom. 1, (16,) 74 sq.
Μ (corr.) PV: καταβάλλετε Seh.

1: 2 Hellan., frag. 163 a.

3

om
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άπο της Αττικής, ΑΙολεϊς τε1 ούχ ομοίως τοις'Ίωσι
φ&έγγονται*
στάσεως δε ούσης τοΰαντης παρ12 olg (3) ουκ εχρην απορώ τίνα
με δει καλεΐν "Ελληνα, και γαρ το πανατοπώτατον s, τάς μη σνγγενεϊς υμών ερμηνείας τετιμήκατε,
βαρβαρικαΐς τε φωναϊς εσ^1
οτε καταχρώμ ενοι σνμφύρδην
υμών πεποιήκατε την
διάλεκτον.
τοΰττου χάριν άπεταζάμε&α
τη παρ' νμιν σοφία καν εϊ πάνν
σεμνός τις ην εν αύτη. κατά γάρ τον κωμικον ταντά
έστιν
επιφυλλίδες και στωμύλματα,
χελιδόνων μονόεΐα, λ ω / ^ τ α ί τέχνης,
λαρνγγιώσί
τε ol ταύτης έίίΐέμενοι και κοράκων άφίενται*
φωνήν. ρητορικών μεν γάρ έπ1 αδικία και Συκοφαντία
συνεστήσασ^ε,
μιοϋΌν πιπράσκοντες
των λόγων υμών το αύτεξ,ούσιον καϊ πολ
λάκις το νυν δίκαιον αί&ις ούκ άγα&ον παριστώντες*
ποιητικήν
δε, μάχας ϊνα συντάσσητε
&εών καϊ έρωτας καϊ (4) ψυχής διαφ&οράν.
2 (1) Τί γάρ σεμνον <pUo<yo<powt£g έξ,ηνέγκατε;
τις δε
τών πάνυ Σπουδαίων
αλαζονείας έ'ξω κα&έστηκεν;
Διογένης
πι&άκνης κανχήματι
την αύτάρκειαν
σεμνννόμενος
πολύποδος
ώμοβορία πά&ει σνσχε&εϊς είλεω διά την άκρασίαν
άποτέ^νηκεν.
'Αρίστιππος
εν πορφνρίδι
περίπατων
ά%ιοπίστως
ήσωτεύσατο.
Πλάτων φιλοσόφων νπο Λιοννσίον
διά γαστριμαργίαν
έπιπράσκετο. και Αριστοτέλης
άμα&ώς ορον τη πρόνοια &εΙς και τήν
εύδαιμονίαν
εν οίς ήρέσκετο
περιγράψας,
λίαν
άπαιδεύτως
Άλέζανδρον
το μεμηνος5 μειράκιον έκολάκενεν, δότις
*Αρι0τοτελικώς πάνυ τον εαυτόν φίλον διά το μη βούλεσ&αι
προσκννεϊν
αντον κα&είρ%ας ώσπερ άρκτον η πάρδαλιν
περιέφερε.
πάνν
γοϋν επεί&ετο τοϊς τον διδασκάλου δόγμασιν
την άνδρείαν και
την άρετην (eV 6 ) σνμποσίοις έπιδεικνύμενος
και τον οίκειον και
πάνν (2) φίλτατον διαπείρων
τω δόρατι καϊ πάλιν κλαίων και
άποκαρτερών
προφάσει λύπης, ϊν* νπο τών οίκείων μη μιση&η.
1
γελάσαιμι δ αν καϊ τονς μέχρι ννν τοις δόγμασιν αντον καταχρωμένονς, οϊ τά μετά σελήνην άπρονόητα λέγοντες είναι, προσγειότεροι παρά την σελήνη ν υπάρχοντες καϊ κατώτεροι τον ταύτης
δρόμον,
προνοοϋσι
τών άπρονοήτων
παρ1 οίς δε ούκ εστί
1

2
3
δε Wil.
νμϊν εν add Wil.
it&v άτοτίώτατον MPV: %άνν
4
άτοτΰ. coniic Spr.: πάντων άτοπ. Ges. Seh.
Ges.: εφ/'ει>ιτία ΜΡΥ. 5 το
6
μεμηνος ed.: τε μεμνημένος ΜΡΥ.
εν corr. Par. 2376: om MPV.

2: 3 Aristoph. Ran. 92, 93.
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κάλλος, ου πλούτος, ον ρώμη δώματος, ουκ ευγένεια, παρά τού
τοις ουκ εβτι κατά1 τονΑριΰτοτέλην2 το εύδαιμον. καΐ οί τοιούτοι
φιλοβοφείτωβαν.
3 (1) Τον γάρ Ήράκλειτον ουκ αν άποδεζαίμην εμαντον
έδιδαίμμην είπόντα διά το αύτοδίδακτον είναι και ύπερήφανον
ούδ1 αν έπαινέΰαιμι κατακρύψαντα την ποίήόιν εν τω της 'Αρ
τέμιδος ναω, μυστηριωδώς όπως ϋότερον η ταύτης έκδοβις γίνηται. και γάρ οίς μέλον έΰτι περί τούτων, φαόΐν Εύριπίδην
τον τραγωδοποιον κατιόντα και άναγινώόκοντα διά μνήμης κατ1
ολίγον τοΉρακλείτειον* όκότος τοϊς βπουδαίοις* παραδεδωκέναι.
τούτον μεν ονν την άμα%ίαν ό θάνατος ΰυνήλεγζεν
ϋδρωπι
γάρ ΰυΰχε&είς καϊ την Ιατρικήν ώς ψιλο6οφίαν έπιτηδεύβας
ßoXß£ro£g τε περιπλάόας έαυτ6ν της κόπρου κρατυν&είβης ουνολκάς τε του παντός άπεργαβαμένης όώματος 6πα<5$ε\ς ετελεύτηόεν. τον γάρ Ζήνωνα διά της έκπυρώόεως άποφαινόμενον
άνί6τα6&αι πάλιν τους αυτούς (2) έπι τοις αύτοις, λέγω δε
"Ανυτον κα\ Μέλητον έπϊ τω5 κατηγορεΐν, Βούβιριν δε έπι τω5
ζενοκτονεΐν και Ήρακλέα πάλιν επί τω5 ά&λεΐν, παραιτητέον'
o(?ttg ίν τω κατά τήν έκπύρωοιν λόγω πλείονας τους μοχθηρούς
των δικαίων εΐΰηγεΐται, Σωκράτους ενός και Ηρακλέους καί
τίνων άλλων τοιούτων, γεγονότων ολίγων καϊ ου πολλών, οί
γάρ ποίκοί πάνυ πλείους εϋρε&ήβονται των άγα&ών, καϊ ό &εος
κακών άποδειχ&η6εται κατ1 αύτον ποιητής, εν άμάραις τε κ«1
ΰκώληξι καϊ άρρητουργοις καταγινόμενος. 'Εμπεδοκλέους γάρ το
άλαξονικον αϊ κατά τήν Ακ^λίαν του πυρός άναφυόήόεις απέ
δειξαν, Ζτι μη &εος ων τοϋ& όπερ6 ελεγεν είναι κατεψεύδετο.
γελώ καϊ τήν Φερεκνδους γραολογίαν καϊ (3) του Πυ&αγόρου
τήν περί το δόγμα κληρονομίαν και του1 Πλάτωνος, καν τίνες
μή &έλωΰι, τήν περί τούτους8 μίμηόιν. τις γάρ αν έπιμαρτνρήΰάι τη Κράτητος κυνογαμία9 και ου μάλλον παραιτηόάμενος
τήν εντυφον τών ομοίων αύτω γλωβόομανίαν έπϊ το ξητεΐν το 10
κατ1 αλή&ειαν βπουδαιον τρέφεται11; διόπερ μή παραύυρέτωοαν
1

2
3
κατά corr. Par. 2376: τ ί α ρ ά Μ Ρ ν .
'Αριστοτέλη MV.
M (man,
rec.) corr. Par. 2376 (~τιον)\ Ήράκλειτον ΜΡ Ήράκλειον V. * τοΐξ ÖTCOV6
6
dcu'oig Seh.: οπονδαίως MPV corr.
το MV.
φπερ coniec. Seil.
7
8
9
V : την ΜΡ.
Seh.: τούτον MPV.
ed.: ηοινογαμία PV, -α Μ. 10 επί
. . . τό Ges.: επϊ το ξητεΐν ετύ το MV, επιζητεϊν επϊ το Ρ. u τρεψαι MV.

3 : 1 Herac. frag. 80.
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νμας α£ των φιλοψόφων1
και ον φιλοΰόφων πανηγύρεις,
οϊτινες
εναντία μεν έαντοις δογματίξονΰιν,
κατά δε το έπελθον
εκαβτος
έκπεφώνηκε. πολλά δε και παρ αύτοις έ<5τι προβκρονΰματα'
μιβει
μεν γάρ έτερος τον έτερον, άντιδοζονΰι
δε έαντοΐς διά την άλαgovate/ τόπονς επιλεγόμενοι
3ΗΗ£2 τους προύχοντας,
έχρήν δε
8
μηδέ ßaöιλείας προλήμματι κολακενειν* τους ήγονμένονς,
περίμένειν δε μέχρις αν (4) προς αυτούς οί μεγιστάνες
άφίκωνται.
4 (1) Αιά τί γάρ, άνδρες "Ελληνες, ωΰπερ εν πνγμη
βνγκροΰδΜ/ βονλεοθε τάς πολιτείας καθ· ημών; καί ει μη το?<? τίνων
νομίμοις ΰνγχρήΰθαι
βούλομαι, τίνος χάριν καθάπερ
μιαρώτατος
μεμίΰημαι;
προΰτάττει
φόρονς τελειν δ βαοιλενς,
fVot^og παρέχειν.
δονλεύειν ο δεσπότης και ύπηρετεϊν,
την δονλείαν
γινώβκω.
τον μεν γάρ άνθρωπον
ανθρωπίνως
τιμητέον,
φοβητέον δε μόνον τον θεόν, o<fug άνθρωπίνοις
ούκ εότιν ορατός
όφθαλμοις,
ού τέχνη περιληπτός.
τούτον μόνον άρνεϊσθαι
κελενόμενος ον πειόθήόομαι,
τεθνήζομαι
δε μάλλον, ίνα μή ψεύ~
στης καί αχάριστος
αποδειχθώ,
θεός 6 καθ' ημάς ούκ έχει
σύστασιν εν χρόνω, μόνος άναρχος ων κο^Ι αύτος ύπαρχων των
όλων αρχή. πνεύμα 6 θεός, ον διήκών (2) διά της νλης,
πνενμάτων δε υλικών και τών εν αύτη οχημάτων
κατασκεναστής,
αόρατος τε καΐ άναφής, αϊσθητών καΐ ο ρ α τ ώ ν 5 αύτος
γεγονώς
πατήρ,
τούτον διά της ποιήσεως αντον 0 ϊσμεν και της δννάμεως αύτον το άόρατον τοις ποιήμασι καταλάμβανα μέθα.
δημίονργίαν
την ύπ αύτον γεγενημένην
χάριν ημών
προσκννειν
ού θέλω. γέγονεν ήλιος καΐ σελήνη δι ημάς' είτα πώς τους
εμούς νπηρέτας
προσκννήσω;
πώς δε %νλα και λίθονς
θεούς
«Λοφ^νουμα^; πνεύμα γάρ το διά της νλης ό^ήκον, ελαττον
υπάρχον τον Ό^οτδ'ρου πνεύματος,
ώσπερ δε φνχη 7 παρωμοιω9
μένον, ού τ ί ^ τ ε ο ν έπ ϊσης τω τελείω θεώ. αλλ' ούδε τον
άνωνόμαΰτον
θεον (ϊωροίοκ^τθ'ον * ό γάρ πάντων άνενδεής (β)
ού διαβλητέος ύφ ημών ως ενδεής, φάνερώτερον
δε έκθήσομαι
τά
ημέτερα,
1
ed. (e lustin. App. 3:1): φιλοσόφων MPV, 2 lacuna Wil.
μήτε MPV. * θεραηενειν η praem. V. B Wil: αοράτων MPV.
7
Wil.: <&εόν> add coniec. Seh.
MPV: ψυχή Seh.

4 : 1 Ioan. 4, 24.

4: 2 Ro. 1, 20.

3
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6
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5 (1) Θεός ήν εν άρχ% την δε αρχήν λόγου δύναμιν
παρειλήφαμεν.
6 γαρ δεσπότης των όλων αντος υπάρχων
τον
παντός ή νπόστασις κατά μεν την μηδέπω γεγενημένην
ποίησιν
μόνος ήν καΦο δε πάσα δυναμό ορατών τε και αοράτων [αντος νπόστασις*]
ην σνν αντω, τά πάντα σνν αντω διά λογικής
δυνάμεως αντος [και 6 λόγος, ος ήν εν αντω2,] νπέστησεν.
&εA^ftart δε της άπλότητος αντοϋ προπηδα λόγος' δ δε λόγος ον
κατά κενόν χωρήσας έργον πρωτότοκον τον πατρός y i ^ r a t . τού
τον ϊσμεν τον κόσμον την αρχήν,
γέγονεν
δε κατά
μερισμόν,
ον κατά άποκοπήν
το γάρ άποτμη&εν τον πρώτου κεχώρισται*,
το δε μερισ&εν οίκονο/i^g 3 (2) τήν διαίρεβιν*
προσλαβον
ονκ
ένδεα τον ο&εν εί'ληπται πεποίηκεν. ώσπερ γάρ από μιας δαδος
άνάπτεται μεν πνρά πολλά, της δε πρώτης δαδος διά τήν εζαψιν
τών πολλών δαδών ονκ έλαττονται
το φώς, ούτω και δ λόγος
προελ&ών εκ της τον πατρός δννάμεως
ονκ άλογον
πεποίηκε
τον γεγεννηκότα.
και γάρ αντος εγώ λαλώ, και νμεις
άκούετε'
και ον δήπον διά της μεταβάσεως τον λόγον κενός ό προσομιλών
τον λόγον γίνομαι,
προβαλλόμενος
δε τήν έμαντον φωνήν διακοΰμεΐν τήν εν νμϊν άκόσμητον νλην π φ ο ^ ρ ^ / ^ 6 καί κα&άπερ
6 λόγος εν άρχη γεννη&εις άντεγέννησε
τήν κα& ήμας
ποίησιν
αντος έαντω, τήν νλην δημιονργήσας,
οντω κάγώ (3) κατά τήν
του λόγον μίμησιν αναγεννήσεις
και τήν τον άλη&οϋς
κατάληψιν πεποιημένος
μεταρρν&μίζω
της σνγγενονς
νλης
τήν
σύγχνσιν.
οντε γάρ άναρχος ή νλη κα&άπερ και ό*&εός, οντε
διά το άναρχον \και αντήδ] Ισοδύναμος τω &εω, γενητή δε καϊ
ονχ νπο άλλον γεγοννΐα} μόνον δε νπο τον πάντων (^/-αουρ^οΌ
προβεβλημένη.
6 (1) Και διά τούτο καί σωμάτων άνάστασιν εσεσ&αι πεπιστεύκαμεν
μετά τήν τών όλων σνντέλειαν,
ονχ ως ol Στωικοί
δογματίζονόι
κατά τινας κύκλων περιόδονς γινομένων άεϊ καϊ
άπογινομένων
τών αυτών ονκ επί τι χρήσιμον,
απα% δε τών
κα&* ημάς αΙώνων πεπερασμένων
[και6] εις το παντελές
διά
1

αντος νηόβταβίς susp. Seh. 2 καϊ . . . αντω eiec. Seh. Wil. 3 εν
4
5
οικονομία coniec. Seh.
Seh.: αί'ρεϋίν MPV.
%αϊ αύτη om Wil,
6
om Wil.
5: 1 Ioan. 1, 1. cf. Gen. 1, 1. Col. 1, 15.
17, 18.

6 : 1 Heb. 9, 26. Act.
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μόνων των ανθρώπων την βύβταβιν \εβεβθαι χ] χάριν κρίσεως,
δικάξονβι δε ήμΐν ού Μίνως ούδε (Ραδάμανθυς, ων προ της
τελευτής ουδεμία των ψυχών, ώς μυθολογοϋβιν, εκρίνετο, δοκι
μαστής δε αύτος δ ποιητής θεός γίνεται, καν γάρ πάνυ φληνάφους τε και σπερμολόγους ημάς νομίσητε, μέλον ουκ εστίν
ήμϊν, έπει τούτω τω λόγω πεπιστεύκαμεν.
ώσπερ γάρ ούκ ών
πριν η (2) γενέσθαι τις ημην ούκ εγίνωσκον, μόνον δε εν ύποστάσει της (ίαρκικ^ ύλης ύπήρχον, γεγονώς δε δ μη πάλαι διά
της γενέσεως το είναι πεπίστευκα' τον αύτον τρόπον 6 γενό
μενος και διά θανάτου μηκετ1 ών αύθις τε μηκέθ1 δρώμενος
£σομαι πάλιν ώσπερ μη πάλαι γεγονώς είτα γεννηθείς, καν πυρ
εξαφάνιση μου το σαρκίον, βζατμισθεϊσαν τήν ϋλην 6 κόσμος
κεχώρηκε' καν εν ποταμοις καν εν θαλάσσαις έκδαπανηθώ καν
υπο θηρίων διασπασθώ, ταμείοις εναπόκειμαι πλουσίου δεσπότου. και δ μεν πτωχός καϊ άθεος2 ούκ οϊδεν τά άποκείμενα, θεός
δε ο βασιλεύων, οτε βούλεται, την δρατήν αύτω μόνον3 ύπόστασιν αποκαταστήσει προς το αρχαϊον.
7 (1) Λόγος γάρ δ επουράνιος πνεύμα γεγονώς άπο του
πνεύματος4" και λόγος εκ λογικής δυνάμεως, κατά τήν του γεννήσαντος αυτόν ?ίατρΟ£ μίμησιν εικόνα τής αθανασίας τον άνθρωπον έποίησεν, ϊν\ ώσπερ ή αφθαρσία παρά τω θεώ, τον
αύτον τρόπον θεοϋ μοίρας άνθρωπος μεταλαβών εχη καϊ το
άθάνατον. δ μεν ούν λόγος προ τής των ανθρώπων5 κατασκευής
αγγέλων dijfttou^yog jweTc^ το δε εκάτερον τής i t o t ^ ^ g είδος
αύτε%ούσιον γέγονε τ αγαθού φύσιν μη έχον, δ ·#•&•&6 πλην μόνον
παρά τω θεώ, τη δε ελευθερία τής προαιρέσεως ύπο των αν
θρώπων εκτελειούμενον, όπως δ μεν φαύλος δικαίως κολάξηται
δι1 αύτον γεγονώς μοχθηρός, δ δε δίκαιος χάριν των ανδραγα
θημάτων (2) ά\ίως έπαινήται κατά το αύτεζούσιον του θεοϋ μη
παραβάς το βούλημα. καϊ τά μεν περί τους αγγέλους και αν
θρώπους τούτον έχει τον τρόπον* ή δε του λόγου δύναμις
έχουσα παρ' έαυτη το προγνωστικον ·&·&•& 7 το μέλλον άποβαίνειν
ού καθ9 είμαρμένην τη δε των αίρουμένων αύτεζουσίω γνώμη,
1

eiec. Seh. 2 α&λιος Wil. 3 Seh.: μ,όνην ΜΡ, μ,όνω V. 4 Seh.:
δ
πατρός MPV.
των άν&ρώπων Seh.: τ ανδρών MPV, των ανδρών Ρ
corr. rec. 6 in lac. τέλειον μεν ί'βμεν υπάρχον ονδαμον prop. Seh. 7 %ατα
παν suppl. Wil.
Goodspeed.
18
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των μελλόντων προνλεγε
τάς αποβάσεις καί της μεν TtovrjQiccg
κωλντής έγίνετο δι απαγορεύσεων,
των δε μενόντων
αγαθών
εγκωμιαστής,
καί επειδή τινι φρονιμωτέρω παρά τους
λοιποί
οντι δια το πρωτόγονον σννεζηκολούθησαν
καϊ θεον
ανέδειξαν
οί aV^cojtot καί (άγγελοι*)
τον επανιστάμενον
τω νόμω τον
θεον, τότε η τον λόγον δνναμις τον τε αρ%αντα της aitovolag
και τονς (3) σννακολονθήσαντας
τούτω της σνν αντω öiaC^g
παρψ,ήσατο.
και 6 μεν κατ εΙκόνα τον θεον γεγονως χωρί
οθέντος
&ιί αύτον τοϋ πνεύματος
τον δννατωτέρον
θνητός
γίνεται* διά δε την παράβασιν και την άγνοιαν2 ό πρωτόγονος
δαίμων άποδείκννται
καϊ τούτον ol μιμηοάμενοι,
τοΰτου δε3 τα
φαντάσματα
δαιμόνων
στρατόπεδον
άποβεβήκασι
και διά το
αντε\ούσιον
τη όφών άβελτερία
παρεδόθησαν.
8 (1) 'Τπόθεσις
δε αντοΐς της αποστασίας
οί άνθρωποι
γίνονται,
διάγραμμα γαρ αντοϊς άστροθεσίας άναδεί%αντες ωσπερ
οί Totg κύβοις παίζοντες,
την είμαρμένην
είΰηγήόαντο*
λίαν
αδικον.
8 τε γάρ κρίνων και 6 κριvόμεvog κ α θ '
είμαρμένην
είσϊν γεγονότες,
και οί φovεύovτεg
καί οι φονενόμενοι καί οι
πλοντονντες
καϊ οί πενόμενοι rijg αντής ειμαρμένης
νπάρχονΰιν
άπογεννήματα,
πασά τε γένεση
ωσπερ εν θεάτρω
τερπωλην
παρέσχε τοΰτ<Η£? παρ' οΐς, ως φησιν
"Ομηρος,
άσβεστος δ1 άρ ένώρτο γέλωg μακάρεσσι
θεοΐσιν.
5
οί
γάρ
τονς μονομαχονντας
ßλέπovτεg
καϊ θάτερος
θατέρω σπονδάζων
·&·&·&6 κ α ί 7 δ γάμων καϊ ^αί^οφθορων καί
μοιχεύων γ ελών τ ε καϊ όργιξόμεvog φεύγων τ ε καϊ τιτρωσκόμεvog πώς ονχΐ θνητός (2) είναι νομισθήσεται;
δι" ων γάρ έαντονς οποίοι8 τίνες πεφύκασι τ ο ^ άνθρώποις πεφανερώκασι,
διά
τούτων τονς άκούοντας επί τά όμοια προντρέψαντο.
και μήτι
γε οι δαίμονες αντοι μετά τον ήγονμένον
[αντών9] Αιος νπο
την είμαρμένην πεπτώκασι rotg αντοΐς πάθεσιν οίσπερ10 καί οι
άνθρωποι κρατηθέντες11.
και άλλως δε πώς τιμητέον
τούτονς
1

2
3
add Seh.
avoiccv prop. Ot.
τε coniec. Seh.
* ßaaileiccv
5
6
add Wil.
praem. %ai μητι . . . κρατη&έντες (ex vs. 2) Wil.
lac.
7
indic. Seh. (non Wil.), add %οά μ,ήτι . . . τιρατη^εντες (ex vs. 2).
γάρ
8
9
10
add prop. Seh.
οτι ομ,όιοί coniec. Seh.
eiec. Seh.
Seh.:
n
ωσπερ MPV.
και μ,ήτι . . . κρατηθέντες in vs. 1 transpos. Wil. (Seh.)..

8: 1 cf. Eph. 4, 14. II. 1, 599 Od. 8, 326.
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παρ olg δογμάτων έναντιότης
εσύ πολλή; *Ρέα * μεν γάρ,
ην
06 άπο των Φρνγίων ορών Κυβέλην φασίν, άποτμήσεις
αιδοίων
νενομοθέτηκεν2
δια τον ερώμενον ταύτης "Αττιν
'Αφροδίτη δε
γάμου πλοκαις ηδεται.
μάγος έστιν η Άρτεμις,
θεραπεύει 6
Απόλλων,
καϊ μετά τήν Γοργούς καρατομίαν της
Ποσειδώνος
ερωμένης, αφ ής Πήγασος 6 ίππος και (3) ό Χρυσάωρ
άνέθορε,
τάς σταγόνας τών αΙμάτων ή Αθήνα
και δ Ασκληπιός
διενείμαντο ' και 6 μεν άπ1 αυτών εόωξεν, η δε άπο τών δμοίων
λύθρων άνθρωποκτόνος
[η8 πολεμοποιος*] έγίνετο.
ταύτην ftot
δοκούσιν * Αθηναίοι μη βουληθέντες
διαβάλλειν και τον άπο της
Ηφαίστου
μίζεως γινόμενον τη Γη προσάπτειν,
ίνα μη νομίξ^ταί, καθάπερ
η Αταλάντη
διά τον Μελέαγρον,
ούτω καϊ ή
Αθηνά
διά τον "Ηφαιστον
της ανδρείας έστερήσθαι.
6 γάρ
άμφιγυήεις,
ως εικός, δ πόρπας και γναμπτάς έλικας
δημιουρ
γών τοις κοροκοσμίοις ήπάτησε την άμήτορα παιδα καϊ δρφανήν.
Ποσειδών ναυτίλλεται,
πολέμοις Άρης ηδεται, κιθαριστής
εστίν
δ 5 Απόλλων, Θηβαίοις Λιόνυσος τυραννει, Κρόνος
τυραννοκτονει.
Ζευς καϊ6 (4) θυγατρϊ σνγγίνεται,
καϊ ή θυγάτηρ άπ αυτού κυει.
μαρτυρήσει
μοι νύν Έλευσϊς και δράκων δ fiv^TMfog καϊ Όρφενς
δ θύρας δ'7 έπίθεσθε
βεβήλοις λέγων.
Άϊδωνεύς
αρπάζει την
Κόρην,
καϊ αί πράξεις αυτού γεγόνασι
μυστήρια'
κλαίει Λημήτηρ την θυγατέρα, και τίνες άπατώνται διά τους ' Αθηναίους,
εν τω τεμένει τού Αητοΐδου καλείται τις ομφαλός * ό (f ομφαλός
τάφος εστίν Διονύσου,
επαινώ σε νύν, ω Λάφνη*
την άκρασίαν τού Απόλλωνος
νικήσασα ήλεγζας8
αυτοί) την
μαντικήν,
ότι μη Λρο^νοι^ τα περί σε της αυτού τέχνης ουκ ώνατο.
λεγέτω μ,οί- νύν δ έκατηβόλος πώς "Τάκινθον διεχρήσατο
Ζέφυρος9.
Ζέφυρος
αύτον νενίκηκεν'
και τού τρο^ω^ουτοι-οΌ
λέγοντος
αύρα (5) θεών όχημα τιμιώτατον, ύπο βραχείας αΰρο^ νικηθείς
απώλεσε τον ερώμενον.
9 (1) Τοιούτοι τινές εϊσιν οί δαίμονες ούτοι10 οϊ την ειμαρμένην ωρισαν. στοιχείωσις
δε αύτοΐς ή ζώωσις ήν. τά γάρ
έπϊ της γης ερπετά καϊ τά εν τ ο ^ ϋδασι νηκτά και τά έπϊ τοΓ^
1 2

3
Ges.: *Psccv . . . νενομοθετηκέναι MPV.
MV: η Ρ.
* η
5
6
7
αολεμοαοώς: eiec. Seh.
eiec. Seh.
MPV: τ$ ed.
om MV.
8
9
10
om V.
eiec. Seh.
H MPV: ΰννήλεγ&ς Seh.

8: 3 II. 18, 393, 401.
adesp. 565.

8: 4 Orph., (ed. Abel) Frag. 4, 1.
18*

8: 4, 5 Frag,
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'όρεσι τετράποδα, με& ων βποιοϋντο την δίαιταν εκβληχον trjg
εν ούρανω διαίτης γεγενημένοι,
ταύτα Trjg έπονρανίον τιμής
βίωσαν, ϊνα τε νομιβ&ώοίν αντοϊ διατρίβειν εν ονρανω και
τήν άλογον έπϊ γης πολιτείαν ενλογον διά της άστροθεσίας
άποδείζωσιν. ώστε δ θυμικός και δ έπίμοχθος καΐ δ εγκρατεvόμεvog και δ άκρατη και δ πτωχεύων και δ πλούτων1 εστί
των νομο&ετησάντων την γένεσιν, ή γαρ τον ξαχ^ακοΌ κύκλον
γραφή θεών εστί ποίημα, (2) καϊ το επικράτησαν, &g φασιν,
ένος αυτών φώς τονς πλείονας παράβραβεύει, και δ vικώμεvog
νυν είσαϋθις2 επικρατειν εϊωθεν' εύαρεστοϋσι δε αύτοις οι επτά
πλαι^τοα ·#·&·&3 ωσπερ ol εν wlg πεσσοϊς άθύροντες. ήμεις δε
και ειμαρμένης έσμεν ανώτεροι καϊ αντί πλανήτων δαιμόνων
ίνα τον άπλανη δεσπότην μεμαθήκαμεν καϊ ου καθ' ειμαρμένων
αγόμενοι τους ταύτης νομοθέτας παρητήμεθα. λέγε μοι προς
τον θεοϋ · Τριπτόλεμος έσπειρε τους πυρούς, και μετά το πέν
θος ευεργετεί τους 'Αθηναίους ή Λημητηρ' διά τί δεά της θυγατρος μη άπολωλυιας των ανθρώπων εύεργέτις ουκ έγένετο;
κύων δ της'Ηριγόνης εν ονρανω δείκννται και (3κορπ:£ο<? δ της
9
Αρτέμιδος ßoi]<iH>g καϊ Χειρών δ (3) Κένταυρος η (τε0) ήμίτομος 'Αργώ καϊ η Κάλλιστους άρκτος* είτα πώς πρϊν τούτους
περϊ τάς προει,ρημένας τάζεις6 γενέσθαι ακοίμητος r)v δ ουρανός;
τίνι δε ου γελοιον είναι δόζει το κατά μέν τινας διά την Σικελίαν άστροθετούμενον Αελτωτόν, κατ9 ένίους δε (ώς7) της
τον Αιος προσωνυμίας πρωτότυπον στοιχεΐον; διά τί γάρ ούχϊ
καϊ Ύ) Σαρδω καϊ ή Κύπρος εν ονρανω τετίμηνται; τίνος δε
ένεκεν ούχϊ καϊ των του Λιδς αδελφών, οϊ διενείμαντο τάς
βασιλείας, ·#•&#•8 γραμμάτων σχηματουργία
κατηστερίσθησαν9;
πώς τε δ πεδήσεις Κρόνος καϊ της βασιλείας εκβλητος γενό
μενος της ειμαρμένης οίκονόμος καθίσταται; πώς τε βασιλείας δ
μηκέτι βασιλεύων δίδωσιν; καταβάλετε10 τοιγαροϋν τον (4) ληρον
καϊ μη διά xb'μισειν ημάς αδίκως παρανομήσητε11,
10 (1) Μεταμόρφωσις άνθρώποις μεμυθολόγηται'
μορφουνται δε παρ ύμιν καϊ οι θεοί. δένδρον η Ψέα

μεταγίνεται,

1
2
%άί δ πλονχων Seh.: ά% αντών MPV.
νυν είοανΟΊς ed.: είς
ccv&ig νυν MPV. 3 lac. indic. Seh.
* -ή . . . ds Wil.: διά τί δε ή Δί\5
6
7
8
μ,ήτηρ MPV.
add Seh.
Wil.: πράξεις MPV.
add Wil.
cet
9
10
προβωννμ,ίαι suppl. Seh.
ed.: ηατεστηρίχθησαν MPV.
ηαταβάλn
λέτε Seh.
Ges.: τίαρανομίαψε MPV.
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δράκων δε 6 Ζευς διά την Φερύέφαβΰαν, αϊγειροί (τε)1 αί τοϋ
Φαέθοντος άδελφαϊ καΐ η Λητώ ξώον ευτελές, δι ην Όρτυγία
Αήλος ή νυν κέκληται. &εός, ειπέ μοι, κύκνος γίνεται καϊ την
αετού μορφην αναλαμβάνει καϊ δι οίνοχοΐαν τον Γανυμηδους
τήν παιδεραΰτίαν2 Σεμνύνεται; τί μοι βέβειν &εούς δωρολήπτας
καϊ οργιζομένους αν μη λάβωόιν; έχέτωοαν ο\)τοι την ειμαρμένην' τους πλανητας προβκυνεϊν ου βούλομαι. τίς έότιν ό
Βερενίκης πλόκαμος; που δε ol άβτέρες αυτής πριν τήν προειρημένην άπο&ανεΐν; πώς δε δ τε&νεως *Αντίνοος μειράκιον
ωραιον εν τη ΰελήνη (2) κα&ίδρυται; τίς δ άναβιβάΰας αντόν,
εΐ μητι καϊ τούτοι ως τους βασιλέας μιΣ%Όϋ δι1 έπιορκίας τις
τον &εοϋ3 καταγελών είς τον ονρανον άνεληλυ&έναι φήΰας
πεπίΰτευται κψια τον ομοιον &εολογήΰας τιμής κώ δωρεάς
^ίωται; τί μου* τον &εον βεονλήκατε; τί δε αύτοϋ τήν ποίη6ιν ατιμάζετε-, &ύεις πρόβατον, το δ> αύτο και προόκυνεις'
τανρός έότιν εν ούρανω, καί την δίκόι/cc οφάττεις αντον. ξώον
jto^^o^ b Έν jwatfn/ έκ&λίβει* και (ό) 5 τον άν&ρωποποιον
Προμηθέα καταφαγων άετος τετίμηται. κάλος 6 κύκνος, ort ftotχος fjV καλοί δε και ετεροήμεροι Αιόβκοροι των Αευκιππίδων
ol αρπαβταί. κρείττων* ή Ελένη τον μεν κάρη %αν&ον Μενέλαον καταλιποϋΰα, τω (3) δε μιτρηφόρφ και πολυχρύΰω Πάριδι
κατακολον&ονοα. d^atog και Σώφρων δ την έκπορνεύΰαόαν
είς Ήλύόια πεδία μετατε&εικώς. άλΧ ούδε ή Τννδαρϊς άπη&ανάτι6%αι, και Σοφώς 6 Ευριπίδης νπο ΌρέΣτου της προέιρημένης γνναι%ος τήν άναίρεΣιν παρειόήγαγε.
11 (1) Πώς ούν γένε6ιν την κα$ είμαρμένην αποδέχομαι
τοιούτους αυτής τους οίκονόμους θεωρών; βαΣιλεύειν ού δέλω,
πλοντεϊν ου βούλομαι, τήν Στρατηγίαν παρητημαι 5 πορνείαν
μεμίΣηκα, ναυτίλλεΣ&αι δια την άπληΣτίαν ούκ έπιτηδεύω, Στε
φάνους εχειν ούκ αγωνίζομαι, δοζομανίας άπήλλαγμαι,
θανά
του καταφρονώ, νόθου παντοδαπής ανώτερος γίνομαι,
λύπη
μου την ψνχήν ούκ άναλιΣκει. δούλος εάν ω, την δουλείαν
1
2
add Seh.
την τναιδεραατειαν V.: rg παιδεραστία Ρ, ry τΐεδα3
ραστεια Μ.
τον &εον Wil.: τονς &εονς MPV.
* μ(Η Ρ Heiler.
5
8
add Seh.
%ρεΙττον MV.

10: 2 cf. Od. 15, 133.
11: 1 cf. 1 Cor. 7, 21.

10: 3? sed cf. Eurip., Orestes 1294* 1301.
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υπομένω'
καν ελεύθερος υπάρχω, την εύγένειαν ον
σεμνύνομαι,
τον ηλιον ορώ πάντων τον αυτόν, ενα δε κατά πάντων
τον
θάνατον όΥ ηδονής και ελαττώματος,
ό πλούβιος σπείρει,
και
δ πένης της αυτής σποράς μεταλαμβάνει'
τελευτώσιν
ol πλου
σιότατοι κ^Ι οί μεταιτοϋντες
την αυτήν εχουΰν τον βίου περι
γραφέν,
πλειόνων χρήζουσιν (2) οι πλοντοϋντες
κα\ δι' αξιο
πιστίας μετά της δόξης γίνονται πένης δε και δ
μετριότατος1
των καθ' icwrov έφιέμενος
εύμαρέστερον
περιγίνεται.
τί μοί.
καθ' ειμαρμένην
αγρυπνείς
δια φιλαργυρίαν;
τί δέ μοι καθ'
ειμαρμένην
πολλάκις όρεγόμενος
πολλάκις αποθνήσκεις;
από
θνησκε τω κόσμω παραιτούμενος
την εν αυτω ftavtW * ζήθι
τω θεώ δια της αυτοί) 2 καταλήψεως
την πάλαιαν γένεόιν πα
ραιτούμενος,
ουκ έγενόμεθα προς το άποθνήσκειν,
άποθνήσκομεν
δε δι εαυτούς,
άπώλεσεν ήμας το αύτεξούσιον
δούλοι γεγόναμεν οι ελεύθεροι, δια την άμαρτίαν έπράθημεν.
ούδεν φαϋλον ύπο του θεού πεποίηται,
την πονηρίαν ήμεις
άνεδείξαμεν
οι δε άναδείξαντες
δυνατοί πάλιν
παραιτήσασθαι.
12 (1) Αύο πνευμάτων
διαφοράς ϊσμεν ημείς, ων το μεν
καλείται ψυχή, το δε μείζον μεν της ψυχής, θεού δε εΐκών καΐ
1>μοίωσις% έκάτερα δε παρά TOtg άνθρώποις τοις ίτρώτοι^ υπήρχεν, ίνα το μέν τι ώσιν υλικοί, το δε ανώτεροι της ύλης.
έχει
δε ούτω. πασαν έστιν ίδεΐν του κόσμου την κατασκευήν
σύμπαβάν τε τήν %oCrfiiv γεγονυϊαν
εξ ύλης και τήν υλην δε αυ
τήν ύπο του θεοϋ προβεβλημένην,
ϊνα το μέν τι αυτής
απορον3
και άσχημάτιστον
νοήται προ του διάκρισιν λαβείν,
το δε κεκοόμημένον
και εύτακτον
μετά τήν εν αυτή διαίρεσιν.
εστίν
ονν [εν αύτη 4] ό ουρανός εξ ύλης και τά άστρα (2) τά εν αυτω *
και ή γη δε και παν το άπ} 5 αυτής ^ ω ο ^ ο ^ ο ΰ ^ ν ο ν 6 τήν δμοίαν
έχει σύστασιν
ώς είναι κοινήν πάντων γένεΰιν.
τούτων
δε
ούτως υπαρχόντων
διαφοραί τίνες τών εξ ύλης είσϊν ώς είναι
το μέν τι κάλλ^ον, το δε κα\ αύτο μεν καλόν, πλην υπό τίνος
1

%αϊ δι? . . . μετριώτατος: μετ1 άζιοταβτίας ttal δυά της δόξης
2
γίνονται πένητες · καΐ 6 μετριώτερος prop. Wil. Seh. Gef.
ed.: εαντον
3
4
5
MPV.
MPV: änoiov? Seh.
iv ccfoj) eiec. Seh.
Μ Seh.
6
Seh.: νοονμενον MPV.
11: 2 Col. 2. 20. Ro. 6, 10. Ro. 7, 14.
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κρείττονος ελαττούμενον.
ωσπερ γαρ η μεν τον σώματος σύστασις μιας έστιν οικονομίας, περί δε αντω έστι* τον γεγενήΰ&αι
το αίτιον, και τούτων όντως όντων διάφοραί τινές εϊσι δόξης
εν αντω, και το μεν τι όφ&αλμός2 έστιν, το δε ο\)ς, το δε τρι
χών διακόσμησις κα\ εντοσθίων οίκονομία μνελών τε καΐ όστέων
καί νεύρων σύμπηξις, (3) &άτερον δε &ατέρον ον διάφορον κατ
οίκονομίαν σνμφωνίας έοτιν αρμονία ' παραπλησίως καΐ 6 κόσ
μος κατά τήν τον πεποιηκότος αυτόν δύναμιν τά μεν τίνα
φαιδρότερα, τά δε [τίνα3] τούτοις ανόμοια κεκτημένος &ελήματι
τον δημιονργήοανχος πνεύματος μετείληφεν νλικον. τά δε κα&
έκαστα δννατον κατανοησαι τω μη κενοδόξως άποσκορακίξοντι
τάς &ειοτάτας ερμηνείας, αϊ κατά χρόνον διά γραφής έξεληλεγμέναι πάνν θεοφιλείς τονς προσέχοντας ανταις πεποιηκασιν.
όμως δ* ονν καϊ οι δαίμονες, ονς νμεις οντω φατέ, σύμπηξιν
εξ νλης λαβόντες κτησάμενοί τε πνενμα το άιί αντης άσωτοι
καϊ λίχνοι γεγόνασιν, οι μεν τίνες αντών έπι το κα&αρώτερον
τοαπέντες, οι δε της νλης έπιλεξάμενοι το έλαττον (4) καϊ κατά
το όμοιον αύτη πολιτενόμενοι.
τούτονς δέ, άνδρες 'Έλληνες,
προ6κννεϊτε γεγονότας μεν εξ νλης, μακράν δε της ευταξίας
ενρε&έντας. οί γάρ προειρημένοι τη 6φών άβελτερία προς το
κενοδοξειν τραπέντες και άφηνιάσαντες λησταϊ &εότητος γε
νέσθαι προν&νμήΰηΰαν
6 δε των όλων δεσπότης εντρνφαν
αύτονς εϊαόε μέχρις αν 6 κόσμος πέρας λαβών άναλν&η, και 6
δικαστής παραγένηται, και πάντες οί άνθρωποι διά της των
to/ioVcov επαναστάσεως αφί,φει/ot 4 της τον τελείον θεον γνώ
σεως τελειοτέραν διά των αγώνων5 εν Ύ\μέρα κρίσεως την μαρτνρίαν λάβωσιν. έστιν ονν πνενμα εν φωστηρσιν, πνενμα εν
άγγέλοις, πνενμα εν φντοϊς καί νδασι, πνενμα εν άν&ρώποις,
πνενμα εν ξώο^* εν (5) δε υπάρχον και ταύτόν διαφοράς εν
αντω κέκτηται, ταύτα δε ημών λεγόντων ούκ από γλώττης ονδε
άπο τών εικότων (ονδε απ16) εννοιών σνντάξεώς τε σοφιστικής,
θειοτέρας δέ τίνος έκφωνήσεως λόγοις καταχρωμένων [ονς] οί
/3ονλφθί/θ6 μαν&άνειν σπεύσατε" και οί τον Σκύ&ην Άνάχαρσιν
μή άποσκορακίξοντες και ννν μη άναξιοπα&ήσητε παρά τοϊ^
1
περί . . . εατι: ενϊ δε %(ά ταντώ τοντό εβτιν αντω prop. Seil.
3
4
τι όφ&αλμ,ός Seh.: οφθαλμός τις MPV(rt).
eiec. Seh.
Seh.:
5
6
Ιφιψενοι MPV.
αΙώνων Seh.
ονδε an add Wil.
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βαρβαρική νομο&εΰία παρακολου&ούΰι
παιδεύεΰ&αι.
χρήΰαΰ&ε
τοις δόγμαΰιν ημών καν ως τη κατά Βαβυλώνιους
προγνωΰτικη'
κατακούΰατε
λεγόντων ημών καν ώς δρυός μαντευομένης.
και
τά μεν προειρημένα παράφορων
δαιμόνων έΰτϊν
άντιΰοφιΰτεύματα, τά δε της ημετέρας παιδείας έΰτιν ανωτέρω της κοΰμικής
καταλήψεως.
1 3 (1) Ουκ έΰτιν ά&άνατος, άνδρες" Ελληνες, η ψυχή κα&
έαυτήν, &νητή δε* αλλά δυνατός * ή αυτή και μή
άπο&νήΰκειν.
δνήοκει μεν γάρ και λύεται μετά του δώματος μή
γινώΰκουΰα
τήν αλήΰειαν,
άνίΰταται
δε εις ύΰτερον
επί ΰυντελεία
του
κόΰμου ΰύν τω tfcä^cm θάνατον διά τιμωρίας εν ά&αναΰία λαμßavovtfcr πάλιν τε ου &νήΰκει, καν προς καιρόν λυ&η,
τήν
έπίγνωΰιν του &εού πεποιημένη.
κα$ εαυτήν γάρ ΰκότος έΰτιν,
κα\ ούδεν έν αύτη φωτεινόν 5 και τοϋτό έΰτιν άρα το είρημένον
ή ΰκοτία το φως ου καταλαμβάνει,
ψυχή γάρ ουκ αυτή
το πνεύμα έΰωΰεν, έΰώ&η δε υπ" αυτού' και το φως τήν ΰκοτίαν κατέλαβεν η (2) λόγος μέν έΰτι το του &εοϋ φως, ΰκότος
δε ή αν επιστήμων ψυχή. διά τούτο μόνη μεν διαιτωμένη
προς
τήν ϋλην νεύει κάτω ΰυναπο&νήΰκουΰα
τγι ΰαρκί, ΰυξυγίαν
δε
κεκτημένη
τήν τού &είου πνεύματος
ουκ έΰτιν
άβοή&ητος,
ανέρχεται δε προς άπερ αυτήν οδηγεί χωρία το πνεύμα'
τού
μεν γάρ έΰτιν άνω το οικητήριον,
τήβ δε κάτω&έν έΰτιν ή γένεΰις.
γέγονεν μεν ούν ΰυνδίαιτον άρχή^εν τη ψυχή το πνεύμα '
το δε πνεύμα ταύτην επεΰδαι
μή βουλομένην
αύτω
καταλέλοιπεν.
ή δε ώΰπερ ενανΰμα της δυνάμεως
αυτού
κεκτημένη
και διά τον χωριΰμον τά τέλεια κα&οραν μή δυναμένη,
ζητούΰα
τον &εον κατά πλάνην πολλούς &εούς άνετύπωΰε (3) το££ άντιΰοφιΰτεύουΰι
δαίμοΰι κατακολου&ούΰα.
πνεύμα
δε τού &εού
παρά πάΰιν μεν ουκ έΰτι,
παρά δέ τιΰι roig δικαίως
πολιζευομένοις καταγινόμενον2
και ΰυμπεριπλεκόμενον
τη ψυχή διά
προαγορεύΰεων
ταΐς λοιπαις ψυχαΐς το κεκρυμμένον
ανήγγειλε'
και αϊ μεν #££#(fyt£i;ca (τη3) ΰοφία ΰφίΰιν αύταΐς έφεΐλκον το 4
πνεύμα ΰυγγενές,
αι δε μή πει&όμεναι κοα τον διάκονον
τού
1

3

2
Seh.: Svvcctbv V, dvveetat MP.
Seh.: καταγόμενον MPV.
suppl. Wil.: ry frsCa Seh.
* εφεΐλν,ον το Mün.: εφείληοντο ΜΡΥ.

13: 1 Ioan. 1, 5.
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πεπονθότος θεοϋ παραιτούμεναι θεομάχοι μάλλον ήπερ θεοσεβεις άνεφαίνοντο.
14 (1) Τοιούτοι τίνες έστε κα\ νμεϊς^ ώ"Ελληνες1 ρήμαύι
μεν ότωμνλοί) γνώμην δε έχοντες άλλόκοτον 9 κία την πολυκοιρανίην μάλλον ήπερ την μοναρχίαν έξ,ησκήσατε καθάπερ Ισχνροϊς νομίζοντες (τοις*) δαίμοσι κατακολουθειν.
ώσπερ γαρ ο
λίβΰτενων απάνθρωπος ων διά τόλμης των ομοίων επικρατεϊν
εϊωθεν, οντω καΙ οι δαίμονες εις πολλήν κ^κ^αν ε\οκείλαντες
τάς μεμονωμένας παρ' ύμΐν ψνχάς δι' αγνοιών καϊ φαντασιών
έζηπατήκαβιν. οϊ θνήσκουσι μεν ου ραδίως, σαρκός γαρ άμοίρουαί-* ζώντες δε θανάτου πράττουσιν επιτηδεύματα τοσαυτάκις και αντοϊ θνήσκοντες όΰάκις αν τους επόμενους αύτοϊς
τάς αμαρτίας έκπαιδεύσωσιν, ω<5& όπερ εστίν αύτοις περιττών
έν τω w , μη ομοίως rotg άνθρώποις απόθνησκε ιν, τοϋθ'
ojrdrai/ μέλλωόι κολάξβο^οα (2) μακρόν2 αύτοΐς ·&•&·&3 ου μεθέ|ου(?6ΐ/ άιδίον ζωής άντϊ θανάτου εν άθανάτω^ μεταλαμβάνοντες,
ώσπερ, δε ήμεΐς, οίς το θνήσκειν ραδιον αποβαίνει νϋν) είσαϋθις
η* μετά άπολαύσεως το αθάνατον η το λυπηρον μετά αθανα
σίας προσλαμβάνομεν,
οντω και οί δαίμονες τη νυν ζωη προς
το πλημμελεΐν καταχρώμενοι διά παντός καϊ διά του ζην
αποθνήσκοντες εϊσαϋθις €%ου6νν την αυτήν άθανασίαν ομοίαν
της παρ" ον εζων χρόνον κατά μεν τήν σύστασιν ομοίαν
άνθρώποις τοϊς κατά γνώμην διαπραξαμένοις άπερ αύτοις
παρ9 ον εζων χρόνον νενομοθετήκασι.
και μήτι γε rote? (μεν}
έπομενοις αύτοΐς έλάττονα της αμαρτίας έξανθοϋσι τά εϊδη
διά το μή πολυχρονίως ßtow, ro£g δε προειρημένοις δαίμοσιν
(3) το πλημμελεΐν μείζον6 άποβέβηκεν διά το άπειρον της βιότητος.
15 (1) Και χρή Aotjröv ημάς όπερ έχοντες άπολωλέκαμεν
τούτο νυν άναζητεϊν ζευγνύναι τε τήν ψυχήν τω 3ri/£v/iim τψ
άγίω καϊ τήν κατά θεον συζυγίαν πραγματεύεσθαι.
ψυχή μεν
οϋν ή των ανθρώπων πολυμερής εστί καϊ ού μονομερής, συν
θέτη γαρ εστίν ως είναι φανεράν αυτήν διά σώματος' ούτε γάρ
αν αυτή φανείη ποτέ χωρίς σώματος ούτε άνίσταται ή7 σαρξ
1

2
3
suppl. Wil.
Wil.: παρόν MPV,
άποβήσεται · των γαρ νυν
4
αίώνων ΐ€αρεΧτ\λνθότων add prop. Seh.
άντϊ . . . άθανάτφ:
άντϊ
5
ταύτης εν άθανάτω θανάτου prop. Seh.
η hie Seh., post άπολανβεως
6
7
Μ Ρ ; om Υ.
Seh.: μειξόνως MPV.
eiec. Seh.
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χωρίς ψνχής.
έότι γαρ av^coitog
ονχ, ωόπερ οί κορακόφωνοι
δογματίξονόι,
ξώον λο^Μίόν νον και έπιύτήμης
δεκτικόν'
δειχ%"Υΐ6εται γαρ κατ αυτούς καϊ τα άλογα νον καϊ επιστήμης
δεκ
τικά ' μόvog δε 6 άνθρωπος εΐκών και tyoicotiig τον &εον, λέγω
δε άν&ρωπον ονχϊ τον όμοια ro£g ζώο^ (2) πράττοντα,
αλλά
τον πόρρω μεν της άν&ρωπότητος
προς ca'TOi' δε τον &εον
κεχωρηκότα.
καϊ περί μεν τούτον1
εν τω Περί ζώων
άκριβέΰτερον ήμΐν όνντέτακται,
το δε νυν όννέχον ρητέον
ποταπή
τις έότιν ή κατά &εον είκων και δμ,οίωβις.
το μεν
αβύγκριτον
ουδέν έΰτιν έτερον ή αντο το ον, το δε όνγκρινόμενον
οντι
έτερον ή το παρόμοιον.
άόαρκος μεν ονν 6 τέλειog ΰ'εός, άν
θρωπος δε όάρ^' δεΰμος δε της Οαρκος ψνχή, όχετική δε της
-ψνχής ή οάρζ. το δε τοιούτον της βνότάόεως εΐδog ει μεν a)g
vabg εϊη 2? κατοικεϊν εν αντω θεός βούλεται διά τον
πρεσβεύοντος
πνεύματος'
τοιούτον δε μή övTog (3) τον Σκηνώματος 7Τροι;^£&
των θηρίων 6 άνθρωπος κατά την εναρΰ'ρον φωνήν μόνον, τά
δε λοιπά της αντής εκείνος διαίτης έύτίν, ονκ ων όμΌώ»<?££ τον
θεού.
δαίμονες δε πάντες όαρκίον μεν ον κέκτηνται,
πνενματική δε έότιν αντοΐς ή όνμπηζις ως πνρος καϊ3 αέρος,
μόνοις
γονν τοκ? πνεύματι θεον φ ρ ο υ ρ ο ύ μ ο υ ν ενόύνοπτα καϊ τά των
datfioVcoz/ έότι όώματα, rotg AotTiroig δε ουδαμώς,
λέγω δε τοις
ψνχικοΐς.
το γάρ έλαττον κατάληψιν ονκ ίοχύει ποιείόθαι
τον
κρείττονος,
διά τούτο γονν ή των δαιμόνων νπόόταΰις
ονκ
έχει μετανοίας τόπον,
της γάρ νλης καϊ πονηρίας είοΛν άπανγάοματα, νλη δε της ψνχής κατεζονΰιάξειν
ήθέληΰεν
καϊ κατά
το αντεξούΰιον
(4) οί μεν θάνατον νόμονς rotg άνθρώποις
παραδεδώκαόιν * οί δε άνθρωποι
μετά την της άθαναΰίας
άποβολήν θανάτω τω διά πίΰτεως
τον θάνατον νενικήκαόιν,
καϊ
διά μετανοίας κλήόις αντοΐς δεδώρηται κατά τον είπόντα λόγον *
επειδή βραχύ τι παρ' άγγέλονς
ήλαττώθηΰαν.
dwcitov δε
παντϊ τω νενικημένω πάλιν νικαν ? τον θάνατον τήν
όύόταόιν
παραιτούμενον'
τίς δέ έότιν αντη, ενούνοπτον
stfrca τοις βονλομένοις άνθρώποις το
άθάνατον^.
4

1
ΜΡΥ: τοντων Seh. 2 Seh.: η Ρ: y MV.
τίς . . . ά&άνατον graviter corrupta (Seh.).

3

wl Wil.: ώς MPV.

15: 1 Gen. 1, 26,27. 15: 2 cf. 1 Cor. 3, 16. 2 Cor. 6, 16. Eph. 2,
21,22.
15: 3 Heb. 12, 17.
15 : 4 Ps. 8. 6. Heb. 2, 7,9.
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16 (1) δαίμονες
δε οι τοις άν&ρώποις επιτάττοντες
ουκ
εϊΰιν αϊ των ανθρώπων ψυχαί.
πώς γάρ αν γίνοιντο
δραότικαϊ
καϊ μετά το άπο&ανειν χωρίς ει μη ζών μεν 6 άνθρωπος
ανόη
τος και αδύνατος γένοιτο, νεκρός δε γενόμενος λοιπόν doßtfti,κωτέρας Λίΰτεύοιτο
μεταλαμβάνειν
δυνάμεως;
αλλ' ούτε τοϋ&
όντως έβτίν, ως εν άλλοις άπεδείζαμεν,
καϊ χαλεπον
οϊεοθαι
την άθάνατον
υπο των τον δώματος μερών
εμποδίξομενην
φρονιμωτέραν ] έπειδάν απ? αύτοϋ μεταναΰτη,
γίνεόθαι.
δαί
μονες γαρ τη 6φών κακοήθεια
τοΓ^ άνθρώποις
έμβακχεύοντες,
ποικίλαις και έψενόμέναις
δραματονργίαις
τάς γνώμας
αυτών
παρατρέπονοι
κάτω νενευκυίας,
όπως μεταρόιουόθαι
προς την
εν ονρανοΐς πορείαν εζαδννατώΰιν.
άλλ' οντε ημάς τα εν
κόόμφ λέληθε,
και (2) ύμϊν ενκατάληπτον
εόται το θείον της
άπαθανατιζούΰης
τάς ψνχάς ·&·&·# * νμϊν προ<5ελθού<5ης.
Βλέπονται
δε καϊ υπο τών ψνχικών οί δαίμονες,
έόθ' οτε
rotg άνθρώποις ecwroijg εκείνων δεικνύντων, ίνα τε
νομιΰθώοιν2
είναί τίνες η και τι3 βλάψωόι καθάπερ πολεμίονς,
φ^λοί, κακοί
την γνώμην υπάρχοντες, η της εϊς αντονς θρησκείας rotg δμοίοις
αΰτοΓ^ τάς άφορμάς παράβχωΰιν.
ει γάρ δυνατόν4
αύτοΐς, πάν
τως αν καϊ τον ούρανον όυνάμα τη λοιπή ποιηύει
καθείλκυόαν
νυν δε τούτο μεν πράττουΰιν
ουδαμώς* άδυνατοϋόι γάρ'
ύλη
δε τη κάτω προς την ομοίαν αύτοις ϋλην πολεμοϋόιν.
τούτους
δε νικαν αν τις θελήοη, την νλην παραιτηόάοθω'
θώρακι, γάρ
πνεύματος
επουρανίου
καθωπλιομένος
παν (3) το υπ
αύτοϋ
περιεχόμενον
6ώόαι δυνατός εόται.
εΐόϊν μεν οϋν καϊ vdöot
καί ΰτάοεις της εν ήμιν5 ύλης' dat^ovag δε αύτοϊ6 τούτων τάς
αιτίας, έπειδάν ουμβαίνωοιν,
έαντοίς1 προβγράφουβιν,
έπιόντες
οπόταν καταλαμβάνη
κάματος,
έΰτι δε οτε και ί^ύτοι χειμώνι
της όφών άβελτερίας
κραδαίνουόιν
την εζιν του όώματος' οΓ
λόγω θεού δυνάμεως πληττόμενοι δεδιότες απίαΰιν, καϊ δ κάμνων
θεραπεύεται.
1

2
suppl. δυνάμεως Ges., λόγου δυνάμεως Seh.
corr. Par. 2376:
3
νομ,ίξωοιν MPV.
ΐνα . . . τι: ΐνα είναι τι νομισθώαιν η ν,α,ί tivug
4
6 }
prop. Seh.
τ\ν suppl. Seh. 5 Ρ corr. rec.: νμϊν MPV.
δ εαυτοϊς
7
Seh., eic. εαυτοϊς infr.
eiec. Seh.

16: 2 cf. Eph. 6, 14—17. 1 Thes. 5, 8. Lc. 11, 21.
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17 (1) Περί γαρ των κατά τον Αημόκριτον
Συμπαθειών
τε κα\ αντιπαθειών
τί καϊ λέγειν εχομεν η τοϋθ* δτι κατά τον
κοινον λόγον Άβδηρολόγος
έστϊν 6 άπο των Αβδήρων
άνθρω
πος; ωσπερ δε 6 τη πάλει της προσηγορίας αίτιος φίλος ων,
ως φασιν 5 Ηρακλέους
υπο των Λιομήδους
ίππων
κατεβρώθη,
τρόπω τω αύτω καϊ ό τον μάγον Όστάνην καυχώμενος εν ημέρα
Συντέλειας πυρός αΙωνίου βορά παραδοθήσεται.
και ύμεΐς δέ,
του γέλωτος ην μη άποπαύσησθε ? των αυτών ώνπερ καϊ οι
γόητες τιμωριών απολαύσετε,
διόπερ, ω "Ελληνες,
κεκραγότος
ωσπερ άπο τον μετεώρου
κατακούσατέ
μου μηδ'
έπιτωθάζοντες τήν ύμετέραν άλογιστίαν
έπι τον κήρυκα της αληθείας
μετάγετε.
πάθος (2) ουκ εστί δι αντιπάθειας άπολλύμενον,
ούδε
6 μεμηνώς σκυτίδων
ε'ξαρτ^μα^ί, θεραπεύεται,
δαιμόνων
είσιν
£7Τ^φο6ττ^5^ · καϊ ό νοσών καϊ ό λέγων εραν καϊ 6 μισών και
δ βουλόμενος άμύνεσθαι
τούτους λαμβάνουσιν
βοηθούς,
τρό
πος δε αύτοις της μηχανής
ούτος,
ωσπερ γαρ οι των γραμ
μάτων χαρακτήρες
στίχοι τε ol άπ1 αυτών ου καθ''
εαυτούς
είοι δυνατοί σημαίνειν το σννταττόμενον,
Σημεία δε τών εννοιών
σφίσιν (αντοις*)
άνθρωποι
δεδημιουργήκαοι,
παρά την ποιάν
αυτών σύνθεσιν
γινώσκοντες
όπως καϊ ή τάξις τών
γραμμάτων
εχειν νενομοθέτηται,
παραπλησίως
και τών ριζών αί ποικιλίαι νεύρων τε κοα όστέων παραλήψεις
ούκ αύται καθ"* έαυτάς
δραστικαί τινές είσι, στοιχείωσις δέ έστι τής (3) τών
δαιμόνων
μοχθηρίας,
οϊ προς απερ έκάστας2 αυτών ίσχύειν ώρίκασιν,
έπει·
δάν παρειλημμένην
ύπο τών ανθρώπων
θεάσωνται
τήν δι*
αυτών νπηρεσίαν,
ύπολαμβάνοντες6
όφίόιν αύτοΐς
δουλεύειν
τους ανθρώπους
απεργάζονται,
πώς δ' αν* αγαθόν
μοιχείαις
νπηρετεΐν;
πώς δε και σπουδαΐον προς το μιόεΐν τινας παριόντας βοηθεϊν;
ή πώς ύλη καλόν προόάπτειν5
τήν εις τους μεμηνότας βοήθειαν κ«ί μή τω θεώ; τέχνη γάρ τής
θεοσέβειας
τους ανθρώπους
παρατρέπουσι,
πόαις αυτούς και ρίζαις πείθεσθαι παρασκευάζοντες'
6 δε θεός, εί'περ αντά προς το ποιειν
απερ οι άνθρωποι
βούλονται
κατεσκευάκει ? πονηρών αν ήν
πραγμάτων
δημιουργός,
έπεϊ6 αύτος μεν παν το ευ πως έχον
έδημιούργηόεν 5 ή δε τών (4) δαιμόνων ασωτία τοις εν τω κό1

Seh.

add Wil. 2 Seh.: h'ytcceros MPV.
5
Seh.: TtQoeccvaatuv ΜΡΥ^κν-).

3

βνλλαμ,βάνοντεζ Wil.
έπ είπε ρ prop. Seh.

6

4

om
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ϋμω προς το κακοποιειν εχρήβατο, και τούτων ε6τ\ της κα%ώ^ το
είδος και ουχί τον θεού τον τελείου \ πώς γαρ (αν 2> ξών μεν ^κκ7τ#
μοχθηρός εϊην, νεκρού δε ÖVrog μον λείψανον το εν έμοι μη
δέν έμοϋ τΰράττοντος [το 3] μήτε κ^νοΰμενον άλλα μηδέ4 αΐβθανόμενον αίόθητόν Tt απεργάζεται; πώς δε δ τεθνεώς οίκτίβτφ
θανάτω δυνήοεται προς τιμωρίαν τίνος έξυπηρετήόαι; τούτο
γάρ εί oiircog εί'η, πολλω μάλλον άφ' δαντοΌ τον οίκεΐον έχθρον
άμυνδίτοα5, δυνάμενος γάρ και άλλοις βοηθεΐν εκδικος πολλω
μάλλον εαυτού καταότήβεται.
18 (1) Φαρμακεία δε και παν το εν αύτη* εΐδος της αυτής
έοτιν έπιτεχνήόεως. ει γάρ τις ύπο της ύλης θεραπεύεται πιΰτεύων αύτη, θεραπευθήβεται μάλλον αντος δυνάμει θεοϋ προΰανέχων. ωβπερ γάρ τά δηλητήρια όυνθέΰεις εΐόϊν ύλικαί, τον
αύτον τρόπον κα\ τά Ιώμενα της at'TiJg ύποΰτάύεώς eeftw. εί δε
την φαυλοτέραν ϋλην παραιτούμεθα, ^oAAaxtg καΐ διά της εφ έτε
ρον των κακών Ttvog7 επιπλοκής ίάοαοθαί τίνες έπιτηδεύουοι8
και τοις κακοις καν 9 προς το αγαθόν καταχρήΰονται. καθάπερ
δε δ τω ληΰτεύοντι ουνδειπνήόας, καν μη ληΰτής αύτος ή, άλ%
όμως διά το 6υνε6τιαθήναι τιμωρίας μεταλαμβάνει, τρόπω τω
αύτω και δ μη κακδς τω δε φαύλω άναμιγεις (2) προς το νομιζόμενον καλόν 6νγχρη6άμενος διά την είς αύτον κοινωνίαν
ύπο τοϋ κρίνοντος τούτον θεού κολαόθήόεται. διά τί γάρ δ
πιβτεύων ύλης οίκονομία πιύτεύειν ού βούλεται τω θεώ; TtVoc?
δε χάριν ού τω δυνατωτέρφ προοέρχη δεσπότη, θεραπεύεις δε
μάλλον αύτον ωβπερ δ μεν κύων διά πόας, δ δε &αφο^ δι
έχίδνης, δ δε 6ϋς διά των εν ποταμοϊς καρκίνων, δ δε λέων
διά των πιθήκων; τί δε μοί, θεοποιείς τά εν κόΰμω-, τί δε
θεραπεύων τον πληοίον ευεργέτης άποκαλη; λόγου δυνάμει
*κ#τακολοΰ0^ο*ον* ού θεραπεύουοιν ol δαίμονες, τέχνη δε τους
ανθρώπους αίχμαλωτεύουβι' κα\ δ θαυμαοιώτατος
Ίουβτΐνος
ορθώς έ%εψώνη6εν έοικέναι τού§ προειρημένους (3) ληοταις10.
ώόπερ γάρ έκείνοις εθος έότϊ ξωγρειν τινας, είτα τους αυτούς
μ^θου το££ οίκείοις άποκαθιόταν, οίίτω καΐ ol νομιξόμενοι θεοί
1
τον θεον tov τελείον V: τον τελείον ΜΡ : τον τελείον <θεον> Seh.
3
4
add Wil.
om Wil.
Seh.: μ,ήτε MPV. 5 Seh.: άμννηται MPV.
β
7
8
εν avty ; lac. seq. Seh.: εααοιδής Wil.
om Seh.
MPV: l%vti\10
βεύβοναι Seh.
« Seh.: av MPV.
cf. Eus. HE 4, 16, 7.
2
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τοις τίνων επιφοιτώντες
μέλεΰιν,
έπειτα δι
αυτούς πραγματευόμενοι
δό%αν δημοΰία τε τους
fVat κελεύβαντες
πάντων
δρώντων,
έπειδάν
άπολαύβωόιν,
αποπτάμενοι των καμνόντων, ην
νο6ον περιγράφοντες,
τους ανθρώπους εις το
%Ίβτω6ιν.

ονείρων την εις
τοιούτους
προϊτων
εγκωμίωνι
επραγματεύβαντο
άρχαίον
άποκα-

19 (1) *Τμεΐς δε τούτων ούκ έχοντες την κατάληψιν
παρ'
ημών των είδότων εκπαιδεύετε,
·&·&·£2 λέγοντες θανάτου
καταφρονεΐν καϊ την αύτάρκειαν άοκεϊν. οί γαρ παρ" ύμϊν
φιλόσοφοι
τοόοϋτον
αποδέουβι
της άόκήόεως ώότε παρά του
Ψωμαίων
βασιλέως έτηοίους χρυΰοϋς έίβκοΰίους λαμβάνειν τινάς εις ούδεν
χρ^(%£θΐ> (ί)) 3 όπως μηδέ το γένειον δωρεάν κα&ειμένον
αυτών
εχωόιν. *Κρί6κης5 γοϋν6 6 εννεοττεύύας
τη μεγάλη πάλει παι
δεραστία μεν πάντας ύπερήνεγκεν,
φιλαργυρία
δε πάνυ προσεχής
Ί
fjv.
θανάτου
δε 6 καταφρονών
ούτως αύτος8
εδεδίει
τον
θάνατον ως και Ίουότΐνον
κα&άπερ καϊ έμε ώς9 κακω τω &ανάτω περιβαλεϊν
πραγματεύοαΰ&αι,
διότι κηρύττων
τήν άλή&ειαν λίχνους και απατεώνας
τους φιλοόόφους10
όυνήλεγχεν.
τίνας <f (2) αν καϊ έδει η διώξαι τον φιλόΰοφον ει μη μόνους
υμάς; ο&εν ει φάτε μή δεΐν δεδιέναο τον %^άνατον^ κοινωνούντες
ημών τοί^ doyfiatft μη δια την άν&ρωπίνην
δοζομανίαν,
ώς
Άνάζαρχος,
αποθνήσκετε,
χάριν δε της του &εοϋ γνώσεως του
θανάτου καταφρονηται
γίνεστε12.
κόόμου μεν γαρ η κατασκευή
καλή, το δε εν αύτω πολίτευμα φαϋλον' και κα&άπερ εν πανηγύρει θεατροκοπουμένους
ενεστιν ίδεϊν τους ούκ είδότας
τον
&εόν. τί γάρ εστί μαντική;
τί δε υπ' αυτής πεπλάνησ&ε;
τών
εν κόσμω πλεονεξιών
εστί 6οι διάκονος, πολεμείν θέλεις καϊ
τών φόνων λαμβάνεις σύμβουλον
τον Άπόλλω'
κόρην
άρπάσαι
θέλεις καϊ το δαιμόνιόν <7<Μ συναγωνίσασ&αι
προαιρη'
νοβεϊς*
δια (3) σεαυτον και, ωόπερ 'Αγαμέμνων
δέκα συμφράδ μονάς,
1

2
3
Wil.: έγαοαμίων MPV.
πανεα&ε δε prop. Seh.
suppl. Seh.
5
* cf. Eus. HE 4, 16, 8,9.
Ρ Eus. (2 codd.): al Κρήσκης (Seh.)
6
7
Eus.: ovv MPV.
MPV: καταφρονεΐν βνμβονλεύων Eus. Seh. 8 Eus.
9
Seh.: αυτόν MPV.
nccl εμε ώς Μ: %άί εμε ovg Ρ Seh., καί εμε οίον
10
V, μεγάλω Eus.
MPV: tr. τονς φιλ. %α\ άπατ. Eus. Seh. n Wil.:
δέον Kukula: om MPV. 12 Seh.: γένεα&ε MPV.

19: 3 cf. II. 2, 372.
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είναι θέλεις μετά βεαυτόν θεούς,
πιούσά τις ύδωρ
μαίνεται
κα\ διά λιβάνων έκφρων γίνεται,
και σύ τήν τοιαύτην
μαντεύεσθαι λέγεις, προγνώστης
υπήρχεν 6 'Απόλλων
και των μαντενομένων διδάσκαλος* επί της Λάφνης εαυτόν έψεύσατο.
δρυς,
είπε μοι, μαντενεται
κα\ πάλιν όρνιθες
προαγορέύουσι,
σύ δε
των ζώων και φντών έλάττων υπάρχεις; καλόν άρα e»ot γενέσθαι
%ύλω μαντικώ και των άεροφοίτων
την πτήσιν λαμβάνειν.
6
ποιών 6ε φιλάργυρον,
ούτος και περί του πλουτεΐν σοι μαντεύεταΐ'
στάσεις και μάχας 6 εγείρων και περί της εν πολέμω
νίκης Λροο^ορδΰδΐ,. των παθών αν ύπαρχος ανώτερος, των εν
τω κ06μφ πάντων (4) καταφρονήσεις,
τοιούτους
ήμας
οντάς
μη άποστυγήσητε,
άλλα παραιτησάμενοι
τους δαίμονας θεώ τω
μόνω κατ ακολουθήσατε,
πάντα ύιί αύτοϋ και χωρίς αυτού γέγονεν ούδε εν. εί δε εστίν εν rotg (pvo^ViHg δηλητήριον,
τούτο
διά το ένάμαρτον
ημών έπισυμβέβηκεν.
εχω δεικνύειν
τήν
τούτων οίκονομίαν ι' υμεΐς κατακούσατε,
καΐ ό πιστεύων
έπιγνώσεται.
20
(1) Καν θεραπεύησθε
φαρμάχοις
{κατά
συγγνώμην
επιτρέπω
(5ot), τήν μαρτυρίαν
προσάπτειν
σε δει τω θεώ.
κόσμος γάρ ημάς ετι καθ έλκει, και δι άτονίαν τήν ύλην
έπιζητώ. πτέρωσις γάρ ή της ψυχής πνεύμα το τέλειον,
όπερ
άπορρίψασα
διά τήν άμαρτίαν
επτηζεν2
ωσπερ νεοσσός και
χαμαιπετής
έγένετο,
μεταβάσα δε της ουρανίου συνουσίας
των
ελαττόνων μετουσίαν επεπόθησεν.
μετωκίσθησαν
{γάρ}3 οί δαί
μονες, έζωρίσθησαν δε* οί πρωτόπλαστοι'
καϊ οί μεν απ* ονρανου κατεβλήθησαν,
οί δε άπο γης μεν άλΧ ουκ εκ6
ταύτης,
κρείττονος δε της ένταυθοι διακοσμήσεως.
κάί χρή λοιπόν ημάς
έπιποθήσαντας
το άρχαιον παραιτήσασθαι
παν το
εμποδών
γινόμενον.
ουκ εστί γάρ άπειρος 6 ουρανός, ω (2) άνθρωπε,
πεπερασμένος
δε και εν τέρματι'
τά δε υπέρ τούτον αιώνες οί
κρείττονες ου μεταβολήν
ωρών έχοντες, δι' ων ποικίλαι
νόσοι
καθίστανται,
πάσης δε ευκρασίας μετειληφότες
ήμέραν
εχουσι
διαμένουσαν
καϊ φέγγος τοΓρ εντεύθεν
άνθρώποις
απρόσιτου.
1

2
Geb.: sUovcc μίαν MPV.
Wil.: ht%t[ MPV.
5
* Seh.: γάρ MV, om P.
o<bn i%: ov Wil.

19: 4 Ioan. 1, 3.
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oi μεν ovv rag γεωγραφίας
έκπονέύαντες,
μέχρις ^\ν δννατον
άνθρώπω, τών χωρίων την άναγραφήν
εποιήόαντο, τά δ9 έπεκεινα λέγειν ονκ έχοντες δια το αδύνατον της θεωρίας
άμπώτεις
ητιάβαντο
και θαλασσών
την μεν πρασώδη, τήν δε
πηλώδη,
τόπων δε των μεν το εκπνρον, των δε το ψνχρον καΐ [δια]πεπηγός1.
ήμεΐς δε τά νφ' ημών αγνοούμενα δια προφητών
μεμαθήκαμεν,
οϊτινες άμα τη ψνχη πεπεισμένοι2
o r t 3 πνεύμα το
(3) ούράνιον έπένδνμα της θνητότητος
τήνά άθανασίαν
κεκτή5
σεται τά οσα μή έγίνωσκον αι λοιπαι ψνχαί, προνλεγον.
δννα
τον δε παντϊ γνμνητεύοντι
κτήσασθαι
το έπικόσμημα καΐ προς
την σνγγένέιαν
την άρχαίαν
άναδραμεΐν6.
2 1 (1) Ον γάρ μωραίνομεν, άνδρες "Ελληνες, ονδε λήρονς
άπαγγέλλομεν,
θεον εν άνθρώπον μορφή γεγονέναι
καταγγέλλοντες.
οι λοιδορούντες
ήμας σνγκρίνατε
τονς μνθονς
νμών
τοις ήμετέροις διηγήμασιν.
Αηίφοβος,
ως φασιν, %\ν ή Αθηνά
διά τον "Εκτορα, καϊ χάριν Άδμήτον Φοίβος 6 άκερΰεκόμης
τάς
είλίποδας βούς έποίμαινε,
καϊ πρεσβύτις
άφικνεΐται
προς την
Σεμέλην η τον ^/ώ$ γαμετή.
τοιαύτα δε μελετώντες
πώς ημάς
διαγελατε;
τέθνηκεν νμών 6 'Ασκληπιός, καϊ 6 τάς
πεντήκοντα
παρθένονς
μια ννκτι Θεσπιάσι διακορεύσας πνρος έαντον παραδονς βορά7 οϊχεται.
Προμηθεύς
τω Κανκάσω
προσαρτήσεις
τ ^ ω ρ ώ ί ν χάριν της εις άνθρώπονς
ευεργεσίας νπήνεγκε.
φθο
νερός 6 Ζευς καθ9 υμάς καϊ κρύπτει ·&·&•&8 τον οι^ροα/ τονς
άνθρώπονς
βονλόμενος
(2) άπόλλνσθαι.
διόπερ
άποβλέψαντες
προς τά οικεία ·&·3£··&9 απομνημονεύματα
καν ώς ομοίως
μνθολογούντας
ημάς άποδέζασθε.
και ήμεΐς μεν ονκ
άφραίνομεν,
φλήναφα δε τά υμέτερα,
γένεσιν αν λέγητε θεών, και
θνητούς
αυτούς άποφανεΐσθε.
διά τι γάρ ον κνεΐ νύν η Ήρα;
πότερον
γεγήρακεν ή τον μηνύσοντος
νμΐν απορεί10; πείσθητέ ^tot ννν,
ω άνδρες "Ελληνες,
μηδέ τους μνθονς μηδέ τους θεούς
υμών
άλληγορήσητε'
καν γάρ τούτο πράττειν έπιχειρήσητε,
θεότης ή
1

2
3
4
πεπηγός "Wil.
κεκτημένοι Wil.
om Seh. Wil.
εις νήν
5
6
Seh.
ηεητησΰ'αι Seh.: την . . . ηεκτήαεται om Wil.
πεπειαμένον
7
οτι την ά&ανααίαν κεκτήοεται add Wil.
παραδούς βορά MV: ßoQcc
8
9
παραδονς Seh.
το πνρ neel πέμπει suppl. Wil.
της αληθείας
10
προφέροντας τα prop. Seh.
ed.: απορείτε Μ; άπορειται PV.

21: 1 cf. IL 22, 226,227. 20, 39. 21, 448. 2, 3—6.
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κα^
νμας άνηρηται
καϊ νφ ημών καϊ νφ υμών.
ηχ γαρ
xoiovtoi παρ νμιν όντες οί δαίμονες οποίοι καϊ λέγονται,
φαύλοι
τον τρόπον είσίν, η μεταγόμενοι2
προς το φνσικώτερον
ονκ
είσιν otot καϊ λε^οντο^. (3) σέβειν δε των Στοιχείων τήν νπό6τα6ΐν οντ' αν πεισ$είην
οντ αν πείσαιμι
τον πλησίον,
και
Μητρόδωρος δε 6 Ααμψακηνος
εν τω Περί Ομήρον λίαν ενή&ως
διείλεκται, πάντα είς άλληγορίαν μετάγων.
οντε γαρ "Ηραν οντε
Ά&ηναν οντε Αία τοντ7 εΐναί φησιν όπερ οί 3 τονς
περιβόλονς
αντοις καϊ τεμένη κα&ιδρύσαντες
νομίζονσιν,
φύοεως δε υπο
στάσεις καϊ Στοιχείων διακοσμήσεις,
καϊ τον "Εκτορα δε και τον
'Αχιλλέα δηλαδή κοα τον Αγαμέμνονα
καϊ πάντας
άπαζαπλώς
"Ελληνας τε και βαρβάρονς
σνν τη {Ελένη και τω Πάριδι της
αυτής φύσεως υπάρχοντας
χάριν οικονομίας έρειτε
παρεισήχ&αι
ονδενος* όντος των πρόειρημένων
ανθρώπων,
ταύτα δε ήμεις
προετείναμεν
ωσπερ επί υποθέσεως'
(4) την γαρ ήμετέραν
περί
τού &εού κατάληψιν
ούδε σνγκρίνειν
οσιον τ ο ^ εις νλην και
βόρβορον
κνλινδονμένοις.
2 2 (1) Οΐα γάρ έστιν νμών και τα διδάγματα;
τις ονκ
αν χλενάσειε τάς δημοτελεΐς
νμών πανηγύρεις,
αϊ ?τροφα<75£
πονηρών επιτελονμεναι
δαιμόνων είς άδοζίαν τους
άν&ρώπονς
περιτρέπονΰιν;
εϊδόν τίνα πολλάκις , καϊ Ιδων έ&αύμασα και
μετά το &ανμάσαι κατεφρόνησα
πώς εΰω&εν μέν εστίν
άλλος,
εζω&εν δε όπερ ονκ εστί ψεύδεται, (τον)5 άβρννόμενον
σφόδρα
καϊ παντοίως διακλώμενον και τούτο μεν τοις όφ&αλμοις μαρμαρύσσοντα, τούτο δε καϊ τω χεϊρε λνγιξόμενον καϊ δια πήλινης
όψεως δαιμονώντα
κα\% ποτέ μεν ως Άφροδίτην,
ποτέ δε ως
'Απόλλωνα
γινόμενον, ενα κατι^οοον πάντων των &εών, δεισι
δαιμονίας έπιτομήν,
dt(i/3oAov ηρωικών πράξεων, φόνων
νποκριτήν, μοιχείας νπομνηματιστήν,
&ησανρον μανίας7,
κιναίδων
παιδεντήν, καταδικαξομένων
άφορμήν (2) και τον τοιούτον
νπο
πάντων έπαινούμενον.
εγώ δε αντον παρητησάμην πάντα
ψένδόμενον8
καϊ την ά&εότητα καϊ τα επιτηδεύματα
και τον αν&ρωπον. νμεις δε νπο τούτων σνλαγωγεϊσ&ε
και τους μή κοινωνούντας νμών ταΐς πραγματείαις λθ60*ορεϊτε. κεχηνέναι
πολλών
1
2
3
ed.: st MPV.
Seh.: μεταγενόμενοι MPV.
όπερ οι Ρ man.
rec.: ο περϊ ΜΡΥ. 4 μηδενός Wil. δ add Seh. 6 eiec. Wil. 7 &ψ.
8
μαν.\ &ηαανρομανία9 ΜΡ.
βδελνττόμενος add prop. Seh.

Goodspeed.
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Tatianus.

290

ad όντων ov &έλω καΐ τω νενονπ κα\ κινονμένω παρά φύύιν
ον βούλομαι 6ννδιατί&ε6&αι. %ί ^ανμαΰτον ον παρ νμιν έζηνρημένον διαπράττεται;
ρινανλούΰι μεν γάρ ^ca λαλούοι τα
αίόχρά, κινούνται δε κινήοεις ας ονκ έχρήν, καϊ τους όπως δει
μοιχεύειν έπι της οκηνης οοφιότεύοντας αί θυγατέρες νμών και
οί παίδες &εωρον6ι. καλά παρ"* νμιν τα ακροατήρια κηρύττοντα
πάν$* άπερ εν ννκτι μοχ&ηρώς ^ρο^ατεώτο^ καΐ τέρποντα
τονς (3) άκροατάς αίοχρών λόγων έκφωνήμαοιν. καλοί δε εϊόιν
νμών καϊ OL ποιηταί, ^sudolo^ot καϊ δια οχημάτων είμπατώντες
τους άκροωμένονς.
23 (1) ΕΪδον αν&ρώπονς νπο της όωμαοκίας βεβαρημένονς
και φορτ^ον των εν αντοις κρεών περιφέροντας, οίς έπα&λα
καϊ #τεφανο£ ττρόκε^το^ προκαλονμένων αντονς των άγωνο&ετών ονκ έπ άνδραγα&ια, νβρεως δε και οτάΰεως φιλονεικία,
καϊ τον μάλλον πληκτην ΰτεφανούμενον. και ταύτα μεν έύτι
των κακών τα έλάττονα' τα δε μείζονα τίς ονκ αν ε%ειπεϊν
δκνήόειεν; άργίαν τίνες έπανι^ρημένοι διά την άοωτίαν έαντονς
εις το φονεν&ηναι πιπράΰκονοιν' καϊ πωλεί μεν iavtbv 6 πεινών, 6 δε πλοντών ωνειται τονς φονεύόοντας. και τούτοις οί
μαρτνροϋντες κα&ίξονται, μονομαχούοί τε οι πνκτεύοντες περί
ονδενός, κα\ δ βοη&ήβων ον κάτειΰιν. αρά γε τα τοιαύτα νφ
νμών καλώς επιτελείται; το μεν (2) γάρ ΰτρατόπεδον τών μιαιφονούντων 6 προνχων εν νμιν 6νναγείρει ληΰτοτροφεΐν έπαγγελλόμενος, οι δε ληβτεύοντες άτ£ αυτού προΐαοιν^ και πάντες
επί την &έαν ούνιτε* κριτάί ^tvd^ai/ot τούτο μεν πονηρίας
άγωνο&έτον, τούτο δε και αντών τών μονομαχούντων. 6 δε τω
φόνω μή περιτνχών λνπεϊται, διότι μη κατεκρί&η πονηρών καϊ
/ιλαρών έργων θεατής γενέΰ&αι. &ύετε ζώα διά την κρεωφαγίαν
καϊ άν&ρώπονς ώνεί6&ε τη ψνχη [διά2\ την άν&ρωποΰφαγίαν
Λαρεχόμει/οι, τρέφοντες αυτήν αίματεκχνοίαις ά&εωτάταις. 6
μεν ονν λγιοτενων φονεύει χάριν τού λαβείν, 6 δε πλοντών
^ovojLtci%ovg ωνειται χάριν τού φονεύβαι.
24 (1) Τι μο^ όνμβάλλεται προς ώφε'λε^ι/ ό κατά τον Ενριπίδην μαινόμενος καϊ την ''Άλκμαίωνος μητροκτονίαν άπαγγελλων, ω μηδέ το οίκειον πρόΰεβτι βχήμα, κέχηνεν δε3 μέγα
1

Wil.: ϋννίεχε ΜΡΥ.

2

eiec. ed.

3

Wil.: %ε MPV,
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και ί,ίφος περιφέρει καΐ κεκραγώς πίμπραται καΐ φορεί1 ΰτολήν
άπάν%ρωπον\ έρρέτω καϊ τα Ήγηβίον μν&ολογήματα και Μέ
νανδρος της εκείνον γλώττης 6 6τιχοποιός. τί μοι καί τε&ηπέναι τον Πυ&ικον 2 ανλητήν; τί δέ μοι καϊ κατά 3 Αρι6τό\ενον
τον Θηβαιον ' Αντιγενίδην πολνπραγμονειν; ?ταρα#ωρουμ£ν νμΐν
τα μη ωφέλιμα' και νμεις ί) πείΰ&ητε τοις δόγμαΰιν νμών η
κατά το ομοιον των νμετέρων ημϊν εκχωρήόατε.
25 (1) Τί μέγα καϊ &ανμαΰτον οί παρ νμΐν εργάζονται
<ptld(?0()po&; &ατέρον γάρ των ώμων έζαμελονοι κόμην (τέ)3
έΐίιειμένοι πολλην πωγωνοτροφονΰιν öVv^ag θηρίων περιφέροντες και λέγοντες μεν dsttfOm μηδενός, κατά δε τον Πρωτέα
οκντοδέψον μεν χρηζοντες διά την πήραν^ νφάντον δε διά το
ίμάτιον καϊ διά το ζνλον δρνοτόμον, διά δε την γαΰτριμαργίαν
των πλοντονντων καϊ όψοποιον*. 6 ζηλών άνθρωπε τον κύνα,
τον &εον ονκ οιδας καϊ έπϊ τήν αλόγων5 μίμηόιν μεταβέβηκας'
6 δε κεκραγώς δημοΰία μετ αξιοπιστίας εκδικος γίνη οαντοϋ,
καν μη λάβης, λοιδορείς, καϊ γίνεται 6οι τέχνη τον τίορίξειν το
φιλοσοφείν, roic? Πλάτωνος επη tfcty/iatfi*, καϊ 6 κατ Έπίκονρον
ΰοφιότενων (2) διαπρνύιος άνθίΰταταί tfot' πάλιν τ ε είναι6 θέλεις
κατά τον Άριΰτοτέλην 7? καί τις κατά τον Αημόκριτον λοιδορεϊταί (5οι. Πν&αγόρας Ενφορβος γεγονέναι φηύϊ καϊ9 τον
Φερεκύδονς δόγματος κληρονόμος έοτίν' ό δε 'Αριστοτέλης*
της ψυχής διαβάλλει την άθαναόίαν. βταΰιώδεις δε έχοντες
των δογμάτων τάς dtaio^ag άΰύμφωνοι προς τονς ονμφώνονς
έαυτοΐς διαμάχεΰ&ε. 6ώμά τις είναι λέγει τον τέλειον &εόν}
εγώ δε α6ωματον' άλυτον είναι τον κόΰμον, εγώ δε λνόμενον
εκπνρωΰιν άποβαίνειν κατά κοαροΰί?5 εγώ δε εΙ<οά%α%' κριτάς
εΐναι Μίνω καϊ *Ραδάμαν&νν, εγώ δε ^ΰτόν τον θεόν άπαθανατίζεο&αι μόνην την ψνχήν, εγώ δε καϊ το övv αντη ΰαρκίον.
Τί βλάπτομεν νμας) ω10 άνδρες "Ελληνες; τί δε τους (3) λόγω
&εοϋ κατακολονθοϋντας κα&άπερ μιαρωτάτους μεμι6ηκατε\ παρ'
ημϊν ονκ εότιν ανθρωποφαγία · ψενδομάρτνρες οί πεπαιδευμένοι
1

2
3
4
φοράει MPV.
Wil.: μνϋΊ%ον MPV.
suppl. Seh.
των
. . . ό-ψοποιον: Seh. prop. όιροποι,οϋ %αϊ διά πάντα των
πλοντονντων.
5
7
Wil.: άλογον MPV.
° πάλιν τε είναι: πολιτενεΰ&αι Seh.
ΡλΤ(-ην in
8
9
ras.) : Άρνΰτοτέλη Μ.
φησϊ καί ed.: φηαϊν ό δε Άριατοτέλης MPV.
ό
10
δε Άριατ. ed.: %al MPV.
eiec. Seh.
19*
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γεγόνατε* παρ υμϊν δε Πέλοψ δεϊπνον των θεών γίνεται καν1
Ποΰειδώνος ερωμένος, και Κρόνος τους υιούς αναλίσκει, καΐ 6
Ζευς την Μήτιν καταγίνει.
36 (1) Παύόαύθε λόγους αλλότριους θριαμβεύοντες κάί
ωβπερ ό xoAotög ονκ Ιδίοις επικούμούμεν οι πτεροϊς. έκάύτη
πόλις έάν άφέλνιχαι την Ιδίαν αυτής αφ υμών λέ\ιν, ε%αδυνα%Ύ\6ον<5ιν υμϊν τα βοφίΰματα. ξητούντες τις 6 θεός, τίνα τα
εν υμϊν, αγνοείτε' κεχηνότες δε είς τον ουρανον κατά'βαρά
θρων πίπτετε,
λαβυρίνθοις έοίκαοΊν υμών των βιβλίων αί
άναθέοεις, οι δε άναγινώόκοντες τω πίθω των Δαναΐδων,
τι
μοι μερίζετε τον χρόνον, λέγοντες το μεν τι είναι παρωχηκος
αυτού, το δε ένεΰτός2, το δε μέλλον; πώς γαρ δύναται παρελθεϊν ό μέλλων, ει εοτιν 6 ένεοτώς; ωοπερ δε οί" έμπλέοντες
της νεώς φερομένης οϊονται δια την άμαθίαν ort τα όρη τρέχουβιν, (2) οϋτω και ύμεΐς ου γινώΰκετε παρατρέχοντας μεν
νμας f έΰτώτα δε τον αΙώνα, μέχρις αν αυτόν 6 ποιήύας είναι
θελήόη. διά τί γάρ εγκαλούμαι λέγων τά εμά, τα δέ μου3
πάντα κ^τ^λι^ν όπεύδετε; μη γάρ ούχ ύμεϊς κατά τον o/xotov
τρόπον ήμΐν γεγένη6θε,
της αυτής του κόβμου διοικήσεως
μετειληφότες; τί φάύκετε βοφίαν είναι παρ' υμϊν μόνοις, ούκ
έχοντες άλλον rjAtoi/ ουδέ άότέρων επιφοιτήβεις καΐ γένεΰιν
ίίοίφορωτεραν θάνατον τ ε παρά τους άλλους ανθρώπους έ%αίρετον; αρχή της φλυαρίας υμϊν γεγόναοιν οι γραμματικοί, και
οί μερίξοντες την βοφίαν της κατά «Χ^εκΜ/ 6οφίας άπετμήθητε,
τά δε ονόματα των μερών άνθρώποις* προόενείματε* καί τον
μεν (3) θεον αγνοείτε, πολεμοϋντες δε έαντοΐς αλλήλους καθαι
ρείτε, και διά τούτο πάντες ουδέν έΰτε, όφετερίξοντες μεν τους
λόγους, διαλεγόμενοι δε καθάπερ τυφλός κωφω. τί κατέχετε
6κεύη τεκτονικά τεκταίνειν μη γινώοκοντες; τί λόγους έπαναιρεΐόθε τών έργων μακράν άφεΰτώτες; φυοώμενοι μεν διά δόξης,
εν δε ταϊς όυμφοραϊς ταπεινούμενοι παρά λόγον καταχραοθε
τοις οχήμαύι · δημοβία μεν γάρ πομπεύετε, τους δε λόγους5 επί
τάς· γωνίας αποκρύπτετε, τοιούτους υμάς έπιγνόντες καταλελοίπαμεν καϊ τών υμετέρων ούκέτι ψαύομεν, θεού δε λόγω κατα1

Seh.: %αί MPV.
άλλοις άλλα? prop. Seh.
γους, #** Seh.
ά

2
5

3
ενεβτως Seh. MPV.
του %όαμου Seh.
πομπενετε .. . λόγους : ΐίομτίευετε τονς λό
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κολονθονμεν.
τί γάρ, άνθρωπε, των γραμμάτων έζαρτύειςχ
τον
πόλεμου; τί δε ώς εν πυγμή ονγκρούεις τάς εκφωνήβεις
αντών
δια τον2 Αθηναίων
ψελλιΰμόν8,
δέον 6ε* λαλειν
φνβικώτερον;
εΐ (4) γαρ Άττικίζεις
ονκ ων 'Αθηναίος, λέγε μον τον μη Αωρίξειν τήν αΐτίαν
πώς το μεν είναί 6οί δοκεϊ
βαρβαρικώτερον,
το δε προς την δμιλίαν
ίλαρώτερον;
27 (1) Ei δε 6ν της εκείνων άντέχη παιδείας, τί μοί δόξας
αίρονμένω δογμάτων5
ων θέλω διαμάχη) πώς γαρ ονκ ciro^oi/
τον μεν ληοτήν δια το έπικατηγορούμενον
όνομα μη κολάξειν
πριν ί) τάληθες έώ ακρίβεια καταμανθάνειν,
ημάς δε
προλήμματι
λοιδορίας άνεζετάοτως
μεμιοηκέναι;
Λιαγόρας
Αθηναίος
%ν,
άλλα τούτον έζορχηοάμενον
τά παρ Άθηναίοις
μνοτήρια
τετιμωρήκατε καϊ τοις Φρνγίοις αύττου λόγοις έντνγχάνοντες
ημάς
μεμιΰήκατε.
^sovrog κεκτημένοι τά υπομνήματα
προς τονς αφ*
ημών έλέγχονς δνβχεραίνετε*
καϊ τάς περί τών κατ'
Αϊγνπτον
θεών δόξας Απίωνος έχοντες παρ1 εαυτοϊς ως άθεωτάτους
ημάς
έκκηρνΰΰετε.
τάφος τον Όλνμπίον Αιος κα$ υμάς δείκννται καν
ψεύδεβθαί
τις τους Κρητας
λέγη.
τών πολλών (2) θεών ή
δμήγνρις
ουδέν έοτιν* καν 6 καταφρονών
αυτών
'Επίκουρος
δαδονχγι, τονς άρχοντας ούδεν πλέον (ρέβω6) τον θεού* κατάληψιν ήν εχω περϊ τών όλων 9 ταύτην
ονκ αποκρύπτομαι,
τί
μοι ονμβονλεύεις
ψεύΰαΰθαι την πολιτείαν;
τί δε λέγων θά
νατον καταφρονειν,
διά τέχνης φεύγειν
αντον
καταγγέλλεις;
εγώ μεν ονκ εχω καρδίαν έλάφον'
τά δε τών υμετέρων
λόγων
επιτηδεύματα κατά τον αμετροεπή Θερΰίτην γίνεται,, πώς πειόθήοομαι τω λέγοντι μνδρον τον ή'λωι/ και τήν όελήνην γήν; τά
γάρ τοιαύτα λόγων εοτιν άμιλλα και ονκ αληθείας
διακόομηβις.
ή πώς ονκ ήλί^ιον πιθέβθαι τοις Ήροδώρον7 βιβλίοις περί τον
καθ9 Ήρακλέα λόγον,
γήν άνω κηρύττονΰιν
κατεληλνθέναι
τε
αιί (3) αυτής λέοντα τον νφ *Ηρακλέονς φονενθέντα;
τι $' αν
ώφελήΰειε λέξις Αττική καί φιλοσόφων ΰωρεία και
ύνλλογιΰμών
πιθανότητες
καϊ μέτρα γής και άΰτρων θέόεις καϊ ήλίον δρόμοι;
1

ε'ξαρτνειν MV.
Ρ mau. rec.: δε ΜΡΥ.
'Ηροδότου MPV.
4

2
5

Seh.: τών MPV. 3 Seh.: ψελιαμ,ών MPV(-U-).
MPV: διδαγμάτων Seh. 6 add Wil. 7 ed.:

27: 1 cf. Tit. 1, 12; Callim. Hymn. in Iov. 8.
2, 212. Herodor. frag. 9, FHG 2, 30.

27: 2 cf. IL 1, 225;
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το γαρ περϊ τοιαύτην άσχολεΐσ&αι ξήτησιν νομοθετούντος έστιν
έργον έαυτω * τα ίό^ματα.
28 (1) Λιά roOro καν της παρ' ύμΐν κατέγνων i/o/iO-O'fitffeg.
μίαν μεν γαρ έχρην είναι καϊ κοινην απάντων την πολιτείαν' vvvl
δε οσα γένη πόλεων, τοσαύται καϊ των νόμων Ρέβεις ως είναι
τα παρ ένίοις αισχρά παρά τιΰι σπουδαία, νομίξουσιν γονν
"Ελληνες φενκτον είναι το συγγενέσθαι μητρί, κάλλιστον δε το
τοιούτον έστιν επιτήδευμα παρά τοις Περσών μάγοις' καϊ παι
δεραστία μεν νπο βαρβάρων διώκεται, προνομίας δε νπο Ψωμαίων ήξίωται, παίδων άγέλας ώσπερ ίππων φορβάδων συναγείρειν αυτών2 πειρωμένων.
39 (1) Ταύτ ουν Ιδών, ετι δε καϊ μυστηρίων μεταλαβών
καϊ τάς παρά πάσι θρησκείας δοκιμάσας διά θηλυδριών καϊ
ανδρογύνων ΰυνιοταμένας, εύρων δε παρά μεν (Ρωμαίοις τον
κατ9 αυτούς Λατιάριον Λ ία λύθροις ανθρώπων καϊ τοις άπο
τών άνδροκτασιών αΐμασι τερπόμενον, νΑρτεμιν δε ου μακράν
της. μεγάλης πόλεως τών αυτών πράξεων έπανγιρημένην το είδος
άλλον τ ε άλλαχη oWfiova: κακοπραγίας επαναστάσεις πράγματευόμενον, κατ θ'μαυτόν γενόμενος έζήτουν οτω τρόπφ τάληθες
έξευρειν δύνωμαι3.
περινοούντι δε μοι τά σπουδαία συνέβη
γραφαΐς τισιν έντυχείν βαρβαρικαϊς, πρεσβυτέραις μεν ώς προς
τ α (Ελλήνων δόγματα, θειοτέραις δε ω ς προς τήν εκείνων πλάνην και /iot πεισθήναι ταύταις συνέβη διά τε τών λέξεων (2) το
άτυφον και τών ε (πόντων το άνεπιτηδευτον καϊ της τού παντός
jroti^cöi? το εύκατάληπτον και τών μελλόντων το προγνωστικού
και τών παραγγελμάτων το έξαίσιον* καϊ τών όλων το ftoi/αρχικόν. θεοδιδάκτου δε μου γενομένης της ψυχής συνηκα ort
τα μεν καταδίκης έχει τρόπον, τά δε ort λύει την εν κόσμω
δουλείαν και αρχόντων μεν πολλών καί μυρίων 7\μάς αποσπά
τυράννων, δίδωσι δε ημΐν ούχ όπερ μή έλάβομεν, αλλ' όπερ
λαβόντες ύπο της πλάνης εχειν έκωλύθημεν.
30 (1) Τούτων ουν την κατάληψιν 7t£7roi/^aVog βού~
λομαι καθάπερ τά νήπια τών βρεφών5 •Κ-Κ"* 6 άποδύσασθαι. τήν
1

2
3
WVTOV Sch.
MPV: αύτοϊς WiL
ed.: δνναμαι MPV.
5
6
εξαρτίξον Sch.
άηρεπών Kuk.
γενέβ&αι καϊ τον %o'i%hv αν&ρωπον
prop. Sch.
4

30: 1 cf. Col. 3, 9. Eph. 4, 22. Mt. 13, 44.
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γάρ της πονηρίας βύΰταΰιν έοικνιαν tfj των βραχντάτων
υπερ
μάχων ϊΰμεν ατε δια μικρας αφορμής τούτου
κρατνν&έντος,
πάλιν <Γ αν λν&ηΰομένον,
τιμών πειΰομένων
λόγω %·εον και
μ$\ βκορπιξόντων έαντούς.
διά τίνος γάρ άποκρύφον
&η6ανρον
των ημέτερων επεκράτηΰεν,
ον ορύττοντες κονιορτον μεν ημείς
ίνεπλήΰ&ημεν 5 τούτω δε τον 6ννεόΐΗκναι την άφορμήν
παρέόχομεν1.
το γάρ αύτου πας δ2 αποδεχόμενος κτήμα τον πολντίμοτερον
Λλο^του την έ^ονοίαν έχειρώΰατο.
ταντα μεν ονν
προς τους ημών οίκείονς είρήο&ω* προς δε νμας τονς "Ελλη
νας τί αν έτερον η το μη τοις κρείττοόιν λοιδορεϊβ&αι μηδ\ ει
βάρβαροι (2) Asyotvro, ταύτην λαμβάνειν της χλεύης τήν άφορ
μην; τον γάρ πάντας αλλήλων έπακούειν3 της διαλεκτον μη δύναΰ&αι την αϊτίαν ενρειν^ r]v έ&έλητε, δννήΰεΰ&ε'
(τοις*} εζετάζειν γάρ βονλομένοις5
τά ημέτερα φ^δίαν και 'άφ%ονον ποιη6ομαι την
διήγηΰιν.
3 1 (1) 6 Νυν δε προ6ηκειν ftot νομίζω παραότηόαι
πρεοβντέραν την ήμετέραν φιλοόοφίαν
των παρ "Ελληόιν
επιτηδενμάτων
SQOL δε ήμΐν κείΰονται
Μωνύης και "Ομηρος,
τω γάρ1
8
εκάτερον αντών είναι παλαίτατον
καϊ τον μεν ποιητών και
ίύτορικών είναι πρεύβύτατον.
τον δε πάΰης βαρβάρον
οοφίας
άρχηγόν, και νφ1 ημών ννν εις ούγκριόιν
παραλαμβάνειωό'αν'
ενρήοομεν γάρ ον μόνον της Ελλήνων
παιδείας τά παρ' Ύ\μϊν,
9
ετι δε και της τών γραμμάτων
ενρέοεως ανώτερα,
μάρτνρας
δε ον τους oticot παραλήψομαι 5 /3o^^o?g δε μάλλον
"Ελληΰι
καταχρήόομαι10.
το μεν γάρ άγνωμον, ort μηδέ νφ ημών παραδεκτόν11,
το12 δ' αν άποδεικνύηται
&ανμαβτόν,
6V αν1Ά νμιν
διά τών υμετέρων οπλών άντερείδων άννπόπτονς
παρ (2) νμών
τονς έλέγχονς λαμβάνω w . περί γάρ της Όμήρον ποιη6εως
γενονς τε αντον και χρόνον κα& ον ήκμαοεν προηρεύνηόαν
πρεοβύrarofc μεν15 Θεαγένης
τε 6 Ψηγινος κατά Καμβύόην
γεγονώς
1
2
ed.: παρέχομενΜΡΥ.
nag ό Seh.: itav ΜΡΥ. 3 Seh.: ντίαν,ονειν
5
6
ΜΡΥ.
* add Seh.
ed. :?ßovX6pevog MPY.
31: 1—4 (Nvv . . .
7
δυνατόν) cf. Eus. Praep. Ev. 10, 11, 1—5.
Eus.: om MPV. 8 Eus.:
9
παίαιότερον MPY.
ετι δε Υ Eus.: ετι alV ετι δε Μ, alt ετι Ρ.
10
Eus.: χρήβομ,αι MPY. 11 Eus.: παραδεκτέον Μ corr. (ex ηαραδεικτεον)
12
13
Ρ , παραδεικτέον Υ.
Eus.: τοΰω ΜΡ(-(?ώ) Υ(τό βω).
5V αν
u
15
ΜΡΥ, οπόταν Eus.
παραλαμβάνω Eus.
τίρεββυτατοι μεν Eus.:
οι πρεΰβντατοι ΜΡΥ.
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καί Στησίμβροτος1
6 Θάσίος καί Αντίμαχος2
6
Κολοφώνίος
3
3
Ηρόδοτος τε 6 *Αλίκαρνασσεύς και Λίονύσίος δ Όλύνθίος,
μετά
δε4 εκείνους 'Έφορος δ ΚνμαΙος καΙ Φίλόχορος δ 'Αθηναίος Μεγακλείδης*τε
καί0 Χαμαίλέων ο Ι Περιπατητικοί'
έπειτα
γραμμα
τικοί Ζηνόδοτος
''Αριστοφάνης
Καλλίστρατος*
Κράτης
"Ερατο
σθένης Άρίσταρχος Απολλόδωρος.7
τούτων δε οί μεν8 περί Κράτητα προ της Ηρακλείδων καθόδου φαΰίν αυτόν ήκμακέναί,
μετά
τά Τρωϊκά ένδοτέρω των δγδοηκοντα
ετών
οί δε περί Ερα
τοσθένη 9 μετά εκατοστόν έτος της Ιλίου αλώσεως' οί δε (β) περί
Άρίσταρχον10
κατά τήν Ίωνίκήν άποίκίαν^ η11 εστί μετά εκατόν12
τεσσαράκοντα ετη των Ίλίακών · Φίλόχορος δε μετά τήν Ίωνίκήν
άποίκίαν13,
επί άρχοντος Αθήνησίν
Άρχίππου1*,
των Ίλίακών
ύστερον ετεσίν εκατόν δγδοηκοντα'
οί δε περί
Άπολλόδωρον
μετά την Ίωνίκήν άποιαίαν ετεσίν εκατόν, ο γένοίτ' αν ύστερον
των Ίλίακών ετεσί15 δίακοσίοίς 1β τεσσαράκοντα 17. τίνες δε προ
των 'Ολυμπιάδων
εφασαν αυτόν γεγονέναι,
τουτ εστί μετά τήν
Ιλίου άλωσίν ετεσί τετρακοσίοίς18.
έτεροι δε κάτω τον χρόνον
ύπήγαγον,
συν Άρχίλόχω γεγονέναί τον "Ομηρον είπόντες'
δ δε
'Αρχίλοχος ήκμασε περί 'Ολυμπιάδα τρίτην καί είκοστήν,
κατά1*
20
Γύγην τον Λυδόν,
ύστερον
των Ίλίακών ετεσί
πεντακοσίοις.
και περί μεν των χρόνων21 του (4) προείρημενου Λοστοί), λέγω
δε Όμηρου, στάσεως22 τε των είπόντων
τά περί αυτόν23 καίΜ
ασυμφωνίας
τοις επ' ακριβές έζετάζειν δυναμένοίς
αύτάρκως
ήμϊν ως επί κεφαλαίων ειρήσθω,
δυνατόν γάρ παντί2δ
ψευδείς
άποφήνασθαί26
καί τάς περί τους λόγους δόξας' παρ οίς γάρ
ασυνάρτητος εστίν ή τών χρόνων αναγραφή, παρά τούτοις ούδε
1

2
%αϊ Στησίμβροτος Eus.: Στησιμβροτός τε MPV.
Καλλίμαχος
3
4
1
Eus. codd.
om Eus.
μετά δε Eus. (2 cod. δ ): μετ MPV. 5 Eus.:
7
ό MPV. 6 Wil.: Καλλίμαχος MPV Eus.
3 1 : 2, 3 (τούτων . . . %εντακοβίοις) cf. Clem. Alex. Strom. 1, (21), 117. 8 Eus.: om MPV. 9 τον
12
Έρατοβ&ένην Eus. 10 τον "Άρίβταρχον Eus. n ήτις Wil.
%al add
13
1έ
MPY.
ετεοι (ετη) τεσβαράκοντα add Eus.
Άρξίππον MPV
1δ
17
Eus.
Eus.: om MPV.
" Eus.: διακοοίων MPV.
Eus. ·
18
19
πεντήκοντα MPV.
Eus.: ενενητιοντα add MPV.
Eus.: %a\ MPV.
20
21
22
Eus.: om MPV.
των χρόνων Eus.: τον χρόνον MPV.
Eus.:
23
σνΰτάαεώς M(P)V.
τά περί αντον Eus.: περί αντον ΜΡ, τζεριαντον V.
2ί
25
τε . . . nal Wil.: %al post τε MPV Eus.
om MPV Eus. (2 cod.)
26
αποψαίνεβ^αι Eus.

31: 3 cf. Philoth. frag. 52, FHG 1, 392.
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1

τά της ιστορίας άληΰεύειν
δυνατόν ,
τι γαρ το αίτιον της εν
τω γράφειν πλάνης^ εϊ μη το συντάττειν
τα μη άλη&ή-,
32 (1) Παρ' ημιν δε της μεν κενοδοξίας
δ ίμερος ουκ
εστίν, δογμάτων δε ποικιλίαις ου καταχρώμε&α.
λόγου γαρ του
δημοσίου καΐ επιγείου κεχωρισμένοι καϊ τίει^όμενοι &εοϋ παραγγέλμασι και νόμω πατρός αφθαρσίας επόμενοι,
παν το εν δόζη
κείμενον άν&ρωπίνη παραιτούμενα,
φιλοσοφοϋσί
τε ου μόνον
οί πλουτοϋντες,
αλλά κα\ οί πένητες
προίκα της
διδασκαλίας
ώτολαΰοιΜΜ/" τά γάρ παρά &εοϋ της εν κόσμω δωρεάς υπέρπαίει την άμοιβήν.
τους δε άκροαο&αι /3ovAo/isVovg πάντας
ούτως προοιέμε&α καν πρεσβύτιδες
ώΰι καν μειράκια, πασά τε
απα\απλώς ήλί-κ^'α παρ ημιν τυγχάνει τιμής ' τά δε της ασέλ
γειας πόρρω κεχώρισται.
και ημείς μεν λέγοντες ου ψευδόμε
να ' τά δε της υμετέρας περί (2) την άπιστίαν fJttfi-oi^g κοίλοι μεν
ει λαμ/3αι/06 περιγραφήν
ει #' οΰν, τά ημέτερα {μεν2} έστω &εοϋ
γνώμη βεβαιούμενα,
γελάτε δε υμεΐς^ ώς και κλαύσοντες.
πώς
γάρ ουκ Άτοπον Νέστορα μεν κα$ υμάς των ίππων τάς παo^opfeg βραδέως άποτέμνοντα
διά το ατονον καί νω&ες της
ηλικίας &αυμάζεσ&αι πειρώμενον
έπ' ϊσης τοΓ^ Wotg
πολεμεΐν,
τους δε παρ' ήμιν τω γήρα παλαίοντας
και τά περί &εοϋ
πραγματευομένους
γελα,ύ&αι; τίς δε ουκ αν γελάσειεν
^Αμαζόνας
μεν και Σεμίραμιν
και τινας αλλάς πολεμικάς φασκόντων
υμών
γεγονέναι,
τάς δε παρ ημιν παρθένους
λοιδορούντων;
μειράκί,ον fjv 6 Άχιλλεύς
καϊ ^£i/v«rog είναι πεπίστευται
σφόδρα ·
καί ό Νεοπτόλεμος
νεώτερος, άλλα (3) ίσχυρος ήν
Φιλοκτήτης
άσ&ενής, άλλ9 έχρηζεν αύτοϋ κατά Τροίας το δαιμόνιον.
6
Θερσίτης ojrotOg ήν; άλΧ έστρατήγει * το δε αμετροεπές ει μη
προσήν αύτω διά την αμα&ίαν\ ούκ αν ώς φοζος και ψεδνος
διεβάλλετο.
πάντες οί βουλόμενοι φ^λο^οφ^Γν •&•&•&3 παρ
ήμιν
4
ο ϊ ου το δρώμενον δοκιμάξομεν
ούδε τους προσιόντας
ήμιν
άπο σχήματος κρίνομεν
το γάρ της γνώμης έρρωμένον
παρά
πάσιν είναι δύνασ&αι
λελογισμένα
καν άσ&ενεΐς ώσι τοις
σώμασι.
τά δε υμέτερα φ&όνου μεστά καϊ βλακείας
πολλής.
1
2
δύναται Eus.
add Wil.
av^qmitoi MPV, avft. οϊ Kuk.

32: 2 cf. IL 8, 87.

3

πάρειβιν suppl. Kuk.

32: 3 cf. IL 2, 212, 219.

4
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8 3 (1) Λιά τούτο προν&νμή$ην
άπο των i/Ofugo/LteVoii/
παρ' ύμιν τιμίων παριόταν οτι τά μεν ημέτερα βωφρονεϊ, τα δε
υμέτερα [ε&η1] μανίας εχεται πολλής,
ol γαρ εν γυναιξί και
μειρακίοις παρ&ένοις τε καν πρεΰβύταις φλναρεϊν ημάς λέγοντες
και δια το μη ΰνν ύμιν είναι χλενάξοντες
άκούοατε των παρ1
"Έλληβι πραγμάτων τον λήρον.
'ληραίνει γάρ μάλλον δια δόξης
πολλής των παρ1 ύμιν ε&ών τά επιτηδεύματα
και διά της γυναικωνίτιδος
άΰχημονεΐ2.
Πράξιλλαν
μεν γάρ Αύόιππος
έχαλκούργηΰεν μηδέν είποϋΰαν διά των ποιημάτων χρήοιμον,
Αεαρχίδα
δε Μενέοτρατος,
Σπανίων
δε Σαπφώ την εταίραν,
Ήρινναν
την Αεΰβίαν Νανκύδης*,
Βοΐύκος Μνρτίδα, Μνρώ την
Βνζαντίαν Κηφι6οδοτος,
Γόμφος Πραξαγοριδα*
καΐ
Άμφίοτρατος
(2) Κλειτώ.
τι γάρ μοι περί 1 Ανύτης λέγειν Τελεβίλλης τε και
5
Νοΰΰίδος ;
τής μεν γάρ Εύ&υκράτης τε και Κηφιοόδοτος,
τής
δε Νικήρατος, τής δε Άριότόδοτός
είόιν οί δημιουργοί6'
Μνηβαρχίδος7 τής Έφεΰίας Εύ&υκράτης,
Κορίννης Σιλανίων,
@αλιαρχίδοςβ τής Άργείας Εν&νκράτης.
ταύτας δε ειπείν
πρού&υμή&ην,
ίνα μηδέ παρ" ημΐν ξένον τι πράττεο&αι νομίζητε και
ϋυγκρίναντες
τά νπ ο ^ ν επιτηδεύματα
μη χλενάξητε τάς πάρ
ημΐν φιλοοοφούΰας.
καΐ η μεν Σαπφώ γύναιον πορνικον ερω
τομανές, και την έαντής άοέλγειαν σίδεί' παόαι δε αι παρ' ημΐν
^ ω φ ρ ο ^ ο ΐ ^ ^ καί περί τάς ήλακάτας αϊ παρ&ένοι τά κατά &εον
λαλοϋΰιν
έκφωνήματα
ΰπουδαιότερον
τής παρ1 νμϊν
παιδός.
τούτον χάριν αίδέΰ&ητε,
μα&ηταϊ μεν (3) νμεις των
γυναίων
ευρισκόμενοι,
τάς δε 6υν ήμΐν πολιτευομένας
6νν τη μετ' αυτών
6μηγύρει χλευάξοντες.
τι γάρ ύμΐν ή Γλαυκίππη
ΰεμνον εΐΰηγήοατο, παιδίον ήτις τεράύτιον έγέννηοεν κα$ως δείκνυΰιν
αυ
τής ή είκών, Νικηράτου
του Εύκτήμονος
Α&ηναίου το γένος
χαλκενοαντος;
ει γάρ εκύηΰεν ελέφαντα, τι το οίίτων του δημοόίας άπολαϋοαι
τιμής την Γλαυκίππην;
Φρύνην την έταίραν
νμϊν Πραξιτέλης
και Ηρόδοτος πεποιήκαΰιν,
και
Παντευχίδα
ϋυλλαμβάνουύαν
εκ φ&ορέως Ευ&νκράτης
έχαλκούργηοεν.
Βη0αντίδα την Παιάνων βαόίλιόόαν,
ort παιδίον μέλαν
έκύηοεν,
1
2
3
eiec. Seh.
Wil.: άΰχημονεΐτε MPV.
Νανκίδης MPV.
5
ed.: Πραξιγορίδα MV, Πραξηγορίδα Ρ.
ed.: Μνΰτέδος MPV.
6
7
Κλειτονς δε Άμφίατρατος add ΜΡ.
ed.: Μνησιαρχίδος ΜΡ, Μνψ
8
ΰίαρχιδος δε V.
ed.: Θαλαρχίδος ΜΡΥ.
4
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ζίεινομένης δια της εαυτόν τέχνης μνημονεύεσαι
παρεβκεύαβεν.
εγώ και Πυ&αγόρου κατέγνωκα τήν Εύρώπην £πι τον ταΰρου
κα&ιδρύΰαντος και υμών, οϊτινες τον Αιος τον κατήγορον δια
την (4) εκείνον τέχνην τετιμήκατε. γελώ και την Μίκωνος1
έπιβτήμην μόβχον ποιήΰαντος, επι δε αΰτου Νίκην, ότι την 1 Αγήνορος άρπάΰας θυγατέρα μοιχείας και άκραοίας βραβεϊον άπηνέγκατο. δια τί2 Γλυκέραν την έταίραν καί' Αργείαν την ψάλτριαν
δ ΌλννΰΊος 'Ηρόδοτος3 κατεΰκεύαΰεν; Βρύαζις Παόιφάην εοτηΰεν, ης την άσέλγειαν μνημονεύύαντες μονονονχι και τάς γυ
ναίκας τάς νυν τοιαύτας είναι προήρησ&ε. Μελανίππη τις %\ν
ΰοφή' διά τούτο ταύτην 6 Αυοίΰτρατος έδημιούργηβεν' ύμεΐς
δε εΐναι παρ' ημϊν σοφάς ου πεπιστεύκατε.
34 (1) Πάνν γουν σεμνός καϊ ό τύραννος Φάλαρις, ος
τους ετίιμα6τιδίονς %Όΐνώμενος παΐδας διά της Πολυστράτου τον
"Αμπρακιώτου κατασκευής μέχρι νυν ως τις άνηρ θαυμαστός
δείκνυται' και οί μεν Άκραγαντΐνοι βλέπειν αύτοϋ το πρόσωπον
το προειρημένον διά την άν&ρωποφαγίαν έδεδίεσαν, οίς δε μέλον
εστί παιδείας αύχοϋσιν "ότι δι1 εΙκόνος αυτόν ΰεωροϋσι. πώς
γάρ ου χαλεπόν άδελφοκτονίαν παρ1 νμιν τετιμήσ&αι^ οϊ Πολυ
νείκους καϊ Έτεοκλέους όρώντες τά οχήματα [καί4] μη σύν τω
ποιήσαντι Πυ&αγόρα καταβο&ρώσαντες συναπόλλυτε5 της κακίας
τά υπομνήματα; τί /iot διά τον6 Περικλύμενον γύναιον, όπερ
εκύηοε τριάκοντα παίδας, ως %·αυμαστόν ήγεΐσ&ε και κατανοεΐν
ποίημα; πολλής γάρ άκρασίας άπενεγκαμένην1 τά άκρο&ίνια
βδελύττεσ^αι (2) καλόν ΐήν, τη κατά (Ρωμαίους συΐ παρεικαξομένην8, ήτις καϊ αύτη διά το ομοιον μυστίκωτέρας, ως φασιν,
ήζίωται θεραπείας, έμοίχευσεν δε "Αρης την Άφροδίτην,
καϊ
την άπ' αυτών c Αρμονίαν "Ανδρών ύμΐν κατεΰκεύαΰεν. λήρους
τε καϊ φλυαρίας Σώφρων διά Συνταγμάτων παραδούς ενδοξό
τερος 9 χάριν τής χαλκευτικής [ή10] μέχρι νυν έοτιν' καϊ τον
ψενδολόγον Αϊσωπον άείμνηστον ον fioVov τά μυϋΌλογήματα, καϊ
ή κατά τον Άριστόδημον δε πλαστική περισπούδαστος11 άπέδειί,εν. είτα πώς ουκ αΐδεΐσϋε τοσαύτας μεν έχοντες ποιήτριας ουκ
1

2
3
Μήκωνος MPV.
διά τί ed.: διά την ΜΡ, διατην V.
Ήρό4
5
6
δωρος Loewy.
eiec. Seh.
Wil.: εναηόλλντδ ΜΡ.
Ges.: το
7
8
ΜΡΥ.
Seh.: -μένη Μ, -μένη PV.
Seh.: -μένη ΜΡ (man. prim.),
9
10
-μένη P(corr.)V.
Ges.: ένδοζότερον M(corr.) PV.
eiec. Seh.
11
Seh.: περιαπονδαΰτον ΜΡΥ.
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επί τι χρήΰιμον, πόρνας δε άπειρους και μοχθηρούς άνδρας,
των δε παρ* ημΐν γυναικών διαβάλλοντες την Σεμνότητα; τί μο&
σπουδαϊον μαν&άνειν Εύάν&ην έν Περιπατώ τεκειν κία (3) προς
τήν Καλλιστράτου κεχηνέναι τέχνην; [και προς*] τά Καλλιάδου
Νεαίρα προΰέχειν2 τους οφθαλμούς; εταίρα γάρ ήν. Λαϊς έπόρνευοεν, και δ πόρνος3 αυτήν υπόμνημα της πορνείας έποίηΰεν.
δια τι την Ηφαιστίωνος ουκ αίδεϊσ&ε πορνείαν καϊ εϊ πάνυ
Φίλων αυτόν έντέχνως ποιεί; τίνος δε χάριν δια Λεωχάρους
Γανυμήδη τον άνδρόγυνον ως τι σπουδαιον έχοντες κτήμα τετιμήκατε και ο ψελιούμενόν τι γύναιον Πραξιτέλης έδημιούργηΰεν;
έχρήν δε παν το τοιούτον είδος παραιτησαμένους το κατά άλη~
&ειαν σπουδαιον ζητειν και μη* Φιλαινίδος μηδέ Έλεψαντίδος
των άρρητων έπινοιών άντιποιουμένους την ήμετέραν πολιτείαν
βδελύττεσ&αι.
35 (1) Ταύτα μεν ουν ου παρ άλλου μα$ων εί,ε&έμην, πολλήν δε έπιφοιτήσας γήν και τούτο μεν σοφιστεύσας τά υμέτερα,
τούτο δε τέχναις καϊ επινοίαις έγκυρήσας πολλοίς, εΰχατον δε
τη Ψωμαίων ένδιατρί'φας πόλει καϊ τάς άψ υμών ώς αυτούς5
άνακομιύ&είοας ανδριάντων ποικιλίας καταμα&ών. ου γάρ, ώς
έ$ος εσύ rotg πολλοίς, άλλοτρίαις δό'ξαις τ&μανχον κρατύνειν
^Τθί-ρω^ία, πάντων δε ων (αν6) αυτός ποιήσωμαι7 την κατάληψιν,
τούτων καϊ την άναγραφήν συντάοόειν βούλομαι. διόπερ χαίρειν εΙπών και τη Ψωμαίων μεγαλαυχία καϊ τη Ά&ηναίων
'ψυχρολογία ·&·&·#8 δόγμασιν άσυναρτήτοις, της κα&' ήμας9 βαρ
βάρου φιλοσοφίας άντεποιηόάμην
ήτις ον τρόπον εστί των
παρ1 ύμιν επιτηδευμάτων αρχαιότερα, γράφειν μεν άρζάμενος,
διά δε (2) το κατεπείγον της έζηγήσεως ύπερ&έμένος, νύν οτε
πίαρόί? περί των κατ' αυτήν δογμάτων λέγειν, •&•&•&10 πειράζομαι,
μή γάρ δυσχεράνητε τήν ήμετέραν παιδείαν μηδέ φλυαρίας και
βωμολοχίας11 μεστήν αντιλογίαν κα$ ημών πραγματεύσησδε λέ
γοντες ' Τατιανος ύπερ τους "Ελληνας υπέρ (τε 12> το άπειρον
1
2
ν.(ά 7tgbg eiec. Seh.
Seh: παρέχειν MPV. 3 Wil.: TOVQVOQ MPV.
5
6
7
* Seh.: μη δε MPV.
Ges.: avrmg MPY.
suppl. Seh.
avxbg αοιψ
8
ΰωμ,αι Μ: άποποι,ήοομαι avtbg Ρ , ποίήΰομαι V.
Seh., prop. ν,αϊ xoig
10
ifjg υμετέρα cpuoeo(piccg. 9 ed.: vp&g MPV.
hfrieftai suppl. Wil.
11
cpXvccQLccg και βωμ,ολογ/ας Wil.: φλυαρίας
nal βωμολοχίας
MPV.
12
suppl. Seh.

35 : 2 Solc-n, frag. 10.

Oratio ad Graecos.

301

των φιλοσοφησάντων
πλήθος καινοτομεί τα βαρβάρων
δόγματα,
τι γαρ χαλετίον ανθρώπους
πεφηνότας
αμαθείς ύπο
άνθρωπου
νυν δμοιοπαθοϋς
συνελέγχεσθαι;
τι δε και άτοπον κατά τον
οίκειον ύμϊν1 σοφιβτήν γηράσκειν άεϊ πάντα
διδασκόμενους;
36 ( Ι ) 2 Πλην "Ομηρος £στω μή μόνον8
ύστερος*
των
"Ίλιακων^ άλλα κατ δκ^Γνον αυτόν ύπειλήφθω
τον τον
πολέμου
καιρόν, ετι δε και τοίς περί τον* Αγαμέμνονα
συνεστρατεϋσθαι\
καί, εί ßoiivtetm τις,
πριν και των στοιχείων γεγονέναι
τήν
εύρεσιν.
φανήσεται
γαρ δ προειρημένος
Μωυσής αυτής
μεν
της TA&e^g αλώσεως πρεσβύτερος
πάνυ πολλοίς ετεσι\
της
δε* Ιλίου κτίσεως και του Τρωος και Ααρδάνου λίαν αρχαιό
τερος,
αποδείξεως δε ένεκεν μάρτυΰι χρήσομαι Χαλδαίοις
Φοι
νίκι ν ΑΙγυπτίοις.
καϊ τί ftot λέγειν πλείονα; χρή γαρ τον πείθειν
έπαγγελλόμενον
συντομωτέρας
ποιείσθαι τάς περί των
πραγμά
των προς τους άκούοντας διηγήσεις η ·&•&·&9 Βηρωσσος 10 άνήρ
Βαβυλώνιος ? ιερεύς του παρ1 αύτοις Βήλου,
κατ
Άλέζανδρον
(2) γεγονως ^Αντιόχφ τω μετ αΰτόι^" τρίτω την Χαλδαίων
ίστορίαν έν τρισϊ βιβλίοις κατατά%ας και τα περί των βασιλέων εκθε
μένος 12 5 άφηγεΐταί τίνος αυτών όνομα Ναβουχοδονόσορ,
του στρατεύσαντος13
έπϊ Φοίνικας και Ιουδαίους* άτινα δια των καθ' ημάς
προφητών ϊσμεν κεκηρυγμένα
y^oo/dra μεν πολύ της Μωυσέως
ηλικίας κατώτερα, προ δε της Περσών ηγεμονίας ετεσιν έβδομηκοντα. Βηρωσσος δέ εστίν άνήρ ίκανώτατος * κ#1 τούτου
τεκμήριον,
Ίόβας Περί Άσσυρίων γράφων παρά Βηρωσσοϋ φησι
μεμαθηκέναι
τήν ίστορίαν" είσΐ δε αύτω /W/3/lot Περί Ασσυρίων
δύο.
37 (1) Μετά δε τους Χαλδαίους14:
τά Φοινίκων
ούτως
έχει. yaydvciöt παρ1 αύτοΐς άνδρες τρεις, ^ d d o r o g Ψψικράτης
Μώχος'
τούτων™ τάς βίβλους εις Ελληνίδα
κατέτα%εν
φωνήν
1

2
MPV: υμών Seh.
36: 1—42: 1 cf. Eus. Praep. Εν. 10, 11.
4
5
6
Eus.: omMPV, Kuk.
Eus.: νατερον MPV.
om Eus.
Eus.:
7
8
ΰνβτρατεύεσθαι MP(corr.)Y.
Eus.: γεγονώς add MPV.
Eus.: om
MPV. 9 η **# Seh., prop. τον εζαπαταν πειρώμενον tag περί των δοξών
μαν,ρολογίας in lac.: %a\ MV,"*om P?Eus. 10 36: 1, 2 (Βψωβΰός . . . δύο)
n
cf. Clem. Alex. Strom. 1, (21,) 122.
μετ1 αυτόν: μετά Σέλενκον Eus.
12
13
14
εκτιθέμενος Eus.
ανατρατεύΰαντος Eus.
Eus.: Χαλδαίων MPV.
1δ
37: 1, 2 (τούτων . . . ηλικίας) cf. Clem. Alex. Strom. 1, (21,) 114, 2.
8

36 : 1, 2 Ber. frag. 14 a, FHG 2, 508. 36 : 2 Iub. frag. 21, FHG 3, 472.
37: 1 Laet. FHG 4, 437. Men. frag. 3, FHG 4, 447.
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Ααϊτος1
6 καΐ τους βίους των φιλοσόφων επ ακριβές
πράγματευβάμενος.
έν δή2 ταίς των προειρημένων
ίύτορίαις
δηλούται
κατά τίνα των βαύίλέων Ευρώπης αρπαγή3 γέγονεν*
Μενελάου
τε είς τήν Φοινίκην αφιζις και τά περί Χείραμον,
οβτις Ζ/ολομώνι τω ^Ιουδαίων βαοίλεΐ προς γάμον δούς την εαυτού5
θυγα
τέρα και ξύλων παντοδαπων
ϋλην εις την του ναοΌ κατα
σκευήν έδωρήύατο.
και Μένανδρος δε 6 Περγαμηνος
περϊ των
αυτών την άναγραψήν
έποιήόατο.
του δε Χειράμου 6 χρόνος
ήδη που τοις'ίλιακοϊς
εγγίζει' Σολομών (2) δε δ κατά Χείραμον
πολύ κατώτερος έύτι της Μωυΰέως ή λ ^ κ ^ .
3 8 ( Ι ) 6 Αϊγυπτίων
δέ είοιν ακριβείς7 χρόνων
άναγραφαί,
9
και των κατ αυτούς γραμμάτων8
έρμηνεύς εότι9
Πτολεμαίος,
ούχ ό βαβιλεύς, Ιερεύς δε Μένδητος.
otirog τάς των βασιλέων
πράξεις εκτιθέμενος
κατ "Αμωβιν ΑΙγύπτου
βαΰιλέα
γεγονέναι
Ίουδαίοις
φηοι τήν εξ ΑΙγύπτου
πορείαν είς άπερ
ή&ελον10
ν
χωρία, Μωυΰέως ηγουμένου,
λέγει δε ούτως' 6 δε Αμοι6ις έγένετο κατ "Ιναχον βαΰιλέα.
μετά δε τούτονη
Απίων 6 γραμ
ματικός ανήρ δοκιμώτατος,
έν τη τετάρτη
των
Αϊγυπτιακών
{πέντε δέ εΐΰιν αύτω γραψαί) πολλά μεν καϊ άλλα, φηΰι δε (και12)
ort κατέόκαψε13 τήν Άουαρίαν u "Αμωΰις κατά τον Αργεΐον
γενό
μενος "Ιναχον, ώς έν τοις Χρόνοις άνέγραψεν 6 ΜενδηΟιος
Πτολε
μαίος.
6 δε απ"1 Ίνάχου (2) χρόνος άχρι της Ιλίου άλώβεως άποπληροί γενεάς εικοΰι. και τά της αποδείξεως τούτον έχει τον τρόπον.
3 9 (1) Γεγόναβιν Αργείων ßatfUsig οϊδε' "Ιναχος Φορώνεύς Άπις Αργεϊος Κρίαβος Φόρβας Τριόπας Κρότωπος1δ
Σ&ε16
νέλαος Ααναος Αυγκεύς
Άβας
Προιτος
Ακρίΰιος
Περΰεύς
Σθενέλαος Εύρυό&εύς Ατρεύς
Θυέβτης
'Αγαμέμνων,
ού κατά
το όκτωκαιδέκατον
έτος της βασιλείας "Ιλιον έάλω17.
κ<ώ χρή
1
Clem.: Χαιτος MPV, "Adirog Eus, codd. 2 Eus.: δε MPV. 3 Eus.:
άρπαγην MPV. 4 Wil.: γεγονεναι MPV Eus. 5 Eus.: om MPY. 6 38: 1,2
cf. Clem. Alex. Strom. 1, (21,) 101. 7 Eus.: ai επ' praem. ΜΡ, ai επα
8
9
10
κριβείς V.
Eus.: πραγμάτων MPY.
om Eus.
Eus.: ηλ&ον
n
12
13
MPV.
Eus.: τούτων MPV.
suppl. Wil.
κατέστρεψε τε Eus.
14
15
1 cod.
Clem.: Avapfav MV, Αναριαν Ρ, Αΰαριν Eus.
Άργεΐος
. . . Κροτωπος Eus.: Κρίααις Τριόπας Αργαίος Φόρβας Κρότωνας MPV.
16
17
"Αβας Προΐτος Eus.: Προιτος "Αβας MPV.
ol· . . . εάλω: cf. Clem.
Alex. Strom. 1, (21,) 104, 1.

38: 1 Ptol. frag. 1, FHG 4, 485. Ap. frag. 2, FHG 3, 509.
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τον νουνεχή ύννεϊναι μετά πάόης ακριβείας οτι κατά την Ελλή
νων παράδοβιν
ονδ' ιότορίας τις ην παρ αύτοϊς
αναγραφή.
Κάδμος γάρ 6 τά ότοιχεϊα τοις προειρημένοις
παραδονς
μετά
πολλάς γενεάς της Βοιωτίας επέβη.
μετά δε "Ιναχον επί ι Φορωνέως μόγις2 τον θηριώδους
βίον και νομάδος περιγραφή
γέγονεν μετεκοΰμή&ηΰάν τε 3 ol άνθρωποι,
διόπερ4 εί κατά "Ιναχον
πέφηνεν
6 Μωνόής γεγονός,
πρεσβύτερος
εΰτι των Ίλιακών
ετεόι Τ£τρακοο>£(Μί?. άποδείκννται
δε (2) τον& όντως έχον άπο
[τε]5 της των ' Α τ τ ι κ ώ ν βασιλέων διαδοχής [καΐ
Μακεδόνικωνβ
καΐ Πτολεμαϊκών,
ετι δε καϊ Άντιοχικών]*·
ο$εν εί μετά τον
"Ιναχον ai διαφανέβτεραι
πράξεις παρ1 "Ελληύιν
άνεγράφηβάν
τε καϊ γινώΰκονται,
δήλον ως και μετά Μωνόέα.ι
κατά μεν8
γάρ Φορωνέα τον μετ "Ιναχον μνημονεύεται
παρ
Ά&ηναίοις
"ίίγνγος,
εφ οι) κατακλι^όί? δ πρώτος'
κατά δε Φόρβαντα
5
Ακταίος, αφ ον'Ακταία
ή'Αττική'
κατά δε9 Τριόπαν
Προμη
θεύς και Έπιμη&εύς
καϊ "Ατλας καΐ δ διφυής Κέκροψ κα\ ή
Ίώ* κατά δε Κρότωπον
ή έπι Φαέθοντος έκπύρωόις καϊ ή έπϊ
Δευκαλίωνος έπομβρία* κατά δε Σθενέλαον10
ή τε ' Αμφικτύονος
βαοιλεία καϊ ή εις (3) Πελοπόννηΰον
Δαναού παρονΰία καϊ ή
ύπο ζίαρδάνον της Δαρδανίας
κτίβις ή τε έκ Φοινίκης της Ευ
ρώπης εις τήν Κρήτην άνακομιδή'
κατά δε Λνγκεα της Κόρης
ή αρπαγή και ή τον εν ^Ελενΰινι τεμένονς κα&ίδρνόις
κο^ ή
Τριπτολέμον
γεωργία και ή Κάδμου εις Θήβας παρονΰία
Μί
νωας τε ή11 βαοιλεία'
κατά δε Προιτον 6 Ενμόλπον προς Ά&ηναίονς πόλεμος'
κατά δε "Ακρίσιον ή Πέλοπος άπο
Φρνγίας
d^jäoc^g και (ή 12> "Ιωνος είς τάς ' Α θ ή ν α ς αφιξις καϊ 6 δεύτερος
Κέκροψ αϊ τε Περοέως και z/fcOi^tfot>13 πράξεις καϊ Όρφέως μαθη
τής Μουσαίος u' κατά δε τήνΑγαμέμνονος
βασιλείαν έάλω το'Ίλιον.
4 0 (1) Ονκούν πέφηνε Μωνσής
νων πρεσβύτερος16
ηρώων πόλεων11
1

από γε15 τών
προειρημέδαιμόνων,
και χρή τω

υπό Eus. 2 μόλις Eus. 3 Eus.: δε MPV.
* διόπερ . . . τετρακοσίοις: cf. Clem. Alex. Strom. 1, (21,) 102, 3. 5 τε et %al Man. . . . Άντιοχιηών eiec. Wes. 6 %αϊ Man. MPV; Man. τε Eus. 7 39: 2, 3 cf. Clem.
9
Alex. Strom. 1, (21,) 102—104. 8 Eus.: om MPV.
Eus.: om MPV.
10
n
12
Eus.: Σ&ένελονΜΡ, ΣθένεθλονΥ.
omEus.
add Seh. ls nal
15
Διοννβον om Eus. u nal Όρφέως . . . Μουσαίος om Eus.
Eus.: τε
16
17
MPV.
πρεΰβντατος Eus.
Eus.: παλαιών πολέμων Ρ , παλαιών
nal πολέμων Μ, 7ϊο:λοίί.ώ^ άπό τε πολέμων V.
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πρεοβεύοντι
κατά την $\kw,iav πιότεύειν ήπερ τοις άπο1
πηγής
άρυύαμένοις "Ελληόιν
ού κατ έπίγνωοιν
τα εκείνον
δόγματα.
πολλή2
γάρ οί κατ' αύτούζ όοφιόται κεχρημένοι περιεργία
τά*
0(5α παρά4" των κατά Μωνβέα και των ομοίως αντω φιλοΰοφούντων έγνωβαν5 5 παραχαράττειν
έπειρά&ηοαν,
πρώτον
μεν
ίνα τι λέγειν ίδιον νομιΰ&ώύι6,
δεύτερον
δε όπως τα ο6α μη
οννίεόαν διά rtvog έπιπλάβτον ρητολογίας παρακαλύπτοντες,
ώς
μν%Όλογίαν την αλη&ειαν
παραβραβενοωοι7.
Περί μεν ονν της κα& ημάς πολιτείας ιστορίας τε της κατά
τους ήμετέρονς νόμους οόα τε εϊρηκαοιν οί παρά τοις "Ελληβι
λόγιοι και (2) #όο*θ£ και τίνες ειοϊν οί 8 μνημονενόαντες,
εν τω
Προς τους άποφηναμένονς
τα περί &εοϋ
δειχ&ήΰεται.
4 1 (1) Το δε vvvd
βννέχον10,
6πενότέον
μετά
πάόης
ακριβείας οαφηνίξειν ώς ούχ Όμήρον μόνον πρεσβύτερος
έΰτιν
δ Μωνόής,
ετι δε και των προ αντον 6νγγραφέων,
Αίνου
Φιλάμμωνος
Θαμύριδος
Άμφίονος
Όρφέως Μονόαίον11
Δημο
δόκου Φημίον Σιβνλλης Έπιμενίδον
τον Κρητός, οότις είς την
Σπάρτην
άφίκετο,
(και12) Άριοταίον
τον Προκοννηύίον
τον
τά "Άριμάβπια όυγγράψαντος
Άοβόλον
τε τον Κεντανρον
και
Βάκιδος13 Ζίρνμωνός τε καΐ Ενκλον14
τον Κνπρίον
και "£Ιρον
τον Σαμίον και Προναπίδον
τον Ά&ηναίον.
Αίνος μεν γάρ
*Ηρακλέονς έύτι διδάσκαλος^15
6 δε Ηρακλής μια των Τρωικών
προγενέστερος
πέφηνε γενεά' τούτο δέ έύτι φανερον άπο τον
παιδος αντον Τληπολέμον
ΰτρατενοαντος16
έπϊ'Ίλιον.
Όρφενς17
δε κατά (2) τον αυτόν χρόνον Ήρακλει γέγονεν άλλως τε και
τά είς αντον έπιφερόμενά 18 φαβιν νπο Όνομακρίτον
τον
Ά&ηναίον 6νντετάχ&αι
γενομένου
κατά την Πειόιΰτρατιδών
αρχήν
περί την πεντηκοβτήν
Όλνμπιάδα.
του δε Όρφέως
Μουΰαΐος
1

Eus.: tfjg add ΜΡV. 2 Seh.: πολλοί MPV Eus. (3 cod.). 3 MPV:
4
5
ot Eus.
Eus. pler.: περί MPV.
Eus.: α add V, α %αί add MP.
6
7
Eus.: νομίζωαι PV, νομίζωβιν Μ.
παραβραβενβωΰΐ Eus.: παραπρεαβευβωαι M(-c?^)PY(cor. ex -βενωσι). 8 Eus.: om MPV. 9 Eus.: om MPV.
10
MPV: έχον Eus. n Όρφέως MOVÖCCLOV Eus.: tr. MPV. 12 add Seh.
13
u
15
Seh.: 'Ieatidog MPV Eus.
Eus. (3 cod.): Ενμίηλον MPV.
ό
16
δε . . . "Ιλιον : cf. Clem. Alex. Strom. 1, (21,) 104, 3.
MPV: τον
17
praem. Eus.
41: 1, 2 (Ορφενς . . . Φαίαξιν): cf. Clem. Alex. Strom.
18
1, (21,) 131, 1, 2.
V: επη φερόμενα Μ, έπηφερόμενα Ρ, επεισφερόμενά Eus.
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μα&ητής. 'Αμφίων δε δυβϊ προάγων γενεαΐς των Ίλιακών τον
πλείονα προς τους φιλομαθείς ΰυντάττειν ημάς άπείργει.
Δη
μόδοκος δε και Φήμιος κατ αύτον τον Τρωϊκον1 πόλεμον
γεγόναβιν
διέτριβον γαρ ο μεν παρά τοις μνηότηρβιν, 6 δε
παρά τοις Φαία%ιν. καΐ 6 Θάμυρις δε καϊ 6 Φιλάμμων ον πολύ
τούτων είοιν αρχαιότεροι.
Περί μεν ονν της κα$ εκαοτον (των) λογίων2 πραγματείας,
χρόνων τε καϊ αναγραφής αυτών ως οϊμαι βφόδρα ·&·#·&3 μετά
πάσης (β) υμΐν ακριβείας άνεγράψαμεν# ίνα δε καϊ το μέχρι νυν
ένδέον άποπληρώόωμεν, ετι και περί των νομιξομένων σοφών
ποιήσομαι την άπόδειζιν. Μίνως μεν* γάρ, 6 πάσης προϋχειν
νομισθείς σοφίας ay%ivofag* τε καϊ xO/io#£tftas % επί Λυγκέως
τοϋ μετά Ααναον βασιλεύσαντος γέγονεν ενδέκατη γενεά μετά
"Ιναχον. ^άνκοϋργος δέ, πολύ μετά την 'Ιλίου γεννηθείς αλωσιν,
προ των 'Ολυμπιάδων ετεσιν εκατόν νομοθετεί Λακεδαιμονίοις.
Δράκων δε περί 'Ολυμπιάδα τριακοστών και ένάτην ευρίσκεται
γεγονώς, Σόλων περί μς, Πυθαγόρας περϊ ξβ. τάς δε 'Ολυμ
πιάδας ύστερον των Ίλιακών ετεσιν άπεδείξαμεν γεγονυίας τετρακοο^ο^ επτά. καϊ δή τούτων ούτως αποδεδειγμένων, διά βρα
χέων ετι καϊ περί της τών επτά σοφών ηλικίας άναγράψομεν.
(4) τοϋ γάρ πρεσβυτάτου τών προειρημένων Θαλήτος γενομένου
περί την πεντηκοστών 'Ολυμπιάδα, και τά περί τών μετ αύτον
σχεδόν ημϊν1 Συντόμως εϊρηται.
43 (1) Ταϋθ' ύμΐν, ω8 άνδρες "Ελληνες, 6 κατά βαρβά
ρους φιλοσόφων Τατιανος συνέταξα, γεννηθείς μεν εν Tf\ τών
Άσσυρίων γη, παιδευτείς δε πρώτον μεν τά ύ μ ^ ρ « , δεύτερον
δε άτινα νυν κηρνττειν επαγγέλλομαι, γινώσκων δε Aowrbv τις
δ θεός καϊ τίς η κατ' αύτον ποίησις, ετοιμον έμαυτον ύμιν
προς την άνάκρισιν τών δογμάτων παρίστημι μενούσης μ(Η της
κατά θεον πολιτείας άνεζαρνήτου*.
1

κατ1 ... Τρωϊκον Eus.: κατά τον αντον των Τρωικών MPV Kuk.
3
τών λογίων Wil.: λόγον MPV Eus. Kuk.
επιμελώς τα κατεπείγοντα
5
prop. Wil.
* Eus.: ora MPV.
Eus: άγχινοίαι Μ, άγχινοία WTY.
6
7
Eus.: νομο&εαίαι Μ, νομοθεσία M W .
Eus.: νμιν MM*PV Kuk. 8 om
9
Eus.
subscr. Τατιανον προς "Ελληνας ΜΥΜ^Έλ-): om Ρ.
2

Goodspeed.
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MELITO.
APOLO&IA, FEAGMENTA.
Melito, Bischof von Sardes, hat dem Kaiser Marcus
Aurelius zwischen 169—176 (oder 177—180) eine Apologie zugeeignet, von welcher Eusebius drei Bruchstücke mitteilt (KGr.
4, 26, 5—11). Ferner sind aus Melitos zahlreichen Werken bei
Eusebius erhalten ein Zitat von wenigen Zeilen aus einer
in zwei Büchern abgefaßten Schrift De Pascha, und das
Prooemium der Eclogae (KGr. 4, 26, 3, 13, 14). Eine kurze
Notiz bei Origenes teilt ein paar Wörter mit. Außerdem
gibt es noch einige Fragmente von verschiedenen Schriften,
welche Pitra in dem Spicilegium Solesmense und in den
Analecta gesammelt hat; zwei weitere hat uns Anastasius
Sinaita überliefert; drei, resp. vier, andere sind in Catenen«
Handschriften erhalten. Vier längere Fragmente sind nur
in syrischer Übersetzung erhalten. Nur die griechischen
Brachstücke sind hier zusammengestellt.

MELITO.
Ι.
προς

5

Μελίτωνος
ίντωνΐνον Βιβλίδιον.

1.
(5) . . . Τό γαρ ονδεπώποτε γενόμενον, νυν διώκεται το
των &εο<5εβων γένος, καινοις ελαννόμενον δόγμαόιν κατά τήν
Άόίαν. οί γάρ αναιδείς ΰνκοφάνται και των αλλότριων έραόταί,
τήν εκ των διαταγμάτων έχοντες άφορμήν, φανερώς ληότεύονΰι,
νύκτωρ και με& ημέραν διαρπάζοντες τους μηδέν άδικονντας.
2.
(6) Καϊ με& ετερά φηόιν'
Και ει μεν ΰοϋ κελεύΰαντος ταύτα πράττεται, εότω καλώς
γινόμενον. δίκαιος γάρ βαοιλενς ονκ αν αδίκως βονλεύόαιτο
πώποτε, και ημείς ήδέως φέρομεν τον τοιούτον θάνατον το
γέρας* ταύτην δέ tfot μόνην προοφέρομεν δέη6ιν, ίνα αντος
πρότερον έΐίίγνονς τονς της τοιαΰτ^ί? φιλονεικίας έργάτας, δι
καίως κρίνειας εΐ αζιοι θάνατον καϊ τιμωρίας η Σωτηρίας καϊ
ήΰνχίας εΐΰίν. εΐ δε καί παρά 6ον μή εϊη f\ βονλη αντη και
το καινό ν rovro διάταγμα, ο μηδέ κατά βαρβάρων πρέπει πόλεμίων, πολύ μάλλον δεόμε&ά 0ου μη περιϊδεϊν Ύ\μάς εν τοιαύτη
δημώδει λεηλαΰία.

3.
(7) Τούτοις αν$ις επιφέρει λέγων* Η γάρ κα&' ημάς φι
λοσοφία πρότερον μεν εν βαρβάροις ί]κμαοεν, έπαν&ήβαόα δε
τοις 6οϊς ε&νε6ιν κατά την Ανγούΰτον τον ΰοϋ προγόνον μεγάλην
20*
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αρχήν, έγενή&η μάλιβτα τη &% βαβιλεια αϊΰιον άγα&όν. έκτοτε
γάρ είς μέγα καΐ λαμπρον το 'Ρωμαίων ηνζήϋ'η κράτος, ού ύν
διάδοχος ευκταίος γέγονάς τε καϊ $6η μετά τον παιδός, φνλάΰ6ων της βασιλείας τήν ΰύντροφον καϊ ανναρξ,αμένην Ανγούύτω
<ρ&λο<?οφ£αι>, ην καϊ οί jr^oyovot öov προς ταϊς άλλαις &ρηόκείαις
έτίμηΰάν, (8) καϊ τουττο μέγιΰτον τεκμήριον τον προς ά^α^ου
τον κα& ήμας λόγον ύννακμάβαι τη καλώς άρίμμένη βαΰιλεία,
έκ τον μηδέν φανλον άπο της Αύγούΰτον αρχής άτίαντηβαι,
αλλά τουναντίον άπαντα λαμπρά και ένδοξα κατά τάς πάντων
ενχάς. (9) μόνοι πάντων, άναπειβ&έντες νπό τίνων βαΰκάνων
ανθρώπων, τον κα& ήμας έν διαβολή καταΰτήβαι λόγον ή&έληβαν Νέρων και Αομετιανός, αφ' ών και το της βνκοφαντίας
άλόγω <5ννη&εία περί τους τοιούτονς ρνήναι όνμβέβηκεν ψεϋδος.
(10) αλλά τήν εκείνων 'άγνοιαν οι 6οι εύβεβεΐς πατέρες έπηνωρ&ώ6αντο, πολλάκις πολλοίς έπι?ίλή%αντες εγγράφως, ο6οι περί
τοντφν νεωτερίβαι έτόΧμηύαν, έν οίς δ μεν πάππος 6ον
Αδριανός πολλοίς μεν και άλλοις, και Φοννδανφ δε τω άν$νπ&τφ, ήγονμένφ δε της Άβιας, γράφων φαίνεται, 6 δε πατήρ
tipp, καϊ 0ον τά βύμπαντα διοικούντος αύτφ, τα\§ πόλεβι περί
τον μηδέν νεωτερίζειν περί ήμων έγραψεν, έν οϊς καϊ προς
Ααριβαίονς καϊ προς ©εαβαλονικεΐς καϊ Ά&ηναίονς καϊ προς
πάντας'Έλληνας.
(11) βε δε καϊ μάλλον περί τούτων την αυτήν
έκείνοις έχοντα γνώμην, καϊ πολύ γε φιλανν^ρωποτέραν καϊ φιλοβοφωτέραν, πείϊείβμε&α π,άντα πράββειν ο6α 0ον δεόμε&α.

(Em§Um, HE 4, 26, 6—11.)
Π.
Ex eodem opere.
Μελίτων Σαρδιανων επίσκοπος μετά πολλά των έπιδο&έντων
παρά τοϋ αντον Ίονβτίνον φηΰίν'
Ονκ έβμεν λί$ων ούδ^μίκν αϊβ&ηβιν εχόντων &εραπενταί.
άλλα μόνον &εοϋ τον προ πάντων καϊ επί πάντων καϊ τοϋ
Χρ^του αντον όντος &εον λόγον προ αΙώνων έΰμεν ^ρηύκενταί^
καϊ τά έζής. (Chron. Pasch. Ι, 483, Dind.)
II cf. Ro, 9, 5, Eph. 4, 6, Ioau. 1, 14. 1 Cor. 2, 7.
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III.
Μελίτωνο ς
Έκλογαί.
(13) Μελίτων Όνησίμω τω άδελφω χαίρειν. επειδή πολ
λάκις ήζίωσας, σπονδή τι} προς τον λόγον χρώμενος, γενέσθαι
6οι έκλογάς εκ τε τον νόμον και των προφητών περί τον <?ωτήρος και πάσης της πίστεως ημών, ετι δε και μα-θ^ίι/ την τών
παλαιών βιβλίων έβονλήθης ακρίβειαν, πόσα τον αριθμόν και
οποία την τά\ιν εϊεν, έσπονδασα το τοιούτο πραξαι, επιστα
μένος 6ον το σπονδαιον περί την πίστιν και φιλομαθές περί
τον λόγον, ort, τ ε /iccA^ra πάντων πόθω τω προς τον θεον ταντα
προκρίνεις, περϊ της αίωνίον σωτηρίας αγωνιζόμενος. (14) ανελθων ονν είς τήν άνατολήν, καϊ εως τον τόπον γενόμενος ένθα
έκηρνχθη και έπράχθη, και ακριβώς μαθών τα της παλαιάς δια
θήκης βιβλία, νποτάξ,ας επεμψά tfot' ων εστί τά^βνόματσ. * Μωνσέως
πέντε, Γένεσις, "Εξοδος, 'Αριθμοί, Λενιτικόν,
Αεντερονόμιον
Ιησούς Νανή, Κριταί, *Ρονθ' Βασιλειών τέσσαρα, Παραλειπο
μένων δύο' Ψαλμών Αανείδ, Σολομώνος Παροιμίαι ή καΐ Σοφία,
'Εκκλησιαστής, *Αισμα Άισμάτων, Ίώβ' Προφητών,
Ήβαίον,
Ίερεμίον, τών δώδεκα εν μονοβίβλω, Jav^,
Ιεζεκιήλ, Έσδρας.
εζ ων καϊ τάς έκλογάς έποιησάμην, είς ?| βιβλία διελών.
(Eusebius, H E 4, 26, 13, 14).
IV.
Μελίτωνος
Περί τον Πάσχα.
(3) . . . "Έπι Σερονιλλίον Πανλον άνθνπάτον της "Ασίας, ω
Σάγαρις καιρώ έμαρτύρησεν, έγένετο ζήτησις πολλή έν Ααοδικεία
περί τον πάσχα, έμπεσόντος κατά καιρόν έν έκείναις ταΐς ήμέραις,
καϊ έγράφη ταύτα. (Eusebius, HE 4, 26, 3).
V.
Μελίτωνος
(Περϊ τον Αιαβόλον και της Άποκαλνψεως Ιωάννου?)
Μελίτων γούν δ έν τη 'Ασία φησϊν αντον1 είναι tvtiuv
τον διαβόλου έπαναστάντος τη Χριστού βασιλεία, καϊ τονΐόν
1

Absalom.
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μόνον μνη6θεϊς
Ps. 3 ins.)

ονκ έπεξειργάβατο

τον

τόπον.

(Orig. ad

VI.
Μελίτωνος
Περί Σαρκώσεως Χριΰτον.
Ονδεμία ανάγκη τοις νονν εχονΰιν, εξ ων μετά το βάπτιβμα
6 Χριότος έπραξε, παριύταν το αληθές καΐ άφανταότον της
ψνχής αντον και τον ύώματος, της καθ* ημάς ανθρωπινής
φύόεως. τα γάρ μετά το βάπτισμα νπο Χριΰτον
πραχθέντα,
κ^6 μάλιβτα τα βημεϊα, την αΰτου κεκρνμμένην εν όαρκϊ θεό
τητα έδήλονν ? καΐ έπιότονντο τω κοομω. θεός γάρ ων ομού
τε και άνθρωπος τέλειος 6 αντος τάς δύο αντον ονΰίας έπιötcätfato ημΐν, την μεν θεότητα αντον διά των όημείων εν τη
τριετία τη μετά το βάπτισμα, την δε ανθρωπότητα αντον εν
τοις τριάκοντα χρόνοις τοις προ τον βαπτίσματος,
έν οίς διά
το ατελές το κατά βάρκα άπέκρνβε τά <5ημεϊα της αντον θεότητος, καίπερ θεός αληθής προαιώνιος νπάρχων. (Anast. Sin.,
Migne, Ser. Gr., Τ. 89, col. 229; Otto, Corp. Apol. IX,
pp. 415, 416.)
VII.
Μελίτωνος
ΕΙς το Πάθος.
Ό θεός πέπονθεν νπο δεξιάς Ίΰραηλίτιδος
ibid., col. 197; Otto, ibid. p. 416.)

(Anast. Sin.,

VIII.
1

Μελίτωνος έπιοκόπον Σάρδεων
Περί λουτρού.
1 Ποιος δε χρνόός, η άργνρος, η χαλκός2, η οιδηρος
πνρωθεις ον βαπτίζεται itöim; ό μεν αντών ϊνα φαιδρννθη
διά της χρόας, 6 δε ϊνα τονωθη διά της βαφής, ή δε όνμπαβα γη 'όμβροις και ποταμοΐς λούεται, και λονόαμένη καλώς
γεωργεΐταΰ. ομοίως καϊ η Αίγνπτιακη γη λονόαμένη ποταμω
πληθύνοντι ανξει μεν το ληϊον, πληροί δε τον ΰτάχνν, έκατοι/τάχοα3 δε γεωργει διά καλού λουτρού, άλλα μην καϊ αντος 6
1

Μελήτονος Vat.

2

χαλκούς V.

3

εκατοντάχεα V.
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αήρ λ ο ώ τ Μ ταΐς των ψεκάδων καταπομπαΐς.
λούεται καϊ ή
των ομβρων μήτηρ πολυαν&ής
ίρις,
οτίόταν κατά
ρευμάτων
κυρτώόγι ποταμούς, υδραγωγω πνεύματι
προσκαλούμενη.
2 ΕΙ δε βούλγι τα ουράνια Φεάσασ&αι βαπτιζόμενα,
επάχ&ητι
νυν επί τον ώκεανόν, κάκεϊ 6οι δείξω &έαμα καινόν
πέλαγος
άναπεπταμένον,
καϊ θάλασσαν αόριστον,
και άπείρητον
βυ&όν,
και άμέτρητον ώκεανόν, καϊ ύδωρ κα&αρόν, το του ηλίου βαπτιότήριον}
και το των άστρων λαμπτήρων,
καί το της Σελήνης
λουτρόν ' το δε πώς λούονται μυστικώς, παρ εμού μά&ε1
πιστώς.
3 "Ηλιος μεν, διανύσας2
τον της ημέρας δρόμον jrt^Vofcg
Ιππεύμασι,
τΐ\ π ^ ρ Λ ι ^ ^ του δρόμου πυροειδής
γενόμενος,
καϊ ως λαμπάς έζαφ&είς, διακαύσας δε την μέσην του δρόμου
ζώνην, ως, αν πληοίον οφ&η3,
δέκα dbnrnO/?<Uoi^
άότραπαΐς
καταφλέ\αι
τήν γήν, δυσωπούμενος
κ ά τ δ ί ^ ν είς τον ώκεανόν.
κα%·άπερ σφαίρα χαλκή, πυρός ενδο%·εν γέμουΰα,
πολύ φως
απαστράπτουσα,
λούεται εν ioVrt ψυχρώ,
μέγα ηχούσα,
λαμπρννομένη
δε απ' αυγής*'
το δε πυρ ενδο&εν ου
σβέννυται,
αλλά πάλιν απαστράπτει
άνακαυ&έν
ούτω δη καϊ δ ήλιος,
πεπυρωμένος
ώς αστραπή,
όλως ου τελευτών λούεται εν νδατι
ψυχρώ, άκοίμητον
έχων το πυρ'
λουσάμενος
δε
βαπτίσματι
μυστικώ,
σφόδρα ευφραίνεται,
το ύδωρ
έχων τροφήν'
εις
δε και 6 αύτος ων, ώς ^atvög τοις άν&ρώποις ανατέλλει ή'λί,ο^,
τετονωμένος
εκ βυ&οϋ, κεκα&αρμένος εκ λουτρού'
το δε νυκτερινον έζελάσας σκότος, λαμπράν έγέννησεν
ήμέραν.
κατά δε
τον τούτου δρόμον, καϊ ή τών άστρων κίνησις και ή της σελήνης
φύσει ενεργεί* λούονται γάρ είς το του ήλιου βαπτιστήριον,
ώς
καλοί μα&ηταί5'
οί γάρ αστέρες μετά της σελήνης κατ Ιχνος
του ήλιου διώκουσιν, καΰαράν έχοντες
αύγήν.
4 Ει δε δ ήλιος σύν άστροις και σελήνη λούεται
εν
ώκεανώ, διά τί και 6 X/CH<5rög εν Ιορδάνη ού λοώτο^; βασιλεύς
οΰρίπ/ώι/ ? και κτίσεως ήγεμών, ήλιος ανατολής, ος6 καϊ τοις εν
αδου νεκροϊς έφάνη και rofe εν κόσμω βροτοίς, καϊ μόνος ήλιος
oxnrog άνέτειλεν
απ ουρανού.
(Pitra, Analecta Sacra, II,
ρ ρ . 3 — 5 ; ex cod. V a t i c a n . 2022, f. 238, 239.)
1

2
3
pa&sg V.
diuvoCßag V.
δφ&ήται V.
5
6
ahyjj V.
nccl vvv ncci άεϊ add V mg.
ώς V.

4 cf. Lc. 1, 78. Eph. 5, 14; 1 Pet. 3, 19.

4

cot3 avyr}g\ επ'
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IX.

Ex opere incerto.
*£lg γάρ κρώg έδέ&η, φηύϊ περί τον κνρίον ημών Ίηοοϋ
Χριότον, καί mg άμνος έκάρη και hg τιρόβατον εις όφαγην %\%%Ύ\
καϊ ώς άμνος έότανρώ&η, καί έβάβταβε το ξύλον επί τοις ώμοις
αυτούς αναγόμενος όφαγηναι hg Ίΰαάκ νπο τον πατρός αΰτοΌ.
άλλα Χρί0τος επα%εν, Ίΰαάκ δε ονκ επα&εν τύπος γάρ ?\ν
τον μέλλοντος πάΰχειν Χριοτον. \Αλλά καϊ 6 τύπος τον Χριότον
γενόμενος εκπληξιν καϊ φόβον παρεΐχεν τοις άν&ρώποις. Ύ\ν
γάρ &εάβαΰ%,αι μνοτήριον καινόν, νίον αγόμενον νπο τον πατρός
έπ' ορός είς οφαγήν, ον ονμποδίόας ε&ηκεν επί τά ξύλα της
καρπώόεως, ετοιμάξων μετά ΰπονδης τά προς την οφαγήν αντον.
6 δε Ίβαάκ ΰιγα, πεπεδημένος ώς κριός, ούκ άνοίγων το 6τόμα)
ονδε φ&εγγόμενος φωνή. το γάρ ξίφος ον φοβη&είς ούδε
το πϋρ πτοη&εϊς ονδε το πα&ειν λνπη&είς έβάοταΰεν καρτερών
τον τύπον τον κνρίον. ήν ονν εν μέΰω προκείμενος Ίόαάκ
πεποδιόμένος ώς κριός, καί ^Αβραάμ παρεΰτώς καί κρατών γνμνον
το ξίφος, ονκ αΐδούμενος φονενβαι τον νίον αντον.] (Ex catenis codd. Par., P i t r a , Spie. Soles. II, p. Ixiiisq.; Otto,
Corp. Apol. IX, pp. 416—418.)
X.
Ex opere incerto.
'Τπερ Ίοαάκ τον δίκαιον έφάνη κρώς είς οφαγήν, ίνα
δεΰμών Ίΰαάκ λν&η. εκείνος όφαγείς έλντρώΰατο τον Ίόαάκ'
όντως καί δ κνρ^ο^ Σφαγείς εοωοεν ημάς καί δε&είς ελνοε κα\
τν&εϊς έλντρώΰατο. (Ibid.)
XL
Ex opere incerto.
*ΐίν γάρ δ κύριος δ άμνος ώς δ κριός, ον είδεν 'Αβραάμ
κατεχόμενον εν φντω ΰαβέκ' άλλα το φντον άπέφαινε τον οτανρόν,
καί δ τόπος εκείνος την Ίερονοαλήμ, καί δ αμνός τον κύριον
έμπεποδιΰμένον είς βφαγήν. (Ibid.)
IX Gen. 22, 13. Is. 53, 7. cf. Act. 8, 32. loan. 19, 17. Rev. 5, 6 etc.
cf. Gen. 22, 6, 9.
X, XI Gen. 22, 13, 9.
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XII.
Ex opere incerto.
Fragmentum addubitatum,
forsan Eusebii Emeseni?
[Tb κατεχόμενος των κεράτων δ Σύρος καί δ Ήβραΐος
κρεμάμενος φηΰιν ώς ΰαφέοτερον τντζονν τον ΰτανρόν, αλλά
καί το κρώς τούτο ακριβοί' ον γάρ είτίεν αμνός, νέος, ως δ
Ίόαάκ, άλλα κριός, ώς δ xvptog, τέλειος, ωΰιιερ δε φντον
ΰαβέκ, τουτ' εΰτιν άψέόεως, έκάλεΰε τον oi/toi/ ΰτανρόν, οντω
και Ιεζεκιήλ εν τω τέλει νδωρ άφέόεως έκάλεΰε το έκτντίονν
το άγιον βά%τι6μα. δύο γάρ ουνέβτη τά άφεύιν αμαρτημάτων
παρεχόμενα, ηά&ος διά Χριοτον καί βάπτιομα.] (Ibid.)
XII cf. Gen. 22, 13.

Ezech. 47, 3.

ATHENAGORAS.
SUPPLICATIO PRO CHRISTIANIS.
Athenagoras, ein Athenienser, hat zwischen 177 und
180, wahrscheinlich zu Rom (c. 16), eine Apologie an die
Kaiser Marcus Aurelius und Lucius Aurelius Commodus
gerichtet. Außerdem besitzen wir von ihm noch einen später
geschriebenen Traktat De Resurrectione Mortuorum. Beide
stehen in dem berühmten Arethas-Codex, Paris. Grraec. 451,
im Jahre 914 von Baanes geschrieben (A), von Arethas korrigiert (a). Alle anderen Handschriften der beiden Schriften
gehen auf diese zurück. Die wichtigsten, welche die Apologie (Supplicatio pro Christianis) enthalten, sind: η Mutinensis III D 7; ρ Parisinus 174; c Parisinus 450; s Argentoratensis 9 (Copie von n, im Jahr 1870 verbrannt).

ATHENAGORAS.
SUPPLICATIQ PRO
Α&ηναγόρου
Φιλοσόφου
Πρεσβεία περί

CHRISTIANIS.
Αθηναίου
Χριστιανού
Χριστιανών.

Αυτοκράτοραιν
Μάρκφ Αύρηλίω
Αντωνίνω
κα\
Αονκίψ
Αύρηλίω
Κομόδω Αρμενιακοϊς1
27«ρματί,κο££, το δε
μέγιστον
Φιλοσόφοις.
1 (1) Ή υμετέρα, μεγάλοι βασιλέων, οικουμένη άλλος άλλοις
ε&εϋι χρώνται και ^ ό μ ο ^ , και ουδείς αυτών νόμω και φόβω
δίκης, καν γελοία η, μη στέργειν τα πάτρια εϊργεται, αλλ' 6 μεν
Ύλιεύς &εον "Εκτορα λέγει και την Έλένην Άδράοτειαν
επι
σταμένος προσκυνεί,
ό δε Αακεδαιμόνιος
'Αγαμέμνονα
Αία και
Φυλονόην την Τυνδάρεω2 θυγατέρα καΐ τεννηνοδίαν3
σέβει, 6
δε Αθηναίος
Έρεχ&εΐ Ποσειδών ι &ύει και Αγραύλω
Ά&ηναιοιά
καϊ τελετάς και μυστήρια
[Α&ηναΐοι] άγουσιν5 και Πανδρόσω,
αϊ ενομίσ%ησαν
άσεβειν άνοίίμσαι την λάρνακα,
καϊ ένι λόγω
κατά ε&νη και δήμους θυσίας κατάγουσιν6
ας αν %έλωσιν
άνθρωποι
και μυστήρια1,
οί δε Αιγύπτιοι
καϊ αίλουρους και
8
κροκοδείλους καϊ όψεις (2) και ασπίδας καϊ κύνας &εούς νομίζουσιν.
καϊ τούτοις πασιν επιτρέπετε
και ύμεις καϊ ol νόμοι,
το μεν [ουν]9 μηδ' όλως &εον ήγεΐσ&αι άσεβες καϊ ά^ο^ον
1

2
a: Άρμεκιακοις? Α, Γερμανικούς Mommsen Seh.
Τννδάρεως Α.
%α\ τεν.: καΌ·ά την Ένοδιαν Seh.: %αϊ Τέννην ό Τενεδιος Ges. (sec. Cic.);
4
5
%αΙ"ΛρτεμινΌρ&ίαν Gef.
"Άδηνα Seh.
%α\ τελ. . . . αγονΰΐν eiec.
6
7
Seh.
Α: καϊ μνατήρια %αϊ τελέτας άγοναιν Seh.
%αϊ μυστήρια
8
9
eiec. Seh.
%α\ οφεις a: οφεις Α; eiec. Seh.
del. η mai). rec.
3
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νομίσαντες, το δε οίς έ'κα^το^ βούλεται χρήό&αι ώς &εοϊς άναγκαΐον, ίνα τω προς το θείον δέει άπέχωνται τον άδικεΐν.
[ημιν δε, και μη παρακρουσθητε ώς οί πολλοί εξ ακοής , τω
ord/xim απεχθάνεταιι'
ού γαρ τα ονόματα μίσους άξια, άλλα
το αδίκημα δίκης κα\ τιμωρίας2.] διόπερ το πρα,ον υμών καϊ
ημερον και το προς άπαντα είρηνικον και φιλάνθρωπον θαυμάξοντες οί μεν καθ1 ενα ίΰονομοννται, αϊ δε πόλεις προς ά%ίαν
της (f. 323 a) ϊΰης μετέχονΰι τιμής, και η σύμπασα (3) οικουμένη
τη υμετέρα συνέσει βαθείας εΙρήνης άπολαύουσιν3.
ημείς δε οέ
λεγόμενοι Χριστιανοί, ο η μή προνενόησθε* καϊ ημών, συγχω
ρείτε5 δε μηδέν άδικοϋντας, άλλα καϊ πάντων, ώς προϊόντος
του λόγου δειχθησεταί, ευσεβέστατα διακειμένους καϊ δικαιότατα
προς τε το θείον και την ύμετέραν βασιλείαν, έλαύνεσθαι και
φέρεσθαι καϊ διώκεσθαι, έπι μόνω ονόματι προσπολεμούντων
ημΐν των πολλών, μηνϋσαι τα καθ' εαυτούς έτολμήσαμεν (διδαχθήσεσθε* δε υπό του λόγου άτερ δίκης καϊ παρά πάντα
νόμον και λόγον πάσχοντας ημάς) καϊ δεόμεθα υμών και περί
ημών τι σκέφασθαι, όπως παυσώμεθά ποτέ ύπο των συκοφαντών
σφαττόμενοι. ούδε γαρ εις χρήματα η παρά τών διωκόντων
ζημία ούδε (4) είς έπιτιμίαν ή αισχύνη η7 είς άλλο τι τών
μειόνων8 η βλάβη {τούτων γαρ καταφρονοϋμεν,
καν τοις
πολλοίς δοκη σπουδαία, δέροντα ού μόνον ούκ9 άντιπαίειν ούδε
μην δικάζεσθαι rotg a^ovö'tj/ και άρπάξουσιν ημάς μεμαθηκότες,
αλλά τοις μεν καν κατά κόρρης προπηλακίζωσιν10, καϊ το έτερον
παίειν παρέχειν της κεφαλής μέρος, τοΓ^ δέ, ει τον χιτώνα
άφαιροΐντο, έπιδιδόναι καϊ το Ιμάτιον), άλΧ είς^ τα σώματα καϊ
τάς ψυχάς, όταν άπείπωμεν τοις χρήμασιν, επιβονλεύουσιν ήμΐν
κατασκεδάζοντες " όχλον εγκλημάτων, α ημιν μεν ούδε μέχρις
υπόνοιας, τ ο ^ δε άδολεσχοϋσιν καί τω εκείνων πρόσεστι γένει.
2 (1) Και ει μέν τις ημάς έλέγχειν έχει η μικροί η μεϊξον
άδίκοϋντας, κο(ΐ. 323 b)λάζεσθαι ού παραιτούμεθα,
άλλα καϊ
1
2
εα&ε a mg.: άπεχ&ανόμενοι Wil.
"ημΐν . . . τιμωρίας eiec.
Seh.; infra post Χριστιανοί Wil. s a, -ουσι- in ras. 4 a: προνενόησ&αι Α.
5
6
7
corr. man. rec.: συγχωρείται Α.
a: διδαχ&ήσεα&αι Α.
a: om Α.
8
9
10
Seh.: μειζόνων Α.
Seh.: το Α, το μη Ges.
a: προΐΐϊ\λα%ίζουΰΐν Α.
11
a, -ΰ%ε- in ras.

1: 4 Lc. β, 29. Mt. 5, 39, 40.
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ήτις μικρότατη και ανήλεης τιμωρία, υπέχειν άξιουμεν ει δε
μέχρις ονόματος ή κατηγορία (εις γονν τήν σήμερον ήμέραν α
περί ημών λογοποιοϋσιν, ή1 κοινή και άκριτος των ανθρώπων
φήμη 5 και ουδείς αδικών Χριστιανός έλήλεγκται), υμών %δη
έργον των μεγίστων καΐ φιλανθρωποτάτων* και φιλομαθέστα
των βασιλέων άποσκενάσαι ημών νόμφ την έπήρειαν, ΐν1 ώσπερ
ή σύμπασα ταΐς παρ' υμών εύεργεσίαις* καί καθ9 ενα κεκοινώ*
νηκε * καΐ κατά πόλεις, και ήμεις έχωμεν 5 νμιν χάριν σεμνυνόμενοι ort πεπαύμεθα σνκοφαντούμενοι.
και γάρ ον προς της
νμβτέρας δικαιοσύνης (2) τους μεν άλλους αΐτίαν Aa/Jdi'Trag αδι
κημάτων μη πρότερον η έλεγχθηναι κολάζεσθαι, εφ ημών δε
μείζον Ισχύειν το όνομα των επί τη δίκη ελέγχων, ούκ ει6
ηδίκησέν τι δ κρινόμενος των δικαζόντων επιζητούντων, αλλ9
εις το οι/ομο? ως είς αδίκημα έννβριζόντων. ουδέν δε όνομα
εφ9 έαυτου και δι' αύτοϋ ου πονηρών ούδε* χρηστον νομίζεται,
δια δε τάς ύποχειμένας αύτοις η πονηράς η άγαθάς πράξεις η
φλ&νρα $ αγαθά δοκει. υμεΐς δε ταύτα ϊστε φανερφτερον,
ώσανεΐ απο φιλοσοφίας και παιδείας πάσης ορμώμενοι, διά
τοντο καϊ οι τιαρ* νμιν κρινόμενοι^ καν έπι μεγίστοις φεύγωσι8,
Φαρροί^ν, είδότες9 'ότι εξετάσετε αυτών τον βίον (3) κώ ούτε
τοις όνόμασι προσθήσεσθε, αν η κενά, οϋτε ταίς απο των κατη
γόρων10 αίτίαις, εΐ ψευδείς εϊεν11., εν Ιση τάξει την καταδικά*
ζούσαν της άπολνούσης δέχονται ψήφον. το τοίννν (f. 324 a)
προς απαντάς Ισον και ήμεις άξιονμεν, μη οτι Χριστιανοί
λεγόμεθα μισεϊσθαι ml κολάζεσθαι, {τι γάρ ήμΐν το όνομα
%ρος Ηαπίαν τέλει $) αλλά κρίνεσθαι εφ' ότω12 αν κα\ ευθύνη
τις9 και η ίφίβ^θοα απολυόμενους τάς κατηγορίας η κολάζε
σθαι τους άλισοίομένονς πονηρούς, μη έπι τω ονόματι (ουδείς
γάρ Χριστιανός πονηρός, ει μή υποκρίνεται τον λόγον), έπι δΐ
τω άδικήματι.
ούτω καϊ τους απο φιλοσοφίας κρινόμενους
δρώμεν' ουδείς αυτών προ κρίσεως διά την επιστήμην η
τέχνην αγαθός (4) η πονηρός τω δικαστή είναι δοκει, αλλά
δόξας μεν είναι άδικος κολάζεται, ούδεν vfi φιλοσοφία προστρι1
2
3
eiec. Seh.
Steph.: φιλάνθρωπων Α.
tetig . . . ενεργεσίοας
4
Α: της . . . ευεργεσίας Gef.
lac. indic. Seh.: ειρήνης suppl. Wil.
δ
6
7
8
$χομεν Α.
ουκ εΐ a: -κ ει in ras.
Wii.: οντε Α.
ρ: φεν9
10
ll
γοναι Α.
καϊ praem. Steph. Gef.
Wil.: κατηγοριών Α.
lac.
12
indic. Seh.; %al Mar.
οτων Α.
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ψάμενος έγκλημα
{εκείνος γαρ τίονηρος δ μη ως νόμος qpUotfoφών, η δε επιστήμη αναίτιος),
άπολνΰάμενος
δε τάς διαβολάς
άφίεται.
εότω δη το ϊοον και εφ1 ημών* 6 των
κρινόμενων
έζεταξέΰ&ω βίος,
το δε όνομα jrco/rög άφείύ&ω
εγκλήματος,
άναγκαϊον δε μοι άρχομενφ άπολογεϊΰ&αι
νπερ τον λόγον δεη&ήναι νμών, μέγιΰτοι αυτοκράτορες, ί'ΰονς ήμΐν άκροατάς γενέο&αι
καϊ μη τη κοινή και άλόγφ φήμη ΰνναπενεχ^έντας
προκαταόχε&ήναι, επιτρέψαι δε υμών το φιλομαθές καϊ φιλάλη&ες
και
τω κα& ήμας λόγω. νμεις τε γαρ ον προς αγνοίας
έζαμαρτήύετε1 και ήμεΐς τα άπο της άκρίτον τών πολλών φήμης άπολνύάμενοι2 πανύόμε&α ττολεμοΰμ-θίχΜ.
3 (1) Τρία έπιφημίζονύιν
ήμΐν εγκλήματα,
ά&εότητα
Θνέοτεια3
δείπνα Οίδιποδείονς*
μίξεις,
αλλά ει μεν άλη&ή
ταύτα, μηδενός γένονς φείΰηβ&ε, επε%έλ&ετε δε τοις
άδικήμαύι,
ΰνν γνναιζί και παιΰϊ (f. 324 b) προρρίξονς
ήμας
άποκτείνατε,
ει γέ τις ανθρώπων 5 ξη δίκην θηρίων' καίτοι γε και τα &ηρία
τών ομογενών ονχ άπτεται και νόμφ φνόεως καϊ προς ενα καιρόν
τον της τεκνοποιίας,
ονκ hi άδειας, μίγννται6,
γνωρίζει δε και
νφ ων ωφελείται,
ει1 τις ονν καϊ τών θηρίων
άνημερώτερος8,
τίνα ουτο£ προς τα τ ^ κ α υ τ α νπούχων δίκην [και9] προς άζίαν
κεκολάΰ&αι vo^utf i h ^ s r i u ; ει δε λογοποιίαι ταϋτα και διαβολαϊ
κεναί, φνοικω λόγω προς την άρετήν της κακίας
αντικείμενης
καϊ πολεμούντων (2) άλλήλοις τών εναντίων &είω νόμφ, και τον
μηδέν τούτων άδικεΐν {ημάς) 10 νμεις η μάρτνρες,
κελενοντες
μή
δμολογεΐν12,
προς νμών λοιπόν εζέταΰιν ποιήΰαό&αι βίον, δογ
μάτων, της προς νμας και τον νμέτερον οίκον και τήν βαοιλείαν
οπονδής καϊ υπακοής,
καϊ οντω ποτέ όνγχωρήοαι
ήμΐν ονδεν
πλέον (ή)13 τοις διώκονΰιν ήμας.
νικήόομεν
γαρ αντονς
νπερ
άλη&είας άόκνως καϊ τάς ψνχάς
έπιδιδόντες.
4 (1) "OTL μεν ονν ονκ έΰμεν α&εοι (προς1* εν εκαΰτον
άπαντήοω τών] εγκλημάτων),
μη καϊ γελοϊον η τους
λέγοντας
[μή15] έλέγχειν.
Λιαγόρα μεν γαρ εΐκότως ά&εότητα
επεκάλονν
1

man. rec.: εξαμαρτήαετοα Α. 2 Mar.: άιζοδνΰώμενοι Α. 3 Θνέατια
5
6
Α.
* Οίδιποδίονς Α.
άνων Α: αν&ρωπος ων Seh.
μίγνννται Α.
7
8
9
10
n
a, in ras.
άνημερότερος Α.
eiec. Wil.
add Seh.
ημείς
12
13
14
Gef.
ed.: ομονοεΐν Α.
add Mar.
γάρ ? add man. rec.
15
eiec. Seh.
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9

Α%"ηναΐοι, μη μόνον τον Όρφικον είς μέβον κατατι&έντι λόγον
καϊ τα εν 'Ελενόινι καϊ τα των Καβίρων1 δημεύοντι μνοτήρια
και το τον Ηρακλέους ίνα τάς γογγνλας εψοι κατακόπτονχι
ζάανον ? αντικρνς δε άποφαινομένω2 μηδέ όλως είναι &εόν ·
ήμϊν δε διαιρονΰιν άπο της νλης τον &εον και δεικννονβιν
έτερον μεν τι είναι την νλην άλλο δε τον &εον (f. 325 a) καϊ
το δια μέΰον πολύ {το μεν γαρ &εϊον άγένητον3 είναι καϊ
άί'ί^ον, νω μόνω καϊ λόγω &εωρονμενον, (2) την δε νλην γένητην και φ&αρτήν), μη τι [οΰκ] 4 άλόγως το της ά&εότητος επικαλόν(Sιν oo/o/Ltc^; ει μεν γαρ εφρονονμεν όμοια τω Άιαγόρα,
τοοαντα έχοντες προς frsouißsiuv ενεχνρα, το εντακτον, το διά
παντός όνμφωνον, το μέγε&ος, την χροιάν, το e%Wa) ΧΆν °*ιά&εΰιν τον κόΰμον, είκότως αν ημιν καϊ η τον μη ^εοοεβειν
δόξα καϊ η τον έλαννε6&αι αιτία προοετρίβετο* έπεϊ δε 6 λόγος
ημών ενα &εον άγει τον τονδε τον τίαντος τίοιητην, αντον μεν
ον γενόμενον (οτζ, το ÖV ου γίνεται άλλα το μη ÖV)? πάντα δε
δια τον παρ αΰτου λόγον πεποιηκότα, εκάτερα άλόγως πάΰχομεν,
καϊ κακώς άγορενόμε&α καϊ διωκόμενα.
5 (1) Καϊ Λο^ταΙ μεν καϊ φιλόοοφοι ονκ Μοξαι> α&εοι,
έπίΰτήόαντες περϊ &εον. δ μεν Ευριπίδης έπϊ μεν των κατά
κοινην πρόληψιν άνεπιοτημόνως ονομαζόμενων &εών διαπορών
ώφειλε δ1 εϊπερ5 εΰτ εν ονρανω 65
Ζευς μη τον οα>τόν δνΰτνχή κα&ιοτάναι'
έπϊ δε τον κατ1 έπιΰτημην νοητοϋ ώς ε6τιν $εοςη δογματίξων
οράς τον νψον τόν$* άπειρον αΙ$έρα
καϊ γην πέριξ, έχοντα νγραϊς εν άγκάλαις;
τούτον νόμιζε Z^vay τόνδ' ήγον &εόν
των μεν γάρ οντε τάς ονΰίας, αΐς επικατηγορειβΰαι
το
όνομα ονμβέβηκεν, νποκειμένας εώρα (Ζηνα γάρ ο6τις εΰτϊ
Ζευς, ονκ οΐδα πλην λόγω) οντε τά ονόματα κα$ υποκειμέ
νων κατηγορείσαι πραγμάτων, (ων γάρ αί ούοΥαί- ονχ υπόκεινται,
1

2
3
Καβηρων Α.
man. rec.: αποφαινομένου Α.
άγέννήτον Α.
5
1
6
* eiec. Wil.
ώφειλε δ εί'τεερ corr.: ώφελη δε εΐπερ Α.
κρατών
7
add Wil.
εβτιν &εος Wil.: εκείνος Α.

5: 1 Eurip. frag. 900. frag. 941. frag. 480.
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(2) τί πλέον αύτοϊς των ονομάτων \) τον δε (f. 325 b) άπο των
έργων, ΰψίν * των άδηλων νοών τά φαινόμενα, έφώρα2 [αιθέρος
γης]9, ον ονν τά ποιήματα και ν(ρ ον τω πνενματι ήνιοχεΐται,
τούτον κατελαμβάνετο είναι θεόν, ΰννάδοντος τούτω καΐ Σοφοκλέονς
εϊς* ταΐς άληθείαιΰΐν5, είς έΰτιν θεός,
ος ουρανοί τ9 ετενζε6 και γαϊαν μακράν,
προς την τοϋ θεοϋ7 φύΰιν τοϋ κάλλονς τοϋ εκείνον πληρονμένην έκάτερα, καϊ ποϋ δει είναι τον θεον καί Άτι ενα δει
είναι, διδάβκων.
6 (1) Καϊ Φιλόλαος δε ώβπερ εν φρονρα πάντα νπο
τον θεον περιειληφθαι λέγων, και το ε'να είναι και το ανω
τέρω8 της ύλης δεικνύει.
Αϋΰις9 δε και "Οψιμος10 6 μεν
αριθμόν άρρητον ορίζεται τον θεόν, 6 δε τον μεγίοτον τών
αριθμών τήν παρά τον έγγντάτωιι νπεροχήν. ει δε μέγιότος
μεν αριθμός δ δέκα κατά τους Πνθαγορικονς ό τετρακτύς τε
ων και πάντας τους αριθμητικούς καϊ τους άρμοι^κούί?12 περιέ
χων λόγονς, τούτω δε εγγύς παράκειται 6 εννέα, μονάς έΰτιν δ
θεός, τοντ9 εύτιν εις' ένΐ γάρ υπερέχει ό μέγιβτος τον έγγν
τάτω. ελάχιστον αντω13. Πλάτων δε και Αριστοτέλης {καϊ ονχ
ως επιδεικνύων τά δόγματα (2) τών φιλοβόφων έπ ακριβές,
όντως α είρηκαβι περί θεον διέζειμι'14 οΐδα γάρ ort oöov 6vνέΰει καϊ ίβχύϊ1* της /JtftftÄsfog πάντων υπερέχετε16, το<?ουτοι>
κα\ τω παΰαν παιδείαν άκριβονν πάντων17 κρατείτε18,
οντω
καθ' εκαοτον παιδείας μέρος κατορθονντες ως ονδε οί $ν αντης
μόριον άποτεμόμενοι' αλλ* επειδή αδύνατον δεικνύειν19 άνεν
παραθέΰεως ονομάτων οτι μη μόνοι είς μονάδα τον θεον κατάκλείομεν, έπι τάς δόξας έτραπόμην), φηόϊν ονν δ (f. 326 a)
Πλάτων * Τον μεν ονν ποιητην καϊ πατέρα τονδε τον jmvrog
1

2
3
ed.: όψει, Α.
Seh.: αέρα Α; εώρα Mar.
αί&έρος yyg eiec.
5
1
6
7
Seh.
* σοφεις Α.
άληθεΐαις ί'ν Α.
ετενξεν Α.
Α: ονρανον
8
9
Seh.
το ανωτέρω man. rec.: τω ανωτέρω Α.
Λνσις man. rec.:
10
u
Λύσης Α.
ed.: &ψει Α.
tbv έγγντάτω Ges.: τών εγγυτάτων Α;
12
13
tbv εγγντατον man. rec.
ed.: άρμονίονς Α.
ελάχιστον αίύτω:
14
15
6
corrupt. ? Seh.
corr. a.
corr.: ισχύει Α. * man. rec.: νπερέχε18
19
ται Α. 17 a: -ντ- in ras.
corr.: κρατείται Α.
a: δει- in ras.

5: 2 Soph. frag. spur. 1025.

6: 2 Plato, Tim. 28 0.
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εύρειν τε έργον και εύρόντα εις ζάντας αδύνατον λέγειν, ενα
τον άγένητον1 και άΐ'διον νοών &εόν. ει δ" οΐδεν καϊ άλλους
οίον ηλιον (3) και βεληνην και άατέρας, αλί ως γενητούς οΐδεν
αυτούς* &εοϊ &εών, ων έγώ δημιουργός πατήρ τε έργων α
άλυτα2 έμοϋ μη &έλοντος, το μεν ούν δε&εν παν λυτόν. ει
τοίνυν ουκ εβτιν ά&εος Πλάτων, ενα τον δημιουργον των
όλων νοών άγένητον1 &εόν, ούδε ήμεΐς ά&εοι, ύφ' ου λόγω
δεδημιούργητοα και τω παρ αύτοϋ πνεύματι Συνέχεται τά πάντα,
τούτον είδότες και κρατύνοντες3 &εόν. 6 δε 'Αριστοτέλης και
οί άπ! αΰτου ενα Άγοντες otWel ζώον ΰύν&ετον, εκ ψυχής καϊ
<?ώματο£ όυνεβτηκότα λέγουόί τον &εόν, όώμα μεν αύτοϋ το
αΙ&έριον νομίξοντες τους τε πλανωμένους άβτέρας και την
βφαΐραν τών απλανών κινούμενα κυκλοφορητικώς , (4) ψυχήν
δε τον έπι τη κ^<Τ£6 του σώματος λόγον, αυτόν μεν ου κινούμενον, αίτιον δε της τούτου κινήσεως γινόμενον. οί δε άπο
της Στοάς, καν ταΐς προσηγοριαις κατά τάς παραλλάζεις της
ύλης, δι' $ς φασι το πνεύμα χωρεΐν τού &εού, πλη&ύνωσι το
&εΐον τοις όνόμασι, τω γούν έργω4 ενα νομίξουΰι τον &εόν.
ει γάρ 6 μεν &εός πύρ τεχνικον δδω βαδίζον έπι γενέσει5 κόσμου
έμπεριειληφος απαντάς τους σπερματικούς λόγους κα& ους έκαστα
κα& ειμαρμένην γιγνεται, το δε πνεύμα αύτοϋ <^π£ί< δι 'όλου
τού κόσμου, 6 &εος εις κατ1 αυτούς, ,Ζεύς μεν κατά το ξέον
της (5) ύλης ονομαζόμενος, Ήρα δε κατά τον (f. 326b) αέρα,
καϊ τά λοιπά κα%* εκαστον της ύλης μέρος δι ης κεχώρηκε κα
λούμενος.
7 (1) "Οταν ούν το μεν είναι $ν το $εϊον ως έπι το πλεί
στον , καν μη &έλω<5ι, τοί^ πάσι σνμφωνήται επί6 τάς αρχάς
τών όλων παραγινομένοις, ημείς δε κρατύνωμεν τον διακοΰμψ
σαντα το παν τούτο 5 τούτον sivca τον &εόν, τις ή αίτια τοις
μεν7 (f. 327a) έπ άδειας έζειναι καϊ λέγειν καϊ γράφειν περί
τού &είου 8 α &έλουοιν, εφ1 ήμιν δε κεισ&αι νόμον, οϊ εχομεν
ο τι και νοοϋμεν και δρ&ώς πεπιστεύκαμεν,
ενα %εον είναι,
1

2
3
άγέννητον Α.
α άλυτα P l a t o : αδύνατα Α.
Seh.: ν,ςα4
1
5
τονντες Α.
τω y ονν έργω Α corr.: το γ ουν έργον man. prim.
ys6
7
νέαεις Α.
ανμ,φωνηται επϊ a, -'ηται ε- in ras.
άδοηψάζοναιν
επειδή
8
οί πολλοί (12: 3) . . . nviörj τε παρατροπώαιν (13 : 2) ins. Α.
&εον Gef.

6 : 3 Plato, Tim. 41 Α.
Goodspeed.

6: 3, 4 Aet., plac. 1, 7, 32. 33. (Diels).
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άλη&είας ΰημείοις καί λόγοις παραοτηΰαι;
ιίοιψαί μεν γάρ καί
φνλόΰοφοι, ως καΐ τοις άλλοις, επέβαλον ΰτοχαΰτικώς,
κινη&έντες
μεν κατά ΰνμπά&ειαν της παρά τον &εοϋ πνοής νπδ της αντος
αύτου ψνχης (2) äccc^rog ξητηοαι εΐ δννατος ενρείν καί νοήΰαι
την άλή&ειαν,
τοιούτον δε δννη&έντες
oöov περινοηΰαι,
ονχ
ενρείν το δι/ 1 , ου παρά &εον περί &εον άζιώΰαντες
μα&εϊν,
αλλά παρ' αντον &atfrog· δώ καί άλλος άλλως
έδογμάτιόεν
αντών καϊ περί &εον καϊ περί ύλης και περί ειδών καν περί
κόόμον.
ήμεΐς δε ων νοουμδν καϊ πεπιότενκαμεν
εχομεν
προφήτας μάρτνρας,
οϊ πνεύματι
έν&έω έκπεφωνήκαβι
καί περί
τον &εον καϊ περί τών τον &εον. εϊτιοιτε δ' αν καί νμεϊς 6ννέβει καϊ τη περί το όντως $εϊον ενΰεβεία τον ς άλλονς
πρού
χοντες ώς εότιν αλογον παραλιπόντας
πιΰτεύειν
τω παρά τον
%εον πνεύματι
ως όργανα κεκινηκότι2
τά3 τών (3) προφητών
6τύματα) προοέχειν δόξαις
άν&ρωπίναις.
8 (1) "Οτι τοίννν εις ε\ αρχής δ τούδε τον παντός ποιητής
&εός, οντωΰί 6κέψα6&ε, ΐν9 εχητε^ καϊ τον λογιόμον ημών της
πίΰτεως.
εΐ δύο έ% αρχής η πλείονς %\6αν &εοί , ^rot εν ένί
καί ταντω ήΰαν η ίδια εκαΰτος αυτών,
έν μεν ονν ένί καϊ
ταντω5 είναι ονκ ήδύναντο 6. ον γάρ, εί &εοί, όμοιοι, αλλ' Άτι
άγένητοι7,
ονχ όμοιοι' τα μεν γάρ γενητά όμοια τοις πάραδείγμαοιν, τά δε άγένητα ανόμοια, ούτε από rtt/og ούτε (f. 327 b)
προς m / ^ γενόμενα,
εί δε, ως χεϊρ καϊ όφ#α/ΙμΟ£ καϊ πους
περί εν 6ώμά είΰιν όνμπληρωτικά8
μέρη, ενα ε% αντών 6νμ~
πληρονντες,
δ &εος εις' καίτοι δ μεν (2) Σωκράτης παρο γενητος καί φ&αρτός,
όνγκείμενος
καϊ διαιρούμενος
εις μέρη, δ
δε &εος άγένητος9
καί άπα&ής καί αδιαίρετος·
ονκ αρα βννεοτως εκ μερών,
εί δε Ιδία εκαοτος10 αντών,
οντος τον τον
κόΰμον Äfjrot^^orog ανωτέρωη
τών γεγονότων
καί νπερ12 α
έποίηόέ τε καί έκόομηΰεν, ποϋ δ έτερος η οι ^owro^; εί γάρ δ
μεν κόβμος ΰφαιρικος
αποτελεστείς
ονρανον κνκλοις
άποκέκλειόται,
δ δε τον κόομον ποιητής ανωτέρω τών
γεγονότων
1
2
ενρείν το bv Seh.: ενρηντο · ον Α.
man. rec.: ηεκινηηότα Α
3
ά
5
man. prim.
a: om Α.
εχοιτε Α.
%αϊ ταντω a: τω Α. 6 a:
7
ήδννατο Α.
αλλότρια γένη τοϊ ? Α: αλΚ οτι άγένητοί τε %αϊ γενητοϊ a.
8
9
Seh., cf. Clem. Alex., Strom. 2,16 : σνμπληρονντες τά Α.
άγέννψος Α.
10
η
12
εχάστον Α.
a: ανωτέρω Α.
Wil.: αερϊ Α.
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1

επέχων αύτον* τγ} τούτων πρόνοια, τις 6 του έτερου θεοϋ ή
των λοιπών τόπος; ούτε γάρ εν τω κό6μω έοτίν, οτι έτερου
έβτίν* οϋτε περί τον κόόμον, ύπερ γάρ τούτον 6 του κόομου
(3) ποιητής θεός. ει δε μήτε εν τω κόόμω εΰτϊν μήτε περί
τον κόΰμον (το γάρ περί αυτόν παν υπο τούτοι; κατέχεται3),
που έοτιν; ανωτέρω4 του κόομου και του θεοϋ, εν έτέρω κόόμωδ
καΐ6 περί έτερον, αλλ9 εΐ μέν έβτιν έν έτέρω καΐ περί έτερον,
ούτε περί ημάς έοτιν έτι (ουδέ7 γάρ κόΰμου κρατεί), οϋτε αυτός
δυνάμει μέγας έβτίν (έν γάρ περιωριόμένω τόπω έβτίν). ει δε
οϋτε έν έτέρω κόβμω έοτϊν (πάντα γάρ υπο τοΰτου πεπλήρωται)
οϋτε περί έτερον (πάντα γάρ υπο τούτον κατέχεται), και ουκ
έβτιν, ουκ όντος έν φ έΰτιν8. ή τι ποιεί, έτερου μεν ίίντος ου
έότιν δ (4) κόΰμος, αυτός δε ανωτέρω4" ων του ποιητοϋ του
κόΰμου, ουκ ων δε οϋτε έν κόόμω οϋτε περί κόομον; αλλ' έβχι
τι έτερον ϊνα που 6τ?ι δ γενόμενος κατά του oVrog; άλλ' ύπερ
«ΰτόί/ (f. 328 a) δ θεός καΙ τά του θεοϋ. και τις εόται τόπ:ο$
τά ύπερ τον κόόμον τοΰτου πεπληρωκότος9; αλλά10 προνοεί;
καΐ μήν ουδέ jroovoet, ει μή11 πεποιηκεν.
ει δε μή Jtotet12
μήτε Λρονο^Γ μήτε έΰτι τόπος έτερος έν ω έβτιν, είς ούτος έί*
αρχής και μόνος 6 jrow^g του κόομου θεός.
9 (1) ΕΙ μεν ohv ταϊς τοιαύταις £W06<ug άπηρκούμεθα,
άνθρωπικον αν τις είναι τον καθ' ήμας ένόμιξεν13 λόγον έπει
δε αϊ φωναϊ των προφητών πιβτοϋοιν ημών τους λογιΰμούς'
νομίζω (δε) u καΐ υμας φιλομαθέστατους και έπιβτημονεβτάτους
οντάς ουκ ανόητους1δ γεγονέναι οϋτε τών Αϊωυβέως16 οϋτε τών
^Η6αίου1Ί κα\ 'Ιερεμίου18 και τών λοιπών προφητών, οϊ κατ1
έκΰταβιν τών έν αύτοΐς λογιόμών, κινήβαντος αΰτοί^ του θείου
πνεύματος, α ένηργοϋντο έί,εφώνηβαν, βυγχρηβαμένου τοϋ πνεύ
ματος ώς ει και αυλητής αύλον έμπνεύβαι — τί ούν οΰτοι;
1

2
3
παρέχων Seh.
αυτόν Seh.
το γάρ . . . κατέχεται eiec. Seh.
5
6
a: ανωτέρω Α.
τόπω Wil.
Seh.: η Α corr. 7 Seh.: οϋτε Α. 8 ει
9
δε .. . εατιν eiec. Wil. Seh.
alV έατι . . . πεπληρωκότος eiec. Seh.
10
ου a mg. n ούδε προνοεί, εΐ μτ\ Ges.: ουδέν εΐ μή (-ή in ras.) προνοη Α.
12
13
u
15
μή ποιεί eiec. Wil.
Wil.: ενόμισεν Α.
δε add. Ges.
Α:
16
17
18
αμύητους Gef., άνηκόονς Seh.
Μωβέως Α.
^Ηΰαΐα Α.
'Ιερε
μίου Α: *Ιηρεμίου a.
21*
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Κύριος ό &εος τιμών ον λογιΰ&ήόεται έτερος προς αυτόν' καΐ
πάλιν Έγώ &εος Λρώτος και μετά ταντα, καΐ πλην εμον ονκ
εΰτι &εός. (2) όμο^ω^1 'Έμπροβ&εν εμον ονκ έγένετο άλλος
&εος καϊ μετ' έμε ονκ ε6ται* έγώ 6 &εος καϊ ονκ έΰτι πάρεξ
εμον2. καϊ περί τον μεγέ&ονς' Ό ουρανός μοι θρόνος, η δε γη
νποπόδιον τών ποδών μον. ποιον οίκον οίκοδομήΰετέ μ-ot, ί)
τίς τόπος της καταπαύβεώς μον; καταλείπω δε νμιν έπ' αντών
τών βιβλίων γενομένοις άκριβέΰτερον τάς εκείνων «ξβτααίΜ
προφητείας, όπως μετά τον προσήκοντος λο^<?μο# την κα$
ημάς επήρειαν άποβκενάβηΰ&ε.
10 (1) Το μεν ονν α&εοι μη είναι , ενα τον3 άγένητον4
και αΐδιον (f. 328 b) καϊ άόρατον και άπα&η καϊ άκατάληπτον
καϊ άχώρητον, νω μόνω καϊ λόγω καταλάμβαναμενον , φωτι και
κάλλει καϊ πνεύματι καϊ δυνάμει άνεκδιηγήτω περιεχόμενον, νφ
ον γεγένηται το παν διά (τον παρ3) αύτοϋ5 λόγον καϊ διακεκόΰμηται καϊ όνγκρατειται, &εον άγοντες, ίκανώς μοι δέδεικται
·3ΗΗ£6 νοονμεν γάρ καϊ νίον τον &εον. καϊ μή μοι γελοΐόν τις
νομίοη το νίον είναι τω &εω. ον γάρ ως ποιηταϊ μν&οποιονβιν
ονδεν βελτίονς τών άν&ρώπων δεικνύντες τους &εούς, η περϊ τον
&εον καϊ jtaroog η περϊ τον νίον πεφρονήκαμεν , αλλ' έΰτϊν 6
νΙος (2) του &εον λόγος τον jraroog έν ιδέα καϊ ενεργεία' προς
αυτοί) γάρ καϊ δι1 αντον πάντα έγένετο, ένος ÖVrog τον jtaroög
καϊ τον νίον. ovrog δε τον νίον έν πατρϊ καϊ Λατρο^ έν νίώ
ενότητι καϊ δννάμει πνεύματος, νονς καϊ λόγος τον Ä^roög δ
νιος τον &εον. ει δε δι νπερβολην ΰννέΰεως ΰκοπειν νμιν
επειόιν, 6 παις τί βούλεται, έρώ διά βραχέων* πρώτον γέννη
μα εΐναι τω πατρί, ονχ ως γενόμενον (c| άρχης γάρ ό &εός,
νους άίδιος ων, είχεν αντος έν έαντω τον λόγον, άϊδίως λογικός
ων), αλλ"* ώς τών νλικών %νμπάντων άποίον φύΰεως καϊ γης
οχιάς7 υποκειμένων δίκην, μεμιγμένων (3) τών παχνμερεβτέρων
προς τά κονφότερα, έπ' αντοϊς ιδέα8 καϊ ενέργεια είναι, προελ1

2
3
Ot.: όμοιος Α.
αωζων a mg (e LXX).
mau. rec.: το Α.
5
1
άγέννητον Α.
διά τον παρ αντον Seh.: διαντον Α ; δια τον αντον a.
6
7
lac. indic. Seh.: άλλα suppl. Wil.; δε (pro γάρ) post νοονμεν Ges.
γης
οχιάς Α : αργής βνατοιχίας coniec. Seh.: γης όχέως Fab.; γης αχρείας Mar.;
8
in οχιάς latet άιρνχίας Gef.
ε ιδέα Α.
4

9 : 1 Εχ. 20, 2, 3. Is. 44, 6.

9 : 2 Is. 43, 10,11. 66, 1.
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&ών. βννάδει δε τω λόγω καϊ το προφητικον πνεύμα *' Κύριος
γάρ , φηβίν, εκτιΰέν με αρχήν οδών αυτού είg έργα αυτού.
κο^το& καν αντί) το ενεργούν το?£ έκφωνούβι προφητική
άγων
πνεύμα άπόρροιαν είναι φαμεν τον &εού, απορρέον καϊ a'jrcii/aφερόμενον ώς ακτίνα ήλιου, τις ονν ουκ αν άπορήβαι (τους)2
άγοντας3 (f. 329 a) &εον πάτερα και υίον %·εον και πνεύμα άγιον,
δεικvύvτag αυτών* και5 την εν τη ένώβει δύναμιν καϊ τήν εν
τη τάξει διαίρεόιν, άκούΰας ά&έους6 κaλoυμέvovg; καϊ ούδ'7 επί
τούτος το &εολογικον ημών ΐοταται μέρος, άλλα καϊ πλή&ος
αγγέλων καϊ λειτουργών φαμεν, (4) ους δ Λ Ο ^ Τ % και δημιουργbg κόβμου &εος δια τού παρ9 αυτού λόγου διένειμε και διέταξ,εν περί τε τά ΰτοιχεΐα είναι καϊ τους ουρανούς και τον
κόβμον καϊ τά εν αυτω καϊ την τούτων εύταξίαν.
11 (1) ΕΙ δε άκριßώg dte'lst/u τον κα$ ήμας λόγον, μή
δαυμάβητε' ϊνα γαρ μη τη κοινή καϊ άλόγω ουναποφέρηα&ε γνώ
μη, εχητε δε τάλη^ες είδέναι, άκριβολογούμαι' έπει κα\ δι
αυτών τών δογμάτων oig προοέχομεν, ουκ άν&ρωπικοϊς oti^tv
άλλα &εοφάτοις καϊ &εοδιδάκτοις , πεϊύαι ύμας μη ώς περϊ
ά&έων εχειν δυνάμε&α. τίvεg ουν ημών οι Acfyxn oig έντρεφόμε&α; Λέγω ύμϊν αγαπάτε τους έχ&ρούς υμών, ευλογείτε τους
κaτaρωμέvoυg , προΰεύχεο^ε υπέρ τών δψ^κόντων ύμας, όπως
γένηβ&ε υιοί τού πaτρbg τού εν τοί$ ούραι/οΓ^, bg τον ήλιον
αυτού ανατέλλει έπϊ πονηρούς καϊ άγα&ούς καϊ βρέχει έπϊ δικαίους καϊ αδίκους, επιτρέψατε8 ένταύ&α τού λόγου έξακούϋτου μετά πολλής κραυγής (2) γεγονότος έπϊ παρρηΰίαν άναγαγειν, ώς έπϊ βασιλέων φιλοσόφων άπολογούμενον. τίνες γάρ ή
τών τους βυλλογιύμούς άναλνόντων καϊ τάς αμφιβολίας9 dfc^λυόντων καϊ τάς ετυμολογίας όαφηνιζόντων ή τών τά ομώνυμα
καϊ ουνώνυμα καϊ κατ^ορ^ατοί χάϊ αξιώματα καϊ τί το ύπο(f. 329ν)κείμενον καϊ τί το κατηγορούμενον •&•&•&10 εύδαίμονας
άποτελεΐν διά τούτων καϊ τών τοιούτων λόγων
ύπιβχνούνται
τους όυνόντας, ούτως έκκεκα&αρμένοι είβϊ11 τάς ψυχάς ώς άντϊ
1

Ένι Α. 2 suppl. Wil. 3 Seh.: λέγοντας a, λεγ~ in ras. 4 man.
rec.: αντον Α. 5 a: κ-in ras. 6 άκουσας ά&έονς a: άκονσασα &εονς Α.
7
Wil.: ονκ Α. 8 επιστρέψατε Α. 9 a, -βόλι- in ras. 10 lac. indic. Seh.:
διδασκόντων suppl. Ges. n a, in ras.
10: 3 Prov. 8, 22.

11: 1 Mt. δ, 44,45. Lc. 6, 27, 28.
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τον μιόειν τους εχθρούς αγαπάν και αντί τον, το
μετριώτατον,
κακώς άγορενειν τονς προκατάρξαντας
λοιδορίας ενλογεΐν,
καΐ
νπερ των έπιβονλενόντων
εις το ζην προΰεύχεΰθαι;
οϊ τούα^ντίον αεί $ί,ατ£λου<?ί- κακώς τα απόρρητα ecwtovg 1 ταύτα
μεταλλεύοντες καΐ2 αεί τι έργάΰαΰθαι έπιθνμουντές
κακόν, (3) τέχνην
λόγων καΐ ονκ έπίδειξιν έργων το πράγμα πεποιημένοι.
παρά
<f ημιν ενροιτε3
αν ίδιώτας καϊ χειροτέχνας καϊ γραίδια,
εΙ*
λόγω την ώφέλειαν παριοταν είβιν αδύνατοι την παρά τον λόγον,
έργω την άπο της προαιρέσεως
ώφέλειαν επιδεικννμένονς'
ον
γαρ λόγονς διαμνημονενονοιν,
άλλα πράξεις αγαπάς
έπιδεικνύον0ιν, παιόμενοι μη άντιτνπτειν
καϊ άρπαξόμενοι
μη
δικάζεΰθαι,
rotg αΐτονΰιν διδόναι και τονς πλησίον αγαπάν ως έαντούς.
12 (1) *Αρα τοίννν,
εϊ μη έφεστηκέναι
θεον τω τών αν
θρώπων γένει ένομίζομεν,
όντως αν έαντονς
έξεκαθαίρομεν;
ονκ εστίν ειπείν,
άλΧ5 έπεϊ πεπείσμεθα
νφέξειν παντός
τον
ενταύθα βίον λόγον τω ^«το^κο'τ^ κα\ ημάς καϊ τον κόσμον
θεώ, τον μετριον και φιλάνθρωπον
καί ενκαταφρόνητον
βίον
αίρούμεθα, ονδεν τηλικοντον πείσεσθαι κακόν ενταύθα
νομίξοντες
καν της ψνχής6 ημάς άφαιρώνταί
τίνες, ων7 εκεί
κομιούμεθα8
τον πράον και φιλάνθρωπον
και επιεικούς
βίον παρά τον μεγάλον δικαστού.
ΠΜτων
μεν ohv Μίνω και *Ραδάμανθνν
δικάοειν καϊ κολα6ειν τονς πονηρούς (f. 330 a) εφη, ημείς δε καν
Μίνως τις καν 'Ραδάμανθνς
η καν 6 τούτων πατήρ, ονδε τού
τον 9 φαμεν διαφεύζεσθαι
την κρίσιν τού (2) θεού.
εϊθ* οί μεν
τον βίον τούτον νομίξοντες
Φάγωμεν καϊ πίωμεν,
ανριον γάρ
άποθνήσκομεν
κ ώ τον θάνατον βαθνν
ϋπνον καϊ λήθην
τιθέ
μενοι — ϋπνος καϊ θάνατος10
διδνμάονε11
—
πιστεύονται12
θεοσεβειν'
άνθρωποι δε τον μεν ενταύθα
ολίγον καϊ /ι^κρον
rwog άξιον βίον λελογισμένοι,
νπο μόνον δε
παραπεμπόμενοι
13
14
τού τον
όντως υ θεον καϊ τον παρ' αντού λόγον εΐδέναι^
τις
1

3
lac. indic. Seh., suppl. λέγοντες %αί. 2 eiec. Seh.
a, εν- in
5
6
ras.
a, in ras.
a: Α άλλο?
νης ψυχής Α: την ψυχήν Seh.;
τας ψυχάς Gef. 7 οϊον Wil. 8 μΐΰ&ον suppl. Wil. 9 τούτον: e τού
των corr. Α man. prim. 10 νπνος %α\ θάνατος Wil.: νπνω %α\ θανάτω
Α, c. Hom. η Α: διδνμ,άοβιν Hom. 12 Α, -αι in ras. 13 τον τονΉΙ&Υ.:
14
τοντον Α; τούτον a.
Seh.: ον ί'ΰως Α.
4

12: 1 Plato, Gorg. 523 Ε, 524 Α.
16, 672.

12: 2 Is. 22,13. 1 Cor. 15, 32. II.
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ή τον παιδός προς τον πατέρα ενάτης, τις ή τον 7taτρbg προς
τον υιόν κοινωνία, τί το πνεύμα, τ ig η των τούούτων 1 ενωΰις
και διαίρεόις ένονμένων, τον πνεύματος, τον παιδός, τον πατρός,
πολύ δε και κρείττον 2 η 3 είπεϊν λόγω τον έκδεχόμενον4
βίον
είδότες,
εάν (3) καθαροί
bvτεg äitb παντός
παραπεμφθώμεν
αδικήματος, μέχρι τοιούτον
δε φιλανθρωπότατοι
ώβτε μη μόνον
ΰτέργειν τους φίλονς, ('Εάν γαρ αγαπάτε, φηόί, τους άγa7tώvτag
και δανείξητε5
rotg δανείζονοιν
ίψΐν,
τίνα μι6θόν
ε%ετε;)
τοιούτοι δε ημείς όντες και τον τοιούτον βιούντες βίον ϊνα κριθήναι διαφνγωμεν,
άπιότονμεθα
θεοΰεβεΐν;
Ταύτα μεν ονν μικρά από μεγάλων και ολίγα από πολλών,
ϊνα μη επί πλεΐον νμϊν ένοχλοίημεν · και γάρ το μέλι καϊ τον
όρόν δοκιμάξοντες
μικρω μέρει τού παντός το παν εΐ καλόν
δόκιμα ξουο'Μ'6.
13 (1) *ΕπεΙ δε1 ol πολλοί των έπικαλονντων
ημιν την
άθεότητα ονδ' οναρ τί έότι θεόν8 έγνωκότες, αμαθείς καϊ αθεώ
ρητοι οντες τού φυβικού και τού θεολογικού λόγο ν,
μετρούντες την ενβέβειαν θνόιών νομω, επικαλούοιν9
το μη και τους
αυτούς ταϊς πόλεΰι θεούς αγειν, 6κέψα6θέί0 μοι, αντο(ϊ. 330 b)κράτορες, ώδε n περί έκατέρων, καϊ πρώτον γε περί τού μη12 θύειν.
δ τούδε τού παντός δημιονργός
καϊ πατήρ ον δειται
αίματος
ονδε κνίαης ονδε της από τών ανθών και θνμιαμάτων
ενωδίας,
αυτός ων η τελεία ευωδιά,
άνενδεης και άπροβδεής'
άλλά^
θνόία
αντω μεγίότη,
αν γινώόκωμεν
τις ενέτεινε καϊ όννεΰφαίρωοεν τονς ουρανούς και την γην κέντρου δίκην ήδραβε, τις
(2) βννήγαγεν1*
το νδωρ εις θαλάΰόας15 καϊ διέκρινεν το φώς
από τού ΰκότονς, τις έκόόμηΰεν άΰτροις τον αιθέρα καϊ εποίηΰεν
παν 6πέρμα την γήν άναβάλλειν1δ,
τις εποίηΰεν
ζώα καϊ αν1

2
3
4
τοιούτων coniec. Gef.
ν,ρειττον Α.
ή a, in ras.
corr.
5
Α man. prim. 'e εηδεχομένων: εηδεζόμενον Wil.
Wil.: δανείζετε Α.
6
δοκιμάξονσιν . . . παρατρωπώσ' (13: 2) iam supra (7: 1) in Α inserta
et a Seh. siglo A1 significata. άδοηιμάζονσιν Α1. 7 ^Επεϊ δε Α: επειδή Α1.
8
9
10
εστί θεον Α: εστίν δ θεός Α1.
επικαλοϋσι Α1.
Α1 corr. man.
prim. e σ-Λειρασθαι. n ωδε AA1. 12 μη \ μη Α. 13 %αϊ add Α1. u συνή
15
10
γαγε Α1.
AA1: θάλασσαν Wil., sed cf. Gen. 1, 10.
Α corr. ex avaβαλεΐν.

12: 3 Lc. 6, 32, 34.
1, 9, 10, 4, 16, 11, 20, 27.

13: 1 Ps. 103 (104), 2,

13: 2 cf. Gen.
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%·ρωτίον έ^πλαβεν. 8ταν (pvv)1 έχοντες τον δημιονργον
&εον*
3
ύννέχοντα καϊ εποπτεύοντα
επιστήμη κα\ τέχνη κα^ ην άγει
τα πάντα, επαίρωμεν οΰίονς χείρας αύτω, ποίας ετι χρείαν εκα
τόμβης
έχει;

τί δει6
φέρειν,

καϊ τους μεν &νβί>Ύΐ<5ι καϊ ενχωλης*
άγανηύι
λοιβη τε κνίόη τε παρατρωπώό15
αν&ρωιίοι
λιββόμενοι, οτε κέν τις νπερβαίη και άμάρτη.
μοι δλοκαντώοεων,
ων μη <$£iim ό &εός-, καϊ 7 προβδέον άναίμακτον %ν6ίαν 8 την λογικην προοάγειν
λατρείαν;

1 4 (1) Ό δε περί τον μη 9 προοιέναι καϊ τον ς αντονς ταΐς
πόλε6ιν &εονς άγειν πάνν αντοις ενή&ης λόγος* αλλ* ονδε οί
ημΐν επικαλονντες
ά&εότητα,
επεϊ μη τονς αντονς οις ί'ΰαβι10
νομίξομεν, όφίοιν αντοΐς ΰνμφωνονοιν
περί &εών [μάτην]11, αλλ'
12
Ά&ηναΐοι
μεν Κελεον καϊ Μετάνειραν
ϊδρννται τϊεούς,
Λακε
δαιμόνιοι δε13 Μενέλεων1* και Ότ5ου<^ι> αντφ και
έορτάξονοιν,
Ίλιεις15 δε ονδε το όνομα άκούοντες "Εκτορα16 φέρονΰιν,
ΚειοιΧ1
18
Άριοταΐον ,
τον αντον και Jia καϊ Απόλλω™ (f. 3 3 1 a ) νομίζοντες, ^ίί^ί-οί- Θεαγένην, νφ* οχ) καϊ φόνος Όλνμπιαοιν
έγένετο,
Σάμιοί Αύοανδρον
επί τοοαύταις 6φαγαις και τοόούτοις
κακοΐς,
f
20
[^Αλκμάν και if^odog] Μηδειαν
η Νιόβην
Κίλικες,
2^κ£λοΙ
Φιλιππον
τον Βοντακίδον,
Όνηοίλαον
Άμα%Όν6ιοι,
Αμίλκαν
Καρχηδόνιοι · (2) έπιλειψει με η ήμερα το πλη&ος
καταλέγοντα.
8ταν ονν αντοί αντοίς διαφωνώοιν21
περί των κατ" αντονς &εων,
τί ήμϊν μη βνμφερομένοις
επικαλονΰιν;
το δε κατ1
Αίγνπτίονς
μη καϊ γελοΐον η' τύπτονται
γαρ εν τοις ιεροις τα βτή&η κατά
τάς πανηγύρεις
ως έπϊ τετελεντηκόοιν
και ftvovöiv ως &εοις.
και ονδεν &ανμαοτόν
οι γε και τά &ηρία &εονς αγονΰιν
και
%νρωνται επεϊ άπο&νήύκονύιν,
καϊ &άπτον0ιν εν ί^ρο^ καϊ δη1
suppl. Mar. Seh. 2 τον suppl. Seh. 3 lac. indic. Seh. 4 ενχωλής
5
6
Α.
παρατροτίωβ A, παρατροπώΰΐν A1.
Seh.: δε Α. 7 καίτοι a:
8
9
lac. (τί δε ftveiccv?) coniec. Seh.
καϊ add a.
περί τον μη Ges.:
10
η
μη περί τον Α.
μάτην τιροοίαΰΐ^Ντλ.
eiec. Mar. 12 Ά&ήναιαι Α.
13
om., postea add Α man. prim. 14 a, -έλ- in ras. 15 Ήλιεΐς Α. 16 eiec. Seh.
17
20
ed: καϊ XCoi Α. 18 Άριΰτεων Α. 19 πολλω Α.
'Αλκμάν . . . Νιό
21
βην : Άκαρν&νες 'Λμφίλοχον, Μηδοι Δηιόκην <Moipov> Seh.
a: διαφωνονβιν Α.

13: 2 1 Tim. 2,8. 11. 9, 499—501. Ro. 12, 1.
5, 47. 5, 114. 7, 167.
14: 2 cf. Heb. 11, 32.

14: 1 cf. Herod.

Supplicatio.

329

1

μοτελεϊς κοπετού*? έγείρονόιν .
αν τοίννν ημείς, οη μη κοινώς
έκείνοις &εοΰεβονμεν , άΰεβώμεν , πάόαι μεν πόλεις, πάντα δε
ε&νη άοεβοϋΰιν* ον γάρ τονς αντονς πάντες άγονοι &εονς.
15 (1) *ΑλΚ εότωόαν τονς αντονς άγοντες, τί ονν; έπει
οί πολλοί διακρΐναι ον δννάμενοι, τί μεν νλη τί δε &εδς πόöov δε το διά μέόον αντών, προοίαοι τοις άπδ της νλης ειδώλοις, δι εκείνονς κα\ ημείς οί διακρίνοντες και χωρίξοντες το
άγένητον 2 καϊ το γενητόν, το oyv και το ονκ ον, το νοητοί/ κα\
το αίό&ητόν, και έκάβτω αυτών το ττρο<?φ«>ι> όνομα αποδίδον
τες, προβελενοόμε&α και προόκννήΰομεν τά αγάλματα; εΐ μεν
γάρ ταντδν νλη καϊ &εός, δύο ονόματα κα\? ενός πράγματος,
τονς λί&ονς και τά %ύλα τον χρνΰον και τον άργνρον ον νομίξοντες &εονς άΰεβονμεν ει δε διεότάΰι πάμ(ΐ. 831\ήπολν απ9
αλλήλων κώ (2) το6οντον otfov τεχνίτης και η προς την τεχνην
αντον παραΰκενή, τί εγκαλούμενα; ώς γάρ δ κεραμενς και δ
πηλός, νλη μεν 6 πηλός, τεχνίτης δε δ κεραμεύς, καϊ ό &εος3
δημιονργός, νπακούονΰα δε αντω ή νλη προς την τεχνην.
άλλ'ά ώς δ πηλός κα& εαντον οκεύη γένεσαι
χωρίς τέχνης
αδύνατος, καϊ ή πανδεχής νλη ανεν τον &εοϋ τον δημιονργον
διάκρίόίν' και 6χήμα και κόΰμον ονκ ελάμβανεν. ώς δε ον τον
κέραμον προτιμότερον τον έργαΰαμένον αντον εχομεν ούδε τάς
φιάλας καϊ χρνοίδας τον χαλκεύΰαντος, αλλ* ει τι περί έκείνας
δε%ιον κατά τήν τεχνην, τον τεχνίτην έπαινοϋμεν καϊ οντός ε6τιν
δ την (3) έπι τοις ΰκεύεόι δόξαν καρπούμενος, καϊ επι της νλης
καί τον &εοϋ της δια&έΰεως των κεκοβμημενων ονχ ή νλη5 την
δόί,αν καϊ την τιμήν δικαίαν έχει6, αλλ' δ δττιμιονργος αντης
&εός. ώς7, ει τά είδη της νλης άγοιμεν &εούς, άναιο^ητειν
τον όντως &εον δόζομεν, τά λντά8 καϊ φ&αρτά τω άϊδίω έί,ιΰονντες.
16 (1) Κάλος μεν γάρ δ κόομος καϊ τω μεγέ&ει περιέ
χων9 καϊ τη δια&έΰει των τε εν τω λοξω κύκλω καϊ των περί
τήν αρκτον και τω όχήματι ύφαιρικω οντι' αλλ1 ον τούτον,
1

2
2 litt. ras. ante εγείροναν.
άγέννητον Α. 3 lac. indic. Wil.,
suppl. %αϊ η πανδεχής νλη, ό μεν #έό?. 4 %αϊ Ges. 5 ονχ ή νλη Seh.:
νλτ] Α, ονχ suppl. a. 6 διν,αίαν έχει Α: δικαία εχειν Wil. 7 ωΰτε Ges.
8
9
et ed.
a, λν- in ras.
<Sg> περιέχον Seh.

16: 1 cf. Aet. plac. 1, 6, 2—6 (Diels).
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άλλα τον τεχνίτην αντον προΰκννητέον.
ονδε γαρ οί προς υμάς
άφικνούμενοι
υπήκοοι παραλιπόντες
υμάς τους άρχοντας
και
1
1
δεόπότας
δεραπεύειν
παρ ων αν, (ων*} δέοιντο, καΐ rt;^o^^,
3
επϊ το βεμνον της καταγωγής υμών καταφεύγονβιν
την
5 αλλά
μεν βαΰιλικήν
έότίαν, την άλλως έντνχόντες
αύτη,
&ανμάξονόι
καλώς (f. 332 a) ήύκημένην,
νμας δε πάντα εν πάοιν &γον6ί τη
δόζη. καΐ νμεΐς μεν οι βαοιλείς έαντοις ά<5κεΐτεά τάς καταγωγάς βαόιλικάς,
6 δε κόομος ούχ ώς δεομένον5
(2) τον &εον
γέγονεν * πάντα γαρ δ &εός εΰτιν αΰτό^ αυτω, φώς
άπρόόιτον,
κόΰμος τέλειος, πνεύμα, δύναμις,
λόγος,
εΐ τοίννν εμμελές 6
κόΰμος όργανον κινούμενον
εν ρν$μω , τον άρμοόάμενον
καϊ
πλή<5<5οντα τονς φ&όγγονς καϊ το ΰύμφωνον
έπαδοντα
μέλος,
ού το όργανον προύκυνώ'
ούδε γαρ επί τών αγωνιστών
παρα
λιπόντες οί α&λο&έται τονς κιΰαριβτάς,
τάς κιθάρας
ότεφανονοιν
αυτών' εί'τε6, ώς 6 Πλάτων φη<5ι, τέχνη7 τον &εον, &ανμάζων
αντον το κάλλος τω τεχνίτη πρόΰειμι'
εϊτε ούΰία και ΰώμα, ως
οί άπο τον Περιπάτου,
ού παραλιπόντες
προοκννειν
τον αίτιον
της κινήόεως τον δώματος &εον έπι τά πτωχά και ά<5&ενη
ΰτοιχεϊα καταπίπτομεν8,
τω άπα^εϊ αέρι* κατ (3) αυτούς την
πα&ητήν νλην προϋκννονντες10
· εϊτε δννάμεις τον &εον τά μέρη
τον κόβμον ν ο α τις11, ού τάς δννάμεις προοιόντες
&εραπεύομεν,
αλλά τον ποΐγ\τήν αντών και δεΰπότην.
ούκ αΙτώ η την νλην α
μη έχει, ονδε ίίαροίλ^ώχ' τον &εον τά <5τοιχεϊα θεραπεύω , οίς
μηδέν πλέον η 12 otfoi' έκελεύ<5&η<5αν έζεΰτιν'
ει γάρ %ca καλά
ίδειν τη τον δημιονργον
τέχνη, αλλά λντά 13 τη της νλης φνόει.
μαρτυρεί1* δε τω λόγω τούτω καϊ Πλάτων
"Όν γάρ
ούρανόν,
φηΰί, και κόΰμον επωνομάκαμεν15 , πολλών μεν μετέβχηκε
(καϊ)16
μακαρίων παρά τον πατρός,
άτάρ οϋν δη κεκοινώνηκε11
δώ
ματος' ο&εν ούτω μεταβολής (f. 332 b) άμοίρω τνγχάνειν
αδύ
νατον,
ει τοίννν &ανμάζων τον ούρανόν (4) και τά
ΰτοιχεία
1

2
%α\ δεΰπότας Α man. prim., %αί δεαπό- in ras
suppl. "Wil.
4
δ
6
a: φενγονσίν Α.
a, -ε£- et -ε in ras.
a, -ου in ras.
*εατε Α.
7 T
V
8
6Ύ
s ve
9
^X V Α.
s™ ί' ΙΖ * ομοίως ins. Wil.
αί&έρί Seh. 10 προβομοιοΰντες Seh. n a in ras. 12 om A, add man rec. mg. 13 άλλα λντά
1δ
Seh.: άλλ' αυτά Α. u μαρτυρεί' μαρτυρεί Α.
Seh. e Plat.: επωνό16
17
μακεν Α.
suppl. Seh. e Plat.
%αϊ suppl. Seh. e Plat.
3

16: 2 1 Tim. 6, 16. Gal. 4,9.

16: 3 Plato, Polit. 269D.
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της τέχνης, ου προσκυνώ αυτά ώς &εούς είδως τον επ1 αύτοϊς
της λύβεως λόγον, ών οΐδα ανθρώπους δημιουργούς, πώς ταύτα
προύείπω &εούς;
17 (1) Σκέψαό&ε1 δε μοι διά βραχέων (ανάγκη δε απολο^ουμ^ον άκρφεβτέοους παρέχειν τους λογισμούς κα\ περϊ των
ονομάτων, ότι νεώτερα, καϊ περϊ των είκόνων, ότι χ&ες και
πρώην γεγόναόιν ώς λόγω2 ειπείν* ϊΰτε δε καϊ υμείς ταύτα
αξ^ολο^ώτ^ρον ώς αν εν παβιν και ύπερ πάντας τοϊς παλαιοϊς
ουγγιγνόμενοί)'
φημϊ ουν 'Ορφέα καϊ "Ομηρον και Ήύίοδον
fi^m τους καϊ γένη καϊ ονόματα δόντας3 το££ ντί αυτών λεγομένοις &εοΐς. μαρτυρεί δε και 'Ηρόδοτος' Ήόίοδον γαρ καϊ
"Ομηρον Ί\λικίην τετρακοοίοιόι ετεόι4 δοκέω πρεΰβυτέρους έμοϋ
γενέό&αι, καϊ ου τίλείοοι' ovrot δέ είΰιν οι ποιηΰαντες &εογονίην5 "Ελλη6ι καϊ τοΐ6ΐ ΦθοΓο^ τάς επωνυμίας δόντες6 καϊ
τιμάς τε καϊ (2) τέχνας διελόντες καϊ εϊδεα1 αυτών <5ημηναντες.
αι $' εικόνες μέχρι μηπω πλαοτικη8 καϊ γραφική9 καϊ cb'tfptiwtoποιητικη10 fjuav11, ούδε ένομιξοντο' Αυρ^ου δε του Σαμίου καϊ
Κράτωνος του Σικυωνίου καϊ Κλεάνθους του Κορινθίου καϊ
κόρης Κορινθίας επιγενομένων12 καϊ Σκιαγραφίας μεν ευρε&ει6ης υπό Σαυρίου ΐππον εν ηλίω περίγραψαν το ς, γραφικής
δε υπό Κράτωνος εν πινάκι λελευκωμένω όκιάς ανδρός καϊ
γυναικός εναλείψαντος, από δε της κόρης κοροπλα%ικης 13 [εύρέ&η] u (ερωτικώς (f. 333 a) γάρ τίνος έχουΰα περιέγραψεν αύτοϋ
κοιμωμένου εν τοίχω την οκιάν, ει$ 6 πατήρ ήο&εϊς15 άπαραλλάκτω οϋΰη τη δμοιότητο (κέραμον δε είργάζετο) άναγλύψας
την περιγραφην πηλω προοανεπλήρωόεν
δ τύπος ετι καϊ νυν
εν Κορίνδω σώζεται), τούτος (3) δε επιγενόμενοι
δαίδαλος,
Θεόδωρος, Σμΐλ^1δ άνδριαντοποιητικήν καϊ πλαότικήν προοεζεϋρον. 6 μεν δη χρόνος ολίγος τοοοϋτος ταις εϊκόΰι καϊ τη περϊ
1

2
3
6KSipcc6&ai Α.
Steph.: λόγος Α.
τονς . . . δόντας: hoc loco
4
Ot. : infra post πλείοϋΐ Α.
τετραν.ο6ΐοΐ6ΐ ετεαι Herod.: τετρακοϋίετεαι
5
6
7
Α; τετρακοβίοις ετεβι a.
a, -yov- in ras.
a, -ε- in ras.
a: εϊίδε Α.
8
9
10
n
itlccöti%fi Α.
γραφική Α.
a: ανδριαντοτίοΐΎ[τι%χι Α.
a, ψ in
12
13
ras.
γενόμενων Seh.
Seh.: ή %οροπαλ%Ί%Ύ] Α ; cf. a mg. πως %αϊ
u
1δ
τταρα τίβιν ή κοροπλα&ική ενρηταί τέχνη.
Α : om Seh.
a, ψ in
19
ras.
Seh.: ό Μιΐίΰίος Α.

17: 1, 2 Herod. 2, 53.
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τα είδωλα πραγματεία, ώς εχειν ειπείν τον έκάβτου τεχνίτην
&εού. το μεν γαρ έν'Εφέοω της Αρτέμιδος και το τηςΆ&ηνας
{μάλλον δε Α&ηλας* ά&ήλη1 γαρ ώς οι μνΰτικώτερον2 ούτω
γαρ το άπο της έλαίας το παλαιον3) και την Κα^ημένην "Ενδοιος* εϊργάβατο μα&ητης δαιδάλου, δ δε Πύ&ιος έργον Θεο
δώρου και Τηλεκλέους καϊ ό Αθλιος και Ύ\ "Αρτεμις5
Τεκταίου6
7
καϊ Άγγελίωνος τέχνη, ή δε εν Σάμω "Ηρα και εν "Αργεί Σμί2t<dog χείρες και Φειδίου τα Aowra είδωλα8 ή Αφροδίτη» εν
Κνίδω (4) ετέρα Πραξιτέλους τέχνη, δ εν *Επιδαύρω "Άβκληπιος
έργον Φειδίου10, ΰυνελόντα φάναι, ούδεν αυτών διαπέφευγεν
το μη υιέ ανθρώπου γεγονέναι. εϊ τοίνυν &εοί, τι ουκ %\6αν
*l UQW\§\ χί $ £ ' η stow νεώτεροι των πεποιηκότων; τι δε11 εδεί
αύτοις12 προς το γενέό&αι άν&ρώπων και τέχνης; γη ταύτα και
λί%Όΐ καϊ υλη καϊ περίεργος τέχνη.
18 (1) Έπεϊ τοίνυν φαβί τίνες εικόνας μεν είναι rcwTtfg,
&εούς δε εφ' οίς αϊ εικόνες, και τάς προοόδους ας ταύταις13
προύίαβιν καϊ τάς &υβίας έπ9 εκείνους άναφέρεό&αι (f. 333 b)
καϊ εις εκείνους γίνεβ^αι μη είναι τε έτερον τρόπον τοις ΰεοϊς
η τούτον προοελ^εΐν {χαλεποί δε &εοϊ φαίνεσαι εναργείς) καϊ
τού ταύ& ούτως εχειν τ^κμ^ρ^ παρέχουΰιν τάς ενίων εΙδώλων
ενεργείας, φέρε 14 εξετάόωμεν την έπϊ trotg όνόμα6ι δύναμιν αυτών,
δεηβομαι δε υμών, μέγιστοι αυτοκρατόρων, προ τού λόγου αλη
θείς παρεχομένω τους λογιομούς όυγγνώναι' ου γαρ προκείμενόν μοι έλέγχειν τά είδωλα, αλλά απολυόμενος15 τάς <ϊ^/3ολάί?
λογιΰμον της προαιρέσεως ημών παρέχω\1β. εχοιτε11 αφ εαυτών
καϊ την έπουράνιον βαβιλείαν18 (2) εξέταζειν' ώς γάρ υμιν πατρϊ
καϊ υιω πάντα κεχείρωται ανω&εν την βαΰιλείαν είληφόβιν {βα
σιλέως γάρ ψυχή εν χειρϊ &εού, φηΰϊ το ττροφ^ηκόν πνεύμα),
1

2
Wil.: Ά&ηλ& Α.
lac. indic. Gef., suppl. λέγοντες: δνομάζονβιν
8
suppl. Ges.; Seh. &εολογονντες pro οντω γάρ.
το παλαιον: Seh. εν
4
5
άν,ροπόλει ? lac. seq. Gef.
Ot: "Ενδυος Α.
%a\ ή "Αρτεμις: hoc loco
7
8
aliena Seh. 6 Ot.: Ίδεκταίου Α.
ή %al ins. Wesseling.
καϊ . . .
9
10
n
είδωλα: lacunosa Seh.
ή add Seh.
eiec. Seh.
δε . . . δε:
13
δαί . . . δαι Α. 12 αντονς'Α.
Ot.: τούτοις Α. u a, -ε in ras. 1δ a,
-λ- in ras. 1β παρέχων Α. 17 lac. Gef.; δ* αν suppl. Seh.; αντοϊ δ' αν
suppl. Wil. ante εχοιτε. 18 είληφόσιν add Α.

18: 1 II. 20, 131.

18: 2 Prov. 21, 1.
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όντως ένΐ τώ θεώ και τω παρ αντον λόγω νιώ νοονμένω άμερίότω πάντα νποτέτακται. εκείνο τοίννν βκέψαόθέ μοι προ
των άλλων, ονκ ε% αρχής, ωςίφαβιν, ήΰαν ο[ θεοί, άλΧ όντως
γέγονεν αντων εκαΰτος ως γιγνόμεθα ήμεΐς' και τούτο παΰΐν
αντοις Συμφωνείται1, Όμήρον μεν [γαρ*] A^ovtog
*£1κεανόν τε, θεών γένεβιν, και μητέρα Τηθύν,
Όρφέως δε, ος και τα ονόματα αντων πρώτος έζηνρεν και τάς
γενέσεις διεζήλθεν και οΰα έκάΰτοις πέπρακται ειπεν και πεπίΰτενται9 παρ"* αντοϊς άληθέοτερον θεολογεΐν, (3) ω και"Ομηρος
τα πολλά και περί θεών μάλιοτα έπεται, και αντον την πρώτην
γένεΰιν αντων έ% itöaros ΰννιοτάντος
Ωκεανός, οΰπερ γένεΰις πάντεΰΰι τέτνκται.
(f. 334 a) %\ν γαρ νδωρ αρχή κατ' αντον troig ολοι$, άπο δε τον
vdcirog ιλύς κατέύτη, εκ δε έκατέρων έγεννήθη ζώον δράκων
προβπεφνκνΐαν έχων κεφαλήν λέοντος (καΐ 'άλλην τοίχου ά ), διά
μέύον δε αντών θεού πρόβωπον, όνομα ^Ηρακλής και Χιόνος.
ούτος δ Ηρακλής έγέννηβεν υπερμέγεθες ωόν, δ βνμπληρούμενον vTtb βίας τον γεγεννηκότος εκ παρατριβής εις δύο έρράγη.
το μεν ονν κατά κορνψήν αντον Ουρανός είναι έτελέΰθη, το δε
κάτω ένεχθεν5 Γή · προήλθε δε και θεός τις διόώματος6. Ουρανός
δε (4) Γή μι^χθεΐζ γέννα θηλείας μεν Κλωθώ, Λάχεοιν, "Ατροπον1, άνδρας δε8 Ήκατόγχειρας Κόττον9, Γύγην10,
Βριάρεων,
και Κύκλωπας n Βρόντην12 κάϊ Στερόπην και "Λργην · 13 ονς και
δήβας κατεταρτάρωοεν, εκπεβεϊβθαι αντον νπο των παίδων τής
αρχής μαθών, δώ καί οργιοθειόα ή Γή τους Τιτάνας έγέννηΰεν
Κούρονς δ1 Ονρανίωνας εγείνατο irdrvta Γαία,
ονς δή καΐ Τιτήνας έπίκληβιν καλέονΰιν,
οιίι/δκβ: τιΰάΰθην u μέγαν Ονρανον άύτερόεντα.
19 (1) Λύτη αρχή γενέσεως περί τους κατ1 αυτούς θεούς
τε και τω παντί. εκείνο τοίννν εκαΰτον γάρ των τεθεολογημένων,
1
2
3
Seh.: ζνμ,φωνει Α.
eiec. Seh.
βασιλείαν εξετάξειν ως %atf
4
νμ,ΐν πρι %α\ νίω πάντα ν,εχείρωται άνωθεν add Α.
%αϊ αλλην ταύρου
5
6
suppl. Zoega.
Seh.: κατενεχθεν Α.
τις διαώματος Lobeck: γη
7
8
9
10
(γ% a) δια σώματος Α.
"Ατραπον Α.
τε Α.
Κόττνν Α.
γννη
n
13
u
Α, γννηνa.
Ανκλοπας Α. 12 α: Κρότην Α.
"Αργον Α.
ovvsxa
τΐΰάΰθην: οννεκατι (·ά τι a) τψωρήβωαιν ή (η a) τψήΰωΰΐν σαΰθην Α.

18: 2 II. 14,201 (== 302).
19: 1 Plato, Tim. 27 D.

18 : 3 Orph. (?) frag. 39 (Abel).

18 : 4 Ibid.
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ως την αρχήν, ονειναι . ει γαρ γεγόναόιν ονκ οντες, ως ol
περί αυτών &εολογοϋντες λέγονοιν, ονκ εΐοίν ί) γαρ άγένητόν2
τι, και εότιν άΐδιον, ηγενητόν3, κα\ φ&αρτόν έοτιν. καν ονκ εγώ
μεν όντως, έτέρως δε ol φιλόσοφοι, τί το ον αεί γένεΰίν τε ονκ
έχον, η τί το γενόμενον μέν% ον δε ουδέποτε; περί νοητον καί
αιβ&ητον διαλεγόμενος 6 Πλάτων το μεν άεΐ ον, το νοητον,
άγένητόν5 είναι διδάύκει, το δε ονκ ον, το αΐβ&ηζί.. 334b)tdi>?
[γενητόν6] άρχόμενον είναι καί πανόμενον. τούτω (2) τω λόγω καί
οι άπο της Στοάς7 εκπνρω&ήοεο&αι τα πάντα και πάλιν εοε6&αί φαβιν, έτέραν αρχήν τον κόΰμον λαβόντος. ει δε, καίτοι
διΰοον αϊτίον κατ αντονς όντος^ τον μεν δραότήρίον και καιταρχομένον, κα&ο ή πρόνοια, τον δε πάσχοντος και τρεπομένον,
κα$ο Ύ\ νλη, αδύνατον [δε8] εότιν καί προνοούμενον επί ταντον
/neiim τον κόομον9 γενόμενον, πώς ή τούτων μένει όύοταΰις,
ον φύΰει όντων άλλα γενομένων; τί δε της νλης κρείττονς ol
&εοΙ την ΰύΰταΰιν εξ νδατος έχοντες; άλλ9 οντε10 κατ αντονς
νδωρ τοις παύιν αρχή' (εκ γαρη απλών και μονοειδών τί αν
όνότήναι οτοιχείων12 δύναιτο; δει δε καί ττ\ νλτβ τεχνίτον (3)
καί νλης τω τεχνίτγι · η πώς αν γένοιτο τα έκτνπώματα χωρίς
της νλης η τοϋ τεχνίτον^) οντε πρεύβντέραν λόγον έχει είναι
την νλην τον &εον' το γάρ ποιητικον αϊτιον προκατάρχειν τών
γιγνομένων ανάγκη.
20 (1) ΕΙ μεν ονν μέχρι τον φήοαι γεγονέναι τονς &εονς
καϊ εξ νδατος την ο^ύ6τα6ιν έχειν το άπί&ανον ην αντοΐς της
θεολογίας, επιδεδειχως Ztv ονδεν γενητον13 δ ον και διαλντόν,
επί τα λοιπά αν παρεγενόμην14 τών εγκλημάτων, επει δε τούτο
μεν διατε&είκαόιν αυτών τα ΰώματα, τον μεν Ήρακλέα δτι
&εος δράκων15 έλικτός) τους δέ Έκατόγχειρας είπόντες, κα\ την
&νγατέρα τον Αιός, ην εκ της μητρός Ψέας και Αήμητρος η
δημήτορος τον αντης16 έπαιδοποιήοατο , δύο μεν κατά φύοιν
1

εκείνο . . . ονειναι (ον εϊναι a) Α : εκείνο τοίννν
<6κεϊρα6&ε>
εκαατον πάν<των> τών τε&εολογημένων, ώς την αρχήν, <.γεγ>ονέναι Seh.:
εκείνο τοίννν βκέ'ψαβ&ε * εκαβτον γαρ τών τε&εολογημενων, ώς την άρχην
2
3
έχει, όντως δει καί φ&αρτον είναι Gef.
άγέννητόν Α.
γεννητόν Α.
4
5
6
7
a in ras.
άγέννητόν Α.
a, -ν in r a s . : eiec. Wil.
τω . . . Στο&ς
8
9
Seh.: καϊ οι aitb τγς Στοάς τω λόγω Α.
eiec. Dechair.
ώς suppl.
10
η
12
Wil.
Seh.: ουδέ Α.
Seh.: τε Α.
eiec. Wil.: post μονοειδών Gef.
u
13 γεννητον
Α.
Α corr.: παρεγενάμην Α man. prim. 15 <καϊ λέων κα!>
16
δράκων Seh.
η . . . αντής Α : ηδη προΰ<α>γορευ<&εί>αης
Seh.
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[εΐαον1] εχειν οφ&αλμονς καϊ έιζί τω μετώΐίφ δυο και προτο(f. 335 &)μήν κατά το ö;utf'#,£i> τον τραχήλου μέρος, εχειν δε καϊ
κέρατα, δώ και την Ψέαν (2) φοβη&εΐΰαν το της Λαιδος τέρας
φυγείν
ούκ έφειοαν2
αύτη τήν &ηλήν, εν&εν μνΰτικώς
μεν
Ά&ηλα κ ο ^ ω ? δε Φερβεφόνη καί Κόρη κέκληται,
ούχ η αύτη
οίβα τη Ά&ηνφ
τη ά%ο της κόρης λεγομένη*'
τοϋτο δε τα
τιραχ^έντα αντοΐς s V ακριβές* ώς οϊονται διεζεληλν&αοιν,
Κρόνος
μεν ώς έξέτεμεν τα αιδοία τον Λατρος και κατερριψεν
αύτον
άΐίο του άρματος κα\ ως ετεκνοκτόνει
καταττίνων5 των τίαίδων
τους αρΰενας, Ζενς δε ort τον μεν πατέρα δή<5ας κατεταρτάρω6εν, κα&ά κοα τονς νίεις 6 Ουρανός,
καϊ τΰρος Τιτάνας
ττερι
νη9 &$%ήζ έττολέμηΰεν και οτι τήν μητέρα Ψέαν
απαγορενονβαν
αύτον τον γάμον έδίωκε, δρακαίνης δ' αυτής γενομένης (3) καί
«ΰτό? εις δράκοντα μεταβαλών οννδήοας
αυτήν τω
καλονμένω
Ήρακλειωτικω
άμματι έμίγη (τον 6χήματος της μίζεως
όνμβολον
ή τον Έρμου ράβδος),
εΙ& ότι Φεροεφόνη
τη &νγατρι
έμίγη
βιαβάμενος καϊ ταντην εν δράκοντος οχήματι, έ% Ύ\ς τίαϊς Αιόννβος αύτω * ανάγκη καν τοΰοντον είΐίείν * τι το ΰεμνον ή χρηΰτον
της τοιαύτης ιότορίας, ίνα πιβτενΰωμεν
&εονς είναι τον Κρόνον,
τον Αία, τήν Κόρην, τονς Aowtovs; αι δι,α&έΰεις των
δωμάτων;
και τις αν άν&ρωίίος κεκριμένος6
και εν θεωρία γεγονώς
ύπο
7
8
&εοϋ γεννη&ήναι ιίιβτεύβαι εχιδναν
Όρφεύς '
αν δε Φάνης αλλην γενεήν τεκνώΰατο
δεινήν
νηδύος εξ ιερής, ττροΰιδεΐν φοβερωιίον
"Εχιδναν,
%ς χαιται μεν ατίο (f. 335 b) κράτος καλόν (4) τε Λρόόωιτον
ήν έβιδεϊν, τα δε λοιίίά μέρη φοβεροιο
δράκοντος
αύχένος εξ άκρου —
η αύτον τον Φάνητα δέξαιτο,
&εον όντα ττρωτόγονον
(ovtoc?
γάρ έΰτιν 6 εκ του ωον ΐίροχυ&είς),
[ή οώμα9] ή οχήμα εχειν
δράκοντος ή καταιίο^ήναι
vito τον Αιός,
ότίως δ Ζευς αχώρη
τος10 γένοιτο;
εΐ γάρ \μηδεν διενηνόχα6ιν
των
φανλοτάτων
1
eiec. Seh. 2 a, -ει- in ras. 3 κόρης λεγομένη; κόραης γενομένη
4
p man. rec. mg.
αντοϊς έτι3 ακριβές Seh.: επακριβές αντοΐς Α. 5 a,
6
ι in ras.
ά'νος κεκριμένος (ι in ras. corr. ex a) Α: νουν κεκτημένος
7
Seh.; νω vel λόγφ κεχρημένος Wil.
a, εχ- in ras. 8 eiec. Seh. 9 rj
βώμα eiec. Wil. 10 Α: άκόρητος Ges.; αχώριστος Lobeck.

20: 3, 4 Orph.(?) frag. 41 (Abel).
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θηρίων
(δηλον γαρ ότι υποδιαλλάΰβειν1
δει των γήινων
και
των άπό της ύλης άποκρινομένων
το &εΐον), ουκ εΐΰίν &εοί.
τι δε2 και πρόόιμεν αύτοίς, ων κτηνών μεν δίκην έχει η γένεοις,
αύτοι δε θ^ρΜίμορφοί- καΐ
δυβειδεις;
2 1 (1) Καίτοι εΐ <5αρκοειδεϊς μόνον ελεγον αυτούς και
αίμα εχειν κ«ί οπέρμα3 και πά&η οργής και έπι&υμίας, και τότε
έδει ληρον καΐ γέλωτος* λόγους τούτους νομίζειν
ούτε γαρ
οργή ούτε επιθυμία και όρεζις ούδε παιδοποιον
βπέρμα εν τω
&εω. εοτωοαν τοίνυν βαρκοειδεις,
αλλά κρείττους μεν
ΰυμοϋ
και οργής,
ίνα μη 'Ά&ηνα μεν βλέπηται βκυζομένη Ζΐιι πατρί,
χόλος δε μιν άγριος αίρει % "Ηρα δε %-εωρήται
"Ηρη6 δ1 ουκ εχαδε βτή&ος χόλον, άλλα
προόηύδα,^
κρείττους δε λύπης
h TtOTtoij η φίλον άνδρα διωκόμενον περί τείχος
όφ&αλμοΐβιν ορώμαι* εμον δ'' όλοφύρεται
ήτορ.
εγώ μεν γάρ καϊ άν&ρώπους
αμαθείς κα\ βκαιούς λέγω
τους
όργη και (2) λύπη είίκοντας* όταν δε 6 πατήρ ανδρών τε &εών
τε όδύρηται μεν τον υιόν
Αϊ αϊ1 έγών8, οτε μοι Σαρπηδόνα
φίλτατον
ανδρών
9
^οΓρ' ύπο Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο
δαμήναι,
αδύνατη10 δε οδυρόμενος του κινδύνου
εζαρπάβαι,
Σαρπηδών ζ/ώ? υιός, δ δ' ούδ* ω παίδι
άμύνει11,
τις ούκ αν τους (f. 336 a) επϊ roig τοιούτοις μύ%οις φιλο&έους,
μάλλον δε ά&εους, της άμα&ίας καταμεμψοιτο 12 ; εότωΰαν
ΰαρκοειδεΐς, άλλα μη τιτρωΰκέΰ&ω13 μηδέ Αφροδίτη
ikb
Αιομήδους
το οώμα ούτά με Τυδέος υιός ϋπέρ&υμος Αιομήδης,
η ύπο
"Αρεως την ψυχήν
(
&1ς έμε χωλον εόντα Αιος &νγάτηρ
'Αφροδίτη
αΐεν ατιμάζει, φιλέεν δ9 άΐδηλον
"Αρηα.
1

πολν διαλλάβαειν Seh. 2 δαϊ Α. 3 nal βτίέρμα: eiec. Wil.; nal
om Α, suppl. man rec. 4 γέλωτα Seh. 5 TJQSIV II. 6 post "Ηρη 1 lit.
ras. Α. 7 αϊ αϊ Α, Plato: ω μοι II. 8 λέγων Α. 9 μοιραι Α. 10 Steph.:
αδυνατείa, -ει in ras. n τΐαιδι άμννει Α: 7ίαιδιαμννει\ο,οχν. 12 Α: κατα13
μέμφοιτο Seh.; ηαταμέμιραιτο Gef.
Α : τιτρωΰκέΰ&ων a.
21: 1 II. 4,23, 24. II. 22,168,169. cf. Plato, Resp. III388 C.
16, 433, 434, cf. Plato, ibid. II. 16, 522. 5, 376. Od. 8, 308, 309.
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·&·&·& * διά δε χρόα καλόν εδαψεν, 6 δεινός εν (3) τίολέμοις,
6
ύνμμαχος
κατά Τιτάνων τον Λιός,
αγενέστερος
Λιομήδονς
φαίνεται,
μαίνετο δ} ώς οτ "Αρης εγχέΰπαλος
—
όιώτίηΰον,
"Ομηρε, &εος ον μαίνεται · ον δε μοι καϊ μιαιφόνον και βροτολοιγόν,
Άρες, "Αρες βροτολοιγέ, μιαιφόνε,
διηγγ}2 τον &εον
3
καϊ την μοιχείαν αντού διέπει, και τα δεύμά
τω $' ες defti/^oc βάντε κατέδρα%Όν} άμφι δε δεβμοί
τεχνήεντες εχνντο τίολνφρονος
Ήφαίΰτοιο,
ονδέ τι κινηόαι μελέων ην.
ον καταβάλλονβι4
τον πολνν5 τούτον α6εβή λήρον ΐίερϊ των &εών;
Ονρανος έκτέμνεται,
δείται και καταταρταρούται
Κρόνος,
εξανί
στανται Τιτάνες, Στν% άπο&νήΰκει κατά την μάχην — ηδη καϊ
θνητούς αντονς <5£ί,πζη;οι><?Μ' — ερώοιν αλλήλων, έρώ6ιν άν&ρώιιων
Αινείας, τον ν% ΆγχίοΥ] τεκέ δι
Αφροδίτη,
"ΐδης (4) εν κνημοιύι &εά βροτω
εννη&εΐΰα.
ονκ έρώΰιν, ον τίάόχονΰιν6 · η γάρ #δθΙ καϊ ονχ ίίψεται αντών
εΛί&νμία •$f-5f-5f7 καν ΰάρκα &εος κατά &είαν οϊκονομίαν
λάβη,
ηδη δούλος εΰτιν
ΒΛί&νμίας;
ον γάρ πώποτέ μ ώδε8 &εας ερος* ούδε
γνναικός
&νμον ένϊ ότή&εόόι τίεριτίροχν^είς
έδάμαοΰεν,
ούδ' οπότ ήραόάμην Ί^ιονίης10
άλόχοιο,
ovo* οτε περ Λανάης καλλιΰφνρον
(f. 336 b)
Άκριβιώνης,
ονδ' οτε Φοίνικος κονρης
τηλεκλειτοΐο,
ovo* οτε τίερ Σεμέλης, ovo* Αλκμήνης
ένϊ Θήβΐ],
ονδ' οτε Λήμητρος καλλιΐίλοκάμοιο
άνάΰοης,
ovo* οτε αερ Λητούς ερικνδέος, ονδε <5εύ αντης.
γενητός εοτιν, φ&αρτός έΰτιν, ονδεν έχων &εού. αλλά και &ητεύονόιν
άν&ρώποις
ώ δώματ Άδμήτεια11,
εν οίς έτλην εγω
ϋ'ήόοαν τράπεζαν αΐνέόαι (5) &εός τίερ iov
1

2
3
lac. indic. Seh.: spat. 17 litt. Α.
διήγε ι Α.
διεξγ] Α,
5
6
καταβαλονσι Mar. Seh.
corr. ex itolv Α man. prim.
-ον- corr. a ?
7
8
lac. indic. Seh., suppl. η SQ&ÖIV, 'aal ονκέτι &εοί εαονται.
φδε Α.
9
10
έρως Α, άμφεκάλνψεν ins. Α, sed punetis del.
ηρ: Έζψονίης Α.
11
Άδμήτια Α.
4

21: 2 II. δ, 858. 21: 3 II. 15, 605. 5, 31. Od. 8, 296—298.
4 II. 2, 820, 821. 21: 4 11. 14, 315—317, 319, 321, 323, 326, 327.
5 Eurip. Ale. 1, 2. 21: 5 Ibid. 8, 9.
öoodspeed.

22

2 1 : 3,
2 1 : 4,
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κοΛ

βουκολούόιν
έλ&ών δ' ές alav * τηνδ' εβουφόρβουν
ζένω 2,
καί- τόνδ' εόωζον οικον.
ov%ow κρείττων "Αδμητος
του &εοΰ.
ώ μάντι και 6οφε κα\
προειδως τοϊξ άλλοις τα εοόμενα, ουκ έμαντεύβω του
ερωμένου
τον φόνον, αλλά και εκτεινας αύτοχείρι τον φίλον
κάγω το3 Φοίβου &εΐον άψευδες
ότόμα
ήλπιξον* είναι, μαντική βρύον
τέχνη,
ώς ψευδόμαντιν5
κακίζει τον Άπόλλω δ
Λίόχύλος,
6 ί ' αυτός ύμνων, αύτί)£ εν ftoivy παρών,
αύτος τάδ' ειπών, αυτός έότιν δ κτανών
τον τίαϊδα τον έμόν.
22 (1) Άλλα ταύτα μεν ϊοως πλάνη ποιητική,
<pi>tfwög6
δε τις έπ' αύτοις και τοιούτος λόγος' Ζευς αργής, ως φηόιν
^Εμπεδοκλής, Ήρη τε7 φερέόβιος ήδ' 'Α'ιδωνεύς
Νήΰτίς τε8, ή9 δακρύοις τέγγει κρούνωμα10
βρότειον.
ει τοίνυν Ζευς μεν το πυρ, Ήρα δε ήη γη κα\ δ αήρ Άϊδωνευς και το ύδωρ Νήΰτις, ΰτοιχεϊα δε ταύτα, το πύρ, το ύδωρ,
δ αήρ, ουδείς αυτών &εός, ούτε Ζευς ο ΰ τ ^ ΐ ί ο ^ ούτε
Άϊδωνεύς'
απδ γαρ της ύλης διακρι&είοης
ύπο του &εού ή τούτων
ΰύοταοίς τε %<u γένεβις
πύρ καϊ ϋδωρ καί γαία και ήέρος ήπιον ϋψος,
κα\ φιλίη μετά
τοι6ιν.
α χωρίς της φιλίας ου δύναται (2) μένειν υπο του νείκους όυγ(ϊ. 337 &)χεόμενα, πώς αν ούν12 f^rot τις ταύτα είναι &εούς;
αρχικον ή φιλία κατά τον Έμπεδοκλέα,
αρχόμενα τά
ΰυγκρίματα,
το δε αρχικον κύριον* ως1*, εάν μίαν κοίΐ τήν (αυτήν)14
του
τε αρχομένου και του άρχοντος δύναμιν &ώμεν, λήόομεν εαυ
τούς Ιΰοτιμον τήν ϋλην τήν φ&αρτήν καϊ ρευοτήν καϊ μεταβλητήν τω άγενήτω 15 και άϊδίφ καϊ διά παντός όυμφώνω Jiotowtfg
1

#' ές atav a, cäa- in ras.: δε γαΐαν Eurip. (et fors. A, Seh.). 2 ξενων Α. 3 rot Α. 4 a, -ξ- in ras. s5 corr.: ψενδόμαντι Α. 6 φνακώς Α.
7
"Ηρη τε: εΐρηται Α. ^8 tf Gef. 9 η Α. 10 τέγγει κρούνωμα: τ' 'Επι
η
κούρου νωμάΑ.
η a, in ras. 12 eiec. Wil. 13 Α: ώστε Ges. u suppl.
15
Ges.
άγεννήτω Α.
21: 5 Aeschyl. frag. 350, 5—9 (Nauck2) (Plat. Hesp. II 383 B).
22: 1 Emped. 34, 35 (Stein); 78, 80. (6 : 2, 8 ; 17 : 18, 20, Diels.)
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δεώ. Ζενς ή ξεον^οί ονοία κατά τους Στωικούς, "Ηρα 6 αήρ,
και τον ονόματος ει αντο αντω έπιβννάπτοιτο
ΰννεκφωνονμένον,
Ποβειδών ή πόβις. άλλοι δε άλλως φνόιολογονοιν' οί μεν γάρ
αέρα διφνή άρΰενό&ηλνν τον Αία λέγονΰιν, οί δε καιρόν είς ενκραβίαν (3) τρέποντα τον χρόνον, δώ καϊ μόνος Κρόνον διέφνγεν,
αλλ"3 έπϊ μεν των από της Στοάς εβτιν ειπείν' ει ίνα τον άνωτάτω &εον άγένητόν1 τε και άΐδιον νομίζετε2, όνγκρίματα δε
είς α* ή της νλης αλλαγή % και το πνεύμα τον &εον διά της νλης
κεχωρηκος κατά τάς παραλλάζεις αντής άλλο και άλλο όνομα
μεταλαγχάνειν φατέ, 6ώμα μεν τά εί'δη της νλης τον &εον
γενήόεται, φ$ειρομένων δε των Στοιχείων κατά τήν βκπύρωΰιν
ανάγκη ΰνμφ&αρήναι ό^ίου το££ εϊδεΰι τά ονόματα, μόνον
μένοντος τον πνεύματος τον &εον. ων ονν ΰωμάτων φ&αρτή
ή κατά την νλην παραλλαγή, τις αν ταντα πιότεύόαι &εούς;
προς δε τονς λέγοντας (4) τον μεν Κρόνον χρόνον, την δε Ψέαν
γήν, την μεν ΰνλλαμβάνονβαν εκ τον Κρόνον και άποτίκτονΰαν, εν&εν καϊ μήτηρ πάντων νομίζεται, τον δε γεννωντα και
καταναλίοκοντα, (f. 337 b) και είναι την μεν τομήν των αναγκαίων
δμιλίαν τον άρρενος προς το &ήλν, τέμνονταν και καταβάλλον
ταν σπέρμα εις μήτραν καϊ γεννώοαν άν&ρωπον εν εαντω την
επι&νμίαν, ο έΰτιν 'Αφροδίτη, έ"%οι/τοί, την δε μανίαν τον Κρόνον
τροπήν καιρόν φ&είρον6αν εμψνχα καϊ άψνχα, τά δε δεΰμά καϊ
τον Τάρταρον χρόνον νπο καιρών τρεπόμενον καϊ αφανή γινόμενονδ, προς τοίννν τούτονς φαμέν' εϊτε χρόνος έΰτϊν ό Κρόνος,
μεταβάλλει, εϊτε καιρός, τρέπεται, εϊτε ΰκότος η πάγος ή ονβία
υγρά, (5) ούδεν αντών μένει * το δε &εΐον καϊ ad-άνατον καϊ
άκίνητον και άναλλοίωτον οντε άρα 6 Κρόνος οντε το ειί
αντω εϊδωλον ΰεός. περί δε τον Αιός, ει μεν αήρ έοτι γεγονώς
εκ Κρόνον, οΰ το μεν άροεν 6 Ζευς, το δε &ήλν "Ηρα (δώ καϊ
αδελφή καϊ γννή), άλλοιονται, εΐ δε καιρός, τρέπεται' οντε δε
μεταβάλλει οντε μεταπίπτει το ΰειον. τί δε (δει νμΐν έπϊ)6
πλέον λέγοντα ενοχλεϊν , οΐ άμεινον7 τά παρ έ%α<7το££ των
πεφνβιολογηκότων θίγατε, ποια8 περϊ της (των &εών9) φύσεως
1

2
3
άγέννητόν Α.
νομίζεται Α.
είς oi Seh.: οσα Ges.; i'öa Α.
5
είς α . . . αλλαγή: εί'δη της νλης %ατ άλλαγήν Gef.
a : γενόμενον Α.
6
8
δε Α : δει n corr; δε δει νμϊν επί Wil. Seh. 7 a : αμινον Α.
Wil.:
9
η οΐα Α.
των corr. &εών suppl. Wil.
22*
4
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ένόηβαν οί Σνγγραψάμενοι η1 περϊ της Άθηνας, ην2 φρόνηόιν
διά πάντων διηκονβάν φαΣιν, η3 περί της "Ιριδος, ην (6) φνύιν
αΙώνος, εξ fjg πάντες εφνΰαν καϊ δι ής πάντες είΰίν, λέγονΰιν,
η περί τον Όΰίριδος ον Σφαγέντος νπο Τνφώνος τον αδελφού
περί πελ ·&•$£•& Γ'£Ιρον4 τον νΙοϋ ή ?ΐΣις5 ξητονβα τα μέλη καϊ
ενρούΣα ^ΣκηΣεν είς ταφήν, η ταφή εως6 ννν 'ΟΣιριακή καλεί
ται ; ανω κάτω γαρ1 περί τα εϊδη της νλης Στρεφόμενοι αποπίπτονΣιν τον8 λόγω θεωρητον θεού, τα δε Στοιχεία και τά
μόρια αυτών θεοποιούΣιν , άλλοτε άλλα ονόματα αντοϊς τιθέ
μενοι^ την (f. 338 a) μεν τον Σίτον Σποράν 'ΌΣιριν (όθεν φαΣι
μνΣτικώς9 επί τη άνενρέΣει των μελών η10 τών καρπών έπιλεχθηναι
τη "ίΣιδι Ενρήκαμεν Σνγχαίρομεν), τον δε της άμπέλον καρπό ν,
jdiovvöov ·&·&·& n και Σεμέλην (7) αυτήν τήν άμπελον κοα κεραννον την τον ήλίον φλόγα, καίτοι γε12 πάντα μάλλον η 13 θεολογούΣιν οί τονς μύθονς θεοποιούντες *% ούκ είδότες ότι οίς
απολογούνται νπερ τών θεών, τονς έιί αντοις λόγονς15 βεβαιούΣιν. τι ή Ευρώπη και δ Ταύρος και 6 Κύκνος καϊ ή Λήδα
αρος γην καϊ αέρα, ϊν η προς ταύτας™ μιαρά τον /ϊιος μϊζις
η11 γης και αέρος; άλλα άποπίπτοντες18 τού μεγέθονς τον θεού
και νπερκύφαι τω λόγω (ον γαρ $χουΰιν Σνμπάθειαν είς τον
ο^άνιον τόπον) ον δννάμενοι, έπι τα εϊδη της νλης Σνντετήκα6ιν και καταπίπτοντες τάς τών Στοιχείων τροπάς ΘεοποιούΣιν,
Oftotoi/ εΐ και ναύν τις, εν η (8) έπλενΣεν, αντί τού κνβερνήτον
ßyot. ως δε ονδεν πλέον νεώς, καν η1? πάΣιν Ύ\Σκημένη, μή
έχούΣης τον κνβερνήτην, ονδε τών Στοιχείων όφελος διακεκοΣμημένων δίχα της παρά τού θεού προνοίας, ί/19 τε γαρ ναύς
καθ' έαντήν ον πλενΣεϊται τά τε Στοιχεία χωρίς τού δημιονργον
ον κινηθήΣεται.
1

2
3
4
α add a.
Ot.: την Α.
φααιν η a: φασι Α.
περϊ πελ
3
3Hf•$£ "Slgov Seh.: περί πελώρον Α; μ,ετ "ίίρον Ges.; περί Πηλοναων μετ'
5
6
7
"&ρον Gef.
ή "Ιϋΐς a : t ( l l i t . ras.)<7£,A.
Α in ras.
άνω κάτω γαρ
8
9
Wil.: ανω γαρ ν,άτω Α; ανω γαρ %α\ κάτω Seh.
s Mar.: τώ Α.
ώ<?
10
n
ins. Seh.
Α : ώς αν τ§ συγκομιδή Wil.; επί τη συγκομιδή Seh.
lac.
12
13
indic. W i l . , suppl. φάσκοντες.
καίτοιγε Ges.: καϊ τι γαρ Α.
n
u
corr.: εl A.
άλληγοροϋντες Wil.: άλληγοροϋντες καϊ τά στοιχεία &εο15
16
17
18
ποίονντες Seh.
έλεγχους Seh.
Ges.: ταύτα Α.
a : ή Α.
ρ
1θ
man r e c . : άποπίπτοντας
Α.
a, in ras.
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2 3 (1) Εϊποιτε αν ονν1 ΰννέβει πάντας υπερέχοντες · τίνι
ονν τω λόγω ενια των είδώλων ενεργείς
ει μη εΐΰϊν &εοϊ εφ
οίς ίδρνόμε&α τα αγάλματα;
ον γαρ είκος τάς άψύχονς και
άκινήτονς εικόνας κα^ έαντάς Ιΰχνειν χωρίς τον κινούντος.
το
μεν δή κατά τόπον ς και πόλεις και ε&νη γίγνεβ&αί
τ ίνας ετ£
ονόματι ειδώλων ενεργείας ονδ3 ημείς άντιλέγομεν
ον μην ει
ώ(ΐ. 3 3 8 ^ φ ε λ ή & η ΰ ά ν τίνες καϊ αν έλνπή&ηύαν έτεροι,
&εονς
νοονμεν τονς βφ 5 έκάτερα ένεργήΰαντας,
άλλα και ω λόγω νο
μίζετε 2 Ιόχύειν τα είδωλα καϊ τίνες ol ενεργούντες
έπιβατεύοντες
αυτών τοις ο ν ό μ α τ ι / , έπ9 ακριβές έξητάκαμεν.
άναγκαίον
δε
μοί μέλλονχι δεικννειν
τίνες οί έπϊ rotg είδώλοις
ενεργούντες
(2) καϊ ότι μη &εοί, προΰχρήΰαΰ&αί
τκ?&3 και των από φιλοσο
φίας μάρτνΰιν.
πρώτος Θαλής (ϊί,ίΜρεΓ, ως οι τά εκείνον άκριβούντες* μνημονεύονΰιν,
εις %εόν, εις δαίμονας,
εις ήρωας.
αλλά &εον μεν τον νουν τον κόΰμον άγει5, δαίμονας δε ονΰίας
νοεί ψνχικάς καϊ ήρωας τάς κεχωριΰμένας
ψνχάς τών άν&ρώπων, άγα&ονς μεν τάς άγα&άς, κακούς δε τάς φανλονς.
Πλάτων
δε τά άλλα επέχων καϊ αύτος εις τε τον άγένητον6
&εον καϊ
τονς νπο τον άγένητον7
εις κόΰμον τον ουρανού
γεγονότας,
τονς τε Ttlco^rcig καϊ τονς απλανείς άΰτέρας, και εις δαίμονας
τέμνει'
περί ων δαιμόνων αντος απαξιών λέγειν τοις περί αυ
τών είρηκόΰιν προΰέχειν αξ«)Γ. Περί (3) δε τών 'άλλων δαιμόνων
είπειν καϊ γνώναι την γένεΰιν μείζον η κα%? ήμας,
πειΰτέον8
δε τοΓ^ είρηκόΰιν εμπροΰ&εν,
έγγόνοις
μεν &εών οΰο^ν, ως
2
10
εφαΰαν,
ΰαφώς γέ
πον τονς έαντών
προγόνονς
είδότων11'
12
αδύνατον
ονν &εών παιύϊν άπιΰτεΐν,
κανπερ
άνεν
εΙκότων
καϊ αναγκαίων αποδείξεων λέγωύιν13,
αλλά ώς οίκεΐα
φαΰκόντων
άπαγγέλλειν
έπομένονς
τω νόμω πιΰτεντέον.
όντως ονν κατ1
έκείνονς καϊ ημιν η γένεΰις περϊ τούτων τών &εών έχέτω καϊ
λεγέΰ&ω1*. Γης τε και Ονρανού παίδες ωκεανός τε καϊ Τη&νς
1
ccv ονν 2b: ccvccvow Α. 2 νομίζεται Α, corr. man. prim. 3 a, -ι
4
in ras.
Ges. Ot.: διαιρονντες άκριβονντες Α; διακριβοϋντες Seh.
5
7
8
λέγει Α mg. 6 άγέννητον Α.
άγεννητον Α.
πιΰτεον Α. θ δε Plato.
10
Α Clem. Alex. Strom. 5, 13, 84. Eus. Praep. 2, 7, 1; 13, 1; 13, 14: γε
αντών Plato. n Α Clem.: είδόσιν Plato Eus. 12 καίτιερ Plato, Clem. Eus.
13
λέγοναιν Plato. 14 λεγέΰ&ω(1 lit. ras.) Α, -εα&- man. prim. in ras.

23: 2 Aet. plac. 1, 7, 11; 1, 8, 2.

23: 2, 3, 4 Plato Tim. 40DE.
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εγεννή&ηΰαν,
τούτων δε Φόρ(ί. 339 &)κος 1 Κρόνος τε και Ψέα
και ούοι μετά τούτων,
εκ δε Κρόνου τε2 καϊ ^Ρέας Ζευς "Ηρα
τε καΐ πάντες,
ους* (4) ϊομεν^ πάντας5
αδελφούς
λεγόμενους
αυτών ετι τε τούτων άλλους εκγόνους.
άρ' ούν 6 τον άΐδιον
νωβ και λόγω καταλαμβανόμενον
περινοήΰας &εόν και τα έπιΰυμβεβηκότα αύτω έ%ειπών\ το όντως όν, το μονοφυές, το αγα
θόν απ' αυτού άποχεόμενον,
όπερ έότϊν αλή&εια,
και περί
πρώτης δυνάμεως Ή-Χ-Κ8 και9 περί τον 10 πάντων βαύιλέα πάντα
έοτϊν και εκείνου ένεκεν πάντα και εκείνο αίτιον πάντων
και
περϊ δευτέρου καΐ τρίτουη
δεύτερον
δε περί τά δεύτερα
και
τρίτον περί τά τρίτα,
περϊ των έκ των αίΰ&ητών,
γης τε καΐ
ουρανού, λεγομένων
γεγονεναι
μείζον η κα& εαυτόν
τάλη&ες
μα&εΐν ένόμιόεν;
η ουκ εβτιν ειπείν.
αλλ* έπει
αδύνατον
γενναν και (5) άποκυΐοκεο&αι
&εούς ένόμιδεν
επομένων
τοϊς
γιγνομένοις
τελών και, το12 τούτου άδυνατώτερον,
μεταπεΐοαι
τους πολλούς άβαόανίΰτως
τους μύ&ους παραδεχόμενους,
δια
ταύτα ^θΓ^οζ/ ί) κα$ εαυτόν γνώναι %ca ειπείν έφη περϊ της
τών άλλων δαιμόνων γενέΰεως, ούτε μα&εϊν ούτε έ^ειπεΐν13
γεννα6&αι &εούς δυνάμενος1*,
και το είρημένον
αύτω 6 #ή μέγας
ηγεμών εν ούρανω Ζευς, έλαύνων πτηνόν άρμα, πρώτος
πορεύε
ται διακοβμών πάντα και επιμελούμενος,
τω δε έπεται
6τρατιά
&εών τε και δαιμόνων
ουκ έπι του από Κρόνου
λεγομένου
έχει Αιός'
έβτι γαρ εν τούτω Ονομα τω jrot^rg των όλων.
δηλοΐ δε καϊ αυτός 6 Πλάτων * ετέρω15 - οημαντικω
προοειπεϊν
αυτόν ουκ έχων, τω δημώδει (6) ονόματι (f. 339b) ούχ ως
Ιδίω 18 του &εού, αλλ1 εις όαφηνειαν, ότι μη δυνατόν εϊς πάντας
φέρειν τον &εόν, κατά δύναμιν 17 προΰεχρήοατο,
έπικατηγορήοας
το μέγας,
ϊνα διαότείλΐ] τον ούράνιον από του χαμα&εν,
τον
άγένητον18 από του γενητοϋ19,
του νεωτέρου μεν ουρανού καϊ
1

ΦόρκνςPlato, Eus. ,2 om Plato, Eus. Praep. 13, 1; 13, 14. 3 οΰονς
Plato, Eus. 4 a, Ϊ6- in ras. 5 om Plato, Eus. (exe. 13, 14). 6 Seh.: νουν
A. 7 Ges.: εζειπεΐν A. 8 lac. (είρηκώς et loc. Piaton.) indic. Seh. 9 <hg
12
add a. 10 ρ : των Α. ll δεύτερον %αϊ τρίτον Seh.: δυο %αϊ τρία Α.
Α,
13
cf. Κο. 8, 3 : ετι Ges.
ούτε εζείπεΐν: <γενν&ΰ&αι> ούτε εζευπειν <μη>
14
15
16
Wil.
Ges.: δυναμένους Α.
ετέρω γάρ Ges.; οτι ετέρω Wil.
a:
17
18
ίδίω Α.
τον . . . δυναμιν Seh.: %ατα δυναμιν τον &ν. Α.
άγέννη19
τον Α.
γεννητοϋ Α.

2 3 : 4 [Plato] Epist. 2, 312 Ε .

2 3 : 5 Plato, Phaedr. 246 Ε.

343

Supplicatio.
γης, νεωτέρον δε Κρψών,
νπο τον πατρός.

οι έζέκλεψαν

αντον μη

άναιρε&ηναι

2 4 (1) ΤΙ δε1 δει προς νμας πάντα λόγον κεκινηκότας η
ποιητών μνημονενειν
η καϊ ετέρας δόξας έξετάζειν , τοοοΌτον
ειπείν εχοντι; ει καϊ μη ποιηταΧ και φιλόσοφοι ενα μεν είναι
επεγίνωΰκον2
&εόν, περί δε τούτων οι μεν ως περί
δαιμόνων,
ol δε ως περί νλης, οι δε ως περί άν&ρώπων γενομένων
έφρόνονν, ημείς τε3 αν εικότως ε%ενηλατονμε&α4,
διαιρετικω
λόγω
και περί &εού καϊ νλης και περί της τούτων αυτών ούόίας
κεχρημένοι.
ως γαρ &εόν φαμεν και νίον τον λόγον αντον και
πνεύμα αγιον , ένούμενα μεν κατά δύναμιν •&·&·&5 τον πατέρα,
τον νιόν, το πνεύμα, Sn νους, λόγος, όοφία 66 νιος τού πατρός
και7 (2) απόρροια ώς φως άπο πνρος το πνεύμα,
όντως και
ετέρας είναι δννάμεις κατειλημμένα
περί την νλην εχονβας καϊ
δι αντης, μίαν μεν την άντί&εον,
ονχ ort a^TMio|ow xl ε6τι
τω χϊεω ως τ?[ φιλία το νεϊκος κατά τον Έμπεδοκλέα
καϊ τΐ}
ημέρα vvt> κατά τά φαινόμενα
(έπεϊ8 καν εί άν^ειοτήκει
τι τω
&εω, έπαύΰατο (αν) 9 τού είναι, λν&είβης αντού 10 τη τού &εού
δννάμει καϊ ίοχνϊ της ΰνβτάβεως), άλλ* οτι τω τού &εού άγα&ω
δ κατά όνμβεβηκός έοτιν αντω καϊ ονννπάρχον ώς χρόα δωματί
ου ανεν ονκ εβτιν (ονχ ώς μέρονς όντος, αλλ' ώς κατ' άνάγ(f. 340&)κην οννόντος παρακολον&ήματος,
ήνωμένον καϊ <5νγ~
κεχρωΰμένον11
(3) ώς τω πνρϊ\ζαν&ω είναι καϊ τω αί&έρι κνανω),
εναντίον12 έότϊ το περϊ την νλην έχον πνεύμα^ γενόμενον
μεν13
14:
1
νπο τού &εού, κα&ο (καϊ)
οι λοιμοί νπ αντον
γεγόναύιν
άγγελοι, καϊ την επί τη νλη καϊ τοΐ^ της νλης εϊδεΰι
πεπιότενμένον 15 διοίκηΰιν.
τούτων16
γάρ 1? η των αγγέλων 18 ονΰταΰις
τω &εω έπϊ πρόνοια γέγονε19 rotg νπ1 αντού
διακεκοομημένοις,
1

ρ : δαϊ Α. 2 a: εταγινωβν,ων Α. 3 ον% Seh.: γε Ges. 4 ξενη5
λατονμε&α Α.
lac. indic. Seh., suppl. διαιρούμενα δε κατά τάζιν εις.
6
7
8
s: om Α.
οτι . . . καϊ (om ό) Α man. prim. in ras.
επεϊ .. t
9
ϋνΰτάσεως: cf. Method. ap. Epiphan. 64, 20.
suppl. Seh. ex Epiph.
10
Α, -ου in ras. n ανγηεχρωμένον Α η. 12 εναντίον ... άγγελοι, ρ. 344,1.4;
et liberius usque ad ρ. 344,1.18, usus est Methodius ap. Epiphan. 64, 21; cf.
Phot. cod. 234, p. 293. 13 omMeth. 14 suppl. Wil. ex Meth. 15 Phot.
Epiph.: %ε%ιβτενμενοι Epiph. (ed. Bas.) ; πιστενβάμενον Α. 1δ Phot. (exe.
17
18
cod. Α): τοντο Α Epiph. Phot. (cod. Α).
ην add Epiph.
των
αγγέλων om Phot., eiec. Seh. 19 γεγονεναι Epiph. Phot.
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iV η1 την μεν παντελικην
καϊ γενικην 6 θεός (έχων)2
των
3
όλων πρόνοιαν, (το κύρος καϊ το κράτος απάντων αυτός ανηρτη
μένος καϊ ω6περ βκάφος τω της 6οφίας o t o a διευθύνων
άκλινώς το παν}, την δε έπϊ4 μέρους οί έπ1 αντοις ταχθέντες
άγγελοι,
ώς δε* (4) καϊ έπϊ των ανθρώπων αύθαίρετον
καϊ την άρετην
και την κακίαν εχόντων (επεϊ ονκ αν οντ' έτιματε6 τους
αγαθούς
οϋτ1 έκολάζετε1 τους πονηρούς, ει μη έπ αύτοϊς ην καϊ ή κακία
και η αρετή) [καϊ]8 οί μεν οπουδαίοι περί ά πιστεύονται
νφ1
υμών, οί δε άπιβτοι ευρίσκονται,
καϊ το κατά τους αγγέλους εν
δμοίω καθέότηκεν.
οί μεν γαρ α/Uoi, — 9 αυθαίρετοι
δη γεγόι/αο*£ΐ> ύπο του θεού10 — έμειναν εφ οίς αυτούς έποίηόεν και
διέτάζεν 6 θεός, οί δε ένύβριόαν καϊ τη της ούΰίας
υποότάύει
και τη άρχη ούτος τε δ της ύλης καϊ των έν αύτη ειδών άρχων
καϊ έτεροι των11 περί (5) το πρώτον τούτο οτερέωμα (Ϊ6τε δε
μηδέν ημάς άμάρτυρον
λέγειν,
α δε τοις προφήταις
έκπεφώνηται μηνύειν),
εκείνοι μεν εις έπιθυμίαν
πεσόντες
παρθένων
καϊ ηττους σαρκός ευρεθέντες , ούτος δε άμεληόας καϊ πονηρός
περί την τών πεπιΰτευμένων
γενόμενος
διοίκηβιν.
εκ12 μεν
ουν τών περί τάς παρθένους
εχόντων οί καλούμενοι
έγεννή(f. 340Μ)θηΰαν γίγαντες'
εΐ δέ τις εκ μέρους εϊρηται περί τών
γιγάντων
καϊ ποιηταϊς λόγος,
μη θαυμάόητε13,
της κοσμικής
14:
15
·&·&·& οοφίας
όσον αλήθεια JUah^oO διαφέρει
διαλλαττουσών
καϊ της μεν ούσης επουρανίου , της δε επιγείου καϊ κατά τον
άρχοντα της ύλης
ϊσμεν ψεύδεα πολλά λέγειν έτύμοισιν
όμοια.
2 5 (1) Ούτοι τοίνυν οί άγγελοι οί έκπεσόντες τών ουρα
νών, περί τον αέρα έχοντες καϊ την γην, ούκέτι εις τα ύπερουρανία16 ύπερκύφαι
δυνάμενοι, καϊ αι τών γιγάντων ψυχαϊ οί
1
W η Wil.: ΐν* η Α ; ΐνα Epipb. Phot., r\ post πρόνοιαν. 2 suppl.
Wil. ex Epiph.: om Α. 3 το . . . παν suppl. Gef. ex Epiph. (Phot.): orn
6
Α Seh. 4 τών επι Ges.; δια Epiph. 5 Α : δη a.
οντ' έτιματε Α (a ?)
7
corr.: man. prim. οντε τιμάται.
ούτ' εκολάζετε Α (a?) corr.: man.
8
9
prim. ούτε κολάζεται.
eiec. Seh.
οΐοι add a in mg. iuxta lineam
10
n
κα&εβτηκεν . . . γεγόνασιν.
αυθαίρετοι . .. θεον eiec. Wil.
ex
12
13
14
corr. add Α man prim.
a in ras.
Α man. prim., -τε in ras.
lac.
1δ
indic. Seh., suppl. καϊ της προφητικής.
ρ man. rec. add καϊ θεολο
lö
γικής.
ονράνια Wil.

24: 5 Hesiod. Theog. 27.
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περί τον κόβμον είβΐ πλανώμενοι
δαίμονες,
όμοιας κινήΰεις οι
μεν αίς έλαβον ΰνοτάΰεΰιν,
οί δαίμονες,
οι δε αϊς εόχον έπι&νμίαις9 οί άγγελοι, ποιούμενοι.
6 δε της ύλης άρχων, ώς εβτιν
έ% αυτών των γινομένων
ίδεΐν, εναντία τω άγα&ω τον &εον
επιτροπεύει
και διοικεί.
τζολλάκι μοι πραπίδων
διηλ&ε
φροντίς,
είτε τύχα εϊτε δαίμων τα βρότεια1
κραίνει,
παρά τ' ελπίδα και παρά δίκαν
τους μεν απ1 οίκων δ"
εναπίπτοντας
2
άτάρ &εον τον ς δε εντνχονντας
άγει3.
4
(2) (et) το παρ* ελπίδα καΐ δίκην εν πράττειν
η κακώς εν
άφαόία* τον Ενριπίδην έποίηΰεν, τίνος ή τοιαύτη τών περιγείων
διοίκηόις, εν η atTtot τις αν '
πώς ονν τάδ' είοορώντες6 η &εών γένος
είναι λέγωμεν7 η8 νόμοι6ι
χρώμε&α;
τοντο καϊ τον "Αριστοτέλη άπρονόητα
ειπείν τα κατωτέρω τον
ονρανον εποίηβεν,
καίτοι της άϊδίον έπ Ϊ6ης ημΐν
μενούΰης
ίτρονοώ^ τον &εον
η γη δε® ανάγκη10, καν ^έλη καν μη &έλη,
φύονΰα ποίαν η τάμα πιαίνει
βοτά12,
της ό*' έπι μέρονς προς άλή&ειαν,
ον προς δόζαν,
χωρούΰης
έπι τονς άζίονς και των (f. 341 a) λοστών κατά το κοινον βνΰτάϋεως νόμον13 λόγον προνοονμένων.
άλΧ έπεϊ αϊ άπο (3) του
ναντίον πνεύματος δαιμονικοί κινήσεις καϊ ένέργειαι τάς άτακτους
rcnrrag έπιφοράς παρέχονΰιν,
ιηδη καϊ1* τονς άν&ρώπονς άλλον
άλλως, καϊ κα& ενα και κατά ε&νη, μερικώς καϊ κοινώς, κατά
τον της νλης λόγον καϊ της προς τά &εϊα ΰνμπα$είας,
ενδοδεν
και εί,ω&εν κινονΰαι,
διά τοϋτό τίνες,
ων O*O|CM ov fu%pc^
ένόμιόαν ον τά\ει τινϊ το παν τούτο όννεΰτάναι,
άλΧ άλόγω15
16
τύχΐ]
άγεΰ&αι κ ώ φέρεΰ&αι, ονκ είδότες οτι τών μεν περί την
1

2 9
3
Dechair: βώτια Α.
δ Gef.
τονς μεν . . . aysi: corrupta,
5
6
Seh.
ins. Gercke.
a: αφασία Α.
είσορώντος Α; ειβορώντας a.
7
8
λεγομενΑ.
ει Α. 9 δ9 Gef. Eurip. 10 ανάγκη Α. η φνονβα ποίαν
12
Ges.: τίκτονΰα ποίαν Eurip.; φνονσαν οΐαν Α.
Α: βοτάνην Α corr.
13
u
15
Seh.: νόμω Α.
ηδη %α\ corrupta, Seh.
άλΧ άλόγω a: άλλα
λόγω Α. lö τνχτ} a; τύχη Α.
4

25: i Eurip. frag. 901.
332, 333.

25: 2 frag. trag, adesp. 99. Eurip. Cyclop.
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τον παντός κο6μον ϋνβταόιν ovo εν ατακτον ονδε
άπημελημένον,
άλΧ εκαβτον αντών γεγονός λόγω, διο ονδε την ωριΰμένην έπ
αντοΐς παραβαίνον6ι τάζιν, δ δε αν&ρωπος κατά μεν τον πεποιηκότα και αντος εντάκτως έχει και τη κατά την γένεοιν (4) φνοει
ενα και κοινον έχονΰη1 λόγον και τη κατά την πλάόιν i m ^ f c ? ^
ον παραβαινονβη
τον έπ' αντη νόμον και τω τον βίον
τέλει
ϊόω καϊ κοί,ι/ω fieVoi/Tt, κατά δε τον ϊδιον έαντω λόγον καϊ την
τον επέχοντος άρχοντος και των παρακολον&ονντων
δαιμόνων
ένέργειαν άλλος άλλως φέρεται καΐ κινείται, κοινον πάντες τον
εν αντοΐς2 έχοντες
λογιόμόν.
2 6 (1) Kai οι μεν περί τά είδωλα αΰτοι>£ ελκοντες οι
δαίμονες είοιν οι προειρημένοι , οί προότετηκότες
τω από των
ιερειών αϊματι και ταύτα περιλιχμώμενοι'
οι δε Totg πολλοίς
άρέοκοντες &εοϊ καϊ ταΐς είκόόιν επονομαζόμενοι,
ως έβτιν εκ
της κατ αΰτοικ? ferop^ag ßüo^Wt, αν&ρωποι γεγόνα6ΐν.
καϊ τονς*
μεν δαίμονας είναι τονς έπιβατενοντας
τοις όνόμαοιν
πίοτις
η4 έκάότον αντών ενέργεια,
ol μεν γάρ 5 άποτέμνονύι τά αιδοία,
(f. 3 4 1 b ) οί περί την Ψέαν, οι δε εγκόπτονύιν
η
έντέμνονόιν,
οί περί την "Λρτεμιν.
{και η μεν εν Τανροις φο^δν^ί- τονς
ζένονς.6)
έώ γάρ τονς ταΐς μαχαίραις καϊ ro?g άβτραγάλοις
άίκιξομένονς
αντονς7
λέγειν καϊ όόα εί'δη δαιμόνων8,
ον γάρ
(2) &εον κινεΐν επι τά παρά φνόιν * όταν ° δ δαίμων
άνδρι
πορΰννη
κακά, τον νονν έβλαψε πρώτον, 6 δε &εός τελείως
άγαμος ων άϊδίως άγα&οποιός έοτιν.
τον τοίννν άλλονς μεν
είναι τονς ένεργονντας,
εφ ετέρων δε άνίόταό&αι τάς εΙκόνας,
εκείνο μέγιαχον τεκμηριον,
Τρωάς καϊ Πάριον · η μεν
Νερνλλί10
π
νον
εικόνας έχει — δ άνήρ τών κα&' ημάς — το δε Πάριον
ΪΑλεζάνδρον καϊ Πρωτέως12'
τον Άλεζάνδρον
έτι έπϊ της αγοράς
και 6 ιάφος καϊ η είκών.
οί μεν ονν άλλοι ανδριάντες
τον
Νερνλλίνον
κόόμημά είόι δημόοιον, εϊπερ καϊ Tovrotg κο(?μ£Ζτ{Μ
πόλις, εις δε αντών καϊ χρηματίζειν καϊ iaGftai νοβονντας νομί1

Seh.: επεχονΰτ] a; έπέχονβι Α. 2 αντοΐς Α. 3 τον Seh. 4 ΐίίβτις
5
6
7
ή a, -ς ή in ras.
a: om Α.
%αϊ . . . ζένονς: eiec. Seh.
a:
8
αντονς Α.
λέγειν . . . λαιμοί/ων corrupta, Seh.; post λέγειν lac, Gef.
9
oV αν Α: όταν δ9 schol. Soph. Antig. 620. 10 Νερνλλίνον Α. η Α:
ος a. 12 a, -εω- in ras.
26: 2 frag. trag, adesp. 455.
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ξεται, καϊ θνονΰί τε δι (3) αντά1 καϊ περιαλείφονβιν
και <5τεψανούΰιν χρνβω2 τον ανδριάντα3 ol Τρωαδεΐς.
δ δε τον^Αλεξάν
δρου και δ τον Προηέως (τούτον
δ' ονκ αγνοείτε
ρίψαντα*
εοίυτον εις το πύρ περί την Όλνμπίαν)^ δ μεν καϊ αντος λέγΕται
χρηματίξειν,
τω5 δε τον Αλεξάνδρον
— δν6παρι^ είδος άριΰτε,
γνναιμανές
— δημοτελεις άγονται θνόίαι καϊ εορταϊ ως έπηκόω
θείο. πότερον ονν δ Νερνλλΐνος6
και 6 Πρωτενς κα\ 6 "Αλέξ
ανδρος είΰιν οι ταύτα ενεργούντες
περί τα αγάλματα η της νλης
ή όνόταΰις;
άλλ) η μεν νλη χαλκός εότιν, τί δε7 χα/Uög d w a r c a
καθ' αντόν, ον μεταποιήόαι
πάλιν είς έτερον όχημα εξεβτιν, ως
τον ποδονιπτηρα 6 παρά τω Ήροδότω (4) "Αμαβις; δ δε (f. 3 4 2 a )
Νερνλλΐνος
καϊ δ Πρωτενς
και δ Αλέξανδρος
τι πλέον τοΓ^
νο6ονόιν\
α γάρ η εΐκών / U ' y ^ ^ ννν ένεργεϊν,
ενήργει8
και
ζώντος καϊ νοϋούντος
Νερνλλίνον.
27 (1) Τί ονν; πρώτα μεν αϊ της ψνχής άλογοι καϊ Ινδαλματώδεις περί τάς δόξας κινήόεις άλλοτ άλλα είδωλα τα μεν
άπδ της νλης έ'λκουο^, τά δε ανταΐς άναπλάττονβιν
καϊ κ ν ο τ ^ ν .
πάόχει δε χΌνττο ψυχή μάλιότα τον ί ^ κ ο υ προβλαβούοα
καϊ
έπιονγκραθειύα
πνεύματος,
ον προς τά ουράνια καϊ τον τού
των Αοι^τήν αλλά κάτω προς τά επίγεια βλέποντα,
καθολι
κώς ειπείν9, "ως μόνον αίμα καϊ ΰάρξ, ούκέτι πνεύμα
καθαρον
γιγνομένη.
αι ονν άλογοι αύται και Ινδαλματώδεις
της ψνχης
κινήσεις είδωλομανεις
άποτίκτονΰι
φανταόίας'
όταν δε απαλή
και ενάγωγος ψνχή, άνήκοος μεν και άπειρος λόγων
έρρωμένων,
αθεώρητος δε τον αληθούς,
άπερινόητος δε (2) τού πατρός και
ποιητού τών όλων, έναποόφραγίόηται10
ψενδεΐς περί αντης δόξας,
οί περί την νλην δαίμονες. yU^vot περί τάς κνίόας και το τών
Ιερειών αίμα οντες, απατηλοί δε ανθρώπων,
προολαβόντες
τάς
ψενδοδόξονς ταύτας τών πολλών της ψνχής κινήσεις,
φανταόίας
αύτοΐς ώς άπο τών ειδώλων καϊ αγαλμάτων επιβατενοντες
αντών
rotg v o ^ ^ t ^ ειορειν παρέχονόιν,
καϊ δόα καθ' αυτήν,
ώς
1

αντο Wil. 2 hoc loco Wil.: ante %εριαλεέψον6ΐν Α. 3 Α (a ?) corr.:
man. prim. άνδρα, 4 αγνοείτε ρίψαντα a, -ε ρ- in ras. 5 το in τώ corr.
6
7
8
Α man. prim.; τω a.
Α corr.: Ns- in ras.
ρ: δαί Α.
Mar.:
ενεργεί Α. 9 Wil.: είς γην Α. 10 ρ corr.: εναποαφραγίοεται Α.
26: 3 II. 3, 39.

26: 3, 4 Herod. 2, 172.
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ά&άνατος ovöa, λογικώς
μέλλοντα η1 &εραπεύουβα
καρπούνται
οί δαίμονες,

κινείται
ψυχή η1 προμηνύουσα
τα
τα ένεβτηκότα,
τοντων
την
δόζαν

2 8 (1) Άναγκαϊον
δε ϊοως κατά τα προειρημένα περί των
ονομάτων o/U^tf ειπείν.
Ήροίοτο^ μεν ονν κα\ Αλέξανδρος
ό2
τον Φίλιππου εν τη προς (f. 342 b) την μητέρα έπιοτολγι (εκάτ^ροί, δε εν τη Ήλιονπόλει
καΐ εν Μέμφιδι3
καΐ ©ήβαις είς
λόγους τοις ιερεύβιν άφίχ&αι λέγονται)
φαΰΐ παρ εκείνων αν
θρώπους αυτούς γενέΰϋ^αι μα&εΐν.
Ηρόδοτος*'
'Ήδη ων τών
αί εικόνες5 ήβαν, τοιούτους άπεδείκνυόάν βφεας [αυτούς6]
έόντας,
θεών δε πολλοί/ άπηλλαγμένους.
το δε πρότερον
τών ανδρών
τοντων θεούς είναι τους εν ΑΙγύπτω αρχοντας) οίκέοντας7
αμα
τοϊς άνθρώποιοιν,
%αΙ τοντων άει ενα τον κρατέοντα
είναι'
ν6τερον8
δε αύτηςζ βαΰιλεϋΰαι *£Ιρον τον Όβίρεως παϊδα,
τον
'Απόλλωνα "Ελληνες όνομάζουόιν* (2) τούτον καταπαύύαντα
Τυ
φώνα βαβιλεύόαι9
νότατον Λιγνπτον.
"Οόιρις δέ
έοτι/Ιιόννύος
κατά ^Ελλάδα γλώββαν.
οϊ τε ούν άλλοι και τελενταιος 10 βαΰιλεϊς11 Αιγύπτου'
παρά δε τοντων είς "Ελληνας ιήλθε τά ονό
ματα τών θεών.
Απόλλων δ Λιονύβου κοα "Ιβιδος12 ' ό αύτος
Ηρόδοτος 13. Απόλλωνα
δε καΐ "Αρτεμιν Αιονύβου
και "Itfi-dog
λέγονόιν είναι παιδας, Λητώ δε τροφον αύτοΐο(ι καΐ)
ύώτειρανu
15
16
γενέΰθαι.
ους ούραν/Ό^£ γεγονότας πρώτους βαόιλέας
εβχον,
πη μεν αγνοία της αληθούς περί το θείον εύβεβείας,
πη δε
^cipttfc της άρχης θεούς δμοϋ ταϊς γυναιζιν αυτών ήγον.
Τους
μέν νυν 17 καθαρούς βούς τους ερύενας 18 καί τους μόόχους οί
πάντες Αιγύπτιοι
θύουόι,
τάς δε θηλείας ου (3) όφιν ε%ε6τι
θύειν^ άλλα ίραί είόι της "Ιοιδος' (το γάρ της'Ίΰιδος)19
άγαλμα
1
ή Α corr.: man. prim. ή. 2 suppl. a. 3 Μέμφι Α. 4 μεν add a.
κόνες Α, corr. man. prim. 6 eiec. Seh.: πάντας Herod. codd. 7 Herod.
8
9
cod. Born.: ούκεοντας Α, ονν, εοντας a.
νβτατον Herod.
a: βα
10
σιλεύς Α.
'Απόλλων δ Λιονναον κοά "Ιαιδος suppl. Seh., del. 1. 19.
11
12
13
Seh.: βαΰΐλενς Α.
'Απόλλων . . . "Ιβιδος: eiec. Seh.
ό αντος
u
^Ηρόδοτος Α: ώς ό αντος Ηρόδοτος λέγει a.
αντοιβι %αϊ βωτειραν
1δ
Herod.: αντοΐς αριαν Α.
a (οννιονς: Α οννονς): ονν άν&ρώπονς
16
17
18
Seh.
βααιλήας Α.
μεν ννν: μεν ννν Α.
a: αρβενας Α.
*β το γάρ της "Ιβιδος suppl. Seh. ex Herod.: της a.
5

2,41.

28:1, 2 Herod. 2,144. 28: 2 cf. Herod. 2, 50 ; 2,156.
28: 3 Herod. 2, 3.

28: 2, 3 Herod.
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έον γυναικήιον1
βούκερών εΰτιν, κα^άπερ οΓΈλληνες
την'Ιοϋν
γράφουόιν.
τίνες δ9 αν μάλλον ταντα πιΰτευ&ειεν
λέγοντες η
οί κατά διαδοχήν γένους παις παρά πατρός, ως την
ίερωύύνην
και την ιβτορίαν (f. 343 a) διαδεχόμενοι;
ού γαρ τους οεμνοποιοϋντας
ξακοοοι^ τα θ/'όω/Ια facog ανθρώπους
αυτούς
γενέräfcw ψεύδεο&αι.
ει τοίνυν2 'Ηρόδοτος ελεγεν περϊ των &εών
ώς περί ανθρώπων Ιότορειν Αϊγυπτίους^
κα\ζ λέγοντι τω *Ηρο5
δότω* Ίά μέν νυν
&εϊα των αφηγημάτων,
οία ί^κουον, ουκ
6
7
εΙμι πρό&υμος διηγεϊβ^αι ,
εζω η τά ονόματα αυτέων
μοϋνα8
9
&e£%K5ra [μη ] πιοτεύειν ως μυ&οποιω έδει' έπεϊ δε Αλέξανδρος
(4) και Ήρμης δ Τριομέγι6τος
επικαλούμενος
ΰυνάπτων
το
ϊδιον10 αύτοϊς γένος και άλλοι μύριοι,
ίνα μη κα$
εκαότον
καταλέγοιμι,
ούδε λόγος ετι καταλέγεται
βασιλείς οντάς αυτούς
μη νενομι6&αι &εούς. και ort μεν άν&ρωποι, o^Aoitötv Ρ>εν
και Αιγυπτίων
οί λογιότατοι,
όΐ &εούς λέγοντες αί&έρα 5 γήν,
ηλιον ? 6ελήνην,
τους άλλους άν&ρώπους θνητούς
νομίξου6ιν
και ιερά τους τάφους αυτών * ό*^λο£ δε καί Απολλόδωρος
εν τω
Περί &εών. Ηρόδοτος
δε και τά παθήματαη
αυτών φηΰι μυ
στήρια β Έν δε Βουόίρι πόλε ι ώς12 άνάγουόι13 τη "Ιόι την έορτήν,
εϊρηται πρότερόν
ftot.
τύπτονται
γάρ δή μετά την
&υΰίην
πάντες καί 3ί#6αί-, μυριάδες
κάρτα πολλοί ανθρώπων*
τον δε
τύπτονται
(5) τρόπον, ού μοι οΰιόν έΰτιν λέγειν,
εί &εοί, και
ά&άνατοι, εί δε τύπτονται
και τά πά&η ε6τϊν αυτών
μυβτήρια,
άν&ρωποι. 6 1ά αύτος Ηρόδοτος ' Ε16Ϊ δε1δ και αϊ ταφαι του ούχ
oötov jrotoO/xat16 επί το^οΰτω πράγματι17
έξαγορεύειν το όνομα 185
εν Σάι εν τω ιερω της Ά&ηναίης^ όπιΰ&εν του νηοϋ,
παντός
της Ά&ηναίης έχόμενον τοίχου, λίμνη δ*19 έότιν έχομένη λι&ίνη
κρτιπιδι κεκοβμημένη20
εν κύκλω, μέγε&ος21, ώς έμοϊ ίοκε'β^ οοη
1
a, -ή- et -ο- in ras. 2 εί τοίννν Wil.: εϊ τι μεν Α, ονν add a.
4
5
καίτοι Wil.
τω*Ηροδότω eiec. Seh.
μέν ννν : μεν νν.ν Α.
6
7
8
εξηγέεα&αι, Herod.
εξω η Herod.: §ξ ων Α.
μοϋνον Herod.
9
10
ll
12
eiec. Seh.
Seh.: άΐδιον Α.
Ot.: μαθήματα Α.
πόλι ώς
a (corr. ex πόλεως?). 13 άνάγωβίΒ,: άναγνώσ(1 lit. ras.) Α. ** Α: ώga.
15
16
1?
Α man. prim. in ras.
ποιενμαι a, ε in ras.
πρήγματι, a.
18
19
20
: Α: οΰνομα a.
r' Herod.
%ul εργασμένη add. Seh. ex Herod.
21
A: fi/sy^os a Herod.
3

28: 4 Apollod. frag. 12 (FHG 1, 431).
28: 5 Herod. 2, 170,171.

28: 4, 5 Herod. 2, 61.
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περ εν (f. 343b) Αηλω ή τροχοειδής καλεομένη.
εν δε τγι λίμνη
ταύτη τα δείκηλα1
των πα&εων αντον ννκτος (TCOIOVÖI τ ά 2 )
καλέονΰι μνότήρια Αιγύπτιοι,
και ον μόνον δ τάφος τον Όόίριδος δείκννται,
άλλα και ταριχεία3 * (6) Έπεάν * όφίβιν κομιβ&η
νεκρός, δεικνύαϋι τοϊ(5ι κομίβαβι παραδείγματα
νεκρών ξΰλ^/α
τγι γραφγι μεμιμημένα'
και τήν μεν βπονδαιοτάτην
αντέων φαοιν
είναι τον ονχ ο#«η> ποιούμαι5
οννομα έπι τοιούτω
πράγματι
όνομάξειν.
2 9 (1) Άλλα κα\ "Ελλήνων
ΰοφοι περί μεν
Ήρακλέονς6

οι περί ποίηΰιν

κα\

Ιβτορίαν

οχέτλιος, ονδε &εών ϋπιν ηδέβατ' ούδε
τράπεξαν
την ην οι παρέ&ηκεν
έπειτα δε πέφνε και αντόν,
'Ίφιτον.
τοιούτος ων είκότως μεν εμαίνετο^ είκότως δε άνάψας
πνράν κατεκανβεν
αντον.
περί δε Άβκληπιού
Ήβίοδος
μεν
πατήρ ανδρών τε &εών τε
γωβατ"1, άπ9 Ονλύμπον
δε8 βαλών ^oAdeim
9
εκτανε Λητοΐδην
φίλον
<5νν &νμον
όρίνων'
Πίνδαρος

κεραννω

δε

αλλά κέρδει και ΰοφίαί0
δέδεται.
ετραπε κάκεϊνον ayoci/o^t μιό&ω11 χρνΰος έν χερΰι
χεροι δ1 άρα Κρονίων ρίψας δι} άμφοΐν άμπνοάν
κα&εϊλεν12
ώκέως, αϊ&ων δε κεραννος
ί)

14

τοίννν

ένέβκηψε

13

&εοι fjöav, καϊ οντε (2) αντονς15

ω χρνύέ, δεζιωμα
(ως 17) οντε μήτηρ

φανείς.
οτέρνων

μόρον.
προς χρνοον

είχον

1β

κάλλιΟτον
βροτοΐς,
ήδονάς τοιάΰδε18
έχει,

ον ^ a ^ g
1

3
δίηηλα Α. 2 Λοιοϋσι τα suppl. Seh. ex Herod.
τα ριχια Α:
4
5
τα ^t%fi(K a.
STC' εάν a, ε- 2° in ras.
ποιενμαι, a, -ε- in ras.
6
Ήραηλενς Α. 7 τε θεών τε χώβατ Dechair: δ' οτ εχώαατ Α. 8 Α corr.
9
10
η
Α: Φοίβω Wil.
σοφία Α.
άγάνορι μΐΰ&ω : αγανορμισ&ω Α.
12
13
14
%άθελεν Pind.
Α Pind. 1 cod.: ενέσκψ'ψεν Pind. codd. rel.
a,
15
in ras. ·
αντονς Α: αντονζ Pohlenz; αντοϊ a; ανθρωπίνως Wil.
16
18
δεξίαμ,α Α.
" om Α: suppl. Steph.
τοιάΰδ' Gef.: τοίας Eurip.

28: 6 Herod. 2, 86. 29: 1 Od. 21, 28, 29. Hesiod. frag. 125 (Rzaeh).
Pind. Pyth. 3, 54, 55, 57, 58.
29: 2 Eurip. frag. 324, 1—3. frag. trag,
adesp. 100. frag. trag, adesp. 101.
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(άνεπιδεες
γαρ κα\ κρειττον
επιθυμίας
το θείον)
ούτε άπέθνηόκον'
ή άνθρωποι γεγονότες καϊ πονηροί όΥ άμαθίαν
ήΰαν
και χρημάτων έλάττους.
τι {δει*) με πολλά λέγειν ή Κάΰτορος
η Πολνδεύκους
μ ^ μ ο ^ ε ΰ ο ν τ α ή Άμφιάρεω % οϊ, ως είπειν
(f. 344 a) λόγω, χθες καϊ πρώην άνθρωποι εξ ανθρώπων
γεγο
νότες θεοί νομίζονται,
οπότε και Ίνώ μετά την μανιαν καϊ τά
έπι της ^wvfeg πάθη θεον δοζάζουβι
γεγονέναι
πόντου

πλανήτες

καϊ τον παιδα

αυτής

Λευκοθέαν

έπώννμον

—

ΰεμνος Παλαίμων ναυτίλοις
κεκλήΰεται;
3 0 (1) Ει γάρ και ως άπόπτυότοι
καϊ θεοβτυγεΐς
δόξαν
έΰχον είναι ^εοΐ καί η θυγάτηρ
της Λερκετοϋς
Σεμίραμις3,
λάγνος γυνή καϊ μιαιφόνος,
εδοζε Συρία θεός και διά την
Λερκετώ {τους ίχθϋς)* και τάς περιπτεράς διά5 την
Σεμίραμιν6
όέβουΰι Σύροι (το γάρ αδύνατον,
εις περιβτεράν
μετέβαλεν ή
γυνή' δ μύθος παρά Κτηΰία), τί θαυμαότον τους μεν έπι αρχή
%cu τυραννίδι υπο των κατ αυτούς κληθήναι θεούς —
Σίβυλλα
(μέμνηται δ1 αυτής και
Πλάτων)'
δή7 τότε δη δεκάτη γενεή8 μερόπων
ανθρώπων,
ε'ξ ου δή κατακλυσμός
έπι προτέρους γένετ1
άνδρας,
καϊ βαόίλευόε9
Κρόνος κ^ί Τιτάν Ίαπετός τ ε,
Γαίης τέκνα φέριΰτα και Ουρανού, ους10
έκάλεοΰαν11
άνθρωποι. (2) Γαίάν τε και Ονρανον οϋνομα
τέντες,
οΰχ/εκα οι ττρώτκίτοι 12 ε6αν μερόπων ανθρώπων —
τους δ7 έπ' Ιβχύϊ, ως Ήρακλέα και Περόέα, τους δ' έπι τέχνγι,
ώς Άβκληπιόν;
οίς μεν ουν ή13 [cwrol u ] oi αρχόμενοι
τιμής
μετεδίδοΰαν
ή αυτοί οι άρχοντες, οί μεν φόβω, ol δε και αΐδοΐ
μετεϊχον τον oVd^arog (και Άντίνους
φιλανθρωπία1*
των
ύμε1

2
3
Ges.: Offl Α; δε δει Seh.
Άμφιάρεως Α.
Σεμήραμις Α.
τονς ίχ&ϋζ suppl. Seh. ex Diodor. 2, 4, [Lucian.] de dea Syr. 14.
5
6
8
Seh.: %αϊ A.
Σεμήραμιν Α. 7 %a\ Sibyll.
δεκάτη γενεη Α:
10
δεκάτη γενεη a. 9 βαουλενς Α.
Ονρανον ovg Maran.: ούρανονς Α;
11
12
ονρανον έζεκάλεσβαν vel εκάλεαοαν Sibyll. codd.
εκάλεσεν Α.
ττρο13
u
15
φέριστοι Sibyll. codd.
ή Α.
eiec. Seh.
a: φιλανθρωπία Α.
4

30: 1 Ctes. frag. 3 (Baehr), Plato, Phaedr. 244 B.
3, 108—113. 30: 2 Callim. hymn. in Iov. 8, 9.

30: 1, 2 Sibyll.
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τέρων προγόνων
προς τους υπηκόους έτυχε νομίζεοθαι
οί δε μετ αυτούς άβαόανίότως
παρεδέζαντο.

θεός)'

Κρητες άεϊ ψεύόται' κάί γαρ τάφον, ω άνα, οεΐο
Κρητες ετεκτηναντο ' 6υ δ' ου θάνες.
πιοτεύων , Καλλίμαχε,
ταϊξ γοναϊς του /Ιιος άπιΰτεϊς (f. 344 b)
αυτού τω τάφω καϊ νομίζω ν επιοκιάόειν
τ αληθές καΐ τοις
ayvooxtöt κηρύύΟεις (3) τον τεθνηκότα
καν μεν το
άντρον1
2
βλέπης ,
τον Ψέας ύπομιμνήΰκη
τόκον, αν δε την #ορόϊ/ ϊδης,
έπιβκοτεΐς τω τεθνηκότι,
ουκ είδώς ort μόνος άΐδιος 6 άγένητος 3
θεός. η γαρ άπιστοι οί ύπο των πολλών καϊ ποιητών
λεγόμενου
μϋ&οι περί τών θεών καϊ περιοόη ή περί αυτούς εύοεβεια
(ού
γαρ είόϊν ών ψευδείς οί λόγοι), η ει αληθείς αϊ γενέΰεις,
οί
έρωτες % αϊ μιαιφονίαί,
αϊ κλοπαί, αί εκτομαί, οί κεραυνοί, ούκέτ
εΐΰίν, παυβάμενοι είναι, επεϊ και έγένοντο ουκ όντες.
τις γαρ
τ ο ^ μεν πιΰτεύειν λόγος, τοις δε άπιοτεΐν,
έπι το
όεμνότερον
περί αυτών τών ποιητών ίότορηκότων;
ού γάρ αν δι ους (4) ενομίΰθηοαν θεοϊ βεμνοποιήΰαντας
την κατ αυτούς ιΰτορίαν, otirot
τα πάθη τά5 αυτών
έψεύόαντο.
*&ς μεν ουν ουκ έΰμεν άθεοι θεον άγοντες τον
τούδε του Λαντό? καϊ τον παρ' αΰτου λόγον,
κατά
την έμήν , ει καϊ μη προς ά%ίαν ,
έλήλεγκται.

ποιητην
δύναμιν

3 1 (1) 'Έτι δε και τροφάς καϊ μίξεις λογοποιούβιν
άθεους*
καθ' ημών, ϊνα τε μιΰεΐν νομίζοιεν μετά λόγου καϊ οΐόμενοι τω
δεδίττεΰθαι
η της ένΰτάόεως άπάξειν ημάς του βίου η πικρούς καϊ
απαραίτητους
τη τών αίτιων υπερβολή τους άρχοντας
παραοκευά6ειν, προς είδότας παίζοντες ort άνωθεν πως εθος καϊ ουκ εφ
ημών μόνον κατά τίνα θείον νόμον και λόγον
παρηκολούθηκε
προβπολεμειν
την κακίαν τη (f. 345 a) αρετή,
ούτω καϊ Πυθα
γόρας μεν άμα τριακοβίοις εταίροις7 κατεφλεχθη πυρί,
Ηράκλει
τος δε καϊ Δημόκριτος,
ό μεν της Έφεΰίων πόλεως ήλαύνετο, δ δε
της Αβδηριτών
fjrwcart^ooot^i/og μεμηνεναι,
καϊ
Σωκράτους
'Αθηναίοι θάνατον κατεγνωΰαν.
αλλ1 ως δκδίνοί- ούδεν
χείρους
εις αρετής λόγον (2) διά την τών πολλών δόζαν, ούδ' ημιν
ούθεν* έπιΰκοτει προς ορθότητα
βίου η παρά τίνων
άκριτος
1

ρ corr.: αντλον a, -ν in ras. 2 a, βλεπ- in ras. 3 αγεννητος Α.
5
6
7
ρ man. rec.: ερώντες Α.
%ax Wil.
a, ά- in ras.
s corr.:
ετέροις Α. 8 ονδεν Seh.
4
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βλασφημία* ενδοζοϋμεν γαρ παρά τώ &εώ. πλην αλλά και προς
ταντα άπαντήόω τά εγκλήματα, ύμιν1 μεν ονν και δι ων εϊρηκα
εν οίδα άπολελογή6&αι έμαντόν. όννέόει γάρ πάντας νπερφρονονντες, oig δ βίος ώς προς 6τά&μην τον &εον κανονίζεται
όπως άννπαίτιος καϊ άνεπίληπτος έκάότον2 ημών άνθρωπος3
αντω γένοιτο*, Ϊ6τε τούτους μηδ^ είς εννοιάν ποτέ τον βραχντάτον έλενόομένονς αμαρτήματος, εϊ μεν γάρ ενα τον ένταν&α
βίον βιώοεο^αι πεπείόμε&α 5? καν ύποπτεύειν ένήν δουλεύοντας
οαρκϊ και αϊματι ή κέρδους ί) επιθυμίας έλάττους γενομένους
άμαρτεΐν' έπεϊ δε έφεβτηκέναι (3) μεν otg έννοοϋμεν, οΐς λαλοϋμεν ° και νύκτωρ και με$ ήμέραν τον &εον οϊδαμεν7, πάντα
δε φως αύτον οντά και τά εν τ\\ καρδία ημών οραν) πεπείβμε&α
(δε)8 του ένταϋ&α άπαλλαγέντες βίου βίον έτερον βιώβεο&αι
αμείνονα η κατά® τον έν&άδε και έπουράνιον, ούκ έπίγειον,
ώς αν 10 μετά &εοϋ καϊ ΰύν &εω άκλινεϊς %αϊ απαθείς τήν ψυχήν
ονχ ώς βάρκες καν εχωμεν, άλΧ ώς ονράνιον πνεύμα μένωμεν η ,
η 6υγ(ΐ. 34&\))καταπίπτοντες fotg λοιποΐς χείρονα καϊ διά
πυρός (ου γάρ και ημάς ώς πρόβατα ή υποζύγια, πάρεργον καϊ
ίνα άπολοίμε&α καϊ άφανιΰ&είημεν, επλαόεν (4) ό &εός), έπϊ
τούτοις ούκ είκος ημάς ε$ελοκακεϊν ού& αυτούς τω μεγάλω
παραδιδόναι κολαο&ηΰομένους δικαΰτη.
32 (1) Τούςψμεν ουν &αυμα6τον ούδεν λογοποιεΐν περί
ημών α περί τών όφετέρων /U'^outft &εών {και (γάρ)12 τά πά&η
αυτών δεικνύουβι μυστήρια: χρήν δ1 αυτούς, εί δεινον το επ
αδείας κα\ άδιαφόρως μίγνυΰ^αι κρίνειν εμελλον, ή τον Αία
μεμιοηκέναι, εκ μητρός μεν Τέας &υγατρος δε Κόρης 3t£7imdojro^^eVo^ γνναικι δε τη Ιδία αδελφή 13 χρώμενον, ή τον τού
των Λο^τήι/ 'Ορφέα, δτι και «i/otftoi; νπερ τον Θνέΰτην καϊ
μιαρον έποίηόεν τον Αία' καϊ γάρ οντος τγι &νγατρ\ κατά
χρηομον εμίγη, βαβιλενοαι &έλωνu καϊ [Θυέΰτης15] εκδικη&ήναι)% ήμεΐς δε τοΰοϋτον -äHBfr16 αδιάφοροι11 είναι άπέχομεν, ώς
1

2
3
4
Steph.: νμεΐς Α.
έκαστος Ges.
Α : παρά Wil.
ρ : γέδ
6
7
νοιτε Α.
επεπείσμε&α Seh.
οΐς ποιονμεν ins. Seh.
οϊδα μ,εν Α.
8
θ
10
suppl. Wil.
αμείνονα η %ατά Α: η αμείνονα παρά Seh.
ώς ccv Α:
12
13
εάν Seh.
" Seh.: μενονμεν Α.
suppl. Wil.
yvvai-d . . . αδελφή
14
Seh.: Ύνναικιδιαδελφη (-φ$ a) Α.
βασιλεϋσαι &έλων s: ßatfdsijs ε&έλων Α.
15
16
17
eiec. Dechair.
lac:: τον περί τάς μίξεις suppl. Wil.
a: δια.
φόροι Α.
Ooodspeed.
23
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μηδέ Ιδεϊν ήμΐν προς επι&νμίαν ε\εΐναι'
Ό γαρ βλέπων,
φηόί,
^υναΓκα προς (2) το έπι&νμήόαι
αντής ήδη μεμοίχενκεν
εν τη
καρδία αντον.
οίς ονν μηδέν πλέον εζεΰτιν δράν ή εφ α
επλαΰεν τους οφ&αλμονς 6 &εός, ήμΐν φως αυτούς είναι, καϊ
οϊς το Ιδεϊν ήδέως μοιχεία, εφ έτερα των οφ&αλμών
γεγονότων,
μέχρις εννοίας κρι&ηΰομένοις,
πώς αν ούτοι άπιότη&εΐεν
6ωφρονεΐν;
ον γαρ προς άν&ρωπικούς νόμους 6 λόγος ήμΐν,
ους
αν τις γενόμενος ^ ο ^ ρ ό ^ καϊ λά&οι (εν1 αρχή2 δε νμΐν, δεύπόται 3?
&εοδίδακτον είναι τον κα$ ήμας λόγον επιότούμην),
άλΧ εοτιν
4
ήμΐν νόμος ·&·&·& η dwfcaotfm^S μέτρον εποίηόεν (f. 346 a) αν
τονς και τονς πέλας εχειν.
δια τοΌτο και κα& ήλικίαν τους
μεν νίούς κα\ θυγατέρας νοονμεν, τονς δε αδελφούς (3) εχομεν
καϊ άδελφάς και τοΓ^ προβεβηκόόι
την των πατέρων και μητέ
ρων τιμήν άπονέμομεν.
ονς ονν άδελφονς καϊ άδελφάς και τά
λο^ττά τον γένονς νοονμεν
ονόματα,
περί πολλού ήμΐν άνύβριΰτα κοα άδιάφ&ορα αντών τά δώματα μένειν,
πάλιν
ήμΐν
Äeyoi/rog τον λόγον' Έάν τις διά τοντο εκ δεντέρον
καταφιλήοη,
ort ήρεοεν αντω καϊ έπιφέροντος
·&•&•& 5 όντως ονν άκριβώΰαο&αι*
το φίλημα μάλλον δε το προσκύνημα
δει, ως, εϊ πον μ^κρόϊ/
τη διανοία παρα&ολω&είη,
έ'ξω ήμας της αΐωνίον
τιΰέντος
ζωής \
3 3 (1) Ελπίδα ονν ζωής αΐωνίον έχοντες, των εν τούτω
τω βίω καταφρονούμαι/ μέχρι και των της ψνχης ηδέων,
γνναϊκα μεν8 εκαύτος ημών ην ήγάγετο κατά τονς νφ* ημών τε&ειμένονς νόμονς νομίξων καί ταύτην μέχρι τον
παιδοποιήόα6&αι.
ως γάρ δ γεωργός καταβαλων εις γην τά σπέρματα αμητον περι
μένει ούκ έπιόπείρων, και ήμΐν μέτρον έπι&νμίας ή
παιδοποιΐα.
«ίίρο^ δ9 αν #ο2λοι>£ τών παρ9 ήμΐν και άνδρας καϊ
γνναΐκας καταγηράόκοντας
άγάμονς έλπίδι τον μάλλον
ΰννέοεό&αι
τώ &εώ. εϊ δε το εν παρθενία και εν εννονχία μεϊναι
μάλλον
παρίότηβι τω &εω, το δε μέχρις svvoiag καί επι&νμίας
ελ&εΐν
1

2
3
a, in ras.
a: αρχή Α.
s Ges.: δεΰπότης Α; eiec. Seh.
lac. indic. Seh., suppl. ό &εον δεοπότης %αϊ ή τον παρ1 αντον λόγον
6
7
εντολή. 5 lac. indic. Seh.
Α, -αι in ras.
add a. 8 μόνην Wil.
4

32: 1, 2 Mt. 5, 28.
Agrapha2, 137.

32 : 2 cf. Mt. 7, 12; 19, 19.

32: 3 cf. Resch
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απάγει, ων τάς εννοίας φεύγομεν1,
πολύ πρότερον (2) τα έργα
παραιτούμενα,
ου γαρ (εν)* μελέττ]8 λόγων αλλ'' επιδείξει και
διδασκαλία
έργων τα ημέτερα ·&·2£·&4 ή οίος τις έτέχ&η
μένειν
η εφ ένι γάμω' 6 γαρ δεύτερος (f. 346 b) ευπρεπής εστί μοιχεία5.
Ός γαρ αν απόλυση, φησί, την γυναίκα αύτοϋ παί γαμήση
αλλην*,
μοιχαται, ούτε άπολύειν επιτρέπων ης επαυσέ7 τις την παρ&ενίαν ούτε επιγαμειν.
6 γαρ άποΰτερών
εαυτόν της
προτέρας
γυναικός,
κα\ ει τέ&νηκεν,
μοιχός εστίν
παρακεκαλυμμένος,
παραβαίνων μεν την χείρα του &εού, οτι εν αρχή 6 &εος ενα
άνδρα επλασεν και μίαν γυναίκα,
λύων δε την σάρκα8 προς
βάρκα κατά την ενωόιν προς μΐξιν τον γένους
κοινωνίαν9.
3 4 (1) ΆλΧ οί 1 0 rotovrot (ott 1 1 αν εΐποιμι τά
απόρρητα;)
άκούομεν τά της παροιμίας
η πόρνη την σώφρονα,
οι γάρ
άγοράν στήσαντες
πορνείας ποα καταγωγάς
ά&έσμους
πεποιη/i^Vot, To£g νέοις πάσης αϊσχρας ηδονής κοα μηδέ των άρσένων
φειδόμενοι,
αρσενες εν αρ(?£^ τά δεινά κατεργαξόμενοι,
όσων
σεμνότερα καϊ εύειδέστερα
σώματα,
παντοίως αυτά
υβρίζοντες,
άτιμοϋντες
καϊ το ποιητον του 12 &εού καλόν {ου γάρ
αύτοποίητον επι γης το κάλλος, αλλά ύπο %£^ög και γνώμης
πεμπόμενον του &εοϋ),
ούτοι [δε]1Β α συνίσασιν
αύτοις και τους
σφετέρους
λέγουσι &εούς, επ' αυτών ώς σεμνά και των &εών
αϊ,ια1^ αύχοϋντες,
ταύτα ημάς15 λοιδοροϋνται,
κακίζοντες
οί
μοιχοί καϊ παιδερασται τους ευνούχους (2) και μονογάμους,
οί
δίκην ίχ&ύων ζώντες (και γάρ 1δ ούτοι καταπίνουσι τον
εμπεσόντα,
έλαύνοντες 6 ισχυρότερος
τον άσ&ενέστερον,
κία τούτο
εστί
σαρκών άπτεσϋ-αι άν&ρωπικών, το κειμένων νόμων,
ους ύμείς
καϊ οί ύμετ^ροί, πρόγονοι προς πασαν δικαιο(ΐ. 347 &)σύνην εξ,ετάσαντες ε$ήκατε,
παρά τούτους11 αυτούς18 βιάζεσ&αι, ώς μηδέ
19
τους ύφ υμών
καταπεμπομένους
ηγεμόνας τών ε&νών έζαρκεΐν
1

Α, -υγ- in ras.
6
μοιχεία Α.
a, -ν
9
post ΰάρκα ροη. Seh.
13
Wil. 12 υπό Wil.
16
%αϊ γάρ . . . SUaig:
πους Wil. 19 a: ημών
δ

2

8
suppl. Ges.
μελέτη Α.
* lac. indic. Seh.
7
8
in ras.
ελυΰε Wil.
6aQY.bg Maran. Seh.
10
η
άλλ' οι a: άλλου Α.
Α? ω τί a; %αϊ τι
14
15
eiec. Seh.
Seh.: αυτά Α.
Α, -ag in ras.
17
18
parenthes. Wil.
a: τούτοις Α.
ανθρώ
Α.

33: 2 Mt. 19, 9; Mc. 10, 11. cf. Mt. 19, 4—6.
34: 2 cf. Hesiod. Opp. 277, 278. cf. Lc. 6, 29, 28.

34: 1 Tto. 1, 27.
23*
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ταΐς δίκαις) οίς ονδε παιομένοις μη παρέχειν εαυτούς ονδε
κακώς άκούονόιν μί\ ενλογεϊν εζεότιν ον γαρ άπαρκεϊ δίκαιον
είναι (εότι δε δικαιοΰύνη ϊ<5α föotg άμείβειν\ αλΧ άγα^οις καϊ
ανε%ικάκοις είναι πρόκειται.
35 (1) Τίς (αν) ονν1 εν φρονών εϊποι τοιούτος οντάς
ημάς άνδροφόνονς είναι; ον γαρ εύτι πάβαΰ&αι κρεών άν&ρωπικών μη πρότερον άποκτείναβί2 τ£α/α. τό 3 πρότερον ονν ψενδόμενοι 5 4 το δεύτερον, καν μεν τις αυτούς Ιρηται5 ει έωράκαόιν
α λέγονΰιν,
ουδείς έοτιν όντως άπηρν&ριαβ μένος ώς ειπείν
ϊδεϊν. καίτοι και δούλοι εΐόιν ημΐν, τοις μεν καϊ πλείονς rotg
δε ελάττονς, ονς6 ονκ εβτι λα&ειν άλλα καϊ τούτων ουδείς
κα$ ημών τα 7 τηλικαϋτα ονδε κατεψεύΰατο. ονς γαρ l'öaöiv ονδ*
ίδειν καν δικαίως φονενόμενον υπομένοντας, τούτων τίς αν
κατείποι η άνδροφονίαν8 η άν&ρωποβορίαν; τίς ονχ ή τών
περϊ όπονδής9 τάς δι οπλών αγωνίας καϊ δια θηρίων καϊ
(2) μάλιότα τάς νφ1 νμών10 άγομένας έχει; αλλ* ημείς πλησίον
είναι το ίδειν [το] η φονενόμενον τον 12 άποκτεΐναι νομίζοντες,
άπηγορεύόαμεν τάς τοιαύτας &έας. πώς ονν οι μηδέ 13 δρώντες
ϊνα μη έαυτο^ άγος καϊ μίαβμα προύτριψαίμε&α, φονεύειν δννάμε&α; καί οϊ τάς τοΓ^ άμβλω&ριδίοις χρωμένας άνδροφονεΐν
%ε και λόγον νφέζειν της έζαμβλώΰεως τω &εω φαμεν, κατά
Λοϊον άνδροψονονμενΜ
λόγον; ρύ γαρ τον αυτοί) ι/ομ^αν
15
(f. 347 b) μεν καί το κατά γαοτρος ξώον είναι καϊ διά τούτα
αύτον μέλειν16 τω #£ω, και {τα}11 παρεληλν&ότα είς τον βίον
φονεύειν, καϊ μη εκτι&έναι μεν το γεννη&έν, ώς τών εκτι&έντων
τεκνοκτονούντων ? πάλιν δε το τραφεν άναιρειν
αλΧ εβμεν
πάντα πανταχού (3) ofiotot και Ϊ6οι, δονλεύοντες τω λόγω και
ού κρατούντες αύτον18.
1

2
3
αν ονν Seh.: αν Α; ονν a.
a: άπον,τείναβει Α.
suppl,
4
5
Α man. prim.
lac. indic. Ges., suppl. ψεύδονται.
a: εί'ρηται Α.
6
7
8
9
a: οις Α.
a, τ in ras.
ρ: άνδροφανίαν Α.
η . . . οπονδης
10
η
corrupta: νμών περι&πονδαατος Ges.
a: ημών Α.
eiec. Seh. 12 a :
το Α. 13 1 lit. ras. post μηδέ Α. 14 Α: αν άνδροφονοιμεν Seh. 15 eiec.
16
18
Wil.
Α, corr ex μελλειν. 1Ί suppl. Wil.
ον κρατούντες αντον
ρ: ονκαρτεβαντου Α; ον καταμαρτνρονντες αντον Seh.; ovn άρχοντες
ahtov n man. alt.
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36 (1) Τις αν ονν άνάστασιν πεπιστευκώς [έπι]1 σώμασιν αναβτηβομενοις εαυτόν παράσχοι τάφον; ου γάρ τών
αυτών και άναστήσεσ&αι ημών πεπεϊσ&αι τα σώματα και έβΟΊειν
αυτά ώς ουκ άναστησόμενα, καϊ άποδώσειν μεν νομίξειν τήν
γην τους ίδιους νεκρούς, ους δε τις αύτος έγκατέ&αψεν αυτω,
μη2 άπαιτήσεσ&αι3. τουναντίον μεν ουν είκος τους μεν μήτε4"
λόγον ύφέξειν του ένταϋ&α η πονηρού η χρηστού βίου μήτε
άνάστασιν είναι οίομένους συναπόλλυσ&αι δε τω οώματι καϊ τήν
ψυχήν και οίο^ έναποσβέννυσ&αι λογιζόμενους , μηδενός αν
άποσχέσ$αι τολμήματος' τους δε5 μηδέν άνε%έταστον εσεσ&αι
παρά τω #εω, συγκολασ&ήσεσ&αι δε και το υπούργησαν σώμα
ταϊς άλόγοις δρμαις της ψυχής και έπι&υμίαις (2) πεπειομένους,
ουδείς λόγος έχει ούδε τών βραχυτάτων τι άμαρτεϊν. εΐ δέ τω
λήρος πολύς ίοκεί το σαπεν καϊ διαλυθ'εν καϊ άφανισ&εν σώμα
συστήναι πάλιν, κακίας μεν ουκ αν εΐκότως δόζαν άποφεροίμε&α διά τους ου πιστεύοντας, άλΧ εύη&είας' οίς γάρ άπατώμεν
εαυτούς λ(5^0ί^ άδικοϋμεν ούδένα * οτι μέντοι ου κα& ήμας
μόνον άναστήσεται τα σώματα, άλλα καϊ κατά #oMoi>g τών
φιλοσόφων, περίεργον έπϊ του (f. 348 a) παρόντος δεικνύειν,
ίνα μή εναγώνιους τοις προκειμένοις επεισάγειν δοκώμεν λόγους,
ή περί νοητών καϊ αισ%"Υ\τών και της τούτων6 συστάσεως λέ
γοντες ή ο η πρεσβύτερα τά ασώματα τών σωμάτων καϊ τά
νοητά προάγει τών αισθητών καν πρώτοις περιπίπτωμεν τοις
αίσ&ητοΐς (3) συνισταμένων εκ μεν τών ασωμάτων κατά την
έπισύν&εσιν τών νοητών σωμάτων, εκ δε τών νοητών (τών
αίσ&ητών)1.
ού γάρ κωλύει κατά τον Πυ&αγόραν καϊ τον
Πλάτωνα γενομένης της διαλύσεως τών σωμάτων8 £ξ ων την
αρχήν συνέστη, άπο τών αυτών αυτά και πάλιν συστήναι.
37 (1) Άλλ' άνακείσ&ω μεν 6 περί της αναστάσεως λόγος,
ύμεΐς δε, ώ πάντα εν πασι φύσει καϊ παιδεία χρ^τοί καϊ
μέτριοι καϊ (ptAcfo^cotfot καϊ της βασιλείας &\ιοι, διαλελυμένω
μεν τά εγκλήματα, Jjrtdfdf^on δε οη καϊ &εοσεβεΐς καϊ έπιει1
2
3
4
eiec. Wil.
Seh.: μήτε Α.
Α: άπαίτη&ήσεσ&οα a.
μεν
μήτε ed.: μεν Α; μή a. 5 τους δε a, in ras. β τοιούτων Gef. 7 των
αίσ&ητών add. Suffridus Petrus. 8 εις εκείνα sive slg τά add Wil.

36: 1 cf. Eev. 20, 13.
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κεΐς καΐ τάς ψνχάς κεκολαομένοι,
την βαοιλικήν
κεφαλήν
έπινεύοατε.
τίνες γαρ και δικαιότεροι
ών δέονται τνχεϊν1
η*
oi/rwss περί μεν της αρχής της υμετέρας ευχόμενα ίνα %αίς μεν
παρά πατρός κατά το δικαιότατον
διαδέχηβ^ε
την
βαΰιλείαν,
αν%ην δε καϊ έπίδοοιν και ή αρχή υμών,
πάντων
υποχειρίων
γιγνομένων,
λαμβάνγι;
τοντο δ' έοτι και προς ημών,
όπως
^ρεμον καϊ ή#υχκ)ΐ/ βίον dt^yot/isv, αύτοϊ δε πάντα τά κεκελευβμένα (2) προ^ύμως
νπηρετοϊμεν.
Ά&ηναγόρον
1

Πρεσβεία

δέονται τνχεϊν a, -ται r- in ras.

ϋβεΐα a.
37: 1 1 Tim. 2, 2.

2

3

.

ή Α.

3

Ά&ηναγόρου Πρε-

INDEX NOMINUM.
Ααρών D. 37: 2, 4 ; 3 8 : 1; 64: 4 ;
86: 4 ; 9 0 : 4 ; 97: 1
"Αβας T. 39: 1
"Αβδηρα Τ. 17: 1
Άβδηριται Ath. 3 1 : 1
!4jJ&ipoÄdyos Τ. 17: 1
^ββλ D. 1 9 : 3 ; 9 9 : 3
'Αβραάμ, Αρ. 4 6 : 3 ; 6 3 : 7, 11, 172
D. 1 1 : 1, 5 ; 16: 2 ; 19: 4, 5;' 2 3 ;
3 2 , 4 ; 2 5 : 1, 2 ; 2 7 : 5 ; 3 3 : 2;
3 5 : 5 ; 37: 1; 4 3 : Ι 2 , 7 ; 44: 1,2;
4 6 : 3 3 , 4 2 ; 4 7 : 4 ; 5 6 : 1, 2, 4, 5,
7*, 8 2 , 9 2 , 10, 11, 13, 15, 173, 18 2 ,
19, 22 2 ; 57: 1, 3 2 ; 5 8 : 4, 10, 12;
59: 1, 2, 3 ; 6 0 : 2*, 3 2 , 5 ; 66: 4 ;
7 5 : 1, 4 ; 76: 4 ; 80: 4 2 ; 8 4 : 4 ;
85: 3 ; 8 6 : 5 ; 92: 2, 3 2 ; 100: 3 2 ;
106: 4 ; 1 1 3 : 2 , 4 , 7 ; 114: 3 ; 119:
4 2 , 5 3 ; 120: 2 2 , 6; 126: 2, 4 3 , 5 3 ;
127: 1, 4 ; 128: 2 ; 130: 2 ; 140:
2, 4 Mel. I X ; XI
'Αγαμέμνων Τ. 19: 3; 2 1 : 3 ; 3 6 : 1;
3 9 : 1, 3 Ath. 1 : 1
"Άγαρ D. 56: 7
Αγγελιών Ath. 17: 3
Αγηνωρ Τ. 3 3 : 4
"Αγρανλος Ath. 1: 1
Άγχίΰης Ar. 1 1 : 3 Ath. 2 1 : 3
Μαμ, D. 19: 3 ; 4 0 : 1; 62: 3 ; 8 1 :
3 ; 8 4 : 2 ; 8 8 : 4 ; 94: 2; 99: 3 ;
100: 3 (Ar); 103: 6; 124: 3, 4 2 ;
129: 2 ; 1 3 1 : 1; 132: 1
"Αιδης Ar. 1 1 : 3 2 D. 9 9 : 3 ; 119: 2
Άδμήτειος Ath. 2 1 : 4
"Αδμητος Τ. 2 1 : 1 Ath. 2 1 : 5
'Αδράστεια Ath. 1: 1
Hfytawfe Αρ. 6 8 : 3 2 , 4 Mel. Ι 3 : 10
Αδριανός Άντωνΐνος Ευσεβής, Τ., Α.,
Αρ. 1: 1 Τ.Ά.Ά. Σεβ. Ένα. Ar. Ins.
"Αδωνις Ar. 1 1 : 3 2 , 4 Αρ. 2 5 : 1
Αξαριας Αρ. 4 6 : 3

Άζώτιοι D. 132: 2
Ιίοηλβ Ath. 17: 3 ; 2 0 : 2
'ΛΟτ^δ Αρ. 64: 5 2 Τ. 8 : 3 2 ; 2 1 : 1,
3 Ath. 1 : 1 (Seh); 17: 3 ; 20: 2 ;
2 1 : 1; 2 2 : 5, cf. 2 8 : 5 2
Ά&ήναι Τ. 3 1 : 3 ; 39: 3
Ά&ηναΐος Ar. Ins. T. 8: 3, 4; 9 : 2;
26: 4 ; 2 7 : Ι 2 ; 3 1 : 2 ; 3 3 : 3 ; 3 5 : 1;
39: 2, 3 ; 4 1 : 1 , 2 Mel. 1 3 : 10 Ath.
1: Ι 3 ; 4 : 1; 14: 1; 2 8 : 5 2 ; 3 1 : 1
Αιγυπτιακός Τ. 3 8 : 1 Mel. VIII 1
Αιγύπτιος Ar. 2 : 1; 12: 1, 6; 1 3 :
1, 5 Αρ. 3 1 : 2, 4, 5 D. 2 8 : 4 ;
56: 7; 6 8 : 7 ; 7 1 : 1; 7 9 : 2, 3 2 ;
84: 3 ; 111: 3 ; 119: 4 ; 123: 5
Τ. 1: Ι 2 ; 36: 1; 38: 1 Ath. 1: 1;
14: 2 ; 2 8 : 2, 3, 4, 5
ΑϊγνΛχος Αρ. 60: 2 ; 6 2 : 3, 4 ; 6 3 :
8 D 1 1 : 1, 3 ; 2 1 : 2 ; 2 2 : 6; 2 8 :
3 ; 59: 2 2 ; 6 9 : 1; 78: 4, 7; 79:
3 , 4 ; 9 1 : 3 ; 102: 2 ; 103: 3 ; 106:
3 ; 1 1 1 : 3 2 ; 113: 3 ; 115: 5; 120:
3 ; 123: 5 ; 131: 3 ; 132: 3 Τ. 38:
Ι 2 Ath. 28: 1, 2 2
Άϊδωνενς Τ. 8 : 4 Ath. 22: Ι 3
Αι&ίοπες D. 34: 4
Αινείας Ath. 2 1 : 3 ,
Αιολείς Τ. 1: 2
Αισχύλος Ath. 2 1 : 5
Μσωπος Τ. 34: 2
Ακραγαντινοι
Τ. 34 : 1
Ακρίσιος Τ. 39: 1, 3
Άκρισιώνη Ath. 2 1 : 4
Ά%ταΐος Τ. 39: 2, 3Α%ταία ibid.
Αλεξάνδρεια
Αρ. 2 9 : 2 App. 2 : 6
'Αλέξανδρος Τ. 2: 1; 36: 1 Ath. 2 8 : 1 , 3
Αλέξανδρος Ath. 2 6 : 2 2 , 3 3 , 4
Ζ
Αλικαρνα6ΰενς Τ. 3 1 : 2
Άλκμ,αίων Τ. 24: 1
Αλκμάν Ath. 14: 1
'Αλκμήνη D. 69: 3 Ath. 2 1 : 4
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'Αμαζόνες Τ. 32: 2
Αμά& D. 22 : 4
'Λμα&όύσιοι Ath. 14: 1
'Λμα^κ D. 4 9 : 8 4 ; 9 0 : 4 2 ; 9 1 : 3 ;
131: 4 2 , 5
^ μ α β ι ? Ath. 26 : 4
Άμίλκας Ath. 14 : 1
"ΆμμανϊχϋΛ D. 119: 4
Άμορραιος D. 7 7 : 4
Άμπρακιώτης Τ. 3 4 : 1
Άμφιάρεως Ath. 29: 2
Άμφικτύων Τ. 39 : 2
Άμφίλοχος Αρ. 18: 4
Άμφίστρατος Τ. 3 3 : 1
Αμφίων Τ. 41 : 1, 2
Άμώς D . 2 2 : 1
"Αμωσις Τ. 3 8 : Ι 3
Άνανίας Αρ. 4 6 : 3
Άνάξαρχος Τ. 19 : 2
Άνάχαρσις Τ. 12 : 5
"Ανδρών Τ. 34: 2
Άντιγενίδης Τ. 2 4 : 1
'Αντίμαχος Τ. 3 1 : 2
Άντίνοος Αρ. 2 9 : 4 Τ. 10: 1 Ath.
3 0 : 2 (^rtVovg)
'Αντιόπη Ar. 9 : 7 Αρ. 25 : 2
'Αντιόχεια Αρ. 26 : 4
' ^ η ο ^ κ ό ? Τ. 39 : 2
^ τ ^ ο ? Τ. 36: 2
ΆντωνινοςΈύσεβής Τ. (Αί'λιος) 'Αδρια
νός, Ar. Ins. (2/εβ. Εύσ.), Αρ. 1 : 1
Άντωνΐνος, Μ. Αυρήλιος, Ath. Ins.
Άνύτη Τ. 33 : 2
"Ανυτος Ύ. 3 : 2

'Αριστόδημος Τ. 3 4 : 2
Άριστόδοτος Τ. 3 3 : 2
Άριστόξενος Τ. 2 4 : 1
'Αριστοτέλης Τ. 2 : 1, 2 ; 2 5 : 2 2 Ath.
6 : 1, 3 ; 25 : 2
'Αριστοφάνης Τ. 3 1 : 2
Άρμενιακός Ath. Ins.
"Αρμονία Τ. 3 4 : 2
"Αρραβες D. 34: 4 ; 119: 4
Άρραβία D. 34 : 5 ; 77 : 4 ; 78 : 1,
2, 5, 7, 8 2 ; 8 8 : 1 ; 102: 2 ; 103:
3 ; 106: 4
Άρραβικός Αρ. 6 2 : 3 D. 78 : 10
"Αρτεμις Ar. 1 1 : 2 Τ. 3 : 1; 8 : 2 ;
9 : 2 ; 29 : 1 Ath. 17 : 3 2 ; 26 : 1;
28: 2
'Αρχέλαος D. 103: 3, 4
Άρχεστράτειος App. 15: 3
'Αρχίλοχος Τ. 3 1 : 3 2
"Αρχιππος Τ. 31 : 3
"Ασβολος Τ. 4 1 : 1
'Ασία Mel. 1 3 : 10; I V ; Υ
Άσκαλωνίτης D. 52 : 3
'Ασκληπιός Ar. 10: 5, 6 Αρ. 2 1 : 2 ;
2 2 : 6 ; 2 5 : 1 ; 5 4 : 10 D. 6 9 : 3 Τ . 8 :
3 ; 2 1 : 1 Ath. 17: 4 ; 2 9 : 1 ; 3 0 : 2
^Αισμα Άισμάτων Mel. III 14
Άσσνριος D. 43 : 6 2 ; 66 : 3 2 ; 77 : 2 3 }
4 ; 8 3 : Ι 3 ; 103: 4 ; 1 2 3 : 5 2 Τ. 36:
22; 42: 1
'Αταλάντη Τ. 8 : 3
"Ατλας Τ. 3 9 : 2
"Ατοσσα Τ. 1: 2
Άτρεύς Τ. 39: 1
!<4ΑΙ$ Τ. 39 : 1
"Ατροπος Ath. 18: 4
I t o W Τ. 2 7 : 1 : 38 : 1
'Αττικός Τ. 1 : 2 ; 27 : 3 ; 3 9 : 2 2
'Απολλόδωρος Τ. 31 : 2, 3 Ath. 2 8 : 4 "Αττις Τ. 8 : 2
'ΛττόΗωι; Ar. 1 1 : 1 Αρ. 2 5 : 1 Τ. Άοναρία Τ. 3 8 : 1
8 : 2, 3, 4 ; 19 : 2, 3 ; 22 : 1 Ath. Αύγουστος Mel. Ι 3 : 7 2 , 8
1 4 : 1; 2 1 : 5 ; 2 8 : 1, 2 2
Αυρήλιος Άντωνϊνος, Μ., Ath. Ins.
Αυρήλιος Κόμοδος, Α., Ath. Ins.
Άργειος Τ. 3 3 : 2, 4 : 38: 1 ; 39 : 1
Αύσης D. 75 : 2 ; 106 : 3 ; 113 : 1 , 2 ;
Άργειος Τ. 3 9 : 1
"Αργής Ath. 18: 4
132: 3 2
"Αργός D. 1 : 2 Ath. 17 : 3
'Αφροδίτη Ar. 9 : 4 ; 1 0 ; 7 ; 1 1 : 3
'Αργώ Τ. 9 : 3
Αρ. 2 5 : 1 Τ. 8 : 2 ; 2 2 : 1 ; 3 4 : 2
"Αρης Ar. 1 0 : 7 ; 1 1 : 3 Τ. 8: 3 ; 34: 2
Ath. 17: 3 ; 2 1 : 2 2 , 3 ; 2 2 : 4
Ath. 2 1 : 2 2 , 3 3
"Αχαξ D. 4 3 : 5 2 ; 6 6 : 2 2
'Αριάδνη Αρ. 2 1 : 3
Άχιλλευς Αρ. 25 : 2 Τ. 21 : 3 ; 32 : 2
'Αριθμοί Mel. III 14
Άχώρ D. 135: 4
Άριμάσπια Τ. 41 : 1
Άρισταιος Ath. 1 4 : 1
Βάαλ D. 39 : 1; 4 6 : 6; 136: 3
Άρισταιος ο Προκοννήσιος Τ. 4 1 : 1 Βαβυλών D. 5 2 : 3 ; 115: 4
Άρίσταρχος Τ. 3 1 : 2, 3
Βαβυλώνιος D. 115: 3 Τ. 1: 1; 12:
Αριστείδης, Μαρκιανός Ar. Ins.
5 ; 36: 1
'Αρίστιππος Τ. 2 : 1
Βαι&ήλ D. 5 8 : 8 3
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Βάκις Τ. 4 1 : 1
Βάκχειος Αρ. 1: 1
Βαπτισταί D. 80: 4
Βαρχωχέβας Αρ. 3 1 : 6
Βασιλεϊαι D. 34: 8 Mel. III 14
Βασιλειδιανός D. 3 5 : 6
Βελλεροφόντης Αρ. 2 1 : 2 ; 5 4 : 7
Βερενίκη Τ. 10: 1
Βη&λεέμ Αρ. 34: 1 D. 78: Ι 2 , 2 2 ,
4, 5, 7, 8; 102: 2 ; 103: 3 2
Βη&σφαγή D. 5 3 : 2
Βήλος Τ. 36: 1
Βηρωσσός Τ. 36: 1, 2 2
J B ^ c ^ ' s Τ. 3 3 : 3
Βοανεργές D. 106: 3
Βοΐσκος Τ. 3 3 : 1
Βοιωτία Τ. 39: 1
Βοσόρ D. 26: 3
Βούσιρις Τ. 3 : 2 Ath. 2 8 : 4 (πόλις)
Βουτακίδης Ath. 14: 1
Βριάρεως Ath. 18: 4
Βρισηΐς Αρ. 2 5 : 2
Βροντής Ath. 18: 4
Ερ<ι5(φ5 Τ. 3 3 : 4
JM/Wos Ar. 12: 2
Βυζάντιος Τ. 3 3 : 1

4 4 : 2 ; 4 5 : 3 ; 70: 1 ; 7 6 : 1; 79 : 2 ;
8 7 : 4 : 126: 1; 1 4 0 : 3 Mel. III 14
Δαρδανία Τ. 39: 3
Δάρδανος Τ. 36: 1; 3 9 : 3
Δανείδ Αρ. 3 5 : 6; 4 0 : 5 ; 4 1 : 1;
4 2 : 3 ; 4 5 : 1 D. 12: 1; 14: 4 ;
19: 4 ; 2 2 : 7 ; 2 8 : 6 ; 29: 2 ; 32:
3, 6 ; 3 4 : 1, 6; 3 6 : 3 ; 4 2 : 1 ;
4 3 : 1, 5 ; 4 5 : 4 ; 5 5 : 2 ; 56: 14;
63: 3 ; 6 4 : 3, 4, 5, 7 ; 66: 2 ; 6 8 :
5, 6 3 ; 7 3 : 1; 7 4 : 1; 7 6 : 7 ; 7 9 :
4 ; 8 3 : 4 ; 8 5 : 1, 4 2 ; 8 6 : 4 , 5 ; 8 7 :
4 ; 8 8 : 8 ; 97: 1, 3 ; 100: 3 ; 118:
2 ; 1 2 0 : 2 , 5 ; 121: 1; 1 2 3 : 9 ; 124:
2 ; 126: 1; 127: 5 ; 141: 3, 4 2 Mel.
III 14,
Δάφνη Τ. 8: 4 ; 19: 3
Δεβόρρα D. 5 8 : 8
Δεινομένης Τ. 3 3 : 3
Δελτωτόν Τ. 9: 3
Δερ%ετώ Ath. 3 0 : Ι 2
Δευκαλίων App. 7 : 2 Τ. 39: 2
Δεντερονόμιον Mel. III 14
Δηΐφοβος Τ. 2 1 : 1
ζ/?ίλ«>5 Ath. 17: 3
Δήλος Τ. 10: 1 Ath. 2 8 : 5
Δημήτηρ Τ. 8: 4 ; 9 : 2 Ath. 20: 1;
21: 4
Δημόδοκος Τ. 4 1 : 1, 2
Δημόκριτος Τ. 1 7 : 1 ; 25 : 2 Ath. 3 1 : 1
Διαγόρας Τ. 2 7 : 1 Ath. 4 : 1, 2
Διογένης Τ. 2 : 1
Διομήδης Τ. 1 7 : 1 Ath. 2 1 : 2 2 , 3
Διοννΰίος, Syrac. Τ. 2 : 1; Olynth.
31: 2
z^OT/vffog Ar. 10: 8 2 Αρ. 2 1 : 2 ; 2 5 :
1 ; 5 4 : 6 D. 6 9 : 2 Τ. 8 : 3 , 4 ; 3 9 : 3
Ath. 2 0 : 3 ; 22: 6; 2 8 : 2
Διόΰκονροι Αρ. 2 1 : 2
Διόΰκοροι Τ. 10: 2
Δομετιανός Mel. 1 3 : 9
Δράκων Τ. 4 1 : 3
Δρυμών Τ. 4 1 : 1
Δωδώνη Αρ. 18: 4
Δωριείς Τ. 1: 2

Γαβρ^'λ D. 100: 5
ΓαΓα Ath. 18: 4 ; 3 0 : 1, 2
Γαλιλαίος D. 80: 4 ; 108: 2
rcMWfwidijg Αρ. 2 1 : 5 ; 2 5 : 2 Τ. 10:
1; 34: 3
Γέδ D. 2 2 : 4
Γ ^ β Λ ί D. 2 0 : 1; 79: 4 Mel. III 14
Γενισταί D. 8 0 : 4
Γη Τ. 8 : 3 Ath. 18: 3, 4 2 ; 2 3 : 3
Γίτ&α Αρ. 2 6 : 2
Γλαυκίππη Τ. 3 3 : 3 2
Γλυκερά Τ. 3 3 : 4
Γομορρα (f.) D. 5 6 : 2, 17, 18
Γομορρα (η.) Αρ. 5 3 : 7, 8 D. 5 6 :
21, 2 3 2 ; 140: 3
Γομορραιος D. 5 5 : 3
Γόμφος Τ. 3 3 : 1
Γοργώ Τ. 8: 2
Γρανιανός Αρ. 6 8 : 6
Γύγης rex Τ. 3 1 : 3 ; heros Ath. 18: 4
Δαίδαλος Ath. 17: 3 2
Δαμασκός D. 2 2 : 4 ; 4 3 : 6 ; 6 6 : 3 ;
77: 2 3 , 3 3 ; 7 8 : 9 3 , 10
Δανάη Ar. 9 : 7 Αρ. 2 1 : 2 D. 67: 2
Ath. 2 1 : 4
Δαναΐδες Τ. 2 6 : 1
Δαναός Τ. 3 9 : 1, 3 ; 4 1 : 3
ΔανιηΙ D. 1 4 : 8 ; 3 1 : 1, 7 ; 3 2 : 3 , 4 ;

Εβραίος D. 1: 3 Mel. XII
Ήδώμ D. 2 6 : 3 ; 2 8 : 3, 4
Έξεκίας D. 3 3 : Ι 2 ; 4 3 : 8 ; 50: 3 :
6 7 : 1; 6 8 : 7 , 8; 7 1 : 3 ; 7 7 : 1, 2 2 ;
8 3 : Ι2, 3 ; 8 5 : 1
Έκατόγχειρες
Ath. 18: 4 ; 2 0 : 1
'Εκκλησιαστής Mel. III 14
"Έκτωρ Τ. 2 1 : 1,3 Ath. 1: 1; 14: 1
Έλαιών, 'Όρος των D. 103: 1, 2, 7
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'Ελαιών D. 9 9 : 2
"Ελένη Αρ. 2 6 : 3
Ελένη Τ. 10: 2 ; 2 1 : 3 Ath. 1: 1
Έλευσίς Τ. 8: 4 ; 3 9 : 3 Ath. 4 : 1
'Ελέφαντες Τ. 3 4 : 3
'Ελισάβετ D. 8 4 : 4
Έλισσαΐος D. 86: 6
"Ελλάνικος Τ. 1: 2
'Ελλάς D. 1 : 3 Ath. 2 8 : 2
"ΈΧΧην Τ. 1: 3
"Ελληνες Ar. 2 : 1; 8 : 1 , 2 , 4 ; 1 1 :
7 ; 12: 1; 1 3 : 1, 5, 7 Αρ. 5 : 4 ;
7 : 3 ; 2 4 : 1; 2 5 : 2 ; 4 4 : 8 ; 46 : 3 ;
54: 3 ; 5 9 : 1 D. 6 7 : 2 2 ; 6 9 : 1;
1 1 7 : 5 Τ. 1: 1; 4 : 1 ; 12: 4 ; 1 3 :
1; 14: 1; 17: 1; 2 1 : 1 , 2 , 3 ; 2 5 :
2 ; 2 8 : 1; 2 9 : 1; 3 0 : 1; 3 1 : Ι 2 ;
3 3 : 1 ; 35: 2 ; 3 9 : 1, 2 ; 40: 1;
4 2 : 1 Mel. Ι 3 : 10 Ath. 17: 1;
2 8 : 1. 2, 3 ; 2 9 : 1
"Ελληνιανοί ΐ>. 80 .· 4
Έλληνίς Τ. 37: 1
'Εμμανουήλ Ό. 4 3 : 5 ; 66: 2
'Εμπεδοκλής Αρ. 18: 5 Τ. 3: 2 Ath.
22: 1, 2 ; 24: 2
"Ενδοιος Ath. 17: 3
Ένώχ Ü. 19 : 3 ; 23 : 1; 43 : 2 ; 45 :
2, 4 ; 92; 2
"Εξοδος D. 59 : 1, 2; 75 : 1; 126 : 2 ;
128: 1 Mel. Π Ι 14
'Επίδαυρος Ath. 17 : 4
'Επικούρειοι App. 15: 3
'Επίκουρος App. 7: 3 ; 1 2 : 5 Τ. 2 5 :
1 ; 27 : 2
Έπιμενίδης
Τ. 4 1 : 1
Έπιμη&ενς Τ. 39: 2
'Ερατοσθένης Τ. 31 : 2 2
"Ερεβος Αρ. 5 9 : 6
Ώοεχ&εύέ Ath. 1: 1
'Ερμής Ar. 10: 3 Αρ. 2 1 : 2 ; 2 2 : 2
Ath. 2 0 : 3 ; Τριαμέγ. 28: 4
"Ερως Ar. 10 : 7
"Εσδρας D. 72 : Ι 2 ; 120: 5 Mel. I I I 1 4
'Ετεοκλής Τ. 3 4 : 1
Εύα D.79: 4 ; 8 4 : 2 ; 1 0 0 : 5 ; 124: 3 2 ,4 2
Εύάν&η Τ. 3 4 : 2
Εύ&υκράτης Τ. 3 2 : 2 3 , 3
Ενκλο? Τ. 4 1 : 1
Ευκτήμων Τ. 3 3 : 3
Εύμολπος Τ. 39 : 3
Ευριπίδης
Τ. 3 : 1; 10: 3 ; 2 4 : 1
Ath. 5 : 1; 25 : 2
Εύρυσ&εύς Τ. 3 9 : 1
Ευρώπη Ar. 9 : 7 Τ. 33 : 3 ; 3 7 : 1;
39 : 3 Ath. 2 2 : 7

Ευσεβής Αρ. 1: Ι 2 App. 2 : 16
Ευφορβος Τ. 2 5 : 2
Έφέσιος Τ. 3 3 : 2 Ath. 3 1 : 1
"Εφεσος Ath. 17: 3
"Εφορος Τ. 3 1 : 2
Έφραΐμ D. 2 2 : 5 ; 4 3 : 6 ; 6 6 : 3
"Εχιδνα Ath. 2 0 : 3
Ζαχαρίας Αρ. 52: 10 D. 2 9 : 2 ; 4 9 :
2 ; 5 3 : 3, 5, 6 ; 7 9 : 4 ; 103: 5 ;
115: 1; 121: 2; 126: 1
Ζεβεδαΐος D. 106: 3
Ζευς Ar. 9 : 6; 10: 5 Αρ. 2 1 : 1, 2,
4, 5 ; 22: 3 ; 5 3 : 1; 54: 2 , 6 ; 55:
1; 5 6 : 1; 6 4 : 1,4, 5, 6 App. 12:
5 D. 67: 2 ; 6 9 : 2, 3 Τ. 8 : 2, 3 ;
9 : 3 2 ; 1 0 : 1 ; 2 1 : Ι2, 3 ; 2 5 : 3 ;
27 : 1 ; 2 9 : 1 ; 33 : 3 Ath. 1: 1 ;
5 : Ι 4 ; 6 : 4 ; 1 4 : 1 ; 2 0 : 1, 2 , 3 ,
4 2 ; 2 1 : 1, 2 2 , 3 ; 2 2 : Ι 3 , 2 2 , 5 2 , 7 ;
23: 3, 5 2 ; 30: 2 ; 32: Ι 2
Ζέφυρος Τ. 8 : 4 2 .
Ζηνόδοτος Τ. 3 1 : 2
Ζήνων Τ. 3 : 1
"Ηγησίας Τ. 24: 1
ΉλακάτηςΊ Τ. 33: 2
'Ηλίας Αρ. 46: 3 D. 8 : 4 ; 3 9 : 1 ;
46 : 6; 4 9 : Ι 2 , 2 2 , 3 2 , 5 3 , 6, 7 2 ;
5 1 : 3 ; 6 9 : 1; 87: 4
Ήλιου ημέρα Αρ. 6 7 : 3, 7 2
"Ηλιούπολις Ath. 2 8 : 1
'Ηλύσια πεδία Τ. 10: 3
Ή ρ α Τ. 2 1 : 2, 3 Ath. 6 : 5 ; 17: 3 ;
2 1 : Ι 2 ; 2 2 : Ι 3 , 2, 5 ; 2 3 : 3
Ήρακλειδαι Τ. 3 1 : 2
^Ηρακλείτειος Τ. 3 : 1
"Ηράκλειτος Αρ. 4 6 : 3 App. 8 : 1 Τ.
3 : 1 Ath. 3 1 : 1
Ήρακλειωτικός Ath. 2 0 : 3
"Ηρακλής Ar. 10: 9 Αρ. 2 1 : 2 ; 54:
9 ; 6 8 : 10 App. 1 1 : 3 , 4 D. 69: 3
Τ. 3 : 2 2 ; 17: 1; 27: 2 , 3 ; 4 1 : Ι 2 ,
2 Ath. 4 : 1 ; 18: 3 2 ; 2 0 : 1; 2 9 :
1 ; 30: 2
Ήριγόνη Τ. 9 : 2
"Ηριννα Τ. 33 : 1
"Ηρόδοτος Τ. 2 7 : 2 (codd.); 3 1 : 2
Ath. 1 7 : 1 ; 2 6 : 3 ; 2 8 : Ι 2 , 2, 3 2 , 4, 5
'Ηρόδοτος Olynth. Τ. 3 3 : 3, 4
"Ηρόδωρος Τ. 2 7 : 2
'Ηρώδης Αρ. 3 1 : 2, 3 ; 4 0 : 6 D. 4 9 :
4; 5 2 : 3 ; 7 7 : 4 ; 78: 1 , 2 , 7 ; 102:
2 3 · 103: 3 2 4
Ή*αώ*ί Αρ.* 32': 12 ; 33 : 1, 5 ; 3 5 :
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6 ; 121: 4 ; 123: 1,8 ,9 ; 125: 3,
5 3 ; 126: 1, 2, 3 2 , 5 ; 127: 4 ; 128:
2 ; 130: 2, 3 2 ; 1 3 1 : 1; 134: 1,2,
3 2 , 4, 5, 6 2 ; 135: Ι 2 , 2, 3 2 , 4, 5 3 ,
6 3 ; 136: 1 ; 140: 1, 3, 4
'Icwrsrog Ath. 30: 1
Ιάφε& D. 139: 2, 3 2 , 4 2 ; 140: 1
"Ιδη Ath. 2 1 : 3
Ίδουμαΐοι D. 119: 4
'Ιεζεκιήλ Αρ. 52 : 5 D. 2 1 : 2 ; 4 4 : 2 ;
45: 3 ; 47: 5; 80: 5; 82: 3 ; 118:2;
126: 1 ; 140: 3 Mel. ΠΙ 14; XII
'Ιερεμίας Αρ. 5 1 : 8 D. 1 1 : 3 ; 1 2 :
2 ; 22 : 6 ; 2 8 : 2 ; 7 2 : 2, 3 2 ; 7 8 : 8 ;
8 7 : 4 ; 114: 5 ; 120: 5 Mel.11114
Ιεριχώ D. 6 2 : 5 3 ; 1 1 1 : 4
Ιεροσόλυμα Αρ. 3 2 : 6; 34: 2 ; 35
10 D. 3 6 : 6 ; 4 0 : 4, 5 ; 5 3 : 2 2
77: 4 ; 8 8 : 6
'Ιερουσαλήμ Αρ. 3 5 : 1 1 ; 39: 1, 3
4 5 : 3, 5 2 ; 4 7 : 2, 4 ; 4 9 : 5 ; 52
11 D. 16: 2 ; 17: 1; 2 2 : 1 1 ; 24
3 2 ; 2 5 : 5 ; 34: 7 ; 4 0 : 2 ; 50: 3,
4 ; 5 1 : 2 ; 5 3 : 3 ; 7 9 : 4 ; 8 0 : 1,5:
Θαλής Τ. 4 1 : 4 Ath. 2 3 : 2
8 1 : Ι 2 , 4 : 8 3 : 1, 2, 3 2 , 4 ; 8 5 : 7
Θαλιαρχίς Τ. 3 3 : 2
9 ; 9 2 : 2 ; 9 9 : 2 ; 109: 1, 2 ; 110
Θάμαρ D. 8 6 : 6
2 ; 113: 5 ; 114: 5 ; 115: 2 2 ; 117
Θάμυρις Τ. 4 1 : 1, 2
2 ; 123: 6; 127: 3 ; 138: 1, 3
Θαρσεΐς D. 34: 4
Ίεσσαί Αρ. 3 2 : 12, 13, 14 D. 34: 6;
Θάβιος Τ. 3 1 : 2 Ath. 14: 1
86: 4 ; 8 7 : 2 2 ; 120: 2
Θεαγένης Τ. 3 1 : 2 Ath. 14: 1
Ιησούς, ιερεύς D. 7 9 : 4 ; 115: 2, 4 ;
Θεόδοτος Τ. 37: 1
116: 3, cf. 7 5 : 2 ; 115: 3
Θεόδωρος Ath. 17: 3 2
Ιησούς Ναυή D. 4 9 : 62, 7; 6 1 : 1;
Θερσίτης Τ. 2 7 : 2 ; 3 2 : 3
6 2 : 42, 5 5 ; 8 9 : 1 ; 9 0 : 4 ; 1 1 3 :
Θεστΐΐασι Τ. 2 1 : 1
Ι 2 , 2, 7 2 ; 116: 3 ; 120: 3 ; 1 3 1 : 4
Θεσσαλονικείς Mel. Ι 3 : 10
(cf. 7 5 : 2, 3 ; 89: 1; 9 0 : 5 ; 9 1 :
2
Θετις Αρ. 2 5 : 2
3 ; 106: 3 ; 1 1 5 : 4 ; 132:3 2 ) Mel.
Θεωρητικοί D. 2 : 1
III 14
Θ ^ α * Graec. Τ. 3 9 : 3 Aeg. Ath. 2 8 : 1
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