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E U S T A T H I I 
NARRATIO 

DE THESSALONICA URBE Α L A T I N I S CAPTA. 

Του αϋτονΘεσσαΛοτΙχηςσυγγρα^τήςεϊ^ενστέ-^ Ejusdem ThcualonicentU metropoUia narrettio dt 
ρας χατ* avz^r αλώσεως % ήφ£ί*στημέτης 
μέτ έχϊ της χαζά xdr Koprrprbr 'Artiportxor 
δνσδαίμοτος βασιλείας καχεξίας Λόγφ, 
έκειτος φανΧα διαίτων κατά της οίχονμέτης 
xoX&ftp έχ μαχρον ήθροιζε, ταχϋ δέ xdrv τε-
θεροΛενμέτης ύχό τον έΛενθερωτον% μεγάλου 
βασιλέως Ίσαακίον τον Άγγέ.Ιου% διαδεξαμέ* 
rov έχέιτοτ ευδαψόνως χαϊ ευτυχώς τφ %ό-
σμφ* xporola χαϊ ευμενείς θευϋ, μετ' ου χολ-

expugnaltone (Hiinam ultima!) huju» urbh male 
u habenlii , $ub Comneni Andronici imperio fu 
netto, qui pravo regimine orbem terrarum multis 
arumni$ vexavit, et quw brevi re$taurata ett α 
generoto magno intpemtore hatco Angeto, qui 
illi bona se-rte ae pro bouo mundi $ucc0$k, provh-
deniia ae benevoientia Dei non mtiUo post expu-
(fnatem urbem, diligenliam maxims nece$»ariam 
adhiben* xn extecutioiu, Deo adjuvantt , « J , IUO 
Umpore, alur tertxo expontu 

<τυνεφήψ;ιτο, χαθά Λόγος 
Λάς ημέρας τον άλώναι ττ\ν xdAir* έν τφ 
χμήσασθαι όξυχερείφ έργων, ώς δέον μάλιστα ψ% ής αϋχφ θεός 
έτερος xaipbr εύρηχώς χεριηγήσεται. 

ΠροθεωρΙα rtfc τοιαύτας συγγραφής, D Proamium huju$ narraiionis 
α . Πόλεων αλώσεις (στορούμεναι είτε συγγρα-

φόμεναι μέθοδοι; διοικούνται ώ; τ χ -πολλά ταίς 
αύταις. Οδτε δέ άπάσας τά; έπιβαλλούσας ήναγκα-
σμένως ό γράφων διαχειρίσεται, ουδέ μήν τάς άμτ 
φοτερωβ: χρηστά ς ωσαύτως διοικονομήσεται * άλλά 
χαΟιστορών μέν χα\ άπαθώς γράφων, χα\ θεολογή
σει ίστιν ol, χα\ πρδ; φύσεως λόγον έμπλατυνεΖται, 
και τ^ν φράσιν δέ ψιμιθιώσει πρδς χάλλος άφειδέ-
στερον, καΐ τοπογραφήσει, χα\ έκφράσεσιν έναγλαΐ-
σεται, χαϊ δλως, οία Εξω πάθους λαλών, πολλά δ·,α· 
θήσεται πρδς χάρ'.ν άχοή; · ούχ άφίξεται δ* ουδέ 
των ώς είχος, στοχαζόμενος αύτδς ένταΰθά γε δτι 
μηδέ παρήν τοϊς άφηγουμένοις κακοίς, ώ; χαϊ πα-

1. Urbium expugnationea relat» tWe descript*: 
eodeui fere modo litierii wandaotur. Nec YCIO 
ouue» onroino occurreuies aggreditiur eeripU», 
nec flua aequaliteR iniersnnt aequoliier iwcU-
]>U; sed hisioriciu ac siioplex ecriptor, mod*> 
Argumenubiiur cujxt e*tf modo pro ingeeio omo 
aermonem prolrahet, Ad nioalam venuslaiem plira-
4im fucabit ac c^oriluis depin«cL, uii|«* loculht-
jiibiia 8pkadmai9unoqiie vorbo, «t aurea1 solva 
¥erita»ef duLelier mmkeaiUur, toiia viribus niieiur* 
Nibil non faciet ui, quod >usium e»t, eo apoclaus, 
cum narraiia eaUmiUtibua non affucrit, incale-
g^anl sta|ue eas deseriba^. Ua quidem agel sim-

θαίνεσΟαι, χα\ αυτά δτ) φράζειν fc/εΐνα. Κα\ ούτω C p ! e i perum scriplor. IUe vero qui bnjus bialO-
μέν δ τά πρδς Ιστορίαν δηλών. Ό δέ χαϊ συγγρα 
φόμ«νο> χα\ χρωτισθείς τφ χαχφ, πάντων εκείνων 
προοάψεται μέν άναγκαίω;, ούχ έ«1 τοσούτον δέ 
μ^νφ πλςονάζειν δφείλων τψ πάθει, κα\ αύτφ ανα

λόγως τ!) κατ' αύτδν προσωπιχφ ποιδτητι. Τοϋ λαου 
μέν γάρ ων, τίνα άν Ιχοι ψόγον, «Ι; κόρον πα9αχ-
νο>βνος; Β(ψ δέ άνειμένος τψ χατά πνεύμα, χαϊ με-
ταςυ του πενθείν χαϊ του εύχαριστείν τψ κρείττονι 
ούχ έπιτείχισμα έρυμνον, άλλά χάος μέγα βλέπων, 
φείδοιτ' &ν άχράτως τραγ(|)δεΖν . 'Ο δ' αύτος ούδ* άν 
παίζοι, χορεύων 1ν πένθεσιν, οποίον δή τι χι\ τδ 
πάνυ χαλλύνειν τους λδγονς χομμωτιχω; έν σκυθρω
πούς πάθεσι. Κα\ τά άλλα δέ συγγραφικά είδη σω-
φρόνως μεταχειριειται χατά μέθοδον Ιδίαν, οΟτε 

rue ac calamitatts pars fuil, baec omuia pr* 
nece&slute aed leviter tâ ngoi, curo illi nou Uui» 
epiis tu paasiooe, bocque pro qualiiaie ipsius pcr-
son». Qui 8i ex populaeaseiy quani» viiuperaiioui 
esset obnoxine, ob nimium ardorem! Qui vero 
mando morluu* esl gecuoduro spiriiuiu, a&ui-
que inler lacryMU» grailasque Omuipoteuti ageu-
das9nihil iuexpugaabile, sed magouin cbaos videus 
uiinimeiragoediam ageu Uem noa ludel, mediolu-
clu eallaas, quati in dieendia Iriaiibua soriuooem 
oronina fucarel; caUeraque acribenda aimul sa-
pieoter diriget aecvndum propriam mctliodum» 
nec documenia nova tradens skut simplex hislo-
ricus, nec alia qu* nobili amulaiione doctrina> 

n · * — n — — — · 
παράδοξα έχτιθείς ακούσματα χατά τδν απαθή (στο- que ostensione iuveuiuot quj aimUia non sunl 
ριχδν, ουτ' άλλα, οσα πρδς ούχ άχαιρον φιλοτιμίαν w auimo experti 
χα\ χολυμαθία; Ινδειξιν οί Εξω πάθους τεχνάζοντατ·. 

β'. ΕΙ τοίνυν χαϊ έμέ τοώνδε τινά ή παρούσα συγ
γραφή διαδείξει, αυτί χα φανείται. "Λρξεται δέ δ 
ύποτεταγμένος λόγος άναγκαίως έξ αύτου πάθους, 
δτι μηδέ ην τδν έν έλεεςνοΖς ,δντα τραγιχεύσα-

P A T R O L . G R . C X X X V I . 

2. Si ergo hoc prauens scripium me fuisse tateu? 
probaturum e$l, slatim videbitur. ilic auiem arr-
mo ex ipsa pa&aiope iwcipiet» cum cow, qui IH 
mediU calamUalibua Tertabaiur, non pnmum la-

1 



1J EUSTATHIl THESSALONICENSTS METROPOLITJE 12 
menfari non erat possibile. Deiude lameucatione de- Α σθαι τό γε πρώτον. Είτα καθιστάμενο; του οϊκτηυ, 
posila, auciorique mali et asseclis iUiusfacta ali<|tia 
cxprobralionc, plane sapienterque magna quoque 
erunt dicenda. Alque bic sermo partim simplici-
Ι<Μ·, ut «portebat, parlim clitgaiiliug a capiU inci-
pict, quod imporlune prjeposilum conlexiiin or-
dinalimque in babcmia finem loqucmli recidot. 
Ritrstimque qu» sunt expugnationis fusius lan-
get, ciim el ipsa sit hujus operis pracipuus scopus. 

και τι προς βάρο; ύπομεμψάμενος τδν αίτιον καΐ συν-
αίτιον του χαχοΰ, γενή σεται του κχ\ ευκρινώς κα\ 
σζφώς, ϊτΛ τι δέ κα\ μεγάλε (ως άφηγείσθαι. Κα\ πή 
μεν αφελώς, ώ; έχρζν, πή δέ κα\ γλαφυρώτερον κα\ 
άπδ κεφαλής ήργ μένος, ή ς ουδέν καιρίως πρεσβύ
τερο ν, καταβή σεται εΙς τά έχομε να καθ' είρμδν κα\ 
τάξιν ού πάντη άπεριλάλητον. Κα\ άψεται πάλιν των 
τη; αλώσεως πλατύτερον κατά πάσαν άν&γχην 

ΙπεΊ κα\ αύτη μάλιστα πρδ έργου ύποβέβληται τή συγγραφ}. 
δ. Qtioniam vero in bissigna ifiatiiresui Divinilas, γ'. "Οτι δέ κα\ σημεία έν τοίς τοιούτοις προ-

qna? quidcm elinm lunc apparuerunl, de qtiibug- φαίνει τδ θείον, & δή κάνταυθα εμφανώς προέλαμ-
riam sermo noslcr sobre loqueiiir. Non lacebit ψε, προσεφάψεται χαϊ τοιούτων τινών δ λδγος είς 
q>:oque causas peccaminosas, propter quas cala- g σύμμετρον. Ούχ άποστήσεται δέ ουδέ του έχθέσθαι 
mit;:lesf ipsiquc ilcai aueores in opere jure po- άμαρτητιχάς αιτίας, ών Ινεκεν τά δεινά, δ χα\ αύτδ 
nuuiur. Inquirel vero paululiim bas causas gcri-
pitiui in line oaiuis iracialus juxla melbodum 
docirinatant. NOD enim in alio leinpore recognitae 
vi 1 audiiu» suQt, scd cuui sermorinaiionce dierum 
sanctorum jejunii auribng excipiuiitur, ut tn prar-
dicaliotieiu^acraiu fiuiatur, sermo noster alio modo 
iqcboaiur, scilicct a malis quae passa esl ci-
viiaa. 

Exordinm expugnationi$ narralm. 
1. Tempus boc prsesetis, si qnod aliud rerum 

elatum vidil, queiu tiomo passionis expers siausque 

ol συγγραφόμενοι έν Ιργψ έλλόγως τίθενται. Άνα-
σκαλεύσει δέ άμυδρώς ή συγγραφή τά τοιαύτα 
αίτια έν ύστέρψ του δλου λόγου χατά μέθοδον διδα-
σκαλιχήν. Ού γάρ έν έτεροίψ χαίρω κα\ άνέγνω-
σται χα\ έχδέδοται, άλλ* δτε οϊ προεισόδιοι των νη-
στίμων αγίων ήμερων κατηχούνται είς άχοάς ώς 
άποτελευτ$ν τδν λόγον είς διδασχαλίαν εκκλησιαστι
κή ν, άρζάμενον άλλως, άφ* ών κακών ή πόλις Ιπαθβν. 
*Αρχ^ αύτου τον σνγγραφιχσυ Λόγον της άΛώσβως* 

α'. Έφηνε ΧΛ\ δ καθ* ήμά; άρτι χρόνος, εΓπερ τις 
έτερος τών πάλαι, ύπόΟεσιν, ήν απαθής μένάν-

lOttge ab bttjus pericnlo , magntim non d.ibiia- Q θρωπος καΐ μακράν έστω; του κατ* αυτήν χινδύ-
bil dicere, gravem, omni calamiiale plenmn, ab-
horrendum, fete inlolerabilem, omniito lamcn-
tabilem, eiig«mem lacrjinarum fontes, et bis i i -
milia. Qtri vero, ul aiont, captus retibus, noslro-
que negoiio esi implicaiue, forsiian non valeret 
convenieiiler appellare isrud roalum, in cogiia-
tfoiribue ^uis liirbaius multUitdine successioneque 
eventuum qui quasl absorbebani iinamqiianiqueca^ 
laniitatum, iiniltas ac varias appellaiiones exigen-
tes. QuauivU vero rxcogitare posset mali denomi-
nalionem , Itoc non irameriio dicei magni Inmints 
ombraro. Hle niliil ad commovendos animos dl-
ceits (alias vocibus aliig fuissel utendum), recte 
tamen inagnitudini malorum nostrorum addet. 

2. Nuni ciiim inler civitates quee sob coelo sunt D 
ntaxime florcus Tbesaalonica taniuin pali debuit, 
quantum nunc palilur. Eo autem rievenil, ul 
Ipsi hostes borreanl; facies amasia3 amoia con-
frtstai eliani qui aniea non amabat. Hen ! ini-
itifous ianta> civtlalis diviUis hifestus deslruxit 
fa;u ac con«intipsii; devastavii autem ira ut nulluni 
pristinx puUbntudinis vestigiuin remaneat. Mnri 
ijtis uiriiti onm&que sedes sacrse «kstruciae 
loca omntbtis venerabilia : uobiles domua *vio-
I »ΐΛ : oprsque civium aliae ablatsD, aliai effnso1, 
ali.ii dispersae. Quid plura Τ bic non esl tocui, ut 
(>p(»rlerci, hacc pcr singula referendi. Muliiludo 
ν ro civitalis r.un solmn niililairis, scd cliam ca3-
lera, tam clrnts saecnlaris, quam taici, quis saiig 
bufreal latryrtiarum ? Necno.n et qui luroullam fu-
gerant, r.uia lil soliiarit tn porlum perveutssnnl, 

νου μεγάλην είποι 4v, κα\ βαρυσύμφορον, χα\ πάν-
δεινον, χα\ άπευκταίαν, κα\ ού |5$ον φορητήν, κα\ 
πολυπενθή, κα\ δακρύων πηγάς έθέλουσαν, κα\τ.ι-
αυτά τινα. Ό δέ δικτύων, δ φασι, π·ιραθε\ς χα\ 
χαθ* ήμ4; ένειληθε\ς τψ πράγματι, ίσως μέν ούχ άν 
εύπορη σοι, πρδς άξίαν όνομάσαιτδ κακόν, έκκρουό-
μενος ουπερ έθέλει νοείν, τψ ποιχίλψ χα\ έπαλλήλφ 
τών συμφορών, δσαι κατέχασχον έκαστου τών δυστυ-
χούντων, πολλαί; κα\ διάφοροι; οίκειούμεναι κλήσεσιν. 
Είδέχα\ δυνήσεται χατευστοχήσαι του χακου πρδς 
έπος, έρο! άν αύτδ οΰκ άπεικότως φωστήρος μεγάλου 
άφάνειαν ουδέν μέν εκείνος λέγων πρδς πάθος (έχρήν 
γάρ άλλοις δνόμασιν ένταϋθα παθήνασθαι), τίρ μ«γα-
λείψ δέ δμως δρθώς έπιβάλλων του δυσπραγήματος. 

*Η γάρ ού τοιούτον τι τδ τήν έν ταϊς ύπ* ούρα-
νδν πόλεσι πάνυ λαμπρον φιίνουσαν θεσσαλονίχην 
ο6τω παθεΤν, ώς νυν έχει; Έχει δέ, ώ; άν άπεύξαιν-
το xal εχθροί· ώσε\κα\ καλδν είδος άφανισθέν λυ
πεί χα\ τδν ήν δτε άπόστοργον, ώμοι δαίμονος! δς 
ουτω βριθύς τηλικαύτης πόλεως εύετηρία ένήλατο 
χα\ χατέστρεψεν. Απήγαγε μεν ουν αυτήν τέλεον, 
ώ; μηδέ λείψανον ένα-ομεΐναι παλαιάς καλλονής. 
Κα\ τείχη μέν αύτη; ήχρειωμένα, κα\ Ιερά τά πάν
τα κατηκισμένα, είς δσον ουδέ τόποι τολμητο\ πάσι 
κα\ ο'κοι ευπρεπείς κατησχυμμένοι · κα\ περιουσίαι 
πολιτών, at μέν ήντλημέναι,αί δ' έκκεχυμέναι,Χα\ άλ
λως δέ διεσπαρμέναι, τί άν λέγοιντο, Ινθα ούκ Ιστιν, 
ώς έχρήν, αυτά διίξεσθαι; Τδ δέ έν „fj πόλει πλήθος, 
ού μόνον τδ στρατιωτικών, άλλά κα\ τδ λοιπδν, δσον 
έν 1ερ$ πολιτεία τί| κατά κόσμον, κα\ δσον δέ λαΐ-
κδν, τί; άν ές άξίαν δαχρύσειε; Να\ μήν xaV δσον 
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του βίου τδν φλοΤσβον διακρουσάμενυν, ώς εις λιμέ- Α onineg quasi locnstae, in niesse ignc fttgata?, ignee 
va χατήντησε τδ άπρόίτον τής ένοικήσεως, πάντες 
οί:οι ώσε\ χο\ ακρίδες, πυρ\ χατά λήΐον έλαυνόμε-
vat, ·Η| καυστήρα μάχτ;4 προς δλεθρον έξετ:νάσσοντο. 
Κα\ ο! μεν πολέμιοι περιστοιχίζοντες, θυμού πυρ έξέ-
χιιον έπΙ τδ πολιτιχίν άπαν * εκείνοι δε ol μέν έπι-
χαταλαμβανόμενοι, καί που κα\ σπάργανουμενοι πυ
ρ·, τοιούτω πάντοθεν, ούχ είχον διεκπίπτειν, άλλά 

ceriamine ad morloni irabebanlur. Hottes au-
lcm circumcurrenteg, in onine xdificiuin civilalis 
igncm mittebant irai. Illi vero, alii deprchensi 
passimquc el undique Iioc igne circumfusi,q;io fugc-
reiu non fiabebanl, sed imiliifurute pericultnn vi-
dtbant; alii vero gagiuig quasi gcinlillis, e loogift-
quo vexabantur. 

πολυειδή τδν κίνδυνον εΐχον * ot δέ δσα κα\ σπινθήρσι το?ς βέλεσι πόλ£ωθεν Ιπασχον τδ κακόν. 
γ\ Ήέλιος μέν νέον προσέύαλλεν άρούρας, ούχ 

!σ/ε δέ τήν θανάσι ον διαλδσαι νύκτα · άλλά κατ-
εχαυχάτο του φωτός ή τών πιπτόντων ζο'φωσις. 
Ούπω τις ίφθη τδν γλυκύν Οπνον άποΟέσθαι · δ πι-
χρδς κα\ άνέγερτος αύτδν διεδέχετο, χα\ δ να ρ κακδν 

3. Modo supra campos gol apparuerat nec hanc 

ncfastam nocleui solvere potuerat, ged lumen de-
ridebant Cttsorum leiiebrx. Nondtim quitquam 
gomnum dulcem excuiere potuerai, sed amarua 
altusquc lenebat, gouinioque malo ei successK 

έφίστατο ύπαρ τ9| κεφαλή - χα\ δ βλέπων αύτδ κατ- g visio vera, illamque conlemplantes inmorle occliwi 
έμυεν ε!ς θάνατον· Άπηλλάττετο κλίνης έγρηγόρ-
σεως λόγω· κα\ ό πολέμιος σίδηρος άλλως αύτδν 
χατέκλινεν, ώς εκείνος χαίρει χοιτάζων. Πολλοί; δέ 
χιι ημίγυμνοι; ίτι τδ κακδν τούτο θηρίον ένεφύ-
ετο, Γνα μηδέ κάμοι τους οδόντας έντρίβον σωμάτων 
χαλύμμασι. Κα\ στρατιωτών μέν, ήδη δέ χαϊ τών 
άλλως £ωμαλέων, ή κα\ δλως ακμαίων ε.Γπερ δ πό
λεμος έδράττετο κα\ διέσπα, έμπείρας δξέας δνυχας, 
έχαινοπράγει ουδέν* φιληδεί γάρ σώμασι τοιούτοις 
έχείνος, ύφ', ών κα\ συγκροτούμενος θεραπεύεται ώς 
τά πολλά * εΐ δέ κα\ άνδρας αθλίους έφιλοτιμεΤτο 
άπάγειν, ήδη τυμδογέροντας δντας, χα\ είς γήν 
χεχυφότας, χαί που, πρινή χα\ πληγήναι, γινόμε
νους του Χάρωνος, οΤς τψ δέει παρίεντο · χαϊ γραύς 

sunl oculi. Raitone vigiliae mulatus cst lectua, 
boslileque fcrrura aliter reclinavit eum qui gaiutana 
discubucrat. Mullos vero adbuc seminudoa iava-
sii haec fera cui non saiig fuit suis deniibns cor-
porum Telamenta dilaniasse. Si ungulie aculis 
dilaceraii aunt uiilites, aique alii robugli vel 
qui omnino aetale Qoreut in pugna,ntuil mirutit 
hujusmodi corporibus bellum delectari giquidei» 
in iis praecipuum nutrimenlum invenit. Sed q»n& 
gloria sii senes inibecillet trucidare, qai jaiu aataul 
Januia iimnili, in terram inclinali, quique, prius-
quam feriantur, Cbarouiig buut, cujus prasen-
lia limori esl; anugque, pleragque oculis captas, 
aurdas prae extrema gcnectute , nec armorum ful-

δε, τάς «λείους χα\ έξ ομμάτων οΟσας χα\ χωφευού- gura Tidetitea, nec tonilrua roinantia audienles; 
σα; δια βαθΰ γήρας, κα\ ούτε βλέπουσας τδ τώ- boc non prudens Mar«, aed basta furene acgladiue 
ν'πλων άστραπαίον, οδτε βροντής αίσθανομένα; τής insanicns operalur. 
έ* απειλών, άλλά τούτο ού φρενήρης "Αρης, άλλά δόρυ ένήργει μαινόμενον, κα\ ξίφος ούχ εύδιάχριτον. 

δ*. ΟΓκτισυα δή ταύτα βροτοίς · ελεεί νότα το ν δέ, 4. Haec equidem luctuosa niortalibus. Sed qnod 
ότι κα\ βρέφη συνέχειντο τοίς παντοδαπώς πίπτουσι, praecipue animum commovel: infanles uticunqne ei-
τά μέν συνεχχεντούμενα ταίς φερούσαις άγκάλαις, 
τά δέ τψ χατα^ίπτεσθαι ύπδ δέους ή χαϊ φόνου τών 
βασταζόντων, τά πλείω δέ συγκατα πατούμε να. Ή 
γάρ του φεύγειν άνάγχη χα\ τοιούτον άπλήγα φόνον 
έτυράνν», τδν μέν, Ισω τών έχχλησιών ώθιζομένου 
του λαου ^ χα\ τή συμπιλήσιι δύστυχουντος ψυχών 
άπαγωγήν · τδν δέ περί τής ακροπόλεως τήν είσοδον, 
δτε, πολεμικού δόρατος άνω του χατά θάλασσαν έφου 
πύργου άρθέντος το?ς άντιμάχοις είς σύσσημον του 
τήν πόλιν ήδη χαταπεπονήσθαι, ώς χα\ άναΑόιχάσθαι 
τους βουλομένους Ιξωθεν, τδ μέν χάτω περιείναι άπέ-

mul cum crois jacentet, alii interfecli ioter bracbia 
morlua , alii dejecti a portanlibus seu prae timore 
seu pr* c«de,plerique conculcabantur. Caedes enini 
sine ictu fugienda erat, lum populi io eccleslas r.on-
fugientU atque in iurba morlem acerbaht in?enien-
lis.tum iningressu arcig, cum, haeu hoslili de turri 
orieniali quae imminet aequori, elevata contra ad-
verearios in siguum urbis jam redacue, quasi vel-
lent egredi, au auperfuerit ignoium esc: plerique 
autem levaveranl oculos in arccm quaai in monlee 
unde sibi Teiiiurum auxilium sperabant. 

γνωστό* ήρανδέ τους οφθαλμούς οί πλείουςώςείς δρη τήν άχρόπολιν, Ινθα βοήθειαν έχαραδόχουν αύτοίςίσεσθαι· 
ε'. "Ο δέ μάλιστα τήν του χαχού πολυφθορίαν D Β. Quod autein maxime hujuscalamilatisexlrcmi-

ένταυΟα κατηγορεί, τούτ' ήν, δτι ταις νεχρικαϊς θη-
μωνίαις χα\ άλογων ζώων σώρευμα παρετέθειτο. 
Άχωρή-ου γάρ δντο; μιά πύλη του συνετέ υ κότος 
άνω λαού , χα\ βιαζομένων μέν παρχβύεσθαι, ώστε 
σώζε σθαι, μή εχόντων δέ παραδύεσθαι έκαστων, τών 
τε πεζών, τών τε καθ* ίππους, ό χατόπιν θέων βαρύς 
δχλος τδν προάγοντα, χα\ τ{ έπιπτώσει πάσχων ΙκεΤ* 
νο; τδ δμοιον ύπδ τών δπισθαίτερον έγκειμένων, ούδ* 
αυτών άπηλλαγμένων του καθ* είρμδν ουτω πάσχειν, 
εις χολωνδν θανάτου μένων έχορύφου τδ σύμπτωμα, 

lalem accusabat, crat acervus juroenlornm acervis 
niorluoruro additus. Gum enim unam ad porlaiucon-
venissei ad as/tendendum innumerus populus, se 
inlromiltere conang, propler aalulein, unusquis-
quc autein penetrare noa posset, alii pedites, alii 
In equig sedentes, turba densa illi quse prscedit 
reiro ingistens, ac propier lapsus idem paliens ab 
hig qui sequunlur, omnibus idem paiienlibus qul-
bus via eadem est, acervum mortuorum complebal, 
omnibus una jacemibus bominibus» equia, mulis, 
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asinis, qui gtipclleciilem in dorso porialianl. Collis Α πάντων δμοΰ πεφυρμένων, ανθρώπων, ίππων, ήμι$-
bie. ibi inrri urbis jtixtaposilus eral, fcre similis 
molibua coiiira muros exsinictig quas bellum ali-
quolics construit.Eibaec facla suni ad portani arcig 
qnae ob oculos esi. Qnos vero conlinebat quae erat 
inlus, cum dux imbeciltis eam fregit, fugae male 
favens, ipsi no?t generia ir.igoDdia se oblulit. 

νων, δνων, οΤς έπισεσαγμένα ήσαν τά τοίς πολλοίς 
άναγχχία. Κα\ βουνδς έχείνος τοιούτος άντανίστατο 
τψ τής πόλεως έκεισε πυργώματι, μι χ ρου παρεοι· 
κώς τοίς έγειρομένοις πρδ τειχέων χώμασιν , & δή 
καΛ αυτά σχευωρεί ποτε πόλεμος. Κα\ ταύτα μέν 
πρ>*ς τή πύλη τής ακροπόλεως, τή γε προφαινομένη. 

(J&; δέ συνείχε κα\ ή ένδοτίρω, δτε δ αχρείος αυτήν άκαίρως κατήραξί στρατηγδς, παρεισφθαρείς έν τψ 
εύγειν, άλλη τραγωδία ούτοι καινότροπος. 

6. Qtiasi ftnini uon satis mulli intcrfecti a'ibi 
fuigsent, ille parvus pulcbre geslis sed magnus pra-
viiale auxit malum ; ac insuper lanquam cabiniiiaii 
compleiiientum de.lil non ipsa manu gladio interfi-
ficns quos malo consilio fi.deivt, sed prxcipue, ut 
verum dicam, colUsis viribus pro pngna accuslo-

ς'. "βτπερ γάρ μή άρκούντων τών άλλως πεπτω· 
χότων, προσεπηύξησε τδ χαχδν εκείνος δ μικρδς μέν 
τά καλά, μέγας δέ τήν πονηρίαν · χα\ οίον τινα κο
ρωνίδα και αύτδς τψ δυστυχή ματ ι έκεφαλαιώσατο, 
ούκ άνασχόμένος μή χαϊ αύτόχειρι φόνψ προσεπι-
βλάψαι, οΟς δυσβουλίαις κατεστρατήγησε, μάλιστα 

dia, ul sermo procedens clarc deinonslrabh. lia u( * δ' ειπείν τάληθές, ταϊς είς μάχην χα\ φυλακήν κα· 
m:icbinationibus Biiis bostesa I se converteiil, licet 
baitc cWilatem sic pcrire dirnieerit, auciorqne ra> 
dium fucrit, immolaiis ipse quibus indulserat 
tempits. Non rniin alius jussil illam praecipuam por-
tam demrltcrc, supra macbina elevatam; gcd ipse 
maclilnam solvens, gtatim demisli, includeiisque qui 
penetrarant, cepil oos qui mala sorie accurrerunl in 
siium exhium,stratigulalionis morle vilaai cominu-
lantes, irisie speclaculum offnrenles, dimidio cor-
poris in iulerius mcfinati, reliqua parle exteriusi 
conspecti, merilt) tngt»ndi. 

θυφέσεσιν, ώς δ λόγος προβαίνων έχφανώς διαγρά
φεται· ώς άν, οΐμαι, τους πολεμίους πρδς εαυτού 
ποιησάμενος έκμειλίξαιτο, είγε καΐ πόλιν τοσαύτην 
άφήκεν ούτω πεσείν, κα\ φόνων δέ γέγονεν αύτουρ-
γδς, έπικαταΟύσας κα\ αύτδς, ούς έπεμέχρησεν δ 
καιρός. Ού γαρ άλλοις έπέταξε χαλασθήναι τήν κρυ-
φαίαν έκείνην πύλην, μετέωρον ήρμένην εκ μηχα
νής · άλλ1 αύτος τδ τέχνασμα σχάσας κατά σπουδήν 
κατήνεγκε· καΐ κατά τών πάρει ίδυομένων συγκλεί-
σας , έπαγίδευσε τους ύποτρέχειν λαχόντας είς 5λε-

ϊον, σφιγκτψ θανάτψ μετηλλαχότας τδ ζήν, κα\ 
κείμενους οίκτρδν θέαμα, τψ μέν ήμίσει του σώματος προκύπτοντας έπΙ τά έντδς, τψ δέ λοιπψ προ-
φαΐνομένους τοίς κτδς, ώστε κλαίεσθαι. 

7. Fuit auiem hoino nosicr adeo prompttig in de-C Γ· Ό δέ κα\ είς τοσούτον ήν ανδρείος διολέσαι 
teuda urbe, m de turri quae siipereminet porlis τήν δλην πόλιν, ώς άμα τε του πύργου γενέσθαι, δς 
vicinls funem demiseril irt hosles. ad illurn ac- ύπερανίσταται τών έκείσε πυλών, καΐ άμα δια σχοί-
currenies , ita ul iniliies in turri nihil prodesscnt, νου καΟείνα; είς τους έπιδραμόντας πολεμίους έαυ-
ei scinitam ojus funcmqne perrisum decantarenl. τδν, έάσαντα τους έπ\ του πύργου στρατιώτας κενά 
μελετών ύπ^ρ του έρύματος, κα\ τήν τρίβον αύτοΰ χα*ι τήν σχοίνον ταύτην επάρατους έξιχνιάζεσθαι και 
περιάδεσθαι. 

8. Ific commoiiis inducor ad Tirum compcllen-
duin hic inquisitums: Cur tandem, nplime dux, 
civiiatem deslrucre sincns, partcs edUas or.cupasti, 
hleroque fesiinasti intus, si sicbrcvi eam inlcr i»a-
nus liostium caplivatn csses rcliclnms? Cur misc-
ranivocem ad inisericoidiani niovendam nonexiuli-
&U , anlequam suffocares quos porla tencbal alqne 
rxieros ? Quomodo non moverel risum, illuni currere 

η'. Ενταύθα παθαινόμενος προάγομαί τι λαλήσει 
πρδς τδν άνδρα, κα\ πυθέσθαι αύτοΰ · Τί δήποτε, δ> 
βέλτιστε στρατηγέ, τήν κάτω πόλιν κατακόπτεσθαι 
άφε\ς, έγένου της άνω μοίρας, κα\ σπεύδων έκρύβης 
έντδς, εΐ ούτω ταχύ έχρήν σε κα\ αυτήν άφείναι τοίς 
έχθροϊς ύποχείριον; Τί δέ μή τήν άγεννή φωνήν, 
τήν του έλεηθήναί σε, προέκρωξας, πρ*νή κα\ κατα-
πνίξαι τους έν τη πύλη σχεθέντας κα\ τους λοιπούς; 

iιι arcein lanquam in prstsidiunl, ascendereque in D ϋώς ού γελοιον είσδραμεΐν τήν άκρόπολιν ώ; είς 
turrtm Unquam ίιι locum ahiiudine lulum, statim-
que se dcmiiiere per funein, bocqtie cilius qtiatu 
situla \n luue puici? Ό inaxime risu dignuin cum 
dux illuslris conslitutus ahie portas orlojiiaies lan-
quam ad iiluslreiu pugnam , dein videns quemdam 
e\ hosiibus velociorem superanLemque vallurn, lia-
bonas dimUo.tii cquo ad irruendtim, procedens con-
tra onincm aciem exercilus. ̂ ostquam aulem quos 
inv«nera( subegissei ei irrupissei stiperius, dein 
muhos inlerfeciss<tpona, de qua locuti suums, aliog 
illa porla cx alio demia&a, aliog vero qui exierius 
erant, zho ascendit pugnalurus e lurri, citius vero 
deacendit ad capturam, in boc uno fortis quod non 
in gporU lardiug dimiasus fuit, sed inomento ad-

άμυναν, Χα\ άναπηδήσαι είς πύργον ώς έπ1 άγαθφ 
τών άνω έστώτων, και αύτίκα δράξασθαι σχοίνου, 
κα\ θάττον κάτω γενέσθαι, ήπερ καδδίον έν Ιμονία 
χατά φρέατος; "Ο γέλωτος τούτου, δτι παρατεταγμέ
νος δ λαμπρδς ήγεμών πρδ τών έψων πυλών ώς έπ\ 
μάχη λαμπρή, είτα Ιδων ένα τινά πολέμιον έλαφρι-
σθέντα χα\ ύπερφανέντα χατά τών επάλξεων, άνηκε 
τδν (δυτήρα τψ ίππψ θέειν, προτρέχων του παντός 
ομίλου τής στρατιάς * καΐ συμπατήσας τους παρευ-
ρημένους, χα\ είσδραμων άνω, εΐτα κα\ βλάψας πολ
λούς διά πύλης, ήν προεξεθέμεθα, τους μέν ύπ1 αυ
τής εκείνης χατενεχθείσης έχ μετεώρου, τους δέ κα\ 
οΤς 6ξω συνεκλείσθησαν, ταχύ μέν άνέβη πυργομαχή-
σων, τάχιον δέ χατέβη δουλωσόμενος, τούτο χι\ μό-
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vov άνδρισάμενος, δτι μή δια σαργάνης έχαλάσθη Α volavlt, lanquam vulgarh ales ad paeiara »utiu*, 
σχολαίτερον, αλλά μικρού κατεπετάσθη, ώσεί κα\ noa vero «ι aquila a<l uobilen pwdaun 
βοσχηματώδες πτηνδν έπ\ νομήν · ού γάρ δήπου ώ « \ καί τι άετώδβς έπ\ άγραν ευγενή. 

β*. Καϋούχ έχρήν μέν άνδρα! πάλαι με μελέτη-
χδτα χείρας άπλώσαι γυναικικώ; τοίς διώκουσιν, είς. 
Ιρυμα «αρεισδύεσθαι , χα\ κόπους διδόναι τοΤς έπι-
τρεχουσι, μή χ%\ είς πλείον μαίνοιντο. Ό δ1 άλλά 
τάς φρένας βλαβείς Εφευγε μέν, ώς έ«\ φυλακή άνω · 
κιτεφέροτο δ' ευθύς έχεϊθεν, ώς άν είη τδ άγεννές 
αύτου άτοπον, χαλ μή,δοξασθείη πρδς τίνων, ώς άρα 
έάλω μαχόμενος. Άνέβης είς ύψος φρούδος, ώ ουτα;, 
τ^ τής ακροπόλεως · ήχμαλώτευσας σίχμιλωσίαν, ή ν 
χα\ έχεί τοίς πολεμίοις προύδωχας. "Απεναντίας ταύ
τα, οΤς ψάλλει Δαυί3, ου τήν κλήσιν φέρων ήχρείωσχς. 

ι'· ΚαΛ μή μοι νεμεσάτω μηδε\ς ενταύθα γέροντι 

9. Virum quoque qtii ininiicoi naolliier perae-
cuttti fuer.tt non decuil in muros ascandera et 
adversariis molextum e»*e ne magis furereni. 
Csetenira menie percustos fugit qtiidein soperius 
tanquara in praesidiuui: iode verobrevi descendit, 
ut dedecua ejui intoliiuiu appareret, neque qui-
busdam xideretur Juter pugiiaodum caplus. Fmaira, 
ο iu,| i» arcis verucem aacendieti, « captivam du-
cens captiviiatcm · quam boslibu* tradideras; 
sed b*c iis quae Da?id cauiai reptiguaiil, luqiie uo-
men illius usurpasti. 

10. Neaao bic mibi seniori pusillanlmo indignelur 
μιχροψύχω, τοίαϋτα καταλέγοντι άνδρδς, ουπερ Β de Ulibus accusanti virum « cujus niediuro jecur l i -
« ήδέως άν μέσον ήπαρ έχοιμι, δδάξ έμφύς, · κατά 
τήν Όμηρικήν ειπείν γραίαν, άνΟ1 ών κα\ τηλικαύ-
της ι πόλεως κατέλυσε κάρηνα, χαϊ πολλών ανδρών 
γούνατ' £λυσε. » Γένοιτο δέ μή και είσέτι λυθήναι, ώ 
θεέ βασιλεΰ, χα\ ώ θεράπον αυτού, πολιούχε ημών, 
μή χαϊ έπεκταθείη εί; μήχιστον τδ κακόν. Κα\ οΐδα 
μέν συνιστών έγώ τδν άνδρα τούτον τά πρδ τής μά
χης, χαΛ εύλογων έν εΙρήνης καιρψ τά εκείνου · δτε 
ο! μέν χέρδους πρηκτήρες πολίται λαλαγούντες έπέ-
χειντο κατ* αυτού, άπερ ήθελον · ημείς δέ άλλως, ώς 
Ιπρεπεν, ήρμοττόμεθα. Κα\ αύτδς δέ άντιστρέφων, 
τδ φίλιον Ιφαινεν υπέρ ημών χα\ βλέμμα, χαϊ νεύμα, 
χα\ τδ έν πραχτέοις βάδισμα. Νυν δ1 άλλά τί χα\ δρά-
σομεν, εύρηχότες τδν έπαινετέον εκείνον μεταβαλό-
μενον, χα\ μηκέτι τόπους είς εύφημίαν υποβαλλόμε
νων; Ή πάντως ένθυμητέον, ώς χαινδν ουδέν · χαθά 
στίργων έχείνος τά πρώην ημάς, είτα έν ΰστέροις 
ο!* ήγάπα ελέγχοντας, οία μηδέ σοφδς αύτδς, χατά 
τον Παροιμιαστήν, ούτω κα\ ημάς τότε μέν πρδς έκεί-
νοις είναι διά τδ δσιον, δτι μηδέ λίαν Ορασύς ήν, 
χατά τους αύθεκάστονς τά κοινά σίνεσθαι · είτα δή 
δλεΟρον έξ έχείνου προορωμένους μισεί ν ώς αίτιον, 
άρτι δέ κα\ ώλοθρευμένους έθέλειν καί τι μέγα κα
κόν έχείνω προσβάζασθαι, άνδρΐ άλλως μέν άγαθψ 
δόξαντι (ού γάρ σχοραχιστέον τά πρδς άλήθειαν}, οΤς 
δέ στρεβλφ κανόνι συνδιεγράφη τφ του δεσπόζοντος 
Άνδρονίχου, άλλ' ενταύθα διεκπεσόντι ές άκ^αν 
φαυλότητα. Ούτε γάρ αγαπών ή ν εκείνον, ώς ύποχα-

bcnter baberem forliler reiiiiens, > jn\U velus Ho-
incri diclum, ι eoquod lanla) urbis arrem prostravift -
roultorumquegep.ua debiliiavit. ι Utiuaai noti jam 
diesoWamur, Deus rex, raiuisierque ejusr protector 
noster, ne longissime protrabalur uialitm. Ego, fa-
leor, antepugnani viruin liiinc prcbabam, leuiporeque . 
pacisrcbu* ejus fausla precabar;cuin cive*,uliliia-
Ha 8ua?ecelau>res, vociferames post illum instarenl, 
nos aulem e conira, ui decebai, Uli eonsentiebamus. 
Illeverose converieus, erga nos amicitiam ocu'o, 
nulu modoque traclandi negolia inonslravit. Sed nunc 
quid agemus, posiqnameuii laudandum inveuiuiua 
mulalum, aique ueuiiquam loca gOrioga eligcn-
ievn ? Omnino crgo verum esi, ι nihil esge no-
vum ; ι quemadiiiodum, qui »n<ea uos amab.U, 
dcinde iu postenini exprobrantea non diligebat, co 
qiiod non ipse essct sopiens, juxia proverbimn, 
iu in illis nos non sancliiaiem laesimus, quod non 
nimis eesel audax, juxta aev r̂os bomineg, in coui-
niuuibus diripiendis. Deinde qui ex illo pcruicimn 
pranvidebanl, Ulum ut cautam oderanl, nunc vero 
qui fuerunl viclima? bujus exitii volunl ctiam de 
illo quoddam malum maguum praedicere, qui caele-
runi bonus videtur ( non eniro respuendtim quidquid 
est verilatis), quibns conscriplum esl canone curvo 
imperatoris Andronici, ŝ d tunc in exlremam per-
versilalem delapstie crat. Non cnini diligebal illuui, 
ul posltnodiim slabiliemue, nec vicissim diligeba-

ταβα(νοντες παραστησόμεθα , ούτε αυ άγαπώμενος, D lur, ncc aliquam inercedem concipieiis, sed eltam 
καί ούτε είς γέρως Ιννοιάν τινα καθήχων, άλλά και 
«οινήν προορώμενος, άπερ ήμϊν φανείται λυμηνά-
μενα. Τούτο τε ουν ούτω ^ητέον, κα\ δτι ούχ άν ποτε 
προστήσας τδ φιλητδν έγώ, κατόπιν θείην τήν άλή* 
θειαν * άλλά τά συ μ πεσόντα προβαλόμενος είς συγ-
γραφήν, ής αρετή τδ φιλάληθες, ούκ άν τδ ταύτης 
έπισχιάσας φως άχρειώσαιμι. Κατά γάρ τδν ορθώς 
άποφηνάμενον, ι Φίλος μέν δ άνήρ, φίλτερον δέ τδ 
αληθές. > "Ετι δέ συνθεωρητέον χαϊ ώς έγχωμιά-
ζουαι μέν έπιλεκτ;'ον, δσα χρηστά, καί που κα\ τά 
φαύλα μεταχρωστέον δικηγορικώτερον * συγγραφο-
μένοις δέ μή ούτως * άλλά διαχειριστέον τους λόγους, 

1 P*al. χνιι,19. 

pcenam pr.vvidens, quod nobis deplorandum vide-
lur. Sic ergo dicendum me, anteposio amore, ve-
riiaiem postposuisse, scd facta exponens in scripto, 
cujiis merilum veracUas esi, bujus umbrae lumen 
non vetabo idque secundum recle dictmn illud 
c Amicus quidcm eat vir, sed magis amica veri-
las. ι Memorandom est quomodo suos heroes lau-
dcnl, Ua ul, coloribus muiatis, omnia etiain mala 
pulcbris verbis boua Pianl. Idem vero nou esldescri-
ptis ; sed verba moderanda snnt, ut pro unoqR»vjue 
verilas postulat. Hic non esl locus diiendi encomii 
more, sed feslinanler in mente eorum qui supcr-
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guntiiiflsendi qo» volando tempug expoguit. Si vcro Α ώ; τδ υπέρ έκαστων αληθές απαιτεί · ένθα ού και
ρός έπιλέγεσθαι τχ πρδς εύλογίαν εγκωμίου νόμψ, jam anlea David graiam fa<eret partem Dei, au 

diatur quoque fUlud : aiidialur sironl quod , 
parv obouo, tuagno vero malo allain , aliquot re-
bus salvalis, liis cl illts deinde nocuit, omnes in 
gubstanliig suis, innumerosqac in vita laesil. 
Neque dical aliquis me nunc resipiscere, nliimoque 
prudenter senlire, ul David abiit,posiquam scilicet 
Siceleg ei MauroEome priiittiias pradae miiiere con-
df innatua fiierii,gpolioruinqiie noslrorum defcctum : 
quvin aliquo iwodo digponere debebam barpyise ante-
qnatii Iperiremus. Non enim nunc fn nienle re-
volvo, eed in onine lempus quo in bello imperavit. 
Nos opprimcbatit hosiee, egoque illum arguebam, 
•Htiperabam, revclabain ubique erraia itlius, di 

άλλά σπεύδειν πολυωρείν είς μνήμην τών έ:τιόντων 
αύτδ Ιχαστον, ώνπερ δ χρόνος τρέχων παρί£(5ιψεν. 
ΕΙ δέ φθάσας δ ημέτερος ούτος Δαυίδ άγαθύνοιν ήν 
τδ του θεού λάχος, άκουέσΦω μέν Ιδού κα\ τούτο · 
συνακουέσθω δε κα\ δτι Ιξώλεσε, μικρά μέν ήό*ύνα,*, 
πικράνας δέ μέγιστα, οΤς περιποιησάμενός τι χρημι-
τιδίου, τούτοις ή έκείνοις τέλος έζημίωκε, τους απαν
τάς μέν είς πάντα τά αύτοΐς δντα, μυρίους δέ κα'·. εί; 
£ωήν. ΚαΛ μή τις ύποφερέτω νύν άναφρονείν με, κα\ 
ύστέρψ χρόνφ έπιμηθικώς αίσθέσθαι, οΤος δ Δχυΐδ 
άπβη , έπειδάν δηλαδή έδικαιώθη πεμ^θήναι τω 
Σικελψ σύν γε τψ Μαυροζώμη πρωτόλειον, και τής 
ημών άπωλείας άκροθίνιον · δν ώφειλον "Αρπυιαι 

nigf tacuisseiit audiissei, neqne < ivilalis calatnitas 
illis ora occluderei. 

ccbain, quamvis inutilitcr, qtiasciinque ex alii*, B φθάσασαι ούτω πως διαθέσθαι, πρινή κα\ έξαπολέ-
σαι ημάς. Ού γάρ άρτι ές νουν έγώ έστράφην, άλλά 
τδν δλον τής έπ\ πολέμω στρατηγίας αυτού χρδνον. 

•Ημάς μέν Ιθλιβον οί εχθροί · έγώ δέ εκείνον , έλεγχων, έξονειδίζων, έκφαίνων τ* ώς εκάστοτε σφάλ
ματα, λαλών, εί κα\ είς άνήνυτον, άπερ ήκουεν άν καί έξ άλλων, είπερ έπα^δητιάζοντο, και μή τδ τής 
πόλεως κακοτυχές έκλείεν αύτοίς τά στόματα. 

11. Sufflcionter, piito,?demongiravi me nihil novi 
ajcre, vituperando Davidem ul insdpienlem, quem 
sapientem antea laudavcram. Ileni vero imperaio-
rem Andronicitin, qucm indulgendo in oinnibus 
non possem laudare, alias miralus sum, cum s« li -
gendo oplima illius praedicarem. Non cnim ju\la 
vileg sopliislas, inter se discrepanlia scribo. In hac 
vcro hisloria quaecunquc quotidie evenerunt non 
aunt prailermiilcnda, gicul frusltim facunoiae ad 
Tilem landalinnem \idelur, apis instar sapienlis, 
non solum ex dulcibus floribus cseierisque paribua 
sibi unguenlum dulcedinia componere, sed passim 
efiam ei aliig. Namqne ex reliquiia non suavi-
bus mel componit, eligendo quod necessarium cst, 
jtixta quod examiua condendi periti animadverte-
runl; bujusmodique rolligii quanlum opu$ esl ad 
linnandos connectendosque alvcolos. Apibus Heriui 
bujiigmodi prxbebaut David atque Andronicus, ac 
pra?cipue Andronicug, mobilis ille vir, versatiKs, 
sicque visus est non. ad modtim cbamaileonlis, vcl 
polypi, aed potiug Prolei, polissimumque Empugac 
quas borrendas res invenil. Ideni, juxla frcta (ob 
a;slum niaris),inconslans erat, gecundumque ma« 

ια'. Δέδε;κταί μοι αρκούντως, ο! μα ι, ώς ουδέν τι 
νκαινοπραγώ, κακολογών άλλοφρονήσαντα τδν Δχυίδ, 
δν σωφρονούντα φθάσας ευλογούν. Έγώ δέ ούτω κα\ 
τδν βασιλέα Άνδρόνικον, δν ύποκαταβάς ουκ άν ε0 
λέγειν εις τδ πάν Εχοιμι, έν άλλοις έθαύμασα, φρά-
σας έπιλέγδην, δ τι τών κρειττόνων έκείνψ ένέλαμ-
πεν. Ού γάρ τι κατλ τούς 9αύλους τών σοφιστών 
αναγράφω αντίφωνα. Πρδς $έ συγγραφιχήν ταύτη ν 
Ιστορίαν ούχ Ιχω κρύπτειν, δσα τοίς άρτι πρδς είρ-
μον συμβαίνουσιν, ώς ή γε λοιπή Ρητορεία, ή πρδς 
ψιλδν Ιπαινον, δοκεΤ κατά τήν σοφήν κα\ αυτή μ*.-
λισσαν ού μόνον έξ ανθέων γλυκέων και λοιπής χρη-
σιμότητος έαυτζ συγκροτεϊν τδ μυρέψημα του γλυ-
κάσματος, άλλά που κα\ έχ μή τοιούτων. Κα\ γάρ 
τοι χα\ έκ περιττωμάτων ούκ εύιποφόρων εκείνη 
τιθαιβώσει, εκλεγόμενη τά συντείνοντα, καθά παρα-
τετηρηκότες οί δεξιοί σιμβλοποιεϊν οΓδασι · καί τι 
συναγειρει κάκείθεν, είς δσον τά κηρία στύφεσθαι 
κα\ συνίχεσθαι. Όποια δή τίνα μελίτταις Έρμου 
υποκείμενα καί ό Δαυ̂ ό είχέτην κα\ δ *Ανδ^όνικος, 
παντοδαπδς εκείνος άνθρωπος, κα\ παμποίκιλος, κα\ 
τούτο ού χαμαιλέοντος δίκην είτε πολύποδος, Πρω-
τέως δέ μάλλον, κα\ μάλιστα κατά "Εμπουσαν, ή 

teriaro inforntem primiiivam omnibug ge diversig d φριχτά έφάνταζεν. Ό V αύτδς χα\ κατά εύρίπους 
roodia vigendum praebebat; qiiorum alia laudanda, 
alia vero non esseni. Addenduin vero boc est itti, 
scilicet aliqtiam in eo miserationem inesse είιιιιιΝ 
quo animum magnum; praeterea boc quoque adji-
cicnduiM vsi : umnia simuliii oo erant quasiqcc 
commiitorun) unio erat in eo diverseque seniion-
lium coiibeusus; inde lamon liannonia non orilur, 
ferid c^nfusio. Homo enun varium quid ei sci i -
ptoribus materiam in iilramque partem offerl. 
impellcretur aiiquis ad spbaerim ilhini aequiparan-
duiii, non inulai* naiura juxla aniiqua miracula, 
s<id diversiiale morum.Si ineo exalare duos cadog 
aliquigdicerei, unum bonis plcnum, alle.rum malis, 
quai illc liauricns niisceusque cffundorct de 

πολύστροφος ή ν, κα\ κατά τήν άρχέγονον άνείδεον 
ύλην απασιν ΰποτέθειτο εϊδεσι πολυειδώς · ών τά μέν 
έπαινοίτο, τά δ' ούχ άν. 'Εστι δ' έπ* αύτοΰ προσαρ-
μόιαι κα\ τδ εΐναι μέν τινα παρ* αύτω οίκτον, είναι 
δέ κα\ θυμον μέγαν Ιτι δέ συμβιβάσαι κα\ τό * *Ην 
όμού έν αύτψ χρήματα πάντα, καί ώς πολυμιγέων 
ένωσις ήν τις κα>. παρ* αύτψ κα\ δίχα φρονεόντων 
συμφρόνησις * ού μήν, δθεν συγκροτείται αρμονίας 
αρετή, άλλά κακία συγχύσεως. Πολύτροπον γάρ τι 
χρήμα 6 άνήρ, κα\ πολυπόριστον τοίς έφ' έκάτερα 
γράφειν δεινοίς. Έναχθείη δ' άν τις κα\ σφαίρψ 
αύτδν παρεικάσαι, ού τω μεταλαμβανομένψ πρδς 
γένεσιν χατά πάλαιαν τερατείαν, άλλά πρ^ς ποικι-
λίαν ηθών. Ε! δέ κα\ έν αυτψ δύο πίθους έφτανα ι τις 
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φαίη, τδν μέν αγαθών πλήρη, κακών δέ τδν έτερον, Α super, plcraque yero ex lino cado malorum, illa 
ών άρυόμενος κα\ καταμιγνύων εκείνο; έπεμέτρει eihi esse inuaia insinuarct. Eral cniui coniniisUis, 
τοίς ύπ'αύτδν, τα πλείω δέ γε μόνου τοΰ τών κακών, dc itilegiilalis auiem gralia, ncc crat nou misius 
αίνίξαιτο αν προσφυέστατα. Ήν γαρ σύμμικτος, κα\ ncc bene mislus. 
πρδς ακραιφνή χάριν ούκ άκρατος, ουδέ μήν εύκρατος. 

ιβ'. 'ΑλλΌΟτω μέν ταύτα παρεκβεβάσθω, καιρίως, 12. At illa bic finiantur, opportune, ρυΐο, nec 
οΤμαι, κα\ ουδέ πάνυ τι άμεθόδως. Έγώ δέ βραχύ omnino sine meiliodo. Ego vcro bn;vi dcvenio ad 
τι άνειμι πρδς τδν ήν μέν δτε (δ μακράν) τινδς 
φιλία; Δαυίδ, νύν δέ μίσους παγκοτμίου άξιον· Ταχύ 
μέν Εστρεψας νώτα, ώ γενναιότατε, φεύγε ι ν * θάττον 
δέ αντιμέτωπο:, ούκ είς άντιπαράταξιν, άλλ' είς 
δούλωσιν Εδραμες, είς τοσούτον τή φυγή προσμείνας, 
είς δσον άνανδρον τήν στροφήν έπιδϊίξασθαι · ίνα 

Davidcm, lemporc quo (quod esl longe) aliqua erat 
amiciiia dignus, nnnc vero dignus loiius gcneris 
odio. Prompius ad terguui verlendum ob fugam, 
ο ioriissiinc, prompiior vero ad verteiiduro fron-
lem, non ad conversam aciem, eed ad rapiivitatcm 
cucurrisli, lanliu in fuga pcrseverans quandiu 

μηδέν tt γενναιότητος ίχνος έν σο\ εύρίσκηται, μήτ Β ignobilem con versioncm demonsirarcs; iia nl iiul-
έν τή πολιορκία, ήν κα\ ευχόμενος που ήσθα συγκε-
φαλαιωθήναι τάχιον, ώς έν τοίς εφεξής ύποκρουσό-
μεθα, μήτε μετά τήν άλωσιν, έν ή έψεύσω κα\ τον 
άνδριζόμενον κα\ τδν φεύγοντα, οΤς φεύγειν τραπείς 
έπιδέδωκας σεαυτδν τοίς μηδέ διώκουσιν. ΑύτοΤς 
γάρ άλλα έν φρεσΐ μεμέλητο, τά πρδ Εργου, κα\ 
αναγκαία σφίσι * σου δέ ούκ άν, οΤμαι, ουδέ μνήμην 
Εσχον, εί μή ένεφάνισας σεαυτόν. ΟΓδασι γάρ οί ευ
γενώς ανδρείοι έξαθερίζειν τδν μή τοιούτον στρα-
τηγδν, οποίον δή τινα κατέγνων χα\ σέ, οΤς τών τής 
σής αβελτηρίας πε πείρα ντο. 

ιγ'. Άλλά τί δή πχρενεχθε\ς ύπδ τοΰ πάθους χα\ 
τών άρτι, χα\ έν όφθαλμοίς γενόμενος, αποπλανώ 
τδνχρόνφ ποθ* ύστερον άκουσόμενον τοΰ συγγραφι· 
χώς είδέναι τά τών καθ* ημάς έξ αρχής άχρι καί 
π-'ρατος, ίνα παρακολουθώ ν είδείη, έξ ο!ων τών 

luni fortiludiiiis vesliginm in le iijvniliim sii, noc 
tempore obsidionis, quaMit cilius fimrclur, passiin 
vota fuudcbas, sicut in posicrinii exprobraluri 
eutnus; nec posi expiiguaiion<?m, qno lempore fo 
fellisli el fortrm el fugieniem, qitibus, in fugam 
Tcrsus, leipsum Iradidisii niiniii;f p<'r«fqtimtibus. 
A!ia cniin illis ctirac erant, aulcccdeiitia opus nccee-
eanaque sibi. Tui vcro ininitnj», exisiiino, meroi-
nissent, nisi lemelipsuin rewlasscs. Nain fortes bi 
viri coriiemnere soleni ducem ιιοιι lalein, quateu 
ιιοτί te, cujus ignavia iltis sat«& comperia est. 

13. At parum elams passione atque pra?sen(ibn ,̂ 
inlentusque solum visui objectis, a via dedtico qm 
aliquando rrinoio tempore cx historia audhurus 
estquod ad itos pirtinei a prtncipionsquead finem, 
iia ut narralioni inlenricns, ab ill»e qtia? aniiquiius 

πάλαι οία τά νυν * χα\ τά μέν παθαίνοιτο, τά δέ C ad bacc quae nunc cognoscat. Alia autem fleiuiti. 
άλλως Οαυμάζοι - τά δέ καί, είπερ έθέλοι, μανθάνοι 
χαθ' ίστορίαν επιλεγόμενη ν, δσα τοϊς νύν συγχυρή-
μασι χρήσιμα; Τί δέ μή κεφαλήν τινα εφιστώ, καΟά 
τινι σώματι, τή συγγραφή ταύτη, δι* ής καταβαίνων 
τφλόγιρ προποδίσωεύόδως,Ι νθα τδ έσχατον,Ενθεν ελών; 

ιδ*. Μέλλον είναι φαίνεται, χαθά θεψ εύηρέστητο, 
πεσόντι τψ Κομνηνψ βασιλεί Μανουήλ συγχαταπε-
σείν χαϊ εί τι έν 'Ρωμαίοις δρθιον, κα\ ώς οία ηλίου 
εκείνου έπιλιπόντος, άμαυράν γενέσθαι πάσαν τήν 
καθ* ημάς. Ούκούν άπήλθεν έχείνος, Ενθα έχρήν, 
διαδοχήν άφεις γένους, ούχ οίαν έχρήν. Παίδα γάρ 
μικρόν τι παρηλλαχότα τδν παναφήλικα, μή δτι γε 
βασιλείας μεγίστης κρατείν ούκ Εχοντα δι' εαυτού, 
αλλ* ουδέ χατά παϊδας διατεθείσθαι στερεώς, άμέλει n lens per seipsum, sed nec eliam pro juvenili 
καί επέτρεψε φθάσας κηδ-μόνι τδν υΐδν τ?| μητρ^, Λ — ! " Λ'- 1 4 - — — 
ερώτων ούση ωραία, εί χα\ χρύπτεσθαι αυτούς 
έπηγγείλατο εκείνη,τδν τοΰ κάλλους ήλιον πνευμα-
τικώς νεφώσασα χατά περιβολήν μέλαιναν. 01 δή 
Ερωτες εκείνοι πυρσεύσαντες, ώς άν εΐοείεν αύτο\, 
άνήψαν χαχδν κοσμικό ν. Καί ήσαν μέν χα\ άλλοι 
τού έπιτροπεύειν, έν οΓς κα\ δ λαχών πατριαρχείν, 
ό χα\ τάς άρετάς και τδν λόγον περιτιδς Θε^όόσ.ος, 
δν ή τών 'Αντιοχέων τή Μεγαλοπόλει έχορήγησεν 
άγαθδν πολυτίμητον. 'Αλλ' ή γυνή προείχεν, οία κα\ 
γυνή χα\ μήτηρ. Κα\ ήν τού λοιπού σκοπδς αυτή διά 
τδ προφαίνεσθαι. Καί τίνες Ερωτος νόμψ έτοξάζοντο 
κατ1 αυτής, λανθάνοντες, εί πως μεσιτεύσει τά τής 
βολή?, ώς έψκει πρδς βασιλείας έπιτυχίαν. Ύπερ-

aiia admiraiionein ejue* movebunl; ex aliis ran-
dem, si vuli, in bac historia accuraia, q»ae prav 
scnli sint utilia discet. Cur vero beic scripto, sicul 
corpori ouidam, capul non impono, ex quo eer-
ntocinando feliri via irem osque ad flnem inerpli ? 

14. Si aliquid reetum evt in Rotuanla, uos simut 
cmn imperalore Manuele Comneno cecidisso, quem-
adinodum Oeo placuii fatam noslrum vtdetur, 
ac 8tcut eolis deficientis obscuritas omnino 
terram obvolvit. Decessit igilur ille cutn debeba», 
successorem e sna CaniHia relinquens, qui imn eral 
relinquendus. Puer enim erai eoctoa aliquanitiluin 
superans, non ntodo imperii magni regendi iuipo-

aeiate 
flrmiier dispoeitue fuerat, ecilicei paler illiim de-
maridaverat curae matris, quae florida erat in aeiati», 
etsi occultandog- curasset, aoleiu pulebiiiudinie 
epirilualiter nebula nigra undique oblegeng. Amo-
res bi laedas lorquentos, ut coiiaueveruut, in-
cendtum universale excilaverunl. Alii quoque buic 
ciirationi praeposili erant, hiter quos, qui patriar-
cbaltim soriims fueral, Tbeodoeiua virttilibus ai-
que eloqnenlia eximins, quem otnniinodo ^ene-
raiiduiu Mcgalopoli elegii Antiocbena Ecclesia. S^d 
mulier pnevaltbai, ulmulier ct matur,eratque fluit 
omnium quae in palain adduceuda crattt. Qtiidam 
autcm, lege atnoria, ad illaui suapirabanl, lalcnle», 
non seinper stispiiia dedignaiuraiu spcranies, quo-
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rum Onis videbatiir fteperiiiui. Caeteros vero vicil Α ηκόντιζε δέ τους λοιπούς Αλέξιος δ Κομνηνός, 
Alexius Comnenus, nepos Hanuelis imperaioris, 
primi Augusii zonam ferens; aliisqne videbatur 
charior duminse, imperatoria inatrl. lnde igitur in-
yidia orilur, illumque, quod c sorie communi lu-
dere ι dicunl, euspiciens, varias macbinaa urdiri 
non cessat, si forie illi aliquani vieissiiudinem af-
ferat. Sic ergo cuiu opinali esseni tunc de pulcbrr* 
geslts, aesenstis coinmiinis-illi pallium conlexi-
tur,|quo ille non ad volnptatem suam induere-
lur. Hoc vero palliuoi niulli a]ii contexuerunt, 
et duo quoque fllii Androulci, qtii ex Comne-
nis; qui palruelis crat Manuelie imperaloris, ac, 
sicut lingua pedestris diceref, nalus ex fratre. ln 
ilirono regali sedit ultimus non omnino felicitcr, 
noc sibi, nec suis. Nomina horum puerorura eranl, 
priori natu Manucl; Joannes vero posteriori, quem 
ipsum novit imperium, quemadmodum el palrem, 

άδελφιδοΰς μέν ών τψ αύτοχράτορι Μανουήλ, τήν 
του πρωτοιεβαστοΰδέζώνην φέρων. Κα\ προσείχετο 
τή δεσποίνη, τ} τοΰ βασιλέως μητρι, πλέον τών 
άλλων. Ύφέρπει οδν ζήλος εντεύθεν χα\ δ φασιν 
δστραχίνδα κατά τοΰ άνδρδς ύποβλεψάμενος , ούχ 
άνίει έλίττων στροφάς ποικίλας, εί πως έχείνω 
μεθοδεύσει μετάστασιν. Καί πως ούτω δόςαν τοις 
τ/νιχαύτα προφέρουαι τών εύ γεγονότων, συνθεσίας 
κατ* αύτοΰ πέπλος ράπτεται, περιδύσων αύτδν, χοΛ 
συνέξων ού πρδς ήδονήν. Ύφαναν δε τοιούτον 
πέπλωμα ούχ ολίγοι τε Ετεροι, χα\ οί δύο παίδες 
'Ανδρονίχου, τού έχ Κομνηνών δς αύτανέψιος μέν 
ή ν τψ βασιλεί Μανουήλ, χα\ ώς άν ή πεδινά λαλούσα 
είποι γλώσσα, πρώτος εξάδελφος, είς βασίλειον δέ 
θρόνο ν έαυτδν έχάθισεν ύστερον ού πάνυ ευτυχώς, 
ούδ' αύτψ, ούτε τοίς περ\ αυτόν. Όνόματα δέ τοϊν 
πιίδοιν ήτην, τψπρώτψ μέν κατά γέννησινΜανουή), 

non niullo posL Hi ambo quidem tunc conjurave- JJ Ιωάννης δέ τψ μετ' αυτόν δν κα\ αύτδν έγνώρισεν 
runt. In illjs cral Alexius, digniiaie quidem dux 
giimmus, legiliinus sobrinus cbarissimusque im-
pcralori Manueli; insuper Joanncs quoque Dti-
cas, diix, quem ex ipso visu aliquis optimum ju* 
dicasset (magna vero materia cral in iltis iimdia;); 
Ca?sares, Maria e sanguine impcraiorio, quani sub 
imperalore Manuele Irena Genriana saticlo parlu 
genuit, sponsusque cjus Joannes Marcesius, ]u-
vvjiis «lale, sed vir animo. llav oinuia ut niulia 
uiale ceriunl, nbi insidia; laiere seroper non pos-
sunt, sed patefiuut; onuies hujusmodi deprelien-
duulur, uno ex insidiis nvelanle, causaque infor-
matur. Prxeet quidem curalrix inaler, omnium 
doniiita jam eommuni suffragio damnaia, quod nonv 

ή βασιλεία, καθά κα\ τον πατέρα μετ' ού πολύ· Κα\ 
ούτοι μέν δύο τότε συνωμοσάσθην. Έν δέ τοις και 
Αλέξιος ήν, πρωτοστράτωρ μέν τήν άξίαν, άνβψιδοΰς 

δέ γνήσιος χα\ ύπε"ρλίαν φιλητδς τψ βασιλεί Μανουήλ · 
πρδς δέ χαϊ Ιωάννης Δούκας, δ Επαρχος, δν κα\ έξ 
αυτής θέας τεκμήραιτ' άντις καλλιστεύειν έν άγαθοίς 
(μεγάλη δ' έν τούτοις μοίρα ζήλου)· κα\ οί Καίσαρες, 
ή πορφυρογέννητος Μαρία, ήν ύπδ τψ βασιλε; Μα
νουήλ ή έξ Αλαμανών Ειρήνη τδ άγιον έκείνη 
γέννημα έγείνατο, κα\ δ συζυγών αυτή Ιωάννης h 
Μαρκέσιος, νεανίας μέν τήν ήλικίαν, τέλειος δέ τήν 
άνδρίαν. Όποια δέ έν τοιούτοις ώς τά πολλά ξυμπί-
πτει, Ενθα δ λόχος ούκ Εχει κρύπτεσθαι είς τέλος, 
άλλ' έκφαίνεται' φωρώνται πάντες οί τοιούτοι, ενός 

licebal; post eaoa vero sedol filius imperalorque G τίνων τώνλοχιτών καταμηνύσαντος · καί συγκροτεί
ται δίκη. Κα\ προκάΟηται μέν ή επίτροπος μήτηρ, 
κυρία πάντων ήδη προβεβλημένη ψήφω κοινή, ώς 
μή ώφελεν * ύποκάθηται δέ ό υίδς καί βασιλεύς Αλέ
ξιος. Καί κατηγορούνται οί τδν πρωτοσεβαστδν 
ού φαύλως μισούντες * καί μετά πολλά τά διά μέσων 
κατακρίνονται, βραβεύοντος είς τδ πάν τ{ τοιαύτη 
ευθυδικία τού βαθύτατου Θεοδώρου, τοΰ παντεχνού, 
τνύ δικαιοδότου καί έπι τών οίκειακών * καθ' ου 
θελήσας ένστήναι ό μέγας έν πατριάρχαις, Εσχασε 
πάίαν 1ν κενοίς μηχανήν. ^Ην γάρ ό παντεχνής 
αληθώς παντεχνής. Καθείργνυνται ούν έν τψ μεγάλω 
παλατίψ χα\ υΐ αδελφοί, ό Μανουήλ κα*\ δ Ιωάννης, 
πρδς δέ χα\ δ πρωτοστράτωρ Αλέξιος, Ετι δέ χα\ δ 

ρ Επαρχος * τών δέ λοιπών οί μέν άφείθησαν, αληθώς 
μέν είς Ιωλον δείπνον τοίς βουλομένοις αυτών 
θο'.νήσασθαι, φαινομένως δέ κατά φιλίαν χα\ τδ είναι 
ανύποπτοι. 01 δέ τίνες άπώλοντο ποιχίλως, χα\ ώς 
ούχ άν τις ίδοιτο. Πολλο\ δέ κα\ ύπερορία έκόντες 
έδικαίωσαν εαυτούς* ών ήν καί δ καλδς Αακαρδάς, 
δ πάνσοφος τά στρατηγικά, δν ιέρακα διά τδ τής 

Alexius. Primuiu Augusiuiu non leviter odienlcs 
accuaant, postque mulla cau?aruin aliantm con-
demnanl, judicanle in omni re, ciun illa rcctilu-
diue nola, profundissirao Tbeodoro, ouuiiscio, 
primo JMdice prseposiloque palalio. Idco siare 
niter palriarcbas sotilus ad nibilum rcdegit omnem 
lnacbinaiionem. Erai enim versulus, vere omnis-
cius. Vincitintur ergo in magno palaiio, fraires, 
Manncl cl Joannes, iosuper et sumuius dux Alexins 
ei praefectits; reliquorumque alti dimktunlur, in 
veritale quidem in healernai» coaiiam, propler illos 
qui ccenare volebaDl, apparenter vero ob aniici-
nam aiqw innocuiutem. Alii vero diver»o modo 
perierunl ac nemini noto. Mulii* vero exsilium 
obeunles *eipeos punierunl, iotep quos erat egre-
giu( Lapardas, arlis mililaris perilissiuius, quem 
accipitrem noininare consliUierai Turcarum Sulian 
ob cousiiii actioaisque celeriiaiem. Qui tuuc erat 
ieliciier saWalus, poelea tnfeliciter in inaidiig An-
tlronici imperaloris caplus periit. 
φρονήσεως κα\ τδ χατά πράςιν όξυπετές δ τών Τούρκων σουλτάν όνομάζειν έπέκρινεν · δ τότε μέν εύτυ 
χώς περισωθείς, μετά δέ γε άθλίως ταίς τού βασιλέως 'Ανδρονίχου κα\ αύτδς πάγαις περιτετυχηκώς 
κα\ έξολωλώς. 

ί5 . Elita reeae babobant. El vero in unodiequa- ιε'. THv δέ ταύτα τότε, Κα\ τέως μέν περί μίαν 
luor inf.aaali conjnralionis convicti eunl, scilicet ήμέραν οί τέσσαρες ήτιμωμενοι έάλωσαν δήθεν ξυν« 
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ωμοβία:» 6 Μανουήλ κα\ Ιωάννης oi αδελφοί, δ Α Man«l ei foaiuiea frairof,dux aumroiu Alcsias ei 
κρ«*τοστράτωρ Αλέξιος, κα\ Ιωάννης 6 έπαρχος. 
Kat είχβν αυτούς ή χάθειρξις, κα\ πρδ αυτής τά 
«.{αν άτιμα. Το δέ ζέον τού θυμού τοίς κρίνασιν 
Ιβράττετο καλ χατά τής Πορφυρογέννητου χα\ τού 
συμ6ιουντος Καίσαρος. Ούχ είχε δε χαϊ έκζέσαι αύ-
τίχχ, ώς κα\ άπαφρίσαι χα\ γενέσθαι πρόοπιον τδ 
κακόν. *Αλλ* Ινδομυχοΰν χαϊ ύ«στυφό" μενον έπέσχεν 
είς τον. ντον, ώς χα\ χδν πατριάρχη ν δοχήσαι πρδς 
αυτών είναι τους κρίνοντας * διδ καλ αύτδς μέν απλοί-
κώς έμηνύσατο πρδ; έσπέραν τά )ψονα. 01 δι ούχ 
άιλοί έμελέτων άνυποστόλως διακειμένων αίφνης 
τ> καχδν χαταράξαι, καί συλλαβέσθαι χα\ αυτούς, 
ι:.ς άν ούτω τδ εσπέρας αύλισθήσεται άγαλλίασις 

Joannea pra*feri<it. ln viucula ergo conje* ϋ euni, sed 
autea nola infainiae inusia etu Ardar ir« judicaa-
lium conira Porphyrogenelam el eociua Cctarenn 
efferbuiu Siatim ebidlire non poiuit, ut doapumarei 
mauin quod prsevidttMl» Sadtam alle lalent ilUid 
remauebai, ui Ipse palmrcha existintrei ex parti* 
buu ipsorum oaae judicanies; ideo ipae siinpli-
citor ad veaperiiii opiima deiaxii. Illi varo non aiot» 
pliciler in iimooci»ttbu« versabanlur, ul aubilo 
n.alHii» delegiareiiiur, ei eomprebenderenlur el 
ipii , iia ul in cerdibua eomra veepera babitarei 
hrlitia, mane vero luctus, cautibus maxiaae 
silus. lia quidem nfquiiia abdere ae vohiiL 

νυ 

r ^ p * αύτοίς, κ>\τδ πρωί κ)αυ0μδς, απεναντίας τψ ψάλλοντι. Κα\ ούτω μέν ή κακία έπεκρύπτεινήθελεν έαυτήν. 
ες*. 'Ος «έ ή σποδιά ώζε θείου, χαϊ ή δδμή *ατε- Q u j a cinis eulpbur olebat, odorqne roorlale 

p r v j e * G p χρύπτειν σχηπτού δλεΟρίου, κα\ ούχ ήν fhl«ien ignam continere indicabat, laioreqtie IHMI 
λϊθειν, μανθάνουσι τήν έπιβουλήν ©l Καίσαρες, χαϊ poterai, ineidias agnosciiAi Cawaree, inerineaqite, 
απέριττοι, ώς είχον, φεύγουσιν είς τδ τής μεγίστης sutit qnoeraot, iti sacratwaimuii) magire Dei Sapien-
τοϋ βεοΰ Σοφίας εύαγέστατον τέμενος, άσυλον αύτδ β 1 « «etiiplutii Jwgivnl, asyluni es»e Mliciitea, oiunibue 
είδντες, χα\ πάσι προσώποις άβέβηλον. Διαπετάν jnviolabtle. ItliB expntidU brachia arcbipreebyie-

rocinn prior; illit autilialor, ut licebal, requiem 
d«i; verbie ei oparibus letiit sotatii cauaa, qean-
i H i u poterat. F.rai vero, svtui paier eanetus, anpra 
rpiam credi poiest ofllciosus. Magna pars diei non 
fluxetat, cum dominae miniairi in aancitesiniatii 
Hagnam ectlesiant acrurererunt, nt eaaum grex ad 
magtii moroeiUi pr»daro v ne awpliui dicaiur. Cuia 
invenitsent, luni inquirebanl num pr* atiqua 
U«uoris fugerent, lum exborlakanlurutiecuri ( 
suas iterum peierent, miuceoiee vcrba, quaai 
waluia cousiliuin subaudieolia, utpoie dicu f«-
gicnlibue; bio consiliia ac einpbasibii» itt tpsia die-
simulames nen benevoiani mentetn. Non eufim ira 

ι τάς άγχάλας α Ο τοίς δ έν άρχιερεϋσι πρωτεύων* 
περίΓ.ο εϊται, ώς έξήν * δίδω σι ν άνάπαυσιν · λεαίνει 
Άόγοις τε τοίς πρδς παραμυθίαν, χαι έργοις, ώς εί-
χευ ίσχύος. Είχε δε, όσα χα\ πατήρ άγιο;, υπέρ αλη
θείας φίλαθλο;· Ού διήλθε τής ήμ:ρας πολύ, χαι οί 
τής δεσποίνης Ετρεχον είς τήν άγιωτάτην Μεγάλην 
εκκλησία ν, ώσεί χα\ κυνηγέται κατά τινο; άξιο-
λ^γου'άγρας, ειπείν μετριώτερον. Κα\ εύρηκότες, 
τά μέ> fpulr/το, εί χατά μηδέν αίτιον φδβου έ^υγον* 
τα δέ πα ρε κάλου ν τού αφετέρου πάλιν άδεώς οίκου 
γενέσθαι, παραπλέχοντες τοίς λδγοις, χαϊ ώς δύσνουν 
Or.o/Oiav άποπέ/πουσιν, οΤς ούτω δραπετεύουσι * 
-:ϊς δέ τοιαύταις έννοίαις χα\ εμφανείς ύποσκιάζον-
-ς βουλί,ς ούκ αγαθής έπ* αύτοίς. Ούκ {χει γάρ τδ ^ magaa anniler ae diMtmulare potaai, aed senifaer 

τ.άνυ Ουμούμενον σταθερώς έπικρύπτειν έαυτδ, 
ά/λάπου χα\ έχρήγνυσι τδ ένδάμυχον, δ ποία τις 
τ^φώς ταρτάριος βίαιος. 

ιζ'. Οί τοίνυν Καίσαρες βεβαιώσαντες τδ δέος έν 
έιυτοίς, ούχ είχον τδν νούν πρδς τοϊς λαλούσιν ώς 
είς άχαΟον * άλλά τψ παραμεμιγμένψ πιχράζοντι 
χαϊ τδ γλυκάζειν δοκούν ύπεβλέποντο, επιτυγχάνον
τες αύχοί τούτο γε. Ός ούν άπέγνωστο ή τών Και
σάρων πειθώ, χα\ ώς ούχ Ισται αυτών άγραν θέσθαι 
iij. δόλου διέγνωστο, κατανοείται βία. Κα\ %b τοΰ 
στόματος άπαλδν σκληρά χε\ρ διαδέχεται · καί τάς 
βολίδας γλώσσας συστείλαντες οί δεσποινικοί, τάς 
έκ σιδήρου μελετώσι χειρίσασθαι. Και πρώτα χατά 
-.ώ (εράρχου τραχύνονται, δτι μή, τής έκκλησιαστι· 
κ?ς προϊστάμενος, ώς ειπείν, ακροπόλεως, κατα-
r.poU-αι τους πεπιστευμένους αυτή, συνειλεγμένους 
είς πάνυ πυκνδν στίφος, χαλ γίνεταί τις ενταύθα 
συγγραφή, οποίαν δαίμων άν τεχνάσαιτο. 

ιη'. rQ εορτή μεγάλη τού σωτηρίου Πάσχα ° κα\ 
ώ;ειλον τω βασιλεί άσπασμδν ή εκκλησιαστική λο-
γάς, δσοις τδ τοιούτον ανέκαθεν έψήφισται φίλημα, 
'βς δε και τδν αρχιερέα έδει χορυφαίον παρείναι, 
κι·. κατάρζαι τής οφειλής (τψ δέ ή ν δήλον, ώ« τδ 
ίδ.οΰτον φίλημα παραδώσει αύτδν, χατά τι ομοίωμα 

omne tfgnmeftttim diarumpit, Utiqn&iu Tcket»eu8 
iDfemalig lorrens. 

47. Igitur Cxsares iu eemeiipsis timorem con-
tiiieniee , nesciebant quid re&poudeiiduin qua*i 
bona loqueiilibus; sed eub amaro quod dulce ?i -
dcbaiur Utere suapieaii suni, ipaique veruin ex-
cogiiavcrunt. Ubi ergo Ceaaruw obedientia rejecla 
rst, nec erat locn» ponendi praedam,ad dolum re-
ctu-riiui-, vis excogiialar. Mollia ora lunc tenent 
M.aims frrrea^; ac linguas ul jacuia premieotea mi-
niscri imperatricis, ui ferro regajitur curanl. Pr i -
ihuin arebipresbytcio exprobrant quod,arci ui i u 

l>dicam erclesiaalics, ad dicenduui, praspositus, 
iion staiim remiserit, in den&am cobortem collec-
los, tiec boc igna^uin. Quoddaui lunc ^ripliiiu 
apparel, quale dsoiou fabricari poiuiaet» 

48. 0 fcstntn njagnum saiuiarU Pascbae! Dele-
ctum e<clesi« reveieiaije Miiiuouiuin debebam 
imperait.ru quibus veiere slaiulo danduin oeculum 
erui. Scdcun arcbiprcabylerum adesse quasidui 
oporlerel, debiiumque exbolvere iuciperel timerel-
qtic buuiatiu inodo bnic (niauiteeluiu erai boc oscii* 

http://imperait.ru
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fom ipsum esfte prodilurum, propemoduni ad ex- Α του μεγάλου θεοΟ κα\ Σωτήρο; ημών, του Χρίστου), 
emplar magni Dei el Salvatoris noslri, Christi) ne κα\ έδεδίει άνθρωτ ίνως εκείνος, εύλαβού μένος άπο-
rediret sacrilegtia, in via ad palatiuin moraiur; βήναι χατάσχέτος, καί ώκνησ* τήν είς τά βασίλεια 
OuCtili soluti til dilalio, ac procrastinatitr in a!le- όδόν' γίνεται αναβολή του καθήκοντος ασπασμού, 
rvm tempus de quo certior factus esl hnpcralor. κα\ ύπερτίθεται είς έτερα ν ώρα ν, μαθητευθείσαν το/ 
Eralque ilta paraeceve admodum trislis generia, βασιλεί. Κα\ ήν εκείνη Παρασκευή, κα>. άλλοία μέν 
atque bebdomadis post Duminicum Pasclia. In isia τι: φαύλη, χα\ εβδομάδος δέ τής μετά τήν ιτασχά-
coilecia multiludine, qua solilum est tunc impleri λιον Κυριαχήν * καθ* ήν συλλεγέντος του πλήθους, 
palaiium, perflcilur lunc quidem amplexus (super- δσον εΓωθεν έν τοίς τοιούτοι; πλ;ηρουν τά βχσίλεια, 
fluilas invenlionis), perflcilur eimui ac eecrelum, τελείται μέν χα\ τδ άσπάσασθαι (τδ έπιπολάζον τής 
damnatio pairiarcha? ex absenlia, inodo quo qttis μηχανής), συντελείται δέ καί τδ χρύφιον, ή έξ έρή-
aegre eloquerelur. Aliorum enim arcbipresbyiero- μης τοΰ πατριάρχου καθαίρεσις, ώς ούκ άν εύφή-
rum calbdiias (si faiendum ail), aliorum verecundia μως είπείν έχοι τις. Τών μέν γάρ αρχιερέων (εί χρη 
ob magniim timorem, atioruin odium insamnn ar- φάναι) κερδαλεότης, τών δέ ευλάβεια κατά ποίύν 
chiptesbyteralus eic facile peregerunt casum illius, φόβον, τών δέ καί μίσος ούκ |εύλόγιστον χατά τοΰ 
addilis aliis quibusdam aetiatue, strepilum facien- ^ άρχιερατεύοντος ούτω ρ+δίως ήνυσαν τήν εκείνου 
libua, quanlus fuit, cutn niuri Jericbo obsesei lu- χαταβολήν, επιτιθεμένων χα\ τών τίνων τής συγχλή-
bie 6onaniibus corruerunt. του βουλής, καταχτυπούντων, ώς ούχ άν ουδέ Ίερι-
χούντεια τείχη κατ η χούμε να σάλπιγξιν έχείναις Ιπιπτον. 

49. Ul illud quoque bretiter referalur, (cur enim ι θ ' # Κα\ τδ έχείθεν βραχυλογιχώς χα\ αύτδ ίστο-
lougum scriplum prulongare?), lurbalio magnacrat ρ ^ β Λ Ι ( τ £ γ ά ρ αναμετρητέον τά πέρα μέτρου;) 
in palalio , quanta est pro Deo propter ejus veri- τάραχος μέγας τών τού πσλατίου, δσον ήν πρδς τοΰ 
talcm, itemque poputi civilalis, ac ipsiua ecclesiaj, βεοΰ χαϊ τής κατ1 αύτδν αληθείας, τών τού λαού τής 
bujus enim pauci in ista irrueruni, plerique vero π < 4 λ β ω ς > τ ώ ν α Μ ί ς 5 i j τ ^ ς έ χ κ λ η σ ( α ς β Κ α Χ έ κ ε 2 ν η ς 

Deum babebani in omnibus pr* oculis, eveiuibus- γ ά ρ ολίγοι χατεσκίρτησαν έπ\ τοίς πραχθείσιν · οί δί 
que ee foritter opponebant. Scindunlur ergo. Alii γ ε «λείους προεωρωντο τδν Κύριον ενώπιον αυτών 
juniorl iuoperatori obsequuntur. Postquam autem $ιά παντδς, κα\ κατά τών πεπραγμένων έγίνοντο. 
lemel regpondissenl i l l i , et, utinam non fecissent t Ούκούν κα\ μερίζονται. Κα\ ol μέν τψ μικρψ βασι-
didicisseni damnatiom m archipreebyieri, perman- λεϊέκομίζοντο.Κα\καθάπαξύπαγορεύσαντεςέκείνψ, 
acrunl in quibug peccaverunl, insututioiitqtie in- ^ κα\ ώς ούκ ώφελον, διδάξαντες τήν τοΰ άρχιερέως 
Slilerunt, puerum ad doctriiiam intytantes, ul ob- άτιμίαν, έπέμενον οΤς έχαχούργησαν, κα. τήν δι* 
servare consueveranl; tnaximeque omnipolens δασκαλίαν ήσφαλίζοντο, χα\ τδν παϊδα τψ μαθήματι 
inaler, poslque illam, prolosebaslue qui tunc ένερείδοντες, τηρείν αύτδ εϊθιζον · κα\ μάλιστα ή τδ 
nilebatur per ecclesiam lleri poiena, juxlaque πάν δυναμένη μήτηρ, καί δ μετ' αυτήν πρωτοσεβα-
proverbium pugnam cum mulieribus intlilueiat. στδς, 6 κ*τά τής εκκλησίας τδτε μελετήσας δυνα-
τδς γενέσθαι, κα\ σύν γυναιξ\ συστήσας, χατά τήν παροιμίαν, μάχην. 

20. lta quidam egenint, ntalo cxemplo. Caeieri χ'. Κα\ ούτω μέν τίνες οί τοΰ μή καλού. Οί δέ 
vero patriarcbse damnaiionem deflcntes, inforlu- λοιποί έπί τε τψ πατριαρχικψ καταστυγνάζοντες 
niumqiie Csearum, calamiiale magna ac luctti Γι- δυσπραγήματι, έπί τε τή τών Καισάρων δυστυχία, 
niunl. Ul enim breviier dicam , belluni eacrum χαταλήγουσιν είς χαχδν μέγα κα\ ο Γχ τ ι στον. ΕίπεΤν 
inilur, ul ralionabililer possei dici. Inlua in eccle- γάρ έν βραχυτάτψ* πδλεμος κροτείται ίερδς, ώς άν 
eia eemuniunl quasi in obsidione, armis, imperalo- καιρίως φαίη τις. Καί στεγανοΰνται μέν οί τής έχ-
rii vero foris iinpetum faciunl mulli ac fories. χλησίας έντδς ώς έπι πολιορχίχ μεθ' όπλων · οί δέ 
Non pauci eorum qui suul in ecclesta cadunl, in- βασιλικοί Εξωθεν έπιπίπτουσι, καί πολλοί κα\ γεν-
iiumeri vero imperalorii. Hujue pugnae aliquid in ^ ναίοι. Κα\ πίπτουσι μέν ούκ ολίγοι τών έν τή έκ-
forum transivit. Mnllos appreliendU pugna impe- κλησία, τών δέ βασιλικών αμύθητοι. Διέβη δέ τι τοΰ 
raloris, aliie quidem diverse nocuil, alloe vero e τοιούτου κακού κα\ είς τήν άγοράν. Τδ γάρ βασιλ<-
viia eripuit. Longe lateque impletum esi odium χδν συμμαχικδν πολλοίς ένεπήδησε · κ/ι τού: μέν 
ituperatricis, omnesque fernie illud experti sunt. άλ>ως έβλαψε, τινάς δέ καί τ*ύ ζην απήγαγεν. Όθεν 
Ora omnium nomine ejus replebanlur, non in be- καί πλατυνθέν τδ κακδν έπλήΟυνε τδ κατά τής βασι-
nedictionem, aiqiie in malum illius deposilionero* λίδος μίσος, κα\ ή πλω σε μικρού δείν είς απαντάς, 
que conspirabanl. Εα\ Ιγεμον αυτής τά πάντων στόματα, ούκ είς άγα-
θδν, κα\ έβουλεύοντο τά ε!ς κάκωσιν αυτής καί άπόστασιν. 

21. In bis qua3 solent fieri, non solum vindicla κα'. Όποια δέ έν xol; τοιούτοις φιλεΐ γίνεσθαι, 
expeiebauir ex pra?eenlibus, sed etiata iii longia- ού μόνον εκ τών παρά πόδας έπορίζοντο τά είς άμυ-
quum cogiiaiiuites se exlendebant. Mlis in memein ναν, άλλά κα\ είς τά πό^ωθεν άνεβίβαζον τοίς 
venil Comnenus AndiOnicnS, quem superius uie- λογισμούς. Ka\ άνέβη αύτοϊς έπ\ νουν δ Κομνηνδς 
moravimus. ln illis enim evenlibus fortis niiles, Ανδρόνικος, δν άνω τοΰ λόγου παρερ^ίψαμεν. 'Εδό-
auxiliuin salvaiorque fulurus videbalur, »ou eo ut κει γάρ αξιόμαχος επίκουρος άναφανήσεσθαι άν 
laborarct ad sibi viudicandum juguin impciii, scd πρδς τά ξυμπεσόντα, xa\ άλεξίκακος, ούχ ώστε μήν 
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txslrov δράξασθαι χα\ ττρδς έαοτόυ θέσθαι τά ζυγχ Α mairis, quae tulek coramim male faagi credebator. 
τής βασιλείας, άλλ' ώς τής μητρός, ή φαύλως έπι 
τρόπε ύ« ν έδόχει. Ετι δε κα\ τής του πρωτοσεβαστοϋ 
ο!ήσε**ς έξελέσθαι τδν καταπραγματευάμενον. Και 
ήν το?ς πολλοίς, όκνώ μέν είπεϊν, ώς ιορδ κα\ αύτοΰ 
βεοΰ' θα££ώ δέ ασφαλέστερων φράσαι, ώς ευθύς 
μετά βεδν τά τής καραδοκίας εί; τδν Ανδρόνικο ν. 
"Odsv χα\ τού εκκλησιαστικού πολέμου άκμήν έχον
τος περί «ου μεσημβριάζουσαν ώραν, κα\ διαβλεπο-
μένου, ώς έτερο^επής υπέρ τών βασιλικών Ισται, 
π)άσμα ήν λόγων τοϊς πολλοίς, ήδη δέ χα\ διανοιών 
άνάπλασμα οπόχενον, ώς Ιδού δ Κομνηνός ήκει, καΥ 
εγγύς που της άντιπόρθμου τω Βυζαντίψ αύλίζεται 
δ?μάλεως. Καί τδ βουλόμενον έχάστου τών πολιτών 
εΤχεν εκείνον παρόντα τή μάχη. ώς εΓπερ έκ τής 

et ex iiuperatoris menie conira agcnii* antfiiroiieiii 
loHeru voiebai* Muliit erat dicerepigei, qnaai pro Deo t 
verttis atiiem dicere ausiia, sUtim post Dew» epem 
fntsse positam in Andronico. Ideo ttim milltes pro 
Ecclcsia piignanioscfrca meridiein in pngnav ardore 
essenl cl aperare posaenl ee imperalorios aiipeiatu-
103 eeee, fama faisa inler miilios eerpsil, vaneqne 
propalavcrant, jani Coinnenuin appropinquare ha-
b< reque caelra posila in ripa conlra tiyxaulttiim 
Uiitiaqtiiaque cmuin pro certo habubal illum pn-
gna? revera inieresse, quasi ex Sittope CbersoDeei, 
quani lunc occupabat, Megalopolim advolaeeel. Ad 
anum omoes sibi &alvatorem adftiuirum esse exl-
•Umabant, fulcimentumquo imperii, tunc leliciler 

Ιινωπικής Χε^ονήσου, ήν τδτε κατεΐχεν, είς τήν β prolafi pro bcneplacilo Ipsius, dummodo proto-
λΙεγαλόπολιν έπτερύξατο. Καί έδίξαζον εκείνον 
σωτήρα σφών έχάστου Ισεσθαι, κα· Ερμα τής βασι
λείας, χούφως ενταύθα κάκεί παραγόμενης πρδς τού 
θέλοντος, εΓπβρ μδνον τω πρώτο ̂ εβαστίρ καί τή ξυν-* 
ασπιζούση βασιλίδι χαρίζοιτο. "Κπέμπε γάρ δ Αν
δρόνικος φαντασία ν τοίς πλείοσιν, άνθρωπος είναι 
οίος διέπβιν χάσμον καλώς, κα\ οΤς δέ έπαθε, μαθείν 
σγαθδς είναι, πάντως δ' άν και τον τού Μανουήλ 
παιδί α&ΙσεσΟαι χατά το ν ς συχνούς δρκους, κα\ 
μάλιστα τού ς ύστερον, οΟς μετά πάθας πολλάς επέ
κρινε δούναι. Κα\ δεδωχώ;, την τών Παφλαγόνων 
άντεχληρώσατο γήν, ώς χαϊ στρατοπεδαρχείν έχεϊσε, 
χαϊ τά εκείθεν είς κέρδος άπονοσφίζεσθαι- Και είχον 
μέν ούτως ελπίδων οί τής Μεγαλοπδλεως. Αί δέ 

acbaslo el conregnami imperatrici iudiilgerei. An-
dronicu» enim apud pleroaque fecerai ul unusquia-
que existimarel eum ease qui inunduui bene re-
gerei, atque ex hia qu» ftieral passus bomts fuio* 
rns e&aet, omntnoque Manuelis puerum reveriturut 
ob mulia juramenia imprimisqtie ultima quae 
p'»st multat calamilalee ee prestiturum promtse-
rai. Dato jnramenio, terram Papblagonum aorte 
divisit, quasi ibi cattra habiiurus, Indeqae in lu-
crum diviaionem conTenorus. Sic eliaai sperabanl 
Megalopoliiani civea ; aliae tero erant spes atquc, til 
ita dicam, umbra somntorutn, οι ostendtt sequens 
teuipua, mendaeem faciena pulcbram imaginem 
(quam de Andronico aibi unusquisque eflorniave* 

ήσαν ελπίδες άλλως, χα\ ονείρων, κατά τδν είπδντα, C rai), delensque ipsam, re?elans virum uo?um9 ut 
σχιά, ώς δ επιών χρόνος ανέδειξε,ψεύσας τήν καλήν inodcrale loqu.»mur. 
ζωγραφίαν (ήν δ καθένα έπ\ τψ Άνδρονίκψ ένετυπώσατο είς έαυτδν), χαϊ άπαλείψας μέν αυτήν, έκ-
φήνας δέ τον άνδρα χαινότροπον, ειπείν εύφημότερον. 

χβ'. Άλλά τούτο μέν μικρόν τι ύστερον. Τότε δέ 
άνεκαλείτο έκαστος τδν 'Ανδρόνικον, ώς ήδη κα\ 
ταρόντα, ή γούν άλλά παρεσόμενον.. Ός δέ τδ φάν
τασμα έψεύσατο, κα\ ό πόλεμος περί δείλην όψίαν 
κατειργάσθη, (5ίψας πολλούς, κα\ τδ νότιον πολυάν-
δριον τδ πρδς τη θαλασσή πλήσας νεκρών βασιλι
κών, δ δή σαπρία τεθέληται λέγεσθαι, κα\ έχρήν 
χατά τινα ξύμέασιν τήν τότε δόξασαν ήρεμα κατά-
στήναι τους τε βασιλικούς, τους τε εκκλησιαστικούς, 
δποι μέν ήλυον μεθόδων οί τότε, πάρζργον οΤμαι 
ξυγγράφειν · δ δέ ήμϊν δδοποιεί τά εφεξής, είρήσε- j) Qua; vero memoralu digua euiu narrabimus 

22 Sed bac de re infra dicemus. Tunc inrocabal 
uiing()uisque Androiiicum ut jara praesentem, vel 
terle paulo post affuturum. Ubi vcro rumor falsua 
inventus eet, pugna ad vesperam periracla, niul-
lis prostraiis, cceiuetcrioque meridiaoo, quod ad 
marc situm esi, cadaveribus ioiperatoriis iniplelo, 
uude pulredinem oriri necesse crai, juxla foedus 
quoddain, quod lunc •isuin esl, pacifice consiilu'1 
auiu, tuuiinipcratiirii, lum ecclesiastici; in quain 
tUm vero tunc ierlai, superfluum opiuor scribere. 

τ 2i. 
κγ'. Αποκαθίσταται μέν μετά τινζ διαστήματα 

έμμηνα πατριαρχείν αύθις άναγκαίως 6 ίερώτατος 
Θεοδόσιος, συγκαθίσταται ίϊ καί τδ άρχιερατιχδν 
ξΰμπαν είς μίαν ένωσιν χαϊ δοκεί τά τής πόλεως 
ούτω χύματα γαλήνην εύρείν. Ός δέ έχρήν έχα-
στον μέγα πρόσωπον τών εν τή Εκκλησία έκφαίνε-
σθαι, χατά ειρήνης δήθεν λόγον (έγεμε γάρ αυτών 
εισέτι τδ θείον τέμενος παραμενόντων, έξότου προσ· 
πϊφεύγασιν * οΓς μέν ούχ ήν ύποπτον τδ β ιού ν, χαϊ 
οις δέ άπαλώς είχεν ή ψυχή), προύφαίνετο * και έλά-
λο̂ ν̂ χα\ έποίουν, δσα ύπέβαλλεν δ καιρός. 

κδ. Ή δέ τού Ανδρόνικου Ουγάτηρ, ή τδν Συνα-

25. Post aliquot mensium aiilem iniervallum 
s.incliesimusTbeodosiue necessario Uemm in locum 
suuin resiilutus eat, siroul eliam cum itlo omnis in 
UIUIDI tlerus redinlegraiut est; sicqoe commola 
civilae recuperare videiur iraiiquiUiiatem. Inieriia 
diesad?eiiiiin qua unusquisquc roagnaium apparere 
duherel in ecclesia, secunduui pacis coudilioDea (fa-
crum enim templuni adhuc eral plenuin iis qui re-
iisartaeraiti, ex quo eo coufugeranl, quorom viia jaui 
iion erat suspecta, quorumquc animua trauquillue 
erai) advenit. Loquebantiir auicm alque ageiiatii 
temport inservientes. 

21. Aodrooico eral filia, quae, Tboodoro Synadcno 
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novisftime nupta, eoque mox repulao, non ei naturae χ δηνδν θεόδωρον ύστερον είς άνδρα λαβοΰσα, κα\ ταχϋ 
ffficiu, · ιaiunt , Dollibi paruit, accuraieque requi-
auCuil.Glamvero ex ecclesiaadpaireitifugeratSi-
uopeti, posiquam ibi eum e*ee novisset, et iiinere 
prospero asa eet, ui vix vir soleriiseimus. Etenim 
naitira videbatur arte lugiendi illam ornasse quem-
admodum ei patrem, qui felix dici potesi in viia 
av*, quod fogii quodqae se pereequenlc* a via 
declitiavtt. Filia baec «rgo cuin animo virili .aufu-
gisaet, seqtie patri conjunxisset, quseque ad civita-
teni penineut narrasset, alia, quae minqiiam ex 
illius corde delert poltrtuil, scripsit, ipsom adden* 
ptigl Deum coeli tcrreslrem esse dcum Constaiiti :o-
polis iivibua. lloc scriptum f usium saepe evolvcne 
Androuicue semperque meditaos divcrsa in menie, 

αποκαλούσα, ού καθ* είρμδν, ώ; λέγεται, φύσεως» 
έφαίνετο ούδαμοΰ και μήν άνεψηλαφάτο κατ* επι
μέλεια ν. ΤΗν 61 ή αυτής έκκλησίαθεν άποκρυβτ) 
φυγή πρδς τδν πατέρα Ιως χα\ είς Σινώπην, fv6x 
εκείνον Ιγνω είναι · χα\ έσχεν εύόδως, ώς ούχ Αν τις 
ουδέ άνήρ δεξιώτατος. Έοιχε γάρ ή φύσις φιλοτι-
μήσασθαι καί αυτή τέχνην τού φεύγειν, χαθάπερ 
καί τψ πατρ\, δν μικρού άν δεήση τις είπείν, ώς διά? 
βίου χατώρθου τδ χαϊ φυγάς είναι χα\ διαδιδράσχβιν 
τους επιτρέχει ν έθέλοντας. Έ τοίνυν θυγάτηρ εκείνη 
ούτως άνδρισαμένη τά είς δρασμδν, καΛ είς έν γε
νομένη τφ πατρ\, χαϊ τά τής πόλεως περιηγησα-
μένη, τάτε άλλα ενέγραψε ν είς άναπάλειπτον εκεί
νου ψυχή, κα\ δτι δέ θεδς τοίς Κωνσταντινούπολη 

UIHI laliociuio convhicitur, quod oiiiiiia in ruinam Β τ α ( ~ α υ χ 6 ς περλ γήν μετά τδν ούράνιον. Κα\ τήν 
cvcrlil. Iude euini aggredilur iniperalriceiu atqiie 
proiosebasium; conqueriiuriiueris aique ore quod, 
in.peratorias dignitatis sanclilatem ftede caupo-
uanles, couluuieliis liliuni imperatoris afficerenu 
jocang uiinansque baec omnia invtcem experius. 
\ji loquebaiur faniiliariler oimaum indignalionem 
rcprimebal. Deinde borubalur, sed non audiebalur, 

quod inlolcrabilia juberei. lmprimts se jacli-
Ut nibil velle nisi viudiciam regis ; omitia qu* di-
cuiatoal, praecepla fuisae a Inaio Maituele, ?e quo-
que ipsuiu lulelae pondue ferre. 

καρδιαχήνγραφήν ταύτη ν άνελίττων συχνά δ Ανδρό
νικος, χα\ διαλογισμούς άναβιβάζων άεΐ έν καρδία, 
ποικίλους, έχνιχάται λογισμψ άνι, δς τδ σύμπαν είς 
φθοράν έχύκησεν. Άρξάμενος- γάρ εκείθεν άχροβο-
λίζεσθαι κατά τής βασιλίδος κα\ τού πρωτοσεβαστού, 
κα\ μέμψει; έπιπέμπειν διά τ ε γραμμάτων κα\ στομά
των, ώ; άρα τδ τής βασιλείας χαθάρειον καπηλεύον-
τες παροινούσι κατά τού βασιλέως παιδδς, κα\ σχώ-
πτων, καί απειλούμενος, κα\ τών ομοίων αύθις άν
τιπ· ιρώμενος, χα\ οία Ιλεγεν έπακούων, ώς τοίς 
ύβριζομένοις ήρεσχεν, είτα χα\ παραινών δήθεν. 

χα\ μή είσακουδμενο;, δτι μηδέ ήν έπιτάσαων φορητά, έχμαίνεται είς δδδν ώς έπι άμύνη τή υ π έ ρ 
τοΰ βασιλέως, οία χα\ φημιζδμενος, έπιτετάχθαι πρδς τοΰ μαχαρίοι> Μανουήλ, συνδιαφέρειν κα\ αυ
τός ·τδ βάρος τής επιτροπής· 

2δ. Mogalopolim hinc coepit pergere Andronicus Q 
Imperator niolus melu ne parvus Alexius vimli-
ciam aliquando ftssel suu:plurus, reveraaulem quod 
imperator prseitiaiure niorluus erat malo augurio. 
Culleclo ergo exercitu , partim lerresiri, partfin 
navali, cum copiis quas habebat t̂enues atiletu 
eranl), procesdt, modo celeriter, iuodo lardius. 
Morae siudens,lardu> procedere videbalur ob nume-
rum ιιπίίΐυιη ; quod ila nou erai. 

2G. Regionibus Tbynorum el Bitbynorum pera-
gratis, in regionem Bebtycoruni pervenil, caslraque 
posuilcireaClialcedonein versus Megalopoliin; eral 
autem pro vulgo ininimue vir. Distribulo circa se 

χε*. Κα\ ήν ή τού 'Ανδρονίχου είς τήν Μεγαλό-
πολιν τδ έντεΰθεν δρμή · βασιλεύς πρόφασις, Αλέξιος 
δηλαδή δ μιχρδς, ληψύμενος άμυναν · άλλως μέντο». 
αληθώς πρόθεσις βασιλεύς έχείνος, άωρος θανούμέ
νος, ώς ούχ έχρήν. Κα\ γούν συλλεξάμενός τινα 
στρχτιάν, τήν μέν χατά γήν, τήν δέ λοιπήν χατά 
θάλασσαν, ώς' εΐχεν Ισχύος (είχε δέ άμυδράς), 
ήλαυνε πή μέν χατά σπουδήν, τά πολλά δέ σχολαί-
τερον. Μεθοδεύων τή σχολή, δοχεϊ βαρύς είς δδδν 
είναι διά τδ πολύ τοΰ στρατού * όπερ ούχ ούτως 
είχεν. 

χς·'. 'βς δέ τήν των βυνών χα\ Βιθυνών γήν π β -
ριελθών, ήν τής τών Βεβρύχων, χαϊ περ\ τήν άντι-s 
πέραν τής Μεγαλοπόλεως Χαλχτ,δόνα έστρατοπεδεύ-
σατο, ήν μέν ήχιστος τδν λαδν δ άνήρ. Διασπείρας 

tum arle exerciiu , lcntoiiis in locis aptis defixis, ^ δέ τήν άμφ' αύτδν στρατιάν πρδς τέχνην, χα\ 
σχηνάς πηξάμενος έν τδποις χαιρίοις, ώς φαίνεσθαι 
πυχνοΰσθαί τε χα\ πλήθος ίχειν, χα\ τά πλοία δέ, 
οίς ένέβαλέ τι τοΰ στρατιωτικού, περί τά χατ' α ϊ -
γιαλδν βραχέα χαϊ λοιπάς θαλαττίους άγχάλας δεξιώς 
μερίσας χαϊ κατάστησα:, ώς μή σαφώς διαφαίνεσθαι, 
οίά τε και όπδσα εκείνα, τοιαύτην σκότωσιν έπεμψε 
τοίς Μεγαλοπολίταις, τοίς τε άλλοις, κα\ αύτοίς δή 
τοίς πρδς εκείνον έχθραίνουσιν, ώς δοκείν τήν τε 
περαίαν γήν κα\ τους αυτή προσκυρούντας σίγια-
λούς πεπλήσθαι, τήν μέν στρατευμάτων πεπυκνω
μένων, τήν δέ συχνών τριήρεων καί έτερων πλοίων, 
δσα προμήκη σχευωροΰσιν αί χατά θάλασσαν μηχα-

iia ut densum siinul ac numerosum videretur ex-
erciium liabere, navibus, quas replel aliquol arma-
ita, supci' arena liiloris alque in aequoris s.inibus 
perite divisis ac consiitulis , ita ul elare non paie-
lel quales ei quot essenl, laniis lenebris implicavit 
Mfgalopolilauos, caiierosque iniuiicvs ui regio e 
coutra ainu&que iminiiienles pleni csse videren-
lur, Ulara copiig densissimis, alios vero frequen-
libus iriremibus aliisque uavibus quas oblongas in 
Hitlore. rjaris conslrunnl. Sicque nos bomines vere 
buleuiufelacere in bujusmodi. Augeiuus euim acma-
auificainus plcruu^quc quas iuirauiur, quaeque ac-
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ναί. Και είώθαμεν αληθώς έν τοιούτους ουτω πα- Α cuiale iiogcere nequimug, eo quod meiie nosira 
σχειν ot άνθρωποι. Πληθύνομιν γάρ ώς τά πολλά turbaiur rebug qu» iliam ttopefaciunt. 
xa\ μεγ&θύνομεν, & θαυμάζομεν, οία μή ακριβού ν δυνάμενοι, διά τδ τήν ψυχήν συγκεχύσθαι τοίς έχ-
πλήττουσι. 

κζ\ Τοιούτος ουν δ Ανδρόνικος φανε\ς, χαϊ δ ου· 
τως ολίγος μυρίος διαχριθε\ς, έφέλκεται διά βραχέος 
χαιρου πάντας, χαλ τήν δλην πόλιν μετάγει, ώς ού
τως είπείν, πρδς εαυτόν. Κα\ Γνα μή μακρά θαλασσή 
διηγημάτων έπαφώμεν, τδ τοΰ λόγου, άχάτιεν, άλλ* 
ώς διά πορθμού βραχύ πορήσω μεν, έν άχαρεί χρδνω 
πλωΐζονται είς εκείνου οί μεγάλοι, οί μιχροΐ, οί μέ
σοι. Καί θαυμάζουσι μέν, οποί* πρώην δοκούντες 
βλέπειν, οία νυν εμφανώς βλέπουσι, χα\ ώς αί μέν 
μακραλ νηες άλιάδες άρτι γνωρίζονται, τής πρ\ν 
χατά άπατη ν σχοτώσεως διαφωτισθείσης* αί δέ σκτναΊ 

27. Andronicug qui, priiuo minut bene judi< alus, 
taniua pogiea apparuii , oinnes brevi tempore 
aiirabii, omnemque civitatem, ul ita dicam, post 
ge iratigfert. Ne longo narraiionmn Atiminecviiibatn 
gernionig inei dirtgaiu, ged nt ireium cito trajician: 
luomento lemporig ad iilura naviganl magai, parV», 
medii. Hiramor, qua* pridie exigtiniabaot vtfere, 
eaee ea qu* nunc aperie vident, et quomodo bmg» 
naves agnoscuniur nunc graphat, caligine errori» 
aniea dUcu^ea ; lenloria v^ro longis imerraHii ab 
aUerulrtg dietantia, cucumeruin areolitf gimilia. 

μακροί ς αλλήλων διαστήμασιν αφορίζονται, σιχυη- β Exercitug gpeclaculam est vulgare; equi niale-
irinis pierique idonei erant. Expergiscebaittur al-
quo ad ge redibant, ita ut parva agnoscerentur ul 
parva, luinimeque aliquid magni ab ipgig consfi-
luerelur. Amor auiem velus pergeveraag impelle-
bal ut velient hominem aoluin qualia tibi appare-
bai, oiiioia perfecluruiu, juxu quod gibimeiipgi» 
erai conimodo. Aiupkeciebantar ergo illum, ogcuU-
baoturque faciem, cujug agpectuw desiderabatil, 
nianugque in quibug coDfldebant, perquam veue-
rabantur. Laudes oainis generis prociamabaut, glo~ 
riain Dei frequenier canebaui; bortabaitlur, t i i , 
gi poasibite egget, cito ultra (retum se iraneferrei. 
fliauique pedum velocitaa vtrj, a naiura tlli iudiu, 
jiiemibug muhoruni, opinor, amorem novitailg in 

φΰσεως, xa\ τοιαύτην, οΐμαι. χαινοτροπίαν ένθυμή- C ί***1· l l l e tero gavigua, itt erat sane jugium , geque 

)άτοις πρέπουσαι. Ό δέ στρατός δσος πανηγύρι ς 
«οχ ευγενής · οί Ιέ ίπποι, οποίους τους πλείους μυ-
λώσιν άν χαταδέχοιντο. Κα\ άφυπνίζοντο μέν χα\ 
άνέφηνον, ώς τά μικρά γνωρίζει ν αύτδ τούτο μιχρά, 
χϋ μηχέτι μεγαλείόν τι αύτοϊς έπιψηφίζεσθαι. Τδ 
δέ πάλαι ποθούν παραμένον f πείθε ν έ θέλει ν τδν άν* 
δρα μόνον αύτδν φαινδμενον, τδ πάν, χαθά πρδς 
αγαθού σφίσιν ήν, χαταπράζισΟαι· Ούχούν ήσπά-
ζοντο έχχΖνον, έφίλουν πρόσωπον τε, Λ τήν θέαν 
εύχοντα, χα\ χεΤρας, έφ' αΤς έπεποίθεισαν, Ιπ' αύταίς 
ένεθουσίων" έξηρευγοντο επαίνους παντοδαπούς, 
άνεβόων συχνά δόξαν τψ θεψ * προεχαλοΰντο, εί οΤόν 
τε, δΊαπηδησαι είς τήν άντίπορθμον ταχύ. Τδ γάρ 

ες τού άνδρες, επίσημο ν αύτψ τυγχάνον πρδς 

«εως υπέβαλλε τοίς πολλοίς. Ό δέ τά μέν άντιχαρε\ς 
ώς εΐκδς χαλ μάλα, τά δέ χα\ φιλενδεικτήσας έν 
οίκείοις χβνεαυχήμασιν, ούχ ολίγα δέ χα\ Οα^ύνας 
τους είς αύτδν άφεωραχότας, αίρεται μικρού δείν 
έπί χειρών, ού μόνον πρδς αγγέλων, γένους τούτου 
βασιλικού λαμπρού τε χαϊ πολυδυνάμου, άλλά καί 
ύπδ λοιπής ευγενείας, κα\ συγκλήτου λ*γάδος, χ Α 
τών άλλων τέχνων της πόλεως Κα\ εΤχε λοιπδν αύτδν 
ούτως ή Μεγαλόπολις, μυρία χαινοπραγήσαντα. 

κη*. Ενταύθα Ιστιν είπείν, ώς δ μεν είπών, 
c Ευλόγησε σε ό Θεδς έπί τψ ποδί μου, ι άοίδιμός 
Ιστιν είς άγαθδν, έπε\ ουδέ Ιξω εγκωμίων ή τού 
δ'.χαίου μνήμη πίπτειν ο!δε· τδν δέ Άνδρόνιχον έξ 
αυτών βαλβίδων εΙσόδου Εχοι άν ή Μεγαλόπολις 
μέμφεσθαι, δτι ούχ ευλόγησε ν αυτήν δ πους αυτού. 
Ουδέ γάρ Γστατο έν εύθύτητι, ώς τά έφ:ξής άπαντα 
Ιθειξαν. *Αμα γάρ ή του μεγάλου Κωνσταντίνου 
χληρονομία εΤχεν αύτδν, χα\ αυτί χα οί άμφ' αύτδν 
Παφλαγόνες, Ιθνος άτάσθαλον χαϊ έν *Ελλησι βάρ-
6αρον, χελευσθέν ένεπήδησε τψ τών Αατίνων φύλψ * 
οί άφωρισμένοι κατ* Ιθοςάρχαίον περί τδν αίγιαλδν 
τού Βυζαντίου κέρατος, τδν τού φωσφορίου έχόμενον, 
υπέρ έξήχοντα χιλιοστύας έχέοντο είς αριθμόν. 
Έπεχάλουν δέ τοϊς Αατίνοις εκείνοι, δτι πρδς τον 
πρωτοσεοαστού χα\ τής δεσποίνης Εένης ήσαν* χα\ 
δι1 εκείνους έβούλευον χατά Τω μα ίων χαχά. Καλ 
(ν αληθώς ού>τως Ιχον τδ πράγμα. Διεχπεσόντες γάρ 
καί ή δέσποινα χα\ δ πρωτοσεβαστδς τού ύπδ 

oglcnUns tn proprio apparalu, nou parvain fldu-
ciam gpectaniibug injicieag, ruaoibug pgane «g( 
gtgiaiug, non goluiu ab angelis, bujug generie 
imperaiorig illuglrig ae poieotiggimi, ged a reli-
qua nobiliiaie, graatu aique a mulua iucolig civiu* 
lig. Calerum Congianiiuopolig ionuroerag reg uu~ 
vaoiem euiu experta eat. 

28. Nunc dicendum est, quod qui dicebat: c Be-
nedixil le Deug In greesibus meig propier IHH 
nura celebrandug egl, cum jusli mcmoria no» 
gine laodibus perit. Andronicum vero ab Sngressu 
illiug intra suoe murog accusare debebal Megalopo-

) lig , quia non benedixerani ipsara pedes eju». 
Non cgil enim recte, gicul dein omnia detnonaira-
runL Nam gimul ac magni Congianlini sorg emn 
recepiggct, fiUilro Papblagonea qni cvin to erant, 
geiig prava atque inier Grxcog barbara, tavltati a 
Laiinig ad ipgog concurrerunt; qui renoii a genie 
pcraniiqua liuug Byzantinuro iababitanie vergua 
ortenterogexaginta millia elampliug Dumero,diffugi 
erant. Lafmog illi arcugabani qnod a protoaebagto 
ei imperairice suntes, per illos Romanis mabi roo-
liebanlur. Quod reipsa ae babebat. Eo enim adducti 
iniperatrix atque protosebagiug, m a Romanorum 
amore excidtrt nt, ad Latinog aspiciebatii, donis 
ac inprimig proniiggia urbis diripienda; et Rotna* 
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ηο» illit subjiciendi allicicoles ; jam eiiaro ad Α Τωμαίων στέρ-μσθαι, άπέβλεψαν είς τους Αα*£-
incboandam puguam adduxisscnt, nisi Androuicus 
cilo transfreUftsel. Hi aulem, ut dictum esl, ad 
bellum sacruin pcragendum collecli eraut quidem; 
quia auicni itlud brevi dissoluluni iri vidcbanl, 
otiabanlur. De hoc uon inimerilo accusanlur Laii-
n i ; nibil diceic liabebanl, iiihil cerle unde iitnocen-
teg conatHucreiiiur. In bts, bcu I imprudeiiler gtig-
ccpiis malutn magnuiii magno malo sanare votc-
bant Papblagoncs. Cum enim ingressi esaeul Mega-
lopolim aiqueLatinoscircuQ)vei}isseiil(oniuino vero 
verisimite videbaiur alios cx parle iiovaloiuui illos 
adjuluros), Laiitios nec opiuaios aggrcdiuiiiur cl 
crudeiiaaiiue traclanl. Tunc etiain gemuia gpargiiiit, 
quorum 110$ muitique alii nobUcum in pratis Pro-

νους, χαΧ δώροις έπα ράντες καί μάλιστα ύποσχέσεσε 
τού τήν πόλιν τβ προνομεύσαι, χα ι ύπδ δούλε {αν 
αύτοίς τους Τωμαίους θέσθαι, άνέπεισαν ήδη κα> 
πρδς μάχην έξαρτύεσΟαι, εί μή ταχύ δ Ανδρόνικος 
έπεραιώσατο* οί γε χα\ τού, ώς έ£0έθη, Ιερού πολέ
μου συνεφάψασθαι τότε προσελήφθησαν μέν, ήργη-
σαν δέ διά τδ ταχύ εκείνον λυθήναι. Έπεχλάτο μέν 
ούν τοίς Αατίνοις αύτη αίτίασι; ού ψευδής · ουδ* 
είχον είπείν, ούτε μήν έχοιεν άν, ώ; ήσ^ν άμεμπτοι. 
"Εμελλον δέ, οίμοι! κακψ μεγάλω μέγα κακ>,ν έκθε-
ραπεύσαι οί Παφλαγόνες, οΤς άλογίστω; έθρασύναντο. 
ΕΙσελθόντες γάρ τήν Μεγαλόπολιν, καί πλαγιά σαν τβς 
έπί τους Λατίνους (είκδ; δέ πάντως κα\ άλλους τών 
τοιαύτα νεωτερίζεσθαι φιλούν των συναίρεσθαι αύ-

aerpinse, ul iia dicam, manipulos collegimus. Inde B τ οί;), επέρχονται τοίς Λατίνοις, ούχ άν έλπίζουσι 
euiiu nwla pnrseniia nobis eveucrunl. κα\ διατίθενται τά έλεεινότατα. Κα\ σπέρματα εκείνα 
προκαταβάλλονται, άφ* ών ημείς καί πολλοί έτεροι συν ήμίν τεθερίκαμεν λειμώνος Περσεφόνης, ούτω 
φάναι, δράγματα. Εκείθεν γάρ ήμίν καθήκει τά παρόντα κακά· 

29. Porro autem narrarc borreuda, quse ^ider-
ntnl Laiiui; ignis qui,exceptis rebus vi ablaiis, nu-
triebal iucendiuni quod Itomant, qui in naves con-
fugeranl, circa conipita , per littora fecerunl, I011-
gum essei opus, ιιυιι s< lum quod conlra aniiaios 
Laliiius irruebaiit tniliies Andromci, sed quod 
f tiatu erga lam tuulios misere et sceleste agerelur. 
Muliercs oiiim ipsorum cum parvulig gladio ne-
eabanlur. At boc est impriniis borreiidum : sci-
Jicel wulrilus mairum diflissis fenuni fcstiig 

κθ'. Κα\ άφηγείσθαι μέν τά τότε δεινά, δσα είδον 

οί ΑατΤνοι, τδ πΟρ, δ τά κατ1 αυτούς έπενείματο 
δίχα γε τών άφαρπαγέντων, του; χατά θάλατταν 
εμπρησμούς έχ τού παρά Τωμαίοις ώμβρημένου 
πυρδς τοίς έπί πλοίων φεύγειν δρμήσασι, τά κατ* 
αιγιαλούς, τά περί τά; άμφόδου;, f ργον άν είη πολύ, 
και ώς ού μόνον τών άνθοπλιτών Λατίνων χατεφέ-
ροντο οί τού Άνδρονίχου, άλλά χαϊ βσοις περιεποι-
είτο Ιλεον τδ άπάλαμνον. Κα\ γυναίκες γάρ αυτών 
έ^όιπτούντο ξίφεσι κα\ βρέφη. Καί τούτο μέν δεινόν• 

obslelricabai,sicqueei qui luceni solis,non vidcral, C ο ύ χ ο υ τ ω ^ ^ x. r c Χ α ^ γ α β τ έ ρ ω ν άνα^ηγνυμένων 
orci leuebr» succesaeranl: uiorluus erat antequam 
rtvera vixissei. lit>c itrum atque furiosiusesi ca> 
lens indamis. Tunc quoque periii vir sacer inler 
Lalinoe, nescio an ex veicrt Uoma legaiug vene-
r i i , an ex Sicilia; cerle auleiu erat sive Roota-
iitis, sive SKUIUS. Αι uon biinpliciier periil, sed 
induius oiunibtis sacris vestiiutnlis, quae ut sculum 
conlra arma buslium indueral, $i forle ipsum 
viri scdcsti reveriimi esseni. 

30. Hxc aulcm uobis fuerunt lanlum levia gigna 
conim q«a? pa^si sumus. Ttnipla enim Dei jaui IIOH 
fuerunl nobis asyla. Neutiqiiam inviolabilia man-
scruni, cuin ubique pavimenla eoruui cadaveribus 
coiisirala vigebautur, inler quae viri gacri. c San-
guine conspcrsi &unl muri oinuegque pulcbrae Ira-
lieg 1 supra quag sacra lecu bumilia erigebantur. 
At baec pogLea. Tunc vero tatila oiala operali aunt 
Lalini, ul causa Androoici abaolvi a uobis, causa-
que eoruni a Deo audiri videreiur. 

51. Sic igilur Androuicus, ul alibi legiinus, 
in urbemviis iaiis stralara ingresgus esi. Finis cae* 
le;oruiit aciuum ejus fuit, pro par\o quidcm lem-
pore, iinpeiiuiu ceilis condilionibug juniori Ale-
χίο conliniiare, a poteslate vero mairem ejug 
amovere, posiquam gupradicium protoscbastuui 
ipsuui amovibset, baa primitias Erinnydis donans. 

μητρικών έ μα ιού το σίδηρος τά έμβρυα, και πρδ 
ώρας βλέποντος ηλίου τδ μικρδν δ τού φδου σκότος 
μετεξεδέχετο αύτδ, τεθνηκδς, πρινή χαϊ (ήσαι τδ 
τϊλειον. θηριώδες τούτο χαϊ άσύγκριτον μανίαις 
έτεραις. "Επεσε τότε χα\ άνήρ ίερδς έν Λατίνοι;, 
ούκ ο'δ' εΓτε άπδ τής πρεσβυτέρας ήχων 'Ρώμης 
χατά πρεσβείαν, είτε Σιχελίαθεν, πάντως δέ ή Τ ω · 
μαϊος ών ή Σιχελός. Κα\ ούχ απλώς Ιπεσεν, άλλά 
μετά τής παρ* έχείνω ίεράς δλης περιβολής, ήν 
δπλων πρόβλημα περιέθετο, είπως αύτδν αίδέσονται 
οί κακοί. 

λ'. Κα\ γέγονε χα\ ταύτα ήμίν προχεντήματα, ών 
έπά?ομεν. Ήμίν γάρ ουδέ οί ναοί τού θεού άσυλοι. 

D Ουδέ γάρ ούδ* αυτοί άχραντοι έμειναν, δτε νεχρο\ 
μέν έστρώννυον αύτοίς τάς χρηπίδας παντοδαποί, έν 
οΓ; χα\ ίερά πρόσωπα* c Α ί ματ ι δ* έ^άδατο τοίχοι 
καλαί τε μεσόδμαι, > παρ* δσοις αί ίερα\ στέγαι 
ταπειναι ήροντο. "Αλλά ταύτα μέν ύστερον· Τότε δέ 
τηλίκον ήν τδ κακόν τοίς Λατίνοις, ώς έκβοήσαντας 
κατά τού 'Ανδρόνικου δοκείν δικαιωΟήναι καθ'ήμών, 
καί άκουστάς θεψ γενέσθαι τάς αιτήσει; αυτών. 

λα7. Κα\ ούτω μέν, ώς έφθη στενολεσχήσας ό 
λόγος, κατέδυ πόλιν έκείνην εύρυάγυιαν δ Ανδρό
νικος. Καί ήν σκοπδς αύτψ τού λοιπού τών εφεξής 
πράξεων κα\ αληθώς προύργψ στερέωσα ι μέν πρδς 
μικρδν τήν βασιλείαν έμποριχώς τψ μικρψ 'Αλεξίψ, 
κατασείσαι δέ τής χραταιότητος τήν τε μητέρα, 
έπε ι τδν Ιστορούμε νον πρωτοσεβαστδν άπο^χευά* 
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α&το, πραιτόλειον εκείνον 'Εριννύσιν έχδούς. Κα\ Α Τιι Iiis primis rermii anspiciis permansil. Tnnc 
χατέμενεν ούτω προχεντήσαι τάς τών πρακτέων 
αρχάς. ΚαΛ ώσιώσατο μεν ενταύθα χα\ δρκους, χα\ 
αυτούς οίους χα\ δσους, ών ε!ς καί 6 έπί τού μεγάλου 
πανσεβάστου βήματος τεθεμελιωμένος είς κρηπΐδα, 
f ν ούχ Ιστι χιτασεΐται Χριστιανοϊς. Είςαύτδ γάρ ήν 
συμπε-τη^ώς τδ αίμα χαϊ τδ σώμα τοΰ Σωτήρος 
Χρίστου, τά πάσι φριχτά καί πάντιμα. Έδίδου δέ 
υπονοεί; άσφάλειαν πίστεως βασιλικής καί τδ τής 
ταπεινότητος ψευδεπίγραφον. Πεδοί γάρ έαυτδν 
f ίψας δ Ανδρόνικος, κα\ άπαλδν βασιλιχδν πόδα 
χειρι άρα ς ήρεμα, τψ σχληρψ τραχήλω έπέθετο, 
φαντάζων, ώς ούτως ύπδ πόδα τψ βασιλεί άεί πα-
τ ή σεται. Καί ού μόνον · άλλά χα\ έλαφρίσας έπε κά
θισε ν ώαψ σφετέρψ, πρδς σύμβολον χαί τούτο τού 
είς χεφαλήν αύτδν έχειν, χαθάπερ δσιον. 

λβ\ ΤΗσαν ταύτα. Κα\ οί μέν άγχινούστεροι, χαι 
οίοι Ιχειν τδ αληθώς εΰεπήβολον, ώχνουν πρδς τψ 
άνδρί είναι, οδ πάνυ πολλοί εκείνοι, εύ δτι μάλιστα 
είδότες, οίος πέπλαστο* οί δέ πλείους παρήγοντο 
τον αληθούς* καί ήνθισμένας τάς εκείνου τρίβους 
δρώντες, τους βοθύνους ούχ ύπεβλέποντο. αγαθοί καί 
οΰτοί γε δντες Χριστιανοί, καί λογισμό) διοικούμενοι, 
ώς ούχ άρα τοιούτους δρχους συγχέαι χατατολμήσει 
άνθραιπος, γένους εύ έχων, χαί ορών τά τοΰ θεού 
άλλως έπι££επώς έχοντα πρδς αύτδν, χαί πεπιστω-
μένος χρηναι βασιλεύσιν είκειν, οίς ή φύσις άλυσι-
δώσασα τήν βασιλείαν ήρμδσατο, κα\ τδ της αρχής 
μήρυγμα εύ συνεχλώσατο. 

λγ\ Καί ούτω μέν οί ξύμπάντες. "Ο δέ τά πρώτα Q 
χολαχείαν σχευωρήσας, ώς ύπαγαγέσθαι τδπολιτιχδν, 
χαί άνυαας, δ προύθετο, είτα χαί άχκίζεσθαι προε-
οαλετο, οία έν τψ προ^έειν έπί άγαθψ τής πόλεως 
επιτυγχάνων χατα^άχταις, οίπερ αύτψ άναχαιτί-
ζουσι τδ {Ιεΰμα ώς είς ανάβουν τινά. Διδ χαί ανα
χωρεί έθόλειν είς τήν τών Παφλαγόνων αύθις 
έσχήπτετο. Τά δ* ήν χότος κατά τών χαί ευγενών 
χαί Ισχυρών είς τδ πάν, ους μελετών χενάόπώπτευεν 
έναντιωσομένους αύτψ. νΗν δέ έν αύτοίς χορυφαίον 
μέρος οί ώς έ££έ6η έπί γής άγγελοι, φΰλον έχείνο 
χαί γένους έχον τδ ύπερέχον. καί άνδρίας εύ ήχον 
καί πίστεο)ς βασιλικής χαί συνέσεως * χαί δ μέγας 
δουξ, ό Κοντοστέφανος, άνήρ δραστικός χαί φρενών 
γέμων, καί έτεροι μυρίοι δσοι. Έλάνθανε δέ ταύτα 

josjuramia fecil, varia ei mulla, quorum umirn 
fuit pFonunliatum guper tuagno et gacraiisgimo 
guggeslo in medla slalulo ecclesia, quod Ghrl-
gliania inviolabile est, idque eo inagis qaod coram 
sangtiine ei corpore Christi Salvaioris.quttomtiibus 
tremeiida siinl ac veneranda, juralom fuerai. Fecit 
vcro ιι ι guspicareniur conglantiam fidei hnperaio-
ri;e doqtte obsequio ipsius tnendai gcriptum. €um 
enim limiit procubuissel Andronicitg, modicurnqtte 
manti stildevassel pedcnt dclicatum imperaio-
rig,erccto colio gnrrexii, significnns ge aic gemppr 
sub pedibug imperaioris futurum esse. Ncc hoc 
Folum, scd eorurr. exemplo inslstens sigmfkavit 
quod qua* babebai in animo, ctim religionc asgocia-
tutn forc. 

32. Talia isla eranl. AHi autein prudentioreg, 
meliugqtie dignog&Mitc» qnld sil veri in gpccmgfe 
dictig, illi · adhxrere dnbilabaitt, non tamen magno 
numero , utpote optime nogrentes qttali imtoltt 
esset. Plerique vero cilra verum eranl; flortbtte 
gparsos greggus e)ug videuteg, abyigog non strgpica-
bantur hi bont Clirigliarti, hocque raliocinio dueli, 
noa lalia ac tanta juramenta violaturiuii esee lioml-
nero boiue indolig, vidcntam alia* bona Dei ad ge in-
flexa, decereque c*ge fldelcm lniperatoritmg, qui-
bug natura , quasi catenam, dignitaiein imperaio-
riam alligavif, gtamtnaqite arte convolvil prineipa-
tug. 

35. Onnes qnidcm %U\ oplnabantur. IHe v^rA, 
priniHm ambititeU machinaiionibug quod I M J -
debat pcrvonil, ge deindc difficiUorem ogteudere 
Coepit, ul cnm lorreng aquam optatam nd nrbein 
affert, qnidam utfluenlHm eju» rrtro flunt eflicero 
fonaiittir. ideo iternm apud Papblagones rcgi-
dere cnixe votebat. Erat omnino iitf^nsits nobili-
bu»ac poicnlibug, qnog tntilo jnre gibi advergalu-
rog fkuapSoabalur. Capul vcro eoruin gnpradicti an-
geti terreaires erant, quod generia nobilitaie, animo, 
iidelilate erga imperalurem atque pru ^nli:» pra3sU-
b\i ; dux qtioque magniig, Conlogtephanus, vir itro* 
nuiig ingenioqiift pra\stani, aliique innuineri. HJBC 
aulcm p!el>em lalcbanl acc gciebaul ipgum htgce vi-
rig bfifengum. luNio remeare recedercque opinanietn. 

τδν δχλον, χαί ούκήδεσαν, δτι χατά τοιούτων ανδρών D unde ve*teiai,co quod nilitl uliie agcre poseel ad-
ρίμηνε. Αιδ χαί άξιοΰντα μεταπλέεινχαί υποχωρεί ν, 
δβεν ήλθε, διά τδ μηδέν Ιχειν σπουδαίον πράττε ιν 

έχ τών πολλών κωλύμη, έπείχον έγχείμενοι, 
προσχλαέοντες, ποτνιώμενοι, γουναζόμενοι πρ^ς 
βεοΰ χαί ψυχής χαί τών φιλτάτων, χαί ένδιδδντες 
έξεϊναι αύτψ χατά πάντων χρατείν, είς δπερ άν 
αίροίτο. Μή γάρ άν φασι διά τούσδε ή εκείνους τδ 
πάν έξολέσθαι 'Αφίησιν ούν έπί τούτοις ό Ανδρό
νικος τήν Βρύψιν εκείνη ν. Καί βαθμίδα ταύτην πρώ-
την ύπαναβάς τοΰ μέγιστα δύνασθαι διά τήν δημο-
τιχήν ίσχύν, ούτω προσκολλωμένην αύτψ, καί τδ κατ' 
αύτδν ολίγον είς μυρίον έπαύξουσαν, βαθύνει σχέμμα 
λαβνρινθωδες. Καί τέως τρέπεται χατα τοΰ άρχιε-
ρέως, ού δεσμού1 μόνον, άλλά χαί τοΰ μή είναι δλως 

verganttbHS niuliis, reunwe cnilebantur, ploranKw, 
deprecanleg, genua ampleclontes pro Dco, atftiua 
al(|ue rbariggimis, êque illi subtuilteiiteg pro om-
nibug qii» elcgiggti. Haiid etum, inqmant, fag 
est ut propter bog illoevc lolum |>er<;ai. iloc priiuo 
gradu maiiiu» potesiaiis obienio, ροριιΐί ^ratia 
gic illi acquisiia, moxqiie i» immeneum aucla, 
conailium iRcxlricabiie uiediiaiur. Prirao adver-
gng anbiopiscoptiiu vertiiur, qtii uon gohuu rar-
cerei;», ged ul oumino non e.xsislai n<erealur 
euiti judicang, ut sil>i rcluclanteui, iuiprimigque 
quod sensit illura praTidcnlcm inala qtiae «anlrx 
imperalorem acitirug eral ex diversia indiciia illud 
•enait, qvorum unum volgo notum est. 



39 EUSTATHII THESSALONIfENSIS METROPOLIT.B 40 
άξιων εκείνον, ώ; έαυτφ δύσχρηστο ν, χα\ μάλισθ', δτι και ήσθετο προορώμενον, ά πράξει οίτος είς τ^ν 
βασιλέα χαχά. "φσθετο δέ τρόποις πολλοί;, ων εΓς κα\ ούτος διακεκήρυκται. 

54. Quondara gauclo geni exprobravii Andro- Α λδ\ Όνείδισέ ποτε δ Ανδρόνικο; τδν έν άγιοι; 
nleue quod ee gtcui imperatorig patreui gerebal, 
{iumque impcranlis tulclam agil, talig pueri nro 
filio gtbi commissi miitus sludiosus esset. llle auiem 
respoadil ©i sufficere, ai lot et lanlia negotiis dig-
traclus brevibus inlervallis puero invigilarel. Cum 
vero gic benigne exprobratiouibug Androuici re-
gpondiggel, dciu ferruiu acuttim infii.il. addendo : 
ι AUag valde inqmeiug, abi le regein in niedio po-
puliinveneram.» Dixitgenes. Androniciia vero (erat 
enira perspicax in loquendo et aliorum ineniem facile 
peaeCraus quainvis iuvolulam) ex sapiente scoc 
quaprit qnomodo dicere ausus fueril per ipsuro tro-
pidasse iinperatorem ? Maguaniiiius senex anci-
piie verbo inquieludinh frelu , clanim ease v«sr 

γέροντα, δτι βασιλεωπάτορα τόπον επέχων, οί; έπι-
τροπεύει του βασιλεύοντος, ού συχνά παραβάλλει 
έπισκέπτεσΟαι τδν εί; υίδν τεθειμένον, τοιούτον 
δντα. Ό δ* ύπειπών άρκεϊν, εί διαλείπων βραχέα 
ήκει πρδ; έπί σκεψιν τού παιδδς, άνθρωπος τοσούτοι; 
μεριζόμενος πράγμασι. Κα\ ούτως ήπίως τψ τού 
Ανδρόνικου προσενεχθείς όνειδισμφ, είτα χα\ καυ
τή ρα δριμύν έπήγαγε, προσεπειπών, ώς "Αλλως τε 
καί έξεφρόντισα, ήδη τδν βασιλέα ένδεδημηκότα σε 
έξευρών. Είπεν δ γέρων. Καί Ανδρόνικος (ήν γάρ 
δςύς, ώσπερ στρεβλά είπείν, ούτω και υπονόησα ι 
τά μή βαθέως έλικτά) πυνθάνεται τού σοφού γέρον
τος, πώς ποτε άν είποι, δι* αύτδν έκπεφροντικέναι 
τδν βασιλέα; Καί δ μέγας θατέρφ σχέλει τού 

bum dixil, ι cum postquain in colurana firma B σημαινόμενου της έκφροντί*σεως ένερεισάμενος, φά-
te siabilieris ad gustinenda quae pueri sunt, mul-
lam solliciludiaem deposuerim, io teipso forliori 
ponderc posiio. ι Tuuc Andronicug tacuit, ira 
sub peclore pregga, bocque uno duplici et aculo 
slrepitu conlra seuem imorio, utpote acutus Ar-
meniug. Im jungens injuriam et ironiam, ab 
boc tempore palam gerere curai» alatuii; eoque 
venil vir diligeniUsiinug, ui paulo posl molegtia? 
repetiU sint ad banc audaciae exlreniiuiera, qua 
vila archiepigcopi in discrimine fuerit post op-
probria inulla, qnalibus Jud*i Deum operuerunt. 
Nigi ergo eenex providens sua» saluii, ο medio se 
auglulig&et, arcbipraesulalu doposilo, quod no-
luigsel fuigaet passus. 

v i i είπε τδν λόγον, χαθότι c Σου είςάστραβή κίονα 
ύποστήσαντος έαυτδν, β α στάζε ι ν τάύπέρ τού παιδδς, 
αύτδς άπεφορτισάμην τδ πολύ τού φροντίζειν, ανα
θεμένο; ώς Ισχυρφ σοι αυτό) τά βαρήματα ι Ησυ
χάζει ενταύθα δ Ανδρόνικος, χα\ τδν θυμον ύπεν-
θαχών, καί τούτο μόνον άκροβολισάμενος δίχα ^οίζου 
λιγέος κατά τού γέροντος, ώς άρα βαθύς Αρμένιο;. 
Και παραμίξας τή βαρύτητι χαί σαρχασμδν τδν 
άχρι χαί μειδιάματος, αρχήν εκείθεν έθετο τρανέ-
στερον μελετών. Καί είς τοσούτον έξίκετο δραστη
ριότητος, ώςμετά μιχρδν έπαναστήσαι καί έπιστήσαι 
τους χύδην πικρούς Ιως καί είς έσχατη ν θρασύτητα, 
ώς καί διαχρησθήναι χίνδυνον γενέσθαι τδν αρχιερέα 

C μετά πολλά; ύβρεις, οποίας χαί Ιουδαίοι έτοξάσαντο 
άν κατά θεού. Καί εί μή τεχνησάμενος δ γέρων εαυτό) τά σωτήρια, έ χ μέσων κρύβεις άπεσύρη, 
άποδυσάμενος, ώς έχρήν, τδ άρχειν, έπαθεν άν, δπερ οδκ ήν αυτό) έθέλοντι. 

55. llle quidem sic geipsum subduxil, advereus 
allo* furere Andronicum pennitieng. Hic vero ubi 
hoc saxum proeminene repressissct, exiiium ad-
versus omnes evomnit, adeo ut non poese drci 
hunc esse gonlem, itlum vero rton esec, aed ad 
vereus eos qui omnino inaontet erant (quod oequi-
im cuaiulus est).Postqiiam imperaioris mairem in-
i-hisjsset in sacrario medici Diomedia inter sauctos 
conspicui, ibique non diu retinuisset, eduxit inde 
alque subuiereii, iptoietris usus, quoruin aliquos 
superbia ejus paulo post condemnane roeriio re-
mnneravit: Deo sic nos docente, qucmadmodum 
pesaima jubentem, ha tgnave obedieniem aDeopu-
niri, teste Oavide. ^ 

36. Uaergo inique (ecil. Prxlerea convoralis 
omnibug eleclie virig geoeria iiiugtriggimi die 
quadani, cujua horrorem nefandum aliquig de-
ecribel, oniiieg comprebeodit sicut pigceg in reii 
faiali,exeeptig bonig angelig, qui elbi fuga consu-
|enleg dispersi gunt. Omnegque tractai deinde 
more iniquo ; 0am, privalim unuraquemqae % arguit 
egge gecrelo pro rege, illiug (quse est justa vox) 
hogtis. Ad carcereiu paucos quosdam danma-
Til fuere qui obcatcati gtinl, iiqoe pletique. Quog-
dam vero ex iis in exgitian perpeiwun egil. 

λε'. Καί αύτδς μέν ούτω ξυ ν έστειλε ν αύτδν, άφε\; 
καθ* έτερων με μ η νέ να ι τδν Άνδρόνικον. Ό δ' έπεί 
ούχέτι προβλήτι σχοπέλω τινί άνεκρούετο, έξεχύμαι· 
νεν ολέθρια χατά πάντων, ούχ ώστε καί είπείν, δ; 
τε αίτιος, δς τε καί ουχί, άλλά χατά τών μηδέν δλω; 
αίτίων (τδ άδιχώτατον) · χαί τήν τε του βασιλέω; 
περιγράψας μητέρα έν τφ σεμνέίψ του έν άγίοις 
σοφού ίατήρος Αιομήδους, έπισχών ού πολύν χρόνον, 
άπήγέ τε χαί έβύθισεν, ύπουργοίς χρησάμενος, ών 
ένίους δ χαταβραβεύων αυτού θυμδς ού πολλψ ύστε
ρον εύ ποιών έτίσατο, πα ιδρύοντος ημάς καί ούτω 
τού θεού, ώς χαί 6 έπιτάσσων τά φαυλότατα χαί δ 
ύποτασσόμενος τού προσώπου πειρώνται τού βεού, 
οποίου οίδε Δαυίδ. 

λς-'. Τοΰτό τε οδν.ούτω έξήμαρτε. Καί σύγχλητον 
δέ θέμένος ανδρών λογάδων απάντων τών τού μεγί
στου γένους, χατά τινα ήμέραν, ή ν καί έγγράψηταί 
τις άν ε Ες αποφράδα διινήν, συλλαμβάνει εκείνου; 
ώσεί καί ιχθύος τινάς έν άφύκτψ πανάγρφ, δίχα γε 
τών καλών αγγέλων, οί χαί οία πτερυξάμενοι ές φν-
γήν, έσχορπίσθησαν. Καί διατίθεται πάντας, ώς ούκ 
άν εύλογήσοι τις, λαβάς έπιχαλών έκάστοις τδ κατά 
βασιλέως ένδομυχείν, έχείνου (εύστόχως είπείν) 
άλιτήριος. Καί ολίγους μέν τινας έδικαίωσεν εις 
είρχτήν. ΤII σα ν δέ οί χαί έξ ομμάτων έγένοντο, 
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πλείους γε οδτοι. Τινάς δέ καί ές άειφυγίαν όπια- Α P&ulo P^st telecll* hiit qni 

48 
comprftbensi fuo-

ορίου; f στείλε. Mrca βραχύ δέ κα\ τους καθειρχθέν-
τας δποδιελών, έμέρισεν εΓς τε τυφλούς έχ σιδήρου, 
καί μή τοιούτους * ώς άν, οιμαι, βλέποντες αυτοί 
τού; πεπηρωμένους, άε\ ζώσιν Ιμφοβοι, χαί συνεπαύ-
ξωσιν ούτω τ6 κακόν τής καθείρξεως. Ού πολύν δέ 
χρόνον με.ίνας, έπιβαλείν έφίεται χαί τψ ύπερανε* 
στηχότι βαθμψ, χαταγνού; τής πρώτης έχείνης βαθ
μίδος ώς ταπεινής. 

λζ*. Γογγυσμδς τοίνυν αύθις αύτψ τεχνάται, χα\ 
βαρύτης προβάλλεται, χαί φόρτος φορτίδων ού φο
ρητός, χαί ώς ούχ Αν ε Γη αύτψ στερχτέα, εί ούτω 
εάσχειν κινδυνεύει τρόποις πολλοίς. "Επασχε δέ Αρα 
4δ%ν, αλλ* ενδόμυχος ήν, πολλούς αύτδς ύποβαλείν 

*α\ είσαύθις άτλήτοις παθήμασιν. 'ΙΙς δέ επέμενε, 

raut, 6θ8 divisit ιιι c*caloe ferro, inqae bos qtii 
non fuerant, ut ipsi, exisdmo, bos mtitiiaio» viden-
les, cura mete seniper Ttverenl sicqae adangerehir 
fKeoacaplivitaiis. Aliqaolempore tuna exspmaset, 
projici in locum siiperiorem jubeU bunritiuteii* 
prlmi loci nimiam jndicans. 

37. Murmttr inimm rarsnm adversiis lUom exci-
talur: moruni durilies eiprobratnr impooilumqtte 
ab eo pondus intolerabite, et quod ipso,ti ad 
laltro pfletiam coudemnareltir, indigtie txturtia 
forel. Nibil eniro paiiibalur ipse, sed ex ifistdti», niui» 
ios eipontbat pcoiiis tniolerabilibus. Cnm vero 

μακρά γογγύζων, χαί χατά σχήμα δυσανασχετών, Β mawerel non siue gAmiiti, el rem a»gre ferr«t ia 
χαί τ{ μέν ψυχή νεμόμένος βασιλιχώς τήν Μεγαλό
πολις τή δέ γλώσση τήν Παφλαγονίαν προφέρων, χαί 
άπερ αύτδς έ^ητόρευεν έχείσε χαλά, ών δήθεν Κων* 
σταντινούπολις έστέρετο, χαί θησαυρούς έχόμπαζεν 
εκεί «φυλαγμένους αύτψ, Φανίου δή τινα Svpav, 
χαί αύτδς ταύτην άναπλαττόμενος τοϊς άγνοούσιν, 
ονα τύχη αύτδν τά πρδ τούτων ήλαυνε · χαί ήσαν,τά 
τοιαύτα προβλήματα φωνασκούμε να τψάνδρί έν συ-
χνοίς δχλοις χαί συνεχώς, χαί ποτε χαί παρά τισ« 
τών θερμότερων έν τψ χοινψ, χαί συς ουδέν τι έχφο-
βεί, διά τδ μή έχειν πράγμα, χαθδ δεδίξονται· χαί 
ήρεσε τοίς τοιούτοι ς άναβοήσαι, ώς Εί μή χαλά σοι 
τα ενταύθα, ούδ' έστι προσμένει ν έπ' άγαθψ τής Με 

aaiiuo pasceug naagaifloeutia iu:peraloria Coa-
lianiinopolii», sermone autem P.»pblagoBiam ant* 
plecieas, ubi plurimos pulchros aermoiies compo-
iuerai, quibus posiiuoduin privabatur CoDatantiiitf-
polis, gloriabatvr sibt servaloa ease ibi tbeaaurot, 
quandam portam quideni Phanii, quam iastau-
rabat ignoraniibus qua eorle pro illia ipw vexa-
reiur. Ha?c eranl arguiueiUa ab ilio jacuia ia turbia 
densis c i plus sciuel, ac quadam dte coram qiii-
busdam ex liberalioribus plebis, quoe nibil tinquaitt 
ierruerat, eo quod iiulla catisa eia erai ob qttaia 
limcrenl; ei placuii illis exclanare, quomodo, si 
nulla liic sibijuciinda cssent, non remauewi Mc» 

γαλοπόΤιεως,τίςάνείηδπροσίστασθαιφρονώνσω-^ 8 ^^" ρ Γ 0 u r b i e f c , i c i l a l e : J a m * l l i f U d e 

<ouid«mi A J I ^ . v , \ s „ ' U A X ^ 4 C lalif flri wluie tniiue curavehi? V i * dux palrona 
noetne urbU nubis sufflciel ad procuranda imbis 

τηρίφ τοιούτου ανδρός; χαί δτι Ή οδηγήτρια, ή 
πολιούχος ημών, άρχέσει αυτή άντί πάντων χατα-
πράξεσθαι τά ήμίν σύμφορα* ώς τοίνυν, έφ* οΓς παί
ζων έλάλει, ούτως έμπεφορβίωτο, σιγ | ευθύς, τήν 
ύποχριτιχήν σχηνήν χαθελών, χαί μηδέν τι πλέον 
είπείν προσθεμένος. Καί γοΰν τήν μηχανή ν ταύτην 
είς χΧνδν Ιδών σχάσασαν, χαί που χαί αύτδς παροι-
μϋϋδώς ειπών, ώς Αύτη μέν ή μήρινθος ήμίν ουδέν 
έσπασε, χαί τδν άχχισμδν τού έθέλειν άπελθ<ίν γνω
μάτευσαν ούχ άγαθδν είναι, οία τού σχηματισμού 
χαί τού χρώματο; άναποιούντος, άπερ χατά τής 
βασιλείας έβουλεύσατο, χαί αποτελούντος αύτδν άντί 
άρχοντος υπάρχον, ετέρας γίνεται σοφωτέρας πε-
ριεργίας. Ή δέ ή ν μηχέτι αμέσως τους δχλιχούς 

utilia adversus umnia. Poaiquaia ergo bis quas 
nugaudo loquebatur eoa refreaaaxet, subilo lacel, 
scena coniica linila, nibilquc amplius dicere praj-
eumil. Gum igiiur baec macbinatio niliil profecisaet, 
fuuiculus ipaius,ui allegorice dicobal, oiliil exnobie 
elicuisset, nec Gcium propoaiium discedendi nnl-
lius essc poiuissct uiililatis ,el cum omnia fi^inenta 
et coloraia quae adjulura fueranl ipsi in consiliia 
de solio imperalorio, adjuvisse ui pro priino ducc 
dux enset secundiis vidisscl, novam quamdam 
viam aperil. Ncuitqnam luil basc ul Hirbae omnia 
generU prolenus ad ipsnm accedereni, scd qui erant 

χαίξύγχλυδαςεί;δμ.λίανάξιοΰνήχειν αύτψ, άλλά D h l ^ eiiiiiienles, quoa magno nyiuero b«c illuc 
τους έν αυτοί; προύχοντας, χαί οίους έχειν περιάγειν 
τους πλείονα;, χαί χεφαλαρχείν ώς έν θύραις. Άλι-
τήριοι άνθρω-ο: εκείνοι, φιλοστασιασταί, δχλοχόποι, 
βασιλείς οΤον έκαστο; περί τους δμοήθεις. Φιλούμ-ν 
γάρ οί ελαφρότεροι εύχόλω; έπε σθαι χελεύουσι τοίς 
πρδς & πεφύχαμεν Οδηγού σι * πεφύκαμεν δέ οί πολ-
λο\ πρδς το φιλόκαινον, έπ^θυμηταί δντες καινών 
ξυμβαμάτων, καί τδν χρόνον απαιτούντες έγχαινί-
ζειν ήμίν άλλοτε άλλα ξενίζοντα. 

λη'. Οί τοίνυν τών τού δήμου τά πρώτα φέροντες, 
καί ανεγείρειν τους λοιπούς έχοντες, προβληματι-
σθέντες οίον ύπδ τού Ανδρόνικου τδ βουλητέον έκεί-
νψ, είτα τόπους αυτοί έξεύρισκον χατά τούς δεινούς 
%οιαύτα σοφίζεσθαι, δι* ών έπιχειρήσχντες συμπε« 

P A T B U L . GR< C X X X V L 

sparsurus erat el praeposilurus quasi exlCemo 
agmlni. Hi bomines erant reipublica; pesles, fac-
tiosi, scditiosi, reges unusquisque inler pares. 
Namque pro levitaie noaira sequi amanius eos qui 
ducuut ad ea ad quae iinpeliit natura; plerique 
enim natura impcllimur ad novaa res, cupidi novu-
rum evenluura, poslulante» ui lempue inlerdum 
res insolitas renovet. 

58. Qui igitur primalum populi tenent, et caete-
roa exciiare praesutnunl, defensores Andronict joxta 
volunlatem ejaa,argumenla quara possunl validisalraa 
emiUnul in fonea, quibus insoliia elabsurda, cuin 
pace dlxcrim, perfn innt. My>lcria eiiam uon saucia 
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facicnles ad hoc pemnerunl, ut in lncem adduce- Α ρσνούσιτδ έκτοπον, κα\ δκνητέον δέ είπείν, κα\ άτο· 
renl quae tenebris sunt digiia, multitudinique per- w κ α \ μύστη ριασθέντες τδ μή δσιον, έτελούντο 
euaderent quod civitas ruioam tion effugiet, nisi 
eum panro el inexperlo Alexio in imperii coneor-
lium adoriUeretur Andronicus, oplirose iodolis, et 
in regnandi arle adeo versatus, ui cum illo unperii 
gubernacula bene rectirrus foret; non ila ut avelle-
reiur, sed ut producerelur maxime magnificare-
lurque parvilas ejus; communitaie quidem unius 
dignhatie, consortio verofaborum aerumnarumque 
quitms plus satis assuefactus erat Andronicus, 
nmUimoda experientia exercitatus. Nonpaucis per-
suaserunt utbenevolis auribus audirent ac incalcsc* 
reni ad consummaiionem communis imperii Alexii 
et Andronici. In principio quidem de macbinalione 
inugsilabaiur, poslea sermo flebat, paulo post 
palam eiiam clamabatur. CaHerum pubiice ad 
prmcipatum invitandus erat Andronicus; qui nisi 
ebediret* jamjam. rogandus esset; si vero nec ila 
exaudiret, inflexibilis permanena, vis adbibenda 
torei. Dicunt ei hoc esse melius, tllum pati quod 
non vult, scilicet regnare, qoam iminrfum ruinam 
paii. Huic assontiunt multi ex plebe. 1n bonc vero 
iorreniem fluit quaedam colluvies ex congregatione 
altorura, non abundangquidem, gednocens ideoque 
a nobis abborrendtim. Non enitn eimpliciter dete-
Mabatur aetalem puerilem Alexii imperatortg An-
dronirf gralia, sed furore suo res lurbavif, uique 
Androiricus fureret fuit causa. 

Β 

3 9 . Inter itlos erunt ceiebrea Η qui fuerunl lum 
fidelee, Coastantinus Patrenus, imago accurata 
adulalionig, imbelli mana Micliael, vir difQcilig 
gubcrnaui, facilis vero ad pravitaiem. Erat vero 
in iills vir insignig quasi fcrens signum ruinai (erat 
Jorle timc In ntedia aetaie) nalus ex patre perilo 
de repubKca judicandlgeque in latrocinia immer-
gendi : Stepbanug quidem nomine appellalus, et 
«upcrillo flagiocbri9topborites, qui inutatus,exquo 
adversug Deum operatur, antichristopboriles co-
gnominaiur ab iis qui rectesenliunt. Huic jai» lem-
pug gtatuam vitii erexerai. Gum enim affinitatem 
non jvnxigget cum gemeiipso, sed nequius egis-
aei quam pro connobto nobili, dcdit eiiam ingigttei» 
•indictam. Narea enim ejus diiiseae guol, ita ul 
non bene respiraret, acilieei ex quu non decebat, lo-
raque casiiganiia euper dorsuni ejus non pauca ce-
cideruol. jEqueautera inverecundus, omni pudore e 
froaie deposilo, non absiinuit in publico apparere 
ut in derisum \erlerelur, scd quagi malum nulluin 
ftcUset dearobulabai, gicut aniea, audacia guper-
bus, oetendensque non ge pudere, et sic vi persua-
dens malum oibil esse, give faciat give eu&lineat. 
Curo iiaque ab omnibus despiceretur, et illustris 
matrimonii βρβ frustraiua, nullaque alia spes 
promolioiiis adeseet, sad frusira limlna impera-
leria lererel, quadam die forte cdidit verbura alias 
cpiideui eflecluu) malam eorlitururo,quod ipsi ycro 

πον · 
πρδς έκεινο, xa\ έδαδούχουν είς εμφανές τά σκότους 
άξια, χα\ άναπε(σαντες τους δχλους μή άν έκφυγεΐν ^ 
τήν πδλιν τδ άπο>είσθαι, εί μή τφ μικρω κα\ άγυ-
μνάστο) Άλβξίω τά είς βασιλείαν τδν *Ανδρονικδν 
συνδυάσουσιν, εύ μάλα δεδασμένον, κα\ τά είς τοι
αύτας τέχνας οίον τε δντα συνδιαφέρειν έκείνψ τδν 
βασίλειον ζυγδν · ούχ ώστε μήν χα\ κατα^ιπτεΤν, 
άλλά κα\ μάλιστα ύπανέχειν, καί τήν εκείνου μεγα-
λύνειν σμικρότητα * κοινωνία μέν αξίας μιάς, υπερ
οχή δέ κόπων κα\ πόνων, οΤς δ * Ανδρόνικος είθιστο 
άδδην, πολυπλάνοις πλάναις κατά τδν είπόντα γεγυ-
μνασμένος · ήγειραν ούκ ολίγους άναπεισβήναι, ορ
θώς άκούειν xal διαθερμανθήναι είς έξάνυσιν του 
συνάρχειν βασιλικώς τόν τε Άλέξιον, τόν τε Άνδρόν 
νικον. Καί τήν αρχήν μέν ύπεψιθυρίζετο ήρεμα τδ 
σόφισμα * μετά δέ έλαλείτο, μικρδν δέ δσον χαί έξε-
βοάτο τρανέστερον * xal έδει λοιπδν εμφανώς προ-
χληθήναι είς τήν αρχήν τδν 'Ανδρόνιχον * χα\ ε Ε μή 
πείθοιτο, άλλά τότε δυσωπηθήνακ · ε Ε δέ μηδέ ούτω 
χαταχλίνοιτο, άτενώς έχων, πειραθήναι χα\ βίας· 
Κα\ χάλλιόν φασιν δν παθεΐν έχείνον, δ μή βούλεται9 

τδ βασιλεύσαι δηλαδή, ήπερ έξολέσθαι τά κοσμικά. 
Καί έταιρίζονται μέν ε Ες τούτο πολλοί τών τού λαού* 
συνεπι^έει δέ τφ κλύδωνι τούτφ κα\ άπό^οιά τις 
τών τής συγκλήτου, ού πολλή μέν, έπί^4όητος δέ, κα\ 
τούτο γε ήμίν άπό^ητο;. Ού γάρ απλώς άφωσιούτο 
αύτη τήν κατά τοΰ βασιλέως Αλεξίου νεωτέρισιν 

C χατά χάριν *Ανδρονίχου, άλλ' ώσε\ χα\ μεμηνυία 
βυσσόθεν έχυχάτο, κα\ τδν Άνδρόνικον συνεξέμαινε. 

λθ'. Κα\ έσονται άοίδιμοι έν τούτοις οί τής ημέρας 
εκείνοι πιστο\, Κωνσταντίνος δ Πατρηνδς, τδ τής 
χολαχείας ήχριβωμένον άφίδρυμα, χα\ δ άπλούχειρ 
Μιχαήλ, άνήρ γλοιδς μέν πολιτεύσασθαι, στρυφνδς 
δέ πονηρεύσασθαι. *Ην δέ χαί τις άνήρ λάμπων έν 
τοίς τοιούτοις ώσεί που χαί φρυκτδς ολέθριος (μέσος 
ήν δτε τήν τύχην), πατρδς έκφύς δεξιού λογίζεσθαι 
τά δημόσια, κα\ έμβαθύνειν κλέμμασιν · Στέφανος 
μέντδχύριον, τδ δέ έπ* αύτψ Άγιοχριστοφορίτης· 
δς μεταθεμένος, έξ δν δ κατά βεδν διάκειται, Άν-
τιχριστοφορίτης παρωνυμεϊτο τοί; Ορθά νοούσι. Τού
τον ό μέν φΟάσας χρόνο; παρεσημήνατο είς ανδριάν
τα φαυλότητος. Κηδεύσας γάρ ού καθ' έαυτδν, άλλά 
πανουργευσάμενος υπέρ άξίαν γάμον ευγενή, δέδωκβ 
τιμωρίαν ούκ άγεννή. Τάς 0ίνάς τε γάρ άπεσχίσθη, 
& τε μή καλώς φριμαξάμενος, καθ* ή ; ούκ έπρεπε · 
κα\ τών αυτού νώτων σωφρονιστήρες Ιμάντες κατ-
εχόρευσαν. Κα\ δμως Εταμδς ών, κα\ τήν αίσχύνην 
άπδ προσώπου θέμενος, ούκ άπήγαγεν έαυτδν τοΰ . 
προφαίνεσθαι, μ ή κα\γελψτο· άλλΌΤα μηδέν τι 
κακδν δεδρακώς, περιήρχετο, ένθα κα\ πρώην, φιλ-
ενδεικτών τδ θράσο;, κα\ έπιδεικνύμενος τδ μή 
αίοεϊσθαι, κα\ ούτω βιαζόμενος τδ μηδέν τι φαΰλον 
ή ποιήσαι, ή παθεϊν. Ός δέ περιεωράτο πρδς πάν
των, καλ τού γάμου τε τού υψηλού ήν έκπτωτος, 
κα\ ουδέ τινα εΤχεν άλλην άνάβασιν, άλλ' έν κενοίς 
τάς βασιλείους θύρας έξέτριβε, λαγχάνει ποτέ προη-
καμένος έπος, άλλως μέν σφαλερδν, έιυτφ δέ άνα-
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στάσιμον. *Q; γάρ δ Μαυροζώμης Θεόδωρος, δ έχ 
Πελοποννήσου, άνθρωπος πολυμεμφής, έφ* οίς υπέρ 
τδ δέον έδρα, μετά θάνατον τοΰ Άγιοθεοδοφίτου 
Μιχαήλ, τοΰ έν δπογραφεύσι βασιλιχοϊς μεγάλου, 
Ιγγιστα τψ βασιλεί γεγονώς ύπερεφαίνετο, οί μέν 
άλλοι έχεφρονοΰντες έπεττον, εί τί που χόλου χα\ 
εΤχον, έφ* οΤς μή άνέβαινον * δ δέ πρδ τής'βασι) είου 
σκηνής καθήμενος, έξεβόησεν είς πολλών άχοά; λόγψ 
σχετλιασμού άδικα πάσχε ι ν, είπε ρ δ δείνα μέν καί 
δ δείνα, ούκ εϊς τοσούτον κακο\ πεφηνότες, εΐτα 
δψοΰνται, αύτος δέ φαυλεπίφαυλος ών, κα\, ώ; άν 
τις χωμικευόμενος είποι, μιαρδς, κα\ παμμίσρος, 
χαί μιαρώτατος, κα\ άνθος κακίας, κα\ πονηρίας 
άβυσσο;, και οίο; διοράσθαι, δσα κα\ δαίμων, άφίε-
ται ζξν είκή, κα\ ούκ ε!ς μέσον παράγεται, τά οίκεία 
έπιδει ξόμενος, κα\ άρέσων είς πλουτοποιίαν. Επήγε 
δέ έαυτψ κα\ δρκον μέγιστον, μή άν εύρήσεσθαι τλν 
έπι κακία ίσον. Έφη ταύτα στηλογραφών έαυτδν, 
χα\ περιαυτολογών, ώς αύτψ έπρεπε, κα\έπ\ πάσιν 
έστέναξεν ώς βαρυπενΟών, κα\ έξεπυρώθη χόλψ τδ 
πρόσωπον. Κα\ οί μέν άλλοι έταράχθησαν πρδς τδν 
λόγον, και έχαραδόχουν χαχά, λογιζόμενοι, ώς ού 
μόνον αύτδς δεινά πείσε τα ι αΰτίκα, τής βοής έντδς 
άκουσθείσης, χα\ είς ύβριν τψ βασιλεί λογισθείσης, 
άλλά χα\ αυτοί πρδς μέμψεως έσονται, δτι μή θυμδν 
χατά τοιούτου άνδρδς άνέλαβον. Καί αύτο\ μέν ού
τως· Τοΰ δέ χαθ* ημάς βίου τδ χρεών οΤς ήμάρτομ<ν 
τοτε μέν άθώον άφήχε μείναι τδν άνδρα, μέγα χα\ 
τούτο δοκούν εΐναι. Ού μαχρδ; δέ διέσχε χρόνος, 
χα\ ήρξατο παρυψοΰσθαι δ άνθρωπος* χα\ χηρύξας 
έαυτδν πονηρότατο ν , εύρηκεν έπ\ πείρα γέρας 
δμοιον, ώσε\ χαί δεινός τις κλέπτττν είναι ά να χηρύ
ξας, προσληφθείη ποθέν. Και έχείθεν άρξάμενος τοΰ 
χατά βίον ύψους, γίνεται έπι τοΰ στρατού, χα\ ευρε
θείς έ«\ τοΰ Άνδρονίκου τοιούτος, προσλαμβάνεται. 
Κα\ ή καθ* ημών πτερωθεί σα συμφορά αίρει αύτδν 
έπι πλέον ύψού, και είς ψυχήν έντήχει φιλίως τψ 
Άνδρονίχφ, Γνα πάγχυ χακδς χαχδν ήγηλάζη, χα\ 
μή,τά χαλά τοίς χαχοίς συμφύρηται, χα\ δ δμοιος 
είς τδν δμοιον άγηται. Κα\ ούτω φρονηματισθε\ς 
είς πλέον, χα\ ούκ άνασχόμενος, εί καιρδν άρτι έξευ-
ρών ο6 πτερύξεται, καθά τι δαιμόνιον πρόσωπον, 
πειράται ύπερπαίειν αύτδς είς τδ κακδν πάντας τε 
τοδς ώς έ^έθη τοΰ δήμου προάγοντας, χα\ δή χαΐ 
εαυτόν. Καί συλλαβόμβνος, δσοι τής χαλής συγκλή
του βουλής παραπτυσθέντες έξεβράσθησαν κατ* αύτ-
τδν, χΰμασιν έλαυνόμενοι, & πνεύμα πονηρδν ήγει-
ρεν (ήν γάρ χαί τις δαιμονοφόρητος λέσχη σύγκλη
τος, ώς «ροέχχειται, εύφυως έχουσα κατ* εκείνον 
άλλοφρονείν) ού μήν δέ άλλά χα\ τάς φαύλας κεφά
λας του δήμου, πρδς δέ και τδν τηνιχαΰτα πατριαρ-
χοΰντα, τδν Καματηρδν Βασίλειον, άνδρα θερμδν χα\ 
οίον χαθομιλείν τούς χαιρούς, ώς τδ παρ* αύτψ βου-
λόμενον έκριναν (δς τού μεγάλου Θεοδοσίου, τής φί
λης καθαριότητος γενομένου , άντεισηχται, δν 6 
Άνδρο*;χος ήθελε, χα\ άνακάμψαι τήν φράσιν, δς 
τδν *Λνδρ6νιχον ήθελεν- Ιν μένος ούτοι πνέοντες, 
κα\ οίον δι* αλλήλων ήκοντες κατά τινα σύντηξιν 
ήθους, χαέ ταυτιζόμ·.νοι ταίς ών Ιπραττον αίρέσε-

Α vilam restituii. 13 bi enim Maurozomes Theodorus, 
ex Peloponneso , homo omni viiuperatione di-
gnus, omnia praviiatia eectator , mortuo Agio-
Iheodoriio Michaole, inler scribas imperaioris 
insigni, qui gecundus ab imperatore erat, caeleri 
prudentiores ad illum confugiebant, si aliquam 
roolesl am experirenlur quod non proraoverentnr. 
ille vero anie imperaloris tabernaculum sedcns, 
in omninm aures voce lamentabili clamabal se 
iniqua pati, cum hicetbic, qui non in lantum cri-
minum profecerant, promoveaniur, ipse vero, qui 
est peasimus, alque, ul stylo comico dixeris, vitio-
8U8,omni vitio viiiosus ac viiioeisaimus, perversitaiis 
flos, pravilaiie abyssus, acieniia mali nec a dsemone 

I victtie, qui vivere aineretur, alque in publtconon 
apparcret, cura proprio apparatu el diviiiarum 
jaclaiione. Juramenio insuper sponie coniirmavit, 
non sequalem tibi malitia unquam inveniri pos e. 
Haec dicebat infamiara sibi inureos ac delrabens ui 
Ipsum decebat, de ommbus gemebal ut rocerore 
confecius ,indignalione autem erubescebat vitllus. 
Hoc vero sermone caeleri conlurbaii sunt, anxie 
mala exspeclantes ac diccoiee non solum mala eum 
atalim perpessurum esse, audttis iniue bis clamo-
ribus atque in opprobrium imperatoris versis, sed 
ctiam ipsos pariler esse vituperandos, quod non ira-
scanlur hujuscemodi bomiui. Sic i l l i . Nosira vitae 
auclor ob peccala nostra impuniium lalcm tiruna 
dimhlit el servatum, quod ipsum magntim videltir. 

' Non roulio post, vir nosier promoveri incepil; 
camque denuntiassel se esse pessimutn, ia len-
lamento reperil similem mercedem , quemadnio-
dum cum aliquis se perilum fiirandi denuntiasset, 
alicubi comprebenditur. Posiquam sic ad bonoree 
promoveri incepisset, exerciiut praeficimr, lalisque 
invenlus ab Andronicd, aggregalur. Faiuui no-
sirum velocibu8 alis in majorem aliimdincm illum 
exlollit, ei pro amico sese instnuat in Andronici 
animam, iia ul malus malum omnino possei age-
re, neque bona cum malis miscerenlur, equeeontra 
aimile simili jungeretur. Iu hac alliiudine niajore 
adhuc cupidissimus, nec contentus, si occasionem 
oaclus non advolaverit, quemadmodum genitis infer-
nalis, ipse pravitate orones supradiclos populi pr»-

1 sides vincere conatur, etiamque seipsum. Ab illo 
comprehenei omnes qui in boc pulcbro conventu 
flttciibus compulsi, adversus ipsut» effcrbueranl, 
qtiae spiritus malus inspirabal (bic enira convenius 
erat quaei a da îuonio possessus, sicut exposiiuni 
esi superiui, feliciier propensue ad cerianduin 
adversua illum), alii vero eliam homlnes eediliosos 
populi, praeterea qui lunc gerebat palriarcbatum, 
Camaterum Basilium, virum sludiosura, quiquecum 
86 daret occasio colloqui poicral juxta quod ab eo 
exigebatur (qni magno Tbeodosio, in sancia in-
tegritale relicio, successeral, queiu Amironicus 
Tolebat et, ul einendelur phrasis, qui vofebat 
Andronicum; fortiier navigantes, ul sibi iuvicem 
consimiles juxta disposilioiiem ntorucn ulqtie con-
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scnlienlcs unauimhcr in his qua» peragebani) ; ita Λ ctv*)e ουτω δή ου ν προσειληφώς κα\ τούτον δ τών 
vero isic adjunclusquoqtic hinc pravorum aculo lo-
gotbeta» (damnalus enim ad mulciam fuerai Au-
gustus vocari, non reipsa hujusmodi ad negolium 
aptus) accedunt cum eo ad Andronicum, iyran~ 
nidem celebranles , illum lerribilia parare una 
dictilanles in modum communicationis, si cum Dei 
auxilio qui ipsi confidenies perierint neglexeril, 
non solum niaximam baoc civiiatem, sed omnes 
rcgiones quas babei, sive ad orienlem, sive ad oc-
eideniein, omnesqqe eaeteras. Parvum autem re-
gcm venerabanlur ob bonas naturae dotes. Quod 
veroad prasens nibil illum esse sanclum dicebarit, 
orpbanumque despiciebant; ad pedes ejus pro-
slet nebant se maiime adulalionibus indulgeutea, ad 
iidelitatem suam imperatori teslificandam alque 
ad babenag imperii simul cum Hlo tenendag, ne 
non juxia fabulam juvenis Pbaeibontig, qui 
rum inscius curru paterno uli volaerat, omnia 
ihisere perdiderit. Cum vero a pedibus Andronici 
rediissemerecti, manus exiendere coeperum ad 
Deum, et eadein rogaverunt. llle vero bis jam 
visis.erectis, quid iutus paterelur, quamquein-
credibilter gauderet, quis non suspicarelur ? Forig 
aulem alias futabat seipsum, videbaiurque nec 
valere nec posse viveresi lalia audirel, quasi utG-
duciaro deainieret laborassel.Quis gum ego, aiebal, 
et quomodo jam possem ? quomodo fugiam, quo-
modo muiabo vivendi raiionem nisi recessero?Tunc 

φαύλων 0ινηλάτη; λογοθέτης (τούτο τε γάρ έτιμήΟη, 
και τδ σεβαστός κληθήναι, ού δήπου χα\ ών τοιούτος 
πρδ; πράγμα), ήκουσι παρά τδν 'Ανδρδνικον, τήν 
τυραννίδα χοροβατήσαντε;, δεινά ποιείν εκείνον λο-
γοποιούντε; κοινή ώς έν έπι κλήματος λόγω, ει τούς 
αύτψ πιστευθέντας παρά θεού περιόψεται ολομέ
νους· χα\ού μόνον πόλιν ταύτην μεγίστην, άλλά χα\ 
δσων μερών αυτή έχεται προς τε ήλιον άνίσχοντα, 
και πρδς δυσμάς, χαί δσα λοιπά. Κα\ έσέμνυνον μέν 
τδν μικρδν βασιλέα κατά γε τδ φύσει καλόν · προς 
δέ γε τδ παρδν ουδέν Ιερδν αύτδν έφασχον είναι, καί 
άπεδοχίμαζον μονούμενον * και προέπιπτον αύτψ 
τών ποδών οί τήν κολακείαν περιττότεροι πεισθήναι 
είς βασιλείαν, χα\ τών αυτής ηνίων συνεπιδράξα-
σθαι, (Αή χα\ κατά μύθον δ νεανίας ούτος Φαέθων, 
άτέχνως τδ άρμα τής αρχής χειριζόμενος, χακώς τ δ 
πάν διαθήσεται. 'Οτε δέ χαί τών ποδών άπαλλα-
γςίεν τού *Ανδρονίχου δρθούμενοι, αί χείρες αύτοίς 
ώς είς Θεδν άνετείνοντο * χα\ έθεοχλύτουν έπί τοίς 
αύτοίς· *0 δέ χατορθούμενον ήδη βλέπων τδ έφετδν, 
ένδον μέν οία έπασχεν άν, χαί ώς Εχαιρεν αμύθητα, 
τίς ούχ άν τεκμήραιτο; τά μέντοι έκτδς άλλως Εχρω-
ζεν έαυτδν, καί έδόχει μή άν φέρειν μηδ> (ήν, εί 
τοιαύτα άχούοι, χα\ ώ; είς άπιστίαν γυμνάζοιτο. 
Και τίς έγώ, έλεγε, χαι πώς άν δυναίμην; χ*\ ώς 
φευξούμαι, χα\ ώς μεταστήσω τού βιούν έμαυτδν, 
εί μή άφίεμαι. Κα\ έ^άπιζεν έαυτδν, χαΛ ταίς θρι-
ξ\ν ένύβριζε, χα\ πολλαχού είλείτο, δοκών μέν έθέ-

sese pcivuliebat, saeviebat in crines, ac ubique q λειν διέχδυσιν ώς είς φ υ γήν, διδούς δέ άλλως τόπον 
eecedebal, visus eligere aecreia loca pro fuga, 
se tradens alias clam laeliliae el cacbinnig, mutata 
facie bic el illic, quali* ille, pessima. 

40. Gum vero commodius lentorium flgore cona-
tus fuissel, ita'disposuil illud ut supra cubile sta-
ret, ut forie sic muliis persuasum fleret ipsum in 
antecessum constiluisse horam post quam fugeret 
turbanique non excilaret, adulatores ineplias suas 
concinnantes, tol mulli ut non fuerlnt, vocea exlu-
ierant, custodias ordinaveranl observalionesque 
viarum quae illuc duccbant exquirebanique quid 
eventurum essci. Tunc patriarclia itlos extricans 
modo quo nos audiio risimus nuncque inaxime 
rideinua, iuler nos repetenies hoc scurrilius 

χαρ$ χα\ γέλωτι λεληθότως έν τψ στρέφειν ώδε χαί 
έχει τδ πρόσωπον, οποίος έχείνος, τδ περιπόνηρον. 

μ'. Ώς δέ τήν σχηνήν ταύτην συμπήξεσθαι τεχνα-
σάμενος άσφαλέστερον, προσεποιήσατο πλασάμενος 
κα\ τού ύπερψου γενέσθαι, εί πως ούτω φαντάσει 
τούς πολλούς, ώς ύπερθέμενος τήν ένεσνηχυίαν 
ώραν, φευξείται μετ' αυτήν, κα\ άπαλλαγήσεται του 
δχλοκοπείσθαι, οί κόλακες έντεινάμενοι τήν άρμο-
νίαν τού λήρου, είς δσον πλέον ούχ ήν, φωνάς τε 
ήραν, κα\ φύλακας έπέταττον καί συντηρήσεις τών 
εκεί διεξόδων, κα\ διηπορούντο, τί άν χαί γένοιτο· 
Κα\ δ πατριάρχη; έπιλυόμενος αύτοίς τδ άπορον, 
ώς ημείς και τότε μανθάνοντες έγελώμεν, χα\ νύν 

ι Lude, lude de maiis eventibus, ι iile dieebat ^ δέ έτι γελώ μεν, παρψδούντες έκαστος έαυτψ χω 
compedes, manicas collariaque Gomneno parari, 
quibus retinereiur. Haec ille. quidem. Mulli aspi-
fiebant ad iuvenliouem cujusdam aenei operis : 
Quid fient isla ? aicbaiu. Il!e vero oblique verleus 
tgomenlum capilis dexlraniqueinallura erigensin 
aiguum crucis, vincula, alligantibus applaudebal; 
tuin habilu arcbipresbylerali AudiOiiicum retine-
bal, locum desiguans, ubi mancniem inveoerat; 
ineistebatque ne relinquerel civiiatem seque ad 
aliain converleret. Hic vero scilicet invitus pa-
liens, adversus palriarcbain exclamal, e.o qtiod sic 
ipsum ad fugaip paraltim alligaverit. lieu! in-
quil, quid agis, despota? Ac poslquam boc sa>.pe 
lepeliisset, dcsinii alu voce lamenlari qnasi ob 

μικώτερον τό * c Παίζε , παίζ' έπί συμφοραίς, > 
αύτδς έφη κα\ ποδοκάκην , κα\ χειροπέδας, και 
χλοιδν περιτραχήλιον, καί δσα τοιάδε μηχανήσααθαι 
τω Κομνηνψ, δι' ώ^ κατέχοιτο άν, ΕΙπεν έχείνος 
ταύτα. Καί οί πολλο\ άφεώρων πρδς έπίνοιάν τίνος 
χαλκεύματος · κα\. Πώς έσται ταύτα ; έλεγον. Ό δ* 
ευθύς πλαγιάσας τδ τής κεφαλής κάλυμμα , χαί 
τήν δεξιά ν εύθετίσας είς άέριον σταυρικών χάραγμα, 
κατακροτεί δεσμούς τούς άρέσαντας* χα\ αμφίβολων 
ίεραρχιχώ; έπέχη τδν 'Ανδρόνιχον, χα\ αφορίζει, 
δποι ευρε μένοντα* χα\ κατααχήπτει μή άν άφείναι 
τήν πόλιν, καί άλλην τραπήνχι· Ό δέ ώς άβοΰλητα 
δήθεν παθών, καταβοάται τού πατριάρχου1, οία 
ουτω καταδήσαντος τδν τρ:'χειν Ετοιμον κα\, "Πμο*, 
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φησ\, τί ποιείς, Τ ί π ο τ α ; Και συχνά τούτο λογο-
χοπήσας, άνεισιν ύψοΰ στενάζων, ώς έπ\ μεγάλω 

ν χαχφ. Κα\ 6 πατριάρχης ύπειπών τά δοχοΰντα, 
ησύχαζε. 

μα*- Κα\ τοΰ λοιπού (ίνα μή τήν κοσμική ν άη-
δίαν άδολεσχώ) γίνεται τών κακών δρόμος είς τδν 
περίδοξον ναδν τοΰ Εωτήρος Χρίστου, τοΰ Χαλκί-
τοΰ, χαί ευφημία τοΰ Άνδρονίκου άκοντος είς βα
σιλέα, ώς άν χα\ αύτοι και εκείνος εΓποιεν είτα χα\ 
βία είς εκείνον, ώς Κα\ μή έθέλων άρχηγδς ημών γε-
νοΰ· καίπερίθεσις παρασήμων τή βασιλεία πεδίλων, 
έχείνον μή καθιστώντος τούς πόδας, και περίδυσις 
διαδήματος * χαί βίψις μέν καπνικού καλύμματος 
του περι κεφαλήν, δπερ Ααζόθεν είχε τήν άφορμήν 
είς σύμ6ολον, ών έμελλε χαπνφ φΰραι, κατεμπρή-
σας τδ πάν, άντιφόρησις δέ ερυθρού, αίνιττομένη, 
δ σων χεφαλών καταψηφιείσθαι μέλλει αίματα. Κα\ 
σνγχάδηται τδ εντεύθεν τφ βασιλεί Άλεξίω, χαί προ-
κάθηται. Ύπερέκειτο γάρ αύθωρδν εκείνου τδ άπδ 
τούδε, και συντιμ$, ους αύτδς επέκρινε* χα\ προ
βάλλεται αρχάς, έξ αυτών βαλβίδων τδ της χατ' 
ούτδν βασιλείας άρμα πρόσθεν βολών. Και τδ μέγα 
χαχδν τφ μιχρφ χαλφ συγχίρνοται. 

μβ/. Βραχύς δ έν μέσω χρόνος, χα\ περιγίνεται* 
κα\ ώς άν μή δρήνου μεγάλου Ιξαρχος χαθισταίμην 
τοές φιλαλεξίοις , είτ' ούν φιλοβασιλεύσι, λεπτοτο-
μών παχείαν σχυθρωπότητα έχ ποδών απάγει τδν 
ννμβασιλέα. Και τού ζυγοΰ τδν Άλέξιον έχτινάξας, 
είτε πνιγμώ τφ δι* αγχόνης, ώς διαχέει λόγος δ 
«λείων, είτε χαί άλλως , ώς έχείνος οίδε χα\ οί 
συγχαχοΰργοι, άντεμβάλλει τδν υίδν Ίωάννην, τδν 
τοΰ Μανουήλ, ύστερον, ούχ δτι χαλλίων ήν, άλλ* 
δτι 6 μέν Μανουήλ άπιστύγει τά τοΰ πατρός,,καί 
πως έβλεπεν είς τδ μέλλον, κα\ τδν ββδν έπίστρο-
φον είναι τών γινομένων κακών ύπελάλει· ό δέ 
Ιωάννης έστεργε, χαί τοίς «λημμελουμένοις έχαιρε 
συνεφαπτόμενος· 

pf "Α δέ τδ εντεύθεν δ Ανδρόνικος ού λέγω 
ήμαρτπν, ή έπλημμέλησεν (άλλως γάρ οί θερμότε
ροι δνομάσαιεν άν), γλώττης δείται νεανιχής φρά-
ζ-ίΐν, κα\ πρδ αυτής λογισμοί βαθέος χα\ οίου εύ
στοχα βαλλειν, χαθ' ών άν επίβαλε! * άπερ ημείς 
άκολωλεχότες τφ γήρα, τοσοΒτδν φα μεν έπιτέμνον-
τ«ς, δτι, δποίά τις Δαυίδ μεμελετηκώς άπεχβήναι 
έν γα τφ χατά τδν Ούρίαν χα\ τήν γαμετήν, τδν 
μέν Ανδρα βασιλέα, τδν Άλέξιον, προίάπτει χάτω 
παραστείλας τού ζήν, είτα χα\ βυθφ θαλάσσης πι-
στεόσχς, χαδά τινές φασιν, ώς ούχ άν έγώ άναχρί-
ναιμι, χαθάπαξ άπεστυγηχώς τήν φ ούλη ν ταύτην 
περίστασιν. Κα\ έχείνος μέν ούτω τδν παϊδα βασι
λέα συνέστειλεν, εί χα\ λόγοι τινές ύστερον ζωήν 
έχείνου χατεψεύσαντο· είς δ παίζων δ Ανδρόνικος 
έξελάλησέ τι δριμύ* δς άκουσας περί που τά χατά 
Χιχχλίαν τημελείσθαι τδν Άλέξιον βασιλιχώς, ήδύ 
γελάσας, *Η δή, · Ιφη , άριστος κολυμβητής, είπερ 
έν Κωνσταντινουπόλει χαταχυβιστήσας είς βαθείαν 
θάλασσαν, απνευστί διεξέδυ περ\ τδν έχείσε πορ-
Ομδν. 
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maliHn magfium. Tum palriarcba verba proiata 
diceole, coniicuil. 

41. Cttleram (ne cvm Uwlio omnhin\ gar-
riam) malorum concursuf flt in gloriosistitnum 
teiDpiom Salvatoris Chrigii, Chalcilis, jamqtie pa-
lam Andronicug imperium renuere ferebaior ae-
ciplti fama; fli deinde vis in ilium: Dux vel i n -
vitug nosier esto. Deinde cotburni imperatorii, itlo 
pedes AOQ prebente, ac diadeflia afferuntur; ca-
pttig velum fnmogi eolorlg amovet, quod Laxo 
ieoog auibugdam temporibua poriabat iti gignum 
eon-.ro qe» famo migcenda erant; cumque ottonta 
incendigget, ritbnim conlra jubet afferri, gigAil-
cana qiianlorom capUom aanguig damnandus egaet» 
Dein cum tmpcratore Alexio eedet ac praagidet. 
Exinde eniio gapra illnm gedebat, etquog condignog 
judicabat cohonestavi. DimUiit tnagislratns, atqee 
a rapagolia eurrum imperalorlum projecii. Sic 
parvo bofio malitm magmnn niigcetur. 

49. HU rebug breve lemporig iniervaHum inier^ 
cedit el lamen guperfluum, ac quagi magui luctus 
constitutus eggem dui pbilalexiis et pbilimperaion-
bug, idem tempug, bumorem deosum DtoesiiiLe 
niiuuens, cohnperalorem abigit. Ex jugo pogi-
quam Alexiuin praecipilassel sive glraugulalioue 
cum fune, ul refert fama magig crediia, sive aliier, 
re cognila ille el coosorieg ejus, substUuii 
ioannem, filium Manuelis ultimum, hoa quod 
erat mclior, aed quod Manuel palrem detegtabaiur, 
eo quod etiaoa futuruin providebat, Deumqtie cilo 
vel lardiug vindicem esse malorum operuro sen-
liebal. Joanneg rero digsolutog amabat, eoruiuque 
commercio deleciabalur. 

43. Qu» doinde Andronicul non dico peccavit 
(aliter enim geverioreg eum recenaebuiil) ea nar-
rarejnniorem linguam exigit et qna? examinabit reg 
antequam eaa in medium profcret. Quanluro pcrdi-
dimug in genectule tanlumrepelimu«,scilicet, sicut 
David mcminit de Uria cl uxore peccasse, vinim 
imperatorem, Alexiuia praecipltasse, vitx tenni-
iium poguisae deindeque abyggo marig coroihigisge, 
juxta qoosdam, sicut nos nou judicalrimus, hanc 
odiogani circumslanliam in perpeluum borrenteg. 
Ilancque ille puero imperalori sepulturara donavil, 
etgi pngtea illum \ivere falso quidam dixerinl. In 
quo cavillaug Andronicua cmdele aliquid lemere 
dixit. Cum audiigget in quodain loco in Siciua 
imperaiorio bonore receptum fuisse Alexium, laelo 
rigit: Equidem, ait, urinaior oplimua eet, cum 
Cunslaniinopoli in proiundum mare mersua, in 
buiic portum uno lenore pernaiavil. 
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44. Yiro Alexio gic expulso, apud se recepil Α μδ\ Άποικίσας δέ ούτω τδν Ανδρα Άλέξιον, 

iixorem, lien! ctiambujug mali teneram filiam, hoc 
mairimonium regig Franciae borrentem, ul refer-
tiir. Jam eniin giiperbia tumens, aliasque expe-
lita ab amasio maxime polilo, istitis feros mores 
delestabatur. Aliquaudo in aomnig de juvene so-
mniasae earn relerunt, et, Ο Alexi, exclamasse; qua? 
pasga fuerit, ipsa novii. 

45. Ad vitium modice pronag , operabalar, 
slquidero cum ad- ialum gradum fniquilaiig per-
veoisset, cessaverit et conversus ail in verum ho-
minem, el regnum aggressus sibi magnam mo-
legliam atiraxerit. llle autem in morum feritatem 

είσοικίζεται τήν αύτψ μνηστήν, ώ κα\ έχε (νου χ α
χού νεανίδα θυγατέρα, τοΰ τής Φραγγίας £ηγος, 
δκνούσαν μέν, ώς περιάδεται, τήν συναφή ν. Ήδη 
γάρ κα\ φρενών ύπεπίμπλατο* καί πεπειραμένη δε 
άλλως λειότητος έραστού τδν τραχύν άπέστεργε. 
Καί ποτε, φασί, καθ' ύπνους φαντασαμένη τδν νεα-
νίαν, χα\, TQ Αλέξιε, άναχράξασα, οΤα έπαθεν, οϊ-
δεν αυτή. 

με'. Κα\ ή ν μέν ίσως μέτριος τήν χαχίαν, είπε ρ 
ενταύθα έλθών αδικήματος, έληξε χα\ εστράφη πρδς 
τδν αληθώς άνθρωπον, άδιχήσας είς βασιλεία ν, χα\ 
μεγάλου τυχών πράγματος* δ δ' άλλά πρδς δεινδν, 
μέγα μεταπλασθείς τή θηριωδία, τδ χατά πάντων 

relapsus, terrorem omnibus meditalur. Paier ejus φοδερον πραγματεύεται. Και άφίησι μέν πατήρ 
qui milis erat, in furorem inlolerabilem incidil 
Sic autem parva mala operabatur, quaiido Alexii 
imperatoris galulem pralexebai, pro suie proque 
puero Joanne satagil; atque in fam altara co-
lumnam erexit furorem, ut Joaunes ipge guspi-
ciene vertigine die quadam fuerit correptug. Re-
•elavit ergo ille ipge quadam die patri dolorem 
mentig sua?, declaravitque se pro futuro tiroere, 
de quibug nunc in magna fiducia versaretur paier; 
higelque molliag, nec vexai patrem ul in malia 
virilileragat terribiliaque consilia gecum medilelur. 
Ideoque voce prophelica hoc pulchrum congi-
lium aperieng, rauliereg ac fllios compellat, am-
pleclens quoqne ipsum Manaelera, deinde cutn im-

ώς ήπιος είναι, άνθαιρείται δέ μαίνεσθαι ο^χέτ' 
άνεκτώς. Και ώς είπε ρ μιχρά έποίει χαχά, δτε 
πρόφασιν είχε τήν τοΰ βασιλέως ΆλεΕίου περιποίη-
σιν, πολλαπλασιάζει τά υπέρ εαυτού και τοΰ παι-
δδς Ιωάννου* xal είς ούτως άποπτον έχχορυφοΓ τδν 
τής μανίας κολωνδν, ώς κα\ τδν Ίωάννην άναβλέ-
ψαντά ποτε παθείν ίλιγτον. Κα\ τοίνυν χα\ άνεκά-
λυψέ ποτε τω πατρ\ κα\ έχείνος τδ κατά ψυχήν 
πάθος, καί έδειξε φδβον έχειν είς τδ μέλλον, έφ' οΤς 
δ πατήρ άρτι θρασύνεται. Και δποκλαίει μέν μαλ-
θακώτερον , ούκ άποκναίει δέ τδν πατέρα τοΰ έν 
χαχοίς άνδρίζεσθαι κα\ δεινά βούλεσθαι. Αιδ καί 
προαναφωνών τδ καλδν εκείνος βούλευμα, γυναίκας 
τε τούς υ!ούς προσέφη, έπιπλέξας ενταύθα χαλ τδν 

precalione promiuit, ne pogtea locug detur ambi- C Μανουήλ* κα\ έπαράται μή άν είς άξιον έλθείν τού 
ήσυχη ζήσειν, μεγαλείους μόνους εκείνους έσομέ-ifoni; UIos eolos futurog esse roagnog, iuorluo 

paire; pastinatoresque ( ut gicul ipge loquar), 
piglores, unguentariog atque hujusmodi gene-
rig dimiggiirum se esse jaciitabat, quos ipsi dein-
cepg imperaiurt, nunc forle timent; valde extolle-
bal Oliig dignftaleni imperatorig, ui libenlius parvi 
imperatoreg fierent, quasi gigantum regno spolians, 
conaolari voluisset, imperium Pygmaeorum illis 
promiitens. 

46. Fit ergo horao plaa quam inhumanus, ex quo 
feram induit. Conveuiug qui illuni no» juva-
banl ad flrniandum imperium, ubi tol et talea 

νους, έπάν δ πατήρ Θάνοι. Και κομπάζει, μακελ-
λαρίους (είπείν χατ ν εκείνον) και μάγγιπας χα\ 
μύρων έψητάς μέλλειν άφησε ι ν περιείναι, χαί 
τοιούσδε τινάς, ών αΰτοΐ άρξοντες ύστερον, βίκή 
άρτι δειλσίνονται * μεγάλα σεμνύνων εκείνος τήν 
βασιλεία ν τοίς πα ι σιν, εί ούτω μικροβασιλείς άπο-
βήσονται, δμοιον ώς εί χαί γιγάντων αποστερώ ν 
έθέλοι παραμυθείσθαι, οϊς Πυγμαίων άρξειν αυτούς 
ύπόσχοιτο. 

^μς*'. Γίνεται ούν δ άνθρωπος έπι πλέον απάνθρω
πος, τδν θήρα μετενδυσάμένος. Καί οία μή άρχουν 
αύτψ στερέωσα ι βασιλείαν, εί τοσούτους χαΛ τοιού-

quidem adducebat eosque plurimos, alioa vero e ^ τους λογάδας, τούς μένάπήγαγεν είς τούς πλείονας. 
niedio alio trangferebai, innumerosque alios gic 
projiciebat, ordinalim comprebendendo, non ob 
-lalem causam, ged proplerea quod illi placuiaset 
ipgog vivere, ipae golug homo exsislere deside-
rans, propter suspiciones raalas naiuraa alteinsitas, 
quibua dolosus gemper fuerat in illog qui gupra 
se eranl; unde omnes iniperaiores secum corapa-
rando judicabat. Nec dico inulliiudinem eorum qui 
paggi sunl; non de singulis refer<>; non exponoquag 
contra illog machinaiiones conceperat; nec. modos 
nec loca rcfero juxla qux ac quomodo lenlalum 
fueril maliira, nibil hujtisniodi ampliug, ne ixdio 
faglidiam. Illud unum dico, euin excelluisse ve-
rum dicendo de promigsionibus filiis dalw. Non 
caim multo post parum abfuil quin praciarig ho-

τούς δ' άλλως έχ μέσου έστησε, προσεπιχαταβάλλει 
χα\ άλλους μυρίους δσους, μάρπτων έξείης, ού χατά 
αίτίαν ούσαν, άλλ' δποίας πλάσαιτ* άν χατά ζών
των, άνθρωπος αύτδς μόνος έφιέμενος ζήν διά τδ 
φύσει χαχύποπτον, δ παγίως αύτψ ένε^ζωτο, οΤς 
αυτή άε\ έδολίου χατά τών πρδ αύτοΰ* δθεν ψετο 
πάντας βασιλείς κατ* αύτδν. Κα\ ού λέγω τδ πλή
θος τών πεπονθδτων* ού προσάπτομαι τής ποιότη
τος* ούκ έκτίθεμαι τά κατ' εκείνων συμπλάσματα* 
ού περιηγούμαι τρόπους ή τόπους, χαθ' ούς κα\ 
δ πως περανθείη τδ κακόν ούκ άλλο τοιούτον ουδέν* 
μή κα\ αηδίας αναταράξω βόρβορον· Εκείνο μόνον 
λέγω, ώς ήρίστευεν άληθεύων έπί τή πρδς τούς 
υίούς ύποσχέσει. Ού πολλού γάρ ένέλιπε ψιλώσα' 
ανθρώπων επιδόξων τήν Μεγαλόπολιν. Κα\ ούτω 
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μέν χατά πάντων αυτός * ήσαν δέ ούδ" οί πάντες Α miiiibiia Conslanlinopoliu) denudaril. Sali* ergo 
άπεοιχοτες έχει νου πρός γε τδ μίσος. Μισού με νοι 
γάοέφιλοτιμούντοάντιμισείν,Όύχ εύαγγελικώς μέν, 
χατά βασιλιχδν δέ εκείνο παράδειγμα. Και συλλε-
γέντες τ ή άμύνη πρός τι έν, δρφν ήθελον και άντι-
λυπείν τδν χατάρξαντχ. Ήσαν δέ έν τοίς δρώσι 
πρδς άμυναν, δτι και έν τοίς παθούσι, χαί οί τής 
"Αγαρ. Τά γάρ χατά Νιχαέων πάθη, καί δσα οί 
Προυσαείς έτλησαν, ήψαντο χαί εκείνης, και είς 
πολύ έχθίστην ήμίν ένέγραψαν. Πολλούς γάρ χαί 
τών αύτ^ς έπιλέγδην ή Νίκαια, ναι δέ χαί ή Πρού-
σα μετά πολύπονον άλωσιν μετεωρισθέντας είδον, 
δθεν έστι χαταβήναι είς $δην καί ταχύ καί οίκτιστα. 

μ{% Κα\ οία μέν εντεύθεν οί Ανατολικοί έπαθόν, ^ 
ε Ες μνήμην, εί και μή μετ' εγκωμίων τοΰ Ανδρόνι
κου, συγγραφέσθω έτερος, εκεχειρία ν τε άγων ίκα-
νήν, άλλά καί δαχρύοις πλούτων * ημάς γάρ έπέλι-
πον καί αυτά. Ήμίν δέ οία έχείθεν συνέπεσον, καί 
ώς ή τοΰ Άνδρονίκου, δμαλώς λέξαι, ού προσήνεια 
χαθίχετο χαί ημών δλεθρία, φ ράσων έρχομαι, ού 
πρδς εύρυλογίαν ούδ* αυτά, μή χαί πλατύ μάλα βι-
βλιογραφήσειν ανάγκην εύρήσω, άλλ* ώς πρδς έσχια-
γραφημένην τών πεπραγμένων ύπόδειξιν. 

μη'. Οί βλαβέντες έχείνοι, οί πολλοί, οί ποικίλοι, 
οί πολύγλωσσοι, διασπά ρέ ν τ ες άλλοι άλλοθεν, εί τις 
φρήτρη έκ Π ίσης, εί τις άπδ Γενούης · τδ τών 

ille erga oranes erat; non vero OIUDCS eranl illi 
dissuuiles odio. Odium eniiu odio reddenies glo-
riabatuur, non quidem juxia Evangelium boc ia-
cientes, sed ju iU iroperalorium exemplum» Coadu-
nanlee ·* ad vindiciau cooira unuin agere vola-
bani, viciaaimque molealare euiu qui imperal. Eraa: 
vero qui vindiciana desiderabant, quia eraul qui 
fueraui paasi, ei Agar filii. Qu» enim Nic-eenses 
atque Prusenses sui»liuueniDi, accemlcruut eam 
funeslUtiinamque nobis reddideruot. flicaea eniai 
ilemque Prusa post durUsiiuam expugnatiooem 
mullos elecios bujuamodi bomines ia aere aubia-
los viderum, unde in infernuiu rapidoa el mia«-
randua esl deacenans. 

47. Qualia deinde Orieutales foertm paftti, m 
meiBoriaui, eui non ia laudem Aadronici, allor 
conacribat, iuduciaa juslas ageaa, sed rivos la-
crymaruui movena; bas scilicet deeratM uobia. 
Qualia iero iode nobit evencrinl, et qqomodo Au-
drooici, ut eadcui inleniione aoui dicain, non 
benignilas tetigeril quoque nos morialtter, uar-
raluri jaio sumua, oe bic longiue quam alibi ser-
monem protrabantus ; »ou eoim magnuoi libru» 
scribendi oeceaaita» iocuuibit nobia, sed aduni-
braiim facu denoiisirajidi. 

48· Qui lrai fuerum unlli , varii, Ungaaruan 
diveraarum perili, alii alio dispersi, si qua iribus 
ex Pisa, ύ qua Genuensie; iribue Tuscorain aiqne 

Τούσκων φΰλον, χαί τι Ααμπαρδικόν · ούχ άπελί- Λ Loaibardorum; non enim obliti *urau& quod paasi 
πατο δέ ουδέ τδ έχ Αογγιδάρδων βλαβέν, ούδ* δσα 
άλλα · ού μήν δέ άλλά χαί τών Ευγενείας έπιτεταγ-
μένων. Μαλείνος δέ τις, χαί Δαλασηνδς, χαί Κλά
δων, χαί τίνες τοιούτοι τών τής ύφειμένης, πρδς 
δέ χαί θεραπευταί αρχόντων, ούς δ Ανδρόνικος 
φαύλως δ.έθετο * ούτοι δή, καί όσοι δέ άλλοι έν όμοίοις 
χαχοίς ήσαν, έπρέσβευσαν παρά πολλούς τών μέ
γιστα δυναμένων, περί τε τά τής έφας λήξεως, χαί 
τά έσπέρια. Καί οί μέν τδν σουλτάν ήρέθισαν, τά 
πλείω πρ ίσχόμενοι είς δυσωπίαν τδν τού βραχύ6ίου 
βασιλέως "Αλεξίου θάνατον, φπερ ώφειλε πιστά διά 
τδν πατέρα Μανουήλ δ τών 'Αγαρτ^νών έθναρχος · 
έτεροι δέ τδν έν 'Αντιοχεία προκαθήμενον, τόν τι 
κατά χόσμον, καί τδν έκκλησιαστικώς * άλλοι δέ τδν 

sumus ex Longibardis, oec alia similia ; nec vcsc 
alias depuutomm nobilium. Quidam vero Matiuua, 
et Dalaaeuus et Clado, ac quidan bujusmodi i«-
cundi ordiaia, praeierea minUtri quoque magielr*-
tuum9 quoi Aodrouicua male iracuvit; bi qui-
dera el quicuiiqu* alii in oialis paribua eranl, legaii 
iverunl ad niulloa poteutlseimorum, ad Orie^lie 
ei ad Octidenlis finiuio regionee. PJerique irrila-
veruol soilanem refereoles juveois Alexii roor-
tem praeinaluram iniperaiorie, cui fldem debebal 
propler Mauuelem patrem Agarenorum rex; alii 
vcro cum qui regnabat Aniiocbiae et per orben«, 
illuiuque qui praeerat Ecclcsia; alii eiiaiu eum 
qui Ilierosolymia regis lllulo mililabat pro bouo. 

έν Ίεροσολύμοις ζηλοΰντα βασιλικώς υπέρ τού χα- & 11 χ reges igiLur post Manuelem iUio ejus Alexio 
λοΰ. Όφειλέτην δέ άρα καί τούτω τώ άρχοντε όρθήν 
άγάπην χαί έπικουρίαν μετά τδν Μανουήλ άδικου-
μένφ τφ υίφ 'Αλεξίω. ΑΙ δέ έντρεχέστεραι τών 
πρεσβειών περί τά καθ* έσπέραν έξετελούντο. Καί 
έλιτάζετο πρδς μέν τών ό τών έν μεγάλη 'Ρώμη 
άρχιερατικώς ύπερεστώς, καί εί τις άλλος παρ' αύτψ 
χαί κατ* αύτδν Ισχύων · πρδς δέ τών δ Γερμανικός 
φύλαρχος. Όχλεϊτο δέ πρεσδευτικώς καί δ πολύς 
τήν έξουσίαν*Αλαμανός. Καί ουδέ δ Μαρκέσιος 
ήσυχη μένειν άφίετο, καθάπερ ουδέ ό τής Ούγγρίας 
κράλης* καί δς δέ άλλος ίσχυρδς περίοικος. Καί 
δλως, Ινθα περιήγησις αρχικών όνομάτοιν, εκεί 
άπέΟεπεν αύτοϊς τδ δεόμενον τής ψυχής • 
ένήργει πρδς πειθώ. 

injuslc babito amorem el curam merilo debebant. 
Celeriorea vero legalionea Occidenlis pariea viaerunu 
Rogabal quoqoe pro bujuainodi qui ftomae magnae 
arcbipresbyierio prxest, ac si quis cst prope illum 
poiens; pro aliis dux Gerraanorum. Moveba-
lur Tero lfgaiione niultus pote&iaie Aleraanus. 
Nec Marcesius Iranquillue poleral manere, ne^ 
Hungarix dux, nec quicumque viciniae princeps. Ac 
ubiquc, bic descriplio principura noiniiiom, Ibi ei 
vila deeral respiciebalur ad illos, pedesque slatiin 
cui rebaitt, ac lingua loqucbaiur siinul, ac pro per> 
Buasione operabalur. 

κα\ οί πόδες αύτίκα έτρεχον, χαί ή γλώσσα έλάλει, χαέ 
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49. Maxinte ejuenodi plebem expcrtus . fuil Α μθ\ Μάλιστα δέ τοιούτου έπβ'.ράδη δχλου δ τών 

seu rex seu lyraiinus Sicilia*, sicut Dionysli qtri in 
bUloria ntcmoranlur, alqae Phalaridee , aliique 
ntuHi, quorani regnuni lyrannicum ei erat et dice-
balur. Ibi qui primus per v:m regnaverat, et no-
iHen Roiitaiuini comitis in nomen regis commu-
laverat, Rogerius erai, vir ciler, ac maxime sire-
fioe agens, imerquv tmiltos alioa ntaxmio loqui de 
se dedii seriploribus. Sectnuhis vero poat iilum 
lempore, niaiw ae forltma, filius illius, ntscio 
quotnodo stl appeilandiis; bic adbuc vivens (Gu-
ttelnmm eum dieuni), vir iiragmts consiliis, sed par-
vue exaecutiont, qutppequi pauca geesit, perpelao 
wsus inforlunio el, sicut «b&vrvavil Arietoteles, m 
plcrisque lerliis generaliombus lyrannorum fani 

Σικελών εΓτε 0ήξ, είτε τύραννος, ώς οί Διονύσιοι 
καθ* ίστορίαν βεβαιούνται, κα\ οί Φαλαρίδες, χαί 
δσοις δέ άλλοις τδ ε κει άρχειν τυραννείν καί ή ν χαί 
έλέγετο. "Ενθα* δ πρώτος πρδς βίαν κατάρξας, καί 
τδ Ύωμαίχδν εκείνο κομητάτον ε!ς ^ηγάτον μετα-
γράψας, 'Ρογέριος ήν, ρέκτης άνήρ, καί τψ δντι 
δραστήριο;, χαί έν τοίς έκείσε πολλήν Ιστορίαν υπέρ 
εαυτού περικείμενος * δεύτερος δέ μετ' εκείνον καί 
χρόνψ καί χειρί καί τύχη, παίς έξ έχείνου, ούχ ο*δ' 
δπως ήχων τοΰ δνομάζεσθαι · δ δέ άρτι ζών (Γ ελίελ-
μον εκείνον φασιν), μεγαλεπήβολος μέν τήν Ιφεσιν, 
μικροτελετής δέ έν ταϊς έπιβολΛΪς. 'Ολίγα μέν γάρ 
τινα ήνδραγαθίσατο, τά πλείω δέ έπταισε. Καί ώς 
μέν κατά τήν σκέψιν Αριστοτέλους εις τριγυνίαν τά 

iiani priiuum florere, deinde emarccscere freqneiig ® πολλά τδ τυραννικδν φΰλον ανθούν, εΐτα μαραί 
cxperieuiia denionsiravii. liic vero, cum bene 
aorlilus sil sibi, forie credebal lbr« ut ooti solura 
noo r.iarceecat, licct leitius geueratione, sod e-
liam fruclum ι eferai. Ooauino eiiim io uobis beue 
foriunatus luil. 

60. Gultehnus ergo ille odiuin, pulo, nuiriebal, 
quod Manuel exercilum auumfuderai, rouUun*-
que vexatum percusseral, simul ac afifeclabal 
aniiquuni pairimottiura in liltore roafis siiuiti 
prope Gonstanlinopolitn, quod imperfeclum rell-
querat pater. Siinal tgitur inflammaius metuoria 
Maittielisqui lerra marique Siculos aggresdtis fueral 
(uirtimque tmiii exorsua erat, rtiagno qaidem 

ται, συχνή πείρα παρέδειξεν. Ούτος δέ, οΓς άρτι 
ευτυχώς έαυτψ έπέττευσεν, οϊοίτο άν τάχα ού μόνον 
ούκ άπανθήσειν, τρίτος ών αύτδς τψ γένει, άλλά χαί 
χάρπιμος έσεσθαι. Πάνυ γάρ ημών χατευτύχησεν· 

ν*. *0 δέ ούν Γελίελμος ούτος κότον τε, οΤμαι, 
τρέφων, οΤς ποτε δ Μανουήλ κατεστράτευσε τής αυ
τού, χαί πολλά καί έ λύπη σε καί έβλαψε, καί &μα 
καί ζηλών πατρική ν διά θαλάσσης δρμήν ποτε πά
λαιαν κατά τής Κωνσταντινουπόλεως, ήν δ πατήρ 
άνήνυτον έξετέλεσεν * δμού δέ καί συνάψας είς νούν 
τήν χαί διά γής καί διά θαλάττης μελέτην τοΰ Μα-
νουίλ κατά τής τών Σικελών (κατάμφω γάρ εκείνος 

tOttfctffO caplo, fofiuna vero ltfM c«ciderai), susce- £ επεχείρησε, χαλψ μέν έπιδαλών πράγματι, χατα-
pil legaUoDem Aitdronici iiitintcoriiiit, qoibus im-
pcrare gloriabaiur Aiexius Comnenus, qm quoque 
peregre mulium longutnque fccmi ilef. Pritter 
alios populos regwines Tauricomm ae Scyibarain 
peragraveral, tnuiiis laboribus propier Androni-
cu«»/»-jleiatis. Yerbum prnfert Siculns, coptisqtte 
%n\s terram mareque replet, quasiqtrc nvbes jaiti 
itnmineni MegalopolS, et qtia profundena inoriein 
Audronici exerciium submeriums est, hiterea 
magiia operante, hancquc nubem persequenle 
Alexio Gotnneno. Dicebal enim atque crtdebal 
peues ipaunimet adesse omnem geiiiem Romanam, 
sincercque ipsum amare; nec ullos a se alicnatu-
ros esse, sed simul ivisse seo ad observandum seu 

χυβευθείς δέ τύχαις πολέμου), προσίεται τήν πρε-
σβείαν τών τού Άνδρονίκου έχθρων, ών χατάρχειν 
δ Κομνηνδς Αλέξιος ήγλαΐζετο, πολυπλάνητος καί 
αύτδς, χαί μακρά περιοδεύσας * είγε πρδς τοίς άλ
λοις και διά Ταυρικής καί Σκυθίδος γής έλθω ν, διά 
τδν 'Ανδρόνικον μυρία Ικαμε. Καί τυγχάνει βαλών 
έπος δ Σικελδς, τήν τε ξηράν τήν τε ύγράν έμπλή— 
σαι τής κατ* αύτδν δυνάμεως, καί οίον τινα νέφη 
στρατού ύπερστήσαι καί αυτής τής Μεγαλοπύλεως, 
δι* ών έπιβρέξας δλεθρον κατακλύσει τούς άμφι τδν 
'Ανδρδνικον * φυσώντος ενταύθα μεγάλα, χαί τά 
τοιαύτα νέφη συνελαύνοντος χαί τού Κομνηνού Αλε
ξίου. Έλεγε γάρ, άλλά χαί έδόξαζε, πρδς αύτοΰ 
είναι τήν πάσαν 'Ρωμαΐδα, χαί φιλείν αύτδν είς τδ 

ad provocandum indicio, staiiiuque in subdilioneni D γνήσιον · καί μή άν άφέξεσθαί τινας αύτοΰ · άλλ* 
Η meUpsos tradiiuros cOnfideuies. Ιιι bis vero ver-
l»s laiebat bo«j consiliutu ; scilicet, cum iia se ba-
berent, hadiligerent sibique invicem intimos animi 
sensus aperuisseni, illum imperaiurum esse, An-
dronico vi amoto, rotiaque vla &ic adbuc pra> 
termissa. Eienim rex Siculus aliud voluil, aique ul 
adversua ceteros Stciliam regnumque ipsius ob-
firmaret, proficisci Megafopolim stauiit. 

άμα ή κατιδείν ή μηνύματι έρεθισθήναι, χαί αύτίχα 
έπιδιδόναι κατακύπτοντας εαυτούς είς ύποταγήν. 
Ένεκρύπτετο δέ τοίς λύγοις τούτοις καί νους, ώς 
ούτως έχων, καί ούτω φιλούμενος, καί είς τά έκα
στων παραδυύμενος σπλάγχνα, βασιλεύσει αύτος, 
(5ίψας τδν Άνδρδνικον, παραγόμενος χάνταύθα τής 
ορθής. Ό γάρ Σιχελδς (5ήξ άλλα ήθελε* χαί Σικε
λία ν μέν και τδ κατ* αυτήν ^ηγάτον άτέροις, ώς φα

σιν, άποχαταστήσαι, αύτδς δέ μετεμβήναι είς τήν Μεγαλό*τολιν μεμελέτηκε. 
Si.In hisvero lale quid evenil. Post maximam να'. Συνέπεσε oe τι έν τούτοις καί τοιούτον. Εί-

nosiram calamiiatem vidimus virum qit*mdain dc- δομεν ημείς μετά τήν έ ν ήμίν μεγίστη ν δυσπραγίαν 
cenli babilu, largiore nigro colore, optime veslhum άνδρα τινά εϋσταλή, μελαγχρή πρδς βάθος, έσταλτ 
oinnino more Latino praeler barbam longain; qui μένον εύ μάλα τά πάντα κατά Λατίνους, πλήν δσον 
videbalur quasi uiibsus a superioribus ecclesiaslici&, βαθυγένειον * έσχηματισμένον μεν ώσε\ χαί άποστο* 
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λιχώς, λεγδμενον δέ δπερπόνηρον είναι. Ή δέ φήμη , 
χαί Ιππότη ν Ιεξιδν αύτδν είχεν, ώς χαί δ ευγενής 
ίππος ύπομαρτυρσίν έώχει, δς αύτδν έφερε, καί ot 
ί κείνου έξβλιγμοΐ, δτεήρετο έφιππος. ΤΡπισχνείτο δέ 
τδ χατά ζώνην αύτψ ξίφος χ*\ οπλίτη ν αύτδν είναι. 
Ούτω τδν μοναχδν έψεύδετο, είς δν έπιπολής έχρω* 
μάτιστο. Αλεξίου δέ κλήσιν φέρων, Χιχουντηνδν 
έιυτδν έπεχάλει Φιλαδελφηνδν, άλλα τινα πρδς έτε
ρων χαί γνωρίζομε νος χαί λεγόμενος. Ούτος δ άν
θρωπος, δστις ποτέ χαί Ιστι, πλέον τών άλλων χατά 
γε πονηρά ν μέθοδον τδ πυρ τοΰ χαταιθαλώσαν:ος 
ήμϊς πολέμου έξηνέμωσεν είς αίθέριον. *Ην μέν 
γάρ δ δακρύων άξιος βαοιλεύς Αλέξιος Χείμενος, 
ώς δ Ανδρόνικος έδετο · αύτδς δέ δ μοναχδς ούχ 
οίδα σαφώς δθεν πλεύσας είς τά υπέρ τδν Άδρίαν 
έθνη, επιδείκνυε τινα παίδα, ές δμοιον τι χαί χρόας 
χαί ηλικίας ήχειν φαινόμενον τφ βασιλεί Άλεξίω. 
Κ»ίήν μέν, φασίν, εκείνο παιδίον άγροιχιχδν Ικ πό
θεν Βαγεντίας· αύτδς δέ ταϊς ημών αμαρτία ι ς τδ 
τοιούτον σόφισμα διδιχθείς, καί παρίστατο δουλι-
χώτερον τφ άγεννεί έκείνψ παιδίψ, καί τούς πόδας 
ίνιπτε, χαί δσα άλλα πρδς ύπηρεσίαν, έτέλει ώς έπί 
βασιλεί, ι^αδιουργών χατά πονηρίαν, χ«\ «ναδιδά-
(ας, εκείνον βασιλέα έαυτδν επιλέγειν, χαί θα^&ύ« 
νας, χαί έγχελεύεσθαι τούτω δσα χαί δούλψ, χαί 
έπειλείσθαι δριμύτερον. Καί βασιλικήν αύτψ σκη
νών ούτω πηξάμενος, περιέφερεν έξ έθνους εί; έθνος, 
χαί μάλιστα είς δσα χακώς διέθετο δ Ανδρόνικος* 
Καί συνέχλαιε τραγικώτερον · καί σκηνοβατών άδι-
κίαν μεγάλ>ην ώς έπί βασιλικψ τούτω παιδί όφειλο-
μίνψ πιστή ν φιλίαν ύπδ Χριστιανών αγαθών, προ*-
χαλείτο είς άμυναν, ύποδεικνύς κατά τδ είκδς κα\ 
σημεία τριχών ξανθότητα, οδόντος λείψιν, οποίαν 
*ινά καί δ αληθής Αλέξιος εκείνος δυσπραγείν εί-
ληχε, βλέμματος έμδρίθειαν ώσεί χαί βασιλικού, 
πλάσιν σώματος εΰπαγή, καθ* ή ν μάλιστα τδ άγρο-
τιχδν εύδοκίμω; έχει, χαί άλλα τινά. Καί οί δυσω-
πούμενοι διετίθεντο πρδς πένθος, χαί ήλέουν, οία 
μή Ιξαχριβούν έχοντες, οί; έπεπρόσθει τή διαχρίσει 
τών σημείων τοίς έθνεσιν ή χατά τού Ανδρόνικου 
μήνις. "Οθεν χαί άπανούργως πειθόμενοι τδν παίδα 
βλέπε ιν "Αλέξιον, δ χαί δ έξ άγροιωτών ούτος παίς 
ετέθη χαλείσθαι, χατέκυπτον εί; προσκύνησιν, ήσπά-
Covto, μχτέωρον ήγον, δώροις έδεξιοΰντο πολλοίς · & 
δή χατέσπα 6 μοναχδς, άπεκδαινων βαρύπλουτος, οίς 
Ιμποριχώς τδν παίδα καπηλεύων έχρηματίζετο. Καί 
ή μέν αλήθεια ούτω λαθοΰσα ενδόμυχος ήν, τδ δέ 
ψεύδος εκ νικήσαν έξεθύμωσε τά έθνη πρδς άμυναν* 
ο! φθάσαντες ένέδησαν αυτούς δρκοίς είς πίστιν τφ 
τ* Μανουήλ καί τψδιαδεξαμένψ αύτδν υίφ Άλεξίφ. 
"Ηχθη δέ καί πρδς τδν 0ήγα Σικελίας δ τοιούτος 
πλαστός βασιλεύς. Καί δ μέν Κομνηνό; "Αλέξιος, ό 
τδν Σικελδν έρεθίσας, ήλεγχε τδν άγροιώτην τούτον 
παίδα, ναι δέ καί οί σύν αύτψ * «I δέ έκ τών εθνών 
έδεδαιούντο, εύ δτι μάλα καί άπηκριβωμένως έπί-
στασθαι αύτδν εκείνον είναι τδν παίδα τού Μανουήλ, 
ίπίρ ου καί άποόανεΐσθαι αυτούς. Τέλος δέ δ μέν 
Χικελδς, εί χαί ίπέγνω,φασί, τδ άληθες, δ^ως ττει-
σμονήν Ιδίαν Εχων, χαί τού θρόνου Κωνσταντινου-

Λ Α LATIfTIS CAPTA. Μ 
dlxitque se «oee maxitoe faiigalmn. Ex fama 
oque* dester erai, q«*d ei tiobUia eqnux testari vi-
debaittr, qui eiun pertabal, «i evoluttona* quoque* 
cuua equo inahleret. Gladim qao cioctus erai mili-
letii esae qttoque apoitdebai. Sic moiiacliuin eiuiula-
bat, cujus babHuiu portare Cfrnebatur. Alexii no-
aien foreiis Stcttnieuum Pbiladelpbtum se vocabat, 
qnibusdaoi aliia nomiaibua prrter cseiera agni-
Uie et notninatus. Ilic bomo, quiquit eit vel fae-
r i i , pros caeieris, fuuesiia ariibue in aera sufflavii 
Ignem belli quo accenai atimua. Etenim lacrimabt* 
lia Alexiva imperator morUius eral, eum erigeretur 
Andronicus. Hic raonacUue qtii, neecio unde, na-
vigavoraiad regionei supra mar» AdrUUcum atlat, 
quemdatn paerum monsiraveral latit apecie ao 
astate simtlein imperatori Alexio. lllum puerum 
fuisse dtcuul ruricolam oriundum Bagenlia, et qui 
iios propter peccala nogira banc wacbinaiionom 
docuieset, coram hoc puero ignoti generts utsub-
jectue asiabai, pedea lavabat ejus, el alia mutia 
revcrenliai causa, ofilcia baec praesiabat qaasi im-
peraioti, oiaxiuio doJo agena, cumque ootum fa-
ciaset se illum regem eligerc, auaus esl et illum 
bortari dureque etiain illi min^ri, Hliquoqw poai*> 
quain laberuaculuni imperaionum flxiaael, de geaia 
in geniem eum ducebal.prac&eriini in eas quseaver-
«abauiur Audronicum. Exclaroabalanleui inudo ira-
gico, palamqua damnabat maguain iniquiiaieia 
quasi iu imperalorium hunc puerum cui deberetui 
iidea ex animo a bonis GbriaiianU, Iacitabat eoa 
ad viiidiclani, ut signa demonstraiis, flavoe capil-
los, dftntis lacunain, quaa qnideui buie vero Alexio 
acciderai, gravilalem aspectus quaai imperaiorii, 
formam tandem corpori» beue con&tiiuUm, quaaj 
impriuiis babel ruricola, eialia quaedam. liomines 
aegre ad luclum disposili erant, miserebanturque, 
eoquod noo salisjcerlo discernexe poterant, quibua 
oblaia erauiaigna apia ad iraui adversus Androai-
cum revocandam. Uode aimpliciter credeoies pue-
rum Alcxium videreinboc puero quiex medioriiri-
colarum veneral ut agnoscerelur, proni veneraban-
lur euui, au.pleJlebaiilur, in allum extollebant, 
donis cuiuulabant) quac accipiena inohacbus, dives 
disrcdebal, atque cx illis pretium percipiebal pue-

\ rum caupouando. Et veritas quideui sic invo-
lula lalebal, mendacium vero supersles gentea ad 
viudrclam excilabal; quidam jam se devinxerant ju.̂  
ramenlis ad fidelilalem erga Manuelem eumque qui 
ilH succeeserat Alexium, filium ejus. Hic pseudo-
iniperaior ad regem Sicilia? duclus esl. Alexiua 
aaleinCoronenu8,quircgeiu SicUiaejam exciiaveral, 
amovil buoc ruricolam puerum, et qui cum illa 
eranl; sed qui erant ex aliis genlibus, to quod 
accurale agnovisaent, asserebanl iilium essc Ma-
nuelis seque ipsius causa esse moriiuros. Deniquo 
rex Siciliai, elsi dicunt, verura cognoveril, fidew 
propriaui habebal, thronique Consianlinopolis cu^ 
pidus eral. Etlinici vero imperatoris Alexii ido-
lum pro simulacro ferebani (obieo&um enim fi-
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linm Stellta jrobal agri eseo aluiminm), volebanl- Α ^®*** ******** ©ΙδέΙδνιχοί Αλεξίου βασιλέως 
qv* conetituere boc siroulacnim iti imperaiorcra 
adwsus Megalopolitanoe superbientes, adversmn 
nos aadacta magna movenlnr. ftac impediiueiita 
gravieeima erantut apparel e i optimorum senlen-
titt, episcopi Panormhanl in Sictlta episcopique 
Meesiii» el atioruui, qui omtiet qnod rectniu crat 
ianium videbant ean» mentis regula seiptoa diri-
gentes, Ua ul judicareni non licere coimtetn Sieu-
tam agnoaci imperaiorem iiniversalcm qtii olim ui 
dax subdRu* erat Constanlinopoli, tausamque 
bujua belli non justaro esse. Eieiiim, quamvis qui 
regit CouaianUnopolim pecearet vel caede, vel iy-
rannide, quid causae daretur regi qul clrcuiiiscri-
bitur in Siciliat Alioquio omuis princfpatus, curo 

είδωλον πρδ της φαντασίας φέροντες (τδν γάρ δηλω
θέντα παίδα ή Σικελία έχει άπελεγχθέντα θρέμμα 
είναι άγροϋ), καί έγκατα στη σαι τήν φαντασίαν είς 
βασιλέα τοί; Μεγαλοπολίταις φρυαττόμενοι, κινούν
ται καθ* ημών θάρσει πολλψ * καί ταύτα κωλύμης 
οΟτι μάλα μή σταθεράς, ώς έξη ν, αναφαινομένης έκ 
τών κρειττόνων συμβούλων, του τε ίεράρχου, φασι, 
τοΰ κατά Σικελίαν Πανόρμου, καί τοΰ τής εκεί σε 
Μεσσήνη:, χαί έτερων, δσοι τδ δέον συνεώρων, άγχι· 
νοίας τε στάθμη άπορθοΰντες εαυτούς είς προόρασιν 
τοΰ μή άν έξείναι τδν Σικελδν κόμητα είς κοσμικδν 
έγγραφήσεσθαι βασιλέα, δς ποτε τή Κωνσνταντινου-
πόλει δόύξ ύπέκειτο, καί τδ μηδέ ευ έχειν λόγου τήν 
τής μάχης πρόφα σιν. Τί γάρ, είπερ δ τήν Κωνσταν-

4 . . , \ ., , Β τινούπολιν διέπων έξαμαρτάνοι, φονεύων ή τυραν 

gatur ab alio principatu auiiliari, sive disciplinaa 
•Jvo serviiutis cauea. 

52. Altamen Alexio Comneno loiis viribue eui-
lente ut quam cjtiseime Gonsianlinopolhn regi 
Siciliae traderet, quaei imperite inter nianus retine-
ret, fit moius mullarum genliuro Siculum eligen-
tluiD el unanimiler proclamantium. Tbeaaoms 
pabticus lunc Uti aperilur non adoioduui di-
• i l i , tumqtie mari coinnultil longas naves ac 
caHeras, alias Undem plus quara ducentat equoe 
vecturas. Sub pedibus equitum eleciorum resonat 
tellas, et insuper niilRes poriabat undique foa-

νών, δίχας άν διδοίη τφ παρεγγράπτψ £ηγί τφ έν 
Σιχελοίς; εί μή άρα πάσα βασιλεία, πταίουσά τι 
χατά βίον, εύθύνεσθαι χινδυνευτέα πρδς τοΰ ώρεγ-
μένου, ώς εί χαί έπαιδαγωγείτο ή έδεσπίζετο. 

νβ'. Καί δμως, τοΰ Κομνηνού 'Αλεξίου άπισχυρι-
σαμένου τήν Κωνσταντινούπολη παραδούναι £$ον τφ 
£ηγί Σιχελίας, ώς εί χαί έν χεροϊν αυτήν ίσφιγγεν 
δ άπάλαμνος, γίνεται χίνησις πολυεθνής επιλεγό
μενη τφ Σιχελφ, καί αύτδν προγράφουσα χεφαλαιω-
τήν. Καί έχκενούντσι θησαυροί τφ μηδέ μεγάλας 
ούτω τι τάς προσόδου; Ιχοντι. Καί τή μέν Οαλάσση 
έπίστευσε νήας μακράς έτεροίας τε, χαί Ιππαγωγούς 
υπέρ τάς διαχοσίας* της δέ γής κατεκρόαινεν ίππι-
χδν έπίλεχτον, ού μόνον έξ ών συνεκροτείτο αύτδς, 

demos. Dlcunt auiem circiter cenium ,iro C Ά Ί Α x e l 4 λ λ ο Λ β ν τ ο ί α ι ώ ν W J l μ α χ ι χ ό ν . Κ β \ λ ^ « , 
eoadunatos esse et alios imilio plures; e\ his auiem 
et illis quoadam paucos cum elegiesel, caeteros nc-
glexil. Eranl quoque illi[equiles, numero irecenti, 
q«i possint, unusqoisquc restituere in bello nuilo 
modo Comneni dissirailes. Ilic solus hoc imperium 
ae brevi occupaturuin fore credidit, lantum pedi-
bus cqui confisus ct ul passeris nidum illud 
capere lenlaverat, verbo quidem Siculo regi, reapae 
tero aibi. Videbatur enim (neeciinus quomodo), 
eicul antea expoeuhnus, simul ubique pervulgari, 
omnes oculos Romanoram in i|suin ut in solem 
converti, eiqite soli sc gabmiuere. 
έπεγράφετο, ψυχή δέ έαυτψ. Ίνδάλλετο γάρ (ούχ 

ώ; εκατόν πόθεν λόγου χάριν έπι φόντων είς συμ
μαχία ν, καί αύ έτέρωθεν πλειόνων, ή χαί τοσού
των, ή χαί είς έλαττον ύποδιβαζομένων, βραχείς 
τινας έχείθεν άποχρίνων, τούς λοιπούς έξηθέριζε. 
Καί ήσαν ούτως αύτψ οί Ιππόται οίοι άλαζονεύεσθαι, 
χατά τήν έν αύτοίς φύσιν τριακοσίων ανδρών έκαστος 
άν τά χατά πόλεμον στήσεσθαι, ουδέν άπεοιχότες 
ούδ* αυτοί τοΰ Κομνηνού · δς μόνος έδόξαζε τήν το-
σαύτην βασιλείαν ταχύ χαταλήψεσθαι, βραχύ κατ* 
αυτής παραχαλπάσας τδν ίππον, χαί χατακτήσε-
σθαι αυτήν χειρισάμενος, ώσεί καί στρουθού φωλεόν 
λόγψ μέν τψ Σικελψ, δν καί γνησίως αύθέντην 
οίδαμεν, δπως), χαθά χαί προεξεθέμεδα, ;άμα τε 

έχφαίνεσθαί που, χαί πάντας ευθύς τούς 'Ρωμαίων οφθαλμούς είς αύτδν ώς ήλιον έπιστρέφεσθαι, χαί 
αυτού μόνου γίνεσθαι. 

55. Terra Lalina scusirn eaiillebat muliiuidiueiu J) νγ*. Έξείρψεν ούν ή Αατίνη γ? πλήθος ούτω 
laniam miUiuro qua? uiique nos lorrebat. Yeniunt 
omnes e lerra lllyriorum, qux lerminus esl impe-
rii Romanorum ad sinuro Adrialicuni; posiquam 
autem circumdedissent, qua ibi siia est, uietropo-
lim, Dyrracbium, facile occupant eam, ut iia di-
cam vocie sono; secundum Androuicum, ui alii di-
cuot ubiquc, tradilum (sic enioi ille sua curabat, 
non sibi, sed aliis dealinans, qnas scilicei ex 
illo lerra* Romause coiuigerunt), revera auiem ab 
illo ipso tradiiam. Eieiiim paulo aule misso cive 
Ronuano , quen) pulclier Isler emillens quasi Irisle 
cffluviuua conlra Conslaiitinopoliin, pro bis lcm-
puribus ut iJIius essel geuer servavt-rat, incolas 

πολύ στρατιάς, άφ' Ικανού ημάς έχφοβοΰν. Καί 
γίνονται πάντες τής Ιλλυριών ήπειρώτιδος, ή τερ
ματίζει τά 'Ρωμαίων είς τδν *Αδρίαν χόλπον καί 
περισχόντες τήν τών έχεϊσε μητρόπολιν, τδ Δυ^ά-
χιον, άπονητί άποχειροΰνται, χαί ώς είπείν αύτο-
βοεί· χατά μέν τδν Άνδρόνιχον φάναι προδεδομένην 
ύπ* άλλων είς τδ πάν (ούτω γάρ εκείνος έθεράπευε 
τά κατ* αύτδν, ούχ έαυτψ, άλλ' έτέροις επιγραφών, 
ά έδυστύχει δι* αύτδν ή #Ρωμαί; γή), πρδς δέ άλή-
θειαν ύπ* αυτού εκείνου πρόδοτον. Καί γάρ τοι πρδ 
βραχέων χρόνου 'Ρωμανόν τινα στε&α:, δν δ καλδς 
"Ιστρος φαύλην άπόρ^οιαν έναπερευξάμενος, είς 
Κωνσταντίνουπολίν γαμβρδν έκείνψ έφυλάξατο έν 
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τσίς τότεχα*ροίς, *ονς Ιν τφ ά υ ^ χ ί ω άνθουντας Α Dyrraclrii flore»tee divUiarum amere marcescere 

fecit, sicui jlle praedives nec satiaius t Deinde i<Jturj 
civitas corrupta molliler reetitit boslibus et sic ca-
pta miserc pana est incendia c&teraqoe mala qna 
bellutn comiiamor, non consiiliiturum, aed procee-
sarara lerroreque audaees proairaluriiiii. Capla aic 
ifta ctvitag, nos qtioqne faroa aui replevit, om-
raesque alii qui exituui felicem calamiialia ejus 
didiceruni, doluerunt de insignis ducis Joannia 
Brana taptifitate. Uic non multo exerc"lu circuw-
datne ac tamen areem laeri jussus, tiioore iropera-
loris Androniti, ne prodilor vocarclur et ubi in 
manus illius incidisset, e vila toilerelur, posi 
expagnataui civilatem ift Siciliam captivua ductue 
esl. 

άπαχθείη του CJv, παρήχθη τή της πόλεως αλώσει *\ς Σικελίαν αίχμά-

Β 54. Sic ficini populi osque ad Tbessalonicaro 
perierrobanlur et tam celeri eipugnatione civitalis 
Cl quod, ut dixerit aliquie, celeriias nuntii traditi, 
uno qulsque bostiura pede lerram illyricorum iuva-
sil , altero in istain muniiissimam civiiatera irruil. 
Quod vero ab illo tempore uaque ad Macedoniam 
nostram nullum pedibus illorum impedimenlum 
in via fueril, sed illud animaa cuuclorum paratas 
feeerit, ad deserendum corpue quod ipsas lurba-
verat. Non eoim est cur timor illis occitrreret aot 
magnut, aul parvua, aul mediocris. Sed ul flavius 
campoa planof peragraaa, iia ezercilus ille delabe-
balur donec nobis raitcerotur incolumig. Classia 
vero, pro sua parte, adoavigabai ut paniciparel 

έμάρανβ πλούτου Ipom, οποίος έχείνος πλούτων 
άντιχρας τά τοιαΰτα μή κορεννύ μένος. Κάντεΰθεν 
ή πόλις χακυνθείσα, χαί μή πάνυ - γενναίως άντι-
σχούσα έάλω, καί μαλακώς Ιπαθεν έμπρησμοϊς τε 
χαί λοιποίς χαχοίς, δπδσα φιλεϊ άνδρίζεσθαι πόλε
μος, ού στηαύμενο;, άλλά προδησόμενος, χαί έ*· 
στήσων φόβο/ τους εφεξής. Ούτω δέ έαλωχυία ή 
τοιαύτη πόλις, έθρόησε μέν είς πολύ χαί ημάς, χα\ 
ίσοι δέ άλλοι τδ εύεπιχείρητον τού έχεί δυσπραγή-
ρατος έμαθον * ούς έλύπει χαί ή τού αγαθού στρα
τηγού Ιωάννου του Βρανά κάτασχε σι;. "Ο; ού πολύν 
περιχείμτνος στρατδν, χαί δρως εί; φυλακήν τού 
φρουρίου παραβυσθείς, φόβψ τού βασιλέως Άν* 
δρονίχου, μή χαί προδότης έπικληθείς, /.αί είς 
χείρας έχείνφ πεσών, 
λωτός. 

νδ*. Κα\ έξεφόβει μέν ούτω τούς πέριξ μέχρι χαί 
ές βεσσαλονίχην τδ ούτω ταχύ τής αλώσεως εκεί
νης, χαί δτι, καθά τις άν είποι, τδ τάχος τοΰ κα
κού ένδεικνύ μένος, θατέρω μέν τοίν ποδοίν έκαστος 
τ.Ιν πολεμίων έπέδη τής Ιλλυριών γής, θατέρω δέ 
κατζνεπήδησε τής έχυρωτάτης εκείνης πόλεως. Ότι 
δ» κα\ τά εκείθεν έωςχαΐέςτήν χαθ* ημάς Μακε-
δονιχήν ουδέν αύτοίς οδού προσέστη σκώλον είς έμπό-
διον, άλλά τούτο τάς απάντων ψυχάς έτοίμους έστησε, 
τών κατ* αύτάς άπαλλάττεσθαι σωμάτων, οίς Ιτα-
ράχθησαν. Ούχ έστιγάρ δπου συνήντετό τι δείμα 
έχείνοις, ού μέγα, ού μιχρδν, ού μέσον * αλλ* ώς διά 
λείων πεδίων ποταμδς πλήθων, εκείνο; ό πεζδς κατ-
έ^^εε στρατδς, έως ήμίν συνέμιξεν άσχυλτος. Ό δέ 
γε ναυτιχδς τήν οίκείαντραχόμενος, έπλεε συνελευ* Q opporluno tempore ac conaummaret noatram ma 
σόμεΛς άν χαιρψ μερίταις, χα\ χορυ^ώσων ήμίν 
εις μέγα τδ κακόν. Καί ΰσιέρησε τοΰ πεζού ημέρας 
τινάς, «ίς ένδειξιν, οίμαι, τινά τής τε χαθ* ημάς 
ούθενεΧας, της τε κατ1 αυτούς ίσχύος * ταύτης μέν, 
ώς, είπε ρ δμοΰ έπήλθον ήμίν, ούχ άν ουδέ γοΰν μίαν 
ήμέραν άντέσχομεν - εκείνης δέ, δτι χα\ μόνον τδ 
πεζδν του στρατού περιχαθήμενον έχοντες, ούτως 
άρετώντες ήμεν τψ φαύλψ στρατηγό), ώς μηδεμίαν 
έχδρομήν τινα κατ* αύτδν γενέσθαι στρατιώνιχήν, 
άλλά φυλάττεσθαι τψ ^ηγΐ τούς έχείνου είς άδ* 
νοι-μιον άπρονόμβυτον, χαί οίον μή παθείν χολό· 
βωσιν. 

νε'. Κα\ δ μέν πεζδς λαδς περιεκάθισε χαθ* ώραν 
αρίστου τήν χαθ* ημάς πόλιν, Αυγούστου μηνδς άγον-

gnam rainam. Terreslrera ezercUum iribua diebuf 
secula e#l ad oeieDdendum, exislino, oobia aliquid 
debiliutis sure, aique aliquid forliludinie noaira 
adversua eos; hujus quidem, euui, quando ad ooa 
venerunt, ne una qnidem dia restiieriaiaa; illiui 
vero, cuni unum lantam babontee eierciium pe-
dcftlrem, Ua formidareoior aub igaavo doce,.ut 
ulieriori excursiooe non opos fuerii, aed ut tantum 
cuslodirenlur reaj refe illius in iotegram prsdam» 
nec eufferretur ulla ablatio. 

55. Popnlue autem pedeatris obsidebal hora 
prandii urbero nosiram, mensig Augusti eexio 

τος έκτην ήμέραν, χαθ* ήν ή ένδοξος κοίμησις της D die, quo dormitio purissioiae Dei Matria celebraiur. 
πανάγνου Θεομήτορος μνημονεύεται. Καί τότε δή 
ούχέτι φευκτά ήν ήμίν * άλλ*οΙάγχινούστεροιπροεω-
ρώντο, οία πείσονται, δπου γ ι ούχουν ολίγοι χαί 
πρδ τούτων συνεώρων τδ μέλλον, πολλαχόθεν αύτδ 
τεκμαιρόμενοι. Εμείς γούν φθάσαντες τήν τών 
πολεμίων έφοδον, τους δσοι μεθ* ημών τής Κων
σταντινουπόλεως ήσαν τέχνα, έξεστείλαμενείς τούς 
εαυτών, ού μόνον όδοιπόριον ένδαψιλευσάμενοι, άλλά 
τι χα\ τών ές χάριν βαθυτέρας γνώμης, ώς αύ:ολ 
θανάτψ άπολούμενρι. Καί τών έν Θεσσαλονίκη δέ 
τινας, οίς ουδέν ήν έργου, άλλ* ή μόνον φόβος βου-
λήν αίτησα^τας, ούχ έχρυψάμεθα, δ δειλι^ν ήμίν 

Nihil tunc eral nobis fugiendum; aed prudenlior«s 
pTRevidebanl quae pasauri esseni, ubi pauci eliam 
praeviderual quod erat fuurum, illud ubicunjue 
teslificanles. Nos lgilur adventum hosVium prseve-
nientes, quotqnot erant nobiscum ex Constanti-
nopoii remisimua pueroa ad suos, non tantutn 
necessilaU iiineHs providentes, sed elram ali ,u d 
dautes gratioris eeneos gratia, quail iuoriem 
oppetilurf. Quosdam vero ex Tbessalonicensibus 
qitibus nibil operig erai sed tantum timor, con-
tiliutn petentes non celavimus qaod timeodum 
accideral nobisj^eosque bortati aumua ad caveo-
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diint slbl, fcaVeruiilqtie. Eral auleiw nobis res alia, Α επήλθε' χα\ παρωρμήσάμεν φυλάξαιδαι, χ α \ έφυ· 
cor inliiituni specians. Duobna delinebamur, ot 
vidtiur. Nec eiiim dax operaiu dedii ut satmet nos 
ob cansam quain aulus eapietts hueiligere poterit 
cui daium esl. Populos vero Dei lunc se de-
reliclum fuieee dkeus, si noa quoque fugeremus, 
nobis qui salutein propriam quaesicracnus ciaude* 
lai januas. Ilxc omoibus visibilia eram. Qna 
vero iiinc vokbai Deiie, alia eranl; uaum quidem, 
nos raftiigare, pro ;llis quibus nos eum laeaeramua; 
aecundum vero, pro amore βαο in Andronici ana-
IHIS iradere. Evideae enim fuil, si aliquamisper 
ultra urbtm procefcsisscmus, periisseuius, sed fasx 
i r» ejua ίιι ifOt effusa fei&set. Si vero tertiiim 
coiisilium essel Dei, ul nos remaneutes adessemua 

λάχθησαν. Κα\ ήν μέν τδ πράγμα χαί ήμίν έφετδν, 
βία έδελοψυχοΰσιν - Ιπεσχέθημεν δέ δυοίν ένεκεν, 
ώς δοκείν. ΟΟτέγάρ δ στρατηγδς προεδυμήθη σω-
δήναι ημάς δι* αίτίαν, ήν ώ; θυμοσόφφ έκείνψ εί
δε ναι μδνψ χεχάρισται · δ λαδς δέ του θεοΟ ό εν
ταύθα μή άν ύπολιπέαθαι είπών, εί κα*ι ημείς έκ-
δράμωμεν φυγαδίαι, Ικλειαεν ήμίν ούτω τάς πύλσς 
τού οωθήναι βούλεσθαι. Κα\ τούτο μέν τδ φαιν4-
μενον, "Α δέ δ θεδς ενταύθα ήθελεν, έτερα ήν * έν 
τδ παίδευσε ιν ήμά;, άνθ* ών αύτψ προσεκρούομεν · 
δεύτερον δέ τδ φιλανθρωπεύσασθαι, είς τάς τοΰ 
Άνδρονίχου χείρας βαλείν ημάς. Έφάνη γάρ, ώς, 
είγε τής πύλεως ταύτης είς δσον βραχύ τι προεπο· 
δίσαμεν, ούχ άν έζησα μεν, Αλλ* ό τής δργής αύτοΰ 

duxilio fralribas noelris qui salvati forent, ut qui ΰ τρυγίας έναπηρεύχθη άν είς ημάς. ΕΙ δέ τι χα\ 
τρίτον ήν θεού ενταύθα σχέμμα, τδ ημάς παραμεί-
ναντας πρδς αγαθού τίνος άποδήναι τοίς περισεσω-
σμένοις άδελφοίς, έδιδάχθησαν οί περιπειράμενοι 
συν θεψ. Κα\ ήν ήμίν τουτ\ τδ παράμονον ού χατ' 
εκείνο τδ παλαιότερον, δτε νήες μέν άποστατιχα\ 
Αατινιχαί τίνες έφ' ημάς έχ Βυζάντου άρχέκακοι 
έπλωΐσαντο, χατά τού Άνδρονίχου χα\ αύτα\ συμπε-
πνευκυΐαι, ημείς δέ παρεμένομεν. Άλλ* εκείνο μέν 
χα\ προβάν ένέφαινε τών άρτι δοχιμάζουσαν , οία 

χαί φ#ον βίχεν οΰ πολύν·· τά ββ νυν, οίμαι· <?>ς ήμίν 

a Deo sunt probali, didicerunt. Al non idem fuit 
de uabis cum remaneremus dum quaedam naves 
bosliles Latinae hosliliter ad nos ex Byzantio 
accedereni adversua Andronicum conspiranles; noa 
autein manebanius. Sed baec aggreesio auguriiim 
quoddam fuit eorum quae Latini incursando in 
DOS cum suo equiiaiu facturi es&enl; non niultum 
auieui liuaorem injiciebal; quae aiitem,proh dolor! 
nunc nobie acciderunt niiserrima sbnt. 
ol Λατίνοι έπαγωνίσονται, ημών καθιππά/ησθαι · 
Απέδιινεν, ύπ^ρλίαν χαΛ εναγώνια κα\ φοβερά. 

56. Α* baec qnaai cnrrendo ecripla sunt. Civita- νς·\ Άλλά ταύτα μέν ώς έν παρεκδρομ^ τινι 
teiii Μ in amplexibus lenebat equiitim et navium λύγου γεγράφαται. Τήν δέ πόλιν συνεϊχεν ώς οίον 
«xercKue. Tunc ducle imperitia revelaia iuil, qua C έν άγχάλαις δ τε χαθ' ίππους, δ τι χατά τάς νήας 
jam aniea dwbia non erai, ul in brevi denionaira-» στρατός. Καί ή τοΰ στρατηγού αβελτηρία ενταύθα 
biimis. Frimum eaim, cum hoetes non longe abes- μάλιστα διεφαίνετο, μηδέ τά πρώην άδηλος ούσα, 
«ent, quosdamque militea viriliier agcre jusalsael ώς ή συγγραφή έν όλιγίστψ διαδείξεται. Τά πρώτα 
<dux enim periiue dormieadi), excurrerunt, ac 
unutn queatdaia comprebeuderuni. Quem pulcbris 
voatibiis roilitanbne induiutn, tioti itiiua (exilia 
enim erai) sed saoium, in Iriuttipbo per aiediaai 
civiiaiem doxerunt quasique qoemdam virum ία* 
signcm lavdibas exlirieruut. Siailm epialoia α 
pnefeaioel duce ad iiHperatorem mitliiur, noa belte 
belfigerari affirniaiiiibus. Uie ee^nda ab bae di« 
alii miUuniur ac capiunt noti hoimneti) aed duo 
misera jtimenta et simulacruin miiiUs capitia. Qui 

Ρ** ΤΦΡ» χ ών πολεμίων ού μακράν δντων, βιασά-
μενοί τίνες τών στρατιωτών άνδρίσασδαι (δ γάρ το: 
στρατηγός δεινδς ήν χοιμάσθαι), άφώρμησαν, χα\ 
συνέσχον ένα τινά* δν χαί λαμπρώς περιδύσαντες 
τά στρατιωτικά, ούχ έχ τών εκείνου (ψιλδς γάρ ήν), 
άλλ* έχ τών παρ* αύτοίς, έχσμπευδν τε διά μέσης 
τής πόλεως, χα\ ώς μέγαν τινά έλόντες έκύδαινον. 
Καί γραφή ευθύς τοΰ χαί στρατηγού χα\ δουχδς είς 
τδν βασιλέα, ώς ευτυχώς ήμίν τά είς μάχην φέ
ρεται. Ήμερα μετά ταύτην δευτέρα καί μετε(έτε~ 

enim banc habueral aufugerat, objeceraique quasi ^ p 0i στέλλονται, κα\ αίρούσιν ούκέτι ούδ* άνθρωπον, 
in pretium peraequeniibua. Sialim itarom triumphi άλλά δύο Ιππάρια δυστυχή, κα\ ακ 
in civiiaie, juiueniaque capla conetderabaniur quaai 
aliquid magnuui quod raplum fuissel. Forma ca-
ptiie §uper baaia quo<|ue circunifertbaluf quaai 
apolium iasigue. ileruui episiola imperili dacia ad 
imperaiorem de bono exitu belli. lode irali bostes 
qui ibi erant ul crabionesbrevi advolaveruHl ad noa 
(auiea eniin distulerant, claaseu» atgnuni daturam 
exspectanies), civitatemque amagnis januis ocoi* 
deutalibus uaque ad tolaiu arcem subiio curren-
lcstircumdederunt. Ibi litexcursio duoruiuequiium 
Laiinorum e genle Prebenlzonum, qu» maxiina 
andacia axercilui Skulo adbaerebat, pluriuniqua 
ex noalris; scilicei decom et auiplius. Nullus 

σκίασμα στρατιώ
του κεφαλής. vO γάρ τούτο έχων διεκπέφεύγε, προ-
ηκάμενος οίον είς λύτρον αύτδ τοίς έπιδιώκουσιν. 
Καί αύτίκα θρίαμδα πάλιν έν ffl πόλει · χαΛ τά 
αΙχμάλωτα ίππαρίδια περιεδλέποντο, οία μέγαν δν, 
δτι περ αυτά είλον. Καέ τδ σχιάδιον έπ\ σημαίας 
ήρετο, χαδά τι χορυφαίον σχύλευμα. Κα\ γράμμα 
πάλιν τοΰ δυσαριστέως περ\ τδν βασιλέα, ώς εύτυ-
χούμεν τά χατά πόλεμο ν. Ός δέ εκείθεν έρεθισθέν-
τες οί χατά γήν πολέμιοι, χαδά χαί τίνες σφήκες, 
ταχύ καθ* ημών έπτερύξαντο (τά γάρ πρδ τούτων 
άνεβάλλοντο, καραδοχούντες τδ ναυτικό ν χατά τι 
σύνθημα), χαΛ τήν πόλιν έχ των Ιυσμόθεν μεγάλων 
πυλών έως χα*ι ές δλςν τήν άχρό;.ολιν ^χηρυχτε\ 
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έπιδραμόντες έχυκλώσαντο, γίνεται τις εκεί εκδρομή Α quidem cadit; niilites vero Latini trepid! fugiunt. 
δυο μέν Λατίνων Ιππέων έχ τοΰ τών ϋρεδεντζαύνων 
έθνους, δ δή πολύ κα\ τεθα^τ,μένον τφ Σικελικό) 
στρατφ παρείπετο, πλειόνων δέ έκ τών ημεδαπών* 
υπέρ τούς δέκα γάρ. Καλ πίπτει μέν ουδείς* εναγώ
νιοι δέ οί Λατίνοι διεχφεύγουσι τδ πεσβίν. Κα*ι πάλιν 
αναφορά είς τδν βασιλέα τρίτη, ώς τή βασιλική 
ευχή τε χα\ ευτυχία νενιχήχαμεν κα\ τδν πρώτον 
πόλεμον, ούχ οίδα τίνων περιγενόμενοι. Καί ήθελε 
μέν δ στρατηγδς τά; τρείς ταύτας αύτοΰ νίχας ένί 
έπιστολίφ περίλαβε ϊν, φειδοί δαπάνης χα\ δρομι* 
χών ίππων. Εγκρατής γάρ ή ν χειρών Αληθώς δ 
άνθρωπος· Άλλά προεχαλείτο τδν ΚαλλΙνικον είς 
τδ δαπανήσαι τδ έΟέλειν κατά τοΰ βασιλέως γελ$ν· 
Και ήγεν αύτψ πρδς ανάγκης τδ πράγμα· 'Εχεί-

llerum lertius nunlius, quasi precibua imperatoria 
nosiraque bona forluna victssemus et ex boc 
primo bello superstiles emissemus. Yoluii quoque 
dux tres bas ipsius victorias in ono scripto conclu* 
dere, ut impensls ex equis corsoribns parceret. 
Erat enim vere manu coniinens, scd hortabatur 
CalHnicuin ut baa impensas facere veilel, quod 
risui fuil iinperalori. Sic neceesarlo buic atiraxit 
negolium. llle enim oderat hunc eicut ei caieroa. 
\n qjuibuft elucebat genua; ipeeque odtum in ipsuni 
converiil modo ferme eiinili. Dicliubal timere ** 
queiidie ne quii ad ipsum advolarei Megalopoli 
oculos erutun». Nouwiquam dixit naiiim ae 
a lati matre, istuni bonoretu exsecrotus, si Con-> 

νδς τε γάρ έμίσει τούτον, χαδά χα\ τούς λοιπούς, * stantiitopolim reverteftdnm «eaet ; innaeiuio ν» 
δσοις τδ γένος έλαμπε · χα\ αύτδς δέ άντέστρεφε τδ alia malle vla ingredl el mintia maltm majori prav 
μίσος πρδς αύτδν ού μακράν τοΰ άνάλογον. Ό ; γε ferre, imo ad morlem Ipeam paratiin 6t*e; qtuMi 
aal άνεφδέγγετο δεδιέναι καθεκάστην, μήποτέ τις fae non erat. 
αύτψ έχ Μεγαλοπδλεως έπιπετασθείη, έξομύξων τούς οφθαλμούς. Καί ποτε χα*ι τσιάσδε Ιφη φΰνα» 
μητρδς, κακολόγησα; δυμό) τήν τιμίαν εκείνη ν, έάν είς Κώνστα ντινούπολιν άναστραφείη. "Οθεν *α\ 
έκδηλου, ώς άλλην τινά τραπέσθαι αίρήσεται, κα\ μείζονος κακού άνθ*λέ*θαι τι βραχύτερον, χαί 
τοΰ Cjjv έξ οφθαλμών προδέσθαι, δ άν τις εϊποι, κακόν. 

νζ*. Ούχοΰν χα\ μεθώδευε τδ τοιούτον. Κα\ ού 57. Haec igllur sic dirigebat. Nac animi sollicUue 
βαθεία ψυχή μερίμνων τά χατά πόλιν, άνέπειθε τδν circa ea quse urbit eraot, calliditale maxiina 
Άνδρόνιχον εύ μάλα τεχνικώς, ώς εύ έχουσι τά καθ* 
ημάς, χα\ ώς περιπεποίηται ή πόλις άριστα, χα*ι 
ουδέν αυτή τών δεόντων ένδεί, ού πύργων ασφάλεια, 
ού πετροβόλοι μηχανα\, ού τειχών έπιποίησις, ού 
περιτειχίσματο; έρυμνότης, ού πλήθος κα\ κάλλος 

Androoieo perauadebat omnia ge bene habereapud 
aoa, nirabilia agere civiialem; nibil dee&ae i l l i , 
eee turrium securitalem, nec balielas, nec murorum 
pinnacula, oec circuilue munimenia, nec curruum 
muliiiudinera aut pulcbriiudiuem, nec Undem 

αρμάτων, ούκ άλλο υύδέν * ψευδή μέν γράφων πρδς £ rem ullaiD. Menliebalur quidem de rebus quae ad 
τδ έαυτψ μόνψ συνοίσον κα\ ανεξέλεγκτα, δτι μηδέ 
ήν τις δ είτε είδώς, άπερ έγραφεν, είτε λαλών, είτε 
λαλείν τολμών * πείθων δέ εκείνον ούκ ευτυχώς 
ήμίν. Πεπραγμάτευτο γάρ θά£(5ος έμβαλείν τφ 
βασιλεί περ\ ημών, ώς ούκ άν τι καχόν πόθεν πά-
θοιμεν · ίνα χεφαλή μόνος αύτδς έφίσταιτο τοίς 
ώδε, χα* μή τινι έτέρψ έπιτραπείη τά τξδε, οίψ 
περισώσασθαι ταύτα, χα\ ούτω τη; αρχής αυτόν 
ποτε παραλυθήναι, χα\ είς χείρας τψ Άνδρονίχψ 
περιτυχεϊν * ύφ* ών χα\ πάλαι άν συνετήίδη, εί μή 
δ σεβαστοκράτωρ Μανουήλ, αγαθά λαλών, καί μέ
σος πίπτων γυναικεΓου λδγψ, αύτδν περιεσώζετο, ού 
πρδς γαλήνην ήμίν, άλλ* ώς είς τυφώνα, τδ πάνκυ-
χήσοντα. Κα\ ές τοιούτον περιήλθε πανούργως τδν 

illuro solum perlinebant scribendo quae refelii 
nou polerant, cura nemo esset qui vel scirel quod 
scribebat, vel diccret, vel auderet dicere; sicque 
illi iufeliciler nobig persuadebat. Audacler impe-
raiori verba dedit de nobis, nullo modo nos ali-
quid pati, ut rebus bisce aolus praOcerelur, 
*l ne alicui alleri comiuillerentur reficiendaj, eic-
que allquando ipai aubslilueretur in magisiralu 
ipee.que in manus Andronici incideret, aub qui-
buajain oliiu oppressua fuissei, uisi imperator 
Manuel, beoe de* ipso loqueas, se^ue inierpo-
nens muJierum precibus, illum salvassel, no» ad 
urbis pacem, sed ad teiiipestatem omnia contur-
banlem, Adeo dolose bis malis ariibus circumvenii 

βασιλέα ταίς τοιαύταις μεθόδοις δ δούξ ούτος, ώς D iniperalorem isle dux, ul eliain graliarum actionca 
χαί εύχαριστίαν αύτψ γραφήναι πρδς τού άμειλίχ· 
του χα\ μή είδότος, οίμαι, δπερ έστ\ χάρις. Διδ χα\ 
•5 ευχαριστία ύπεσμύχετό τις καυτή ρ. ΗΟχετο γάρ 
ή βασιλική γραφή έχόμενα τής χάριτος ούτως· 
ι Γένοιτο δέ χα\ έπ\ τά έξης τήν τοιαύτην ευχαρι
στία ν φυλάττεσδαί σοι* > αίνιττομένη, ώς μιχρδν 
όσον, κα\ ού παραμενεί. *0 καί γέγονεν. Έά-
\ωσαν γάρ δι* αύτδν ώς έπί θανάτφ έχεί χαί 
ή τούτου μήτηρ %α\ δ άδελφδς, ουδέν αύτοΛ άμαρ-
τόντες. 

vif. Κα\ τούτο μέν μετ* ού πολύ είς εκείνους. 
Αύτδς δέ τέως ίσχύων κατά τής ημών άπωλείας, κα\ 

illi scriberel qui erat inexorabihs ac nescius, 
qtiod est, pulo, graliludo. Ilaque lenio igne torreba-
tur. S<riptuni ergo ad imperatorem basce gralias 
coulinebau clllinam pro fuluro gratiae hujus-
inodi sint agendae libi; > ita subaudiene paululum 
ea$ permanauras; quod ei facium est. Apprebendi 
enim jussit ad morlem mairem et frairea^ ejus 
neuiiquam sotiles. 

K8. H M igitur brevi temimla iniervallo illU 
acctdiulnierea ipse permcki DO>lra3poici|$9ukiiquf 
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iuduralo cordc lmperatoris, quaei is solus urbrm Α διά τούτο, ένσκι££ώσας τή τού βασιλέως ψυχ$, ώ; 
ealvare poiucril, sicque ejus consilia nos perdi-
derunl. Eieniin in defeosiouem nostram exercitum 
provide miserat imperator. Credens vero bis 
quibu» a Davido decipiebatur, illis coromendavit, 
ne in urbe ae uicludercnt ncc irruercnt in 
bosies quasi in aciem inslructos; dum nos, 
qui nesciebamus hoc auxilium, iia anxie exspe-
ciaremus apeque in illos suspenderemur, bi sine 
pugna auxilium quasi lciuin nobis parabani. Erant 
vero multi: Gidua magnus praefeclus ex orienta-
jibus, Paia?ologus Andronicus, Gamutza Manuel, 
Cbuiuntift, atque alii. Se illis adjunxeral uhiinua 
cubicularius Nicepborus qui οιυηίηο proximua 
erat regi, qui ad ducem Davideni scripf nm mitlcna 

αύταρκεϊ οϊτος τά ύπερ τής πόλεως, Γσχυσε πεϊσαι 
τά είς ημών δλεΟρον. Έστειλε μέν γάρ δ βασιλεύς 
προμηθικώτερον στρατιάν έπ\ άμύνη τών καθ* ήμά;· 
πεποιθώς δέ, οίς έκ του Δαυίδ άπεπλανάτο, παρηγ-
γυήσατο μήτε είς τήν πόλιν αυτούς καταδύσεσίχι, 
μήτε μήν τοϊς πολεμίοις όμόσε χωρήσαι γενομένους 
έν χρψ μάχης * ώς εντεύθεν ημάς μέν, μή είδότας 
έπικουρίαν έκ τών έσταλμένων, καραδοκείν, καί 
έκκρέμασθαι τής είς εκείνους ελπίδος' αυτούς δέ 
άναιμωτΐ ζήν, άφωσιωμένους τηνάλλως τδ είς ημάς 
έπικουρικόν. ΤΗσαν δέ συχνοί εκείνοι · ό τών άνατο 
λικών μέγας δομέστικος Γίδος, δ Παλαιολόγος *Α -
δρόνικος, δ Καμύτζης Μανουήλ, δ Χούμνος, :.α\ 
έτεροι. 'Επέ^ευσε δέ αύτοίς ές παντελώς ύστ$ρον 

expoaml meiboduui diseimilem labioruio ejua onmi β και δ τφ βασιλεί πάνυ εγγύς, δ παρακοιμώμενος 
Νικηφόρος * δς γράμμα στείλας πρδς τδν δούκα 
Δαυίδ, έθετο τρόπον άλλον τά χείλη αύτου κατ1 ού-
ρανδν, καί τήν γλώσσαν άφήκε διέρχεσθαι περ\ γήν. 
Έφατο γάρ μήτε τδν ούρανδν άστροις ένευθηνεί-
σθαι τοσούτοις, μήτε τήν γήν άμμω τοσήδε πλή-
θειν, δπόσος αύτψ στρατδς έφέπεται * προσεπιλαλών 
κα\ ύποδεδοικέναι, μή ποτε οί Λατίνοι έκπυθόμενοι, 
δσην (σχύν περιβέβληται, φευξούνται, καί μενεί αύ
τδς κενδς τοιαύτης άγρας. "Εγραψεν αύτδς τοιαύτα · 
κα\ ημείς έπιστεύσαμεν. Τδ γάρ έπ\ σωτηρία βου-
λόμενον τής ψυχής έτοιμον ήν πρδς πειθώ. 

νθ'. Και ούτω μέν τά έκ τών βασιλικών αποστό
λων ψευδόντων ημάς. Τδ δέ πολέμιον έπελθδν τότε 

hoeles, alque perile se ad pugnam paraverant. c ξ η ρ 3 9 ι ν x a X t 0 fcx θαλάσσης, έξηρτύετο κατ* έπιστή-

coek), linguaque mensug esi terranu Dixit enini, 
nec cceliHD toi sieilas numerare nec tot arenia 
repleri terram, quautus exerciius ipsi aderal, ad-
dena ee DOO posse uon tiuiere ne Laiiui certiores 
Caeti quanlas ipse copias contraxerit, in fugam se 
oonveriani, ipseque tali preda oibaius sil. Hsec 
gcrlpsit, nosque credideramus. Qui eiiim vull sal-
vari ad credendum semper est paratus. 

59. Sic ergo a missis imperaioris itinc decepii 
suimis. Tunc vero lerra marique coucurrermit 

Occideniabs copiae alias macbinas novas invene-
rani tuodo helepolium, quarum utililae fere nulla 
eral ob magniludinem. Orientales vero (maxiuie 
aulem muliiiudineift classis componebani) juxia 
euam consueiudinem agebant. Dieposiiis igitur 
machinis ad lapides projiciendoa aplis, plerisque 
mediocrie magniludinis, ut illis a moenibus noalri 
mililes subito opprimerentur, e quibus duse majo-
res, quarnm una lerrae motus fllia vocari possei; 
disposilisque qui ramueculis implerent aptas fossas, 
quique tnoeiiia labefactare possenl, nwroe aggredi 
illosque indcsinenter ei modis onmibus quassare co-
naii sunl. Hie omnibua prscurrebani fundibularii. 
Ad vesperain enim retinuerunt naves usque ad ina-

μην είς μάχη ν. Κα\ οί μέν έκ τών δυσμικών άλλα 
έποίουν καινά τινα κατά νόμους έλεπόλεων, αίς διά 
τδ έκ μεγέθους δυσμεταχείριστον ουδέ ένέλαμψέ τις 
ενέργεια * οί δέ περ\ τά έψα (ήσαν δέ μάλιστα εκεί
νοι τδ ναυτικδν πλήθος) πρδς τδ συνηθέστερον έβλε-
πον. Καί συσκευασάμενοι μηχανάς πετροβόλους, μι-
κρομεγέθεις μέν πλείονας, ώς έπιβουλεύειν δι* αυτών 
τοίς έκ τών τειχέων πολεμούσιν ήμεδαποίς, δύο δέ 
μείζονος, ών θατέρα σεισμού θυγάτηρ τολμήσαντα 
φάναι * έντεινάμενοι δέ κα\ τούς τήν εΰεπιδούλευτον 
τάφρον συρφετού πλήσοντας, κα\ τδ περίτειχος δέ 
κατασείσαι δεινούς, κα\ τψ τείχει προσβαλείν, καί 
διορύξαΐ αύτδ είς κατάπτωσιν, έγίνοντο τών έργων, 
είς δσον κραταιδν, καί ακάθεκτοι κατειργάζοντο. ΚτΧ 

ne, mane auiem acre cerlamcn ioierunt. Omnis qni- J) προέτρεχον αύτοίς πάντων συχνοί άκροβολισμοί. Προς 
dem pars occidenlalis comprehendens totum cir-
cuitum arcis (in modum enim falcls a mari ad 
portas bic aiias opera lurrium producta erant) non 
»oUiciludini fuit nobis el lula raansiL ; parg vero 
orienlalis omnem impelum suitinuit. Fervebat 
pugna ία liuore inaris, primum,quia loca contra 
inuroa sicca reliquerani aquae maris, aestivi tem-
poris causa, quodque mare plenuiu non erat us-
que ad muniliones, ita ul spaiium grandead pu-
gnam illis reljclum fuissei a mcenibus liuoralibus 
at(|ueab aequore; tuin quia Lalini ob periiiam qna in 
bello pollebant bic n*agis urgendum videranl. Inde 
enim cognovi mulfpro poluisse laedere uoa,eo qtiod 
primum permanere diu poterant, cuui liuus iioc 

δείλην γάρ κατασχόντες τάς ναΰς είς αύριον, έωθεν 
μάχης κρατεράς ένήρξαντο. Καί τδ μέν δυσμικδν 
άπαν έως κα\ είς δλον τδ κύκλψ τής ακροπόλεως 
(κατά σχήμα γάρ τι δρέπανου έκ θαλάσσης έως καί 
τών έκεϊσε πυλών περιήγετο πυργηροΰν) ούχ ούτω 
πράγματα ήμίν παρείχε ν, ούτε τραύματα ένέτριβε* 
τδ δέ έξ ανατολής έθηριούτο. ΤΗν δέ μάχης ελεύθε
ρον τδ παράλιον δλον, τδ μέν, δτι ψιλά θαλασσίου 
ύδατος ήν τά πρδς τψ τείχει διά τδν καιρδν θερινδν 
δντα, κα\ μή πληθύοντα τήν θάλασσαν μέχρι κα\ ές 
αύτδν τειχισμδν, ώς εντεύθεν έξ ασύμμετρου τοϊς 
έκ τών παραλίων τειχέων κα\ τής έκ θαλάττης ε^ναι 
τήν μάχη ν τδ δ', δτι δαή μονές δντες εκείνοι μάχης, 
περί τδ πονούν μάλλον τής πόλεως έμελέτησαν έν-
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τήκειν πληγάς. ΈχβΙβ*ν γάρ διέγνων δύνασθαι άν Α sil profundaro ideoqae portas commodus ; tom 
βλάψαι ημάς, ώς xa\ προσεδρεύειν εύ μάλα δυνά* quod niurus qoamvlsg ecundum arltro bellicam con-
μενοι διά τδ του αίγιαλού άγχιδ*δές καί ούτως εύ- glruclug, nec perile, ηββ eolide a principio aediflca-
λίμενον χα> δτι κα\ τδ τείχος ούχ άπονη ρως είχεν i u g fuerai, el strenuo defenaore carebat. 
ίχείσε, άτέχνως τε τήν αρχήν συσταθέν, κα\ ούκ εύ 
βυμπαγέν, χαί μηδέ μεμελημένον άρτι τψ καλψ 
ηρατηγψ. 

ξ*. Έψκβι γάρ ίατρφ παραχολουθούντι σώματι 
πονούντι μέν, οίω δέ μή φιλείσθαι, ώς άναποιηθήναι 
πρδς ύγίειαν, κάντευθεν άμελούντι τδ νοσσυν άνακο-
μίσασδαι. Κα\ ούκ έστι διαπιστησαι τούς εύ κατε-
γνωχότας τδ πράγμα, ώς πάνυ τι βραχύ προδδτου τού 
κυρίως δεενεγχείν δ Δαυίδ φαίνεται χαθ* η μ ώ ν εί 
μή τις άρα θερμότερον έπιδάλλων, ώς Ιν τινι πλά-

60. Erat *ntm simifis medieo curanti corpng 
sagrotam ideoqae itn« blandlmentit, nt ganiuti 
restituatar, qnfque non jam aolliciius esi de morbe 
sanando. Juxta nos, ut quilibet rem cognove-
rint, David a proditore relpsa paalnlum difTerre 
vMetur; nigt qnie reponens ardentiag, prodU 
iori aequaret illom in bilairce. Exceptis enim 

στιγγι παρισάζοι εκείνον είς προδότην αυτόχρημα· Β conventue statuti signisqti* certfx, omnia aKa, quo-
Δίχα γάρ αυνθεσιών έπ\ 0ητοίς και μηνύσεων γνω
ρίμων, & δή χαί αυτά πολλοί χατηγορούσιν εκείνου, 
τάλλα πάντα προδοτιχώς είχεν δ άνήρ. Κα\ χοινδν 
αύτψ τε χα\ τψ κατά σπουδή ν φανεράν άλλως προ· 
δ5τη τδ του κοινού μέν ύπερορ$ν περιφρονητιχώς, 
έαυτψ δέ μόνψ χαρίζεσθαι · κα\ προτίθεσθαι πάντας 
μένάπιέναι, περιείναι δέ μόνα τά κατ* αύτδν. *Εμέμ-
φόντο ο! στρατιωτικοί» δτι τά πετροδόλα έν ήμίν 
δργανα ούκ εύχρήστως είχον, ώς άντιφερίζειν πρ^ς 
τά τών αντίμαχων. Ό δέ άφείς χατορθούν τδ ψεγό-
μενον, χα>, Τί ποιήσω; έλεγε, χα\ ήρκείτο είπείν το
σούτον ό χομψδς Πυθαγοριστής · δοκών μέν, ίερδν 
είναι σιγής διά τδ έχεμυθείν τά πλείω, άλλως δέ 

rum mtilli iiluiw argmint, perfide egit. Illi oommune 
esl scilicet cum prodilore, manifeele alias n«-
gotlanie, bonttm commune negligere sibiqtie soli 
providere, omnes dimiitere guaque sola sedulo 
cnrare. Querebantur militcs quod macbina» noelrae 
non aptae cssenl ad repcllendog ictus bostium. 
Quod vero r?prehendobatur non eroendans. Qoid 
faciam ? aiebat, lantumque nl.faluti* Pytbagorictie 
addebat, videri gibi lcmptum eese sileniii ob ple-
raqu« lacenda, aliie advereiie ingidialorea soflfo-
cainria verba, aliis rcteniuria ob mala dissimulanda 
obquo gecreia profundissime recondeada. Cum 
audisset moanfa occupari ab hostibus eo quod 

χατά τους λοχώντας πνίγω ν τήν λαλιάν άνθρωπος» Q parum soliHa essent, voce obacoana utens ad matrrs 
επέχων xal τά ές πονηρία ν αδιόρατος, κα\ τό γε 
χρυψίνουν πολυβενθής. Ήχουεν, ώς τδ περίτειχος 
καταλαμβάνεται διά τδ άνεχύρως έχειν * χαΛ παρέ-
πεμπεν αύτδ ταίς μητράσι τών πολεμίων παραδύειν, 
Ινδά αίσχρο^ήμων είποι άν άνήρ. Έπιλειπόντων 
όΐστών, τοίς έπί τών τειχέων ήν βελών (ήτησις. νΟ 
δε χα*ι πού άν αυτούς εύροι, ύπετονθόρυζε, καί έδί-
δου μηδέν, χαί ή πόλις έκαμνεν, *Εχλάτο μηχανή, 
χαί ήν αναγκαία έπιποιηθήναι, καί έζητείτο ξύλον* 
χαί που Αν εϊη αύτδ, παρελάλει. Έμάνθανέ τις άλλο 
τι ένδείν τών δεόντων, χαΛ έλάλει * χα\ ήν τηνικαύτα 
δ χατά χαροιμίαν σιγηλδς ήρως Εύρυδόας, καί ήπει-
λείτο χατά πληγών, χατά κεφαλής, κατά ομμάτων, 
χατά σχολοπισμού, εί μή παύσοιντο λαλείν ο! τοιού-

bostium allndebat. SagiUis deflcie niibua, a murna 
defendentibus qu«rebantur jacula. Si quis vero 
alicubi invenissei, raurmurabat, nec ullum dabat, 
civilasqiie laborabat. Machina fracla ut reparare* 
lur, lignum qua?rebatur; tunc lora materiis plena 
ind>cabat; cuiu quis diceret aliud quoddam necea-
aarium deesee, ipse eermones ciebat; tuuc erat 
juxla proverbium laciturnus Enryboas heroa; nam 
verberum, capitis, oculorum palique poenam mi-
nabatur nisi loqui ceasarent, jurans per capitt im* 
peratorie minarum cerurum fldem fore. Quidam 
aulem non omnino plebeios capite laesus est et 
fronte virga percussus, eo quod de mala ratione 
agendi imlitum ducU queslus essel; nemoque ex 

νοι * διομνύμένος είς πίστιν σταθεράς απειλής βα- D aglantibus ne mussitare quidem ausos eat. Mili-
σιλικήν κεφαλήν. Τών τις δέ ού πάνυ τού δήμου 
χα\ χατεάγη τής κεφαλής, τά περί τδ πρόσωπον 
£ά6δφ πληγείς, δτι τά στρατηγικά φαύλως ενεργού
μενα κατεμίμψατο. Κα\ τών βλεπόντων ούδε·ς ουδέ 
γογγύσαι τετόλμηχε. Στρατιώται δέ πα^ησιαζόμε-
νοι, χα\ δρδά λαλούντες, έν μόνον πρδς τού άτοπου 
ήχουον, ώς δτι κατατόπια είληχότες έκείσε, κα\ μό
νον πονεϊσθαι ανάγκην έχουσι, πλέον δέ τι μή πε-
ραργάζασδαι, εί μή κακά αίροίντο πείσεσθαι. Σίτον 
έπαρχε σειν τή πόλε ι όφείλων, δ δ* ές τοσούτον άπη-

tes qui libere recieque loqui solent, unum tanlum 
praeler siullum audicbanl, quod quia non nisi res 
siulias cxperiri et durag pati vocati essent ita se 
facluroe esse ne p ĵora paiianiur. Fruinenlam *um 
suppediiare deberet civilali, in tanltiro incuriae 
venii ut ex ea circumsiantia opporiuna inaguas 
diviiias sibi acciperel (ex boc quem fructum mi-
aer percepit ?) farois vero civiiaii cauea esset; adeo 
ut, nisi ferrum hostium eos devoratsel, in diacri-
meu se invicem devorandi adducti foissent. 

μέλησεν, ώς έαυτψ μέν λα6{} του τοιούτου καλού πλουτον παχύν περιθέσθαι, (ου τί δ άθλιος άπώνατο;) 
τή δέ «όλε* έγχαταστήσαιΑιμδν · ώς, εί μή ταχύ κατ έσπασε ν δ τών πολεμίων σίδηρος, αλλήλους άν 
κινδυνευσαι χαταφαγείν. 
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iftcfvitale. Postqnam «*niiu niuUoruiu impleesel ma-
nas imiiierilo, qui loltuil deserere ordine* sinit 
palriamque fugere quo vellent. Qui diviiiis abitn-
dabant, galaieni cauponanies, pejus adliuc agebanl. 
Mercenarii enim plebis, quicunqiie imnibus id nei 
ad porlandas Irabes, lapidee pracnl jaciendas, ma-
cbinas dhigendas arcuumque nervos tendendum, 
patrtaiu reliqucrani, aicque illaro defertsorfbug 
orbaveraitl, dona airtem largiendo iQilitos ad-
daaomnl ul se potiisimum dticibug uterenlur. Si 
quis illmn admonerel, noeque prsecipue, qni non 
paruin Umebamug, ne tlle slatug reruin obessei 
civHati, lunc nun siba lewperabat, lamenlans, tiuii* 
giie ferens aique exprobrans quod civilatem sic 
orbatato bemtntbua tidereu 

Πληρώσας γάρ έν πολλοίς τάς χείρας, ών ούχ έχρήν, 
άφίει τούς έθέλοντας λειποταχτειν^ χαί φεύγειν τήν 
•πατρίδα, δποι βούλοιντο. Κα\ οί βαθύπλουτοι περ.· 
ποιούμενοι ούτω τδ σώζεσθαι, άπετέλουν χαί τι χεί
ρον. Μισθαρνοΰντες γ5ρ τών δημοτικών, όσοι δεξιό* 
τάς χείρα:, χα·. βριαρο\ 0ά6δον τε χατενεγχείν, και 
λίθον μαχράν άφείναι, καί μηχανήν διαχειρίσασθαι, 
χα\ τόξου νευράν έντείναι χα\ βαλεϊν, έξεχώρουν τής 
πατρίδος. Καί αυτήν μέν άπεστέρουν ούτως άμυν-
τήρων * έαυτοίς δέ δσα χα\ στρατηγοί ς έπειθον τοιού
τον άχολουθείν στρατδν, δωροις πείθοντες. Κάν τις 
αύτψ ύπηγόρευσε, χα\ μάλιστα γε ημείς οί μή πάνυ 
τι δεδιδτες, ώς ούχ άγαθδν τή πό'ει τδ ούτω γενέ
σθαι, άλλ1 ενταύθα ούχ ήν φορητδς δ άνήρ, αχε-

^ τλιάζων χα\ δυσανασχετών, εί μεμφθείηώς περιιδών 
γενομίνην ούτω τήν πόλιν χένανδρον. 

62. Calamilatum cumulus ftiil aquae tam ne-
oessarise penuria. Aqua enim arcis quae dc longe 
aegre aflluebai, ut esset saliibris curandum, erat; 
ad boc tempore laboreque opus eraf, et gi vix 
poiui apia fiebai, fiebat lamen. Quidam ex exer-
cilu non ignobilis (Leo bic erat Mazidas) cum 
boc accepisset munus gibique gratularetur, bor-
taius esl Davidem ut tres dieg consumeremur 
in opere, ut locus secretus into servare possel 
aquam in eo conteutam, dum nulla essel necessi-
tas aliud operandi, siquidem bosiee noudum 
adessent, eed procut contra abessent. Hic sermo 
placuii David in lantum ut probaret. Tentug vero ^ 
arripfeng verba Mazidae abslulit; ac in oblmone 
meiitem Davidis sepeliene, gurculum eduxit qui 
faotus grandis trtincu* fuit mali magni. Nondum 
erat vespera, abundansque aqua libere fluere va-
lens \n guum recepiacolum, cursum guum ma-
gno sonitu indicabat. Tunc forle Mazidag cum pra&-
teriens quod factum esset audiiaaet, fesiinanter 
ad Davidem currit, referenaque quod dixeral ia 
mentem revocal. David vero, qui ollionem gumere 
possel,oblivisci maluit. Postquam vero audiisaet re-
tinendam egse aquam, quasi adhuc utiliiati in po-
glerum faluram, noluit, aquamque fluere ginere 
jusstt. Aqna igitnr fluxil in receplaculum qood 
illajn vicissim dimigii, cura-.n gupradiciam inu- ρ 
lilem factens, cum poat limum gypsum traxerit 
aqua. Non multi diea eranl elapsi vacuuroque re-
ceptaeulum erai, uude evanoerunt giinul omnee 
epee qaas in arce reposueramus, nemoque jam ad 
illam ocnlos levavit. Nosmelipsi, licet inviil, viam 
aggressi eramus necessarla portanl«9, ctim didici-
mug, aquam periisse ; eimul autem cum illa gpeg 
oronia evanuit; ibi divisa quae supereral, unum 
laiilummodo timere et orare gtatuimug ul aliquig 
averieret haec isiiosmodi prodhionem adeo rede-
lentia. Ttitie euini riulluui eral pactuin cuirt ho-
6libus(quantvis faciendum easel), nuUa dona ul 
adirentar cerliog fraicr ac niaier fato Aiiaroniea 
incritabili, sed gumnia oegligeittia iilaque urbg 

ξβ'. Τδ δέ δή χορυφαίον Ιν τοίς χαθ* ημάς τού
τοις χαχοίς χα\ ή τού αναγκαιοτάτου ύδατος έκλει-
ψις ήν. Ώς γάρ ή τής ακροπόλεως δεξαμενή άργώς 
έκ μακρού είχε, καί έχρήν άναποιηθήναι αυτήν έκ-
θεραπευθεϊσαν, ένθα χρόνψ καταπεπόνητο, έγίνετο 
τούτο μόλις μέν, άλλ* ούν. Καί τις τών τής στρατιά; 
ούχ αφανής (Αέων ήν έχείνος δ Μαζιδάς), άποδεξά-
μενος τδ πράγμα χα\ έπαινέσας, παρεκάλεσε τ?ν 
Δαυίδ ημέρας τριβήναί τινας μετά τδ έργον, ίνα 
στεγανωθέν τδ άγγεϊον Ιχη φυλάττειν τδ πιστευθεν 
ύδωρ ασφαλώς, διά τδ μηδέ ανάγκην τέως έπιτε-
θείσθαί τινα, οία τών πολεμίων ούπω επικειμένων, 
άλλά πθ|ί>£ωτέρω που διεστώτων. Κα\ ήρεσεν ό λό
γος τφ Δαυίδ, δσα γε δόξαι. Άνεμος δέ άφαρπάσας 
τδν τοΰ Μαζιδά λόγον, απήγαγε · και λήθη καταχώ-
σας τδ τού Δαυίδ φρονούν, άνέφυσε βλάστην άδρυν-
δείσαν, πρέμνον μεγάλου κακού. Ούπω γάρ ήν'δψίι 
δείλη, καί τδ χορταήθεν ύδωρ άπολυθέν θέειν κατά 
τού σκεύους ελεύθερον, κατηγορεί τδν δρόμο ν τφ 
χελαρυσμφ. Κα\ ό Μαζιδάς παροδεύειν τυχών, και 
άκουσας, δ έγίνετο, τρέχει σπεύδων έπί τδν Δαυίδ, 
κα\ άναμιμνήσκει, προενεγκών, ά εΤπε. Κα\ δ Δαυ*δ 
άγανακτήσαι σκηψάμενος, προύδάλετο λαθέσθαι. 
Άκουσας δέ, δεϊν έπισχεθήναι τδ ύδωρ, ώς έγχω-
ρουν γενέσθαι χα\ είσαύθις τδ καλόν, άπηνήνατο, 
έπιτάξας άφίεσθαι (5έειν τδ ύδωρ. Καί τοίνυν αύτδ 
μέν είσέ^εεν, ή δεξαμενή δέ εξέπεμπε ν, δ έδέχετο, 
άναλυθείσης τής προσφάτου έπιποιήσεως, οΤς τδ 
ύδωρ άπαλείψαν τήν ύγράν παρέσυρε τίτανον. Και 
ού πολλαί ήμέραι φχοντο, καί ήν τδ άγγεϊον κενόν • 
δθεν συνεξεκενώΟησαν ήμίν άπασαι αί έπ\ τή άκρο-
πόλει ελπίδες, κα\ ούκέτι ούδε\ς άνέβλεπεν είς αυ
τήν. Κα\ ημείς ούν συ σκεύασα με νοι, έκείσε κατάν
τη σε ιν, είπε ρ βία, κα\ τά αναγκαία συγχομισάμενοι, 
έπε\ μάθοιμεν, άπολωλέναι τδ ύδωρ, συγχατε^ύη 
μέν τδ εύελπι, κα\ διανείμαντβς έκεϊ τήν συγκο-
μιδήν, μόνου τοΰ δειλι^ν κα\ εύχεσθαι κατέστη μεν, 
τίς άν δή άπαγάγοι τά τοιαύτα τού χατά προέο-
σίαν συγγενικού. Εί γάρ Χα\ μηδαμοΟ^ ενταύθα συν-
δήνΐ πρδς πολεμίους ^θχτέον γάρ ούτω), ουδέ αρέ
σκεια έπί δωροις, φεΓοί τοΰ έμπελάσαι τόν τε άδελ-
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ul tempue espognatioAia λίνοες, άλλ' αύτδ δή τδ άκρως άμελείν, χαί «αρά 
φαύλον τήν τοσαύτην πόλιν τίθεσθαι κα\ τδν έν 
αύτ} πάντα λαδν, χαί που χαί εύχεσΟαι τδν στρατη-
γδν, έπιτμηδήναι τδν της αλώσεως χρόνον, εί πως 
Ιχφυγών τδ του βασιλέως πρόσωπον, ές κόρακα; πτέ-
ρύςεται, συγγενές άν ε Γη μάλα τψ προδιδόναι, καί που 
και χείρον, ώςάν τις του λαλείν τεχνίτης έπαγωνί-
εαιτο. Καί ό λογίζεσθαι συνετδς|ταυτίζοι γούν ταΰτ' άν 
χατά τδ σύστοιχου. Ουτω καί οίαχοστρόφος νεώς ού 
χατά χυρείαν, άλλά μισθού, εί τψ χεφαλαιωσαμένω 
τήν ναυν έγχοτοίη, ές δσον ούχ f στι πλέον έπιτείναι, 
παραμένει μέν ποτε χινδυνευούση, λαλεί δέ άτυν· 
τελή, χαί πράττει ούχ ά^αθύμως · χαί τήν τέχνην 
εις τδ πάν συστείλας, άφίησι τδ σκάφος προσαρα- _ 
χθήναι σχοπέλω, χαί χατά βυθού δύναι αύτψ φόρτφ 
χαί άνδράσιν* Ούτω χαί φύλαξ τελεσφόρου αμπέλου, 
χαθάπαξ άποστυγών τδν δεσπότην χατά μίσος τέ-
λειον, βοτρύων μέν ίσως άπτεται είς ουδέν, συχνά δέ 
πή μέν χάτω περιοδεύει, πή δέ τού σκοπευτηρίου 
γίνεται, χαί ώδε χαί έχεί περιδλεπόμενος, φαντάζει 
έπιμέλειαν δρών δέ τήν τού φραγμού σύμπηξιν χαί 
τήν Ιπ' αύτψ τάφρον, έπιδουλευσάμενά πόθεν ούχ 
άποχωλύαι, αλλ* οία χαί άπονυστάζων διάκειται, 
άνύων μέν ούτω τδ χατά τού χτησαμένου τήν άμπε-
λον βλάβος, μελετών δέ δμεΐσθαι τοίς αίτιωμένοις, 
ώς ούτα φεύγοι τού άμπελώνος, ούτε κεχλόφοι. ούτ' 
άποδοίη, άφιείς δέ τδ, Ουδέ αήν άμελήσοι, δ τήν 
άμπελον άπηχρείωαε. Ταύτα δέ τά χαί τω άαυίδ 

unica orandi ducem 
abbreviarel, com, si vultum imperatorie fiigiens ad 
«torvos advolarel, prodilori eunillimus eeset, atque 
aliquoties pejor, qui ot coinoedns verbia laniunt 
pitgnaasei. Meute prudens tn eodem ordine i&iius 
inodi poneret. Queroadraodam gubernator naviscu* 
jus non est dominns aed couduclor, si irascilur 
Hli qui eam laeserit, non est ut magfs iraa-
cator, adest quidem pericuio ; constlia vero cjui 
non sunt efficacia segniterque agit; omni aulem 
peritia ejus io unam ititetidente, in seopulos tm-
piugero carloam sinit aique itt abyssft mergi ai-
mul cum aercibus et bominibus. Eadem raiioue 
etiam custos vineaa luaiuria uvis consils avereane 
dominuai odio perfecio, uvas forte ad nibll alli-
gal, «epo lamea descendit in inferSorem partem, 
•modo stai qoasi iu speciaculo, hic el illlc reapi-
ciens curam aimulat; videns vero sepis compagee 
foveainque juxta illam, eoi qui insidiantur tiou 
amovet indo, sed dormiens jacel, perflciens iia 
damnum vineae possessoria, illico jurani quaereali-
bus 8ft nunquam vUem desernisse, nec furatuiu 
e*se, nec tandem tradidisse, clamans. Nou umcu 
eral negligens, iis obslans quae viiieae nocere poiuis-
senl. H;ec vcro in Datid cotnpleia sunl cum ex ii lu 
non aolum Andronicus argui poteril quod ejus-
modi rebus adminiatrandis virttm prafecerit tibt 
infcstum ei malis ariibua fecondum, sed eliam Da-

έμφαινόμενα, δι' ών ού μδνον ό Ανδρόνικος ψέγοιτ' C vid convictua fuerit prodiilonia reue. Ad reaumen. 
άν, δύσνουν έαυτψ άνδρα χαί βαθδν πονηρεύσασθαι 
τηλιχούτοις έπιστήσας πράγμασιν * άλλά χαί δ άαυίδ 
άπελέγχοιτο, μή άν έχειν διεκφυγείν γραφήν τού 
προδοΰναι. *Ανακεφαλαιώσασθαι γάρ τδ έπιχειρηθέν, 
ούτε κυβερνήτης καραδοκώ ν, είπερ δρμισδείη, άπο-
δαλέσθαε τήν κεφαλήν χατά τδν δυστυχή σωτήρα του 
Ξίρξου, όκνήσοι άν, ^αχίαις φΟάσας προσαράξαι τδ 
σκάφος, χυμααιν έχδους, εί πως έχκολυμδήσας μέ
νος χεριγενήσεται * χαί άμπελώνος δέ φύλακα δαπα-
νάν μέν τδ πιστευδέν ούχ είδότα, χόλψ δέ τψ χατά 
τούδεσπότου άφιέντα κλέπτε σθαι, και θηρίοις βλάπτε* 
σθαι, ούχ άν νοσφιζοίμην λέγειν προδοΰναι τήν 
άμπελον· 

ξγ*. *0 οΐον κακδν, ώ Ανδρόνικε, μεγίστοι; Ιρ- D 

dum eriim inceptam, nec gubernator fuit exspc-
ttabundus, cnm appelleret, eum discriuiine capi-
lis, ut iiifelicem servatorem Kerxis damnare, dubi-
laue an, poslquam in scopulos carinam impegis-
sei, fluclibus derelinquens, naiahdo posset ali-
quando eolua salvari : custodcm quoque vineae 
ex re credila frucfum perclpere nescienlem, eed 
ex ira adversus possessoretn sinentem eum de-
pradari aique a besiiis lacdi, non dubiiarem 
agserere eum prodidisse vineam. 

γοις, ΧΛ\ κίνδυνον δεινότατον έπισυρομένοις, εΐτζερ 
άμεληθείεν, ένα τινά μόνον είς αυτοκράτορα κεφα
λήν έφιστάν, καί αύτδν δέ ούτε λίαν επιστήμονα τού 
δραν, καί Οποπτον δέ! ΤΩ ΈπιμηΟεΰ βασιλικέ, οίον 
ημάς διέθου χαχόν! "Q αλυσιτελής υστεροβουλία! *0 
δυσαναχλήτου χα'οΰ άκίχητα έπιδίωξις! "Q είχαίος 
έχείνος μετάμελος! Ούχ έσχε γάρ είς τέλος τά τού 
άαυίδ ουδέ τδν βασιλέα λαθείν» άιδ χαί έξέστειλε 
μέν έχείνος τδν είς μνήμην ήδηγραφιχήν άποτεθει-
μένον παραχοιμώμενον, ού μόνον έπί άμύνη τής πό
λεως, άλλά χαί ώς άν φασιν ύπελθών δεξιώς άμύνη-
ται τδν απατεώνα άαυίδ είς δλεθρον. Ήδη γάρ κατ-
έγνω τδν άνδρα καί δ βασιλεύς δψιμαθέστερον, οία 
βυσσοδομεύων ήν. Έκρήτιζε δέ άρα πρ*)ς Κρήτα 

P A T R O L . C X X X V l . 

63. Ilettjqiiantum malum, 0 Andronice, in magnis 
bis operibus, quae etiam niaxiroum periculum se-
cuin iraxerunt, cum si neghcta fulsaenl, unutu 
taatum imperaiori exprobraium fuisset, eique non 
satis quid fieri debcret edoclo, eotummodo vero 
suspicanli! Ο regalis Epimelheu, memento, quanlo 
malo fueris nobis i Ο inulile constlium ob lardi-
tatcm ! Ο tristis memoriae boni vana consecialio! 
Ο infrucluosa HU pceniientia ! In p«rpeluum 
enm qoae ad Davidem, aui imperatorem apeciaut 
no» poleram laiere. Ideo miait Gubicularium, 
iti bistoria jain memoratum, non eoium ad de/onsio-
ncm orbis, sed etiain, ui aiunl, ad defensionem Da-
vidis errabundi io ipsiua perniciem. Jam eniin 
coguovcrat virum eliaui impcralor, sed tardius, 

3 
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quwj tcmpore clam Tn*chinarelHi\ Creiice ergo α έχεϊνος · χαί τδν δχουλον Άργον, τδν Δαυίδ, 
rgit erga Cfeiensem ; sed istum astuUim Argum, 
Davidem dico, qui ocalis axtttis atalum aemper 
videl per hnnc celerem Mercurium percutere et de-
lere clam uon potuit. Etenim boc prseenliena David 
praeveait, lempus mali noatri, cororoodi proprii 

\gratia, abbreviatarua; alque iu aUum ao imiaer-
<'̂ ens ul fulica qu» aquilam mtiuens $e in profun-
«iaiii immergit, adunco roatro Androoicum effu-
git, cura ipse Andronieus ad illum unguiboa 
ajiuncis descendissoi. Yespere enim tenil cubieu-
larius postridieque mana perieramus, omoibu* 
a I)avide ordinatU, viso iniaequem formidabat ei 
uulluui auxilium exteriua nabia adeaeeft , in ealulem 

άνυστάχτοις τά γβ είς πονηρίαν δμμαβι βλέποντα, 
ούχ Ισχεν άψοφητί δν Έρμου εκείνου εύπτέρου βα-
λείν καί καταβαλείν. Άλλά προαισθόμενος ό Δχνίδ 
φθάνει έπιτεμών τδν χαιρδν του ημετέρου κακού, 
ώ; είς χαλδν έαυτψ · χαί οίον δποδύς βυθδν χατά λά-
ρον, δς ύποπτήξας άλια(ετον βυθισθείη, έξέφυγε τδν 
άγχυλοχείλην Ανδρόνικε, Ανδρόνικος άποδάς αύ
τδς κατ' εκείνου του γαμψώνυχος. Εσπέρας γάρ ήλ-
δεν ό παρακοιμώμενος, χα\ αδριον έωθεν άπολώλα-
μεν, διοιχονομησαμένου τοΰ Δαυίδ, μήτ* Ινδον ίδεϊν, 
δν έδεδίει, μήτε μήν έξωθεν έπικουρίαν γενέσθαι 
ήμίν, έπ\ σωτηρία μέν τών άλλων, βλάβη δέ αύτου,* 
ήν έπαδεν άν, σε σωσμένης της πόλεως. Ούτως 

quideua alioruro, U ruiaam vero e}ut, qaam passus Β δ Δαυίδ χυνηγετούμενος ύπδ του Άνδρονίχου, έμη-
es>ei, aalva eivital*. Jia David iosectante Andro-
nicp, id ipedUaliuoal ne prasda iiliui fieret, nibil 
vero pi-aft nobili Tbestalooica, si solus Ipse galva-
rdur, Dti lolum quidem mundum posuit. 

δέ. Porro dies inulli ctapsi gunt, el ante cruen-
Um bellum, et ex quo acriler pugnalum e&l, 
liutlusque vidit illum ncc lorica bellica iiiduiuip 
nec equo generoso insideutem. Mulcis eum por-
tabat absque bracis juvenilibu*que ocreis ; petasus 
vero ruber insoliius modn Iberico capui ejus tege-
bal. Barbari Inforniant illum appellanlque, qun-
modo amani, rugnpum quidem sicque inferiori 
parie coarctatum reliquo habilii, vultu vcro dila-

χανάτο, μή πεσείν ύπδ άγραν έκείνψ, παρ* ουδέν 
μή δτι γε τήν χαλήν βεσσαλονίχην, εί μόνον 
περισωδείη αύτδς, άλλ' ουδέ τδν πάντα χόσμον τιθέ
μενος. 

ξδ'. Ούκοΰν ήμέραι συχνοί, αί μέν πρδ τοΰ σφο
δρού πολέμου, αϊ δέ κατά τήν τούτου άχμήν, χα\ ου
δείς εκείνον εΤδεν ούτε έν οπλοι; δεινοίς δύναντα, 
ούτε ίππου ευγενούς έπιδάντα. Έμίονος δέ ώχει αύ
τδν άπδ βράκα; καί πεδίλων νεωτερικών · έσχεπε δέ 
καί τήν κεφαλήν Ίβηριχώτερον Ιχφυλος πίλος ερυ
θρός. Βάρβαροι εκείνον χαί τεχνώνται χαί καλού-
σιν, fj φιλοδοι, πολύπτυχον μ>ν χαί ούτω συνεσταλ-
μένον χάτω τήν λοιπήν περίθεσιν, τά δέ περ\ πρόσ-

laium infl^xumque commode adversus solem ut Q ω π 0 ν εύρυνόμενον χαΛ πρηνεύοντα ές Ιχανδν κατά 
qui molIUcr vilam agens procul a sole miliiem 
rcjiciat; festa bujusraodi bominibus gaudent. Coelus 
lutc vesiimenta noruiU, sicque sponsus prae vesii-
bus magnificis ostenlaret mollitiem. Si quando 
arcum caperet, diceres illum experiri apud vendi-
tores, quomodo tendere ppesel* Dicilur sagillam 
projeciase in arcem contra boa qui ibi sedebant, 
lapidemque uoum ex funda, ac deinde se his 
sabduxisae ad muroe ; dicitur etiara suiuras oerea-
mm Latinorum irrisisse, quoa lam forliler repulil, 
qui nobia mala parabant ae audieudo ridebant. Sui 
•ero, eum deridenlea, dicebant aedisse ioterius ad 
Diurorum umbram, vtdenieroque jacula exterius 
volanttaj alcere eolitum : « l u bonum esi bic 
esse, > atatiinque fesUnanlem transire in alium lo-
cuna obnoibraluip el tutum, Ua quasreniem parten» 
murorunx ubi sc melius baberet, juxia quo<l dicniH, 
consolto ipsuru exira teli jaclum viyere. 

65. Taiem «um vbfen(aa . conviva ddiciarum 
siudioei quod piacebat illi ioquebaalur; ui boc 
vero generosius viitoreiur, blaadteniea accedebaiit 
qui vacabaiu adulaliouL Apud illos incomiderate 

Jlrrepiil lancola sortes kabenspoeticas, in lartarum 
vergeatee. Adulaiorexquidein aasentaiioni stadenles, 
oate&tabant in semetipeiaodiuinadver&tis civUatem, 
rit euin lllo qui eam oderai criroinose conaenii-
renl. Braiautem apud illos Psanii rhetorie poema 
quod ille de furto senientiam pronunliana abiqtie 

ηλίου, ίνα χαί ο&τω τδνστρατιώτην άπολέγοιτοτρυφε-
ρευόμενος άνηλίαστα. Εορτή φιληδεί τοιουτοις άν-
δράσι * πανήγυρις οϊδε τοιούσδε άτολμους * νυμφίος 
άν ούτω θρύπτοιτο άδρυνόμενος. Τόξον δ' έχέίνος εί 
που χαί χειρισθείη, πειρασθαι είπες άν αύχδν εκεί
νου χατά τούς ώ νου μένους, δπως αν Ιχοι του τείνε-
σθαι. Κατά δέ γε τήν άχρόπολιν λέγεται δίστδν ένα 
χατά τών έχεί περικαθημένων άφείναι, χαί λέθον 
Ινα έχ σφενδόνης * είτα χα\ ύποθέσδαι τοίς έπ\ τών 
τειχέων, πεδίλων βαφέας έξονειδίζειν τούς πέριξ Λα
τίνους, ούς χα\ τοσούτον ήμύνατο, καχά ήμίν ράπτον
τας, χαί έγγχλώνιας οίς ήκουον, "Ελεγον δέ οί άμφ' 
αύτδν σχώπτοντες εκείνον, καί δτι καθήμενος Ισω 
τειχέων χάτω περί σχιάν, χα\ βέλη βλέπων έξωθεν 

^ έπιπεταννύμενα, είώθει λέγειν, ώς Ναί, καλέ, κακά 
τά ωδε * χαι ευθύς άναπηδών μετεκάθιζεν είς άσυλόν 
τινα σχιατραφίαν χα\ άσχυλτον, πρδς τδν εύ έχοντα 
τοίχον μετα££έπων, δ φααι, χαί Cf»v χυρώσας έξω 
βελών. 

ξε'. Καί τοιούτον δντα έχδλαπτον ές χαρδίαν αυ
τήν οί τρώκται άρεσχοι, χαθαρώτερον δ' έχ^ρηναι, 
ούχάνίεσαν θωπεύοντες οί τήν κολακείαν περίερ.οι. 
Καί έ^επε πρδς αυτούς τψ κούφψ ή πλάστιγξ, χή
ρας έχουσα, χατά τάς ποιητικίς, νευούσας είς Τάρ-
ταρον. 01 δή χαρδιοχολάπται κόλακες χαί τ^αρηύγα-
ζον εν σφίσιν αύτοίς χατά τής πόλεως μίσος, οίς τψ 
τήν πόλιν μισοΰντι χαχοήθως συνδι«τί··ντο. Καί $ν 
έπ* αύτοίς τδ τοΰ Παιανιέως βήτορος, δπερ έχείνος 
περί κλοπής γνωματεύων κυχλιχώς περιήγαγιν, ώδέ 
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πως παρατίκτ^ναοδαι· Zol μέν, & άαοΐδ, προδοτι- Α ferebal, forte ut mularet. Qtiidquid ad prodiiioiietii 

epfcclabat, Ιϊΐ>ί jucundum erai, ο David, cum libi χδν τδ φιλιχ*», ·ίπβρ ήν δροιόν σοι. Άρα δέ οδτως 
είρηναίος δν, έπέτρεπβν άλλοις παιείν τδ δέον είς 
μάχην; Ούχουν· *λλ? είς παντιλές καί αύτδς τδν 
Άρην έπέδησεν !ν γι ήμίν. οδχ οΐδα τίς ποτε των έξ 
'Αλωέως &vf τάχαδ' άν Εφιάλτης, είτ' οδν 'Επίαλ-
τος, δ πάρα τσϊς Άοχληπιάδαις έπιχδώς τοδς άνα-
κειμένους βαρύνων, οία χαί «νιγαλενς δ αύτδς. 
Τβτος γάρ ούχ άν λεχβείη, δ; ούδενί τών ευ λεγδν-
των έδίδου ώτα, εί μή άρα χατά τι σκώμμα παροι
μιώδες τδ έπί εύηθεία. Τοιούτους γάρ τους ώτους 
χαί δρνιθας ή παρόν* ία Ινοι δοχιμάσασα. Ούτε τοί
νυν αύτδς ήθελε δραστήριος είναι, χαί τους λοιπούς 
δέ άχεκώλυε, κατάγχων είς βίαν. Έχδρομήν γούν 
δέσδαι τήν τυχούσαν χατά τών έχθρων είς τοσούτον 
έδέηβεν, ώστε, οΤμαι, δ Σιχελδς, είπερ αΓχα μυχτήρά 
τινα νεύοντα πρδς άστείσμδν, είς εύεργέτην αύτδν 
προσεποιήσατο άν · έπείπερ οία καί οφθαλμού κόρην 
έκείνψ διαφυλάξατο τήν στρατιάν, ώς μηδέ ναύν έξ 
αυτών άπο)έσθαιτδ γε είς αύτδν ήχον * εί χαί στρα-
τιώταί τίνες, ούχ ήχιστα δέ τά τής Θεσσαλονίκης τέ
κνα, οί μστά τούς φυγάδας περίλοιποι» άπολεοντω 
θέντες οίον τψ υπέρ τής πατρίδος θυμψ, δεινά 
εποίουν δσημέραι χατά τών πολεμίων, ώς ούχ άν τις 
έλπίσεκ, δραστήριου με νοι. 

ξς*. Καί είδεν άν τις ενταύθα πονηρίαν άνδρδς 
φαύλου χαί σοφιστείαν βύθιον. Παραχλητευδμινος 
γάρ, άνοίγεσδαι τάς πολιτιχάς πνλας έπί πολέμψ, 
χαί μή υπακούων, είτα χαί τινα σφοδρότερα μανθά-

egget elmile. ftuih tlle paciftcug alios agere quod 
nctesearhim erat pugnae tinebat ? Neutiquam; aed 
omnino iia quae bellnm poacebat obslabat, quadam 
die nesclo qiilg et Aloco, forte Epbialiee, aut lan-
dem Kpfahng, impatientar qui apud Aactepiadeg ja-
c*bant auffertng, quagi oppreggionem nodumaok 
Noa ergo diceretor bubo qni auret non pwefenerfc 
bona congitta dantibtis, ged faeetiia vuloarvbaaae 
gtul is. ProverWam enim boa buboneg atque area 
recte probaverat. Nec ergo agere votebai, cauero* 
vero probibebat, τί retinens. Egregito qnidem 
ne agerettir advcrsu» bostet data occasione ade» 

g timebat, tit, pnta, Sicutas, gi in to faieaefit ali*-
quol seitgug nrbanitalis, quasi bencfactoret» enm 
esset habiturue; cum gicui pnpitian ecuK tjoa 
exerciinra gervaret, ita ot aullug « eo perierit, 
qnml eerte ad tnm gpecubai, etai qvidm milUca, 
prafeipue autem TheMtlanit» ΜΗ, pogt f f aaa 
gupergiiiea, qni periervnt antmo tamtai pro patrio, 
terribilia quoildit agercnt advertea boaM tapra 
eiHoe qnod gperari poietat. 

56» Tunc dignosci paieril malilia ahaqite aatulia 
htiju* bominig. Invitatua enim ad aperiendag por-
tat civilatig bolli tempore,non obiemperat; deinde 
pericala majora diacans, nihilominus adhae pergtat. 

vtdv, χα\ δ αύτδς αύδις μένων, xal άναχρινδμενος, Q Cum inde inquisiggel qua parte hoslibus parcendum 
έφ' φ τών πολεμίων ούτω φείδεται, πρώτα μέν 
προβάλλεται βασίλειον τηρεΤν κέλευσμα, χαστροφυ-
λακείν έπιτάσσον αυτό) · μανθάνων δέ, ώς ού τούτύ 
έστι χαστροφύλακα εΐναί τινα. τδ έσω τοίχους έγκε-
χλεΓσδαι, άλλά τδ πάντα ποιεϊν, δι' ών άν τούς 
εχθρούς βλάψε», χα\ τδ χάστρον ούτω φυλάξειεν (εί 
μή τις χαλοίη χα\ οΓχου, ή αμπέλου, ή νεώς φύλακα 
τδν έσω έγχορδυληθέντα, χαί οίχουριχώς καθήμενο ν 
εί τί που δέ έξωθεν επίβουλο ν, άλλ' έχείνο άφεέντα 
εδ έχειν, Ιως χα\ έντδς παρεισδύσεται δλέθριον)* δ 
δέ διχαιολογείσδαι του λοιπού άφε\ς, διέδαλλε λέγων 
δεδιέναι, μή' τδν πηλδν άφεθέντες τινές προελθείν 
έκπχτασβήσονται είς τδ φυγείν, χαί ούτως έπί πλέον 
λειπανδρήση τά τής πέλεω;. Καί έδυσχέραινον ρέν 

egget, primiim qoidem jtiasum imperatoris eer-
vandum praedfeat, ipgi ut castra gervet praecipten-
lig. Cum vero didicigaet non eatig ease aliquem cu-
giodira inlra murog nt vocetar caslrornm cogtog, aed 
ut omnfa agat qtiibng ofleadal hoatea, gicque ca-
gira cuglodirl (nisi aliquie domue, aut thig, 
ant navig cugtos appellaior qui Iniro tiititg egi 
domique sedel; ac si aliquid insidiarom flat de fo-
rtg, boc fleri siiiat, ngquedum maluro interlus 
penradat): Hfe vero ge purgaro atlis omitteng. prar-
dicabat ga limere ne qtiidam posiquam limum 
turbaggent in fugara converlcrenlur gicque am-
pUoa bominibug earerel civitag. Indignabantar 
forteg duceg, hoc audienfeg, iDiliteaqtie cam eig. 

οί αγαθοί στρατηγοί, άχούοντες τούτο, χαί οί στρα* D pulchro corpori civiutis tarpe capnl impo«t-
ιιώται, έφερον δ* δμως, εί σώματι πόλεως χαλφ 
φαύλη εφιστάται κεφαλή. Καί ούχ έτδλμων έγχειρείν 
λύειν τήν έπιτεταγμένην άρμονίαν αύτοίς, πειθαρ-
χουντες ούχ έπ' άγαθφ. Άλλ* δτε ποτέ χαί αύτδς 
έχύρωσε πειθοί είξαι, βοδιούργβί ούτω, τού Χούμνου 
τεδα^Ιηκότος άμα τφ περί αύτδν στρατιωτιχφ λά
χει έπεισπεσείν τοίς έχ τών έψων πυλών πολεμούσι, 
χαΛ έγχεχειρηχότος ούτως, εί καί δυστυχώς άπέδη 
τδ τέλος διά φαυλότητα τών συ να ρα μένων αύτψ τής 
μάχης, χαί δχλούντων τών τε έπηλύδων στρατιω
τών, χαί τών τής πόλεως δέ τέκνων, ά ταύτη περι
ελήφθησαν μετά τούς φυγαδίας, κατά σπουδήν έκ-
δραμείν έπί τούς πολιορκούντας, διά τδ τούς Αατί-
\cvc δλους γενέσθαι τού άντιχωρήσαι κατά τού 

tun foigge. Nec audebant sponte golvere bar-
moniam ipsis ImposUam, non in bonum sic obe-
dlenies. Sed curo cerlua fuil d*e obedientia, fraudu-
lenter egii hoc inodo: cum Cmunenus fnigget ausag 
cura parte exercitug, quam aub mano habebai, 
reere in hosltfs e portig orienlalibus, gicque aggret-
gng fuisset, etgi male successeril ob culpam eorum 
qui aciera ordinaverant, turbuleiitorum, niilt-
tum alienigenarum flliorumqae civiiaitg quos am-
plexata esl post fugara, quod fegtinanler cxcor 
risscnt in ubsidenteg, eo quod omricg Laliui con-
currcrant adversus Cbumnum, ipse pogtquam vix 
aperuisset portag ac dimisiseel irmere banc excnr-
sionom dcsideralam, reiro deinde januag claugil 
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quod diflicile io urbem rcverti poggenl qui sic Λ Χούμνου, αύτδς μδγις άνοίξας τάς πύλας, καί άφε\ς 
etiissent; poslrcmo vcro jurameiUo aggeruerunt se δήθεν έκδρομήν προβήναι τήν ζητούμενη ν, είτα 
j.oenam lerribilem pro audacia solviese, caelera συνέκλεισβν δπισθεν αυτών, ώς μόλις δυνηδήναι 
pacificog sc fuluros promiserunt nec impossibilia τους εξελθόντα; έσω γενέσθαι τά τής πόλεως, χάν-
conira Dei volunlalem ausurog. τεΰθεν εκείνους δεινήν ούτω ποινήν τοΰ θαρσεί 
τ ινυ μένους διομόσασθαι ησυχάζει ν του λοιπού, καί μή βιάζεσδαι τά μή δυνατά, ένθα Φεος άλλα βούλετα».· 

{ 67. Superflirum non erii liic conscribere ad bo- ξζ'. Ούκ άν δέ ε Γη πάρεργον ένταύδα προσιστορή-
*iwr«m dncig, qtii bdlo adversus Cbiimiiurn externo σαι πρδς θαύμα τού στρατηγού καί δτι, τού κατά 
inoc rupto, poal £amam ad ipgum-perlaiaiit, noluit 
pericalain Barbarorum augere, eontra Cliumiium 
pugnando, itt ut Barbari utrinqae vexati «sede* 
•reiHar. lgiler a pvgnando abslitit et aliunde trium-
-pbum quatgivit. AUiggiint>3 enim adversum nos 
«onvocavtt in colle orientali Eabarii rite denion-
eiraoa pugna» diapositionem, quam indicabai pulvis 

τδν Χοΰμνον πολέμου έξω τότε ^αγέντος, καί τού 
-πράγματος διηκουσμένου καί είς αύτδν, αύτδς άφε\ς 
διπλώσαι τοϊς βαρδάροις τδν κίνδυνον, εΓπερ δ Χού-
-μνος μέν εκείθεν πονοίτο, αύτδς δ* ενταύθα κατα-
στρατηγοίη, ώς άν κακοίς εκατέρωθεν έναποληφθεν 
τδ βάρδαρον, κα\ κατά τε στέρνων και κατά τε νώ
των πληττόμενον κα\ βαλλόμενον δχλοίτο, ουτω γούν 

«ublau a ctirreniibug atque ab adversariis. Preces β στρατηγείν άφέίς, ώς έπρεπε, πομπικώς άλλως 
διέκειτο. Ύψιστος γάρ έν τψ έφψ γηλόφψ τοΰ καθ* 
ημάς Ζαβαρείου έ πανηγύριζε, θεωρικώς τήν τής 
μάχης εκείνης γνωματεύων διάθεσιν, ήν έγειρομένη 
χδνις ύπδ τών τρεχόντων και άντιτρεχόντων έ σή
μαινε. Καί οΤα μέν αύτδς τότε εύχετο άν, ή νατεύ-
χετο, οΰδε\ς άν είδείη μαθών * εκείνο δέ δήλον, ώς 
ώκνει κάνταύθα τούς Λατίνους δχλήσαι, καί τι σκύ-
λαν άπασχολήσαι τοΰ καθ1 ημών πολέμου, ώ; οΤα 
τάχα που δεδιώς μή καί έπικαλέσωσιν, ώς δι* αύτδν 
δίπαλτοι τδ ΤωμαΤκδν αύτοίς έπετέθησαν στρά
τευμα. Καί Επασχε μέν τηνικαύτα μυκτήρα έκ τ<".ν 
γυναικών, δτι καθ ελών έκείνας τού άνω εκεί έστά-

•ναι, αύτδς ού κατά τι αΓσιον άναβαίη, γυναικειον 
τόπον άναπληρών. Ήν δέ αύτψ καί δ έκ τών γυ-

auten» ac deprecationes quaa egii, nemo crcdere 
poeaot. Uoc est vero evideaa quam iiegligens fuerit 
ia Latiois perseqnendis, quaulaque ignavia in 
ajnoveado a nobia bello, quojuodo limong ne ac-

.ctitfmni, qood illhis caasa adoriendi exerciius 
-Raniaaag gupervoaerit. Tunc vero mulieres eum 
rigeruni, ac postquam de guperni» illag descen-
dere jugsigget ascendil ipse indecoro modo baec 
loca replelurus. Al , boc ludibrium ex mulieribug 
'tteuliquam ittum movit. Unde enim scire pote-
rai ejasmodi catiHationea muliebrea saepe viris 
vacillantibug profuisse ad animum resumendum, 
eum Barbarig tum Grsecis ? Hoc auiem malum 
magnum et manifestum ex illo experii sumus, 
scilicet didicimus ex ipsis Latinig, si hora qua C ναίων μώμος ώσεί ούθέν. Πόθεν γάρ εΤχε γνούς 
Ghunuiug ifl eos irruerat, qui erant in civitate έννοήσασθαι, ώς πολλοί γυναικών όνειδισμο'ι σφαλ-
processissent vcrsus portum, omnes macbinag λομένους άνδρας άνώρθωσαν, βαρβαρικούς τε καί 
ablaluro* fuisse, caslraque vastaluros navibus suc- "Ελληνας ; Καί έχομεν καί ταύτην βλάβη ν |ξ αυτού 

' censi* qu« ipsig guperluiggent. μεγάλην καί προφανή. Έμάθομεν γάρ αυτών 
Λατίνων έξαγγελλόντων, ώς, είπερ τήν ώραν έκείνην, καθ* ήν δ Χούμνος αύτοίς έπέθετο, ένεπήδησαν 
οί τής πόλεως περί τδν ναύσταθμον, τάς τε μηχανάς άπάσας είλον άν, καί τδ στρατόπεδον άπήγαγον» 
έμπρήσαντες καί νήας, δσας έξεγένετο άν αύτοίς. 

68. Sed boc posierius narrabiiur a n*bis. Oux 
voroaiile onmia excogiiabat ul ipse iucolumis 
cvaderet, principaluque luxuriosc utebalur. Si ad 
opera hboriosa alioa excilabat, ipse gcuio et otio 
iudulgebai nostrasque res negfi^ebai ob odium 

ξη'. Άλλά τούτο μέν δστερον ήμίν επήλθε μα-
θείν. Ό δέ στρατηγδς τέως μεθώδευεν άσκύλτως τά 
εαυτού, καί ένετρύφα τή άρχξ. Καί παρακαλούμε-

* νος είς έργα φιλοπονικώς, αύτδς έώρταζε τδ άπο£-
(δαθυμείν, καί άναπίπτειν, καί άνίεσθαι, καί κατα-

in imperalorem. Pessimum esl quidem, sed hu- j) προίεσθαι τά ημέτερα μ ίσε ι τψ κατά τού βασιλέως 
nianuin taraen, proprium malum cum bono nostro 
communi coramutasse, ulililatemque Siculi magiii 
Congtanlini utiiitati anteposuisse, ac, ul aliquis 
diceret, pro Cbarybda scopulo alium elegissc. 
Illum igiiur ad bonum excilal Augusius Joanm g 
MauiOzoinea, dum ex Peloponeso profectus cum 
suo exerciiu ibi commorarelur, non coinmodi 
noslri cauaa, ul mulli suspicabanlur, sed indemon-
strationem, reipsa vero cupiens per seipsura vidcre 
qua parle pcricliUretur (de vita ipsa, dico) in quo, 
ut fama erat, Andronicuin meluebal. Attamcn 
bonug erat ejus sermo ducique exprobrabat suam 
tlispositionem. Non aulem eral congiliorum ejus 
pariicepg nec ullus alius, nam illud unum agebat ut 

κάκιστα μέν, ανθρωπίνως δ* ούν, ίδιου κακού τοΰ 
κατ* αύτδν τδ καθ* ημάς κοινδν άλλαττόμενος, καί 
τήν του Σικελού τής τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου 
προτιΟείς, καί ώ; άν εΓποι τις, τού κατά Χάρυ6δ(ν 
σκοπέλου τδν έτερον άνθαιρούμενος. Καί ώχλει μέν 
αύτδν είς τά καλά καί δ Σεβαστδς Ιωάννης ό Μαυ-
ροζώμης, έν τψ έκ Πελοποννήσου άναβαίνειν μετά 
στρατού πα ρ α με ίνα; ενταύθα, ούτι κατ' εύνοιαν μάλα 
το>ν καθ* ήμά:, ώς ύ-ενόουν πολλοί, άλλά τούτο μέν 
εί; πρόφασιν, πρδς άλήθειαν δε π^θψ καί αύτδς τού 
βλίπειν, ούπερ έκπεσείν (μή τι δε άρα καί τοΰ ζζν) 
φόβον είχε καί αυτός έκ τοΰ Άνδρονίκου, ώς λόγο^ 
έ^όεε. Καί όμως έλάλει καλά, κα\ ήλεγχε τδν στρα-
τηγδν, δπως άν καί διέκειτο. *0 δέ ούδ' αύτου έπί-
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στροφός ήν, ώσπερ ουδέ τιυν άλλων ούδενδς, Ιν εκείνο χ Tliessalonicaro venirct quod Andronicum meiuebat. 
σχέμμα στήσας έν έαυτψ, τή Θεσσαλονίκη συγκα-
τοιχήσεσδαι δέει τοΰ Άνδρονίχου. Καί μήν είχεν άν 
έγγόην έπινοήσεσδαι, ώς, είγε σώσει τήν πόλιν, 
έχμειλίξεται τδν άγριον, οΤα πεπιστωμένος είναι 
ζξν άξιος. Άλλ* ούτε τδν τοΰ βασιλικού ήθνους εύ-

Raiionem autem excogilare potuerat u l , si galva eg-
sei c.viia8,isiam ferara leuiret, iia ul, conftdo, diguug 
vila exsiaret. Sed illi gpeg nou eral inconstanliara 
imperaloris in aliquo bono reiinendi; et peccaia etiaqa 
nostra ejasmodi cogiutionem ab eo amoverauL 

ριπονέθά^ει στήσε σθαι άν έπί τίνος καλού, χα\ αί άμαρτίαι δέ ημών άπήγαγον αύτοΰ τήν τοιαύτη ν έννοιαν» 

ξδ'. Και ώδε μέν ή κεφαλή της πόλεως. Τδ δέ γε 
λοιπόν &παν σώμα πάντη διάφορον ή ν, έτεροιούμε-
νον είς αγαθόν. Καί οί μέν έξωθεν στρατεύσαμε νοι, 
JOX άν έχοι τις είπείν, ώς τδ άρεΐχδν έψεύδοντο, οΓς 
ενέπρεπον χαί οί έξ Αλανών, χαί εί τίνες Ίδηρες · 
ή δέ τής πόλεως ιθαγενείς, τδ γνήσιον τηροΰντες 
φιλόπζτρι, ού πολλοί μέν ήσαν. Τδ γάρ πλείον άνέ-
μοις έαυτδ έπιτρέψαν φχετο, χαί μάλιστα τδ προέ-

6fr. Sic trgo quidem erai eivilalta capuf. Rell-
qaa vero omnig parg corporis oinnino dissimilig eraf, 
licet in bonutu mulala. Qui forig imlUabanl,nemo 
possel dicere qoantopere ignaviani diggiaitftawrtnt, 
inter quos praegenira AJaniellbereg. Qui vere auiem 
ex cmlaie eranl, amore patria* offlcia praulitenmt, 
aed non erant muUi. Plerique enina ad venlun at 
convertenlee abierant, maxiraeque qui robore 

χον χατά τε χείρα, ώς έ^έθη, χαί τδ δύνασθαι τδ Β pollebani, ut diciuinesl, corripereque duceiu eiad 
ελέγχειν τδν σρτατηγδν χαί συμμετάγειν είς τδ mcliora reducere valebaot. 
χαλόν. 

Καί είπεν άν τις ανθρώπους τούτους, τούς ύπο· 
ατάτντας παραμείναι τή πόλε ι, ούχέτι πολιτικούς 
χαί ημετέρου βίου χαί οίκοδεσποτείας, άλλά λη
στείας καί θηριωδίας καί εμβριθούς άγριότητο;. 
Ί ΐααν γάρ αληθώς θυμού του υπέρ πατρίδο; ακρα
τείς, άνδρες κατορθωμάτων, άνδρίας γέμοντες, άλ-
χήν πνέοντας» πεπλασμένοι πρδς (Ρωμαλεότητα, 
διψωντες μάχην, χατά βαρβαρικών σαρκών πεινών
τας» φάναι τδπάν, αρειμάνιοι* οί ούτως *ξ*λάθον· 
το τών άλλων, ώς μόνου γενέσθαι τού πολεμείν, 
χαί τής χατ' οίκον f ύρβης άνθελέσθαι τδν έπ\ τοΰ 
τείχους κίνδυνον. ^ 

οΛ Ού τοίνυν άνδρες μόνοι, άλλά χαί γυναίχες 
πρ^ς Άρη ν έμαίνοντο. Καί δσαι μέν λίθους παοε-
φόρουν ταις τε άλλαις μηχαναίς χαί τοίς σφενδονώσι, 
κα\ δσαι ύδροφόρουν ακμάζουσα! τε καί νεανίδες, 
κα\ μήν καί όσας τδ γήρας ήδη καταργείν έποίει τά 
έργα συγχεκυφυίας, ένθα τδ τέλος πέσουμε θα - αί 
τοιαύται δόξαιεν άν ουδέν τι μέγα ποιειν, εί καί 
έποίουν, τδ δύνασθαι βιαζόμεναι, χαί δι* ημέρας 
πονούμε ναι· δσαι δέ χαί πρδς δπλισμδν έ££ύθμι(ον 
έαυτάς, 0άκη καί ψιάθους έναπτόμεναι ώσεί χαί 
τινας θώρακας, χαί τάς κεφάλας μίτραις είς έλιγμα 
διαλαμβάνουσα!, εί πως στρατιώται είναι σοφίσον-
ται, χαί λίθους έπισαττόμεναι αγαθούς έχ χειρών D 
άφίεσδαι, τού τείχους έγίνοντο, χαί ώ; είχον Ιβαλ-
λον τούς εχθρούς * άλλ9 αύταί τήν Άμαζδνειον ίστο-
ρίαν σνγχροτοΰσι, χαί ούχ άφιάσιν έχείνην έλέγχε-
σδαι · χα\ τάς παλαιάς δέ δια κρούονται παρευδοκι* 
μουσαι, &ς οίδαμεν χουραίς κεφαλών έπικουρείν τοίς 
«ζτριώταις, σχοινοπλοκούσι χατά πολέμου άναγκαίως 
έχ τοιούτων τριχών. Ού γάρ τρίχας αύται, άλλά 
ψυχάς προίεντο. Ίδων άν Σολομών αύτάς, συγκατέ 
σας, είς f,v προύβάλετο ζήτησιν. 

οα'. Και ήν είπείν τότε τούς δρώντας τόν τε Δαυίδ 
χαί τούς άμφ' αύτδν άαυίτικούς (ήσαν γάρ, δσοι είς 
ταυτδν έκείνψ ένόουν, κακά φρονοΰντες, οποία τά 
τών κοράκων κολάκων οίπερ επαίνους κρώζοντες, 

Istos aalera bomines qui in urbc vivere aiaiue-
ranf, nemo cives bonos ei inetilutig nostrig uleaiea, 
ged laironea, ferag, barbaroa appellavorig. Nam qui 
patrio amore non incendebanlur, niliilomioug for-
leg Umen erant, belli cupidiggiini, robusti, Rarba* 
rorum gangoinem gitienteg, ul uno verbo dicam, 
Martein gpiranleg, atque iia, caeterig in vila amUaig 
omnibug, nihil pr&ler belluna progequebantur, cu* 
ris domcsticis pericula in obsideodig urbibug pr«-
fcromlo. 

70. Sed non viri tantum, sed muliereg quoque 
Marte iiiflammat» furebant, alia* lapide* porlandtf, 
alise qu« ad belli macbinag ac fuadag necessaria 
erant, guppadttando; alia* qaa»maxime «Hate flore-
banl aquarn hnmerfg gegtabaDt; aliaa qooqne de* 
erepitae genactntig operani tigque ad flnem nava-
bant. Ha meliereg , etai parvm operig faeere 
viderentur, uon tamen oiiogae erant, qelppe qu« 
totum diem laboribug conseerabaoi. Alia? porro 
arma ioduebant pro pannig vilibag loricia ioduta*» 
et militum roore capiii cassides et galeag i«*po-
nendo, dein lapidibas arroats niuros ascendebanl 
et pro viribug bogteg repellebant. Apud eag cerle 
genag Aroazonum reperis, cujus ipeae fldem faciunt, 
imo antiquag higtoriag guperant, capillis suis, ot 
vidimug, palriac ingementeg et crlnibus guig ad 
arctig fabricandoa guccurrenteg, non crines, ged 
viiam ipgam gacrificando. Quag si Salomon vidig-
get, feminae ilti forti, de qua scripsit, accensuisgel, 
utpole eo honore dignissimas. 

γράψε τή παρ* αύτψ ανδρική γυναικί, προσαπορή-

71. Tunc qui Davideia et ejug aggeclag videbant 
(eraoi eaim qui cum co conspirabant in nialuai 
corvorum ei adulaioritui iiuiar; quorum laudog, 
quibus ille tusanc gaudebat, aKiUidineii. gpiraba.Ml) 
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dcere poloerunt: Mulipres nostr.e %iri faclae sunt, ^ έφ' οΓς έχείνος άφραίνων ήν, έφύσω* εις μεγαλειδ-
viri vero Davidicae evaserunl miilieres. QuidcnJm? 
Conslitntto cWilig urbis serumuis fide majoribua 
vexata est; cseiera vero pars ducetn imilabalur, 
ronteiita, ditmmodo vldere et audire posset. Nec 
lanien tnaiius ejus oiiosae erant. Reputanteg enira 
aecum quod iia nnnquam liceret viros ganguineos 
fleri, tMBsformaii gunt, profunditatem apostoli- · 
c*m recond$ndo» el rebua huroauU ae eircwotciri-
bcudo. 

7f. Ab irt porro Itostet nou mediocriter vexa-
feantur; qao lempore obsidlonia cognito, bosies 
higgeaggocianmt. Cives pugnam contintiam exer-
o»banf, nee interdiu nec nociu ctssantes ab 
*pere, tota die certabant, nociero vero custo-
dUws dispoaitie vlgiliig dabanl; qood urbi non pa-
rum damni atlulit. Cum enim per omne tempus 
laboribus obgidionig intenli eggent, postremo ex-
tenuatf, corpore el anima debilitati gunt, giquidem 
pertotameam noctem, post quamsol infelix illuxil^ 
inunis orientatig ctmorfibttg $arebair idque non 
aolum ob membra laboribus exhaugta, sed quod 
omneg preesagiebant, orbem pogtridie captum i r i ; 
de quo neroo jam duliitabat, cum omiiea fatum du-
cis in mano inexorabilis Clothus pendere cogno-
viggent, et cum bostes ipsi prscedente dle gtenlo-
rea voce exclaoiassent gequentem diem iiobis cala-
mitogam fbre non eine proditionis, pulo, suspicione 

τητα), ώς ΑΙ μεν γυναίκες ήμίν Ανδρες έγένοντο* 
γυναίκες δέ οί άνδρες οί δαυίδίίοντες. Τί δέ ; Τδ 
μέν λαίκδν σύστημα τής πόλεως ούτω πονούμ^νον 
ήν, καί υπέρ δ πεφύκει * τδ δέ τής λοιπής μερίδος 
έμιμείτο τδν στρατηγδν, χαί τού άχούειν μόνου έγί
νετο καί όράν. Ούκουν ούδ* αύτδ Αεργους είχε τάς 
χείρας * άλλ* οίον έκλαθόμενον, ώς ουδέ ποτε αύτοίς 
Ιξεαχιν άνδράσιν σίματων είναι, μετεχρώζοντο, έπι-
κρύπτοντες μέν τδ βαθύ άποστολικδν, έπιπολάζοντες 
δέ τδ χοσμικώτερον. 

ο|Γ. Καί ήσαν καί έξ αυτών οχλήσεις τοίς πολέ
μιο ις ούκ άγεννχίς· δ πόθεν γνόντες εκείνοι χαχώς 
έν τή αλώσει, χαί τοίς τοιούτοις προσήγοντο. Τοι
αύτη ν συντονίαν μάχης ο! τής πόλεως ήρμοττον, ούδ* 
ημέρας διακοπτόμενοι, ούτε νυκτδς άναπίπτοντες. 
Έμάχοντο μέν γάρ πανημέριοι * παννύχιοι δέ ήοαν 
έν έγρηγόρσει, φύλακας έχοντες. *0 χαί έβλαψα τήν 
πόλιν ούχ ήκιστα. 01 γάρ αυτοί άνεξάλλακτοι τδν 
δλον χαιρδν της πολιορκίας πονούμενοι τέλος άπέ-
καμον, πορεμένοι χαί τά νεύρα χαί τάς ψυχάς. Καί 
τήν τελευταίαν δλην νύκτα, μεθ' ήν ήμίν δ ήλιος 
δυστυχώς έλαμψε ν, ούκ είχα τδ έφον τείχος τούς 
φυλάσσειν έθέλοντας, χαί ού μόνον δ̂ ά τήν έχ κα
μάτου πάρε σιν, άλλά χαί διότι πρδληψις ήδη άπασιν 
ένεγένετο, ές αύριον τήν πόλιν άλώσχσθα»» Καί ώς 
οία χαί είς χρινήν ήλθε τούτο δννοιαν, δψέ ποτε 
απάντων έπεγνωχότων τδν είρμδν τής χατά τδν 
στρατηγδν άτρόπου Κλωθούς, χαί αυτών, δέ τών 

forusse geiitilium. Lalinus quidain dixil, ex turri Q πολεμίων τήν προηγουμένην ήμέραν άναβοώντων 
prope Burgetioe, mandatum esse inisgum ad eos 
qoi extra urbem erant et iuonitum ad eos qui 
ittixa, ot uobia Ad^n faeil. (otep muri cusiodes 
aUqiM foera adeo swleraU, fratrei» adoleacentea ex 
i^bottabilia, v&perarum progeniei buic urbi, in 
Ktt**ealQ6xpugiMtUouit eaa devorabant, striciisqiie 
gladiU, omaibua IH*J, xiaa percarrebaal ip lesti-
moahiiM qvod jain prive bisidiae slruxtoent. Eq,«ir 
d««i nunue.dubit&qaiDaliquando dignam faclto. 
pamara daMfri, aiai. 
τήν τήν τής αλώσεως ώραν χατήσθιον αυτήν, m\ 

Στεντόρειον έν τω μαθείν (ούχ οίδ' δθεν) τήν ές 
νέωτα χαθ' ημάς βλάβην · λέγεται δ', δτι έκ προδο
σίας τινός · ούκ οιδα μέν ακριβώς, εί καί άλλης, 
εθνικής δέ χαί μάλιστα. Καί δ μέν ειπών Αατίνος, 
ώς έχ του χατά τούς βουργεσίους πύργου Θέλημα 
έπέμφδη τοϊς έξω χατά τών τής πόλεως, χαί χατα-
μήνυμα τών έντδς, ούχ άν άπιστοίτο ήμίν τεκμαι-
ρομένοις, έξ ών ήχριδώμεθα. Τοιούτοι γάρ τ,ινες 
πυργοφύλακες έπίτριπτοι, νεανίαι αδελφοί έχ Χον-
Μαβιτών» Ιχιδναι γεννητα\ Tfl πόλει ταύτη, κατ* αύ-

αύτοΐ ξίφη γυμνώσαντες, χοί κατατρέχοντες τάς 
άμφόδους γνωστοί τοίς βλέπουσι, πέστιν ούτω δίδοντες, χαί προ^ην επίβουλοι είναι. Καί ούχ έσθ* δπως. 
ού μετελεόσεται ή δίκη αυτούς. ^ 

73» Siq aojsiar quidem Î atinus vqriutoin, aequi- f> ογ*. Καί δ μέν τοιούτος Λατίνος ώδε συγκροτεί-' 
ιιιr, bomo n«<; ίμ caeleirU ad irrfQiipndiua aptua. 
Abudimns aui^m Mâ nuel rero piec^oria^n curaps, 
aenex. viridia, oJiui manuum strequUat^ î otus, qua, 
adverearios perdomabat, et cujus corpqg robugtum. 
boiuinem debigjiabat; bic bomo declaravit Tb^s-
galouicam per oranem terram celebrem capiam. 
e ŝe. Nouduoi enim diea fatalig illuxerai, ged ιιοχ. 
media erat,qua murug orientalig boslibus adbuc iin 
acceasue erat. Ipgc autem eiperreciug ex goniuo, 
relicla domo ut operi vacarei, quinque Alamanos 
equileg armaios obviog babait da pneseati rerum 
guiu coofabttlaiiles; qaog cum pratergredi vellet, 
iiliadvocabam.Qui CUIII acccgsisscl ad cos, mauum 

ται πρδς άλήθ^αν, κα>ά^λως ούχ οίος τε ών ψεύ-
σ*ςθαι, Ό δέ Άδούδιμος Μανουήλ. άνήρ Ιχθύων1 

τιμής μελόμενος, νυν μέν ώμογέρων, πάλαι δέ ποτε 
περιαδάμενος μέγας είναι τήν χείρα, χαί βριαρδς 
αυτήν χατενεγχείντών άνθισταμένων, ού χα\τδ χατά 
σώμα εύσταλές έτι κατηγορά τήν 0ώμην, ήν λέγε-
ταί ποτε πλουτείν δ άνδρωπος, αύτδς δή εφ α νέρωσε 
πρδδοτον είναι τήν πανταχού γής περιφόρητον τφ 
κλέει θεσσαλονίκη ν. Ούπω γάρ ακραιφνής ήμερα ή 
κατά τήν άλωσιν, άλλ' έτι νύξ άμφιλύκη, καθ' ήν 
έτι και τδ έψον τείχος άπρόσβατον έχθροίς ήν. Καί 
αύτδς του ύπνου άνεθείς, και τήν οίκίαν άφείς 
οπίσω, ίνα έργων άπτοιτο, εζρ: πέντε άνδρας 'Αλα-
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μανούς ένοπλους εφίππους, δμοΰ συνβστώτας καί Α dexlraro faiatiler ei abslulerunt. ϋηα» enhn ti* 
έμΰουντας τά σφίσι δοχονντα. Καί ό μέν παρφχετο gladio dislriclo eam praecidit. Ampllna ftutem nocere 
εκείνους «ου λόγω· οί «έ προσεχαλέααντο · χαίώς ΒΟΠ potuii bomini in celerem fugam converso. 
έ κίλασεν αύτοίς μετά πολλά τά έν μέσφ, άπήγαγον αύτοΰ τήν δεξεάν χείρα δυστυχώς τφ άνδρέ. 
Γομνώβας γάρ εΓς εκείνων ξίφος, καί χαταγαγών άπήραξβν αυτήν. Ούχ έσχε δέ χαί είς πλέον βλάψαι, 
πτερωΟέντα οίον είς φυγήν. 

οο*. Τοιούτον χαί τδ του Άλαμανιχοΰ τάγματος 
προδοτικδν, οδ πρόδρομοι τήν χθες δείλη ν τρείς τών 
δυσμιχών πυλών τής πόλεως χατεπήδησαν, καί 
πάντων τών έχεί βλεπόντων τοίς βαρδάροις φιλίως 
ουνέμιξαν. Ή δέ πρδ δυοίν ήμέραιν τής αλώσεως 
περί πέμπτην τής εβδομάδος βαθείας εσπέρας επι
φάνεια βεοφάνους τού Πρόβατα έσω πόλεως, δς έχ 
Δυ^αχίου συνωμάρτει τοΙς Αατίνσις φίλιος, τίνος ούχ 

74. Haec fuil. Alamannorum turin» prodilio, 
quorum praecursores liesterno die ires e poriis 
ocddentaltbua exsilierant et in conspectu omnium 
cum Barbaris amicttiam junxerunt. Duobui diebua 
anie expugnationem, quinta fere bebdomadia die, 
eirca vesperls finem apparuit Tbcopbanea Probaia» 
fllits intra arbem, qol e Dyrracbio Lafinos coml-
lains prodltionis 86 suspeclam reddldli. Leo qui-

*ν είς νουν προδοτικδν έναγάγη μαθόντας αυτή ν ; ήν Β dam AfiotupbemUe» eqolso, eo cogniio, in m6n(e 
Λέων τις ίππων άγαδδς μελητής, δ 'Αγιοεοφημίτης, 
Κών χαί περιεργασά μένος, χαί θυμψ μέν βληθείς, 
ούχ* έχων δ*, δ τι χαί δράσε ιεν, ώσιώσατο άμυναν τή 
«ατρίδι, έξειπών τδ χακδν τοίς μή τολμώσι λαλεΝ 
τι πρδς τδν έπί δυσπραγία κοινή φοβερδν Δαυίδ. 

οε*. Άλλά ταΰτα μέν ούτως ήμίν άναγκαίως 
έπεμβεδλήσδω, ή μάλιστα προειλήφθω. Οί δέ πο
λέμιοι στερεώς κατά τών έψων μερών τής πόλεως 
τών κατ* αίγιαλδν έως καί τών χατά τούς ασωμά
τους πυλών έπέχειντο* χαί χατά τήν πίμπτην καί 
δεχάτην, ώς προέχχειται, τοΰ Αυγούστου τάς νήας 
λιμενίσαντες, τή αύριο ν πρωΐδεν, ών έβουλεύσαντο, 
εΓχοντο, χαί δξυχειρίας έπιβαλόντες έποίουν τά τοΰ 

qoidem pennovebalur, ted dublus quid faceret, 
patiiam vlndicare siatult, matum minans eis qQi 
non ausi fuerhii loqui in Davidem coinmutii infor-
lenio fonnidandum. 

75. Has res uos quidem eo quo acrideruntordine 
aul aniieipando liarravinous. Hosles aulera conira 
orienlaks urbis partes per liuus usque ad poriae 
ασωμάτους piOceaserum, el quimo decimo dta 
Augusiinaves in porlum reecperuni, poxiero dio 
mane quod volucrunl obliuuere celerilerque opue 
bellicum perfecerunt. Ibi, ui cuui Musa Herodoii 
loquar, lelorum ac iapidum oubein videre erat. 

πολέμου. Καί ήν ίδείν χατά τήν Ήροδότειον Μου σαν Q quibus aer obscurabalur. Tela e rauris quoque 
νέφη βελών τών τε κατά πέτρας, τών τε κατά 
«Ιστούς, δι* ών άήρ έσκιάζετο. Καί έβάλλοντο μέν καί 
οί έχ τών τειχέων (καί πώς γάρ οδ; είγε ξυνδς δ 
Ένυάλιος) · έβλάπτοντο δέ τών μεν ημετέρων ήχι-
στοτ, τών δέ εναντίων πλείστοι. Πάνυ γάρ έδεξίω-
σεν δ Θεδς ού τούς στρατιώτας μόνους, άλλά χαί τά 
λοιπά τέκνα της πόλεως, οί χαί βάλλειν τούς πολε
μίους ευτυχούν, χαί είς μήκος δέ πολύ δσον άφιέναι 
τά βέλη, ώς εντεύθεν τούς εχθρούς τοξότας άναπο-
δέζοντας άπρακτα βάλλειν χαθ' ή;*ών έχ μακράς 
αποστάσεως. Άπδ γοΰν τής Χρυσής πύλης τής περί 
δυσμάς άφιέμενα βέλη έκ τόξων,Ιφύλασσον μετέωρον 
τδ πτερδν έως χαί είς τδ καλόν ποτε σεμνείον, δ 
περιείπεν δ μυροβλύτης μέγας Νικόλαο;, χαί ένέπΐ-

<τετον ταίςτών βαρβάρων σχηναίς. Καί εύθδςέχείναι 

(Mars enim coiniminis) iu nos, el a oostris iu 
muros projiciebautur, mide fucium est ut pauci de 
noslris, ex hoslibus ptariin! laedereniur. Opiiaie 
enini Detis non solom uiiliies, eed cseleram quoque 
urbis jnveniutem accotnmodavlt, qui bostcs in-
lcrflcere et tela e longe coojicere valebmi, ut bi 
retrogredienles in uos ex magna distanita in va-
nuro lela rejicerent. Tela igitur a porta Aurea 
occidentali projecU sublimia per aereiu fercbantur 
usqae ad insigne olim templum citi praerat sari-
clns Nfeolaus, et in Barbaronim tentoria cadebant, 
quae cm>f6aiiiii mutata sani. Eadem autem \u 
ntraque parte evaseranl inira portum, et navcs 
alias pcrictHantes ancoris sufflilUe, celetiter aol-
veruiii. 

μεδίσταντο. "Ομοια δέ τινα έγίνοντο χαί περί θάτερον μέρος, Ινθα τδ ναύλοχον.καί οί πλώΐμοι τάς επηρεαζό
μενος νήας άναχωχεύοντες, χατά σπουδήν έξέστελλον. 

ocf. 'Οτι δέ έξέτρεχον οί ημέτεροι, καταπηδών- Β 76. Yidere erat noslroi eurrere, postquam e 
τες έχ τών τειχέων, ώς ούκ άν είδείη δ είρηνιχδς 
στρατηγδς, ψιλοί δπλων οί πολλοί, χαί ήνδραγα-
θίζοντο, έν οΤς χαί παίδες τοΰ μυροβλύτου άλλοι τε, 
χαί έχ τής τών Σέρβων τεθέντες αύτψ * χαί δτι πε
ριφρονούν τούς εχθρούς * χαί ώς έξ αυτών τών βαρ
βαρικών σκηνών αρπάζοντες άπήλαυνον ζώα * χαί 
ώς τους άντεπεξιόντας ήμύνοντο οιώχοντες, βάλλον
τες, ρίπτοντες* χαί δπως εντεύθεν θυμδς καί προ
θυμία τους στρατιώτας ύπεδύετο άπλετος, ώς καί 
στρατηγδν βαρύνειν, οίς ώχλουν άφιέναι αυτούς 

moeiiibus descendiawnt quales dux pacidcua nun-
quam vidit, pleroeque inermes; deinde praeclare 
feceruni, iuler quos eiiain fiiioa Beaii, el Serbios, 
deapicienles hosles; adde qaod pecudee in barba-
roruni tenloriia raptaa abducebanl, et adversarioa 
telis el jacutis longe propellebanl; quod ardor ct 
aninii alacrilas miliie^ replebat, iia ui dux ipse 
aegre ferrel eoruni inipeliini, et quod ille poslqiiam 
urbis ruioam siatueral uunquam animum mutavil. 
idque tuai iuaxjiue cum Cbumnus bclium exciUs-
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sel et illi a civibus lacJi poluissenl, ipgc cos Α ^ξορμφν * χαι ώ; εκείνος καδάπάξ έντυπωσάμενος 
custoJicbal; scd cur sennoncm fasiidiosiiin prolon- ές ψυχήν τήν χατάδυσιν τής πόλεως, ούχέτι τδ έμ-
gcm? Davides niurum dc quo diximus, adco ne- μαχθέν έξαλείφειν ήθελε · χα\ ώ; έχ τούτου 6 πο-
glexil, ul vivaciores anaihema claroareiU. μάλιστα, δτε του Χοΰμνου συ^ήξαντος πόλεμο ν, 
έξδν αυτούς βλαβήναι πρδς τών τής πόλεως, χαθά προεκτέθειται, δ δέ έφυλάξατο, ώς οία περιέχων 
αυτούς * τί δει μακρότερον διαπεταννύειν είς συγγραφήν (βαρυνθείη δ* άν τις) * χαί δτι του τείχους 
ύπονομευομένου χατημέλησεν δ Δαυίδ, είς δσον καί ανάθεμα πρδς τών θερμότερων χαταψάλλεσθαι; 

77. Moenium enira, ut ita dicam, devoraiores 
nbi muro appropinquaasetil el dostruclioireni 
pirasaent, totis viribua restheruni, iia uifunda-
inentis ipsis ertitis, rouros penilus destruere pos-
senl. E l voii quidem coiupotcs facti suul. Caput et 
dorsuin aicabscondila craot, reliquum autemcorpus 

οζ\ Οί μέν γάρ τρώχται του τειχίσματος, εί χρή 
ούτω φάναι, αυτοί μέν τφ τείχει πελάσαντες, χαί 
συσκευασάμενοι γλύφειν , φραγνύμενοι δέ κατόπιν 
τοίς κάτωθεν άκροδολιζομένοις άνω, έργου ήπτοντο 
έγκρχτώς, οία έπισπέρχοντε^ τδ γλαφύρωμα, ώς άν 
χαθυποδύντες αύτδ έμβαθύνωσι, χαί χαθ* ήσυχίαν 

«aique eorumdeteclaerat. Quod pltTO&quelaiebat, β διαμπερές τού τειχισμού ταχύ τήν συνέχιιαν λύ-
ι Γ»_~:Ι·. _ ι* φι ~ t :» : ν _\ μ. ι. - - ν \ »· * » « ilonec Basilius Tyuscus Tbessaloniceosie, re exami 

uiila id quod eral vidil ct indignabundus quaoiuui 
poluit velocissime ad primum ducis ministrum cu-
currit , et cum lameniaiione peiiii ab eo ui lauto 
ntalo obstaret. Hic aulcm (o egregie alumne qui 
ixnii ducisdaclriuam in mente reposuisli!) usque 
in poalerum diem exspectandum esse dixit, donec 
hostes In cavi angusliis et fumo a sarmentis 
«scitato suffocarcnlur. Sic venalor feram facile 
pcrgequilur in campig, non aulem is qui eam iti 
cavcrna prebendere vull;gic qui apescoluntaWeuiu 
ip&wn adeunt speculaluri. 

σωαι.Καί ήνυοντά τού σκοπού. Καί αί* χεφαλαί μέν 
αύτοίς χαί τι τών μεταφρένων έχρύπτοντο * δ δέ λοι-
πδς άνθρωπος έκάστω εκείνων έξω βραχύ προύφαί-
νετο. Έλάνθανε δέ άρα τούτο τούς πλείονας , έως 
ό έν θεσσαλονίκη Βασίλειος δ Τζύσχος, χατακύψαι 
άνωθεν τολμήσας κλί ίσχύσας, είδε τδ πράγμα. 
•Ος κα\ καρδιώξας έδραμε τήν ταχίστην είς τ>,ν 
τού στρατηγού πρωτοθεράποντα · καί έκλαλήσας τδ 
πράγμα μετά οίχτου, προεκαλέσατο είς κωλύμην 
τού κακού. Ό δέ (ώ μαθητού αγαθού, έχμαξαμέ-
νου εύφυώς τά τού καλού στρατηγού διδασκαλία) 
χρήναι μεθίεσθαι άπεφήνατο μέχρις ες αύριον, έως 

οι εχθροί έντδς είληθέντες τού τρυπήματος, είτα τφ έκ φρύγανων καπνψ 0$ον καταπνιγείεν έντδς, δμοιον 
ώς εί χαί κυνηγέτης πρόχειρον .άγραν έχων θέσθαιθηρίου έν τοίς πεδινοίς, ό δ* άλλά μεθε\ς καραδο. 
χεί τήν έν σπήλυγγι εκείνου χατάδυσιν, ώς ούτω μάλλον άγρεύσων εκείνο * καθά χαί μελίσσας έσω 
σμήνους οί περί ταύτας πονούμε νοι. * 

78. Talcui se priinus ducis minister gerebat. C οη'. Καί τοιούτος μέν ό άρχιθεράπων μηχανικός. 
Davidos vero, ipsiug benig rem aliler aggressus Ό δ" άρχιτέχτωρ αυτού Δαυίδ άλλως έπαιζε τδ μη-
cst. Audilo euiiu quod inurug exiriiigecus pcifora-
Felur : Vos quoque intus perforare necesse esl; ct 
diu cuncUUis, aliquandiu seinimoriuus, tlaluae 
aimilis maiisii, ul de iicu narrat eoinoediaruin 
aiiclor. E.l sic linguatn movere videbalur ei dicere 
quando tnuruni exlringecua lapidibus pdi audiebai, 
Jaculamini vcts quoque ab iptus. Ο ludibrium, 
quo nos roactabamur, ipse autem imperaioris 
iiiimiciliam effugiebat; cral euira is qui ubi 
vigilare opug esi, obdornail, el qui velcri vocuni 
siinplicitaie uiilur; el nibiiomiiius si juale species, 
cxcubiaa agil. Quod enim proposuil, tigilando 

χανάσθαι * χαί όχούων, ώς τρυπάται τδ τείχο; έξω
θεν, Τρυπητέον, έλεγε, χαί υμάς έσοιθεν. Καί είς 
τοσούτον χασμησάμενος, έχάθητο τού λοιπ<ύ χαύ-
νος, είχών ζώντος, εμποδίζω ν οίον ίσχάδας χαί αύ
τδς χατά τδν χωμικόν. Καί τήν γλώτταν ώδε σαλεύ-
σας ατελεσφόρητα, έφκει, εί καί τδ τείχος ίξωθεν 
άκούσοι λίθοις βάλλεσθαι, είπείν άν, ώ. Βάλλετε 
αύτδ καί ύμείς έσωθεν. "β παίγνια, δι' ών έσφαττό-
μεθα μέν ημείς, αύτδς δέ τδν δύσνουν βασιλέα έξέ-
φευγεν * άνθρωπος, έφ' οΤς έδει έγρηγορέναι, χατα-
χείμένος, χαί χατά πάλαιαν άφέλειαν ονομάτων εί
πείν άναπεσάς * χαί μην σχέψασθαι άλλως, χαί 

poregil, ncc cessavit donec ouiuia rilc peracla β πάνυ έστώς αύτδς ήν χαί νηφάλιος. "Ο γάρ πρού-
esseut. 

79. Sic igitur hoslibus ruina wuri profuil, nobia 
>bfuit; saxa enim ex magna niacbina jacia pinnacu-
'um destruicruul ct mosnta cuslodibue denudarunt; 
mulia eiiam io loca intcriQra praecipicaia nialium 
tuail focerunt. Igiiur cum inurum e regione exs-
truere conarentur ei jam manum apposuissent, a 
nogtria repuUi sunl. Murorum cnim acdiQcatorcs 
sixa superemineotia reformidabant, non ut Tan-
liilus falsa soronianles, sed quia malutu vcrum anle 
ocu'os babebant. Tum res ridicula accidii si amaris 

θετο, ένηφε ποιείν * χαί ούχ άνηκε ν, έως αύτδ τεχνι
κώς απετέλεσε. λ 

οθ'. Καί ούτω μέν προύδόθη τοίς πολεμίοις χαί 
ή τών λίθων τού τείχους έπί χακφ ήμετέρω ύπολά-
ξευσιςκάτω * αί δέ έκ τής μεγάλης μηχανής πέτρα: 
τάς τε επάλξεις κατήρειπον, καί έγύμνουν ΐδ τεί
χος φυλάκων · πολλαι δέ καί ύπερπεταννύμεναι κα-
τέπιπτον έσω, ποιούσαί τινα δεινά και αύταί. Διδ 
χα\ τείχος έτερον άνταν αστή σαι μελετήσαντες, καί 
ήδη καί έγχειρήσαντες οί κιθ* ήμά;, άπετρέποντο. 
Έδεδίεσαν γάρ οί τειχοπο-.οί τούς ύπερτέλλοντας 
πίτρους, ού Ταντάλειον ταύιτ,ν φαντασίαν όνειρο-
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τελούντες, Αλλά πρόοπτον έχοντες τδ κακόν · ένθα Α dulce fas esl in bifrlorise cursu commigcore, xe 
χαί τι γελοϊον συνέπεσε ν, εί τι χρή τοίς πικροϊς leclor faslidiuw de nobig capiat» 
γλευκάζοντα συ γκ ι ρ να ν ειρμφ τε ί στορ ίας, χαί ίνα 
μή ό μανθάνων τά χαθ9 ημάς άκράτως παθαίνοιτο. 

π*. νΗν μέν γάρ πολιτικδν μυστήριον ή τοΰ τεί
χους άντανάστισις. Έλαφρίαν δέ τις άνω παθών, 
έςεβόησε τοίς έχθροΐς, άπρακτα μωρούς εκείνους 
^ονεΐσθαι κατά τοΰ τείχους, Ισωδεν άντεγειρομέ-
νου έτερου. *Ος ,δή λόγος καί μάλλον ημάς προσέ-
βλαψεν. Αραιά γάρ τά πρδ τούτου άφ ιέ ντε ς τους 
τειχοσείστας λίθους οί έξω, έ πυκνού ν αυτούς έκ
τοτε, μεθ' ήμέραν τε ουτω βλάπτοντες ημάς, χαί 
ούδε νυχτδς βέλη άνιέντες διά τής μεγίστης μηχα
νές * καθ* ής ημείς λαλήσαντες ώς δεινής, εί πως 

80. Gtim eniin istius muri advergi construcfio ci-
vibns res mysleriosa easel, vir quidam frivoJa indolis 
eupra sians boatibus alla voce dlxit, frusira illns 
circa bunc maruro fatigari, cam alter iniugcoatra 
atriiereiur; quae vox nog quoque non parnm 
offendif. Exierni enim raro lapideg in nHBttium 
ruinam prejecerant, gic inierdiu nos laedeuteg, 
noctu autem e magna machina lela in nog conji-
cere non poleranl. De qua si lanquam tormenlo 
borribili locuii sumug, ei si quaertmos ulmm mul-

άτοκρουσθείη μηχανικώς τοΰ καθ* ημάς τείνεσδαι tum nobie inde periculi immiueat, gcito nos a tesle 
* ~ *- - i n 1 C x - Λ - A — · ' gravi didiciase quod urbs ab isia hedi non posset. 

Quid aulera? An commodnm est, ο pbitosophe, 
macbinag contemnore ? Sed obiirmai.—An proreus? 
Imo coulrarium, eiquidem boc modo foriissioia 

έσοφίσθημεν είς μάθησιν έξ αγαθής κεφαλής, άκου-
σιντες, ώς πόλις έκ τοιαύτης πέτρας ού βλάπτε-
τιι. Τι δέ ; άλλ* ωφελείται, ώ σοφέ, μηχανάς 
ίςουθενοΰν; Άλλά συνίσταται. Ούκουν πάντως; 
Οικούν τδ άνάπαλιν * είγε κσί καταρρίπτεται ούτω 
τά έρυμνότατι. Είπομεν ήμ*ίς ούτω, καί δ λόγος 
ε!χή άπέ^ευσε καί αυτός. 

πα*. Καί έλύπουν μέν τήν πάλιν καί τά μικρά 
πετροβολά, ούτω δεξιώς βάλλοντα, ώς καί τούς μο-
οίους , οί πλοίων όίστοίς ένδεδεμένοι μετέωροι έχρυ-
πτον ένδον άνδρας, είωθοτας εκείθεν χαταπέμπειν 
τά βλάπτοντα, συνεχώς εύσχοπα βάλλειν, χαί χατα-
xifv, καί αγώνα παρέχει ν τοίς μαχηταίς εκείθεν, 

diruuoiur niunimenia. 
gcrmo, ui fit, eflluxit. 

Sic nos disserebaniug, ei 

81. Sed minoraeiiam saxa projecla urbem laede-
bant. Nam tanta dexleritato conjiciebaniur, ut 
eliam modii qui cymbis alligaii intu3 viros conli-
nerent assneios projeo.tilibus hoslem aggrcdi, 

v acopum nunquam non aaingerenl et adversarios 
non parum fatigarent. Sed baee pueroruni arinig 

ίαχχείσθαι χάτω χαί περισώζεσθαι. Ίΐσαν δέ τά simtiia gunt comparata ad magnam macbinam, 
to-,αύτα ώσεί χα\ βέλη νηπίων, πρδς τήν μητέρα C cluci» simul raiione babila, qui quando lapideg 
μεγάλην μηχανήν παραβαλλόμενα, εί τι χρή έχ τού 
αοφού στρατηγού πορίσασθαί τι νόημα. "Ος τούς 
εκείθεν έ πα φιε μένους λίθους τεθηπώς τοΰ χτύπου, 
Άκουε τήν γραίαν, έλεγεν, απαθής ούτω τι καί μέ
τριος ών, καί τήν θρεψαμένην μαία ν οίμαι φαντά-
ζεσθαι δοκών, παθαινομένην έπ* αύτψ καί κλαίου-
σαν. Αακωνίζων δέ καί ά).λως εκείνος την φράσιν, 
ώς έν μεταποιήσει κάμνει ή γραία, πάλιν έμογγιλά-
λει. 'Λπεφοίβαζε δέ άρα ό λόγος ούτος κατά τι πυ-
δωνιχνδν, ώς ή πρεσβυτάτη Θεσσαλονίκη πρδς εΓ-

cura fragore cadebaai, immoius ut eral, Audi 
auuni, dixit; adeo nalura imrepidug ac moderaUta 
euioi eral, ul nutricem, ai de eo gravareiur, gla-
pidiiali* aceugavig&et* Lacoaice auieiu reapondil 
quod anua reaiaurando iaiigarelur. llic sermo 
Pylhonem redolebat, sicul aoiiqua Tbegaalonica 
ad idola defunclarum accedii, gicul duduoi ex bi-
gioria didiciiuug. Lapidea auleui viri pondus babe-
bant, iiggimile.% quag Lsgirygoneg contra Ulyggig 
gocios jaculaii sunl. 

δωλα καμόντων οΓχεται, καθά καί πάλαι ποτέ, ώς έξ Ιστορίας καθήχει χαί είς ημάς. Καί ήσαν οί λί
θοι ακριβώς άν5ραχθεϊς, οποίους χατά τών άμφΐ τδν Όδυσσέα οί Λαιστρυγόνες διεχειρίζοντο. 

«δ'. Τοΰ τοίνυν χαχοΰ χάτω μέν άναστομοΰντος ρ 8 i . Dum fgitar murua ioferior lale apertus esget 
είς άξιόλογον χάσμα τήν τού τείχους στεγανότητα, 
άνω δέ τοιούτοις λίθοις είς τρόμον βιαζομένον, όχ-
λά̂ ει τδ χαί τούς πόδας χαί τά ύπερθεν παδόν. Καί 
χω; έπί γόνυ συνιζάνει, τά γε πρώτα εύμηχάνως 
συνεστηχδς, έως οί μέν ύπορύττοντες τδν κατ* αυ
τούς ά&θλον δ:ηνυκότες, αποκατέστησαν ταίς τών 
«υμδαρβάρων σκηναϊς - τά δέ ύποβεδλημένα είς 
έρεισμα τη διορυγή χατεκάη, ώς δούναι τόπον εν
τεύθεν τ^ χαταχύψει τοΰ τείχους. Ούπερ ούτως ύπο-
κλ;θέντος είς πλαγιασμδν, συμβαίνει τδ έχε ί νου 
άκρον ouupεθήναι άνωθεν έως χαί. χάτω, ένθα πως 
έγλωχινοΰτο γωνιούμενον, χαί. διαχανείν είς ήμέ-
τερον δλεθρον. Τού γάρ συνδετικού παραλ.υθέντος 
ιίρμοΰ, έσχιστο έξ ανάγκης» δτι μηδέ είχεν ή έχο-

ttt vorago, superior auleni lapidibas projeciig ad 
liraorem injici< iidutn hiarel, roaluni undique 
graggabaiur. Imerdum aulem ad genua procumbe-
banl dutti guffodientea post exauiialog laboreg a 
tenloriig Barbaroruin receggeruot; qvod autem 
conira vatldin projecium fuerat in fossa Ignt con-
gumptHin eat, ui niurf gpaiiuin inane ai«p!ltrei«r9 

Bicinchnalo muro accidil, ui apex a summo ad 
ima gcinderelur, Itn ut angulus factug ait nobis 
magnopere damnosug. Posiqtiam enhn compag^a 
golulae eswni seigsura secuia est, quod lalitg alieri 
lateri apiari non possel in opposilum iracto pou-
dere, sed relaxaia aliqaa gui parie; vicino in-
cltiialo adbsercre dcsiit, et sic os immcnsam 
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Tartari adtoreus nos in cbaos miserl* dilalavil. Α μένη πλευρά έγκχθεστώτι ήρμόσδ*ι, τής έκ πλα
γίων ύπενδούσης κατά βάρος · άλλ' έκπέμψασάτι εαυτής, άφήκεν έπαχολουθείν χατακλιΟείση τή γείτονι' 
καί ούτω χάσμημα καθ* ημών δ)δου εύρυνθέν κατέαπακεν είς χάος άρτύγετον. 

83. lsti autein loco nomen eralChainsedracontis, πγ*. Ήν δέ δ τόπος Όοτος πύργος Χαμαιδράκον-
cui coaiodiendiiUum cum mHitibussuUurenuis ne- τος έπικληθείς τψ λα/όντι έπιστατεϊν ούν γε τοίς 
goiium dalura fuerat, el qai nobis quoqite postea 
rei mMiiari» perilia soa ulileio operem tulii. Com 
enim aoiue in urbe 4enerctur sive morbo, aivo pru-
daotia, poslea aotem comoulito, periculorumqae 
soeias moriein oppeiliseel, nisi oos Dei sapieo-
Ua nenentt, reoaoto pericalo, tempas diatalisse-
mua, q«* barbaru» eju» emollitua esl animua, ila 
v l bomini noalro vUae, qaa jam mnc fruitur, 
soapiuiorea fuerm»us. 

U. Moro iiaque diruto ubi dies iltuxit et illud 
foramea Cbaroulum boates nostrique vidiseeni, illi 
fcranun mere biabant contra nos, nobis auiem 
ocuJos elavdetitibus omnis spes Interierat. Dux 
autem aniea plenus fiducia erat, jaciiians aped hand 
ignaros, quod murisnibil aceideret, etsi ceciderint, 
ipse tamen opiirais e copiis electis viria murum 
ferreum apondel se oppoeilurum, armis coinpaciuin, 
cusiodeinque fuiuruui civitati per quadraginU dles. 
Postremo auiem hic bamo jactabundua sermoci-
nando in muri sciesura jactautiac flnem iuipoauii; 
ipse auleui noo maneoa se inde proripuit. 

85. SSamt ac haslam ia mofeiiiba» diruiis vidit, 
qvo anua e naufie ascenderat, quos ut fortes et ad 
«jtwmodi res babilcs Siphanti navi* advexerat 
( Sipbantus pirata cum Siculis foedtrs inierat, qui 
nos quoqtte boapitio excepfi, ul ifeiti prouf batet 
referamus, in nave ot boc quoque paucis dicamus); 
qwod ubi primum vidit David tremebundus, ecce 
prenrissia obtWioDi datia quadraginta dies ad aiiquoi 
horas redtrxiteidorstim boslibus obtuliuCum Igitur 
milites coram omuibus voclferareutur:« Comnene, 
stamen etpedftaius, r ille antem Tocera lerminalem 
addiditsel, καταβαλίκευμα, e i : Sicut me vidctis, 
Pegaaum iuveaire cupiit quocam iu moulee aat ia 

άμφ' αύτδν ούκ άεργοίς στρατιωτιχοίς, άνδρΧ τδτε 
μέν τακτικω, ύστερον χαί συμπάνω ήμίν * δς μό
νος τών άλλων ένσχεδε\ς τή πόλε ι, τδ μέν φατνύμε-
νον κατά νόσον, άλλως δέ προ μη δε ία κα\ συναεδ· 
λεύων ήμίν παρήγορα, 6ρ\ξ\ δ φασιν, άνά μέσον 
χαί έβλεπε θάνατον, εί μή τδ τής ΐριχδς ταύτης 
γραμμικδν οία καί είς τι πλατύ έπίπεδον ήμεί; δια-
στήσαντες, ώς μεθώδευσεν δ τής σοφίας Θεδ;, κα\ 
παρατείναντες χαιρδν, δι* ού δ βαρδαρικδς έμαλά· 
χθη βυμδς, συνετελέσαμέν τι χσΛ αύτο\ τψ άνθρώπφ 

^ είς τδ χαλδν, ης άρτι Ιχει, ζωής. 
πδ'. Τού τοίνυν τείχους εκείνου παθόντος, ώς 

έπαδεν, έπείπερ ήμερα διέφαυσε, κα\ είδον τδ έκείσε 
Χαρώνειον χάσμα οί τε εχθροί, οίτε ημεδαποί, εκεί
νοι μέν συνέχασκον δηριωδώς τού λοιπού καθ' ημών* 
ήμίν δέ συμμύσασι ξυμπασα έκλείσθη έλπίς. Καί 
ήν μέν τά πρδ τούτου θρασύς δ στρατηγδς, χομπά-
ζων πρδς τούς εύ είξότας, τδ τείχος ούκ εύ πείσε-
σδαι, ώς, εί χαί χαταπεσείται, δμως αύτδς έπιλέγ-
δη ν χρίνας τούς αρίστου; τής στρατιάς, τείχος σι-
δήρεον άντιστήσει, τδ έχ τών δπλων, καί έως χαί 
είς τεσσαράχοντα ημέρας φύλαξ έσται της πόλεως. 
Τότε δέ δ μέχρι λόγου θρασύς ^ηξήνωρ τή τού τεί
χους ^ήξββ διεχόπη τών αύχημάτων * χαί μή μένων 

C δ αύτδς, έμπαλιν έξένευσεν. 

πε'. Άμα γάρ δόρυ έσχέψατο πολεμιχδν έπ\ τού 
ψήγματος άνα^ιχησαμένου τών τίνος πλωίμων, ούς 
ανδρικούς τά τοιαύτα καί δεξιούς ή τού Σιφάντου 
ναύς έπλώίζε (πειρατής δέ ό Σιφάντος, εκών προσ
χώρησα; τοίς Σικελοίς χατά τινα £ήτρην τήν συνδό-
ζασιν · δς χαί ημάς ελών έξένισε, βητέον γάρ ούτως, 
έπί νεώς τής κατ* αύτδν, ώς καί ύποχαταβάντες 
λόγω βραχύ παραστησόμεθα), άμα γούν ούτως 
είδε ν δ τρέσας Δαυίδ, καί άμα κατόπιν βαλών τάς 
άνδριχάς υποσχέσεις, χαί τάς τεσσαράχοντα ημέρας 
είς ουδέ λεπτδν συστείλας ώρας, έδειξε μετάφρενα 
τοίς έχθροίς. Καί τών στρατιωτικών φωνούντων 
λεωφορουμένη βοή τό ' c Κομνηνέ, στάμα χαί πέ-

undas roaris altisoui avolare potoiaeal; poglFeoav D ζευμα · δ δ' έπιτελεύτιον οίον άντιμύξας τό · c Κα-
niulo suo qni eum luui portabal, cootenius faiu 
Aiifugiii igiuir modo aniea inosiUla, delicalut visu, 
veste booa ajaklus, maou atreauue, ut gymnasiagla, 
saaguina non macuUiua sicut ariea ca>teroa omooa 
pedisseqnos babebal. In hac uiultiludine erant viri 
magnanimi, quiduci igaaviam exprobraveranl, e 
quibua alii cuiu beaio booore ceciderunt, alii poac 
preclare facia baaiam bosiilein secuti aunt. lu 
priDcipio autem Barbari aaceodeiiiea delurbaii 
suai a civibus noslris aoo miliiibus. i i i enim pro 
viribua resiilerunl donec circomveoti periculum 
>idereoi, non perierriii panico Davidis liinore; 
scd de inleruecione co§ilabaal eoroin qui excur-
sionibujs suis tantum tuali ipsis intuleranl. Qui 

βάλίχευμα, * χαί τό · c Καδά με βλέπετε, ι έπόθει 
μέν ίσως παρατυχείν που τού τηνιχαύτα Πήγασόν 
τινα, δΓ Λ πτερύξεται είς δρος, είθε ή είς χύμα 
πολυφλοίσδοιο Θαλάσσης. Ήρχέσδη δέ δμως τ^ φίλη 
ήμιόνψ, ή χαί τότε φέρειν αύτδν έλαχε. Καί παρα-
δειγματικώς προφεύγων, τρυφερδς Ιδείν, εύυφος 
τήν άναβολήν, άτριπτος δπλοις τάς χείρας, γυμνα-
σίψ πρέπων, αμίαντος αίματι, είχεν ώσεί καί κτί-
λος έφεπομένους τούς απαντάς παρά τι ολίγον. 
Ήσαν γάρ έν τοσούτω πλήθει χαί μεγάθυμοι άνδρες, 
οί χαί άντισταθέντες έν «φ τδν στρατηγδν άνετα 
διώχειν έαυτδν είς φυγήν» οί μέν έπεσον μαχαρίως 
χαί ευγενώς, οί δέ γενναία δράσαντες ένδεΙώκασιν, 
δπου γε χαί τδ πολεμιχδν έχείνο δόρυ. Καί οί συνα-
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ναβάντες τήν αρχήν βάρβαρος χατεσείσδησαν ύπό Α 6Μ sic circinaveaiebant, nou «raal ex hi i qui partee 

WpeiioretoccupaTaraat, sed ex barbatis qui a«cur-τίνων ημετέρων πολιτών, ούκουν γι στρατιωτών. 
01 δή πολίται χα\ χατά χράτο; άντέσχον, έως κν-
χλωθέντες εΤδον κίνδυνον * ού πτυ ρέντας δείματι 
πανιχφ τφ του Δαυίδ, άλλά μεμνημένοι βλάπτειν 
!σω μάλιστα πόλεως, ούς καί έχτδς ώρμαινον σίν·-
εδαι, εΐπερ άφίεντο. *0 δε έτροχαλώθησαν ούτοι 
κύκλωμα, ούχ έχ τών άνωθεν ήν, άλλά τών είσδρα-

xerantex poriia orienuUbtis, quas mane dtix reli-
querat hoaiibaa apertae qaaai iagreoeum faeilioretn 
datura», cuqa fagieodo c<HBi»endas»ei, qui comiuri 
abnuabai, ul in arcam fugeret, ainens portae , ut 
raddaaiar verba ipelua, inflammari, atcat tradunt 
q«i audieruin. 

μδντων βαρβάρων έχ τών έψων πυλών · άς δ στρατηγδς άνεωγμένας έωΟεν τοις έχδροίς Ιχαρίσατο είς 
χαρείσδυσιν άπονον, έπειδάν Ιγχβιρήσας φυγείν επέτρεψε τφ χατεπανανεύοντι αυναναφεύγειν είς 
τήν άχρόπολιν, έάσαντα τάς πήλας, αύτδν. δή τδν εκείνου φάναι λόγον, πνρέσσειν, ώς ο* άχηκοότες 
δ^άσχουσιν. 

χ ς \ Ούτε* δή ούν τού πολεμικού δόρατος άναφα- 86. Cum iia boslilia arina viea fuissenl in maro, 
νέντος έπί τού τείχους, ήδη έψιλωμένου τών ήμετέ- jam nostria nudaio (orienlaJi vero dico ; raarua 
ρων (λέγω δή τού έφου· τδ γάρ δυαμιχδν ού τοιού- Β enim occideMalis ooa bujusmodi babcbai deien-
τοος είχε προμάχους· άλλά τών τίνες εκείνων άντείχον, 
ύς ούχ άν είη άνδριχώταρον ών έν τοίς μάλιστα 
Δέων δ Κουτάλας, χαί φρενών χαί 0ώμης χαί άν-
Ιρίας πλήρης άνήρ* δς έως χαί περί πλήθουσαν άγο-
ρχν, τήςτοόλεως ήδη μεμεστωμένης, ών ούχ ήδέλο* 
μεν, άναατάς, είτα πρδς σύδβνδς έχων επικουρία ν, 
χαδυφήχα, χαί ευτυχώς γυμνωδείς έκέρδανεν έαυτδν 
εύχλεόες, τέτε μέν πολλά χεκλαυμένος ύφ* ημών, 
άρτι δά έν τοες «ιών έπαινουμένων πρώτοις ταττόμενος 
ταρά γα ήμίν, οίπερ οίδαμεν) — τού τοίνυν ύψου, 
ώς tftttfcrj, φανέντος {δόρατος εκείνου τή αυνήδει 
μεταχλίσει χαί χαταχύψει, ώς εί χαί τινι χατανεύ-
εει χαφαλΙκ τ} χαί χειρδς νενματι μεταχαλουμένου 

aorea; aed qui^am et iilis resisiabant, ui fortiua 
DOD possent; inter quoa imprimis erai Leo Cutalas, 
vir spiriius, foriitudinis et animi plejwa; qui posi-
quam reaiiliggel usqae ad forura turba plemim, jam 
urbe redundante bia qwos abhofrebamua, deinde a 
DUIIO auiiiium recipians» ceasii felicique sui ipstua 
desertione seipsum gloriose lucrifecil; luncquidem 
muliujp a nobie defleiua, nunc vero ialer eos qui 
laude digniseiini aunt babitua a uobis, qai eum 
novimui), armii igUur, vi dicluni e&t, visls iu 
saperiori parte juxta asaueiam invitationeiu alque 
ioapeeiiooem, quasi capite vel maau eo qai exte-
rius iuviuseent, vix posi dimidian) borain, civi-

τ*υς Ιξω, βραχύ τι ώρας μέσον ήν, χαί ή πόλις ^ Us bostibua erat repteta, die ticeeima quaru 
ήν «ών πολεμίων, περιάγοντος Αύγουστο· Augusli, ex quo priiuum claaaift apparttil, deinda 

τιτάρτηνκαί είκοστήν ήμέραν, έξότου ένέστη πρώτα equiUlua qui iili aa adjuiueral, 
αέν τό^ν τού ναυτικού, είτα χατά συνάφειαν χαί τού 
ίππιχου. 

π{Γ· Καί ήν ίδείντήν. ήμέραν. τότε ούχ έθ' ήμέ
ραν, Αλλά νυχτί έοιχυίαν, χαί οίον παθαινομένην χαί 
σχυθρωπάζουσαν, έφ* οίς έώρα. 'Ομίχλη γάρ αυτήν) 
βαθεία έπάχυνεν ώσεί χαί έχ χονιορτού, δν ή τυφώς 
αίρει ^ πόδες ζώων, άπερ άριθμδς μετρεί άπειροπλη-
θής* ώς χίναι είπείν» όχνείν λάμπειν τδν ήλιον, οίς 
αί τών δπλων ύπερηύγαζον αύτδν λαμπρότητες- πα^ 
ρφδησαι δέ χαί έχ παλαιάς Μούσης ε όχτωχαίδεκα 
μέν πλέεν ήματ» ποντοπορεύον » τδ της πόλεως 
σχάφος, ε έννεαχοΛδεχατη δ* έφάνη ούρεα οχιόεντα, *~ 
^ ών ό τής ζωής ήμίν ήλιος άποτειχιζόμενος^ έμέ- 0 qtttbufr aoL vile neaina oircainvakfattfs obsca-
λαινε σκιάν, έπιχαλύψουσαν ημάς φαλμιχώς· 01 6V 
χθες χαί πρώην αλαλαγμοί, χαί αϊ χατά πόλεμον 
βοα\ χαί ό έντενθε.ν δρούς ούχέτ' (σαν* άλλ* άντι-
στρέψαντα τδ ψαλμικδν, ούχ ήν άλαλαγμδς έν. τοίς. 
ημών πλήθεσιν. £ιδ>ς δ* άν χαί όρνέων πετομένων. 
κενδν τδν αέρα, ούχ οίδ* είτε διά *δ του αέρος στυ-
γνδν, είτε χαί δτι φριχχδν ήν χαί έχείνρις τδ πράγμα. 
Έμέραι γούν ίχαναί, χαί ούδαμού ούτε στρονθοί, 
ούτε πέλειαι, ούτε χόρακές, οί τή χαθ* ημάς πρώην 
έπεχωρίαζον, ούτε άλλος τις δρνις τδν αέρα διενή-
χοντο, άλλ' έχτετοπισμένα ένέμονχο χαί ήμίν άφαντα. 
Άλλά τούτο μέν χαί μετά τήν άλωσινέφ' ίχανδν, οία 
τού δέους χαί τοίς άλόγοις παραμένοντος. Έμέραι 
γάρ ύστερον συχναί, χαί αί μέν άμφοδοι τής πόλεως 

17. Yidere «rat dtext qul nosdum erat diea, sed 
«ooia sbqiUe^ quaal indigaanttr daieret ex hrt 
qum «tdebai. Turbo eaim. craasua eum condenea-
baA qxaai ex pulfere qacm vtl typhen eicitat 
Xtl padea joflieoaainn, qtu» innttmera erani; 
iaa ui arbilraria aô em tacir* dabiiare eo qood 
aplendoraa anoaroai illun vinoerenl. Bxemplo 
Masa. voteris dteeedan eaaet c deeem et octo 
qttideiQ diea civlutia oatie mara traiecil;do-

maatea uttbroei appanienint» 

rafiA umbran ψΛ» obtexli noa, «t ait P u l -
miaia. Jam noa aodiabanlur ctamoreagavdii, belli 
vAeiiarauonea, deindo muliUiidkHg sirepittia quae 
hari et nutUatlertit» raaoouerant; aed ia alia oan-
iica malaia uon «rant gaudii cbmoraa io poputo 
u*sir*,.Noji lidebaa aUaaa avea in aare voiantes, 
noaeiot a t ra» ob difficullaiem aeria, an raaborri-
bUia/eiUu» iUia. fiaevit; saiia mulu faomat diee qoi -
baa aao paaaeres» Qae cdumJto, nee eorvi jam 
apud DOS habiiabafit, nec aiia awia aera perinea* 
bat, sed ailaa veraabamur. noiriaqae iotixibilaa. At 
temculameiUiiiii, quod soUlun aat axiaialibaa, 
eaiis dlu post expugnaliofteia apad oos per» 
inanail. Multi eniin deinde fuerunt diee qui« 
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bos loca vicloa civitatis omnis generis seminibus Α Ιπληθον σπορίμων παντοδαπών, οΓς χαίρουσιν οίτών 
iiupleta eraiit, quibus delecianlur qoaedaro ex avt-
bus (barbarus scilicet non sine rapina et vasla-
liouc vivii); nec unquam descendit volucris. Qaod 
vero eese mirabilius puto, id eet, quod pluvia vehe-
tuenler lapsa, ex iliis dissipaverunt hostes, toK-
leules quidem, buic vero pulchro lerrHoiio semina 
non coniimttenies; cx frumentis item abundanlia 
et magmludine insignibus, nullum animal aliquid 
gusiavii, sed eligendmn illi erat pulvere aut ali-
quo germine vesci, vel variie planiis quibus ?ici-
niiatem coniaminaverunt, seu quod, juxta eos 
qui babilabant, utfaroa est, cum anliquo Diomede, 
Barbaros ei ipsioderant, ulpole illie non assuefacti. 

88. Ha*c autcm et alia hiijusniftdi non sunt 

ορνίθων σπερμοφάγοι (τδ βαρβαρον γάρ ούχ άνίει 
άρπάζον χα\ κατακενοΰν)· δρνις δέ πόθεν ού κατέβαινε. 
Τούτου δέ, οίμαι, καινότερο ν εκείνο ήν, δτι περ, 
δετού καταταγέντος, χα\ έξ ών οί έχθρο\ έσχόρπίτ 
ζον, ά ρου ντε ς μέν, ούκουν σπείροντες δέ τδ χαλδν 
δλον άστυ, ληΐων ώσπερ άναφυέντων συχνών, καί 
είς μήκος έπιδεδωχότων, ουδέν ζώον ποηφάγον εκεί
θεν έχέρδανέ τι, άλλ* είχεν αιρεσιν, κόνεως έρέπτε-
σθαι, ήπερ έχ τών βεβλαστηκότων φαγείν ώς ή πε-
φαρμαγμένων, οΤς τδ περιέχον μεμίαντο, ή χαί δτι 
χατά τούς ψκειωμένους, ώς λόγυς, τφ πάλαι Διομή-
δει συνεμίσουν τδ βάρβαρον χαί αυτοί, οία μή έθα
βες εκείνων. 

πη'. Καί τοιούτον μέν χαί τούτο, παρα^ΐφέν ού 
Trjicicnda ut supcrflua ex bisloria. Civilas igiiur, ^ περιττώς είς συγγραφήν· Ή δέ πδλις, είσπηδησάν-
couculcaia sic ab adversariis, passa esl omne quod 
iubxrel bello. Nostri aulem, non unus, aui altcr, 
scd onines, non retrospicientes, fugerunt, se aub-
ducendo brcvi numero, ul diximus, inter quos 
Boleas,unus exordine ccclesiastico, qui, prope i r i -
giuta sccuri necalis, aliis vero aliomodo vita orba-
Us, magno hosiium conatu malrera suam terrara 
osculaius est. Huc cst etiam lurpiiudini Davidi, 
qul, postquam jurassel fore nunquam ul fugerct, 
aed potius perirel gladio suo, deinde saluii fuga 
consuluit, sanguine inconiaminatus. 

89. Fuga vcro noslra modo memorala non inor-
dinatafuit; scd fuil ex potcstate politica primi 
ducis, ficut jam dixiinus; qul, si faciem suam 

των τών αντίμαχων, έπασχεν, δσα φιλεί δρ^ν άγριος 
πόλεμος. Καί οί μέν ημέτεροι, ούχ δ μέν, δ δ* ού, 
άλλά πάντες Ιφευγον άμεταστρεπτί χαθ* ύπεξαίρεσιν 
εύαριθμήτων τίνων, δπερ έφαμεν* έν οίς χαί τις Οο-
λέας τών τής εκκλησιαστικής ξυνοιχίας, δς εγγύς ές 
τριάκοντα τούς μέν άξίνη διχάσας, τους δέ χαί άλλως 
είς τδ (ήν άχρειώσαέ πολλζ σπουδή τών πολεμίων, 
τήν μητέρα γήν ήσπάσατο. Αίσχύνη χαί αύτδ τον 
Δαυίδ, δς μή άν ποτε φυγείν άπομνύς, άλλ* έπί τφ 
αύτου ξίφει πεσείν, είτα προύτράπετο σωθήναι, λύ-
θρφ άχραντος· 

πθ'. Και ήν ή καθιστορουμένη φυγή ούκ ασύνταχτος, 
άλλ* ένδόντος αρχάς, ώς προεχτέθειται, τού κορυ
φαίου στρατηγού* δς, είπερ έδειξε πρόσωπον τοίς εχ-

bostibus oslendisset, prout illum horlabanlur nobi- C Οροϊς, ώς ένεκελεύοντο οί τών συμφευγδντων γεν· 
lissimi cum illo fugienies, cilo plagam civilaiis 
curasset. Milites quippe boslilis agiuiuis erant fessi, 
fogientes apprebendendo, prjedamque fereodo. In 
bis opus erai bomine quodam aalvo et integro qui 
desuper animadveriieset ac signiiicasset, lelorum 
\ehementiam Deo relundcnte. llomo enim bis ca-
lamiialibus intricatus, ac de semelipso prfecipue 
cogilans, omnia accuraie eonscribere non poterii, 
praeier qua? tunt maxime opportona ex bis quaa 
didtcii, quibusque muliie roodie immistua eet. 

90. Nos igiiur cuin de arce desperavisseniua ob 
defectuiu aquae cujus dux conducior faclua eslalque 
nccessariam supeUeciilem, eo quod de iila dividenda 
providissentus inter noe et eoa qui clrca nos sonl, 

ναιότεροι, συνούλωσεν άν ταχύ τδ τραύμα τής πόλεως. 
Οί δέ τού πολεμίου στίφους έκαμνον, καί ρίπτοντες 
τούς φεύγοντας, καί σαττόμενοι λάφυρα· Και έχρήν 
μέν έν τούτοις άβλητόν τινα χαί άνούτατον έχ μετεώ· 
ρου ποθέν τήν μάχη ν σκέπτεσθαι, καί παρασημαί-
νεσδαι, τού Θεού βελέων άπερυκότος έρωήν· Άνθρω
πος γάρ ένδεθείς τοιούτφ κακφ, πρδς έαυτψ τα/ά-
λιστα τδν νούν έχων, ούκ άν σχοίη ακριβώς τδ πάν 
συγγράψασθαι, πλήνείς δσα τά χαίρια, ών τε έμαθε, 
χαί οΤς αύτδς πολυτρόπως έπέστησεν. 

I/. Ημείς ούν τής μέν ακροπόλεως άπογνόντες διά 
τήν τού έκείσε ύδατος εκδημίαν, ής δδηγδς δ στρα
τηγδς γέγονε, καί τήν άναγχαίαν άποσκευήν, ήν 
προεμηθευσάμεθα ημών τε αυτών χάριν χαί τών περί 

| ut jam dicturo eat» nullo modo eurabamus de ftiga D ή μ 5 ; διανειμάμενοι, ώς χαί προπέφρασται, μερίμ-
; iu sanclttiu Myroblytee(l) eepukrum nec in alia loca 
' aacra (non enira lalebai uoa, quomodo ex omnibtis 
) qui in illa eonfugerani, mult&s viia erepta fuisset 

vulneribue ac suffocaiione), domique manentes, 
Psalnusia qui cantat t vlvehtes sancto aertire, » 
aspecltis ei aodilag malorum sine numero, admfra-
lione nos vincuni, quomodo resitlimus, exlre-
main barbam, ul aiunt, vellentcs, procedimoa inter 
mUlc gladioa dialricios crepiunteeqae quemad-
utodum campus spkia frequens; propulsi, pcr-
cussi pugnis, coiilumelii* affecii quales nescii bo-
ntinuui mos, saluiarem paseiouam bacc judica-

(!) Dcmetrii. 

νης δέ θέμενοι έξω καί τήν είς τδν άγιρν τάφον τού 
Μυροβλύτου καταφυγήν, έτι δέ καί τήν είς έτερους 
θείους ναούς (ού γάρ δήπουθεν έλάνθανεν ημάς, ώς 
πάντων τών φευγόντων έν τοίς τοιούτοις ^υίσκομέ-
νων, πολλοί παρασυρήσονται τοΰ ζζν ώθισμοΓς, καί 
τοίς εντεύθεν πνιγμοίς), χαί τψ οίκψ παραμείναν-
τες, δς περι^δεται ζώνία έκθεραπεύειν τδν άγιον, 
καί πολλά καί μυρία κακά καί τεθεαμένοι καί πε-
πονθότε;, έφ' ο!ς θαύρα περίεισιν ήμά;, δπως άν-
τέσχομεν, τέλος τοΰ πώγωνος, δ φασιν, έλκυσθέντες, 
άπηγόμεθα διά ξιφών μυρίων άνατεινομένων χαί 
φρισσόντων ώιε;. καί λήιον, πΐ7θίχνωμένον άσταχύεσι" 
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χαί ωθούμενοι μεν χαΛ χονδυλιζόμενοι, χα\ ύβρεις £ mus, el ut in Ulis simus supplicanies. Cuni vcro 

acinnces adversum nos reviret gladiusque iru-
cidara, sicut in visceribus se abluenies, jacula 
hinc et illinc adversus laiera dirigebaulur naina-
ciier; tuncqtie prcces lanium buuiilea arerlebaul; 
at quoiuodo tunc deprecarl poieramus ? 

ού τάς έν έδει μανθάνοντες, μακάριον τδ πάθος έκρί-
νομεν, ευχόμενοι έν .τοιούτοις είναι. *Οτε δέ καί 
σπάθη χαθ* ημών έγαυροΰτο, καί παραξιφ'ις έπλα-
γίαζεν, ώς είς σπλάγχνα βάψου σα, χαί βοράτια τά 
μέν ένθεν, τά δ1 εκείθεν τών πλευρών εύθύνοντο 
άχειλητιχώς, άλλ* ενταύθα εύχαί καί μόνα ι άντε* 
χραττον 0ύθιαι. Προενεγκείν γάραύτάς πώς ποτε ήν; 

Ijx'. Κα\ Ιως μέν χαλ τού πολιτικού καθ1 ημάς 
Ιπποδρόμου τοιαύτη διάθεσις ημάς εύθυνεν. Εκεί δέ 
τδν ήδη άποτεθέντα είς μνήμην Σιφάντον ε Ορό ντε ς, 
εύιππον έ στη κότα, μετά γε χαλ τού Αίαυροζώμη, καί 
σκεπτόμενον, τί άν έλοι, μεθειλχύσθημεν ύπ' αυτού, 
λόγφ μέν τψ μή έπί πλέον χόπον σχείν τδν άρχιεπί-
σχοπον» αληθώς δέ, ίνα δευτέρων χειρόνων πειρασώ-
μεθα. Βραχύ γάρ έχείσε τά γόνατα χάμψαντες έν Β pejora eiperiremur. Brevi enim genua flectcoles 

91. Et baec usque ad Hippodroraum procedenles 
passi auraus. Tunc cum Invenissemus cum Mau-
rozoma Siphantum, qui jam io memoriam re* 
vocatus esi, in equo staniem, aique cireum-
spicieatem quid facere debcret, abducii sumus 
ab eo, verbo quidem dato ne arcbiepiscopus am-
plius pateretur, revera auteia ut nova priunbua 

τινι μικροκαλύβη καί ξηρού άρτου άποδαχόντες, ίνα 
ύδατος έμχιώμεθα (ήν γάρ ή καρδία ημών καιομέ,η 
έν ήμίν, ώς χαί πάντα τά έντδς), είτα χατά τιμήν 
μυαρίου χελευσθέντες έπιβήναν, (μή γάρ ού τοιούτον 
εκείνο τδ (ππαρίδιον;) πεισθέντες τψ έπιτάξαντι, 
καί άνατεθέντες είς εκείνο, ήγόμεθα, ένθα τδ ναύ-
σταθμον, μετά χαί γωρυτού καί φαρέτρας, άπερ ή 
σελλίς έτυχε φέρουσα· 

"Q μοι τών εντεύθεν κακών! *Ος γάρ μή άρ-
χεσάντων τών νεκρών, δι* ών πεζεύων ώδευσα θερ-
μοις άτμιζόντων αίμασι, διά σωρείας έτερων Ιππότης 
περιηγόμην, ών οί πλείους κατεστρωμένοι πρδ τού 
τείχους έ κει ντο ούτω πεπυκνωμένοι, ώς τδ ίππίδιον 
λ V-Ά ^Χε ιν» δποι γής θήσει πόδα, ή άλλά μεταξύ τών 
« προσθίων ποδών δύο ή τρεϊς έχειν υποκειμένους C T e l l r e * norluoa haberel. DiOkilis fnga e poriie 

in quadam parva casa sedentes siccumquo paneui 
mordemes, ui aquain biberemus (corenim nostrmn 
ardens erat in nobis aicul et alia inleriora), 
deinde reverenlia ordinie inviuii ad consccnden-
dum (nonne bic erai ilie cabailua?) jubenii pareu-
tes, alquo ilii iusidenles ducebauiur jam in por-' 
luui, inter pbaretras quas forte carina ferebai. 

92. Heu 1 quot et quania mala dcinde vidimus ί 
Quasi non aatis fuissem morlui per quos ambula-
veram pedes, gauguiue calido fumanle, equo occur-
rebam aliorum acervia, quorum plerique anle mti-
ros jacebant taia dco*i ut caballus non baberci 
ubi pooeret pedes, sed inter anteriores pcdes duoa 

νεκρούς. Τής δέ δυσκολίας τής τών πυλών εξόδου έν 
ούτω μυρίοις *Αγριολατίνοις, καί δσα δέ έξω έως χαί 
είς τούς λιμένας, έγώ μέν έδάχρυσα, καί οί βλέπον
τες Χριστιανοί. Ούκ άν δέ αυτά έκθήσομαι, ίνα μή, 
έν οίς έπιτέμνειν έθέλω, περιττολογώ. 

Irf. Ταύτα καί μόνον χεφαλαιώσομαι, δτι τεσσά
ρας χρυσίνων χιλιάδας έγχρατώς έζητήθημεν, οί μηδέ 
ψαμμίων ή χοδς δράκα, ή τδ καθομιλούμενον σίελον 
έπί στόματος έχοντες · άκούσαντες χαί ολίγα ταύτα 
είναι έξ άνθρωπου, δς αρχιεπισκοπή ν περιέπει, χεν-
τηνάρια ές έχατδν (ώ πλούτου!) έτους έχάστου δωρο-
φοροϋσαν αύτψ* χαί δτι έν τή τού Χιφάντου νηί, ώς 
ήν άγχωρούν, άναχαυσάμενοι τ) χαραδοχία τών χιλιά* 

inier tot millia ferocium Laiinorum, oinniaque 
uaque ad porlum lani ifisiia fueruai ut ego la-
crymarem ac speclalores Cbrisiiaui. Hasc vero nou 
exponam ne ea qu» abbreviare volo loagius pro-
traham. 

93. Ha?c lantum summaiim dicemus, scilicei qua-
tnor uuUibua aureorum praebere jubebamur, uos 
qui nec arenam in manu nec aalivam in ore ba-
bebamus; cum audivisseaius aliqua pauca esse 
ex homioe qui archiepiscopaium quoianaia obi-
bat, nos illie daiuros centuni quinquagiuia aureos 
j(o divltiae!) promieimus; in navi quoque Sipbami, 
ut licebat, quieluri exspeclatione aareorum quos 

δων, άς ήμίν έπέγραψαν οί μεγαλοπρεπείς πειραταί· D nobis aacripaerunt magniflci pirata2# H*c navit 
αύτη γάρ ήμίν κατάλυμα πρώτον εύτυχήθη, αιχμαλώ
των γέμουσα κατά τάς λοιπάς άπάσας* οί χαί γοά-
σδαι ημάς δργώντες, αύτδ μέν ποιείν ούχ είχον τόλ-
μαν, ώσίουν δέ τδ πένδος προσώπου συναγωγή πρδς 
σχυθρωπότητα, χαί δυσωπίφ έχθλιβούση δάκρυα, 
δποίοις καί ημείς, δ κατ* εκείνους δυστυχής φόρτος, 
αυτούς ήμειβόμεθα. Ουδέ γάρ ουδέ προσφωνήσαι 
έξήν. 

Ifl. Έν τοίνυν τ ί τοιαύτη νηί τότε καταπαύσαν-
τες, τη επαύριον μετά τιμής δμοίας άνήχθημεν είς 
τδν Κομνηνδν Άλέξιον· ένθα θήρα είχονομάχον, Γε-
λ£ελμόντ(να, δς έκ' τής Νιχαέων διέδρα τδν Άνδρό-
νιχον, δ τόπος ήμίν έξέφηνεν, άγριον εκείνον, χαί 
οίον θανατούν, χαί προτού έμφαγείν δς οίά τις 

enini fuii nobie primum bonum bospUium omni 
caetero spaiio captivig repleto; ut nos querebaiuur 
bi valde cupiebaat, hoc facere itou audentea ; tc-
stabanlur vero lucium suum conlractione vulius 
inoroiilatem indicaate, deraissione oculorum ia-
crymas velante/inquibus ei nos, illorum infortunii 
gocii, lillos tmiubamur. Nullo niodo enim licebat 
palam conqueri. 

94. ln bac ergo navi cam quievissemus, die 
postera ad Gomnenum Alcxiura bonoriflce adducii 
sumus, ubi quemdatn Gulielmum , iconoclasleo 
ferocein obvium babuiinus mediiantem qui Ni-
caea Aadrooicum deseruerai, quomodo inierfice-
rei atque ad devorandum paratum. Similis erat 



99 EUSTATHIl THB3SA10NICKN6IS MKTROPOLIT/E 100 
ErifropKtraffc», ·* ifta habens ftces ad itupiiren- α *Εριννύς τραγηκπχή έχων κατ* έχείνην, χαί δφ&ας 
<hn Μ Qam enim erat ηοχ), cumque inTtaigsei, 
nbi Immi jaceremus, non ob eomnam (qni jam 
plaribug abhiuc nociibag avolaverat ), sed qnod 
non habereraus ubi aedercmug vel staremag, jam 
dudam malia defessi, barbarko clamore ex fre-
quenti imprecabattir poenamque paraiam illi qui 
iios non interflceret minabatur; prxsente eliam 
quodam boito fratre ex quo banc feraut furere con-
ira sacras imagines didiciuiug. Guiti interrogaremus 
quid causae nobis cssei morlis, primum iratus ma-
gis, judicium conftrmabat, quod, si in principio no-
bis adfuisset, caput ounc ηυη habereftitfg. Deinde 
ui justiHcaret conira nos fram, auam exbattriebat 
aapieniiam nos accusando infidclitatis erga Dctim, 

έρεδοδιφήσας ή μας (ήν γάρ ήδη νύξ), κα\ εύρων, 
Ινδά γή; έχοιταζόμεδα, οδ πρδς ύπνον (έπτερύξατο 
γάρ καί αύτδς έξ ημών έπί νύχτας ήδη πολλά,), 
άλλ* δτι μή είχομεν ή χαθήσδαι ή ίστασδαι, οία πο-
λυημίροις χαταπεπονημένοι χαχοίς, ανάθεμα πρδς 
βοήν συχνά έβαρβάριζε χατά τι χακδν φροίμιον τψ 
μή φονεύσαντι ημάς* παρόντος χαί αγαθού τινο; 
αδελφού αύτώ, έξ οδ χατά τών σεπτών είχόνων τδν 
θήρα έμάθομεν μαίνεσδαι. '0ς δέ ημείς ήρόμεθα, τί 
τδ afaov τού φονευτέους ημάς είναι, πρώτα μέν θν-
μωδείς αύτδς είς πλέον, έπέχρινεν, ώς, εΓπερ αύτδς 
«ήν αρχήν ήμίν περιέτυχεν, ούχ άν άρτι κεφαλήν 
είχομεν* είτα χαί αίτιολογήσας τδν καθ* ημών θυμδν, 
έπέραινε τήν αυτού σοφίαν είς τδ απίστους ημάς 

cum erga Andronicum fldeles esseraas; ad haec ί είναι Θεψ, οία χγ *Ανδρονίκω «ιστούς* πρδς άπερ 
noa dissimulantes, variaque dicentee et clamanteg 
huic ingano (cbartim enttn nobis caput nostrum), 
tanien ferocem adeo delinivhima, ut, postquam noft 
complcxattis essel manumque eseei osculato?, dis-
cederei. 

95. Iu crgo agftatam noctem baboiitius" nrodo 
facibus, modo ctamorlbus illius ; nuncaotem Irttef 
jacentea captivos Comneni, cum ibi paucos dies 
cunsumpsissemus, ex misericordia cibum recipien-
les, atque ex quodam illius nuuimos aereos, quo-
rum donum tunc comparatum fuil ibe&aurig Crofesi 
(donatoris miserealur Deui t ) ; deinde ad comos, 
υι magis usuvenit, ad comltee (non enim barbara* 
vocea sustinere possum), convmi gumus. 

96. Summaiim adfioe rcferetmis nog, pestqtiam 
mulia ibi pasai futssemug, «gre post riiquos dies 
doino Sancti reeiitulos fuigse; occurrentibtisque tbf 
tribuboa Laiinis loeaque alifft hominibus r^pleia t l -
dentes, tuperioribus inferioribueque parlibus jaiti 
occtjpaiia,adboriutuin coTicessisee; prtmofm tr*d6n-
tes nos delecutionl brevtalml baltiel hvmt jacuisse; 
puro gramrne supposito; octo dles cooaumpsisxcf, in 
quibus panem punim non vlditntfs, aed psnlbus 
eubchieiiciis ex furfore cenfeclix veniris avidita-
lctn MtiavUm»; pest bos dles non viiio BSOI 
fuisse, sed paolalam vini (bcatt et qirasi gut<-
laiim blbisse, panemqae fermenCamal comediaae 

ημείς δπουλευσάμενοι, χαί ,ποιχίλα λαλήσαντες, ή 
λαλαγήααντεςΤ πρδς άνδρα μαινδμενον (ήγαπώμεν 
γάρ έχε ιν κεφαλήν), μδλις έξημερώσαμεν τδν άτί-
δασσον, ώς χαί άσπάσασδαι ημάς, χαί είς χείρα φί
λησα ντα οίχεσδαι. 

ί^ε'. Καίούτωςήμείς τε νύχταχαταδετιχήνεδρομεν, 
τών έχείνου δ^δων χαί λάλων άπαλλαγέντες χειλέων, 
χαί οί συγχατεστρωμένοι αίχμάλωτοι ές Κομνηνού, 
χαί διαγαγδντες έχεί μετά τών συναιχμαλώτων ημέ
ρας ολίγας, χαί τι χαί έλεηδέντες είς τροφήν, ναί 
δέ ύπδ τίνος των εκείνου χαί είς χάλχεα κέρματα, 
δν ή δδσίς ήμίν τηνιχαυτα είς θησαυρούς ενεγράφη 
Κροίσου (Χαί έλεήσαι δ βεδς εκείνον τδνάνδρωπον) 
εΓτα χαί είς τούς κοντούς, είπείν δέ συνηθέστερον, κ6 

C μητας(μισώγάρτδάχράτωςράρδαρον)έχομίσθημεν 
"Btt χεφαλαιώσομαι, χαίδτι άεδλεύσαντες μα 

χράχαί έκοΤ, μόλις μετά χαί ετέρας ημέρας μετρίας 
τώ τού αγίου οίκω άποκατέστημεν· χαί δτι εδρδντες 
έχεί φύλα Αατινιχά, χαί έτεροίων δέ ανθρώπων γέ* 
μοντα ίδόντες^ τά τε άνω τά τε χάτω έξ ανάγκης 
έγενόμεδα τού κατά τδν οίκον κήπιδίου- καί έπιδόν-
τ*ς εαυτούς πεσσουλίω- τού έχέίσε βραχυτάτου λοε-
τρον, έπείμεδα-, χόρτον άμιχτον ύποβε€λημένθΐ1 

χαί δτι δ/.τώ με^ρήσαντες ημέρας, έν άΐς Λρτον 
ακραιφνή ούδε είδομεν, άλλά τοϊς έχ πούρων έγχρυ-
φ^αις έχρεωχοπούμεν τδ τής γαστρδς λίχνον· χαί 
οίνου δέ μηδέ1 μδρισμα εύτυχήσαντες μετ* αύτάς, χαί 
οίνου ψευδωνύμου ήρεμα χαί ώς αληθώς χατά 

ac aliqnot alla; ncc hortulom fuisee nobts por- ^ στράγγα μετέσχομεν, καΑ άρτου δέ £υμίτου·, χαί 
Αλλων δέ τίνων* χαί δτι ουδέ τδ χηπίον είχε λιμήν 
ήμίν γενέσθαι του Αατινικοΰ κλύδωνος. Καί εί μέν 
δένδροις ήχρειούτο, καί μάλιστα συχαίςν ών καί 
άωρος δ χαρπδς παρηνομείτο τοίς ώμησταίς είς 
fμύρωμα, έτι δέ χαί πρασιαίς, ά δή φίλτατά ήμίν 
δφυσαν, άλλη τούτο λίπη τοΓςγ* φιλοτοιούτοις. 
"Οτε & χαί «ήν ύποποδταίαν ήχρείόυν τράπεζαν, 
άλλ' εκείνο ούκ έχω φ ράσα ι, όπως άν φέροι τις 
"άπαθώς. Έχαθήμεδα μέν γάρ δμώαδδν οί πτω-
χρί σνσσίτοι, τοδς πιτυρίας προδεβλημένοε πρδς 
τροφήν. Οί δδ απαίδευτοι αφέντες πείρε ι ν τά έχ τής 
γής, οΤς Ιχαιρον έμφιλοχωρούντες · άεί τψ χήπω, 
έσκευάζοντο καθ* ημών· κατ έγγίσαντες, είτα στρα-
φέντες, χαί τά περί τήν Ιδραν γυμνώσαντες, χαί 

ιαττι adversue lumullag Laltaicoa. Si qtiem ja-
varent arbores imprimisque ficulneas, quarurn 
rrocttig immaiuras insalubrls erat hls qtii crudis 
•escuntur, si itcm areolae e qnibua quotqitot deli* 
c l * enaicunlur, alia cura est hig qui maxiirie hu* 
jusmodi deleciantur. Sl tapetem pedora contulca*-
rent, nihil tM dlccnadirm qtiasl impatibiJta rtiissei 
qui sustinebal. Simul eniio gedebamos et pau»-
perea commensales, panes ex furfare pro cibo su-
mentea. Ma!e edocatf parati atl vellendum e terra 
qua* semper juvant eog qui tboria pcrfruuntur, 
noblsidem faciuri erant; accedenfe?, dernde re-
veiteatea, (iixa sedem se gpoliantet, dejertionmn 
caiua ae demittentes appropinquando nobh Μ ahrt 
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είς έχχρισιν ύφιζήσαντες, κατεστοχά£οντο έξ εναν
τίας ημών άποχοντοϋν ΦΙ περιττά της γαατρδς, 
^ίσχόμενα χαδ' ύδωρ διά τάς όχετηγονς σταφυλάς. 
Καί έποίουν οδτω. Καί οί μέν μεδ' ημών βδελυττό* 
μενοι, ώς έδει, τδ μυσαρον, διε^ήγνυντο θυμφ, 
χαί χατηχονώντο άτίμως άπαγαγείν τους (εί χρή 
Έλληνιχώς κροσρηδήναι) Όί[όλας. Εμείς δέ έπεί-
χομεν του έργου, κρίνοντες, ώς οί αμαρτιών βορδό-
ροις έγχαλ» νοούμενοι χα\ τοιούτων άποδαίνουσιν 
δδμών άξιοι» 

ItC. Προ σβήσω τοϊς χεφαλαιώσεσι ταυταις χαί, 
ώς ή ξηρά κοίτη, έπί πλέον παραμείνασα, όψέ ποτε 
ύπδ θεοφιλών έξεθεραπιύθη ανδρών, ώσπερ χαί ή 
γυμνιτεέα, ών ούχ ημείς δαψιλώς είχομεν μόνοι, 
άλλά χαλ πάντες οί μεθ' ημών · χαί δτι χα\ άπδτών 
έχθρων «αρηγάγομέν τι χέρδους, αίμύλα χωτίλαν-
τες χαί βαθέα - ών ούχ άν ώχνησέ τις μιμνήσθαι 
διά τδ ύπογλάφυρον, είπερ ήν χαιρδς, ενταύθα πε-
ριηγηδήναι χαί αυτά. Καί άφαίρεμα μέν τι τών έξ 
ημών (ήμίονον θετέον είπείν, ή β ί δλον μίαν γούν, 
ή στρώμα, ή άλλο τι τών ημετέρων) έχσπάσαι τού 
χατ' αυτούς χάους ούχ Ι σχομεν. Χρυσίνους δέ πεν
τήκοντα έπορισάμεδα, ού πάντη φορμίσαντες άδώ-
ρητα* 50εν ήμίν ήσυχαία τις άνάστασις τού χατά 
παντελή πτωχέ ία ν γέγονε πτώματος τού Μυροδλύ-
του, χαλ άλλοίαν έπί^βοιαν χαντοίαν πλημμύροντος, 
χαθά χαλ έξ ώχεανού τίνος" άφ' οδ χαλ ήμεΤς έζή-
σχμεν, χαλ τδ τής πόλεως δέ άπαν περιλειπόμενον. 
Ούχ άν γάρ τις ματαιωθείη, χαί είς Ίουδαίχήν 
έχχυλισθείη άχαριατίαν, ώς τολμήσαι προενεγχεΤν 
τών χειλέων, άχερδής έχ τού Μμροβλύτου άπεχβαί-
νειν τά τε εΕς τροφήν, χαλ λοιπά δέ τινα. 

ί^η'. Καί. ταύτα μέν ήμίν παρεχδεβάσθω συμμέ-
τρως, χαλ ουδέ πάνυ έξω τού δέοντος. Οί δέ βάρβαροι 
πληρώααντες τήν πόλιν δλην, έξ αυτών τών έο>ων 
πυλών άρξάμενοι, έθέριζον τούς χαθ1 ημάς· χαλ 
συχνά ταύτα δράγματα ρίπτοντες, σωρούς έστοί-
βαζον, έξ ών ίδης φιλεί αιτούμενος. Καί οί μέν έπί 
τών άμφόδων φευγοντες έπιπτον περ\ αύτάς, χαλ 
άμα έγυμνούντε σχυλευόμενοι" χα\ ούτως αίά'γυιαί 
είς οίχτρά έαχεδιάζοντο πολυάνδρια, ηλίου έφορών-
τος, & μή Ιπρεπεν. Οί δέ έν ταίς οίχίαις παρέμε* 
νον αύταίς είς άδιεξόδευτον * χα\ ούχ ήν εύρέ>θαι 
οίχίαν, ήν οΐχών άνθρωπος ήλεήθη, πλήν εί μή άρα 
πλήθος είχεν δ οΐχος. Εκείνου γάρ οί μέν τίνες 
έπιπτον έσω, οίς χαλ ήσαν αϊ οίκίαι αυτών τάφοι 
αυτών, παραθεΐναι τδ ψαλλόμενον · οί δέδιεκχυθέν-
τες είς φυγήν, τή τού πολέμου τύχη έπεδίδοντο. 
Καί τέως μέν απλοί έχει ντο οί ,διπτόμενοι · μικρδν 
δέ δσον τών πολεμίων βαισάντων τής άγαν έντρε-
χείας χαί ύποπαιζόντων πιχρότερον, κατά γαίας, δ 
δή λέγεται, χωφής χαί έτεροία νεχριμαΐα έπέχειντο. 
Καί δ μέν τις νεχρδς Ανθρωπος δνψ κειμένω συνε-
δυάζετο- Ιτερος δέ κύνα *Τχε συμπαραχείμενον. 
Καί τούτων τά πλείω χαταπεπαιγμένα. ήσαν, 
ώς είς διάθεσιν συμπλοκής καί φιλήματος "Αλλος 
δμού ήν αίλούρφ χατοιχιδίφ. Ουδέ τοιούτων γάρ 
τδ βάρδαρον έφείδοντο, χαί μάλιστα χυναρίων ώς 
χαθυλαχτούντων καί έπιτρεχόντων · διδ χαί αυτών 

ΙΕ Α LATINiS CAPTA. 1 « 
kvjHPeTeiitfem cogiiabani, aquamdiiniuenteiad r i -
νπ ία · eflbrmando*. &ie agebanl. Qtii erant nobiacum 
•xtecranfea, «t meriio, liauc imnaiNKtiaiD, indigoa-
tioais Impotentee erant, ac ac p^rabant ad ignomU 
nioft* ejictendof boa (sl heHeniea dieendttm) Ozota* 
(oUdos). lloa vato minebamaa eot, pmuasoaa 
babenles, qui ae ia C<BDO pecoaiortiei vototavemrt 
bojasnodi odoribua dlgiwaaata. 

97.Hw8U«Jmatimdictis adhuc addam,velut alvue 
quae postquam diu sicca remanterat, pott*» 
aliqaando a aanciia bominibus aaaala e a l ; valat 
etiam miliiea armaiura levig quoa aon no$ aolt pltt-
rimog babemoa, eed etiam onuea aobiacuia, nos r x 
bosiiboa aliquid lucri reportasse gravia \&Aler d i -
cendo, xju« neminem pigebil remtaiaei ob latunt 
dicendi, et etiam, si lemptia adesl, iila narrare. 
Quoad illa quae a nobia aufervi poMranl (mahia po~ 
nendus eaaei, vel UQUI libor, vel straium, vel ali-
quid noatrorum), nibil inaiguig preiii babebamna. 
Quinquagioia numnos auraos fiieramwa largtti* 
oec omniaa gratU fldea rooveraaitM ; tsl ad paw-
perutia levaaaea cooUgil falieiter Myroblyua revi-
viseene scatorigo, veiui e qaodan ooeano flnens, 
unde noa et qnod reliquum erat civilalia fwieaiai i 
surous. in vaoitatetn enim quis nonne roeidiasn 
et in Jndaicam dnrUiam, t i labiia aaeoa esaet d i -
eero, ae sixie fructu a MyrobljU diicadera quoa4 
cibum, ac caelera ? 

98. Hoc qoidem dicia cauaa momotealar, mm 
omnino iama» immeriio. Gam vero BarkMii o»« 
nem civiutein replessent, a poritavpsU OrieBiait-
bus iocipientea, me&sueruai nogtrot, auoaqae maxi-
puioe mullos jadenles, acervoa ftirataruui qaibus 
infernua aroat resci. Qui ergo in compiu fuge-
rani, in illis cadebant spolUque eorum qui nudi 
dcrelicii erani auferebaolur; aic via» in triaUa eome-
teria eubito muUtae auot,quod aol mniqnaai a&iea 
inapexeral. Qui vero in habiialiooilmi rewa-
nebaait ex iilia jam exire nequibant; nee nlla babi« 
talio inveniebaiur, cujue habiutori parcilum fuix-r 
aet, niai muUi DOD fuisaeol i i l ic . Uliueenin^iidaiii 
intus peribant,quibttsdomue s v » ipaonim eepalera 
fiebant, ut in Paalmis; qui ?ero in fugam conveni 
ftterant^fortoBX) belli traditi erani. Uucutqoejace-
baal simpliciter pnMtrai i ; pauci ex hoatibei ar-
dorom itunium le»peran|ea, crudelius illudebant, 
e l in terta, qiiod quideia dicitur, muta cadavera 
aiieriiis geaeris Jacebanu Quidaua moriaus asino 
jaeenti jungebaUir; alter canem comitem habebat; 
pleraqua horamexludo faeta taerajilvelutia dis-
posiupaam amplexug et osculi. A)iue simul erat cum 
fele Bua.liis enim IIOD parcebatBarbarus, alqne impri« 
niaeatttlia lairantibaa eiaccurreoiibue, unde UHs 
civiusnogtracaniiuSi qaia alicubl soperefteei* ad 
bomioem Romanun Jatrana aceurrebat; coramLa* 
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lino vero ftfcdebai gannicndo; noverat eniro ex Α ή καδ' ημάς πολις έσπανισεν. Εί w δέ που χαί 
Uiis qui roalieasenl. Eralauteni fama aparsa «t de περιλέλειπζο, άνβρδς μέν 'Ρωμαίου χατεβάύσεν 
ranis tacenlibue in Seripbo, deque hijjutmodi qui- άν καί κατέδραμε · Αατίνω δέ ύπε ξέχωρε* κνυζώμε-
busdam cicadie llaU», ita apud nosdc canibua mulia. vov. Κατέγνω γάρ καί τά τοιαύτα οί κακού;ήσαν. Κα\ 
είχε παροιμιάσασθαί τις τότε χατά τους έν Σερίφω σιγώντας βατράχους χαί τινας τοιούτου; Ιταλούς 
τέττιγας, ουτω καί χύνας άφωνους τους παρ* ήμίν. 

99. Direptiones per vias el domos in iiovum mo-
dum praelii, non vero botiam paiieniiam referei quie; 
ai templa divina violari hoc divina pogna brevi judi» 
cabiiur. Alii poai alios currcntes barbari.omnie ge-
neris maluni faciebanl atque in vindictam Detiin 
provocabant. Qoani muKos viros sacros, veatibus 
aacris quasi lorica indutos feriebant plerosqae 
ad mortem, aiios quidem in ipso pulpiio sacro, 
alio» vero extra lernpla, quos forte inveiii>senl 

Ifl. Καί άμφόδους μέν χατατρέχεσθαι χα\ οίχίας, 
ούχ εύ πάσχειν ούχ άν είς μάχης καινοπράγημα 
βείη τ ις ' Θείους δέ ναούς τυραννιεϊσθαι, άλλά τούτο 
θεομαχίχ χρίνοιτ' άν άγχίθυρον. ΕΙστρέχοντες γαρ 
καί είς αυτούς έκαστους οί βάρβαροι, έποίουν πάν
δεινα, χαί οία θεδν έρεθίζειν είς άμυναν. Κα\ δ σους 
μέν Ιερούς άνδρας, τεθωρακισμένους οίον ταΤς 
άγιωτέραις τών στολών, κατέκοπτον τούς πλείηυς 
είς θάνατον, τούς μέν έχ* αυτού τού ένθέου βήματο;, 

coram Deosicarii, omneg eiiam laicos quorum ora β τούς δέ κα\ έκτδς, δποι τύχη εύροιεν οί φονευτα\ 
resonabanl voce, c Kyrie, eleison > plecftebanl capi 
tibue quaerendo ironice qnid esset < Kyrie eleiaon, ι 
ac ridendo. ftluliere» venerabiles in leraplis depi-
ct* ad satacitatem, deque castitate vexalae, Ecce 
aas, Uganior de causis, aliae matrimonio alligata», 
alise ob virgiiiitaiein Deo dical», aliae sponsa? Dei. 
Si una taaium ex illis depingeretur, forle minus 
esiet malum. Qu* sunt vcro communes tn bujua-
raodi, ui quidam dicerel, anus, noa luclum condi-
gnom iDveeirenl. 

100. Uic aliquid boni de Barbaris mihi diccn-
dum eat, scilicet quosdam in loca sacra missos ad 
inlerficiendum, extra quidem illos extraxisse, 
sicque interfecisse, malurn ita lenienles. C 

101.SacrisilItidenie*,el imagines augustas prse-
leodeatia dilacerantes, quaecunque in ee materiam 
prelioaam non includentia, alia vcro vi nudantes or-
ttameitlis ipsonim, nescienles autem hacc agere, no-
Slri bene meminerant, nunc autem cum sciant, non 
spernuiit. Quomodo\enim nudalos fuisse homines 
in ecclesia discendo deque eo dolcndo, posses 
non rumpere stomacbum, spolialionem sacrorum 
ihesauroram sciens ? Qtiania loleranlia Del, sl 
Barbarum, qui sacrum formidandumque tbeaau-
rutn couculcavii, membra genitalia retexii, rain-
xilque consulto, vivere siveril incolumem? Vcne-
randa? cruces, robur nostruro, quibua eiiaifr illu-
serunt veslri violatores! Αι virtus divina non ea 
est quae aliquando non expergefiat. 

' 102. Quomodo quts bic exponeret banc quoque 
socordiam, cuin effrenati m leroplum irruerent 
lampadibus crystallinis lucenlibus, tanquam ma-
tulis, dicet iragoedia, cumqite urinarum vasibus ut 
poculis ad bibendum uterentur? Gum enim in pu-
leos urinam vesicarum suarum fluere sivissenl, 
deinde exbaurtentes biberunt banc spurcitiam; 
bocque iierum atque iteruro, semperque circulura 
hunc turpcm volventes. 

103. At Ulud jocosum esset aliquomodo addi-
tuni sermoni velut bic ; qna3 vero superius scripia 
SUIJI, bxc lacrymas inaumeras merenlur, quale 

ένστάτας παρά θεψ · χα\ δσον δέ λαϊκδν, ο! τού 
στόματος πλήρους βντοςτού < Κύριε, έλέησον ι άπη-
ράσσαντο τάς κεφάλας, έπανακρινδμενοι, τί τδ 
i Κύριε, έλέησον, > κα\ γελώμενοι" αί δέ κατά λα-
γνείαν χρανθεΤσαι σεμνα\ γυναίκες έν τοΤς ΙεροΤς, κα\ 
είς άγνείαν έπηρεασθεΤσαι, Ιδού είσι, χα\ πρβσδευέ-
τωσαν κατά τών αιτίων, αί ύπδ γάμου ζυγδν, αί 
διά παρθενίαν άνετοι, αί νύμφαι τού θεού. Κα\ μι3 
μέν Ινα τινά συγχρωσθήναι, εΓη άν μεΤδν τι κακόν · 
αί δ' έντοιούτοις κοιναλ, καθά τιςάν εΓποι, άμίδε;, 
ούκ άν εύροιεν κλαυθμδν έπάξιον. 

ρ9. "Εχω καλόν τι ενταύθα τών βαρβάρων είπείν, 
δτι φονεύειν τούς έν τοίς ίεροίς έπιβαλόμενοί τίνες, 
άπέσυρον αυτούς Ιξω γούν , καί ούτω καθήρουν, τω 
ζήν μετριάζοντες τδ κακόν. 

ρα'. Οί δέ τοίς θείοις ένυδρίζοντες, καί τά μέν 
τών σεβασμίων τυπωμάτων κατασχίζοντες, δσα 
μηδέν τι γλαφυρδν έκ τ ι μίας ύλης είχον, τά δέ ψι-
λούντες τοΰ κατ' αυτά κόσμου μετά πληγών, ούτε 
ταύτα δρ$ν διεγνωσμένοι, έχώρουν είς εύφημον ήμε-
τέραν μνήμην · χαί νύν δέ είς νούν έλθόντες ήμίν 
άποπτύονται. Καί πώς γάρ άν τις γυμνούσθαι αν
θρώπους έπ' εκκλησίας μαθών χαί άχθόμενος, 
άνάσχοιτ' άν μή ού χόλψ διαββαγήναι, γύμνωσιν 
κειμηλίων θείων έγνωκώς; "Ο θεού ανεξικακίας !εί 
βάρβαρον άνδρα κατά τής Ιεράς καί φρικτής τρα
πέζης άναπηδήσαντα, καί εκκαλύψαντα τήν αίδώ, 
καί ένουρούντα είς άκοντισμδν, άφήκε ζήν, άνεχό-

D μένος. νΟ σταυροί τίμιοι, τδ ήμέτερον κράτος, δσοις 
καί υμών οί μιαροί ένέπαιξαν ! καί ή θεία δύναμις 
άτρεμοΰσαούκ Ισθ* δπως ούκ έξεγερθήσεται. 

ρβ'. Τί άν τις ενταύθα έκθείη καί ταύτην μια-
ρίαν, ώς τοϊς μέν έξύέλου έκκλησιαστικοίς λαμπτήρ-
σιν ένεθόρουν οί ασύνταχτοι, δσα καί ούοάναις, εΓποι 
άν ή τραγωδία · τοίς δέ τών ούρων δοχείοις οία καί 
ποτηρίοις έκέχρηντο; Οί γε χαί χατά φρεάτων άφι-
έντες προββέειν τδν τού κατ* αυτούς ασκού πρού
χοντα πόδα, είτα ύδρευόμενο^ ϊπινον τοΰ μιασμού, 
καί τούτο ^άλιν καί πάλιν, κα\ είσαεί κύκ)ον τού
τον έλίττοντες ασελγή. 

ργ'. Άλλά τούτο μίν εΓη άν καί γελοίον, παρσ£-
Ριφέν είρμφ τινι καί αυτό. *Α δέ άνόκιν συγγεγρά-
φαται, άλλ* εκείνα μυρία προκαλούνται δάκρυα· 
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δποϊον και τδ του μυροβλύτου, ού τφ τάφω έμπε- Α lioc quod ad MyroWyiaai epectat, eujus cnm aepiib-
τταιχότες μετά πελέκεων ol τοιούτων είς ποινήν 

τον τ€ πέριξ έπιπολάζοντα κόσμον έξ αργύρου 
χατέχοψαν, χαί τδν δπέρ κεφαλής δέ περιείλοντο 
χρύσεον στέφανον, χαλ μήν χαλ τον έτερον άχήγαγον 
τοίν χούοΙν · Γνα τάχα τδ ποδώπες τής έξ εκείνου 
δίκης έχχλίναιεν. Κάν έξέχραξαν ές τδ πάν, εί μή 
τδ Θείον άντέβΐ}, χαλ ταχύ οδήγησαν τους κρείττο
νος έν γ ι τοϊς βαρδάροις, είς χωλύμην χατεχέτασε 
τού κακού. Ευνούχος γάρ τού βηγδς, άμιράς τήν 
άξίαν, πραττειν δξδς καί δερμδς, οίος φδδον βαθύν 
χαταχέμπειν, οίς άν άγριος προσενεχθείη, έφιππος 
είαελάσας, ώς ούχ άν τες έλπίσοι, έως είς βαθύ τοΰ 
θείου ναού, ώς μέν οί πολλοί ένδμισαν, διά περι
φρόνησαν χαί αύτδς χατ' εκείνον (δς έν τ)) τής μη-

cram seearibus pertussiaaeot, qui ip$i iatam painra 
»erebMidir, oraantentuni argeuleurn quod oirciim» 
dabai illad praeciderunl, eoronamque auream qtias 
eapul ejtts cingebat delraxernat, aimol et alta padct 
ejae cingtntca, foriosoe ut promplam saacii vindi-
otani efugeroot. SSa ubiqae egfcaent ntsi Providen-
lia obveaisMi, adbibensque brevi viros metiorea e 
axedio barbarorura ad impediendum malarii prcsto 
faiseel. EaiMicbua eoim regts, amerae digntlaie or-
naltis, ad actagft prompius ac fervtdus, terrorem 
«laxiimim incutare valens, agreslls aepectus caoea, 
eqiio eedena irruerat, aemine exspectante, asquo 
ad inlimam partein tempit dlxini, jaxta quod maUi 
credideruni, per eonlemptom (equitaaa per me* 

τροχόλεως καθολική χαθιππεύσας, τον τε ίππον άπέ- * Uropolia calbedralem eqaum eeum emiaerat quam 
6αλε ανγχατενεχδείς θραυσθέντα, χαί αύτδς ούκ εύ 
άπήλλαξεν, αληθώς δέ κατά χρομήδειαν * ίνα χαί 
|&£ον ούτω διά τής πυκνδτητος τοΰ λαού παρεισδύοιτο 
φευγδντων έκαστων, συμπατηδήναι τό) ίππφ, χαί 
άποπτος δέ ών βλέποι τότε χαί άντιβλέποι τούς χα* 
χουργούντας, χαί ούτως αυτούς άμύνοιτο) * είσδρα-
μών γουν δ ευνούχος ούτω μετ' ευγενούς ίππου, 
καί τήν μετά χείρα σιδηρέαν χορυνην χατάγων, 
συναπιλαμβανομένων άμα χαί τών έφεπομένων 0ε-
ρα πόντων, οί χαί αυτοί σφοδροί δρ$ν ήσαν, φόνους 
τε -πολλούς έχώλυσε χαί γυμνώσεις ανδρών τε χαί 
γυναικών - ά δή έτέρωδι κωλυδήναι ούχ έσχε - χαί 
τοος επίβουλους δέ τοΰ αγίου τάφου άπήγαγεν, ώς 
ούχ άν εκείνοι ήθελον, κερδήσαντας μόνα (μυρία 
δε f, σαν εκείνα), δσα πρδ αύτοΰ κατέσπασαν φθά· 
σχντες. Καί φδνους μέν τούς εκεί χατέσχεν δ άρ-
χοαν * τού δέ πνιγμού τών φυγόντων έν τφ ναφ ούκ 
ήν έπίσχεσις * άλλ* ώσπερ έν ταίς άλλαις καθολι-
χαΖς, ούτω καί ταύτη ούκ δλίγη μοίρα τούς ζώντας 
δ χνιγμδς έδικαίωσεν, Δν δ άριθμδς έρίζοι άν πρδς 
τονς έπ' ακροπόλεως πεπνιγότας, ώς ή άρχή τού 
λόγου συνέγραψε· 

ρδ*. Τί άν λέγοιμιτούς τών τεγέων οίκων άνω
θεν καθαλλυμένους έπί μελέτη θανάτου, δτε τδ μέγα 
καχδν καί αυτούς περαστοίχιζεν; 01 πτερύξασθαι 
είς αίδέρα μή έχοντες, ούπερ έφίεντο άν, τδ τών 
βαρέων έπασχον, καί έλάκουν εις θάνατον, έκ με
τεώρου κατασκή πτοντες, Τί δέ τούς κατά φρεάτων 

velocitsirae, nec cohibuil, equideai pradeali» 
causa, ui sie per frequentiam poputi faciliua 
peueiraret, unoquoque fugienie, ne *q«o con* 
cukarclar, illtque inviaibilia videre potaei spo-* 
liatore» sicqae illoe punire); currona ergo eono-
chua ita aquo alrenuo iuldent, tnanoque ferream 
ciavam lenent, simul auxiliantibus uMnislrie q«i 
illum comiubanlur, quique forUsaimi erant in 
agendo, csedea cobibuii mulus ac spoliaiiones viro-
raro ac nnilierum; quae vero tmpediro alia« non 
poiuit. Forea sepnleri sancti fngavit, modo qnl 
non els pUcoit, asporUntea lantum (et quidem 
malta) qu» anle adventvm illius rapoerant. CSB-
des ibi quidem homtaum hic cobibuit; at fugien-
tSttin in templo suffocaiionem non eral qu\ Impe-
dire posset; ted quemadoiodum in aliis coHlbus, 
aic et in telo non paucoe vivenleg ad mortem damna-
vit lurba, quoruro numeme eertabal cum nvmdro 
eorum qul tuffoeati fueranl in aroe, ul ta priocipio 
libri hujas diclunn e&t. 

1Θ4. Quid dicam de bia qui e teciU deaaorum 
prae moriit aselu in tanlo perfoulo proailiebani Ϊ 
Qui in aerem volaro non valenles, sicat νοίυίε-
aeat, ex pondere corporis patiebantur, moriis 
aonitom dabant, ex alio dectdenieg. Qakl de illis 
qui in puteia velal in aqaia prisci Ullug Coeyii et 

ώαεί καί τίνος κωκυτού χαί άχεροντίου ύδατος β υ- j> Acberonli» ·ο immergebani yiri ac mulierea ; 
θιγομένους άνδρας τε καί γυναίκας; τούς μέν φόδιρ 
τοΰ μή άνω πεσείν θανάτφ; τάς δέ καί κατά σεμνό
τητα. Καινδν δέ ουδέν ουδέ ή τοιαύτη έμπτωσίς τε 
; α\ κατάχτωσις παρ* άνδρώποις, οί μή μόνον πέτρας 
εύχοντο άν ^αγήναι είς υποδοχή ν αύτοίς, καί βου· 
νους είς κρύψιν χατακυλισθήναι, καί ούρανδν δέ αύ· 
- δν έπικαταπεσείν * άλλά που καί χάος καί τάρταρον 
έφαντάζοντο είς κατάδυσιν καί βίου κατάλυσιν. Τδ 
γ<χρ χαθ* ίστορίαν βάρα θ ρον, καί οί κρημνοί μικρά 
χαί αυτά ήσαν τοίς άφαντωθήναι θέλουσιν· 

ρε'. "Ω μοι χαί τών λίθων, οίχερ έπαφιέμενοι τοίς 
το&ουτοις πρδς τών βαρβάρων, άνανεύειν ούκ άφίε-
σαν, άλλ4 έπιπωμάζοντες χατεχώννυον τούς ελεει
νούς. Ούαί τότε καί δσαι χατά γα*τέρων είχον, άς 
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illi timore casus taorulis, b* atiiam verecandi» 
caosaf Nec saltus nee casue aliquid novi erani ulbi 
modo homimbna, qni non aotuai jactabant eliftiro» 
potrag super qaas caderent, e taiie dilapauros in 
abyssog, ac utque ad coalum caauroa ; sed passim 
cbaos et larlarum ae offerebant ul receptacaluin et 
ad aoluiionem vttae. Nam juxta bistoriam bara · 
ihnim ei abygai parva erant his qui se iavisibiles 
Taeere volcbam . 

105. Hen l quid de lapidibus qui misai adverana 
illot aBarbaria, oon aiatbaDl eos nuiare, aed obte« 
goniea eoe miaerabiiiur sepeiiabam.VaeUinc biaquxs 
ulerttni gesiabaiit, quas i» fuga del^nebai cbai uia • 

h 
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juxta naiwam onua, ex debilitale subilo dejicieban- Α έν τψ φεύγειν βαρύνων ό «ατά φύσιν φ Οίος φόρτος» 

έξ όλιγηπελίης κατέβόιπτε συμποδίζων είς $δην, 
φδανούσας τδν διά ξιφών δλεθρον. Οίκτρδν δε τού
των ούχ Ελαττον χα\ μητέρες, αΓς φευγούσαις χα\ 
απαλοί παίδες συνέτρεχον, χαί τέως μέν δμού ήσαν 

turiDiBfernum, pr&venientee morteui ex gladio. Non 
vero ndoue erat iristis sors matrutn, quas in fuga 
comiubantur pueruli: ga»pe enfm ab invicem aepa-
rabanlur : periculo enim iiisianle, niatres aniece-
debant, at boc infeliciler quidem ac infortunale. 
Nam cum adverterent, jam non adbarere stbicba-
roe soos, sed aemolatores Herodia conlra petras eli-
denies eos; vel cadebani et ipsa in manus eorum 
qui eas apprebendebant, exsecrantes ne in amorem 
€orum inciderent, ejulabanl, e contra, per ora-
nem viam qna piieri incesserant. Paires quoqiie 
fngiebant retro relinquentes pueroa matriboa or-
bos. fli autera clamabant galtitis causa, iili vero 
aon adverienies currebant, nalaraque frugtra 
clamabai. Si illi sequabant cureu, quod in teerat 
quidem faciebaot, genitor vero idem erat, amore 
naiurali timore mortis juxta pedes superato. Si 
autem paier de vita sua curabat, illi proslrali con-
evlcatlque, pcribant in acervis cadaverum. Sic 
animalia doroeetica lupis accorrenlibus cilo relin-
quunt parvuloa auos, ac fugiunt; lupus auiem nulli 
aeit parcere. 

έπισπέρχοντος δέ τού χαχού, ένίκων τδν δρδμον αϊ 
μητέρες, δυστυχώς γε τούτο καί μάλα. Έπισιρα-
φείσαι γαρ, ή ούκέτ' Εβλεπον τούς ποθούμενους, 
άνθαμίλλους Ήρώδου δή τινι ψήφω περιπεπτωκό-
τας· ή έπιπτον χα\αύταΛ πρδς τών έπικαταλαμβχ-
νέντων, μισού με ναι, δτι μή εκείνων πρδς Ερωτα 
έπεστρέφοντο, άλλ9 έκλαιον τδν ύστατο ν δδλιχον, δν 
έστειλαντο. "Εφευγον κα\ πατέρες, νεογνά μητέρων 
ορφανά δ πίσω άφιέντες. Καί αυτά μέν ώς έπί σω-
τη ρ ία έγοώντο* οί δέ μή επιστρεφόμενοι έθεον, χα\ 
ή φύσις έβόα κενά. ΕΙ δέ χαί έξέδραμον εκείνα συμ-
φεύγειν, αυτά μέν έποίουν τδ δυνατόν * δ δέ γενέτωρ 
ήν δ αύτδς, τούς πόδας τού χατά θάνατον φόβου τήν 
φυσιχήν έχνικώντος στοργήν. Καί εΓπερ δ τεχνωσά-
μένος περιποιήσεται ζωήν, άλλ" αυτά συμπατού-
μενα, κα\ πρδς βίαν σκαρίζοντα, έξώλλυντο είς έπι-
θήκην τών κατ' άνδρας νεκρών. Ούτω κα\ θρέμμα 
τραχύ λύκων έπιτρεχόντων άφίησι τά οίκεία νεο-
γιλά, καί φεύγει · κα\ δ λύκος ούχ οίδεν ούδενδς 
φείδεσθαι» 

ρς-'. Κλαίω δ* ενταύθα έγώ, άναπολήσας είς νουν, 
ώς καί ημείς άπαντες ούτως έφεύγομεν, οία σφαγής 
πρόβατα, ούτε ποιμένος προμαχούντος, ούτε μήν 
μισθωτού. Καί μακάριον, εΓπερ έφεύγομεν διά τέ-

C λους. Νύν δέ άλλά μικρού δέον οί πλείους τοίς τών 
λύκων περιεπίπτομεν στόμασι. Μυρία δή ταύτα 
πτώματα, καί οΤα πόλιν άποκενούν εύφορου σαν ήν 
δτε οίκητόρων αγαθών. Καί μετροΐντο άν οί ούτω 
πολυτρόπως πεσόντες ύπερ χιλιάδας έπτά, ώς οί 
περιελθόντες έστοχάσαντο πρδς δυνατήν άχρίδειαν, 
σύν γε τοίς έχ Βουλγάρων πεζοίς, χαί δσοι τού 
στρατιωτικού συνέπεσον. Οί δέ βάρβαροι περιεργα-
σάμενοι άλλως, είς πέντε χιλιάδας ήρίθμησαν τδ 
κακδν, μήτε τούς πεπνιγμένους συγκεφαλαιωσά-
μενοι τούτοις, μήτε δηλαδή τούς έπ* οίκων πεσόντας, 
άλλά μόνους άριθμφ δεδωκότες, δσους αύτοίς έκθέ-
τους κείμενους ήλιος Εφηνεν. 

ρζ». Ενταύθα δάκοι άν καρδίαν άνδρδς φιλοίκτου 
καί δτι τούς κείμενους Εν τε ταίς άμφόδοις καί έν 

que in acropoli animalibus brutis miecenles Bar- D ^ e x p o 1 C ( 5 X e t άλόγοις ζώοις άναμγινύντες, κατέχαι-

106· Hic ego gemo, in memoriam rcvocans, 
quomodo fugimus nos omnes sicut oves occisiouis, 
nulio pasiore dcfendenle, nec mercenario. Felices 
ii qnorum ribil niorabaiur fugam. Nune vero ple-
rique in ora luporum paruntper dilapsi suruus. 
Cxdeg b« innumere, quae banc urbem floreniem 
el ab incolis bonae frugis habiiatatn depopulalae 
•unt. Qui vario modo gic perierunt septem millia 
snporanint, adeo perseculores eoriun ictus suoe 
polenti aoleriia dirigcbant, numeratit ex Bulgaria 
pedilibus miliiibusque exercitus. Barbari vero, 
qui aliae fuerant operali, quinque millia nuinerave-
runi mortuorum, illis noo annuineratis qui euffo-
ealt foerant, vel in domibus suis perierant, sed iis 
laniwn numeratis quos sol iciibus ipsorum exposi-
toa osieaderaL 

*07. Eece bic quod remordebil cor bominum 
misericordium, ecilicet, eos qui jacebani in vHa at-

bari creinabant, inbumanitati sux hoc uliimum 
add^ntee. Gumprimum illos boriati essemue ut in-
btiuiarent cadavera ae boc iriaie spectaculum ad-
eaaei vaporesque pestilenles exbalareniur, hujus-
niodi ae esse aasuetoa dicebant, bisque spectaeulis 
ei odoribus gaudere. 

i08. Caedea quidem raptueque violenli ac ple-
raque mala ceesare visa euni ex jussu comiium, 
ad nieridiem diei, qua expugnaia e$t civilas. 
Erat vero Sabbatum, quo fugae locus non erat, 
quam ex Evangelio deprecaiuri fuissent, sed lanifie 
iirbis exiiium. Quse deinceps acciderunl nomo ac-
curale dixeril. Ea vero qu« eligere poiuimus, quod 
ea acribere poluerimus, gloriabiinur. Omnee 

ov οί εχθροί τδ μισάνθρωπον, δψέ καί τούτο δρα-
σαντες. Τά πρώτα γάρ ύφ' ημών παρακαλούμενοι 
κάταχώσαι τούς νεκρούς, μή καί θέα δυσπρόσωπος 
έκκεινται, καί άποφοράς δέ νοσεράς άτμίσωσιν, έθά-
δες τοιούτων αυτοί έφασαν είναι, καί χαίρειν τοιαύ-
ταις θέαις τε καί δδμαίς. 

ρη'. Οί μέν δή πολλοί φόνοι, καί αί σφοδραί 
άρπαγαί, καί τά πλείω κακά δοκοίεν άν λήξαι με
τά μεσημβρίαν τής ημέρας, καθ* ήν ή άλωσις, έξ 
έπιτάγματοςτών κομητών. *Ην δέ Σάββατον, ού φυ-
γήν Εχον, ήν εύαγγελικώς άπεύξαιτ* άν τις, άλλά 
τηλικαύτης πόλεως δλεθρον. Τά δέ εντεύθεν ούκ άν 
μέν τις φ ράσα ι, ώς μηδέν τι έλλείψαι. "Οσα δέ 
Εστίν έπιλέξασθαι, αύχήσωμεν άν καί αυτοί ΓκανοΙ 
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Ισεσδαι άπογράψασΟαι. Πάντες ol έξω Ιππόται, χαί Α equites <jui erant exlra muroe, ducesque classis. 

omnesque qai eos coinitabanlur, jam «1 ναύαρχοι 61, ακολούθως δέ χαί ol αμφ' αυτούς, 
άναχαδήραντες ήδη τά σφίσι φοβερά, καί μίσησαν* 
τες είς πλέον αίθριοκοιτείν, έπλησαν άδεώ; τάς οΐκή-
σχις της πόλεως · τάς μεν με ί (ους χατά χεφαλάς, 
χαί δσοι περί αύτάς· τάς δε έλάττους χατά τινας Γλας 
ετέρας, δσαις ήν σύμμετρον τδ κατάλυμα. Κα\ τδ 
εντεύθεν αυτοί μέν ήσαν οίκων είσω * τδ δέ πολιτι-
χδν άπαν σύστημα έπλάζετο, έν οΤς χαί ημείς· Καί 
τδ μέν βάρβαρον ένέμετο τάς έχ* οίκων ενθέσεις * 
οίδέ οίκοδεσπόται άπελήλαντο, χαί περιενδστουν 
ώδε χάχεί, πεινώντες, διψώντες, (5ιγούντες, δτι χαί 
γυμνοί. Καί είδε μέν γυμνοί, ώς άν που χαί έλεοίν-
το έχ τών γυμνωσάντων * νυν δέ σοφιζόμενοι τήν 
ένδυσιν, διά τδ άλλως χατ' δψιν αίσχρδν, ούκ είχον 

de omni 
periculo securi, nolentesque diutiue sub dio ma-
nere, flducialtter doinos urbis impleverunt; ma-
jores eerto miliium numero, minores vero reli-
quis aliorum agininum, modo quo bospiiium ho-
spitibus accommodaretur; deioceps habitavarunt 
tatra domos. Omnis vero administralio civitatie 
dissoluta erat, cujue nos eramus. Barbari domi-
bus tribtilum conalituerant; domini vero earum 
expulsi foerant, hic et illic errantes, fame, siti 
cruciati, horrentes pra? noditate. Et uiioam fuU-
sentnudi, ul forte nudanles iptos commoverepo-
tuhsentt nunc vero, iiidnmento no?i generis in-
venlo, qood alratvisu turpeest, non commoli sant 

έλεον, οία της ανάγκης έκάστψ, εί καί άναλλον, άλλ' Β q u a m d a m unkara relinquendo, quam necessitas 
οδν τινα στολήν άφοσιούσης· οποίαν ίδών δ μέν e n i c u l q u e donaverat, licet unicam. Qui 
έξω πένθους, γελάσοι άν διά τδ σχηνιχώτερον, δ δέ 
συγγεγευμένος τού πάδους ούχ άν δχνήσοι μή έχθα-
νείν λυπούμένος. Έτρύπησέ τις ψίαΟον, καί περι-
βαλόμενος, έκρυπτε μόγις τήν προσθίαν αίσχύνην. 
Καί ήγάπα ούτω καλυψάμενος, ευδαίμων αύτδς τ*, 
πρδς έτερους παραβολή, δσοι τδ χατά χείρα δ ένα ρ 
χαί τά δάχτυλα χαθά τι παραπέτασμα προδέμενοι, 
χαί χρύπτοντες, άπερ έχρήν, ήρχούντο, μή έχοντες 
δ τι πλέον δράσουσι. Καί ήν μέν χαί αύτδ ού θέας 
άςιον. ΕΙ δέ χαί γυναίκες τού πάθους έ κοινωνούν 
τούδε, τί δή έλαμπεν ήλιος, ώς χαί τοιαύτα καθο-

ρθ\ Άλλ* αύτδς μέν είχεν άλλως ένδείκνυσθαί τι Q 
χαλον, έχτρέπων τού; αύταίς ένυβρίζοντας. * Ο δε 
επιών έσπερος πάνδεινα έποίει, σχδτον προβαλλόμε
νος είς άποχρυφήν καί άναίδειαν. Ή μέν γάρ ήμε
ρα εΐχέ τι σώφρον δέει τών υπερεχόντων * ή δέ νύξ 
έπα^ησίαζε τά μή δσια. ΤΗν τις τότε, και δς βά-
χος εύρηχώς παρε^ιμμένον που άποκαθημένης τυ-
χδν ή καί άλλοίον, δποίοις πολλοίς οί λεωφόροι κα-
τέστρωνται, χαί συχνά τοιαύτα συγκεκρουχώς είς 
£αφήν, ώς είχε, χαί λεντίου τρόπον συσκευάσαμε-
νος, άκων ήθελε τήν ασυνήθη περιστολή ν. "Αλλοι 
συνθέματα έρεά μαδώντα έξευρίσκοντες, καί ένα-
πτόμενοι, κοιλίαν μέν καί (5άχιν χαί τά κατωτέρω 
έσκεπον σχοίνω σαθρ$ καί βυπαρ$, τή έκ φιλύρας, 
1) τοιούδέ τίνος περιζωσάμενοι, τά δέ λοιπά έν χρφ 

Qui eam vide-
bat, Beduta lugertt, ridebat-a conlra eo quod magts 
scenicnro eaaet; qui vero paaaionis pariiceps fue-
rat, noo hysitabai timore morii». Sloream aliquls 
porforabat, rircumdansque vix anterius padendutn 
circuaifegebat. Poslquam ita circumtexerat tibl 
videbattir esse bftatus prae caHeris, qui, volam ma-
nua ac digitos velui quoddam velum proponenles 
abscondentesque quod erat abscondendum, suiB-
cere exiaiimabant, non babenles nnde amplius 
facereot. Hoc quidem eral visa roiserabilo. Si 
etiam mulieres passae fuerunt, quid sol jlluxil ut 
baec coniemplaretur? 

109. At illi saliom boc referendum boni quod 
qai iliis iDguUabant arerleret. Yesper vero sequens 
graviasima ailulit, aenebras projiciens ut omnia 
abaconderenlur omnisque pudor abesaet. Dies enim 
prudeoliam aliquam imponebat obmeium dominan* 
tiuui, dum nox sacriiega esset et sanctitaits COII-

lemptrix. Qtridam ubi panoum laceraium aut 
aimiie quid, ut videre est io viis publicis, inve-
niaset, paries lacerae tumma cora consutas ία 
liulei formam muiabat ei *tc vestcm inaolitam vel 
conira volunutem indueliau Alii pannoe laoeos 
bnioidoi curo invenirent, coniuebanl, velabanique 
vcntrem, renea ac parieg iDferiorea funo vili ac de-
bili, ex liliaa corlice facla, vel quodam alio praecin-
gemea, alias vero partes corporis nudas, aeri ex-

κατ· αυτήν σάρκα τψ αέρι γινόμενοι, 'ίματισμένον D pogjus, babcules. Cui vestimenlum inlegrum, ie 
δέ τινα ίδείν τδ δλον δμοιον ήν ώς εί καί £ήγα ειδεν, 
Ι] άλλον άνδρα λαμπρότητος. Πόρναις μόναις ένέ-
λαμπε κάλλος Ιματισμού, αί τοί; (εροίς πεπλωμα-
σιν ήγλαίζοντο, εύπάρυφοι τοίς μιαροίς έρασταίς 
παρομαρτούσαι, καί βλεπόντων ημών πα^ησιαζό· 
μεναι τήν αμαρτία ν, και συγκαταχορεύουσαι, ώ κάν-
ταύθα θείας ανοχής! ΑΙ δέ κεφαλαΐ τοίς μέν πλείο-
σιν ήσαν άκατακάλυπτοι, τών Αχτίνων ούτω σκευω-
ρησάντων, ώς άν έχοιμεν τδ όμόστολον. 

ρι'. Καί τούτο μέν οί δυνάμενοι έπασχον. "Οσοις 
δέ τά τής κεφαλής ούκ είχεν άπαδώς, άλλ' έδει κα· 
ταχεκαλύφθαι αύτάς 5ιά τδ ά^^ωστον, άλλ1 αυτούς 
βλέπδιν τις παντοίος άν τήν λύπην γένοιτο, τή ποι-

ut rex vel alius vir insigaia babebatur. Meretrices 
eol« aplendore vealimeniorum fulgebanl, sacris 
velaniinibua exeplendeecentca; purpurala» iinpuris 
amaionbus jungebanlar, ac aub oculig noalris pec-
calum audebanl cborosqne duccre. Ο quauia Luuc 
paliemia Dei! capita vero plcrorumque equidem 
nudaia erani, Laliua id agcniibua ut eodem niodo 
veslili esscoius* 

l iO. Hoc vero paitebanlur qui poieaiatem habe* 
bani. Eos auiem qui capite dolebanl et propter 
inalani valeliidinem illud coniegere dol>ebant, si 
quis conspexii, sumuio n.ocrore aiiecuis etob va-
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ria, qu» vtdtt, veluti stupore correptus est. Nain J 
fortunaiissimi quique , ubi pileum comroodum 
eajpiii imponendi facuitas dabatur, beatissimi sibi 
videbanlur, dum plerique caHcri ejusmodi tegu-
menta ei junco, aruodine, calamo conficere aaia-
gebant, eaque camisiarum ad ingtar desuper per-
forala portabanl.El usu quideni oinnia lerebanlur, 
sive barbarorum mores redolebant, sivc artis 
vestigia exliibebant, pili sic perforati ut infundi-
bulum pro signo gyrobolico erant. 

iii. Higeraot omnes induii veelimentis, qooriim 
in multis fulgebaol, quasi lapides purpurei, plagae 
purpurata? ex sauguine eorum cffuso ; gpeclacu-
lum visu miserabile; primum quidem cuin um-
brae ex inferig irruere viderenlur; eecuDdum vero, γ 
eo quod uon ]am characteres naturales habebant, 
seu quod intug undique currebant, geu quod effu-
dissent bunc pretioeum Jiquorem quo florescai 
rubia. Labor eral ergo cognoscere in illis qoem 
ipaxime diligebag, unusquiaque unumquemque 
inierrogabat qnis forle esset, eo qnod omnes eo-
dem colore esaeni aique in nuilo differenleg. 

Iie in ecclesias ibique omnea inspicile 
atque interrogate, quia sciticet iiiler eoe esset 
divea, vel pauper et his similia. At quis sa-
cerdog eai? quig lecior est? quig ex populo ? 
Omnibus enim una imago, eademque fornia, ac 
nisi quis ex aliis respondissel, in sauctuarium iu-
iraggel, preces effusurus, et aliquis in leraplum ( 

intrans aaceudUsei pgalleadi cauaa, nulla horom 
ei laicorum erat digtf nclio; hi onines aliquid grave 
ostendobant, licel aliag trislius. Solulis enim cai-
ccig omnes sanctae domug crepidae evaseraal. 

iio.Inspkieiidam ciboguniu*ciijti8que,utagnogca* 
;ur quod ntbil a conlribulibusacciperenc, omnibus 
eadtiu famc cruciaiis. Pauci ex Lalinig obotos 
quogdam apud se babebanl, unde parce vivebant. 
Pleriquo vero ex bis diaboluin appellabant rnen-
dicantem (boc est apud illos in modio posiium) 
convicia dabaut velut panem ei inguper pu-
gnum pro condhneDlo, Wiserieordia gic qnidem dii-
ficillima erat excepto Myroblyla qui, Μ supra scri-
ptum esi, onineg civeg uibig nutrierat quamum 
erai nocpssarium. Si qnig, ui roog egt, pretium pro 
ribis offerrel, beu quani barbara inhtimamtag I Ju-
dseo enim ac Annenio quoa finiiima Oania et Zeme-
«icus nutriunt uietiebaniur lanlum qaantum dece-
bat, alque eiiam aliquid amplius, captivo vero civl 
iMtiinuim, si quando ad illum reversum sit. Panis 
irustulum curvalum in annuli formam lantum 
quaiilurm pollex iudexque circumscribere possent 
tribus aeneis siaieribus miserabiti civi vendcbant, 
vix obolo uno laxatuin. 

114. tte Armeniis loquendo, efferboernnl inie-
riora mea in mentem revocantis quse mala iliis 
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> κιλία τών βλεπομένων συμπεριαγόμενος. ΠΙλον μέν 
γάρ άσκητδν περιτεδείσδαι, ot ευτυχέστατοι κατε-
πλούτουν · τών δ* άλλων οί πλείσυς ψιάθων πλέγμα
τα ή σχοίνων ή καλάμης Ισχεδίαζον είς τοιαύτην 
σκέπην, τά πολλά κα\ διατετρημένα τήν κορυφήν 
κατά καπνοδδκην. Τά μεν έβρώτο καταβοσκηααμέ-
νου, τά δέ κα\ κατά §αρβαρικδν άθυρμα, ούκ ολίγα 
δέ καλ πρδς τέχνην, Γνα διά του τρήματος δ πίλος, 
οία καί τις χώνη τοίς διψώβιν, ένερεύγηται αυμδο-
λήν. 

ρια'. Καλ ήσαν οί πάντες έκ τών τοιούτων στολι
σμάτων, ών πολλοίς ένέλαμπον ώς οΤά τίνες πορφύ-
ρεοι λίθοι πληγαί πορφύρουσαι τψέξ αίματος λύθρω, 
ΘΙαμα καί δυσπρόσοπτον καί δυσείκαττον · τδ μέν, 

\ οΤς έκ νερτέρων ήκειν έδδκουν σκιαί τίνες άίσσουσαι, 
τδ δ', δτι τούς κατά φύσιν χαρακτήρας ούκέτ* είχον, 
διά τδ ένδον που άναχωρήσαι ή καί τέλεον έκλιπεϊν 
τδν φίλιον χυμδν, δι*ούπερ έξανθεί τδ ερύθημα. *Ην 
ούν Ιργον γνωρίσαι καί τδν πάνυ έν τούτοις φίλτα· 
τον · καί έκαστος άνηρώτα έκαστον, δστις ποτ* άν 
καί είη, διά τδ κατά χρδαν πάντων ομοειδές, καί 
διάφορον κατ' ουδέν. 

ριβ'. Ίτέον έπί τάς εκκλησίας, καί δεωρητέον 
τούς τοιούτους καί εκεί, καί έρωτητέον, τίς άρα έν 
τούτοις δ πλούσιος, ή πένης, καί δσα τοιαύτα. Άλ
λά τίς μέν ίεράται; τίς δέ έπί τού άναγινώσχειν ϊο%\\ 
τίς δέ τού λαού είναι είληχε; Πάντες γάρ είδος έν, 
καί μορφή ή αυτή, καν εί μή τις αποκριθείς τών 

, άλλων, τδίερδν είσέλθοι βήμα, στησδμενος είς εύ-
4 χάς, καί τις άλλος είς τδν Ιερδν άνέλθοι δκρίδαντα 

ψαλμού χάριν, ούκ ήν διάκρισις τούτων τε καί τών 
τοΰ λαού. Είχον δέ τι πάντες ούτοι σεμνδν, εί καί 
άλλως λυπηρόν. Αελυμένοι γάρ έκ τών ποδών πάν
τες τά υποδήματα, τών τοΰ αγίου οίκου κρηπίδων 
έγίνοντο. 

pvf. Σκοπητέον καί τάς έκαστων τροφάς, καί 
γνωστέον, ώς έκ τών συμφυλετών μεν ούκ ήν δ τι 
κα\ λάβοιεν, πάντων έξ ίσου πεινώντων. Τών δέ 
Αχτίνων δλίγοι μέν τίνες έχορήγουν δβολούς τούς 
παρά σφίσιν, δθεν ήν γλίσχρως άποζήν· οί δέ πλεί-
ους διάβολον έπικαλούντες τδν έπαιτούντα (τούτο δή 
τδ παρ* αύτοϊς εύχορήγητον), ύβρεις έδίδουν ώσεί 
καί ψωμδν, χα\ κύνδυλον δψον έπ' αύταΤς. Καί δ-

D Ιλεος μέν ούτω; ήν δυσεύρετος δίχα γε τών έκ τού 
Μυροβλύτου, δς, καθά καί προύγέγραπται, πάντας 
τούς πολίτας έθρεψεν, ε:ς δσον έχρήν. Εί δέ τις καί 
εύπορηκώς πόθεν έθέλοι τιμήματος πορίσασθαι τδ 
τρέφον, βαβαί τής βαρβαρικής απανθρωπιάς \ Ίου-
δαίφ μέν γάρ καί 'Αρμενίψ, ους ή άγχιτέρμων 
Κρανία και δ Ζεμενίκος φέρβουσιν, έπε,μέτρει, ές 
δσον τε καθήκον ήν, καί τ ικαίε ίς ύπέρμετρον 
έαλωκότι δέ πολίτη ελάχιστον, εί που καί έπιστρα-
φείη αύτοΰ. 'Αρτίδιον γούν περιηγμένον ώς είς κρί-
κον, δσον άν άντίχειρ καί λιχανδς διαγράψαιεν, τρι
ών χαλκών στατήρων άπεδίδου τψ έλεεινώ πολίτη, 
μόλις όβολού άςιούμενον. 

ριδ*. Άλλ' άμα ύπεκρουσάμην Αρμενίους καί 
ζέσιν Ιπχθον περικάρδιον, έννοησάμενος, δποΓα κα-
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χά χαί αυτούς 6 βάσχανος δαίμων ήμίν προσέθετο, ^ qooqae adveraum nos improbue daemon auggesae-

ri i , exira quidem civiiatem , ante expugaalionem, έξω μέν πρδ της αλώσεως Ενβντας τοίς πολεμίοις, 
χαλ θερμότερους εκείνων είς τά καθ* ημών άποδει-
χνυμένους κακά, έν έφοδοι ς, έν λόχοις, έν προόδοις 
ταίς είς λείαν, έν μηχαναί;, έν έκφάνσεσι τών λαν
θανόντων - Εσω δέ δεσπόζοντας ημών χαλ αυτούς, 
απειλούμενους, επιτάσσοντας, άποστερούντας, τύπτον-
τας, άγχοντας τοΤς ώνίοις. Άρτίσχον γάρ παλάμη 
περιληπτδν, δν όβολού άν τις τιμήσαιτο, πολλού αυ
τοί έσταΟμώντο, χαλ Αατινιχώς χαλ αυτοί ημάς 
άπέπνιγον. Καί άπολώλαμεν άν τηνιχαυτα, εί μή 
τήν δπώραν κατ* άμμο ν πληθύνας δ θεδς (έν αίς χαλ 
τάς σταφυλάς, άς άλλων κεκοπιακότων ΕτεροιΕδρε-
πον, είς τοίς κόπους εκείνων είσ&ρχόμενοι). Εθρε
ψε χαλ ημάς. Μή γάρ έπ\ νουν άγέτω τις, άλλο τι 

. i» luediis hostibus, illis etitm fervenliores in ma-
Hs adverguni nos osiendeudia, in aggresftionibus, 
in insidiia,iu incursionibus ad praedam rapiendam, 
in inacbinig, in revelationibus absoonditorum; ia-
Ira vero civilatem in nos eiiain lyrannice aaevien* 
tee, raiaantea, praecipienles, rapienles, perculien-
teg, in commercio opprinieBtcs. Maaatilam enim-
palmse mensura, que obolo conslitiaset, rouhi illi 
»8iit»abant,Laiiniceque et ipsi nos jagulabant. Tunc 
periissemug,msi autumnuro nobigconsumniamDeoa 
(quo lempore avis abundaniibus, pro qutbue ahi la-
boraverant, alii vindemiaranl, in labores eoruin 
Intrantee) nog enuiriaseiDeus.Ne quis enim exislt-

Ις τροφήν κα\ τρυφήν ένδεδαψιλεύσθαι ήμίν · ών Β roei aliquo alio in priroam el secundam mensam 
Ιχθλιβομενων μέν, οίνον είχομεν, ε Ε χαί πνευματίαν 
έχείνον χαί βρόμιον, χαί ού προσηνή πρδς ύγίειαν, 
άλλ9 ούν παραμυθητιχώτερον ύδατος* καί άλλοίαν δέ 
τροφήν, ναί δέ καί ίματισμδν τή απεμπολήσει, καί 
εί τι δέ άλλο 0£διον καί πρόχειρον πορίσασθαι. Οί 
δέ εξώλεις Αρμένιοι λέγονται καί χαταμιαίνειν 
ήμίν τούς άρτους. Ήν δέ αύτδ ούχ ίχανδν, τούς 
πτωχούς έχτρέπειν τού προσίεσθαι τά πωλούμενα. 
Δεινή γάρ ή ανάγκη, τδ καθήκον έκκρούε?θαι, καί 
μόνου τού πρδς β ία ν έγκειμένου γίνεσθαι. Τοιούτον 
δέ τινα μιασμδν διαχέει φήμη χαί Ιχ τών Αατίνων 
πάσχε ιν ημάς. Έλαιονγάρ πιμελαίς χαί στέασιν 
έγχαταχεραννύντες, έγίνοντο τοίς άγαθοίς Χριστια-
νοίς αίτιοι τού πχρανομείν τήν Υηστείαν τήν χατά 

donatoe nos fuisse; ex uvia quas presaeraroua vi-
num quidem babebamus, licel venioaum et felores 
generaiia nec aanitati faveas, sed aqua jucuudiu», 
alioque cibo aut vesiiraenlo ex foro, ac ei quod 
aliud paratuni ac facile comparatu. SceleraU eliam 
Armenii paneg nobiscorrupisse dicuuiur. Hoc vtro 
justam Doa erat patiperes ab eutendU neceasarua 
avertere. Terribilis necessilag egt a jusio probi-
beri, golumque probibilum fleri. Talia eiiam fama 
fuit noa a Laiiois fuiase passoa. Adipem eaina et 
sebum cum oleo misceniea causa fueruol car boai 
Cbrisdani jejunia Quadragesiroae ac Paraacevos' 
non observariat, ila ul iion aoluw non iiboros 
es&e sinerenl in eleciiooe nogtre aervituiie xed 

τάς τετράδας χαί παρασκευάς · ίνα μή μόνον τήν C e l i a m c u U u i s a c r 0 insuicarenX* Qiaia ba* Unden 
τύχην ήμίν άλλοιώσωσιν, οίς ημάς κατεδουλώσαντο, gustinerel? 
άλλά καί τή αγία θρησκεία έμπαροινήσωσιν.*Ώ τίς 
άν άνάσχοιτο έχείνων; 

ριε'. Καί δτε ημείς μέν έν τφ τού μεγάλου 
μυροβλύτου ναψ ύμνους Ιερούς έτελούμεν περιιστά-
μενοι τδν περιώνυμον ελεήμονα, οί 6* έν ταΙς πλα
γία ις τού (ερου βήματος τά εαυτών έτέλουν, άντι-
φωνούντες ήμίν, χαί τάς πολίτιδας φωνάς ύπερ* 
φωνείν εθελοντές βοαίς χορυ(ώσαις καί άπηχέσι, 
πολλάκις δέ καί ταίς τών χαθ' ημάς θείων Ευαγγε
λίων εκφώνησε σι, πρδς έριν οί άχαριτώτατοι άντε-
πεξαγόμενοι, χαί συγχέοντες ούτω τδ εύτακτον, χαί 
τήν ίεράν άρμονίαν λύοντες. Καί έλάλησα μέν εύ-

115. Cum in templo niagni MyroMytae bymnos sa-
cros caataremus, celebrem eleemosynariuin colcn-
tes, illi vero in gradibus sanctuarii sua periicie-
bant, nostris voctbus suag opponenies, aliiuscan-
tii8 profanos canere voleutes raucis clamoribug ac 
di&gonaniibug, pcrgaepe euunliando sacra evange-
lia noslra, ita longe a cbarilale ad rixag pro-
vocanteg, rectum ordinem turbanles barmoniaui-
que sanctam dissolventes. Prudenter autein de 
islis comili Alduino locutua sum, fi quaado Ge-

)αδώς χαί περί τούδε τψ χόμητι 'Αλδουίνψ, εί πως ρ rel ordo , ac ne sacerdotum guorum privilegiis 
γένηται τάξις, χαί μή γελώντο τά θεια τή αυτονομία 
τών παρ9 αύτοίς Ιερέων. 'Ανύσαι δέ Εσχον ουδέν, εί 
καί άλλως έχείνος έψχει έν ούκ ολίγοις έθέλειν τά 
'Ρωμαίκά τάσσειν, ώς μή καταλύεσθαι. "Ος γ<ί χαί 
ίικαιοπραγεΐν εΓτε προσποιούμενος, είτε καί πρδς 
αλήθεια ν βουλόμένος, Εν τε τψ κρίνε ι ν καί κολάζει ν 
τούς υπαιτίους, καί ίσότητα διανέμε ι ν καί μώλωψι 
χαί λοιπαίς αίχίαις, άλλ* χαί σχόλοψι τών τινας 
κακούργων τιμάσθαι, χαί τψ τού αγίου τάφψ άργυ-
ρον χαί χρυσδν έχορήγησε τδν άρχούντα είς άνα-
ποίησιν τού έλλείψαντος* χαί βίβλους δέ, εί χαί μή 
τάς άφηρημένας χαί ουδέ πάνυ τι εύχρηστους, 
άλλ1 ούν, δσας εύηρεστήθη, έφιλοτιμήσατο δούναι* 
χχί πήγματα δέ χηρών άργύρεα μεταφόρητα έν 

illuderent. Nibil obtinere polui, licel ille vi-
sug fuisget aliag non in paucis Romana resli-
luere veile, non aulem dissolvere. Equidem ju-
8lii8 iile fucrat visus give in his quae ad ipsum 
gpeciabani, sWc ad veriiateoi, judicaodo acpu-
niendo nocenieg, aique ad xqualitatem poena-
rum pro plagiscaelerisque ictibus violentis,ct eiiam 
ad palum quogdam uialefaclorum damnando; 
aancti sepulcri argenlum quoque et auruin prae-
buii quantum sufficerel ad supplendum ei quod 
deerat. Librog eliam, licel non ablatos, ncc omni-
no ulileg, ged qui graii essc posgent, dare gloria-
lugegl; dunavil quoque cerae figaras argonlcas 
gymbolioas io alriia sanctis posiias, nicmoratu di* 
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guae. Cibaria veroquoque nobis praebuit simo! cum Α ίεραϊς είσόδοις, λόγου άξια, έχαρίσατο* καί ήμΤν δέ 

τινα ζωαρκή έπένειμε συν γε χα\ βίβλοις, Ας ούτι libris quos non valde appeiebamus, divinas tmagi-
nes quarum rogati excmplaria accuralissima comi-
tibus illiue parliii gumug, nec recusare quivimua, 
adhuc et sanctam supelleclilem (non enim celanda 
e i l veritag), ex qua aliquot ornamenla partiti gn-
mus imiliis aanctarum eeclesiarum. 

116. In h;« laudandus eel comee Lalinus, llcet 
aliae aliquid roali mistum babuerit, natora enim 
juxUi bonura malum apposueraf, craierera bujue-
inodi in illo commisctDS. Glam enim Lalinice agebat 
cuoi nogiraiibus, ac saepe dicebat illis iuter 
dentes, quod aboiuinaiio eis fuisset quod die ex-
pugoationis omnem civitatein non jugulassenc 

λίαν έποθούμεν, καί εικονίσματα 6εΤα, ών τά 
φροντισμένα τοϊς έχε (νου ημείς αύθις έπε μερίσα
με ν, αίτηθέντες, καί μή έχοντες άπαρνήσασθαι· έτι 
6ε καί Ιερά έπιπλα (μή γάρ χρυπτέον τδ αληθές), έξ 
ων έπικοσμήματδς τι πολλαίς τών αγίων εκκλησιών 
διεμοιρασάμεθα. 

ρις-'. Τού δέ κδμητος τούτου εκείνο μάλιστα τδ 
χαλδν, εί καί άλλως είχε τι καί χακδν συμμιγές, 
παρά καί καλψ χαχδν θεμένης τής φύσεως, κρά
τη ρος τοιούτον χερασαμένης αύτψ. Είχε μέν γάρ 
τδ Λατινιχδν ύπούλως περί τούς καθ* ημάς, καί 
συχνδν αύτοίς ύπ' οδόντας, ώς ανάθεμα τοίς μή 
χατά τήν ήμέραν τής αλώσεως άπαν τδ πολιτικδν 

Ad quid capila talibus corporibus imponunlur? ^ κατασφάξω*, χαί τό* Διατί κεφαλαί τοιούτοις έπι 
aanguinem eorum cum noslro non esse commi-
aium; regem noo esse advocatoros, hosque omneg 
•e esse anbmigsaros, Laitnos vero solos eos esse 
renovaluros, sicque onmia bene essc futura. H® 
aiilem gequebanlurniinse adversum nos, actjnaqua-
que bora ira coinili inspirabatur a diabolo, dum 
vocee baec audirentur : Cras, cras, et statim om-
nis Dei populua nobiscum. Necesse ergo erat opue 
faeere ac loqui, eic quoque saepe egtmue, di-
verao modo laboranles. Dei gralia boc guadeba-
mug pereaepe eoquod dux illuc irreperet, anie non 
noe produxeramua ugquedutn omnino routati (haec 
non dico in homiliam, sed in concionem) causam 

κάθηνται σώμα σι; κα\ δτι τδ τούτων αίμα ού ποιεί 
σύγκρασιν πρδς τδ ήμέτερον καί δτι παρακλητεύ* 
σο με ν τδν βήγα, χαί πεσούνται μέν πάντες ούτοι, 
άντεισοιχισθήσονται δέ χαταμόνας Λατίνοι, χαί ού
τως άπαντα χαλά έσονται. Ούχούν ακόλουθοι τού
τοις άπειλαί καθ* ημών καί 0ίπισμα δσαι ώρα ι τού 
χατά τδν χόμητα θυμού έχ διαβολών, χαί άναφώ-
νησις τών ένδιαβαλλόντων τό· Αύριον, αύριον, χαί 
δ τού θεού λαδς άπας ευθύς περί ημάς. Καί ήν 
άνάγχη κοπιών χαί λαλείν χαί έπο ιού μεν ούτω 
συχνά, πολυτρόπως πονούμενοι. Καί θεού χαρι-
τούντος έπείθομεν καί τούτο πλειστάκις διά τδ τδν 
άρχοντα βέπειν έκείσε* καί ού πρώην άνήχαμεν, 

noetram defendebamns, non adulalione abglinen- Q Ιως τδ τελευταίον παντοίοι (ού λέγω τά είς δμι-
tes, sermonem aulem jucundum efficientes, ditre 
tamen aliquid dicenles, qoerendo de airocilate oc-
cupaiionis Latinorum, extollendo vero opportime 
laiidem Tbessalonicensium, 'hos eermones mul-
tiformes omnino concinnentes accommodanles-
que rudibus hominibus, ila ut cuni cautione scri-
ptoris convincereimig, vitoperaremus, ac exhorta-
remtir illo.% qui lemporc pacig ex nostrig monilig 
Ignavi fueranl in adimplendis integre praiceptii 
evangelicis, ne invili paieremur, virum firmave-
ramiia, cumque firmiter glabilitus luisset, adJuxi-
mus ad jarandum, equidem jam non meturo caedia 
•el alterius roall victoe golliciialurum esge. Deinde 
qnievimug nsqiiediim Hcuerit. Non vero omnino 
licebat cuni Latintg Romanoruin osoribus. 

λίαν, άλλά δημηγορίαν) γενόμενοι, χαί διχαιολογη-
σάμενοι, χαί ουδέ κολακείας άπεσχημένοι χαί χα-
ριεντισάμενοι, καί έμβριθώς δέ τι λαλήσαντες, καί 
με μψ άμε νοι μέν τήν τών συγκλύδων Λατίνων δεινό
τητα , έπαινον δέ τών θεσσαλονικέων προενεγκόν-
τες χαίριον, καί δλως τούς λόγους πολυειδώς αρ
μόσαμε νοι καί ο ί κονόμησα ντε ς πρδς ανθρώπους 
αγρίους, κατά τι άμυδρδν ά πήχη μα γραφικής έλέγ-
ξεως καί έπιτιμήσεως καί παρακλήσεως , οί καί 
κατά καιρδν είρήνης έπί τών ημετέρων άτολμοι βντες 
ποιείν τά ευαγγελικά είς άκρατον, ίνα μή πάσχοι-
μεν άδούλητα, έδεδαιώσαμεν τδν άνδρα, καί είς ίμ-
πεδον καταστήσαντες, περιηγάγομεν διομόσασθαι 
ή μήν μηκέτι φόβον έπαρτηθήσεσθαι φόνου ή τίνος 

D έτερου κακού τοίς έαλωκόσι. Καί τδ εντεύθεν άνε-
πιυόμεθα, είς δσον ήν έγχωρούν. Ένεχώρει δέ μή είς τδ πάν παρά γε τοίς ούτω μισορωμαίοις Αατί" 
νοις. 

117. Sed revertcndum esl ad priora postquam 
res comitis expogtjiinus, viise operalionibus di-
visia in actus diei ei actus nocturnos. Dies equi-
dem menlili fuerant urbanilalem, atlenta ruslici-
tate Lalinorum quam digsimulabaot; qui ergo ip-
aig ei nobig munduni gufficere non judicabant, no-
bia occurrendo, nos consputabant, propellebant, 
gupplanubanl, aspergebanl injuriis. Hoc sa?pe in 
ore eorum vergabalur ut vcrsus iniercalarts : 
ι Veni, bone Joannes. » Hoc cavillum oricba-
tur ex eo quod lempore obsidionis gloriaii oramns 
regem Joaiinain brevi nobis essc opitulaturum. Si 

pi^. Άλλ' έπανιτέον πάλιν έκ τών τού κόμη το ς 
έπί τά πρότερον, διχή διηρημένων τών κατά βίον 
εΓς τε τά καθ' ήμέραν καί τά νύκτερα. Αί μέν ήμέ-
ραι ήμίν έψεύδοντο τδ ήμερον διά τήν έν τοις Λατί-
νοις αγριότητα, τήν άμυδρώς ύπολαληθείσαν οί μή 
χο>ρητδν αύτοίς καί ήμίν τδν κόσμον είναι κρίνουσι, 
συναντώντες γοΰν κατέπτυον, ώθουν, έσκέλιζον, κατ-
έδρεχον ύβρεις. Συχνδν ήν αύτοίς ώς είς έπωδδν 
τό· Έλθέ, Καλοΐωάννης. Μυκτήρ ούτος, ώς ημών έν 
τη πολιορκ'α γαυρουμένων, μικρδν δσον τδν',βασιλέα 
'ίωάννην έλθεϊν ήμίν έπίκουρον. ΕΙ δέ τις τών συν-
αιχμαλώτων πεζή τήν λεωφόρον τρίβοι (τίς δέ ού 
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τοιούτος τότε; δτε κα\ ήμβίς έπάσχομεν ούτω, κα· Α q«»* vero concaplivorum tia pabliea pedes ara-
«άκοποι, καί τά σκέλη παράφοροι, χαλ τεταραγμέ· 
νοι, καί σεσαλευμένοι χατά μεθύοντας), εί τοίνυν 
ουτω τις περί στενωπδν όδεύοι, καί τύχοι Λατίνο ν 
«αρέχεσΟαι έφιππον, ούχ άν έχείνος φε ίσα ι το κα-
ταπατήσαι καί συντριψαι τον άνθρωπον, κεντρίζων 
τδν ίππον είς κατασκίρτημα. Ούτως έφίλουν ημάς 
οί άνθρωποι, συχνά πρδς πάντα λόγον χα\ πρδς 
πάν Ιργον προΐσχόμενοι είς διχαίωσιν τού κάκου ρ-
γείν τδ άπδ σπάθης ημάς έλείν* ούχ ανθρώπινα 
λαλούντες, άλλ' ώσελ χαλ λέων άγραν ελών έθέλει 
&2σπ$ν αυτήν, ούχ δτι πεινψη καί ποθοίη σάρκας, 
άλλά δικαίψ τού συσχείν αυτήν δνυξιν. Ούκ ήν έπλ 
τούτοις ουδέ ύποστένειν ημάς, ούκουν ουδέ χατ* 
δψιν σκυθρωπάζειν, ά δή τοίς έν κλύδωνι συμφορών 

bttlaret (quie lunc non ita ambulabat? cum nox 
ipsi boc susiineremus, fessi, cruribu* ineertigf 
tnrbati litubanlesque sicul ebrii), si ergo eic 
aliquie via arcla Uer facerei occurreretqtie Latino 
In equo sedenli, hic non dubilabat conculcart 
iilumque elidere, equum stitualando ut anbailiret* 
Ilotnines iatiusmodi iia nos diligebam ut ία ver-
bis aul faetis pro excusatione delicii dicebant nos 
gica feriisee, non jam more bominum loquentes, 
ard aicutleo, qui, captaprada, eam dilaniare vult, 
non eo quod eeurial vel appeiat carnem, eed xt 
eam unguibus retiiwat. ln bia nec ullum gemitum 
edere poterauiug, uec videri moerentes, quod uiiqa* 
in tormenti* eveniuum ad aninitt oppreaa» leva-

άνείται πρδς έχδολήντού χατά ψυχήν άχθους. Πολύ Β men. Tttnc eniin repelebanl: ι Diabole, eur ge-
γάρ αύτοίς ένταύδα τδ c Διάβολε, τί στενάζεις ; 
Έβούλοντο γάρ άναισθητείν ημάς χαί φρενοδλαδείν, 
ώς χαί χαίρειν, έφ* οΤς κακώς έπάσχομεν. Εί δέ 
«η ξυμπεσδν ώδε γελάν είτε μειδιών έπέλθοι τινί, 
χολή καί τούτο δριμεία τψ χατιδόντι Λατίνψ. Ένό-
μιζε γάρ, ώς έοιχεν, ή καταγελ^ν ημάς τών Λατινι
κών πράξεων, ή αγαθά χαραδοκούντας δ χαιρέκαχος 
εΓτε χαί πεπονθότας άγαλλιάσθαι, δ τοίς έχθροίς 
άπενέφαίνε. Καί τοίνυν δακτύλους είς γρόνθον έπ-
τυσσον, καί τήν χείρα γογγυλίζοντες, έ^ύθμιζον 
πυξ πλήττειν, c Τί γελ$ς, ώ διάβολε , ι βιτταρί-
(οντες. Καί ούτω τήν αίθρίαν τού μειδιάματος είς 
νέφος δακρυόεν μετέστρεφον, ή καί έτέρως είπείν, 
τδν γελώντα άημόκριτον είς Όράχλειτον μετε-
ποίουν δαχρύοντα. ^ 

ριη'. Άνεψηλαφώντο παρ* αυτών χαί τάτών πα-
ροδευοντων προχόλπια, καί έξεκενούντο, εί τί που 
χαί Ιφερον χρηματισμού, εί χαί βραχύ τι έχείνο ήν. 
Περιειργάζοντο χαί μηρούς , μή που μαχαίρας 
παρήρτηνται. Καί εΓ που εύρεθείη έγχειρίδιον 
όποιονούν, αί μέν χόρσαι τού φέροντος είχον πλη-
γϊς, δ δέ Λατίνος τήν μάχαιραν. Έδει χαί διε^ηγ-
μένα πάντας ημάς περιδεδύσθαι. Εί γάρ τις ίματί-
ζετο είς άχέραιον, άνεθεματίζετο παρ* αύτοίς δ μή 
λωποδυτήσας τδν άνθρωπον. 

ριθ*. "Οτε δέ τάλλα παρήσουσιν, έπεδούλευον ταίς 
έκαστων χεφαλαίς, επίσης μ ι σον ντε ς τούς τε άπει
ρε κόμας, τούς τε βαθυπώγωνας. Καί ούχ ή ν ίδείν 

oits? > Volebanl eaiiu nos noo aentire ei insauiie, 
ac quasi gaoriere malia quae paiiebamur. Si acci-
derei cuidam, viso labente, ui rideret vel subrt» 
derel, Latinus irascebatur etiam vebementer il l i 
qui videral. ExiaUniabat enim, ut videtur, aive 
nos actue Laltnoruin deridere, eive bonuia ex-
speclaotea ut malo gaodentes, eive tandem de eo 
gaudere quod bostes iatebal. Digitos igilor fle-
ciebanl in modtiiii libicinia, manumque rolundaniee 
ία niiiuerum agitabant ad pagnum impingenduia: 
ι Cur ridea, ο diaboie? » balbutiebaiit. Sicquo 
aereiiiiaiem riiua leais ία iwbulam lacrynaarum 
couveriebani, eive, ut aliter dicatur, ridenlcm 
DemocriluBB in HeraclUum flenlem inutabant. 

118. Veaiimenloram ainua vialoruni ftangebaiii 
evacoabanique, ei quid uiile essel licet parvl 
luomenti. Curiose scruUbanlur crura ne qiiatido 
petidcret gladius. Si quando pugio quauluIuecHnqtt* 
inveniretur, genrequidem ferentia ictus aaniiebanct 

Laiinoa vero pngionem rapiebai. Qaod vero dila* 
eeraium fucral a nobis omnibus indnendum arat. 
Siautero aliquis indaebat puriiatis gralia, abillieda-
moabaLur qoi non banc boiuiueiu deapoiiaverai. 

119. Albis non conlenii, aniuecojusque ex ootlria 
capiti dicani movebani, aequali prorsus odio haben-
lel el eos qui longig capiJbe et eos qui densa baiv 

άνδρα εΓτε χαί παίδα τύχης τής οίασούν μή χουρίαν ^ ba ulebaulur. INon videre erat virum aut puerum 
χατά χύχλον, δποίά τις οίμαι καί ή παροιμιαζομένη 
Έκτόρειος κουρά, είτ' ούν ή κατά Θησέα τά πρόσ
θια* ώς τότε άντίθετον βαθείαι ήσαν αί πάλαι κό-
μαι χατά τούς Άβαντας, καί ού κατά τούς Λατί
νους τούτους, κύκλωθι τροχαλαΐ, καί ώς είπείν 
όκρόκομοι. Καί υπουργεί πρδς ταύτα τοίς τών τρι
χών έπιστρόφοις Λατίνοις πή μέν ξυρδς, πή δέ 
μάχαιρα' τοίς δέ θερμότεροι ς καί ξίφος. Καί αύ· 
τίχα χαί δ πώγων ήλαφρύνετο τψ ούτω κειραμένψ 
άνδρί. Καί ήν πάντη σπάνιον ίδείν άνδρα 'Ρωμαίον 
άρτιον τήν κεφαλήν. Εΐχον γάρ άνάπαλιν τψ· ι θρ\ξ 
έχ τής κεφαλής ημών ού μή άπόλλυται [άπολεϊται.9]. ι 
Ή γάρ πολλή αμαρτία, δι* ήν καί πρωί πεποινη-
λατήμεθα, κατά τδν αύχήσαντα, τά είς τάς πρωίας 

queineunque non habenteai tonsuram roiiindani, 
qualis erai, pulo, tonsura qu« in proverbio He-
clorea, loneura aatica Tbeaei : lunc quasi ex an-
liibesi dena-e eranl ex ioogo com» Abaniarum, 
con vero coinae Latinoruui boruin quse lonsa? in 
ΙοΛ circuiiu quoddaui genus apicis efformabaut. 
Ad ~haec Laiiui^ de capillis suis sollicili, uluntur, 
alii novacuia, alii giadio, alii fcrvonliares aci-
liace; staumque tonao uc firo barba alleviabalur. 
Eiai crgo rarum omniuo videre Romatiuin viriiHi, 
capile iniegio. rroverbium quoddam eraleis eontra* 
riuiu : ι Capillua de capiie noalro uoa peiibii. ι Quia 
mulla eranl peccala, ideoe mane poenas dAdimua per 
euui qui gloi iabaiur e mane peccaiorcs lerne iuter-



110 EUSTATHl l THESSALONLCENSIS METROPOLTLE 12Α 
ftcem ac delere e civitate Doaiini operautee hiiqui- χ άποχτείνειν τούς αμαρτωλούς την γης, χαΛ έξολο-
laiein, usque ad ipaoa capillos inalum nobia exalia-
vil , al toto frigcreraus corpore, nudali capillis. Si 
vero alicui barba salva fueril, decene eral velui 
e i nalura, niali tonaores eum langcnles una ma-
fiu, aliera vero capitis capilloe, bapc quidem bona 
esee dicebant, iUa vero mala, barb* aciiicel, jocan-
tes in Don jocosie. 

θρεύειν έχ πόλεως Κυρίου τούς εργαζομένους τδ. 
άνομον μέχρι χαί είς αύτάς τρίχας τδ χαχδν ήμίν 
έ κορύφωσε ν, ίνα είς τδ πάν βιγώμεν έψιλωμένοι 
καί τάς χεφαλάς. Κάν εί που διεχπέφευγέ τινι πώ-
γων, χαί ήν χαθιέμενος κοσμίως, ώς είχε φύσεως, 
άπτόμενοι τούτου οί φαύλοι κουρείς τή έτερα χαίρι, 
Οατέρα δέ τών κατά κεφαλήν τριχών , ταύτα μέν 
είναι χαλά έλεγον, εκείνα δέ κακά, τά τού πώγωνος, 
άστείζόμενοι έν ού παικτοίς. 

ρχ*. Στέργοντες δέ ούτω τήν έπ\ τοιούτοις πρδς 
αυτούς ημετέρα ν έξομοίοισιν, τδ συζήν αύτοϊς δμως 
άπέστεργον διόπερ ουδέ συμδιοτεύειν ήμίνιήρούν-
το. Άλλ* δτε τις τών οίκοδεσποτοΰντων, ώδε καί 
έχεί πλαζόμένος αναπολήσει τήν οίκίαν είς νουν, 

illuc adire deaideraret, aceederet, respicerel iutus, Β x«* φαντάσεται τά εαυτού, χαλ επιθυμήσει παρελ-

420. Votanlee vero aic in istiwsmodi nos iptisai-
miles esse, oderant tamen coramuneiii vitam eum 
1ΙΙΪ6; ideo nobiacum vivere non dignabanlor. Sed 
eum qoidam dominorum, liuc «l illac erraas, do-
luam in memoriam tevocaret, sua imaginarelur, 

hiierrogatusque quia essel ui ita agerel, responde-
ret ipsum e«ee jamdudum domus dominum, Ixie 
rccipiebaiur, abnueos pr» reterentia, deinde intus 
circumspecle aubulabat, dabanlurque aalus et 
scdes, eibua ei poios; bujuamodi vero observa-
lioiies ul ab bowine barbaro leihifera cianl. 
Eieuim pro botiorum oelenstone ac douatioue 
ciborum, in]uriae, e pateis fumus et alia πο· 
vi generis mala; quae seniel daia ordinaie rursuna 
dabanlur; adbuc ei anxieiates mieeri, iutolerabiiea 
lcluum autteulaliones, oeqweduio carniflces vol 
erudelitaii sad&ieciaaent, vel fuieeent roiserti. 
Mam boc altquando evniii, quemadmodum leo 
esuriens, cum prasdam dilaceraverii, deinde miae-

θεϊν έχεΤ, καί έγγίσει, χαί παρακύψει έντδς, καί 
έρωτηθείη, τίς ών ούτω ποιεί, καί έξείπη αύτδς τού 
οίκου κύριος ποτε είναι, παρελαμδάνετο μέν ήδέος, 
χαί ύπανεχόμενος, ώς έπί τιμή, έβαινεν άδρδς έσω, 
χαί είχεν άσπασμδν χαί προεδριαν καί βρώσιν καί 
τδ πιεϊν τά δ' έπί τούτοις άνδρί έχ τών βαρβά
ρων δεξιώματα θανατηρά. Κρεμάθραι γάρ, χαί 
αίχισμοί, καί έξ άχυρων καπνοί, καί έτερα χαινό-
τροπα χακά, έπί χρημάτων έκφάνσει καί δόσει* ών 
διδομένων, πάλιν κύκλος έν τοίς αύτοίς. Ανάρτησης 
γάρ τού αθλίου χαί καταφοραί βαρεία ι πληγών, δω; 
άν ή έμπλησθώσι τών ποθούμενων οί δήμιοι, ή 
έλεήσωσιν. Έγένετο γάρ ποτε καί τοιόνδε τι, ώσεί 
χαί λέων πεινών καί ένδακών, εΐτα ελεήσει, ή άφή-

ralur aut viia vcxaiam derclinquil. Quosdam ex C σει τδν αΐκιζόμενον ή ζωή. Τών τινας δέ ούτω πα
σχόντων καί άλλως τού ζήν μετέστησαν οί αίκιζό-
μενοι, δε ίσα ντε ς, μή πολύν δησαυρδν έκ τού κολα-
ζομένου έξευρηκδτες, άφαιρεΟώσι πρδς τών κομη
τών τδ εύρημένον, χαθά συνέχειτο. Κωνσταντίνος 
γούν τις (δ έπίχλην κεχα)εσμένος), άνήρ άγαδδς 
καί πλήθων τάς χείρας , φαντασάμενος τά οίκεία, 
οΤς τήν καρδίαν χεχόλλητο, χαί ούτω πάθω τού 
οίκου άγρευθείς, χα\ άπαιωρηδείς, χαί μυρίας 
πληγάς έντριβεΐς, χαί χατά έκαστη ν άπαιώρησιν 
έξεράσας χρήματα, χαί είς πολλά χορυφώσας αυτά, 
είτα χαί έλαφρίαν παθών λογισμού, χαί έν τφ ζήτη
σα ι λαβείν τι εκείθεν παρακρουσθείς, καί άπειλη-
σάμενος , καταμηνύσαι τδ πράγμα τοίς χόμησιν, 

bia ήιιί ate et aliler padebaauar iranslulerunt e vita 
peroeculores, tiatciiiee ae, poalqoam magnuin 
iheaanrum apod viciiinas iuveniaaent, ipaie a co-
wiiibua exlorquerelur, alcvl conveuiuui fue-
rai. Quidan» ConsiaiHinae (nomiiie solo), vir 
bonus, divUiis cumulalas, booa propria jactans, 
quibus tor suom devinxerai, eicque deaiderio donii 
capius, cuui fuiaaet suspensus, milleqve plagas accti-
pif&ei, ad unanquamqae suapeosionem bona proje-
cisset, aicque in lautum ul inenie caplus vide-
retur; cum inquireng novag artes ab eis depulsus 
futBftet, ae fuiseenninatus ae retn comiiibua denun-
lialurum, non Jam capul haboii; sed amputaiura 
ac sepoliitin esl in terra; reliquus vero Coneian- ^ ούχ έσχεν έτι κεφαλήν, άλλ* αυτή μέν χατεχώσθη 
linu* abjecius esi cadaver auxitiu deaiiuilua 

. 121« Aliara immoderationein habebat adhuc hoc 
nialttin. Aileeii enitn lucro douiinorum Barbari, 
inlra ponas insidias pararunt. Ac si quem Irans-
etmtem viderent, speciem cerlam viri divitis p*fo-
beDiem, apprebendebam eum intus, velui pleraeqiie 
terribilea ferae ex anlro irruenies ; tenentesque 
eum torquebant usquedum scopum aitigissent. Si* 
vero quidam vivere cum oapiivis volebam, deinde 
babebal quoque hoc incoinmoditm, scilicet boc 
xbeniergufferre dicebanlur; quod eratmagierraier-
H U H V oi bumaniua. Tunc uun eral possibile iu tem-
plis aacrls sponte byiimos canere; sed buic bono 

που έχχοπείσα' δ δέ λοιπδς Κωνσταντίνος έξε^ίφη 
νεχρδς αβοήθητος. 

ρκα\ 'Εσχε δέ χαί τούτο τδ χαχδν έτεροίαν έπί-
τασιν. Γλυχανθέντες γάρ ούτω τψ κέρδει τών οίκο-
δεσποτούντων οί βάρβαροι, ένελόχων ίσω πυλών. 
Καί εί τινα παροδεύοντα Γδοιεν, δόχησιν άνδρδς 
πέμποντα πλουτούντός ποτι, ήρπαζον αύτδν έσω, 
οΤά τίνες δεινοί θήρες έχ φωλεού * καί βιαζδμενοι 
έτυράννουν, έως τι τών χατά σκοπδν άνύσαιεν. Εί 
δέ τίνες καί συμβιοτεύειν αίχμαλώτοις ήθελον, είχε 
μέν τι χαί τούτο βάρος ώς οί εύ πάσχε ι ν δοχούντες 
περιηγούντο'* ήν δέ πως φιλάλληλον αύτδ χαί άνθρω-
πικώτερον. Ούχ ήν ουδέ τούς θείους ναούς ύμνο ι ς 
άσχύλτως περιφδεσθαι τότε* άλλ* είχε χα\ τδ χαλδν 
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έργον το?το έπήρειαν. Καί τάς μέν αρχές Ικαναί 
(μ*ραι, καί ούτε έκλείοντο, ©δτε αύναξις ήν ή έθάς, 
ώς ύμνεϊσΟαι βεον, άλλ* εί που ώς έπί σκέπη χαί 
αναπαύσε·, αίχμαλωσιας, δσα χαί κατ" οΓκους. "Ότβ 
δέ ποτε χαί τις άδεια έξεφάνη, χαί θείοι πυλεώνες 
έκλείσθησαν, χαί φώς μυστικόν άνήφθη. καί ήρμδ-
σθησαν ψαλμοί, χαί ίερεΰς έτέλει, χαί λαδς ημέτε
ρα **Χβ σχολήν κατά. ίαχύν, τότε δ δαίμων άντέ-
πραττε, τών φαύλων Λατίνων είστρεχδντων, καί ταίς 
Ιεραίς φωναίς έπιβουλευόντων, καί λαλαγούντων, 
χ«1 συνήθη βαύζόντων, εί πως έγχάπτουσι τήν συν* 
έχειαν του χαλοΰ. 

ρκβ'. Οί δ* αυτοί χαί τδ ξύλον, δπερ εύθετδν έστι9 

χήρυχος δέχην σημαίνε ι ν τψ λαφ τήν έπ* εκκλησίας 
άΟροισιν, χωλύειν ήθελον. "Οτε γούν τήν αρχήν 
έχρούσδη τούτο περί τήν καθολιχήν πρδς δείλην 
έσπερινήν, ξιφήρεις αντίκα έπί τδν χρούσαντα χατά 
0ιπήν οφθαλμού ή τάχος αστραπής οί βάρβαροι· 
xxl τδν διάδολον συνήθως μασώμενοι χαθ* Οδριν 
ήμετέραν, Τί τούτο ; έλεγον, χαί έχώλυσαν τότε τδ 
έργον. Καί διέβη τδ τούτων θέλημα κατά φόδον τδν 
έξ ημών χαί ε Ες τούς λοιπούς, δσοι ούτως έψαλλον. 
Μετά δέ ού πολλάς ημέρας, τής εορτής ήμίν έσαύ-
ριον άχθησομένης της υψώσεως τού παντίμου σταυ
ρού, άνήλδον μέν οί ίεροχήρυχες είς τήν τού χαθ* 
ημάς καθολικού ίερού κορυφήν, τά συνήθη τελέσον-
τες έν επιτομή * ουδέ γάρ έξη ν πλατύναι διά .τδ τής 
ευφημίας ούκ άπρόσκοπον. Καί ώς έσήμαναν τφ ξύλφ 
τήν έορτήν τρανέστερον, πάλιν οί βάρβαροι · ξίφη 
γυμνά, καί άνοδοι αυτών έντρεχείς, χαί άναχρίσεις, 
χαί έρευναι τών χύχλφ χατά τινα ίχνηλάτησιν, μή 
χαί τις δόλος ύποχρύπτοιτο. *Ος δέ χαί πολυπραγμο-
νήσαντες, χαί κακολογήσαντες, χαί άπειλησάμενοι, 
σ;αθερούς έρμηνευτάς τού πράγματος εύρον, τούς 
περί ημάς, έπραΟνθησαν, χαλ χατήλθον ήμεροι, χαί 
οΟχέτιήνώχλησανούδαμού, οίαλελυμένου τού απόρου 
σφίσι πρδς άλήθειαν. Τότε δή καί επήλθε ν ήμίν άπο-
ρήσοι, τί δήποτε τούς μέν άνω περί τδν τού μυροβλύ-
του ναδν σημαντικούς τού ψάλλε ιν μεγάλους κώδωνας 
ούχ ύποπτεύουσι, τδ δέ περί τήν μητρόπολιν συνθη-
ματίζον ξύλο ν τήν Ιεράν σύναξιν βαρέως φέρουσι; Καί 
διενοησάμεθα, ώς είκδς, μή τους τυχόντας Λατίνους 
δυσαρεστηθήναι, άλλά τών τινας έκ της Μεγαλοπό-
λεως οί τφ Ιερφ παρατυχόντες πολέμφ, τφ προεκτε-
θειμένψ είς ίστορίαν, καί μαθόν;ες έν τφ μεγάλψ ναφ 
τότε ξύλα τοιαύτα κροταλισμένα, καί τδν 'Ανδρόνι-
κον προκαλούμενα, ώς είς έπικουρίαν τών τής εκ
κλησίας, ψήθησαν κάνταύθα ημάς τοιούτον τι μηχα-
νασθαι. 

ρκγ*. Καί τοιαύτα μέν ήμίν τά ήμερινά κακά, έξ 
απείρων μέτρια καθιστορησαι * τά δέ .τών νυκτών, 
ονδ* αυτά έχουσι μή ού πρδς έριν τούτοις άντεπεξ-
άγεσθαι. Καί τέως ηλίου καταχυλισθέντος είς δύσιν, 
έχρήν τδν φρονούντα έσω χαλύβης είναι, μοχλοί ς 
τάς θύρας άσφαλισάμενον * ώς, εί γε μή ούτω έποίει, 
ουδείς άν έγγυην έδίδου περισωθήσεσθαι τδν άνθρω
πον. Άλλ' δτε χαί κατ* οίκον κρύβε Ις» ούχ ίχοι 
σχότον, άλλά πυρί χαταλάμποιτο ύπουργφ, ή χαί 
φω;1, έτερος τούτο κίνδυνο», περιιόντων τών £αρα-

ΒΕ Α LATINIS GAPTA. 1Μ 
operi pertoruiio qnoquc ewa erat. Ac in prinripm 
nttilii fuernnl rfiee qiiibus nec clandebantitr, iiec 
asaueia aynaxis Aebat, ad Dei laodes canenda*, 
niai qufe esaet receptus el perfugiens capiivitaii, 
actlicet ettaiti doinibus, Cum vero aliqnando liber-
laa »ppariiit, port* sacrae ciauea» fuerunt, lumen 
uiyslicum accensnm eal, eoncinnat i atinl psalini, sa-
eerdos cetebravit, popuhtsque noster, quantum po-
lerat, oliam habebnt ; titnc rontradixit damon, 
improbia Latinia irrtipnlibna, earris voeibus Inw 
diamibua, votiferantibua, astmelaque balbnlien-
libua, si conlinniiaiem boni iuteriiiiuent. 

123. Ili vero ligni piilsaiioncm ad iadican-
dtim popuio in eccleaia eoehim, impedtre voloe-
nint. Gain e prioeipto putsauim esi boc ad concio« 
neoi hora veaperiina, annali etaliin sunt adverstiin 
nuniium, ad ieliim ociiU aql eeleriiaiem fulgwia 
Barbari; dtaboli juxla consueiinlinem verbis utMtes 
aobis convictando, Quid hoc ? dicentes, tumqne 
iliod oput probibuerunl. H*o eorum voluntas ex 
timorenoatroad reliquoa venilqui luuc peajlebaat. 
Non mnltos veropoxi dies, poalridiead fesiiiin apotl 
no» exaliatioiiie reverendissimse crncis cetebrao-
dnm, praeconea a«cetidertini in apicem no«tri 
Caiholici eaeri m a.saueto oiBcio fungereiitar; 
noii enim licebat longiua diflferre ne bouus I I U U -

lius negUgerelar. Ubi iu ligno indicassftiit clariaa 
feelum, «n itenim barbari: nudi gladii, greaaaa 
eoruiu prompti, qu raMonea, iaquisirioneg circtim-
staniiuifi,quaai poel vesngia, nedolus aliquis laU* 
larel. Ubi vero pogi roulla» iuwlilea iadagaijoiies, 
ei ipjiirias ac tutoas, apios inierpreies rei inveno-
runl, qui apud nos eraiu, placali %\tn\, eomitoa 
dcvenerput, MIIIIO modo jam irepidaales quia 
diibium in veriiaiem abiera^. Tunc scire ιιοα 
poleramus quid landeni non auspiceniur uia-
gna liu&iunabula quaa auni aiipra leuiplum Vyro-
blyiai ad nfliciuiu diviiutui vocaalia, sed aegre fe-
rum ligiunn quod in meiiopoli indiiai sacram 
aynaxim? Exrogiiavimua auleiii, quod erat veri-
iiuiile, nou quoelibel Lalinos illnd improbare, aed 
qnoadam ex Megalopoliunia : iMi, qui adfueranl 
bidlo aacro de quo primo fil mpniio in bisioria, ciim 
didicis^col in magiio lemplo Ugua lum esse reso-

f nanlia, pularuut illa Androiiicunt appellare xeluX 
iu auxtlium eoruni qui erani in ecclesia, ideoqueuoa 
altquid biijusuiodi macbiuari. 

i i 5 . Haec sunl mala diitma, ad hisloriam mo-
dica jam loleralis comparala, nociurna vero aor» 
comparauda. Stalim ul 8ol occiderat boino prudens 
domi ee iticiudere debebat, ioies pessulis occlu-
dens; nUi iia lactum fuerit, nemine illum salvum 
fore spondere valeuti. Sed cum, licel dotai inclu-
sus, in lenebris ιιοιι essci, sed igne solito vel lumi-
n« illuminareliir domua, boc eral aliud periculum, 
supervenionUbus Saracenis, ac si qui slcut ittf 
neiarii lioniines (illi vero sunl mulii), inlerrogaa-
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libusque : Quid agii dominus quod non ee somno χ χηνών, χαΛ εί τίνες δέ Αλλοι κατ' αυτούς κακούργοι 

(πολλοί δέ οί τοιούτοι), καί άνακρινόντων, τί ποιών tradat ? fracUaque portis, imtis peueirant fa-
ciuntquc quod ipsis luboeril. Biceiiduiu vero nobis 
eat uon isios soloa esse qui male tractarentur, eplen-
dore ignia aul luminis favenle; sed eranl quoque 
sine igne et sine lumioe. Nentiite teaie enim bi 
nefarii penetraotee, nocle quasi inferni favenie, 
galeroque obvolvenle protecli, mulierea abduce-
baot a lalere tnaritorum, ligamen matrimonii 
violento raptu foede profananles; quatn iucenie 
aole consideraveraat, rapiebanl nocte 9 puellas 
quoque a mairibua, nondum facias, ut aiunt, 
wipplicationes uialrum pro nihilo babenles. Si 
bona rapercnl, qnasi eleemosynas quasdam, quaai-
que malum diviles opum censebant. Eraiit tero 

δ οίκοδεσπότης είς ύπνον ού κατακέκλιται; χαλ κα-
ταχλώντων τάς θύρας, χαλ είσπηδώντων έσω, χαλ 
δρώντων, οσα άν χαί είεν βουλομένοις αύτοΐς. "Εχο
με ν δ' είπείν καί ώς ούχ ούτοι μόνοι έκαχούντο διά 
πρδφασιν, τδ πΰρ χαλ τδ φώς, άλλά χαλ οί άνεμπύ-
ρευτοι χαλ άφώτιστοι. Ανεξέλεγκτα γάρ έπεια-
φρούντες ot χαχο\, χαλ τήν νύχτα ώσεί χα* fobu 
κυνέην είς έπίκρυψιν άμφιδεδλημένοι γυναίκας τα 
άπήγον τών συνεύνων, άφιέντες τδν του γάμου ζυ-
γδν έτεροκλινή τξ αρπαγή τής δυνάμεως * ήν ύπδ 
ήλίφ διευκρινοΰντι κατασκεπτόμενοι, νυκτδς άφήρ-
παζον καί νεανίδας τών γειναμένων, ατελείς, καθά 
τις έφη, τάς τών τεκόντων έπ' αύταίς εύχάς τιθέμε-

qui in domibus suis jugulareniur, malum impu- Β νοι. Εί δέ καί χρήματα συναπήγον, δσα καί προίκας 
nitum abeeme sole paiientea. Raiio eral furor 
nociurnorum furiorum ac gemilus iniseroruin. 
Qui ex Barbaris urbanioree erant ac facell, ama-
banl in portas irruere, virgis fraugerc, avellero 
anferreque in derisum, vel adhuc dominos loci 
eomno priyare. 

τινας, έκ περιουσίας τοντί τδ κακόν. ΤΗσαν δέ ot 
καί έσφάττοντο έπί τών οίκιών τηνικαύτα, ήλίιρ 
άμάρτυρον χακδν πάσχοντες. Καί τδ αίτιον ή νυκτι-
λόχος μανία, ή δίι έξεδόων οί κακούργου με νοι. Όσοι 
δέ τών βαρβάρων επιεικέστεροι καί παιγνήμονές, 
ούτοι δέ άλλ* ήγάπων θύραις έναλλόμενοι, κα\ 

κόπτοντες βάβδοις αύτάς, καί ή ^ιπτούντες καί είς φόρτον άγοντες, ή άλλά γούν τούς κυρίους τού τόπου 
άποστερούντες τού ύπνούν. 

Hac equidero el alia plura hie ac imprimis 
midilas, fames mullos caplivorum lurbanlea cora-
moventesque animas usque ad mortem, ex necee-
aitate eaa impulerunl (qaid enim aliud adhuc exco-
giiassenlT) ad sibi omnibus rationibus Lalinos con-
ciliandos, pratveniendo, adulando, blandicndo, ob-

ρκδ*. Ταύτα δή καί τούτων έτερα πλείω, καί μά
λιστα τδ γυμνιτεύειν, καί δ λιμδς τούς πολλούς τών 
αιχμαλώτων, θροούντα καί διαταράττοντα έως καί 
είς θάνατον τάς ψυχάς ήρέθισαν κατ* ανάγκην (καί 
τί γάρ άλλο έμηχανήσαντο άν;) ύπαικάλλειν τούς 
Αατίνους, ύποτρέχειν, κολακεύειν, θώπτειν, σαίνειν. 

seouendo, serviendo, omuia denique agendo ut ^ δουλεύειν, πάντα ποιεϊν, έξ ών άν καί ζήσαιεν, χα\ 
vinre possent ac absque limore esseni. Sed deiode 
eunt qui invili in sua recte feeiinatione offenderunt. 
Insani enim intempeslive loculi aunl, abdila iheeau-
roruin paiefecerunt, rapueruni ac despoliaverunt. 
Persecuti eunl fugientes, mullos ejusdem eangui-
nis, capiendos venaloribua malia tradiderunt, in 
mullisque alits peccaverunl, non sponte aua in 
ouinibus ageuies, sed ui cum vulgo loquamur, vel-
lent nollent. 

425. H«c sunt gravia quidem alque ad pudorem 
nosirum spectaniia quae coinmissa sunt in propria 
genle (quidacn enim eo descendisse convincuntur), 
ne per labia sua meminerit Deus. Inde niatrimo-

μηδέ φόβον έχοιεν. Κάντεύθεν είσίν οί προσέκοψαν 
είς τδν δρθδν δρόμον άκοντες. Οί γάρ μή έμφρονες 
χαί κατελάλησαν, καί θησαυρών κ ατε μήνυσαν κρύ
ψεις, καί ήρπασαν, χαί έσύλησαν. Ιχνηλάτησαν δέ 
καί φυγάδας, τού αυτού αίματος τούς πολλούς, χαί 
άγρεύσαι τοίς χακοίς θηραταίς δεδώκασι, καί πολλά 
έτερα έξήμαρτον, ούτι έκόντες £ς γε τδ πάν, άλλ* 
είπείν καθωμιλημένως, έκουσιακούσιοι. 

ρκε'. Τών δέ γε καί μεγάλα καί πρδς άναίδειαν 
χατενεχθέντων τού φυλετικού γένους (κατηγορούν
ται γάρ καί τοιούτοι έκβήναί τίνες) μήποτε μνη-
σθείη διά χειλέων αυτού δ Κύριος. Εντεύθεν οί αύ-

nia non legitima, inde muiieres recusames quos J J τόνομοι γάμοι · εντεύθεν γυναικών άπαρνήσεις 
viros lex novit, luiu \irginuin deQorationes, de 
quibus duces parliiu oon fuerunt liberi, pariim illas 
dimiaerunt; tura 4loca fomicationum, de quibus 
niulia audenler locutus, nullum fruclum percepi, 
uon valens avertere quse peccalum adiniseranl, eo 
quod dulte amarum jam gustavissenl, aliquando 
adversum me, ui gravem ad videnduiu, succlanian-
tes ι canem aborlivum guslasse. ι 

126. Denique soli motus et fissurae quibus do-
mus omues effossse fuerani, suffodientibus Barbaris 
quasi cuniculi vel talpx, vel porci, vel aliud ani-
mal radicea edeos sub boino vivens, ut vero alitcr 
lcquamur, quasi araiores. Videlur ouim velat cum 

άπανηναμένων, οΟς νόμος οίδεν άνδρας. Εντεύθεν 
παρθένων φθοραί, τών μέν ούτι καθ* έκούσιον τών 
άρχηγετών αύταίς τού είναι, τών δέ καί εκείνων 
προε μένων αύτάς. Εντεύθεν σε μνεία πεπορνευμένα* 
έφ1 οΓς έγώ πολλά καί παρακλητεύσας καί π α ^ η -
σιασάμενος άπρακτος έμεινα, μηδέ τάς πάσχουσας 
τδ Ιφάμαρτον έπιστρέψαι δυνάμενος, οία γεγευμέ-
νας ήδη τού γλυκύ πίκρου, καί πως ύποφωνούσας 
μοι, ώς χαλεπό ν, χορίου κύνα γεύσαι. 

ρκς·'. Εντεύθεν δαπέδων σάλοι καί άνασχίσεις, δι' 
ών οίκοι πάντες έξωρωρύχατο, ύπονομευόντων τών 
βαρβάρων κατά λαγιδείς, ή άσπάλακας, ή καί χοί
ρους, ή άλλο τι ζώον £ιζοφάγον γ^ωχαρές, είπείν δέ 
χαί άλλως, χατά άροτρέας. Φαίνεται γάρ , ώς χαί 
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άρότροις άνέσχιζον άν τά τών οίκιών, εΓπερ έχώρει Α Aratris enim domorum ftfndamenta excidigse vi-
τδ κατ" αύτάς εμβαδόν. Έναγχος γάρ τοι άσπαρτα 
χαί άνήροτα δ ρ εψ άμε νοι χατά τι πεπαροιμιασμένον 
θέρος χρύσεον, είτα καί άροτον οΤον τούτον διεχειρί-
ζοντο. έξ οί αυτοφυή τά χαλά έχέρδαινον έρμαια. 
Κα\ τοίς άμφλ τδν ήλιον μή άγαπώντες πλουτισμοίς, 
έπεβούλευον χαλ τοΤς χατά γής. Δοτέον μοι τούς αυ
τούς χαλέσαι χαλ χρυσωρύχους τήν έπιβολήν, χατά 
γε τους Ινδοδεν μύρμηκας (τοιαύτης γάρ ύλης έρωτι 
παρηνώχλουν τ^| γή) · τούς δ* αυτούς χαλ τυμβωρύ
χους μυριαχου. Ουδέ γάρ ουδέ τούς νεκρούς άνεπι-
βουλεύτους παρέτρεχον4 ώς δέ θησαυροφυλακούντας 
έλΰπουν, διασχαλεύοντες πλούτου χάριν, χαλ ούτω 
τέν φδην Πλούτωνα χαλ αύτολ νοεϊν ύπεμφαίνοντες. 

ρκζ\ Τί μοι πλείω γράφειν, ένθα ουδέ βίβλοι 

denlur, si nihil obeiabal. Auream enim megsem, 
iit poetse dicunl, ei agris non consiiis, non aratro 
aubaclis eoedem arando tulerunl ,etpulcbras frugt» 
epuntaneas, m areis deposueruni. Sic noncuntenli 
opibug gubgolatiig aubterraneas quoque iudaga-
runt. Liceat mihi eos aurirossores vociiare, ul 
forniicag appellamug, quae istius meialli amore 
duciae golum vertunl; sed et aepulcrorum effoe-
kores gexcenlie* audiant. Nam nec ipsos morlnos 
intacioa praetertbaiit, eed ul gazae cusiodea l«de-
bant, auri graiia spoliantea et infernum ei Piu-
tonem, id eal diviiiaruui deum, eamdem es$e agge-
rtnieg. 

127. Coi bono plura scribam, giquldem libri in* 
δλαι μαχραλ ίκανώσαιεν άν με, είς αδταρκες δια- ® i^gri tt grandeg non aufficerent ad conscribendum 

ea quae nobig acciderunl ? Atlameo qui apud no-
girateg ejusmodi rebog siudent, gimul didicerunt 
Dei gigna observanda esae, et mandata ejus per* 
flcienda. Si quig igilur bisloriam ediacere ei e* 
gignig fuiara augurari volueril, quae memortse Ira-
didiiwis attenta meoia legito. 

γράφοντα τοίς φιληχδοις, δποία ήμίν συνέπεσε; Δι' 
ών όψέ ποτε σύν χακψ έμαδον οί έν ήμίν κομψοί 
τήν νόησιν, χρήναι τά θεόθεν σημεία λεπτολογείν, 
χαί πρδς αύτοίς διευχρινουμένοις έχειν τδν νούν, καί 
ποιείν τά δηλούμενα. ΕΙ δέ τις ενταύθα ποδών φαί
νεται προσιστορηδήναι, χαί οΤα σήματα τών μελλόν
των προύφάνη, άκουέτω βραχυλογικώς, χαί ταΰδ' 
ημών εις ίστορίαν εκτιθεμένων. 

ρχη'. Έν πρώτοις μεν αγαθών ανδρών όνείρατα, 
δποία χαί ή Ιερά οίδε Γραφή μηνυτιχά μελλόντων 
είναι, προελάλουν, οία πεισόμεθα. Καί ημείς έγελώ-
μεν, έξουθενούντες τάς χαθ* ύπνους δηλώσεις, καί 
διαστολήν ούχ εθελοντές έξευρίσχειν δράματος τε 
χαί τών λοιπών, άπερ ύπνος φαίνει. Καί άπείναι δέ Q B0!umug. Kdera enim ioterpt^~~dW'^derunt 

128. iam ab iuiiio de eomnfie quae gacra 
Scriptura novit ut rerum futurarum itidioia, qua* 
eeniimtia jam diximug. Igitur nos rigiuiug, ilocci-
facienleg gomniorum indicia qus intergommiro 
ei somnia, quae per gomuum videmus dislinguere 

τδν μυροδλύτην της χαθ* ημάς πόλεως, χαί κατ* 
αυτήν τήν άλωσιν εισελεύσεσθαι, οί αυτοί έωράκασι, 
χαί ημείς ού πεπιστεύχαμεν. Ός γάρ όχλούντες οί 
πιστοί πρδς επικουρία ν ένέχειντο, άνεκάλυψεν αύτδς 
προορατιχώς ε Ες μάτην τυράννα δυσωπείσθαι. Ού 
γάρ άρτι, άλλ' ή μετά τρείς ημέρας έλεύσεσθαι. *Ην 
δέ τετάρτη μετά τάς τρείς ή τής πορδήσεως. Καί 
συχνά μέν έποτνιώμεθα' ι 'Ελθέ είς τδ σώσαι ημάς, 
μή ποτε είχωσι τά έθνη, {Ιού έστιν δ πολιούχος αυ
τών ; > "Ο δ* ούχ υπακούων, έξετόπιζεν ημών εαυτόν. 

ρκδ'. Έδάχρυον άγιοι έν είχονίσμασι · χαί έχαι-
ρον οί χενέλπιδες, λέγοντες δυσωπείν εκείνους υπέρ 
ημών. Έλέγομεν ημείς * Να\ άλλ* ούκ είσαχούον* 
ται, διδ καί έπιμένουσι κλαίοντες. Καί ήπίστουν 

Myroblyiani a civilate nosira absentem obsidionig 
lempore revergurom esse, nos fidera nullam babui-
mus. Cum enim creduli impaiienier auxilium ex-
gpectarent, Spse prophetice declaravii de lyranno 
trepidandum esse, qui post.lres taotum dies ven-
turug egget. Erai autein quarla dies ab urbe exciaa; 
el aaepe guppliceg precati gurafg: Veni ad salvan-
doa noit nequando dicant gentea, Ubi eac palronus 
eorum,? Ille autem uon audieas peregre abiit. 

129. Saucti lacrymabanlur in suis imaginibus, 
et gaudebant qoi vana gpe ducebanlur, dicenles 
illos nogiri cauaa affligi; nos aiitera dicebamue: 
Eslo, ged non exaudiuntar, ideo lacrymari pergunu 

ήμίν. Καί αυτοί μέν ήσαν έν έλπίσιν* ημείς δέ εύ D Ει nullam nobis fldem habebant, etsi ipsi gperarent. 
ειδότες τδν δλεθρον, έξ ών καί έωρώμεν χαί έλλόγως 
συνήγομεν, ούχ είχομεν δ τι χα\ δράσομεν · λέγοντες 
χαλ αυτοί μή τι πρδς άγαθψ είναί τινι τδ μέλλον 
είδε ναι, ένθα τψ φρυνούντι μηδέν ή γνώσις λυσιτε-
λεί· χαί χατά τήν της Ιστορίας Κασάνδραν (δχνώ 
γάρ είπείν, τά μείζω παρεισχυκλήσας καί προφη
τικά) άληθιζόμενοι μέν, άφιέμενοι δέ λαλείν είς 
άνήκοον. 

ρλ'. Έδειξε τι τέρας τότε ούκ αίσιον χαί ή πάν-
αγνος βεομήτωρ, ή παρ* ήμίν τού όδηγείν επώνυ
μο;, δειχνύσα, ώς αποστέργει τά καθ* ημάς, καί ούχ 
έθέλει μεθ' ημών είναι. Προοδεύουσα γάρ ποτε τότε 
χαθ' ήμέραν, ή τδ χύρος έχει τού τοιούτου καλού, 
κα\ περιελθοΰσα, ένθα τής πόλεως ή αδελφότης ήθελε, 

Νι>8 autem qui riiinani probe praevidebamus ac 
raiiociaabamur ex iig quae anie oculos babebamus 
dubii baerebamug quid faciendum esset, ei fuiuri 
gcienliam nihil prodesee afBrmanles, nbi ipgi pru-
denti nibit commodi afferi; et sicul Cassandra 
(non eiiiin de ejus prophetiig plura afferam), ve-
rum dixiroug, sed ad gurdag aures. 

130. Tum miracalum mioime faustum purissima 
Maier Dei, qu« apud nos Hodegelria, vi« dux, 
audii, exbibuit, indicaiis quod res noalras odisset, 
et nobigciun siare tiollei. Die quodam feslo cum, 
frairibug prseeuiiiibua, per totam civitaieoi am-
bulaggnl S. Mater, cl in eo essel ut io aedem suaui 
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per poriam intrare recusans βιιηι Α καί άποκαθισταμένη αύθις είς τδν οίκον αυτής, χαί 
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iugrederelur 
qui ipsam biimeris pertabal, pedero referre coegit, 
drnn poudere insolilo sensirn ingravescente op-
pressus paene humi caderel, nec ipse solus, sed 
quotquol luauuin imponere conarentur. Primo qui-
dem qui porlabai in gaspicionem venit quasi domi 
baec machinaias egget, ui gaepe flt. Ubi auiero viri 
aacri, inlegris moribus el qui nefae commiliere 
baud pogseiil,manum iinagini promovend* fruslra 
appoeuissent, ac nihtlo minus lol quoi eranl, 
movere loco valebanl, roetus ingeng omnea invadii 
vel cordatissimos, donec effusis lacrymis et gerat-
libus vocein elevarint ad Filinm sancia Matris, 
neque inde dcslherunt donec comprobaio prodtgio 
unus jain expeditus sine magno labore sanctam 

ταίς είσόδοις έγγίσασα, ούτως ώκνει τήν είσοδον, ώς 
αν* πόδα χωρεί ν κραταιώς βιάζεσθαι τδν αυτήν φέ
ροντα, καί ένιστάμενον βαρύνεσθαι ότιμάλα, χα\ πρδς 
τψ καταπίπτει ν γίνεσθαι · καί ού μόνον εκείνον, άλλα 
καί άλλους, δσοι συνεπιλάβοιντο. Καλ ήν μέν τήν 
αρχήν δ εκείνη ν άνέχων ύποπτος, ώς οίκοθεν τοιαύτα 
τεχνώμενος, δποία πολλοί τερθρεύονται · ώς δέ χαί 
ίεροί άνδρες, αγαθοί τδ ήθος, χαί οίοι μή παλαμά-
σθαι τά μή δέοντα, συνήραντο έγχρατώς, χαί πάντες 
έλάττους ήσαν τής τού Ιερού σίγνου Ισχύος, χαί ούχ 
έπείθετο είσελθείν, άλλ* ήν, ώς είπείν, άφόρητον, 
ύπέρχεται φόβος απαντάς, δσον έχρήν παθείν, έχέ· 
φρονας· καί άναπρήσαντες δάκρυα, ύψωσαν κλαυ-
θμδν, καί φωνάς επήραν πρδς τδν ύψιστον Υίδν τής 

imagii.en ad sedem suam portarii. Quod virie * πανάγνου Μητρός. Καί ούκ ένέδωκαν, έως τοΰ ση
μείου ήδη διαδειχθέντος, είτα μόνος δ βαστάζων άβά> 
ρυντος χαί άπαραπόδιστος ήγαγε τδ άγιο ν μόρφωμα, 
ένθα ίδρυται. Καί έδόκει μέν καί τούτο τοίς γενναίοις 
φρονείν ελαφρό ν · ημείς δέ οί ασθενείς έβαρυνόμεδα, 
ύπονοούντες, δπου νεύει τά τού πράγματος. 

ρλα\ Άπεκρίναντο χαί τά ίερά λόγια έξ ερωτή
σεως τάς αποβάσεις τών έν τψ μέλλοντι, τήν αλωσιν, 
τήν ήμέραν αυτής, τδ κατάκοπη σε σθαι ημάς. *Ω προ
φητικής εύκρινείας εκείνης) ώ άνεπικρύπτΟυ απο
φάσεως , καί μή έπισυρομένης λόξωσιν 1 Καί ημείς 
έκωφεύομεν. 

ρλβ'. ΤΗν τηνικαΰτα χαιρδς, παρά τά τελευταία 
τής αλώσεως, χαί περιχοπάς εύαγγελικάς έπ* εκκλη
σίας έχφωνείσδαι, δι* ών τά τής Σιών στηλογραφούν» 
ται κακά· Καί οί έσω φρενών Ιερολογία ν κατά της 
πόλεως ύπενόουν αυτά. "ένδοξε τψ άρχηγφ τηνικαύτα, 
οία τών στρατηγικών άπεγνωκότι, διατάττε*θαι τά 
χαθ* ημάς, καί διεγείρε ι ν ώς οίον άπονυστάζοντας, 
ίνα φαίνοιτο τοίς μή συνιείσι διά πάντων ημών καί 
προμηθέστατος. Μηνύεται γούν ήμίν παννυχίδας 
άγρυπνητάς έπιτάξαι περί τούς μεγάλους ναούς, 
παίζων έχείνος χάνταΰθα* Τί γάρ καί έδει προτρέ-
πειν εύχεσθαι, δχερ εκείνος άπηύχετο, τήν σωτηρίαν 
τής πόλεως;*Ην δέ οί έπίνοια δσιούσθαι τδ εύσεβείν, 
καί έπιχρύπτειν τήν δρεξιν, ίνα δοκή πάνυ περιποι-
είσδαι τήν πόλιν έφ* άπασιν, εί γε δέλει καί εύχάς 
τάς υπέρ αυτής· οίμαι δέ, καί ένδεικνύμένος, ούτω 
καταστήσαι τά τής πόλεως, ώς ευχών καί μόνων αυ
τήν δέεσθαι* δμοιον ώς εί καί (ατρδς κάτεργασάμε-
νος έκ τίνος φαυλότητος έπί δανάτψ άνδρωπον, είτα 
επιτάσσει προκαλείσθαι ίερέα, έφοδιάσοντα ήδη θνή-
σκοντα σωστικψ άγιάσματι. Ουδέ γάρ ήν επιπόλαιος, 
άλλά καί λίαν βαθύς εύτραπελεύεσδαι, δσα γε πειρά-
σασθαι τού άνδρδς τούς δεινούς γνωματεύειν ήθη 
τών, οίς άν περιτύχωσι. Διδ καί ταύτην προσεποιείτο 
τήν θεοκλύτησιν, ώς ούκ άν τδ θείον θεραπεύοιτο. 
"Οπως δ* άν είχε τδ πράγμα, δ μέν είπεν, οί δ* εκ
κλησιαστικοί έπήκουον. Καί δή χρεών προλάμπειν 
τοΰ ψάλλειν τδν γλυκύν μελψδδν Ααυίδ, έπήλθεν ούτι 
κατά αίσιον τοίς δεησομένοις (ήν δέ βαθύς δρδρος 
τότε, ού λαμφδέντος ήλίω έάλωμεν), έπιλέξασδα» 
ψαλμδν εκείνον, οδ κατάρχει μέν τό · t 90 Θεδς, ήλ· 

gravibus futile est viguin; nos aulem miseri qui 
onere isto gravaii fuiiuus, prebe novifttus, quid 
xe* sibi velil. 

131. Sacra oracula iitterrogata evenlus fuluros, 
dieui urbis expugnatae, exieruiinaiionem noatrara 
predixerunl. Ο certam propheiiam ! Ο rei indubi-
la isel miniine «quivoc» revelalioneiD l Osurdila-
lem nogtraai 1 

132. Erat tunc lempag, expugnalionis inquam, 
qno verba evangelica quibus caladnilates Sion prae- Q 
flguralad fuerant, in ecclesia recilari debebanl. Viri 
fciiioi gravag de civitate ea inierprelabantur. Tuuc 
duci qui de eventu desperabat, res noslras dispo-
nere, nosque indolenles excitare coepit, ut esdem 
έ\ cordi esse vlderentur iis quiearum rerum ignari 
€rant. ^am quagi ludendo circa inagna (empla 
excubias agere nob'i%praecepit. Cur enim pro civi-
iatis salnle preces facere ? Jn menie auteni ba-
bebat retigionem colere, quod B O D eine aliquo 
aimalacro faclebat, ut maximam civitatia curam 
gerere videretur, precea pro ea facere jubendo. 
Equidem puio civiiatis slaium eum fuisae ul cerie 
anpplicationibus ei anle omnia opua essel. Ita 
rtiedicus qui imperilia sua bominia aegri vilam ia 
discrimine poauit, sacerdolem advocat ui vialico D 
morieniis saluteni firraet. Gravior enim eral quam 
qui jocaretur, quae esi indoles eorum qui bomi-
num mores ex usu cognitoe babent. Idcirco rem 
rcligioaitatis epecie probaiamfecit.Utcuaquefuerii, 
IIIa jubenli ecclesiasUci obediarunl. Et cuiii ne-
cesse essel ut carmina dulcia Davidis canerenlur, 
accidil inopporlunum aliquid (crai aulem dilucu-
luno, post quod eole orienie capti sumua) ui psal-
muro eligerent ciijue inilium, Deus, venernnl 
genies in haarediutem tuam; ei deinde, Pollue-
runi lemplum aanetum tuuiii; posuerupi moilicina 
servorum luoruoi, ei reliqua. Propbeta eiiim di-
vinua ex revelaiione eorum qul precum iacienda-
ruin gralia conveneranl inapiratas erai, diccns; 



119 D I THESSALONiCA URBB Α tATINIS CAPTA. ISO 
δοααν Ιβνη είς τήν κληρονομίαν σου * ι έφέπεται δέ Α Ad quid prectbus ad Deum optit babemuft, qul 
τό- c Έμέαναν τον ναλν τδν άγιόν σου* iOcvto τά res noalras plane cognilas babet? 
δνησιμαΖα τών δούλων σου, ι χσΛ τδ έξης * μονονου χρησμψδούντος του Προφήτου καί δεοπάτορος δι* 
δποφητείας τών ήθροισμένων είς δέη σιν, καί λέγοντος* Τί άν έτι δεοίμεδα πρεσβειών είς θεδν, ένθα 
έκείνψ τά χαθ 1 ημών άποπέφανται; 

ρλγ*. Είχεν ούτω ταύτα, πλείοσιν έτέροις παρασπι-
ζδμενα συγκρότημα σι τής του κακού" δηλώσεως. Καλ 
τοίνυν τψ συχνψ τούτων άπαντες άνεφρονούμεν, 
δψιμον συναγοντες νουν, καλ τδ πρώην Θράσος απο
ποιούμενοι. Ού γάρ άν εκείνο Θάρσος, εΓποιμι, έλλδ-
γως είχομεν, καί ένοούμεν ούκέθ' ήμίν είναι φυκτά. 
Ούκουν Εφδησαν καταντήσαι είς πέρας αί τών εκκλη
σιών δεητήριοί αρμονία ι, καί δ πόλεμος, έτι τών 

455. Ilaec et plura afia ad aRrumnas noslras 
conspirabanl, quarum frequenlia fecit 111 resipi-
Rceremus, ei temeritate deposiia sana mente omnia 
examinaremus. l l b enim audacia raiionem coim-
lem non babebai, et nihil nobis fugiendum esse 
jndicabamns. Sic igitur dum in conciontbus eccle-
siasticis aolamen qaaerebant, bellum, cum pealmi 
a snppHcantibua canereDtar, lamenlaiiones sug-

ψαλμών είλουμένων έν τοίς τών δεομένων στόμασι, ^ gessit, ln gemitus et infernalia suspiria converiit, 
θρήνους πσρέβυσε, καί είς γόους οίκτρούς καί αλα
λαγμούς $δου άντιπεριέστησε, καί ε!ς φυγήν αυτούς 
άδροεσδέντας Ιπτυρε, καί τοιαύτα διέδετο, ώνπερ 
δΐω μεμνήσεσδαι τούς ζώντας Ιν περ δνείροις * εΓπερ 
ού τά ηδέα μόνον «ροπίπτουσι τής καθ* ύπνον φαν
τασίας , άλλ* ουδέν ήττον καί τά φδδον ένδειξάμενα. 

ρλδ\ Καί ούτως έξ ίδίας έχθρας, τής τε κατά τδν 
βασιλέα Ανδρόνικο ν, καί τής κατά τδν δούκα Δαυίδ, 
κοινδν κακόν κατέσκηψεν άνάπαλιν τψ γνωματεύσα
με vtp πολλά τών κοινών κατά τινας Ιδίας έχθρας λαγ-
χάνειν έπανόρθωσιν. Καί ούκ ευφράδης ήμερα, ή 
τής πανωλεθρίας , κ α τ ε ^ γ η ήμίν · ήν ήθελον μέν 
έκ τών τοΰ καλού ένιαυτού άναπληρωμάτων αύτίκα 

et eoncione diasipala animos ita affeeit ut qoi viia 
enpertlUes eraot, lugubrem istius calamiiatis me* 
moriam eervatarl sint, elqutdem non Jucundae tan-
tttm ree, sed formidolosae eiiam dormieniium ima-
giaationem tangunt. 

454. Sic ex odio privaio |n Andronicnn) et Da*» 
videm ducem malura corapiune rursui ingruit i i i 
animos eorum, qui seutiunl pleraqae noala com-
munia ab odio priraio emendarl posae. Nobis 
autem non pulchra diea, imo quae oobis omui-
bus exiiiosa fuit, i l luxii , et quam ax anni 
spatio siatim reciaam teilent, aicut Job in aflli* 

έκκοπήναι, όποΓόν τι λελυπημένος καί δ κχρτερικδς C ςΐίορβ ac moerore suo deprecalue est. Sed qai 
Ίώ6εύ{ατο. Άλλ' δ έπιτάξαςτφ ήλίψ όρίζειν τά τού 
ένιαυτού καθ* είρμδν τδν άπ* αίώνων, έξουδενώσει 
πάντως τδ τής ευχής ταύτης, πεπαιδευκώς άλλως 
εύχεσδαε, άνθρωπικώτερον. Τδ γάρ ούτω γονυπετείν 
έν δεήσεσιν ούκ άν εΓη ψυχής μή παραφερομένης* οΓς 
παθαίνεται · όθεν καί συγγνωστά, εί καί ούτω λαλού-
μεν. Αίθοι γάρ ενταύθα ούκ άν παδήναιντο, καί δσους 
κατ* αυτούς. Πώς γάρ άνθρωπος, Ινθα καί τών πολε
μίων οί φαινόμενοι 0εδν είδέναι, καί τι έχειν οίκτου, 
καί άδηρίωτοι, έδάκρυον καί κατεστέναζον, βλέπον
τες πόλιν τοιαύτη ν ούτω κατηκισμένην καλ έζημιω-
μένην κακοίς, άπερ, εί διενεμήθη, πλείστην άν τής 
οικουμένης είς εύδαιμονισμδν έξήρτυσαν; Ού γάρ 

soli ab initio aarcalorum curauiD praascripait, 
istas precea reapuii, utpoie bumanat naiuna ia* 
congruas. Genibus enina flexis orare non esl aaiinat 
qua? mala patienter fcrt; ideoque sertuoni nostro 
Ignoscenduoo erit. Nara lapides ipsi non tacerenl 
tii ialo slaiu positi. Quoraodo enim horoo non 
movereiur, ubi vel inter boelea i i qui Dei DOUO-

nem babere, ac miserkordja ipoyeri ceaaeniur» 
lacryniabnndi gemebant, urbem ulem, tanlia 
aerumnis obrutaiir, et lot bonisorbaiam videntes, 
quae si repariiia fuiasenl, roagnam terr* partem 
beassenl ? Non enim urbs vulgaris erai, sed for-
tuuaiorum sedes, quam qui novcrat, oblivisci noi| 

πόλις ήν ή απλώς, άλλά μα κάρων γή, οποίαν ό μαθών -ρ puterat; quae bonis lerreatribus semper abundao* 
ουκ άν Εχοι λαθέσθαι αυτής * ή θάλλουσα εσαεί τοίς 
κατά κόσμον καλοίς, έξήνθησε τότε άτημελήτοις νε-
κροίς, ών καί είσέτι σώματα άκηδέα κείται έν πα-
ραδύστοις, ανδρών, γυναικών, νηπίων, ακμαίων, με-
σαιπολίων, γερόντων * είπείν τδ άνηλεέστερον, 
πάρει μένων, ή καί άλλο τι σίνος παθόντων άποτυχίφ 
φύσεως * καί αυτών δή τών όπηδήποτε νοσοκομουμέ-
νων, ούς ούτε τείχος είδεν, ούθ* δπλον έτριψε. Τδν 
γούν εκκλησιαστικών ξενώνα είσδραμόντες οί δεινοί, 
καί κατά σκιών άνδρίζεσθαι, πρώτον είς αυτούς άπ-
ησχόληααν τά ξίφη * μετά δέ κενδν τδ πάν άφήκαν, 
ών έντδς Ιστεγε , τών τε πρδς ίατρείαν, κα\ οΤς οί 
τληπαθείς έσκέποντο. Καί νύν τδ τοιούτον καλδν ούκ 
έχει τινά ξεναγωγείν. *Αλλ* οί πρδς νοσοκομίαν άπο-
νεύοντες ερχόμενοι, καί τδ κένωμα βλέποντες, καί 
τδ πρδς ύγίειαν βοήθημα, ώσεί καί θανάτου καταγώ-

tuoc cadaveribos acatebat, quaB nuoc quoqqe ia 
locis obscuris jaceni, virorum, mulierum, pue-
roruno, infanlium, adultorum, media3aetatls,S€num 
ipiserrime dereHciorum, aut si .alia a oaiura labe 
afflicli eranl,quoataraen nec murus videral nec lela 
teiigeranl. Cum in ecclesiasiicorum hospilium lotras-
eant, manu fortes, cum ambria pugoare asaueti, 
primogladios in ipaosverleruni; poatea vero omnem 
iocttnibabilandum medicis et aegrotorum cuetodibus 
reliquerunt. Attamfn b»c magniflca doroos nemi-
nem adbuc bospitio excepit. Qui aulem ad aegrolo-
rura curationeni veoerunt, locovacuo conspecto, 
id genue auxilii ad oioriem duceniis perborrescen-
les, capiia tundenlee el quasi in exlrerais ̂ emeates 
domum redeunt, morti se commenda^uri. Ibi nec 
guitam, nec ramentum salutiferum am aliud similo 
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Ullibi in deserta urbe iiivemsaes, quia barbari fe- Α γιον, άποτροπιαζόμενοι, τύπτοντες τάς αυτών κεφά

λας, καλ οίμώζοντες ώ; έπιτελεύτια, έπαναστρέφουσιν roces et iuhumani oinnia abstulerant, bomines m 
,culli eiignari, sinemorum nedum arliiim cultura, 
qiiamm ne rudimenia quidcm no erani; homines 
eloqueniia aeque at venuslatis indueiriae vulgarig-
simai experteg, qui nostram urbem omnibus hisce 
bonis privartiiii, ita ut roirum non sil qtiod tot 
caedes locum habuerinf, siquidem vel animalibug 
non peperceruni in furore guo et in vasa, ut lccy* 
tbos el alia viliora iugaevierunt. Adde quod mulli 
adeo vecordcs fuerunt ui nec verum slatura vide-
rent. 
μηκέτι θαυμάζεσθαι, τί δήποτε αυτοί κατ'ανθρώπων 

οΓκαδε·, κα\ κείνται • θανάτω έπιτρέψαντες εαυτούς. 
Ουδέ γαρ ουδέ έστι ^ανίδα ή ψήγμα τι νοαήλειον. 
ούδ* άλλοθί που τής χαθ* ημάς έρημο πόλεως εύρέ-
σθαι, πάντων ύπδ τών χα\ αγροί χω ν χαλ άπηνεστά-
των έξηφανισμένων · οΖ ούδε μίαν χάριν μή Ζτι γε 
καταπλουτούντες, άλλ* ουδέ οΐμαι είδότες * άνθρωποι 
άχαρίστεροι πάντων, ών άν εΓποι τις, καί λόγον άλλον 
άπειρόχαλοι, καθότι τφ.χυδαίψ τής πολιτεύσεως χό
λου παντδς ήσαν άπείρατοι, καλ τών τοιούτων απάν
των αγαθών τήν καθ' ήρας πόλιν άπωρφά ισαν, ώς 
θάνατοι αυτόχρημα έξέβησαν, εί δίχα τών τοιούτων 

χα\ άλογων άφειδείς ήσαν χατά μανίαν τήν χαθ* ημών, καλ άγγείοις ένύβριζον είς κατάχλασμα, μέχρι 
χαλ αυτών λαγύνων χαί ληκύθων, καί εΓ τι φαυλότερον. Οί δέ χαλ άλλως είς τόσον άγροιχιχώς είχον, ώς 
μηδέ δφθαλμοίς ποτε διαλαβέσθαι δοχείν τά σπουδαιότερα. 

135. Igilur mullas res prelioaas io saccig ac paa- ρλε*. Αινέοις γούν σπειράμασι χαλ σαχχίοις χαλ 
nie lineis cerlatim collegerunl, alia inlus compre- βάκεσιν αγαθά καλ πολλά καί τίμια έγκείμενα πρδς 
benderunt, vasorum ora recludendo, vilia autem Iptv άναλεγόμενοι, τά μέν ένδον έξερίπτουν, άνοί-
vasa in fenne deslinarunt, prxaertim iia diebug γοντες τά τών αγγείων στόματα, καλ συνεπάτουν · τά 
ubi rapinae omnium cupiditaiera exercilabant. Qui β δέ αχρεία δοχεία είς κόλπους παρέβυον, όδολιαία ώς 
autem alii poat aliog gupervenerunl, quascunque τά πολλά δντα. Καί τοιούτοι μέν οί πλείους τά πρώτα 
feg volebant abstulere, ac diviiee emerunt. Erant 
autem rudiggimi ingenii et roaxime agrestia. Qnt 
porro mercalurae faciendae graiia prodibant el pro 
faculiailbus maguuin aut parvum ubi quid acquirere 
poterant, parvo conienli res ad vilaiu neceseariag 
emcrunt. In quo gciendum esl quod auruui dupli 
preiii erat, argenlum tnolifplicig ponderis ac pre-
i i i afeslimatum cum nummig aereia conimutabatur. 
NfC libri, quorum jacmra lilleralum bominem pc-
toiius affligere poasei, nec vesies quibus Seres 
pras omnibug gaudent, nec opera lexiilia aranea-
rum lelia comparanda, el aut quat a verme ariiii-
ee e tenui fllo conftciunlur homitieg barbarog et 
omnium delicatiorum ignaroe moverer poieraol; 
quare isia otnnia vili prelio vaenibant. 

156. Fuerunt qui viuum pervetustum eo quod C 
roiuus dulce erat el odorem medicaium aina< 
rumve indicabat, reapuereni noo obsianie galti-
britalc quam hominibus praeeerlim vulneralis affe-
rebat. Igiiur bic oplimus liquor coniumeliose effun-
debatur, nec ullius osus ad roorbos ganandoa eral. 
llanc ob causam in murorum circuila gepullor 
noninveniebalur; buc adde quod vulneraiiinnumeri 
morlem proraittebant et sepelienliura brachia mul-
lum requirebant. Quot domoa illi vulnerali eva-
cuaverunt! Sic et vinum vetustura funeralia, ut 
ita dicam, gubiit, ulpote quod el ipsum cum iis qui* 
ob ejug careniiam aegrolabant comuiortuum est. 
Receogvero nalus subsiliebat, agilatus et bulliens, 
ei baec ebullitio in bibeniibus quasi minae in viiam 
condemnatam erani. Qui enim illo vino repleii 
poslea Letbea potionem a Morle oblalam bibebaat 
non nostratibus tanlum (quod dicere juvai), sed 
pr.ecipue Lalinis, qtiando uvag manibua preme-
btm et mugium gorbcbani, ne primitix in am-

έν άκμ? τής αρπαγής. Έπελθόντες δέ οί μετ* αυ
τούς, καλ οί μετ* εκείνους έτι, έφορτίζοντο τά έγκε-
χυμένα χαλά, χαί πλούτον συνέλεγον. ΤΗσαν δέ καί 
αυτοί άγεννείς άγροικοι, καί ουδέν άστείον πεπαι
δευμένοι. Τοις γούν κατ* έμπορίαν παρατετυχηκόσι i 

καί εΓτε ίσχνότερον, ή πρδς πάχος δυναμένοις κτά-
σθαι τά έμπολώμενα, βραχύ τι λαμβάνοντες, κατήλ-
λαττον τά τψ βίψ τίμια. Κα>. έστι μαθείν, ώς διπλούς 
μέν δ χρυσδς, δ δέ άργυρος καί είς πολλαπλού ν πονη-
ροίς είς άλλαγμα χαλκείοις προίετο. Βίβλοι δέ, άς 
άπολοΛεκώς τις δάκνοιτο άν τήν ψυχήν διά βίου, καί 
φάρεα, οΤς πρδ τών άλλων φιληδούσιν οί Σήρες, χαί 
λοιπά έργα Ιστού, οΤς αραχνών μίτος έρίσειεν άν, 
καί δσα δέ 0ίζαν γενέσεως φέρουσι σκώληκα, έργά-
την τρυφερού μηρύματος, ούδ̂  αυτά έφολκά ήσαν 
τοίς μηδέν είδόσι καλδν, άλλά παρε^βιπτούντο εί-
καίου τιμήματος. 

ρλς-'. Παρ* οΤς καί ό τριγέρων οίνος διά τδ άγλευ 
κές έξουθενείτο , οία καί τι φάρμακον ούκ αγαθόν · 
οίου δή οίνου χρεία καί μάλιστα ήν τά τε άλλα, καί 
διά τούς έν πληγαϊς. Έξεχείτο γάρ τδ καλδν εκείνο 
ύγρδν, ώς είς ποταμούς · δθεν ούτε αύτδς ήν, ούτε 
τι άκόλουθον μάλαγμα, ούτε δ καθ' είρμδν κατάδε· 
σμος. Διόπερ ού μόνον κύκλψ τού τείχους τών νεκρών 
κειμένων, καί περί σύμπαν δέ τδ τού τοιούτου κύ 
κλου έμβαδδν, ούκ ήν δ θάπτων άλλά καί οί πεπληγ-
μένοι προσθήκην έποίουν τψ $δη, καί πράγματα 
προύξένουν τοίς θάπτουσιν. "Q γούν όσας έξεχένωσαν 
οΙκίας καί οί τραυματίαι, κατά πολυμερή ποσότητα 
έκλείποντες! Καί ούτω μέν δ γέρων οίνος έκφοράν 
έπαθε, συντεθνηκώς οίον καί αύτδς τοϊς κινδυνεύσασι 
χατ' ένδειαν αύτοΰ. Ό δέ νεογνδς ύπεσκίρτα , ζέων 
καί βραττόμενος · χαί τδ βράσμα ήν τοίς προσιεμέ-
νοις καθά καί τι έμβόημα, καί απειλή βίου ύπεξαγω-
γής. 01 γάρ τούτου ΰποπιμπλάμενοι, είτα τού τής 
λήθης έπινον πόματος, δ θάνατος οίνοχοεϊ, ού τοϊ; 
^με^έροίς μδνο'.ς, άλλ' και προφέρων τψ στόματί 
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χαίρω) καί μάλιστα τοίς Αατίνοις · οίς μέγα τι χα- Α pborig dfcfilescerent. Nos quidem bnic vino fmido 
λδν αύτδς έχρίνετο, άμα έκπιέζουσι χερσ\ σταφυλάς, 
χαί jfapouot χανδδν τδ νεό.θλιπτον, ίνα μηδέ ταίς λα» 
γύνοις πρωτείου υποδοχής έκχωρήσωσι. Καί όφείλο-
μεν ημείς τψ τοιούτω βρασματίφ οίνψ χάριτας, οΓα 
προσεταιρισαμένω χατά Αατίνων τδν θάνατον* δν 
έπώτρυνεν αύτοΖς χαί τά ύεια χρέα, οΤς τάς γαστέ
ρας «λησμίως Ισαττον * ούτω δε καί τά έχ βοών χα\ 
τά χαλά σχόροδα, δι1 ών δ χαθ' ημάς χλήρος έσω-
ζετο, χαταψαλλων καί καρπισμένος τά ές ζωή ν, χαί 

gratiag ob id debemus, quod Laiinis niortem dedit, 
iimul cum cartie porcina, quibos venirem inferae-
nmi, ut et bubulis ei alliis, qoibus clerus noster 
inier psallendum et vicium quaerendo gugtenlaba-
tur, el sic homicidia puniens, quibus isti in nostra-
tee Sflevierunt, beatos dicenies non ipsos, sed mor-
boe, imo mortem Gadibus inveclam, apud quos in-
fernus bonorabatur, licet in iragc&dia roora graleg 
ignoret. 

ούτω τιννύμενος τούς φόνους, οΓς εκείνοι τούς ημετέρους ένέ^βιψαν, καί μακαρίζοντες ούχ αυτούς, 
άλλά τήν νόσον, ήδη δέ που χα\ τδν θάνατον χατά τούς άπδ Γαδείρων, παρ' οΤς δ $δης έκτετίμητο, εί 
χα\ μηδέ μίαν χάριν οΐδε θάνατος χατά τδν τραγψδόν. 

ρλζ'. Τδν δέ συχνδν τούτον Αατινιχδν θάνατον 157. Numerosas Lalinorum raorlea Alduinug 
αύτδς δ Άλδουϊνος έτράνωσε, περίλυπος φάμενος diaerte narravii, mcesio animo refereng plug quam 
υπέρ χιλιάδας τρεϊς μεγάλων αύτοίς ανθρώπων έχ Β tria millia virorum praecipuorum eo morbo exslin-
νόσου πεσείν. Σωρδς ούτος ηδύς ήμίν, εί χαί μή άντ- clos esw; qui numerus nobig non displicet, licet 
εσήχου πρδς τήν έξ ημών στοιδήν. Συναριθμουμέ-
νων δέ γε χαί τών έν πολέμψ πεπτωχοτων, είχομεν 
παραμυθίαν πλείονα. *0 αύτδς γάρ αίτιώμενος άλο* 
γον άντιστασίαν ημών, καί ζημίαν εντεύθεν τοΰ βη-
γδς, έξετραγο)δησεν υπέρ τρισχιλίους πεσείν ύπδ 
των έχ τού τε/χους έξω χαταπεμπομένων βελών δίχα 
γε τών έν προνομαίς πιπτδντων, ή χαί άλλως, ώς δ 
τού πολέμου κύδος έ^βιπτε, χαί δ τής δίκης τροχδς 
κατεκΰλιεν, εύστροφα περιφερόμενος. Πολλούς δέ 
χαί λιμδς άπηγεν. Έστενοχωρείτο γάρ χαί σφίσι 
τά αναγκαία. 

ρλη'. Καί ούτως ήμίν έπεσταλάττετο νέκταρ πα
ραμυθίας τή ύποχαταβάσει τής πολεμίου στρατιάς. 

de nogirig noo minug multi perieroni. Quod si eo-
rum qui in praliig eeeiderunt computum facimng, 
DOn parum consotalionis datur. Qul enim iogur-
reclionem nogtram in absurditaiig loco posuit, ra-
gig vindictam invocan s tria millia et quod excedit 
telia e muro conjeclig giiccubutgse more tragicu 
refert,exeeptig iig qui inter frumenlandum aui ali-
ter interierunl, proul belli alea volait, et fortuua» 
rota jugiter volvens disposuil. Multoa etiara fameg 
necavit, ciborum inopia gragganie. 

158. Sic nobis nectar consofationig exbumilitite 
exerchug bostilis, quam Laiini nobis associali 

ήν οί δεξιώς φιλιωδέντες ήμίν Αατϊνοι (πολλούς γάρ C (mullos enim nostrog fecimus, dum Deo grata ope-
ύπηγόμεθα, πραγματευδμενοι τά έχ θεού) έξεκά-
λυπτον, υπέρ δγδοήκοντα χιλιάδας πεζή έπελδείν·" 
ών χίλιοι μέν πεντάκις φερέγγυοι έμαρτυρούντο. 
ίππόται είναι, πεντήκοντα χιλιάσι 'Ρωμαίκαίς έναν-
τίαι χατά τήν εκείνων δδξαν αντιδράμείν. Τών δέ 
λοιπών οί μέν ίπποτοξόται ήσαν, οί δέ ψιλήται, χαί 
άλλως δε μεδ* δπλων χρήσιμοι. Συνεπληρούν δέ τδν 
πολύν έν αύτοίς άριθμδν χαί άνδρες, φασί, τοΰ 
'Ριζίχου, μήτε διάρια λαχόντες εκείνοι έκ τού £η-
γδς, μήθ* ύπόσχεσιν * επακολουθήσαντες δε τψ λοιπψ 
στρατφ, εί πως τών έργων συναιρεμένοι, τά έχ τύ
χης εύροιεν αγαθά. Καί τοσούτοι μέν τδ πεζόν. Τδ 
δέ ναυτιχδν, άλλ* αυτοί δήλοι κατ* άριθμδν τδν υπέρ 
διακοσίας νεών, σύνγε τοίς πειραταίς» οί καί αυτοί 

rabamur)deiexerant,plug quam octoginta millia ar-
roatorum, e quibua quinque millta equitum specta-
lae virtutig in aclem processerunl contra quinqua-
ginta mlUia Romanorum, prout ipei referunt.Caetert 
autem partim gagiitaril, partim levis armalur» 
erant, omnes uiililatisindubitals. Horum numerum 
compleverunt copiae a Rhizico niiss», qui neque 
gtipendia nec allum donativum a rege oblinebanl, 
exercitum aulem gequebantur, ubi operam navan-
lcsfortuna juvabat. Hic igitur fuit copiaruiu lerro-
strium numerug. Vireg navaleg plug quatn ducenia-
rurn navium erant ctun piratig, qui et ipsi nibil a rege 
accipienieg forlunse vicissUudimbus se permitte-
bant; a quibus terra marique pressi in vilae dig-

μηδέν βηγιχδν έχοντες, τύχης δώροις επέτρεπαν D c r i m | n e f u i m u 8 ; aHi morte funcli erepti sunl; nog 
εαυτούς * όφ' ών, κατά γήν τε καί θάλασσαν πιεσάν-
των ημάς, έξεθλίβημεντής ζωής. Καί οί μένθανάτψ 
χατεσπάσδημεν, οί δέ, τού φδου τδ στόμα συγκλεί-
σαντος, οΤς, οΤμαι, κεκόρεστο, ήμιθνήτες έ μείναμε ν. 

ρλδ*. 'Λλλ' ενταύθα παρεκβεβηκότες χαθ* Ιστορίας 
ανάγκην, άναδραμούμεδα πρδς μικρδν αύθις, έχφή* 
ναι τδ καίπτωχικδν καί ύπόπαχυ τών κατακλυ
σμού δίκη ν πα ρασυ ράντων τά πολιτικά 4 οί τά μέν 
τίμια εύήδως καί ώς οία βρεφικώς άπεδίδοντο, ού 
άντιςαύτοίςχειρίσειε· τών δέ λοιπών ουδέν ή βραχύ 
τι παντελώς άνθίστων τίμημα, καί μάλιστα τών, 
δσα εξοπλίζει χειρομάχον πληθύν. Άλλ' είχον αυτά 
είς χύμα προκείμενα αϊ λεωφόροι, τά ελαιώδη ευώδη, 

ipsi qula infernug, jam replelue, og clausit, gemi-
mortui jacuimus. 

159. Hoc in loco, reram geglarnm gerie recla-
naatile, retrospicimus ul exilitas et parvlas eorum 
manifesta reddatur qui rem pnblicair in ullimo 
discrimine capeggWerunt; qui reg pretio&ag gtullo 
el puororum more primo occupamd tradidere, cav 
terag aui«m flocci fecerunt, prftsertim quae roulli-
iudini beiiatrici arma gappeditanl. In viig publicig 
auiem promiscue jaeebant oka fragrantia, lixivla 
dulcig, maierieg gicca seu conira morbos, seu iti 
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iisam luxuriei, ad artem tinctoriain cjtteraque, Α τά αταχτά εύοδμα, τά ξηρά, τά χατά νόσων, τά 
qwbusvila elegans utilar. Itaque lignnm soaveoleii8 
quod qtiis obtingere volebat, dedolandtim fuit; uva 
paaaa carbonis combusti naUtram indoebal; liqnor 
ex roeie extractua aqua inutilii repulabaior; ei 
sic in cseterie insanicbant, ct qut res accur&liug 
examinare vellel hominis naturain cum besliarum 
confusam Invenirel Mirum auiem fuit quod annu-
lorum ferreorum, pugionutn, tburibulorum ct 
acuum tanquam rerum speclabilium magnam cu-
ram gerentes, majora pedibus proculearunt. Igno-
rantjam auiam el mollitiei» circa vitara et insii-
tuta publica consideranles mtrari desinemus. 

4 40. Hinc conchidimng in noetra qnoque tirbe B 

cnique libertale iudecora qua vult nii licere, ul in 
Corcyra, siqutdem qnisqu* quo vult alfi exon*» 
randi cansa aecedere poieei. Non autem inepte 
quia dixerit Megalopolin magnum esse deserluin 
expugnatum noa a ScyibU» uon a Latinig, sed a 
nQbiemeiipsig l g w i eniro peccaiorum tempostaie 
«xaiccaii urbom nogtraro desenam fecirnua, et in 
Scyllain Siculam incidimus, t{ uiinam in Scyllam, 
paocianoa capiiibua pmaturam. Niioeaifttem Cfea-
rybdie turbine arreptoa ad se Iraxit. 

iii. Jam vero opporluuum erit lamentationea 
iocboare e( de calamitatibus noetrie gemere. Talia 

πρδς τροφήν, τά πρδς βαφήν, τάλλα, οΓς διοιχονο-
μείται βίος καθάρειος. Εύλον γούν εύοδμον εύρείν. 
έχπελέκημά τι αύτοίς ήν ίδείν - ή ευγενής άσταφίς 
άνδραχο; έσδεσμένου τμήμα έφάνταζεν έκείνοις * τδ 
βόδεον οτάγμα είς ύδωρ άχρείον έτάσσετο * χαί τά 
άλλα ώδέ πη παρενοούντο, ίνα μή διασχευάζων είς 
χλέον, θηριώδη άγροιχίαν δοχοίην άπανθρωπίζε-
αθαι. Καί ήν θαυμάζειν, ώς κρίκων μέν σώηρέων, 
χα\ ήλαρίων, χα\ μαχαιριδίων, χαλ χορείων, χαλ 
βελονιών επιμελώς εΐχον, ώσεί χαλ μεγάλων τινών 
τά δε άλλως άδρά ποσίν έδίδουν πατεί σθαι. Έλυε δε 
τδ θαύμα ή κατ* αύτου ς απειρία, χαλ τδ χρδς βίον 
ή με ρον χαλ πολιτικδν άνέθιστον. 

ρμ'. Εντεύθεν ούν χατά τήν Κερκυρα·αν παροι-
μίαν ή ν επιλέγε™ αίαχρώς χαί τή χαθ* ημάς πάλει 
«δ άπευκταίον ελεύθερον, ώς Ιξδν δν, χαλ έν ταύτη 
άποπατείν, δχοι έθέλει, τδν βουλδμενον. Ούχ άν δέ 
τις έπ* αυτής άφυώς εΓποι χαλ έρημίαν μεγάλην 
είναι τήν Μεγαλόπολιν, χαλ έρημίαν, ού Σχυδών, 
ού μήν ουδέ Αατίνων τών έλόντων, άλλ' ημών αυ
τών ' οϊ ψυγέντες αμαρτιών βαρυτάτω χειμώνι Ιρη-
μον τηλιχαύτην πδλιν αφέντες έθέμεθα, χαλ τήν 
Χιχελίχήν Σχύλλαν έπηγαγόμεδα, είτε μέν ούν Σχύλ-
λαν, δλίγαις ημάς χεφαλαίς ζημιώσουσαν. Άρτι δέ 
Χάρυδδις ή εκείθεν χατέσπακεν ημάς, δλέΟριον 
άνα ̂ βοιδδή σασα. 

ρμα'. Καί ήν μέν ενταύθα μοι τύπος θρήνων χατ-
άρξαι» χαλ άποιμώξασθαι τά έφ' ημάς χαχά. Ούτε 

autem nec aeni proflcaa eunt nec Dei epiacopo digna, Q δέ γέροντι τά τοιαύτα προαευπορείται, καί ουδέ θεού 
sed eopplicaiionibua ei gloriae AUissimi congrua, 
ex quo et per quem noaira omnia suppeiunt. Quid 
yero impedit quin, boc sulo verbo prolalo quie^ 
scam, ne, ut dixeril aliquis meriio, solem alicubi 
niajores aerumuag vidiase? Quodsi adforiarium ob-
•ium habebo, neq exiremaro eeueciutem, nec epi-
8copaIem dignhaiem verebor, eed resistam, et 
Gommisso pralio lela oraioria noo loage a acopo 
joculabor. 

\l% TaJi modo res geeta eet, ei tragoedorum oiora 
sermo terminandua eai poiius qnam ralioni operi-
qae iiisieieoduai. Et vore ounc cesaandum erai t 

nisi audivigseoioe Dei iram nonduma nobis reces-

έπίαχοπος τοιούτοις λδγοις πρέπων εστίν, άλλ' ή 
μδναις εύχαριηίαις, χαλ δόξη τή είς τδν "Υψιατον, 
έξ ού χαλ δι* ου τά ημέτερα. Τί δέ δή κωλύει, έν 
γουν τούτο μόνον είπόντα με πεπαύαεσθαι, ώς, εί 
τις έρεί μή άν (δέσθαι πω τδν ήλιον άλλοθι μείζω 
πάθη, ούχ fty Ιξω λύγου άπιαχυρίααιτο; Καλ εΓπερ 
εύρήσω τδν άντιπεαούμενον, άλλ' ενταύθα ούχ αί-
δέαομαι είς λαλιάν ούτε τδ βαθύ γήρας, ούτε τήν 
Ιπισκοπήν, άλλ' ένστ^ομαι, χαί έπαγων^αάμενος, 
ούχ άν πδ^βω αχοπον τδ τής βητορείας βέλος βίψαιμι. 

ρμβ'. < Τοιδνδ' άπέδη τύδε πράγμα» » τι χρή 
τραγωδιχώς αυντελέααι τδν λόγον, ένθα τδ πάθος 
τραγωδίας άξιον* χαί ούτε λόγω χαδ' δλον οίον τε 
χαραατηναι, ούτε χατά έργον φέρεσθαι. ΕΓη δέ μέχρι 

aisae, aed manum ejus adbuc esse exlentain para^ ^ τούδε λωφήααι τδ πάν, μή χαί άχούοωμεν χαί αυτοί, 
laroque ad vulnus leibale infligendum, Deuroque 
nobtscum non inansarum nisi corrigamur. Correciio 
auletn erit «i viiam perversam emendaverimus pro-
pler quam cuncia ha?c mala in nos irruerunt.Yalde 
finim erral qui noa insontes paii crediderit. 

445. Ante omnia igitur peccata mea ob oculoe 
poao, roiaericordiaoi divinain invocaos, a joaiiiia 
a l i hariuiein appollaos, qui aubeiaiere potia noo 
aam, si Deug («ccau mea punire voluerii. Conver-
aione igi^ur prompiUsiuia opus eai. Nara, ut video, 
plerorumque conversio sincera non est. Foriasse 
ei poa lemere auaiuius exclamare : Quis est doiui-

ώς ούχέτι δ τού θεού χαθ' ημών δυμδς άπεατράφη, 
άλλ' έτι ή χείρ αυτού υψηλή, χαί οία τε χατενεχδείαα 
«χτάξαι είς θάνατον« ούχ άχουσόμεθα δέ μένειν θεού 
χαθ' ημών, εΓπερ διορθωαόμεθα. Διόρθωσις δέ ήμίν 
(οται, εί μεταδαλώμεθα τού περιπονήρου βίου, δι' 
δν ήμίν ταύτα. Μηδένα γάρ νους πλανάτω φίλαυτος, 
ώς ούχ ένδίχως πεποινηλατήμεδα.1 

ρμγ\ Ορώτος ουν έγώ πρδ οφθαλμών Ισταμένους 
τούς τών έμών χαχιών έλεγχους αναθεωρώ, χαί 
ποτνιώμαι θεοχλυτών περί ελέους. θεού, χαί πως έχ 
τού διχαίου έφεαιν πρδς τδ φιλάνθρωπου τίθεμαι, μή 
έχων ύφίοτασδαι, εΓπερ ανομίας παρατηρεί Κύριος. 
Μεταδλητέον ούν, δσον τάχος. Ούχέτι γάρ οί πλείους, 
ώς βλέπω, μεταβολήν τήν χρηστοτέραν ήλλάγμεθα. 
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Μενοννγε φιλότιμουμεθχ καί αυτοί λέγειν Ιδού καλ Λ iiusnosier ? idque quouiam nemeverbuin in nos re-
torquet. Ο bebeludinem noslraml Ahsil attleai ut 
hebeludinem accoscm, nisi peccaia iaquicaro el 
rejiciaoi, propter quae fulmina dira ia aoa eacidc-
runi, quibus concremati aumua, a quibua plagaa 
accepimus, quae multt anni non gaaabwU* 

πάλιν ημείς* Τίς ημών κύριος έστιν, ώς μηδενδς 
ήμίν φαύλον έπι&ηφισαμέιου μηδέν ; "Ω τής έν ήμίν 
δυσαισθησίας ! μή μοι δέ γένοιτο, καί αναισθησίας 
ειπείν, έν τφ μή τά αίτια καί κατασκέψασθαι, καλ 
εκποδών ποιήσασθαι, άφ' ών ήμίν κατεβρέχθη κεραύ-
νια κακά * δι* ών έκτεφρωθέντες, πληγά$ ένετρίβημεν, 
άσπερ ούκ άν ούδε\ς μακρούς έγιαυτούς άπαλθησόμεθα. 

ρμδ\ Είσί δέ ταύτα (ού γάρ δκνήσω, καί πάλιν 
τδ τού λόγου χειρισάμενος άροτρον, άναπολήσαι τήν 
κατ* έμέ πνευματικήν ταύτην γήν, καί τδν θείον 
σπόρον,ώς «Γθισται, καταβαλεϊν)' οί φθόνοι,τδ πρεσ-
εύτατον χαχΙ»ν, τδ τού καλλίστου ζώου μέγα αίσχος, 
τδ δείνδν τού καταπεσόντος εωσφόρου θέείον, δ συν· 
εφήψατο τής έν ήμίν κακοποιού κεραυνώσεως · οί , 
συγγέροντες τφ φθόνω τύφοι, είς ούς ό, ώς είπείν, ^ alli spirilus, io quos daemon faaluosus nos prolru 

144. Sunl autem nunc haec (nou enim me pigel 
ui iiernra ad aratrum vcrbi nriliam manum, banc 
meam renovem gpiritualum lerram , aemeuque di-
vioum more solilo spargam): iovidia, maluin aati-
quissimum, animalis venuslissimi magna turpiludo, 
Lucifcri coeliius prsecipiiali dtram aulphur quod 
fulmen funegium in nobis accendit; comites invidia? 

τυφογέρων δαίμων άναβιβάσχς ημάς, καί προσκυ
νηθείς, ώς έπί βασιλείαις τισίν, είτα κατέ^βιψε 
χάτω βαλών τούς πολλούς καί είς τάρτα ρον · αί δια-
βολαί, αί τάς θανάσιμους καθ' ημών απεύθυναν βό
λος ' τδ βαθύ ψεύδος, ού ένεκεν δ της αληθείας Θεδς 
άπήρε τούς οφθαλμούς έξ ημών τδ φιλοχρήματον, 
ού κατ* αίτίαν εύ δεδικαιωμένοι, πάντων χρημάτων 
άπεγυμνώθημεν, δίχα γε τών χαλ είσέτι τφ φολεφ 
τούτφ έπωαζόντων, χάκείθεν καταθρασυνομένων, 
των μή φωλεούς εχόντων, ένθα κλινούσι τάς κεφά
λας (οί βλεπέτωσαν, μήποθεν δφις, οποίους χρή 
δεδιέναι, ύφερπύσας άχρειώση αύτοίς τά τής φω· 
λείας, ώς μή τελεσφορηθήναι είς νεδττευσιν)- αί 

8it; dein adoraius a nobis more regio plurimos ία 
infernuni praecipiles egil; calumaiae, qui mortalee 
nobis plagaa inflixerunt; meitdacium fallax, proptcr 
quod Deii8 oculos a nobis averlit; avaritia, per 
quam non jusliflcait, sed meriio onanibus bonia 
exuli sumus, exccptis iia qui in latibulis residenf, 
et inde temereagunt in eos qui caveas non habeni, 
ubi caput reclinent (videani bi ne acrpens forrai-
dandus erumpeua caveas eorum everiai iia ut ni-
dificari ibidem noo poseint); falsae accusationes, 
quas exsccralus uiagnus Judex nos jtidicavii; uau-
rae immodic&pecuniarum muluosump!arum,quibus 
bomines simplices et rerura angaatiis vexati oppri-

έτλ δίκη συκοφαντίαι, άς ύπερμισήσας δ δίχαιος, g mebantur, quorum Deua sospilator miscrlua, la-
έδιχαίωαχν ημάς, οΓς ούχ άν συκοφαντία ν προηγη-
σαμένην έπικαλέσαιμεν * οί έπί δανείσμασι μετρ ίο ις 
ασύμμετροι καί βαρείς τόκοι, οΤς οί άπάλαμνοι κατ-
εζονούντο καί απέριττοι καί άπεριουσίαστοι, ούς 
έλεήσας δ τά ελαφρά φορτίζων θεδς, χαί τούς χο-

borantes et oneratos ad quietem invital, gladiaoo 
ulrioque exacuens ut lalia prolis patrem orbet; 
qui a priucipio a paire gigni non debebant; quod 
auiem de re penuaria metuani, inter omoee C O D -
8lal. 

ιτιώντα'ς χαί πεφορτισμένους προκαλούμενος είς άνάπαυσιν, μάχαιρ,αν κατηχόνησεν Ιξωθέν τε χαί 
έσωθεν, άτεχνούσαν τούς τού τοιούτου τόκου πατέρας· ο! μηδέ τήν αρχήν σπαρήναι πρδς πατέρων 
ωφειλον · εί δέ καί έκ τών ταμιείων φόβος τούς τοιούτους έσχε, καί οίδαμεν καί οΓδασι. 

ρμε*. Προσλογιστέον τοις φαύλοις έν ήμίν αίτίοις 
και τδ τής φιλίας εύπεριφρόνητον, καί ού μαχρόβιον, 
άλλ* έφήμερον * δθεν xeκινημένοι τέ άγριον βάρβα-
ρον διέθεντο είς ημάς τά διά-βίου θρηνηθησόμενα. 
Συντακτέον τούτοις καί τδ άχάριστον, καί άπάσης 
χάριτος εύεπίληστον, καί οίον θνήσχειν ταχύ, ώς 

145. Inler pcccata nogtra recensendus venii etiam 
amicilix coniemptus et vitae brevilas, quibua in-
bumaoitas jugiter deploranda nobis insiU est. Addo 
buc animi ingratitadiuem ei omnie gratix absen-
liam, ita ul citius moriatur aliquis quam ul proximi 
sui eura miaereai, quia, ut esl in proverbio, gratia 

άμα ήλεήσθαί τινα, καλ τεθνάναι τήν χάριν, κατά ^ emorlua est. Igitur J)ens gratiarum cbor.um nobie 
τήν παροιμίαν. Διδ ήρπασεν ό Θεδς άφ' ημών τάς 
χάριτος, αίς έκ μακρού τδ καθ* ημάς λάχος ώράίστο. 
Οροσγραπτέον καί τδ ανηλεές έπί τούς βραχύ τι προσ
κρούοντας, έξ ού τδ κατα^βίψαν ημάς άρτι ανηλεές 
το δικαιδτατον εΓπερ ού μικρά τινα ήμέίς, άλλά 
μυρ/α προσκεκρουκότες, ού τοσαύτα τίνομεν, Προσ-
ενΟυμητέον ούχ ήχισεα χαί τήν τών θείων περιφρό-
νησιν, τδ χείριστον, χαί τδν έπ' αύτοίς γέλων, έξ ών 
περιπεφρονήμεθα, ού πρδς χατάγελων, άλλά πρδς 
δλεθρον; ΤΗ γάρ ούχ οίδαμεν τούς έν ήμίν όρογλυ-
φούντας τά τών αγίων, χαλ ύποσπωμένους αυτά είς 

eripuii qu« sorli noatras associaia fueraat. AAIUI-
merabis porro cordis duriiiem in eoe qui lexiler 
noe offenderunt, ubi innnisericordia pro justitia 
babeiur; uon cnim tantum pleciimur qni noa pa* 
rum, sed gravitcr laesimus. Addeadua prajcipuc 
rcrum divinarum coatemplus et risua, pcssima res 
omnium; nos enim ei ipsi coniempium paiieraur, 
sed non risu, al exiiio icrminandum. Non enitn 
novimus eoa qui res sacras deflniuot easque ad 
suaro hscredilatem irabeniea, et glorianiur jejunii 
privilegio a Deo dato. 

κληρονομίαν, χαί χαυχωμένους, ώς, έφ' οΓς θεδς ύπνούν προσποιείται, αυτούς νηφαλίους δντας καί 
ίΤ/ίκτιχούς. 
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14G. Disluli l.uctiKqtie singillaiim de pairoito Α ρμς*. Αναβάλλομαι περιηγήσασδαι νυν κατ* έξαί-

ρετον και τά κατά του πολιούχου ημών μυροβλύτου. ftoeiro myroblyia dissercre, eidc audaci iemoriiate, 
idquc tn neguiita quae lalcre debebani, quorum ie-
fties non iitscriptt, portac aperia?, seeuribua alie in-
fossa, maximaoi auiiaciam indicantes; adde con-
curreiiiiom et recurreniium catervam, qualem ae~ 
stas proxime elapsa vidii nullo cuni fruciu. 

κα\ τάς θρασείας άναιδείας εκείνος, καλ ταύτα έπι 
πράγμασιν, ά προύκαλείτο κα\ έγκαλύπτεσδαι, ών 
μάρτυρες απαράγραπτοι καί πύλαι περίοπτοι, κο-
λαφθείσαι άξίναις είς βαθύ ποτε, καλ πρστιτλούσαι 
Θράσος ύψιστον * έτι δέ καλ τάς περιέργους συνδρο-
μάς καλ καταδρομάς,' άς τδ έναγχος οΐδε θέρος, ε?ς 
ουδέν δέον. 

ρ μ ζ*. Άλλ' ώστε ού τούτο δή τδ έλαφρδν δη[λώ]-
σαι δίκαιον άνδρα, οΤα δύσχρηστον τοΓς δυσάρεστοι ς, 
άλλά καλ κρύψαι είς γήν · τδ βαρύτατο ν προσεπιλε-
κτέον τοίς αίτιατέοις · καί τούς κατ* αλλήλων ψιθυ
ρισμούς, έφ* οΤς ούκ έχρήν, οί βοάς μάχης άφύκτου 
ήμίν έπέβ^ηξαν * τάς έπί παραθήκαις αποστερήσεις, 

147. Hinc non facite probabis virum justum in-
milcni inorosis, adeo ut lerra abecondi velit, gra-
vwsimum reis impulandum esl; adde falsaa incri-
minaiiones clamorum bellicoiuui orfginem; ex de» 
positis commoda pecuniaria, uude locuptetaii su-
inuc, licci onuies pecuniosi rideant; litterarum, R R —- r — ι n » 
qnarum loco crwx sacra ponebalur absenliam , ubi B ών ένεκεν έπεπλουτίσθημεν, είκαί γελώσι κάνταύθα 
sanclac Trinilatis meniio i\t, uuius ei magni Dei πάντες oi Ετι άνδρες τού πλούτου * τάς τών γραμ-
titulo in unoquoque foedus ferienlium ei juraiuium ματ ίων άποπροσποιήσεις, ών σταυρού τιμίου τύπος 
indilo; falsi enim jtirainenti rcalus Deuro roani- προλάμπων, είτα καί μνήμην τής άγιας Τριάδος 
feste conlra nos annavtt. τ'.ύ ένδς καί μεγάλου θεού έπεισίγει προγεγραμμέ-
νην πρδς έκαστου τών ούτω συναλλαττόντων, ώσεί καί ώμνυον δπερ κατ* έπιορκίας έγκλημα έξεπολέ-
μωσεν ήμίν φανερώς τδν θεόν. 

148. Trmpus me deflreretsi onmia ciimina enu-
merarc vellem.ld unum sufficial dixUse, Deum jus-
iam esse ei justificaiioncs amare. Ideo uiliil com-
roune ci cuni Us qui lalea non sunt, imo jogiier 
et diversimode per&equelur eoa qui cum injusits 
conmimeranmr. 

149. Mibi videor, concives et in omnibus con-
sories laborum, vos quoquc, ο advenae, accurate 
intlhodiceque ea descripsiseo quae ad nos perli-
Loni, imaginemquj ad doceodum aptam eorutn 
quae eumus passi in nobis consiituisee. Nunc ergo 
iranseundum esl ad illum qui pictura sua clarius 
reprasenialurus esi, idque libenler lacturus; queni-
admoduin qui accuraiam picluram odrl, nou nii-

ρμη'. Τί μοι άναμετρείν τά πλείω αίτια, ένθα μή 
πάνυ καιρός ; Αρκέσει μόνον είπείν, ώς δίκαιος 6 
Θεδς, καί δικαιοσύνας αγαπά. Διδ ούτε μερίς αύτψ 
πρδς τούς μή τοιούτους, καί ούδ' άν άνήσοι ποτέ 
συχναίς μεθόδοις μετερχόμενος τους δσοι τοίς άδι
κου σι συνεξετάζονται· 

ρμθ'. Δοκώ μοι, ώ πολιται καί δι* όλων συναεθλευ-
ταί, καί ύμείς δέ, ώ νεήλυδες, ήκριβωσάμην δ'.α-
γράψας τά καθ* ημάς τεχνικώς, καί είκόνα ταύττχν 
έν ήμίν άνεστήλωσα διδασκαλικήν, ών έπάθομεν. 
Καί έστιν άπδ τής άρτι δφελος διαβαίνειν είς τδν τ$ 
ζωγραφία ταύτη έπεντρανίζοντα, κα\ μήν καί άγα-
πώντα* ώς δ γε τήν ακριβή διαζωγράφησιν μεμι-
σηκώς, ουδέν ήττον, φασί, καί τήν άλήθειαν συνεμί-

iiua, inquiunt, veritatemodil. Iiaque pulo, quod ca- c σησεν. Οίμαι δέ κα\ ώς εύλαβητέον, μή τήπεριφρο-
venduiu est, ne comemptu noairaram pictura-
rum sic deinceps dcleantur imagines eorura quae 
passi sumus, ac nccesse sil ui in locum alterius lem-
poralis principis piciorum, piclurain alteram eo-
rumdem quae passi sumua in nobis substituamus. 
Sctiis en&m perfecie, quod non unam plagam 
Deus in perversos inemcudabiles iininitiere solet, 
el quod multa lela includit Iremenda pbaretra ejos, 
iquaesemperabeoasservanlur deindeque miuunlor, 
in isio certaminecooperamibus Myroblyla? precibua. 
Sed non nobia, Domine, nonnobis, sed noinini luo 
da gloriam. Hedime vero nos qtii oppressi Sumus, 
sicque tibi gloria est, juxta illud : c Et in die Iribu-
lationis luae iuvocabis me, ct eruam le, ct glori-
ficabis me ι qui vere sopcrcxaliaius flum in 
omnia ssccula. 

νήσει τών ένταυθοί διεζωγραφημένων, καί τ}| ε ν 
τεύθεν άπαλειφή τού τυπώματος, ών πεπόνδαμεν, 
ανάγκη έστί καί έτέρψ μεταχρονίψ άρχιζωγράφω 
τών τοιούτων πινακογράφημα έτερον έφ* δμοίοις 
παθήμασιν έν ύμ!ν στήσασθαι. Εύ γάρ Γστε πάντως, 
ώς ού μίαν πληγήν Θεδς έντήκειν οίδε τοίς άνεπ -
στρόφως κακοτρόποις, Όύδέ είσάπαξ, άλλά πολλά 
βελη παρ* αύτψ ή μυνική φαρέτρα κρύπτει, έξ ών 
άεί κατασκοπεύονται αύτψ καί βάλλονται, συνεκπο
λεμούσες αύτφ καί τής αράς [τού Μυροβλύτου], 
Άλλά μή ήμίν, Κύριε, μή ήμίν, άλλ' ή τ ψ δνόματί 
σου δδς δόξαν. Έξελού [δέ] θλιβομένους ημάς, καί 
ούτω δοξαζόμενος κατά τό · ι Καί έν ήμερα Ολίψεώς-
σου έπικαλέσεις με, [καί έξίλούμαί σε,] κα\ δοξά
σεις με, ι τδν δντως ύπερδΐδοξχσμένον είς πάντας 
τούς αίώνας. 
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EJUSDEM 

L A U D A T I O S. P H I L O T H E I OPSICIANI . 

Τον σϋτον Λόγος έχχΛευστιχός βίου του χατά τόν Α Ejutdem $ermo memorialit vitw tancti Philothet Op 
άγιον ΦιΛόθεον τότ "ΟψιχιατόΥ, έχ χροσώχον ·•·«·—* ι>*.</Λ̂ ~· ^ 
ΦιΛοΟέου μονάχου, ανδρός αξίου Λόγου, τον 
χαί χροχαΛεσαμένου είζ ταύττ\ν την γραφήν. 
α'. ΑΙ πρδς αίσθησιν μέλισσαι, δτε λύουσαι τά 

πτερά φοιτώσιν είς λειμώνας, ούτε πάσαι τοίς άν-
Οεσιν δλοις ένασχολούνται', ούδε μήν είδος έν τι 
άπολεξάμεναι, τήν σκευωρίαν εκείθεν τού μέλιτος 
ερανίζονται, άλλά χαλ πάσιν άνθεσιν έμμελετώσι * 
χχ\ αί μεν εντεύθεν, αϊ δ' έχείδεν τδ χρήσιμον επι
λέγονται, φιληδούσαι μέν τή πάντοθεν ανθολογία, 
σννάγουσαι δέ άλλη άλλο, χαλ ούτω ποικίλω; πόνου* 
μεναι. Τδν αύτδν δή λδγον χαλ αϊ πρδς νδησιν 
μέλισσαι, αϊ τδν αληθώς έλλογον έργάτην τού θεού 
μή ψευδόμεναι, σιμβλοποιούνται τήν χατά πνεύμα 

sieiani, dietus i* ptrtona Philothei monachi, viri 
speclati, qui el huneee tractatum compottendi 
antam proebuH. 
1. Seneibiles apee, cum, explicaiis alis, in prata 

fcnintur, non omnes omnibus occupantar floribu», 
nequc, seiecto qtiodam flore egregio, in boc solo 
delecianlur, et certatim mel bauriuni, seil ei cunc-
tis indulgeiit floribus,ei haec qtiidem hinc, ilia auten 
iIIiuc,quod ulile eat eligunt, unlversoniin, qusepas-
sim sont, florum capt* volupiale, sed aliud xliae 
colligentes, alque ita varie laboraniea. Eadem eliam 
raiione, intellectoales apes, quae vere epiritualem 
operarium Dei noo rroslraniur, spiriluali* mel dul-
cedinis aibi ondiquo colligunt, sacra praia circuni-

γλυκύτητα έαυτοίς πανταχόθεν, τούς Ιερούς λειμώ- β volaates, et quod pulcbrum esl decerpunl, non for-
νσς περιπετύμεναι, χαλ τδ χαλδν άπανθίζουσιν, ούχ 
δχη τύχη, λόγω ζωικής φαντασίας βεμδόμενοι, άλλά 
χατά σχέψιν σταθεράν χαλ διάρθρωσιν δέουσανάκρι-
δούντες τδ άνθολόγημα. Καλ ούτω κατεργάζονται 
μελίσσειον κηρίον, δ φιλεί μέν χαλ }θεδς αύτδς, 
άποστολιχώς αύτψ παρατιθέμενον, φιλούσι δέ χαλ 
άνθρωποι θεοφιλείς, είς ύγίειαν προσφερόμενοι, βα
σιλείς τε χαλ άλλως άρχοντες, χαλ μήν χαλ πένητες * 
ούτοι μέν, δσοι άπεριουσιάστως έχουσι τού θείως 
γλυχάζεσδαι διά τ δ χατά νουν άπέριττον, άρχουμε νοι 
ακροθιγώς αύτολ μέλιτος τοιούτοι γεύεσθαι, δ πρό-
χειρον μέν χαλ εύωνον, άλλως δέ πολυτίμητον* άρ
χοντες δέ γε χα\ βασιλείς, οΓς καλ άλλα μέν πρόσεστι 
γλυκάσματα διά πολυμάθειαν καί περιουσίαν γνώ-

tuilo, vivacilate imaginalionia buc vel illuc acue, 
setl juxia flrmam circumspectionem et explanatio-
nem eommodata florilegium exquirenies. Et iia ef-
flciunt mclletim favum , quera Deua ipae amat, 
apostolice ei appositura, quera amanl etiam bo 
raines pii, ad aaaitatem recuptrandaoi occurrenles, 
regesque et principes , imo et paiiperes; bi qui-
dem, quicunque ob inlelligemiae mediocrilatem di-
vinam dulcediuem pnrce hauriendam babent, coo-
tenii ai levtter lantom mel gasienl lllud, qtiod In 
promplu est el vilis pretii, licet in ta preiiosum: 
principet auiam ei reges, quibue el aliaa sant dul-
cedines ob mullarum rerum docirinani cl abtindan-
liam sapientiae, qoalem ecientia locuples eis copioaa 

σεως, οποίαν ή συχνή μάθησις αύτοίς θησαυρίζει ές C ihesaurixal. Expetilur tamen valde aimium mcl 
δαψιλές. Ποθείται δέ δμως ύπερμάλιστα τδ εύαγγε-
λιχδν μέλι, τδ κα> άξιέραστον, χαί βασιλείας άξιον 
τής δντως, έπελ χαί ή χατ' αύτδ ύγίεια χαί ευπάθεια 
είς βασιλείαν ουράνιο ν βώννυσι. 

β'. Πρδς ομοιότητα γούν μελίσσης εκείνης χα\ έγώ, 
της τούτο καλ εκείνο συναγούσης άνθος, καλ απασχο
λούσης έαυτήν είς άλλοτε άλλο, καλ ούτω σιμβλο-
ζοιουμένης εαυτή τε και έτέροις μέλι, ού κεφαλαιω-
δέστιτον ίδιον τδ καί ύγιάζειν καλ φώς παρίσχεσθαι 
άλυπον, καί τρέφειν πρός τε ήδΟνήν καλ άβλαβώς, 
έκρινα έχ τού κατά πνεύμα λειμώνος καί τών εκεί 
μυρίων ανθέων, οΤς, καθά φίλον θεψ, ένεαρίζομεν οί 
αγαθοί Χριστιανοί, φυτδν έπιλέξασθαι βρύον καλοί;, 

evangelicum et amabile et veri regni dignum, qao-
niam ea, quam praebet, sanilas ei voltiplas ad rc-
gnum coDleate obtinendum corroborat. 

2. Ipsc igiiur, ad similitudinem apia illiua, bunc 
ci illum florem colligenlis, ei sese hic ei illic oxer-
cenlis, ct Ua sibl et aliis mcl condentis, cujus prae-
cipue proprium esl sanare, laeltimque lumcn pra-
bero, imtriereqiie cum volupiaie ei innoxie, siatut 
ex fpiriluali pralo ci innumeria qui ibi sunlfloribue, 
inter quos, ul Deo placci, ver iransigimas boni 
Cbristiani, planlam aliquam cligerc abunde germi-
pantem bona, si inveuire posaem, coiidiiumque 

είτί που καί δυναίμην · καλ μέλι σκευάσας, παραθή- ^ me\ ex ill.i pulcbriludiiiis amanlibus apponere, ad 
αειν τοίς φιλοκάλοις πρδς ήδυσμα τδ κατά ίσχύν * eain, quae robur gcnerat, suaviUtem : a?quum cen-
άξιώσας έμαυτδν Οέσθαι είς τοιαύτην μέλισσαν διά sens,si ego Ipse lalisapis paries sumerem ob uaicum 
μόνην πρόθεσιν ένθεον φιλεργδν, ού μήν πρδς αύχημα proposilum laborandi ad Dei gloriam,nequaquam ve-
χα\ φιλενδειξίαν, ής ούχ έχω έφικέσθαι. ΓΟad propriam gloriaiionemquamassequinonvaieo. 

i. Έστι δέ μοι τδ φυτδν, εξ ού σιμδλοποιίαν θείαν 3. Est aulcm mihi planta de qua divinum mel 
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coiligam, roagnoePbilolbeiis, cujus nomeu ego gcro Α άποδρέψομαι, ό μέγας Φιλόθεος, οδ 
«t boc qtiidem solummodo glot ians (faciis enim 
quie illi sit comparandus?) ad hancce deveni ora-
lionem : Pliilotheus, cognomen faclis conflrmans; 
Philotheus, qui seipsum inscripsil infidelem servum 
Dei ei bonum ministrum, cui coniigit Dei amico 
vocari ad consortiom apostolicum, qui audivil et 
ipse illinc istud : Non jam servum le voco, sed anii-
cum, ulpote qui scias qtiodcuuque ego facio, et 
alioe ad mei promovcae imiiaiionem, el niea ma-
gt&iri insiar obveles mysieria ; qutppe nulla rcprc-
benaione digna res est, meiiiein meliori submiitere 
<jui inierpreiclur et adaperiat Scripturas: Philo-
ibeus, admiraiio et cura mea, imo omnium. Nenio 
ci»hiif nemo prorsus, audiiia faciis ejus, sancttim 

144 
τήν κλήσιν 

βαστάζων έγώ. καλ τούτο γε χαλ μόνον σεμνυνόμενος 
(έργοις γάρ τίς άν εΓη τούτω ένάμιλλος;) είς τδν 
λόγον τούτον έμαυτδν καθήκα · Φιλόθεος, ό τήν έπω-
νυμίαντψδντι έπαληθεύων Φιλόθεος", δ έγγράψας 
μέν έαυτδν είς πιστδν δοΰλον θεού καί άγαθδν θε
ράποντα, κληρονομήσας δέ, φίλος θεφκληθήναι πρ\ς 
ίσοκληρίαν άποστολικήν, καλ άκουσας χαλ αύτδς 
εκείθεν τό · Ούχέτι δούλόν σε καλώ, άλλά φίλον, ώς 
χαί είδότα παν, δπερ έγώ ποιώ, καλ άλλους ε!ς έμήν 
χαταρτίζοντα μίμησιν, καί τά έμά διδασκαλιχώς εγ-
χαλύπτοντα μυστήρια* δτι μηδέ έστι φθόνος, τψ 
κρείττονι τδν αύτοΰ νουν προάγε ιν έχφαντορικώς έν 
τψ διανοίγειν Γραφάς. Φιλόθεος τδ έμδν θαύμα χαλ 
μέλημα, μάλλον μέν ούν τδ χοινόν. Ού γάρ άν τις 

ittam non admirari poierit, sl tamen ex terrenis fas & ού* &v, πάντως ουδείς, μαθών τά εκείνου, άπόσχοιτο 
-esi depSngere vlrum virlulibus coelesiem. 

4. TuHt Asiatica reglo, utl poaieris eara vocare 
placuit, oplinwm Opsiclaimm, lerra imincQsa, di-
•es ei beata, olim quldem fama percelebris, fercna 
nwic etlam pmlinae illiiis excellcnlla?. signa mulia 
tl geaeroea, pra?sertim bellt ptrhiam incolanim. 
Iiaque , ai fcviter osiendaro, majeatntem qiiam-
dam sanclus destimit e popularinni virtute, qua leo-
nibas sireilee videntwr, quando canes, Agaris Glii, 
i>el greg€8 aggredi coiianlur. Vicmn autcm, qni i l-
liim protultl, qnoddam a reliquis diversum osten-
dere, qutppe qui Fortnlca (Μύρμηξ) voeclur, et islo 
Homine ad myrmetoieoiiies indtgenas alfadi for-
Jasse quis dixerh. Mibi aulem vicus Myrinex, sancii 
pairla, eymbolum exbibel omnino TencTandura. Vi -
deor euim bfc Itictamanieot aadire mibi quoqtic aa-
pieivtera Salomotiem : ι Vade ad talein formicam, ο 
p iga r 1 ; »e i Pbiloiaeo lllic inquisiio et formicarum 
aniro ubi inveaitar aurum. scrutare divilias Deo gra-
ixs, ct eslo beatas mcrcaior, congregaiaque Hlinc 
qiiiTstuosa bona divida pgeulibus, non, formicamm 
histar, coHigens qa* in via sani, sed celeritcr cur-
rens ad oplabilem circuitum tibi inveniuniur qtii 
maximo exptHenda sludio nondinaniur, at et ipse 
divitias, quas bonus paierfamilias Ueus a nobis 
ibcsaurixaii opiat, lucrifacias, et convenicntia iis 
qui etnoiu vendas. 

5. Ea igiiur fuit Phuoibei, Dco carlsstuii, tcrra 
patria,suoipsius noroitic mcmoriam rcvocans xeli et 
slndii illins in spiriioalta opera ; paircm atileui i*jits 
nemo dket suatn riedccuisse progeniem. Licet eniai 
etiam ex non bonis nonminqitam boni gignuniur, 
Ste lanien non perlaluisscl accuraiain bislorix dili-
Kgenciam paier onmitio dissimilis opiimo filio, se^ 
in exemplum faclum essel ille, el in contomeliam 
uistgnitua csset qtialis qaatem gcnuissel, spina sci-
b»ci rosam, hyosrpmue ancmoncm, bcslia fera 

άν τού θαυμάζει ν τδν άγιον τούτον, εί τι χρή καλ έχ 
τών περλ γήν χαράκτη ρ ί σαι τδν ταίς άρεταίς ούρά-
νιον. 

δ\ Ήνεγκε μέν 'Ασιανή χώρα, ήν ήρε σε τοίς υστα-
ρον δνομάζουσι, καλδν Όψίκιον, γή πολυτενής είς 
μιλιασμούς χαλ πολυτελής κα\ ευδαίμων, πάλαι μέν 
χαλ λίαν περίπυστος, φέρουσα δέ χαλ εισέτι νύν τού 
πρωτοθέτου έχείνου κάλου χαρακτήρας πολλούς, χαί 
σύδέ άγεννεΤς, καλ μάλιστα τδ τών εγχωρίων έμπει-
ροπόλεμον. Καλ ούτω μέν, ώς έν στενψ δηλώσαι. 
σεμνότητα 6 άγιος έπισύρεταί τινα καλ διά τήν κατ* 
έθνος άρε τήν, δι* ή ν οί έχεί άπολεοντιούσθαι δόξαιεν 
άν, δτε οί τής "Αγαρ κύνες έπιτρέχειν τοίς τού θεοΰ 
ποιμνίοις προτίθενται. Έάν δέ ή προενεγχούσα τού) -

C τον κώμη έτεροιδν τι φανταζη, Μύρμηξ επικαλού
μενη, καλ διά τδ τοιούτον δνομα ύποδάλλη κατά τών 
πατριωτών μυρμηκολέοντος νόημα, άλλά τούτο μέν 
έρεί τις έτερος κατά τδ παρατυχόν • έμοί δέ δ Μύρμη ξ 
κώμη τδ του αγίου πάτριον έδαφος είς σύμβολον τε?-
θειται πάνυ σεμνόν. Δοκώ γάρ ενταύθα ύποφωνούν-
τος άκούεινκάμοί τού πανσόφου Σολομώντος· t ΊΟ ε 
πρδς τδν^βιούτον μύρμηκι, ώ οκνηρέ,»καί τδν έκείσβ 
Φιλόθεον ίστορήσας καί τήν έν έκείνψ χρυσίτιν μυρ-
μηκιάν, μετάλλευε πλούτον θεψ φίλον, καί γίνου 
μακαριστδς έμπορος · καί συλλέξας εκείθεν πλούτο-
ποιον τι καλδν, διαδίδου τοΐς χρήζουσιν, ού μυρμη-
κίζων τά είς δδδν, άλλά ταχύς τρέχων είς τδ εύκταίον 
κατάντημα τοίς εμπορευόμενοι ς τά σπουδαιότατα * 

J J δπως καί αύτδς πλούτον κερδήσης, δν δ άγαθδς οί-
κοδεσποτης θε^ς θησαυρίζεσδαι φιλεί, καί τοίς άγο-
ρά^ουσι πώλησης τά πρόσφορα. 

ε#. Καί τοιαύτη μέν τψ θεοφιλτάτψ Φιλοθέω καί 
ή πατρ.ώτις γή, μνήμων αύτψ γινομένη τού φιλοπό-
νως έργάζεσθαι τά πνευματικά- γεννητωρ δέ, ούκ άν 
εΓποι τις, ώς ουκ ήν αύτώ κατά λόγον τοιούτου γεν
νήματος. Εί γάρ ποτε καί έξ ούχ αγαθών αγαθοί 
φύονται, άλλ* ενταύθα ούχ άν διέλαθε την τής 
Ιστορ'ας άχρίδειαν πατήρ ανόμοιος προαπεχβας 
υίψ ούτω καλώ - άλλά έπεσεν άν είς παράδειγμα 
καί εκείνος, καί π*ρισημά\θη, trzJo; αύτδς ών, 
οποίον άπέτεκεν, άκανθα δηλαδή β''δ?ν, ίοσκύαμος 

* Prot. νι, 6. 



0 

141 LAUDATIO S.PH1] 
ένεμώνην, Οήρ άγριος άνθρωπον Ιλαρδν, νύξ ήμΙραν, 
χαί εί τι τοιούτον σεμνδν άντίθετον. 

ς*. Νυν 8e ή τής παλαιάς Ιστορίας έπιδρομάδην 
ίπέλευσις αποσιώπησα σα τδν πατέρα, νοείν ήμίν 
δβήκεν έκ τής γεννησαμένης μητρδς καί τδν άνδρα· 
Καλή γάρ έν γυναιξίν εκείνη , καί οποίαν διατυποί 
Σολομών, έν οΤς τήν ανδρεία ν γυναίκα διαζωγραφεΐ. 
Κάλλος μέν ούν αυτής ίστορήσαι καλ δεξιότητα τήν 
ε:ς έργα, οίκωφέλειαν, χαί τδ φίλανδρον, καί τδ 
σχόλουδον σώφρον, καί δσα έτερα γυναίκα κοσμίαν 
άκαρτίζει, πλατύ ν άν διαπετάσοι λόγον, άποχναίοντα 
τ)}ν άκρόασιν* αρκεί δε μοι, τά πάντα κεφαλαιώ-
σασθαι, είπόντι συνεπτυγμένως, δτι πάντα, δσα θεφ 
φίλα, προεχειρίζετο· καί ήν τρόπω τοιούτω φίλερ
γος, ταύτδν δέ <pavat, άγαδουργός. *Αμέλει, χαί κατά 
χι θείον τοιαυτην έλαχε κλήσιν. βεοφίλαν γάρ οί τε-
χόντες αυτήν ώνόμασαν, μεταδόντες τή θυγατρί τέως 
μέν ονόματος προσφυούς αύτοίς, έξ ών είργάζοντο * 
ύστερον δέ καί πράγματι τφ έξ αυτής τδ τοιούτον 
επισφραγίσαντες δνομα, οίς τήν παίδα τρέφοντες 
θδοφιλώς έξεπαίδευον. Τοιαύτη δτ* έκτραφείσα ή 
μήττρ, καλώς θεφ φίλον διεσκευασμένη ταίς άρεταίς, 
χι\ τδν τού θεού φόδον έν γαστρ\ λαδούσα, πρότε-
ρον έκ διδασκαλικού σπόρου, είτα χαί ώδινήσασα, 
οί; έπονείτο χατά έγχράτειαν, χαί έπί τούτοις 
τεχούσα πνεύμα σωτηρίας, χαί άλλως δέ φύσεως 
ακολουθία παίδα σύλλαβο μένη έν γαστρί εκείνη χα-
θηγνισμένη πνευματιχώς, προήγαγεν ακολούθως καί 
παιίίον, Πνεύματι άγίφ πρέπον εί; ένοίχησιν, Διδ 
προσφυώς χαί αύτδΦιλόθεον παρωνόμασεν έξ εαυτής, 
εντεύθεν άρξαμένη τδν καθήκοντα μητρόθεν κλήρον 
άπολδόναι τφ υίώ, ίνα τού κατά γής έρπειν άνασφή-
λα;, χα\ τήν άνθρωπίνην διαλέκτου κατόρθωσα ς, καλ 
γνούς, οίου μετείληχεν εκποδών ονόματος, άποξέη 
φερωνύμως τδν φυσιχδν ανδριάντα πρδς τδ δειότερον, 
οίοούμενος δνομα ούτω καλδν καί θείον άχρειούν 
φχυλότητι πράξεων. 

ζ*. Καί τοίνυν ούκ ένέλετπεν έξομοιών τή κλήσει 
την πράξιν, καί σπεύδω ν θειότητος είναι χατ'άμφω, 
χαί ώσπερ ονόματι, ούτω καί πράγματι φιλοσόφων 
ήν θειότητα. καί έπιγραφόμενος ούτως είς θείον 
elxova, χαλ θεφ είς τδ πάν άναχείμένος* ού πρδς 
μίμησιν άνωφορείσθαι δέλων, καλ τδν κάτω ύπερα-
νχδαίνειν άνθρωπον, καί ουράνιος είναι είχε μέν 
αύτδ, χαί διά θεωρίας Ιδία τε, πάσαν αγαθότητα τι-
θαιδώσσων δίχην μελίσσης, χαί διά συνεχούς δέ 
μαθήσεως καί αναγνώσεως χειμηλιούμενος άρετήν 
άπασαν. Ούχ έφερε γάρ, μή συχνά ταίς ίεραίς Γρα-
φαίς έντρίδεσΟαι, χαί άδολεαχεί ν έν τοίς τού θεού 
διχαιώμασι, τά πολλά χαί είς τδ χοινδν θαμίζων τής 
έρίτής διδασχαλείον, καί ταί; έθίμοις τών πανηγύ
ρεων συγγινόμενος, καί ταίς έχεί πανδαισίαις έντρυ-
φών κ«τά πνεύμα είς κόρον, χαί τά μέν σιτιζόμένος 
αύτδς, τά δέ καί έτάροις άποφερόμενος, καθά καί έν 
ευαγγελική σπυρίδτ περισσευμάτων, άπερ δ θεδς εύ-
ίογιί/Συνεπελαμβάνετο δέ εί; πλέον αύτψ τού χατά 
θεωρίχν, ώς έ^βέΟη, φιλοσοφείν χαλ άνάγεσθαι είς τδν 
'Γψιστον, χαί τδ εύεπήέολον έμπραχτον, ού μέρος 
εύεργδν καί τδ τής γαστρδς ύπόχενον. Έξαντλώνγαρ 
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horoinem milem, nox dlem, ct si qua res aua prava 
rei bonesl» oppont poteat. 

G. Nunc vero antiquat bistorhc auccincia narraiio, 
qtue de paire obiicuit, nobis ex inaire viriiiu ipsum 
dignoscondum reliqtril. Putahra enim illa inlcr mti* 
lieres, et qualem depingii Salomou, mulierem for-
tem describens. Pulcbriludinem aulcm illius nar-
ranli, et solerliara ia operibus, frugaliiatem loli 
familiae oillom, amorem erga virum et consequen-
tem lemperaulram fufte lateque esael proaaenda 
oratio, tsdioqoe afltaieadi aodienice. Satis autem 
tnibi eat al cancu suinmaiim repetam et breviier 
dicam quscunqiie Deo grata eant illam exbibuisse. 
Erai igiiar amana operia, aut m idem dicaai, booa 
eperana. Sane quasi difiartus lale oUiaaerat uo* 
mea. Tbeophilam enim parenlet ejus iaaam voea-
Terunt, ftlia? primum nomen Imponentea congraui» 
operibue quibue Ipai dediii erant, deinda vero eo-
dem Insignfentes nomln*, ob propria ίροίαι opera, 
Hlam a se pie educatam. Porro sic iastitala maier, 
alque, tn Deo placet, adornata virlotibug, primtu» 
concepio Det tiinore ex doctriuaa semine, deinde c«m 
contiaeniic Itboro parluriil ei aic sptrlium saftuu» 
peperH. Pnrierea naiora? legibtit filinm concepil 
in uiero, apiritualiter purifioata, idooque pepcrii 
hifamem, tn qno Spiriiue aaactva convenienier in-
babitarei. Idclrco Η Ipaam ^no ipaMIS nomine PhU 
toibeem aplo vocavit, biac ineipiene dedsniew ex 
matrc bacrcdilatem dare Olio, ul cum jam buroi rc-
pcre dcsiissel, bomauaeque vocos reddere iace-
pisset,et cognovtsset quale eoriitue easei janj ooaien, 
exapoliarel, ut notnen decebal, aawratan imagiaeai 
diviuioremqae induerel, verilue nc tam puicbruiu 
ei divinum noman corrumperet oeqairia ope-
min. 

7. Noo ceaaavit igiior iiomlai Tada ada>quar«, «t 
eniti ot per otraque Uei î aatfl, ei quei)iadM»odu:ii 
nondaa, ila aiiam opera Deum amarei, divinam in 
§e eflormane iaaagiaem ei omaioo Deo devotu*; 
cujita ad imitaiienein ae crigere, el inferioreui bo-
minem toperarc, coelesiiwjuc fieri, cupient boc rv». 
vera aaaecutus otf, ci oonlcinpftaitane privau om 
n^m aoniialem, taaquaoi lael, apis inaiar, conlt-
cieM, el«omnes vinuies asaldua kcclione el aiudio 
aibi eomparane. Noti poiuil quin asaidue ad aa-
cras iaeamberet Soripiuraa et mcditarelur iti Juali-
flcaiiooibu» Domiai. Prcquenier ad commuaeni 
•irtuiis coiiveoiebat ocbolam conauetisqtie aderai 
c«tibfis, el in laulia iUb eooviviia apirilMaiiler ob-
tecubat ae ad saiietaieai, sagiaaitiaqoe ipae biac 
ad aliot deftrebal, quasi in cvangelica sporta abun-
damUrum, quas Deus benedicil. CoaUgic aulem ei, 
ut in diesad ibeoriam, vli dUimus, utagie pbilo&o-
pbarelur, ei seaa erigeret ad Aliitsiinuiii el ad i l -
lam feliocin acUvilaiem, quif, voiura iu^glecto, ad 
vinulem itfndil. Exbaurteus eiiiui seiuper vas cur-
poris ouiuibus supcrfluia buuiuribua, cl iU icrnt-
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num pondua allerans jejuuiis, eiiiiebaiiir lerram Α άεΐ του κατά σώμα κεραμείου πάν, δσον Ινικμον καί 
more angeli el juxia Evangelii pcaescripia iwnsvo-
lare, indignum scipso judicans inscribi quidem I)eo 
cbarum, altissimo. Palri luminum, adhaerere vero 
terrae mairi βι coelestibus praferrc lerrestria et 
bumilia. 

ύγρδν, δι* οδ πλαδσρούται άνθρωπος, χα\ ούτω κου-
φίζων τδ γήϊον βρίθος νηστείαις, έφιλονείκει της γής 
άγγελικώς ύπερίπτασθαι, άνάξιον εαυτού κρίνων, 
έγγράφεσθαι μεν. είς φίλον θεού, τού τών φώτων 
υψίστου Πατρδς, προστετηκέναι δε τ$ μητρ\ γή # καλ 
του αίθερίου άνθαιρείσθαι τδ πεδινόν τε καί τα-
πεινόν. 

η'. Ό δέ ούτω τήν γήν περιφρονών, καλ πρδ; μη
δέν τι τών κατ* αυτήν κεκυφώ;, πώς ούκ άν χαλ δι* 
ευχών είς τδ δμοιον εύοδοίτο καλδν; Έσχόλαζε τοίνυν 
καί ποδών όρθια στάσει έφ' ίκανδν, καλ χειρών άνα-
τάσει πρδς τδν άνω δυνάμενον ίλκειν τδν καλ ασφα
λώς βεδηκότα, καλ στερεώς έστώτα, και χείρας άμα 
καί ψυχήν δλην πρδς αύτδν άνατείνοντα· Καί ούτω 

ila quidem omnino in excelsis veraabalur : si vero Β μ £ ν §χ ο ς ή ν τ ή ς άνωτάτω υψώσεως · εί δέ που καλ 

8, Guni sic terram contemneret et ad nullam rem 
lerreuam pronua essei, quomodo non etiaro per 
oraiiones ad simile prospere progrederelur bonum? 
Perseverabat igitur diu slans, manibusque exienais 
ad illuin qui sursum ipsum trahere polerat, poet-
quam recte ambulasset, flrmiier steiitsei, ei ad 
eum manus simul el totam auimam elevassei. Ei 

aliquando super lerraro, propier affiniiatem, non 
neglexit erecum bominie staiuram, sed polius 
coneervavit et lerr» genilrici sese accoromodaviu 
Porro boc perficiebat, genua fleciens conlinenier, 
ei cito erigena se, illud quidem ut terrestris et ad 
terram rediturus hoc vero, ui quaai plania coeleslia 
esae videretur Accidebanique ei ferc sine inolesiia, 
quarovix frequenles, casus illi ei ereclionea iuier 
orandum; nam pr» nimia carnis macie, quaro 
tensperantia pepererai, riio sanctus erigebai ae, 
tta ut faciliu» exurgeret *e quam genua flecierei, 
quemadmodum pulcber ramaa paululum flaiu in-
curvatut, cito erigiiur. 

9. Quid igitur? Numquid carnem exbauriens et 
avacuana, cauerum inde quastmn faciebai sicul^ 
avari, et borreum genuiuum vacuum dimitiene. 
complebat exierius et addiciilium, el foraan illud 
everiere roeditabaiur, raajueque susciiare? Nequa-
qaam. Αι lerra ei dmiiae quae ex illa auni et reli-
qoa vitae compendia a Deo benedicla, plenum illum 
iaciebant omoibus quae terresiribus exoptanda vi-
dentur; beneficemia autero el huraanitas evatigelico 
auperaddita niandaio, per quod invilaltir cordalua 
bomo ad deponendum euperfluum iu vha pondus, 
et divideiidum paaperibue, ul ila expediiue in viain 
divinain et vtre reciaiu, licet aliquo raodo asperam 
inilio ingredientibu*, serviai Deo ad meliora du-
eenti, sancio euaseruni ul sua bona effunderel in 

τής γής διά τδ φυλετικδν συγγενές, έποίει μέν καλ 
αύτδ, ούχ ώστε μήν καί άχρειώσαι το άνθρωπικ'ν 
δρθιον, άλλά καί αύτδ φυλάξαι, καί τή μητρί γή χα-
ρίσασθαι. "Ήνυε δέ αύτδ, γόνατα κλίνων συνεχώς, 
κιλ ταχύ έξανιστάμενος, εκείνο μέν γής καί είς γην, 
τούτο δέ οία καί φυτδν πεφιλοσοφημένος ούράνιον. 
Καί είχον αύτδν ή τοιαύτη πυκνή ευκταία πτώσίς τε 
χαί ανάστα σι ς καί σχεδόν τι καί δίχα πόνου * τδ γάρ 
έξ έγρκατείας ύπέρισχνον τής σαρκδς ταχύ τής γής 
ά πανί στα τδν άγιον, ώς εύπετέστερον είναι τού κα-
τακλιθήνσι τδ άνανεύσαι, καθά που καί θάλος ευφυές 
βραχύ τι κύψαν έκ χαταπνοής, είτα θάττον ανατρέχει 
πρός τδ ευθύ. 

0\ Τί δέ άλλά τήν σάρχα ύποχενών, χαί είς λαγα-
ράν άποχαθιστών, έχρηματίζετο άλλως εντεύθεν κατά 
τούς κίμδιχας, καί τήν σύμφυτον άποθήκην διάκε-
νον άφιείς, άνεπλήρου τήν έξω καλ πρόσθετον , χαί 
που καί καθελείν αυτήν έ μελέτα χαί άνεγείραι μεί
ζονα; Ού μένουν. *Δλλ' ή μέν γή καί ό έξ αυτής 
πλούτος καί ή λοιπή κατά β ίο ν μέθοδος, εύλογου μένη 
παρά θεού, μ-στδν αύτδν έποίει πάντων, δσα μακα
ριστά τοίς περί γήν · τδ δέ κοινωνικό ν καί φιλάλλη-
λον καί φιλάνθρωπον, τή ευαγγελική παραγγελία 
προσαυξόμενον δι* ής προκαλείται δ έχέφρων άνθρω
πος, άποτίθεσθαι τδν περιττδν έν βίφ φόρτον, χαί 
άνατιθέναι πτωχοίς, καί ούτω γινόμενο ν ε ύ ζω νον είς 
δδδν θείαν, καί αληθώς ευθείαν, εί καί άλλον τρόπον 
τραχείαν τά κατ* αρχήν τοίς έλομένοις άκολουθείν 

caeteros, et ea qu* ex Dei sorlitus erat muuiQceii- β «ροηγουμένφ τψθεψ είς τά κρείττονα, έπειθον τδν 
tia iransferrel in consimtles, et lalibua borreis 
(venirero dico pauperam) crederei quaecunque 
Deua largiier stippeduabai. Et boc erai quasi fons 
perennis et jugiier efflueas. Scaiitriebant eiiiiii aan-
eio ex inflniiia Dei thesaurie utilia; ille vcro pau-
cts in terrani 6uam, cameip, infusis, quaiiium sa-
tia eral ut hameclaretur el berba virena repulluJa-
ret, qualem quoque beaiua David diligtt, in uli 
nimiram terra florida a Deo constituiua, reliqauiu 
lontem diroieti ul pinguefacerel alia ioca, el solvc-
rei sicciiatem quatn penuria pauperibus giguil. Et 
baec dona nec siinuiale ab tilo Ucbanl (ntsi quis di-
cat eam qui exiil seminare seinen suum palaui, spe 
ixajoris a Doo coileclionis, simulatc scminare) ne-

άγιον , έξ αυτού κλίνειν είς έτερους τδ άγαθδν, καί 
τδ έκ θεού φιλοτίμημα μετάγειν είς τδ δμόφυλον, 
καί τοιαύταις άποθήκαις (γαστέρες δέ αύται πενήτων) 
πίστευε ιν, δσα δ θεδς ένεδαψιλεύετο. Καί ή ν τούτο 
πηγής άεννάου καί άπο^βύτου μίμημα.. Άνέύλυζε 
μέν γάρ τφάγιω έχ τών άδύσσων τού θεού ταμείων 
τά λψονα* δ δε ολίγα τή περί αύτδν γή, τή. σαρκί, 
έπιχέας, είς δσον ύγράνασθαι τδ Ικανδν, καί χλόην 
άναθήλαι, οποίαν χαί δ μακάριος Δαυίδ άγαπ$, σχη-
νούντος αύτδν τού θεού είς τόπον τοιούτον χλοερδν, 
τδ λοιπδν τής πηγής εξέπεμπε, πιαίνειν τά εφεξής, 
καλ λύειν αύχμδν, οποίον ή πενία τοίς ένδεέσιν επι-
ψηφίζεται. Καί ή τοιαύτη δόσις αύτψ έγίνετο ού;ε 
ύποκριτιχώ; (zi μη τι; χι\ τδν εξελθόντα σπιίραι τ^ν 
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απόρον αύτοΰ είς έπόψιον έλπίδι συγκομιδής πλείο- Α q«e pnrca manu. Ne vcuulam quldcin lerrae aui 
νος τής διά Θεού, προφάσει λέξει σπείρειν), ούδε μήν 
πεφεισμένη χειρί. Ούχ έ φίλε ι γάρ ουδέ φλέβιον γής 
ή χέτρας ίσχνδν, είς δσον μή προ^βέει θεραπείαν 
δίψους. Άπήν δέ εκείνου χαλ τδ έν τοίς τοιούτοις 
άγριον. Μετεδίδου γάρ μετά ίλαρότητος, οποίαν φιλεί 
θεδς, ό καί ελεημοσύνη ν αγαπών χαί δύτη ν ού τδν 
απλώς, άλλά τδν ί λα ρον. Καλ ήν χαλ αύτδς ούτω πο
ταμός ελεημοσύνης, χροτών χειρί χατά τδν Ψαλμω
δών. Έχαιρε γάρ ελεών, χαλ ώς οίον έχρότει χαρμό-
συνον, ού δαπανών δοχών, χα\ τδ ταμιείον άφιέναι 
χινον, άλλά πλουτίζεσθαι, χαλ μεστδς είναι, οία 
ένα πληροί τούς χρήζοντας, τδ δέ μείζον είπείν, 
θεδς γίνεσδαΐ, είπερ ό ευεργετών Θεδν μιμείται είς 
δύναμιν. Μάλλον μέν ούν αύτδς ήγαλλιάτο δ ιδού ς , 
ήπερ άλλος τις λαμβάνων · χαί ήν δρος αύτψ πλούτου Β reddil 
τδ δανείζειν θεφ, οδ μυριοτοχος ή άνταπόδοσις. 

ι'.,Καί ούτω μέν αύτδς βίου πορισμδν τδ άποβιούν 
τοΓς άδελφοίς έχρινεν, είς θεού κρίνον άποκαθιστάν 
έαυτδν γνωματεύων, είπερ ενδύει γυμνούς, καί πό
δας εύθετίζειν είς Ευαγγελίου δδδν μεδοδεύων, εί τούς 
άνυποδέτους περιστέλλει, χαί βρώμα λογιζόμενος οί-
χεϊον, εί χορηγεί τοίς δεομένοις τά χρήσιμα, χαί 
ούτως έχπληρών χαί. αύτδς άποστολιχώς τδ πάσι τά 
πάντα γίνεσδαι, Έπεί δέ πολλαλ οδοί πρδς τήν τής 
αρετής άχρδπολιν, είς ήν δποία χαί Θεού δρος δ μέ
γας Φιλόθεος άνατείνων τούς οφθαλμούς, χαλ τήν 
εκείθεν βοήθειαν προκαλούμενος, αυτής έγλίχετο, 
χαλ τήν εκεί άνάδασιν διά πάντων έπραγματεύετο 

pcirae lenuem amabat, nlsi in sitis remedium pro-
fluereu Nequetn bis aeperitas olta apparebat. Da-
bat enim com bilaritaie, qualem Oeus diligil, qut 
eleemosynam amat et dalorem, non aimpliciter 
quHlem, aed hilarem. Itaque ipse erat flumen elee* 
roosyn», plaudens mano, juxta Psaliftislatn ·. Gau* 
debat enira mifterans, et fere cum exsulialiono 
plaudebat, non dilapidare divitias eibi visus ei va-
cuum dimitiere tbesaumm, sed dives et plenus 
esse, dum egentes implerel, ei ut majus dicam, 
Deus Qeri, si qnideut qui beneflcus esl Dcum iini-
lalur quantum in ee eat. Magis igitur exsuliabat 
tpee dans, qitam quivis alins accipiens; et bic finis 
diviiiarum crai ei, Ueo fcenerare, qui millies foeucra. 

10. Ita ipse viiae lucrum judicabat emori frairi-
bus, opinans seipsum siaiucre, Dei lilium, si co-
operiret nudos, pedee ad Evaagelii viam.apiara 
inedilans, si discalceatoruro pedea ornarel, escaro 
aibi ministrare se putans, si ulilia praberet indi-
geulibut, ei aposlolicum sic adimplens mandaium 
ut omnia omnibas flamus. Quoniam aulem inuli* 
auol vi« ad virtulls arcera, quam magnus Pbilo-
ibeus affeclabat, ad illam tanquacn ad Dei mootem 
inaous extendens el inde invocans auxilium, ei ad 
eam ascendere onmimode saiagena (videtur au* 
tem plerisque superare alias monasiica ei pau-

(δοκείδέ τοίς πλχίοσιν ύπερέχειν τών άλλων ό μονή- C per vila, qua nlliil possidcl; Β ^ β ν ^ ^ " Ι ! β 

ρης καλ απέριττος βίος, χαλ τδ μηδέν έχειν, άλλ' 
έχαστον άνθρωπον μόνον έαυτδν έπισχέπτεσθαι * καλ 
διά τούτο οί άνακεχωρηκότες τόποι ζητούνται καλ 
έρημάζονται, πολλοί δέ καί σπηλαίο:ς διά τούτο εαυ
τούς παραδύουσι, κρυπτόμενοι τδν άνθρωπον, καί 
£1ζ γης όπάς παραδύονται, καλ άλλα ποιου σι, δι* ών 
Ιχφευξούνται τάς αγοράς, καί τδν έν βίφ φανητια-
σμ&ν, καί τήν σύγχυσιν, τδ πολιτιχδν χαί σύμβιον 
όχνοΰντες φιλείν, ώς μήδυνάμενον προσάγεινθεψ), 
αύτδς χαί τάλλα μέν πολλά σχεψαμενος, επέκρινε 
χαί άπεδέξατο, καί αναβάσεις έν τή καρδία διατιθε-
μένας είναι, καί αυτά πρδς τήν ύψιστον άρετήν 
έ θεώρησε ν ούκ έξουδένωσε δέ ουδέ τήν προγονική ν 
ζωήν, καθ' ήν πατέρας έσχομεν τούς αρχέγονους 

alium tanquam scip&um cousiderai; idcoque reccs-
sus el soliiarii qnseruolur loci, juullique in spe-
luncia nemini noiis ob hanc causain scipsos abs-
condunl, et iu forain/oa lerrae irrcpuut, el alia 
agunt, ul fora detiient, nec iu vtla appareaot, nec 
in coolurbalione yivaot, socieiaiia et convictus 
atnorem reformtdaiiles, qtiippe qui non posaii ad-
ducere ad Deum), ipse cuai alia mulla examiiia&r 
tei, hanc approbavil vilain et amplexus esi, videus 
ascansiones io corde euo dispoaiua eeae et eaa 
quideui ad allissiniam virlutem; nec primitivaiu 
quidem vilam despexil juxla quam pairea babui-
mua aaiiquos pregeniiores. Cogilavit euiin apecia-
culom esse quodammodo viiam noalram, buicque 

προπάτορας. Συνελογίσατο γάρ, θέατρον είναί τι καί Ο specUculo gpeclalorea complodere quicuiique 80-
τδνχαθ' ημάς βίον, θεαταίς μέν συγκροτούμενον τοίς 
χαθ* έχαστον τών βιούντων ανθρώπων, άγωνοθέτηδέ 
Ρριδευτή τών άθλων πρυτανευόμενον τψ μεγάλψ Θεψ, 
άεθλευταίς δέ πονούμε νον τοίς δσοι ζώσι κατ* άρε-
τήν, οΤς δ άγων ού πρδς σάρκας, άλλά πρδς τά πνευ
ματικά τής πονηρίας, ών σπούδασμα, προσβάλλειν 
άνδρώποις, καλ καταβάλλειν, καί ούτως αύτοίς άεί κα-
θίστασθαι είς άντίπαλον. Διδ χαλδν μέν είναι, χαί εί 
χαταμόνας άποδυσάμενός τις πυγμαχεί χαλ νιχ? 
χατά τού δαιμονίου φύλου, μόνου τού παμβασιλέως 
έφορώντος Θεού, είς δν άπας αθλητής άνατείνει τδν 
νουν, τδ πάντιμον στεφος ΙχείΘεν έκδΐχόμενος, δ 

liiariam viiam aguni, illodque aummo a Deo adoii-
nistrari taaquaiii a designaiore et instruclore cer-
taminis prsmiorunique arbilro, boe vero aihLelaa 
decerlare quicunque juxta normam vlrlutia vLvurit, 
quibus ceriamen non adversua carnem, scd adver*-
su.s apiritus ncquiiiae, quorum studiujii esL irruere 
i:t botninea el exerlere, et slc adveraua illos seiur 
per coosisiere boalUiter. Idcirco pulcbruiii esse 
censebat, si quis privaitm eiiam exutuaqtie lucuiur 
adversus dxmoniorum genus, el vioeil, Deo summo 
rege conlcmpUnlo solo, ad quein ojunis aiiUoia 
iiieiilcaj dirigii, inde excipieus boiioratiibimain CG-

1 P M I . xcvii, 8. 
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ronain, quas bujusmodi victures ornat; oportere Α τούς τοιούτους νικηφόρους κοσμεί - χρήναι δέ άλλως, 

καί έπί θεατών πάνυ πολλών παγκρατιάζειν τε, καί auteni prcierea coram inniimem tesiibus omui 
ceriamine supcrare, caeierasque perficere pugnas 
spiriiuales. Ita euim ille qui corara innumeris oculis 
prostcriiii inimicum, non confundeiur corara ioli-
lariaro vitam agenif, superabil auiem, ul opinor, 
praeclaro facinore. Solilarius emm qua$i per pla-
num curriculuin, nullo iolerposilo iinpedimenlo, el 
luctaiur, ct currit, et pugnai, ei cactera cerlaminis 
facil; servus autcm Dei qjui medias per mundi vias 
certat, subsiraiis tribulis, quos el semper gignil et 
acuil incomposita vila, subjacenlibusque innume-
ris peiris offendiculi, cerlal; ideoque post victo-
riam babcl roajus ornamentum, prxtereaque et 
alios ad eumdem zclum provocai, et ila multiplicat 

τούς λοιπούς έξανύειν αγώνας κατά πνεύμα. Ούτω 
γάρ ό έπ' δψεσι μυρίαις καταπίπτων τ!ιν αντίμαχου 
ούκ άν έντρέποιτο τδν μονάζοντα, ύπεραναβαίνοι δέ 
άν οΐμαι τψ κατορθώματι. Ό μέν γάρ μονάζων ώς 
έπλ σταδίου λείου καλ μηδέν τδ συμποδίζον έχοντος, 
καλ παλαίει, καλ θέει, καλ' πυξ «ονείται, κα\ τάλλα 
τού αγώνος ποιεί· δ δέ περλ μέσας αγυιάς κόσμου 
θείος αγωνιστής, τριβόλων ύπεστρωμένων, άς καλ 
αναφύει καλ δξύνει συρφετώδης βίος, έτι δέ καλ 
λίθων υποκειμένων μυρίων προσκόμματος, άεθλεύει* 
διδ καλ νικήσας έχει τι καλ πλέον έπικόσμημα, τά 
τε άλλα, καί δτι καί άλλους είς τδν δμοιον προκαλεί
ται ζήλον, καί ούτω πληθύνει τούς κατά θεδν 

secnnJtun Deum ρι incipes. Si vero qui soliiarium Β α ( Μ τ ί ι ς , Εί δέ δ τδν μονάζοντα άθλητήν βλέπων έν 
aihlelam videl in abscondilo, retribuit manifeste, 
nonne ei qui manifesie cerlat, ei sic effugil: ι Vae 
FOli *, » el lapsum irreparabilem justitiam reddet 
prseter remuneraiionem ? Sic sol pulcber esi (sol 
est enim), quando sub lerram iter facit, neque 
qwsqtiam in euin oculos injicere poiesl; eed om-
nino pulcbrior est cum post ortum pulcbra facii 
quaecunque inluelur, quibus eum Deus lucere jus* 
ait usque ad occasum. Sunl autem Dei quoque in-
visibilia; nobis vero inconiprehen&ibilia et admi-
randa, visibilia ejus, seu manifesia. 

41. Gum baic ei alia (sunt eniiu vere mulia la-
Na) animo perpendisaet Philoiheus, a puero divina 
edocius, desiderabat quidem secessum et asceil-
cam vilam, plebi ignolam; aitameu sequa sialera 
eimul expensis monasiica et mundana viia, utra-
que secundum Deum, slcut ipse dislinxii, el post 
disllnclionem approbavii, clegit vilae genus virtu-
tibus ornatum quod beatissimus Job el ipse prae-
opiaverai et in quo ul vix ullus qui unquam vixe-
runt clarus fuil. Gum auiem innumeris conjugiuin 
norainibus coimnendari vfderei, el sicut parenles, 
Ma ei ipse In mundo bonum simile, successionein 
honesiam, posteritaiem beatam, benedictum semen, 
vellet relinquere, copiam consilil paremibus facit, 
«t ipsi Hbenter sermoni GUi assenliuntur, se ipsos 
incusantes quod non praeoccupaeseni consilium, 
gaudentes auiem quod ei Sn hoc parenles imilare-

τφ κρυπτψ, αποδίδω σιν έν τφ φανερψ, ούκ άν τδν 
έν τψ φανερψ άθλούντα, καλ ούτω διεκφυγόντα τδ, 
c Ούα\ τψ ένλ, ι και τδ άνέγερτον έν τψ κατάπεσε!ν, 
αφήσει δικαίας έξω άνταποδόσεως ; Ούτω xaV ήλιος 
καλδς μέν (έπεί κα\ ήλιος), δτε ύπδ γήν οδεύει, χαί 
ούδελς αύτψ έπιδάλλειν έχει τήν δψιν - τψ παντ* δέ 
καλλίων, δτε άνατείλας ποιεί τά κατ' αύτδν καλα, οίς 
αύτδν δ θεδς ένέλαμψε μέχρι καί δύσεως. Είσί δέ καί 
θεού αόρατα * ήμίν δέ άλλ* ακατάληπτα καλ θαύμα-
ζόμενα τά ορατά τούτου, είτ' ούν Οεωρητά. 

ια'. Ταύτα καλ έτερα (είσί δέ αληθώς πολλά τοι
αύτα) καθ* έαυτδν οιαλογιζόμενος δ έκ παίδων τά 
θεία σεσοφισμένος Φιλόθεος, έπόθει μέν καί τήν 

1 άναχώρησιν, καί τήν τούς πηλούς λανθάνουσαν άσκη~ 
σιν * ταλαντεύσας δέ δμως έν άκριβεί σταθμώματι 
τδν μονίαν βίον καί τδν πολιτικδν, τούς κατά θεδν, 
ώς αύτδς διείλε, καί διελών έπέκρινεν, έγένετο τού 
κατά βίον ενάρετου πολιτεύματος - δ καί δ μαχαριώ-
τατος Ίώ6 προελόμενος εύδοκίμησεν, ώς ούκ οίδ' εί 
τις τών πώποτε. Καί δή μεθοδεύαας εγκώμια γάμου 
μυρία δσα, και έθελήσας, ώσπερ αύτδν οί γέννησαν-
τες, ούτω καί αύτδς άφείναι καλδν δμοιον έν τφ 
κόσμψ, διαδοχήν τιμίαν , έπιγονήν μακαρίαν, εύλο· 
γητδν σπέρμα, κοινούται τδ σκέμμα τοίς γειναμέ-
νοις · καί αυτοί άσμενοι τδν τού υίού λόγον προσίεν-
ται, μεμφόμενοι μέν εαυτούς, δτι μή προήρπασαν 
τήν βουλήν, χαίροντες δέ, δτι καί ενταύθα πατρώζει 

lur fllius. Confeslim de pramunlialo sotlictti eunt β δ παίς. Καί αύτίκα μελετώσι τήν έκπεφωνημένην 
σύζευξιν · καί τδν μόσχον αυτοί έχοντες, δς ύπδ εύ-
λογημένον έσται ζυγδν, έπεζήτουν τήν δάμαλιν · καί 
ταχύ εύρηκότες, συνήγαγον τούτον τε καί έκείνην 
αλλήλων άξίους · καί ζεύγος θεού δι' αυτών απετέ
λεσαν, δεξιδν καί άρουν καί σπείρειν καί φορτηγείν 
τά σωτήρια, θεδς δέ δ τούτους έπιλεξάμενος, καί 
φυτά παραδείσψ πρέποντα ενθεμένος τ^ τών *Οψι-
κιανών γ$ , ούκ άφήκε μή τελεσφορήσαι αυτά καλ 
βίζωμα στερέμνιον, καί πρέμνου άναδρομήν, καί 
βλάστην άδράν , καί καρπούς έν καιρψ ευγενείς · 
άλλά θέλημα τών φοδουμένων αύτδν κάνταΰθα ποιών, 
έπλήθυνε τδν οίκον τψ ΦιλοΟέψ ταΤς διά τέκνων 

conjugto, ffttilainque cuin ipsi babeanl qui stib 
benedictu iuturus est jogo, requirebant juvencam 
(sociam), qua cito inventa consociaverunt hunc et 
illam, dignos inviccm alleruin altero, Jugumqne 
Dei eos reddiderunt aptum ad arandum et semi-
nandura ei colligendum necessaria ad safut̂ m. 
Deus autem qui ipsos elegerat et qui planias para-
diso congruas posueral in terra Opsicianorum, non 
passus est illos sua maiuriiaie non ferre r. diccm 
lirmam, siirpem increscentem, germinaiionem 
abondaniem, ei frurtus (ctnpore suo geuerosos; 
sed voiuiilatem tiineniium se in boc quoque fa-

•Eccle. iv, 10. 
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έπιγοναίς, καί αυτών οίων έπισπάσθαι πατρός τβ Α «'Μ*·Ι multiplicavil doinum Pbiloibej Miorum ge-
άγιθού εύλογίαν καί μητρδς έπί τέκνοις εύφραινο 
μένης. 

ιβ\ Τδ δέ εντεύθεν ( ίνα μή τφ καλφ τής πρώην 
αρετής παραμιχθείη τι της έν βίφ φαυλοτητος, μηδέ 
έχατά χόσμον κάματος του καλόν τούτον ζεύγους 
τδν πρώην ottov άχρειώση ζιζανίου παραφυάδι), 
άλλη μέθοδος αρετής τψ άγίψ ήν περισπούδαστος. 
Έαυτδν τε γάρ έπί τοίς πρότεροις άγαθοίς έτήρει, 
6 αύτδς ών τά είς άρετήν, χαί μή άλλοιούμενος, καλ 
τήν ομόζυγα είς δμοια εύθυνε * καί κατώρθουν επί
σης τδ του Θεού έργον αμφότεροι. Καί ούκ ήν ζυ
γό μα χείν αυτούς, πολλφ δέ πλέον ουδέ παροεστρείν. 
Ένεδυμούντο γάρ τάς παλαιάς συζυγίας τών τού β amiqua conjugia justorun, qui · Deo sibi invicem 

neratioae, eorumque qui potaent ailrabere opli-
mi pairi* booediclioaem ei matris da flliis la> 
tantis. 

12. lode (ne prioris virtiitts speeief immiscere-
tar aliquid terrense nequilia?, nec maudanns labor 
bujos praaclari jugi prias fromentum inuiile redile-
rel zizanfce propagine) alia virititia via a sancto 
erat diliganier eeetata. betpsum enim in prioribus 
conservabat bonls, circaque virtutem non Immu-
taion, sed aemperidem erat, imo conjugem ad si-
milia dtrigebat; ei Dei <»pua ffqne periiciebant 
•mbo. Nee inler ae disaidebant, nednm ad iracun-
diam invicem provocareni. Comiderabant enim 

Θεού ανθρώπων, οί βοηθοί πρδς Θεού δεδομένοι άλ· 
λήλοιςι έργάται ήσαν εκείνου άξιοι. 

ιγ'. 'Ος δή ταύθ* ούτως είχε, καλ έχρήν τδν τού 
Θεού πελάτην έγγυτάτω πλέον εκείνου γενέσθαι ( έδει 
δε χαί άλλως τδν άεί θεωρητικδν έπιτείναι τήν διδ-
ρσσιν, χαί άντί νοερού νουν ώς Ιξδν άποτελεσθήναι, 
χαί είς άγγελοειδές άναχθήναι), γίνεται πρδς επι
θυμίας αύτψ, χαί είς ίερωσύνης ύψος ά ν απτή ναι, 
χαί ούτως έγχαταμίξαι τοίς τού Θεού παραστάταις 
έαυτδν, τεχνησάμενος τήν αρχήν μέν πρδ πυλών 
^ιπτείσθαι Θεού, δτε τά κατ* άρετήν είσαγωγιχά 
έπονείτο * είτα καί.ζητήσας εύαγγελικώς είς εύρε-
σιν, καί κρούσας είς άνοιξιν * μετά δέ είσελθών καί 

ad adjumenium daii, digni illias operarti fue-
runt. 

13. Gum igitur hsec fta se baberent et Del scrvu» 
magia magisque ad Deam accedere debcret (caele-
runi par erai ol qui semper meditabaiur, inielligcn-
liam promoveret, et mentem pro viribus excolerei, 
Ha ut ad angelontm sfmilitudinem eveheretur), 
desideravh ad sacerdotH faiiigium ascendere, aique 
•ic Dei appariioribus aese aggregare. Coepll aulcm 
se proaternere anie porias Dei, quando qtiae ad 
Tirtutein conducunl administrabanlur; deindc, se-
cundum Evangelium, quaesivii ui invcnirel, ei pul-
savii ut aperireiur; deinde inlravit dcsideralumque 

ίδών τδν ποθούμενον, καί ακολούθως έγγίσας, χαί Q vtdit et appropinquavlt, et denique, uli desiderio 
έπί πάστν ενωθείς, είτε καί άνακραδείς, ώσπερ τψ eju$, ita etiaro illaminatione ilbnc provenienle, 
πόΟψ αύτοΰ, ούτω καί ταίς έκείδεν έλλάμψεσι> omnibus uniiue eive cooniiisius e*t. 

ιδ\ 'Q; ούν καλ τούτο καλδν ήλθεν αύτψ έπί νουν, 
καί έξεφάνθη, χαί έχτελείσθαι ήρξατο, χαί δ ίερδς 
χανών έζήτει τήν έκ μαρτυριών σύστααιν * ήν ίδείν 
ενταύθα ού προσκαλούμενους τούς μαρτυρήσοντας 
άρετήν παντοίαν αύτψ, ουδέ πρδ; άξίωσιν λαλούν-
τας, ή άλλο τι έφολκδν, δποία πολλά έν τοίς τοιού
τοι; τεχνάζονται οί μή κατ* άρετήν αύτύθεν προλάμ-
ποντες, άλλά νόθον φώς έπικτώμενοι. Ού τοίνυν 
χλητοί καλ ώρισμένοι παρήγοντό τίνες μάρτυρες' 
άλλά άμα περιήλθε φήμη τούς εγχωρίου ς, ώς δ τού 
Θεοφίλου βίος πολυπραγμονείται, εί έκλάμπει, καλ 
προφανή να ι ζητείται είς Ιερωσύνην προκαλουμένου 

Ιδ. Cum igiior boc laudabile propositum ex ani-
mi recessibua in lucem prodire el ad effeclutn pcr-
dnci coepi&eei, ei aacri canones leftimonioruni 
coDimendaiionem requirereitt: lunc videres lesieg 
qui omainiodam illius virtuiem cuufirmareni, noo 
utidecunque couquisitos, aut ejus digoiutein ei 
quidquid ad euui promovendum conduceret profes-
608, quemadinoduin ssepe accidit de Hs qui non eo * 
ium propria virluie non luceiti, sed spurio asciti-
tioque lumine splendenl. Neque igilur convocali 
quidani etad hoc desiinati prodibant lestes, acd 
loiaro regionem pertranaiii faniade feracissima vir-

χαίώς είς γλώσσσν μίαν συνταχέντες άπαντες καί & lulum vi(a Tbeopbili qui ad splendidum sacerdolii 
ένθεάζοντες έμεγάλυνον τδν άνδρα» ούχ αγνοούμε νον 
ουδέ τοίς έρωτώσι τά κατ* αυτόν. Κανόνος γάρ ευ
θύτατου εκείνοι έ πληρούν παράγγελμα* ού μήν 
άλλως ήχριβούντο πρδς άγνοιαν. Έτελέσθη γούν καί 
τδ Ιερώτατον ούτως έπ' αύτψ χρίσμα, καί είς ίερέα 
χαταοτάς, οΤα χαί φωτδς άγγελος χαί φλόγεος λει-
τονργδς, ούχέτι μιμητδς ήν, ουδέ οίος έχειν άνθά-
μιλλον* άλλά διπλασιάσας τήν, ώς άν τις εΓπη, διά 
χασών άρετήν μολπών, χαί τδ ύπέρτονον αρμόσαμε· 
νος, άγγελικήν έμμέλειαν άνεβάλλετο, ταίς ίεραίς 
παραμένων είς πλέον σύναξε σι, θείοις ψαλμοί ς καί 
δμνοις προστετηκώς, άναγινώσκων τά μέν έπ' ωφε
λεία τών άκροωμένων, τά δέ καί καταμόνας είς Οη-
τα.ρισμα ψυχής, νύν μέν έαυτψ άποτιθέμενον τα-

mioisteriuuQ aspiraret, ei cundi quasi in unara 
compacii linguam ot divino numine afflati suramia 
laudiDus exiulere viruiu qui et ipsis percontaniibua 
baud igaoius erat. Hi nimirum canonia rcctissimi 
prseceplo salisfaciebanl, de iis qux oescirenuir, 
faaud nhuium anxic disquireniea. Inunceua igitur 
est boc modo oleo aanciisaiiuo ei ad gacerdoiis fas-
ligiuro prooaotus. Quo facto, velul lucis angelus et 
llammae luiuialer, jaoi iieminem habuil qui ipsum 
imitando assequeretur, sed omniuni virtuiurn, ut 
i u dtcam, concealura inlendens ei ad summann 
barmoniam eveheus, angelica consnicuus fuit vita 
Magis magisque igilur sanctis sacriflciis operaiu de-
dii, divinis psaluiis el bymnis inhaesit, el alia legit 
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in ioitinifelinit an.r.loium, ali:i in snnt? anima? tbc- Α μιευτικώς, αύριον δέ προβλησόμενον χα\ τοίς άπο-
«atiro recondidit, el qua? ftotlie, boni oeoonomi iti-
eiar, sibi reservarat, postridie, si qui iie perfrui 
disiderarent, larga roanu exproinpsil. 

45. Pro habilalione plerumque babcbat acdem 
divinam, in qua veluii planlalus pulcberrimos fruc-
lus tulit. Rarissime igiiursol eum conspexitquibas 
prius assueverat operam daniem, nisi forie de iis 
quao maxime necessarfa sunt bominibus, dispicere 
coactus easet, v. c. de agricultura. Neque solatn 
enim per mercenarios terram ad producendos varioa 
fniciue effodiendam curavit, sed eiiani propriig 
manibus eam aollicitavit, laudabile boc esse opus 
judicaae el bomine dignum. Elenim el in terra el 
in mari laborant homines: et maria quidetu tabor ei 

λαύειν έθέλουσιν. 

ιε*. Οίχος δέ αύτψ ήν ώς τά πολλά δ τού Θεού 
οίκος, έν $ οΐον πεφυτευμένος κάρπιμον Ιθαλλεν. 
Όλίγα ούν 6 ήλιος αύτδν έώρα εμφιλοχωρούν τα τοίς 
πρώην συνήθεσιν, οπότε τυχόν έπισκέψασθαί τι έδει 
τών δσα τοίς χατά χόσμον άναγχαιότατα * όποιον δή 
τι καλ ή περί γήν αύτψ εργασία. Ήγάπα γάρ ού 
μόνον θητιχαίς χερσιν άνασκάλλειν τήν γήν είς παν-
τοδαπδν φύτευμα, άλλά καλ χ·ρσλ πονείσθαι περί 
αυτήν, ευγενές τούτο έπικρίνας έργον είναι καί άν-
δρώπψ προσήκον» ΔυεΙν γάρ τούτων, γής τε χαί 
θαλάσσης, ταύτης μέν ή εργασία έπείσαχτος ύστε-

studium serioribus lemporibus introducia sunt et ^ ρον χρόνου, καλ ουδέ πεφιλημένη τοίς έθέλουσι μα 
infensa iis qui diu et secure vivere cupitmt; terra 
aulem, utpoie maier, deeideraia diligit et amore 
complectilur eos qui ipsi adhxreut, ei Neptunum 
arcens eos qui opporiuno temporc lerram colunt, 
conaervat. Esl porro agricullura bonum anliquis-
aiimim, opua dilans, res pulcbra ei secura, ars 
bominibus cognata. 

46. HaiC igiiur el eimilia quibus agrictiliura com-
mendaiur, Pbiloibeum ad illam atiraxerual, prae-
lerea quod sudoribus corporis sordea detergentur, 
ct aic bomo fortis ac robueius ad agendum reddi* 
lur. Quare bic quoque meliua eligendiim ease judi-
cavit, et cum sciret quanlura sudoris agricola, ui 

κρά τε ζήν καί ακίνδυνα · γή δέ ποθούμενη, δσα καί 
μήτηρ, φιλεί τε καί ασπάζεται τούς κυπτάζοντας 
περί αυτήν, καλ τδν Άσφάλιον προίσχομένη συντη
ρεί τούς γεηπονοΰντας είς καίριον. Καί έστιν ή 
γεωργία ή όπωσούν'άγαθδν άρχέγονον, πλουτοποιδν 
έργον, άκίνδυνον καλδν, τέχνη συγγενής άνθρώποις. 

17*. Ταύτα τε ούν, καί δσα τοιαύτα σεμνά τής 
γεωργικής, καθείλκε τδν Φιλόθεον είς αυτήν, καλ 
δτι τού κατά σώμα πηλού έξικμάζει, καί ούτω στε-
γανδν εκείνον ποιεί καί καρτερικδν είς έργα. Έφιλο-
σόφησε τοίνυν, δέον είναι κάνταύθα έπικρίναι τδ 
κρειττον * καί είδώς, δπόσον ίδρωτα είς δέον έκδλύζει 

officio salisfaciat, e corpore profundal, siquidem ad Q τών σαρκών δ γεωπόνων, καθότι καί έν Ιδρώτιπροσ-
ciMiiedeudum paitem nostrun) in audore faciei con 
demnaii suimis, et cum eudorem ac bona inde pro-
flneniia compararet, alqne baec lancem deprimere 
pcrspexisgel, banc ariem aroplectilur utpote quae 
vitam susieniarel el carnem exienuarei. Sic vjrtu-
tem shmil cum victu lucralus et terrae bona quas 
eliam in animam redundarent nacius, el suia fami-
liaribus, et pauperibua e jusli laboris provenlu ne-
cessaria dislribuii. Nunquam enim desihii exbau-
rire fontem auutn in graliam eorum qui ailirenl, 
minus sibi el suis, quam fralribus in Cbrislo consu-
lens. 

47. Haec autein omuia non aolum effeceruni, ui 
saoctus vir laadaretur, et bona fama splenderel, ei 

ώπου φαγείν τδν άρτον ημών χατακεκρίμεδα, καί 
ταλαντεύσας πρδς εκείνον τά έξ αυτού καλά, καί 
χαθέλκειν αυτά βοπής λόγψ διαγνούς, γίνεται της 
τέχνης ταύτης είς βίου τε πορισμδν κάίτηξιν σαρ
κών * καί άρετήν έν ταυτώ καί βίον τεχνώμένος, 
καί ούτω ποριζόμενος τά έκ γής αγαθά διαδαίνοντα 
καί ές ψυχήν, τοίς τε οίκείοις έπεμέτρει τδ αρκούν, 
καί τοίς δερμένοις έκ δικαίων πονημάτων έσιτομέ-
τρει τά δέοντα* Ουδέποτε γάρ άνίει έξαντλών τήν 
παρ' αύτψ περιούσιον δεξαμενήν τοίς διψώσιν αυτής, 
ού τοσούτον, έαυτψ καλ τοίς αυτού πονούμε νος, είς 
όσον τοίς έν Χριστψ άδελφοίς. 

ιζ'. ΤΗσαν δέ άρα πάντα ταύτα τψ άγίψ ού μόνον 
αίτια τού απλώς έν βίψ σεμνύνεσθαι, καλ εύκλείαις 

celeber essel verbis et faciis quibue tbeorta «*l ^ έλλάμπεσθαι, καί έν λόγοις καλ έν έργοις είναι περί 
praxis constiiuitur: sed babuii eliam summuin au-
xiliuin diviniius datutn, quale Deus concederesolet 
iliit qoi ipsum snmmopere desiderant, exaroioali 
nimirum desiderii praamiuro splendidissimum repen-
dens. Praeierquam euim quod alioquin indigentibus 
auxilium ferrei per precesel unclioiiem (oleo exsul-
talionis, uli Psalniorum auctor ait 4), elmanuum im-
posiiiottem, eiiam magna fecit miracula, panes 
aliasque res ad viclutn necessarias e minimis princi-
piis ad magnum numerum adaugeos,. secundura 
Dominum qut verissime promieil, quod ii qui ipsi 
serviuot cadem qua? illc feclt, ipsi quoquc faciuri 

βλεπτον, δι* ών θεωρία κατορθούται και πράξις · 
άλλά καί τις μεγίστη προσθήκη έκ θεού, οποίαν 
αύτδς οϊδεν έπιμετρείν τοίς άκρως ποθούσιν αύτδν, 
έξαριθμούμενος τδν πόθον, καί αντάλλαγμα διδούς 
τδ μεγαλείον τής δόσεως. Δίχα γάρ τού άλλως βοη-
θείν τοίς χρήζουσι διά τε ευχών καί αλοιφής (ελαίου 
άγαλλιάσεως, κατά τδν Ψαλμψδδν), και χειρών έπι-
Οέ;εως, καί τεράστια κατειργάζετο θαύματα, άρτους 
τε καί λοιπά σίτα έξ αφορμών όλιγίστων είς πολύν 
άριθμδν πληθύνων, κατά τδν άψευδώ; έπαγγειλά-
μενον Κύριον, ώς οί αύτδν θεραπεύσαντες, ά εκείνος 
ποιεί, χαί αυτοί ποιήσουσι, χαί που χαί μείζονα* 

* Psal. XLIV, 8. 
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χαλταμιείων ουδέν εχόντων, άλλά παντελώς διακέ- Α sint, et fortasse majora. Qtiando enim horrea nihil 
νων, εκφορών τοΓς έν ένδείχ τά χρήσιμα , καί ού 
μόνον αύτδ, άλλά καλ οίνον σχεδιάζω ν χατά τδ έν 
Καν! θαύμα τδ εύαγγελιχδν, καί ούτω; άρτιρ μέν 
στηρίζων, οίνψ δέ ευφραίνω ν τάς τών δεδεημένων 
χαρδίας. Λέγεται γάρ καί πιστεύεται, δτι καιρός 
τις ήν τδτχ, καί οίνος ούκ ήν τοις αύτοΰ έπι-
διέσι. Καί αυτοί μέν έλάλουν τά πρδς ίχεσίαν, υπέρ 
ου έλείποντο· δ δέ θεδς έπήκουε, καί τψ αύτοΰ θε-
ράποντι Φιλοθέψ έπιτάζας, κατεπράξατο δΓ αυτού 
τό καλόν. Ποτάμιον γάρ τι αυτού που παρα£βέον, 
ένθα ή βέησις, είς οινον μετέβαλε, σταυρδν τυπώσας 
χαί έπευξάμενος. Εί δέ πέτρα παλαιτάτη έχείνη 
βάβδψ πληγείσα ύδωρ έξίβόηξε, χαί τις γή μέλι 
χαί γάλα θαυμασίαν Ιφηνε σύ£ βοιαν, χαί ποταμοί δέ, 

continebanl, sed prorsus vacua crant, illis qui ino-
pia labomrent, non tolum frumenluni egessit, sed 
eiiam ad inslar miraculi qnod secundam Evangelimn 
Cana evenft, vinum fecit, Ha ut pauperum antmos 
pane corroborarei, vino autem lanificaret. Narraium 
entm et flde dignum est Ulo tempore accidisse, ul 
homines vfni pentiria laborarent. Quare ad Deitm 
conversi, ul ipsorum cgeslaii succurreret, oranint. 
Deus autem eos exaudivii, et scrvo suo Pbilotheo 
pra?cepil, et per eom auxilimn tulit. Rivulam enim 
quiillam calamitosamregionein praterfluebat, crucie 
signaculo precibusque adbibitis in vinum iransuiu-
tavit. Si auleni rupes illa aniiqua, baculo percuUa 
aquam profudil, el regio qusdam miraculose melle 

οί χαί αυτοί γραφικοί, είς αίμα μετετράπησαν * πα- Β et lacte fluxit, denique flnvti, quorum Scriptura 
ραπηκτέον ταίς μεταβολαίς έχείναις καί οίνον τούτον 
ποτσμψ βεύσαντα, ού σταφυλής αύτδν αίμα, εΓποι 
άνδ μωσαίχώς ληνοβατών, δεξιάς δέ Υψίστου βροχήν 
έχούσιον, άφωρισμένην τοίς δεομένοις αύτοίς. Καλ 
δή θεωρητέον ενταύθα, δτι θεού δεδωκότος, τοΰ τών 
θαυμάσιων, τοΰ τών τεράτων, τοΰ τών δυνάμεων, 
τον τής αληθείας, ίδού θαύμα τούτο μείζον τι τοΰ έν 
Κσν$, χαθάπερ αύτδς έπηγγείλατο. Ού πίθοι γάρ, 
ουδέ πιθάχναι, ουδέ αμφορείς, ούδ,έ )άγυνοι, ουδέ 
βίκοι, ποτάμιον δέ δλον οΓνψ βλύζον διά τού Φιλό
θεου, προββέει τοίς ήξιωμένοις τοιούτου τέρατος. 
Κχί τούτο μέν ούτω πρδς χρηστότητα συμποσιακή ν. 

ιη'. Έπεί δέ πολλή χαί έν ταίς δαυματουργίαις 
διαφορά ταίς έκ τών τού θεού αγίων (αί μέν γάρ 
αυτών ύγιάζουσιν, αί δέ τρέφουσι, τινές δέ καί τδ 
άλλως ένδέον άναπληρούσιν, δτε τινές δέονται, τά 
μέν άπάγουσαι, τά δέ π?ράγουσαι, Ιστι δ* δ (ε απο
τελούμενα ι χαί πρδς φόδον χαί έχπληξιν, δποία χαλ 
ή τήςκατηραμένης συχής, δι* ής τδ Ίουδαίκδν φύ-
λον, χαί δσον δέ άλλο τοιούτον, τήν τού θεού έξεπλά· 
γηδύναμιν, ώς μή μόνον ζωογονούντος, άλλά χαί 
θανατούν δυναμένου, μηδέ μόνον τδ χατά ύγίειαν 
ύγρδν χορηγούντος, άλλά καλ άποξηραίνοντος), ενήρ
γησε καιρού λαλούντος καί'δ Φιλόθεος θαύμα, σκοπού 
τίνος τοιούτου έχόμενον · Αίθον γάρ ούτε χερσί λη-
πτδν, ούτε ώμοις φορητδν, ούτε οίον κυλίε σθαι, άλλά 
γης άχθος είναι, καί τι καί βλάπτε ι ν, δποία πολλά 

menlionem facil, in sanguinem conversi sunt: istis 
conversionibua addi debel etiam boc vinnm in r i -
vulo fluens, non quidem uvas sanguia, uii viticola 
cum Moyte dixerit, sedgrataAltissimi quasi pluvia, 
egentibua illie deatinata. Aniinadverlat jam, quxso, 
concedente Deo, qoi esl Deus miracnlorum, prodi-
giorum, poiemix, verilaiis, majua bic miraculum 
coniigiase ilto in Cana facto, quemadmodum ipse 
promiait. Neque enim dolia, nec doiiola, nec atn-
pbore, nec lagena?, nec nceri, aedrivus inioger vitio 
ecaioriens per Philoiheiim profluxit illia qui boc 
miractilo digni habiti suot. E l baec quidcm in con-
vivii usnm. 

18. Quoniam auteni mfracalorum a Dei sanciia 
1 editoruin permagna esl ta/ietas (alia siquidem sa-
nitatem redduni, alia viclum suppediiant, alia altis 
necessitalibus medenlnr, nunc quidein auferendo, 
nuncautem adduceado; snnlporroqo* roelum lerro-
remque incaliant, exenipli gratia illud quo flcus dtris 
devota est, quare iribua Judaica et omoes ejusinodi 
gentes ad reverendam adinoniti sunt polentiam Dci 
qui non tantum vivificat, aed etiain mortein Infli-
gere poiest, non solum succum valetudinl ulilcm 
suppediial, verum exarescere quoque facii), tem-
pore poBlulante, eliam Philolbeue edidil miraculum 
quod tali modo sese babuil: Lapidem nimirum qui 
nequo manibus comprehendi, neque huroeris aspor-
tari neque volvi poterat, sed lanquam rooles inert 

γίνεται, λόγον έπιπέμψας, δσα χαί μοχλδν εύμήχα- D jacebat et, uli ssepe evenit, offensioui erat, solo 
νον, ού μόνον διώχλισεν ύποσαλεύσας, άλλά χαί μετ-
έθηκε. Καί ήν άναλάξευμά τι καί τούτο θαύμα εκεί
νου, δ δίδωσιν δ θεδς το7ς αυτού μαθηταϊς, έπαγγει-
λάμένος, καί δρη μεταχινείν αυτούς επιτάσσοντας, 
χαί μεταβιβάζειν έκ τήοδε βάσεως είς άλλην έλκό-
μενα πίστεως πείσμασι. Τίς ούκ άν ενταύθα έξε-
χλάγη τδν μέγαν Φιλόθεον, ούτω καί τοίς άψύχοις 
Ιπιτάττειν δονάμενον, καί τήν έπιταγήν βλέπων είς 
έργον προβαινουσαν; Έγκοπή παντδς κακού τδ 
τοιούτον θαύμα. Ούκ άν ώρογλύφησεν, ούκ άνοίκίαν 
προςοίχίαν ήνωσεν, ουδέ άγρδν πρδ; άγρδν· είούτω 
δύναται 6 Φ'.λόθεος δ:ασπαν καί μεταβιβάζειν άχθη 
βαρύτατα, έν χρψγής κείμενα, καί, ακριβώς ειπείν, 
«μετάθετα. Τδ δΐ δλον φάναι άλλως ούο*Ίς τοιούτον 

verbo vectis loco adbibiio, non solum concu&sum 
in allum sustulit, ged etiani iransposult. Fuit auien 
ejas miraculum in lapide perpeir&tum ex bie qnae 
Deug dUcipulls suia concedit, ubi proniiltil fore ul 
!p*i solo jussu monles dimoveaut aique fidci vigore 
ex alia in aliam aedem iransraiiiani. Quis igilur 
non admireiar bac in re magnuiii Pbiloibcum, qut 
euaui rebus itiauimatis iniperare valueril, ei cujae 
imperata in factuni processerinl? Hoc miracuhim 
omnem pervereilalem iniercldii. Nemo jam slaiuis 
sco^pendie incubuti, nenio domum domoi, ncc agrum 
agro adjunxil, quandoquldem Pbiloibeus lam iacil« 
gravi^sima pondera, solo adhaeronlia ct, ul a« curaie 
dicaui, iniinobilia divcllcrc ct trai^lucarc pci< ral. 
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Ul autem omnino aliter dicam , nemo, conspecio χ ίδων ένδύναμον άπειλητήρα, ευρασύνατο άν άμαρ-
um poieal* miiiUalore, ausus est inbaerescerc pec 
calia quorum fama ad vindicia Pliiloiiiei auree per-
vulgari possiL 

19. Quae aulem, dum adiiuc snperaies fuit, alia 
palraveril imracula, qui virtuiU studio incensi 
anscultare et ealuti aninuc operaiu impeudere slu-
ddul, ex iluus regioiiia incoiis percGnUri p<munt, 
eiquidem alia librifr hisloricie iradila referunlur, 
alia ab iis qui borum miraculorum parlicipos fuere, 
bodieqne viva voce pra?dicanlur. lis eniui diuthuj 
immorari tempus deiteit, cuin nonnisi e miaiinis 
quibusdam vilaiu Pbiloibei summa admiratiooe di-
guain cnarrare voluerimus. Quapropier uao aher-
ove cotnmemoralo ex iia quae noo vivo eaucio eve-

τίαις έπιδαλείν, αίτινες είς άχοήν τψ έκδικητξ Φιλο-
θέψ έλεύσονται. 

tOr. "Οσα δε καλ άλλα έτι ζών απετέλεσε, θαύμα 
προκαλούμενα, Ιστιν ix τών έκεΐσε κατά χώρα ν 
πορίζεσθαι τους εναρέτως φιλαχοοάμονας, καλ τά ές 
ψυχικήν εμπορευόμενους ώφέλειαν, τά μέν έξ Ιστο
ρίας άναλεγομένων, τά δέ κα\ εισέτι πειρωμένοον 
τής τούτων θαυμασιότητος. Ήμίν γάρ ού καίρδς 
ένδιατρίδειν αύτοίς έπλ πλέον, προθεμένοις έκ β πα
χύτατων τινών έμφήναι τδ μεγαλείου τού κατά τδν 
Φιλόθεον πολιτεύματος. Διόπερ ένας τίνος ή καλ 
δευτέρου τών τούτου ποιησάμενοι μνείαν, χαί αυτών 
ούχ οίων έξέπι ζωής τού μεγάλου, άλλά μετά άπο· 

nerunt, sed post ejua moriem, qua imoaediale ad ^ βίωσιν, δι* ής αμέσως τψ παμβασιλεί παρέστη θειρ. 
Deunj omnipolenleui evolavil aiiima pura el quasi 
mens iniegra, concludemus noslram expogiiioitfiu, 
syiumeiriae qnam intendimus raiione babiia. 

20. Jaui Pbilolbetig, magna aquila el dttinonia-
corum alilum bosiis, ad Aliissimuin evolaveral, 
multis capilibus istoruro iujuslorura leihaliicr per-
cussis. Et ipsiug quidaoi partem divinam ilironus 
Dei, quod autem terreiuiut et bumiie erai, terra 
babebat, de quasumptuin fuit, lerra, inquam, Leta-
bundajde ejusdepositione, neque efflcieiig e]us inier-
ilum scu diasoluiionem, sed cougervans et voleus 
loiuin illum rccipero el in sempiiernum colere: 
quouiaro aulem animum relinere ac circumcludere 

ψυχή ακραιφνής, νους αυτόχρημα, καταλύσομεν τδν 
λόγον, συμμετρίας έ στοχασμέ νοι, οποίαν προεδέ-
μεθα. 

κ\ "Ηδη μέν δ κατά δαιμονίων πτηνών μέγας άετδς 
δ Φιλόθεος έπτερύξατο πρδς τδν Τψιστον,είς πολλάς 
κεφάλας τοιούτων άνομων βαλών θάνατον. Κχλ είχεν 
αυτού τδ μέν Οειότατον ύ τού Θεού θρόνος, τδ δέ μή 
τοιούτον, άλλ' έχ τών χάτω χαλ γής αυτής, ή γή, 
έξ ής εΓληπτο, χαίρουσα τή καταθέσει αύτοΰ, καλ 
ούχ επιχειρούσα είς φθοράν, είτ' ούν διαφθοράν, 
άλλά συντηρούσα, και θέλουσα μέν δλον εκείνον δέ-
ξασθαι καί άμφέπειν άείζωον, δτι δέ μή εΤχε περι-
σχείν τδ άκατακράτητον, άρχουμενη τψ καΟεκτώ 

oon poiuit, cooienta fuil babere corpus qiiod ma- Q σώματι ουκ άχρειούντι τήν μητέρα δυσώδεσιν άπο 
ircm non infeclarel vaporibus malc obniibug aul 
putr tiiiinia foetore, se<f quod graios dulcegque cx-
balaret odores, quasiaromatum lliurisquc eaaei re-
ceptaculum, ila ui, cujus vivi preces ad Deum 
agoenderaui Umris instar, illitis et corpus lanquain 
aliare seu iburibulum referium esset odore quo 
Deus gaudet. Hoc per aunum integrum perduravit, 
el aduiiraiioaem excilavit, ei dolorem injecit illia 
qui ganclum corcmillebani lerra?, quod ihesauro 
coudendo IIOQ baberent dignuiu recepiaculuin, ne-
que vas unguento conveniens, neque ampboram 
venerando oleo congruam. Operam igitur dcderunt, 
ul sanctum coinponerenl in loco convenienli, el di-
gnum eo inoiiumeuluin erigereni. Quod cum lierei, 

φοραίς καλ σηπεδόνος δριμντησιν, άλλ1 εύωδιάζοντι 
καλ μυρουντι, ώς εί καί αρωμάτων χαί θυμιαμάτων 
ήν θήκη · ίνα, ού ζώντος αί εύχαί είς θεδν κατευθύ-
νοντο ώς θυμίαμα, εκείνου καλ τδ σώμα καθά καί 
θυτήριον, ταύτδν δ1 είπείν, θυμιατήριον όδμής πε-
πλησμένον είη, δποία χαίρειν οίδε θεός. ΤΗν τούςο 
είς δλον ένιαυτόν* χαί έθαυμάζετο χαί μετά μέλος 
ήν τοίς τότε τον άγιον χρύψασιν ύπδ γήν, δτι μή 
τψ θησαυρψ άνάλογον πεφιλοτίμηται θησαυροφυλά* 
κιον, δτι μή κατά τδ μύρον τιμία ή μυροθήκη, δτι 
μή καί τδ άλάβαστρον άξιον τού πολυτίμητου ελαίου. 
Καί τοίνυν μελέτην έθεντο, μεταθέσθαι τδν άγιον, 
δποι μάλλον έχρήν, καί μνημείον αύτψ πρδς άξίαν 
τεχνήσααθαι. Καί ώς έγίνετο τούτο, καί δ πλούτος 

et ifeesaurus islc ad locuiu epleiididiorem transfer- D εκείνος μετεχομίζετο είς έτερον τιμιώτερον γαζο-
relur, placuii Cbrislianoruuj regi, Philoihei Deo, 
miraculo eum bonorare et velui resurrecliouis ly-
puin «xbibere. Jam vcro, ο miraculum inefiabile, 
quocnm vix iilluro comparari queall venerabilcs 
deposilionis adniinistri sensim manus admovebaiU, 
et solliciie sanctum corpus apprehcndentea cum 
magna cura aublevabaoi et diiigenier suscipiebani, 
veriii ne quid illius sanclae compagis diffracium 
periret. Ille xero ui demonslraret, se non periisse, 
sed in D»;o vivere, viventuiu auiera diffringi non 
posse, ambas uianus, quasi viverei, oxtensas ei ad 
comprehendeiiduin eompos tas Immeria illoriiin 
duorum saociorum, qui cuoi sepelicbanl, impo 
suit, iisque flrniiter inuixus aique sic susiculau.s 

φυλάχιον, ή ρε σε τψ τών Χριστιανών παμβασιλεί, τψ 
τού Φιλόθεου θεψ, αυτόν τε άποσεμνύναι θαυμασιώ-
τερον, χαλ τύπον αναστάσεως χαί αύτψ ένσημήνα-
σθαι. Καί, ώ θαύματος άψητου, χαί οίου ύ πέρανί-
στασθαι συγκρίσεως I οί μέν τής μεταθέσεως ίερολ 
χτιδε μόνες ήρεμα τάς χείρας Οπέ β άλλον, καί πεφει-
σμένως τού ίερού έδράττοντο σώματος, καί έμφρόνως 
αύτδ ύπολαμβάνοντες, επιμελώς άνείχον, εύλαβού-
μενοι, μήποτέ τι συντριβέν διαιρεθή της ίεράς εκεί
νου διαρτίας. Ό δε δεικνύς, ώς ού διαλέλυται, άλλ* 
έν θεψ ζή, ζώντα δέ ουκ έστι παθείν συντριβήν, 
άμφω τώ χείρε διαπετάσας, ώς είπερ Ιζη, έπειτα 
καμπύλα; αυτά; σχηματίσας, ώστε περ'.λαοειν, καί 
τών ώμων καταπετάσις αύτάς ίερίων εκείνων δύο 
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μι:ατιΊέντων, χα\ στερεώς δραξάμενος, καί ουτω; Α 
crepciod μένος, ανέστη τε είς δρθιον, καί βήματα 
τ (α διαδάς, καί τρισ\ ταύταις βάσεσι μετρήσας τήν 
χίνησιν, είτα κατέπεσε, τεθείς, δποι πεσεϊν κεκύ-
ρωτο. Καί οΓαν μέν έπαθον !κπληξιν οί τηνικαύτα 
τιράντες, καί μάλιστα ή μακαριστή δυάς Ιερατική 
εκείνη (μακάριος γάρ πάντως κτί δ τοιούτον έπάρας 
(ίάσταγμα, καθά καί τι φορτίον εύαγγελικδν), οϊδασιν 
οίτοτε περιτετυχηκότες τφ θαύματι. Έμέ δέ έκ-
πλήττ:ι, πώς ποτε ου παρελύθησαν φάδω οί βαστά-
οιντες, πώς δέ ούκ έξέστησαν άλλως έπί ούτω και
νότατου πείρα πράγματος. Έγωγ* ·δν, εί παρήν, 
οίχ άν κατέσχον έμαυτδν του ένεδς μείναι, εί μή τι 
έρα χαί διεφώνησα. Καί ίσως μέν εκείνοι έπαθον 
av τι τοιούτον. Τί γάρ άπεικδ;, ούτω συμβήναι, εί 
μ)) δ φερόμενος άγιος άνεζώου εκείνου;, καί χατά ^ 
εύειν έχειν έδίδου; Έγώ δέ θαυμάζω, χαί δτι με
τατεθείς έπλη μ μύ ρε ι τοίς μύροις είς πλέον, ήπερ 
προτερον, δειχνυς εντεύθεν τοίς φιλοθέοις, οίον ή 
τ*δ;τούς αγίους τού θεού τιμή, χαί δπως δι' αυτής 
έπαύξεται ήμίν τά έκ θεού άγαδά. Τιμωμένου γάρ 
αγίου καί χαίροντος, ώς τετίμηται, πλεονάζει καί 
τδέν έχείνοις θαύμα, χαί παραμένει διηνεκές είς 
(ατρείαν ψυχής τε της ποθούσης, καί σώματος τού 
δεομένου. Οίδαμεν γάρ, τάς έπί τοίς άγίοις έκ τού 
0εοΰ χάριτος είς έιμάς διαβαίνειν. Ούκ άγνοούμεν, 
αλΓ ήχριδώμεδα, ώς εκείνων καταντλουμένων τοί; 
έχθεού καλοίς, άπο^βέειαύτά καί είς ημάς, επειδή 
χαί άλλως ουδέν τι τών τοιούτων οί τού θεού θερά
ποντες δέονται, δτι μή δι* ημάς αυτούς, θαυματουρ-^ 

. γείνγάρ συγκεχωρημένοιτιμώνται* τιμώμενοι δέ 
αμείβονται ημάς τών χαρίτων. *Αμειδόμενο'. δέ σω-
τηρίαν ήμίν έκ θεού πρεσβεύουςι, καί ή πρεσβεία 
e-σακούεται, καί τά ποθούμενα καταπράττεται 
αγαθά* ών εΓη μεν μετέχοντες ενταύθα τ ε καί είς 
τήν έχείσε ζωήν, ίχεσίαις μέν τού ύμνηΑέντος με
γάλου Φιλόθεου, θεού δέ έπινεύσει, φ ύμνος χαί δόξα 
ε:ς τούς αίώνας τών αίώνων. Αμήν. 

S. DKMETRU. 1G2 
ίιι sublime se criguns tres paseus proceesU, quibus 
cineusis collapsus est ct sepuhus ubi conciderai. 
Quantopere auieni obshipuerinl qui tunc adcrani, 
et pracipue beati» isli duo viri sancti (bealus enim 
revera qui tale porlal onus velul qtioddam onus 
evangelicum), sciunl qui tunc miraculo interfuc-
runt. Ego tulem miror, quomodo porianles prai 
metu non ir.ortui sint, quomodo in re lam riova 
atque inaudita non meuie exciderint. Egoquidein, 
si afluisem, ad iniiiJtnuin permansisscm altoniius, 
nedum voccm prolulissem. El foriasse quidcm illi 
simile quid passi eunl. Quomodo emm improbabilc 
esl tale quid evenisse, uisi quem ferebant sanctus 
ipeos ad vilam revocassel et nalurali exsistemiaB 
reddidisset? Porro miror quod etiana iranslocaius 
abundaniiori quam prius unguento scaturiverii, 
oslendens inde iis qoi Deum amanl quanio sancios 
bonore Deus prosequitur, et quomodo bac raiioue 
booa divina in nos redundanl. Quando euim san-
ctas bonoratar el honore gaudcl, miraculum quo-
qne incremenla capit el perpetuo pordurat ad nie-
delatn animae desideranlis aique corporis iiidigeii-
tis. Scimua eniro graliam Dei In sanclis conspi-
cuam eliam ad nos redundare. Non ignoramus, scd 
persuasissimum nobis haberous, Deneucia divina iu 
illis accmiiulala ad nos iransire, siquidem DA 
servi nibil ejusmodi opus babenl nisi propier nos. 
Proptcrca enim quod faculiatein iuiraculorum pa-
trandoruuo acceperunt, a nobia bouorantur : pro 
honore autem beneGcia nobis rependuni. Eadcix 
de causa salulis noslrae graiia apud Deum iniercc-
dunt, eorumque iniercessio exauditur, ei desideraia 
bona conCedunlur, quoruin tuinam panicipes fla-
mus bic el in futura vita, intercedeme celebraio 
magno Pbiloibeo aique annuente Deo, cui bjuiiua 
et gloria in saecula saeculorum. Amen. 

S. DEMETRII MARTYRIS 
I N V O C \ T I O N E S . 

Τον ηύτοϋ χατων είς τίν άγιον μεγαλομάρτυρα 
Αημήτριοτ. 

fiUH k*. ΤΗχος πλαγίου τετάρτου. Σταυρόν χ«χ-

α*. Ό τψ πελάγει τών σων έγχειρών άθλων, θαυ
ματουργέ Δημήτριε, ώς ευθαρσής ελέγχεται, καί 
τλέον ώς τολμηρός, έπεί τοίς θαύμασι λιμνάζεις 
άπλετα, ώς έχειν δυσεχπλεύστως, εί μή. . . νήσας 
ίσχύν αύτψ άνωθεν καταπέμψειας, έλλιμενίσαι 
έπί σέ. 

Ρ. Παράδεισος ώς τρυφής τδ γενναίον σώμα τού 
άΟλητοΟ πεφύτευται τοίς άπολαύειν θέλουσι. Καί 

Ejutdem Canon ad sanclnm magnum martyrem 
Dmeirivm. 

OOE I. Sftftns ambigui qoarli. Crucem eum seuU 

1. llte qui per mare preHorum luorum se com-
miuit, ibaamaiurge Demclri, tanqiiam audax,imo 
tomerariue arguitnr, alquidem prodigiis mare pra> 
be* refeitvoi, e qoovit emergitur ni... vir«a tpai 
detapcr miuaa m tran»meei ad le. 

2. DeHciarum lanqoam paradisna liberale aihlelae 
corpug consilum esl, pro bis qui frui vohinl. Et 
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lanceae qniilem in eo vivaces siipiie carentcs lan- Α λδγχαι μέν έν αυτφ ςωηρά άατέλεχα' ώς δένδρα 
quam arbores invenirc sunl; fruclus vero aiiiroi 
pastns, virtulibus omnibus fertiles cl flumina gimul 
sapgtiiniflua et ungucnloflua. 

5. Tuorum praeliorum aiiguata Dcus servat, tibi, 
sancte, perpeiuum ihesaurum custodiens. Sangui-
nnm fusio bic, sanguinis more efflueiitis gratiae iliic 
profusio; prodigioriim aicut innc, *ic nunc abun-
danles divube. Ilelius dicerc esi, amplius prodigiis 
nunc admiralionem meruisii. 

4. Virgo mater, qnae puris e sanguinibus car-
netn plasmaiort concepisti niorii aubjeclam obla-
tionem, aauguinum barbarcrum lacus eilundi op-
time regis nianibus curares. Semper enim tecura 

εύρηνται, καρποί δέ ψυχοτρόφοι, αρετών παγκ?ρ-
πίαι, καί ποταμοί άμα τε αίματό^βυτοι χαί γε μυρά-
βλυτοι. 

V· Τά τών σών άθλων σεμνά ό βεδς φυλάπει, 
ταμειουχών σοι, άγιε, διηνεκές θησαύρισμα» Αίμά-
των χύσις εκεί, αίμοββύτου χάριτος κάνταύδχ πρδ-
χυσις, θαυμάτων, ώσπερ τότε, ούτω νυν πολύ; 
πλούτος· Μάλλον δ* είπείν, πλείον έν τοίς θαύμασι 
νύν τεθαυμάστωσαι. 

δ'. Παρθένε μήτερ, αγνών έξ αίμάτων σάρκα τφ 
πλαστουργφ έκτίσασα χρεωστικών άπόδομα, αίμά
των βαρβαρικών λιμνασμούς έκχέεσθαι ποιήσαις 
κράτιστα χερσί τού βασιλέως. Δυσωπούντα γ3ρ 

habes sanguine quo martyr evasit supplicanlem De- ^ έχεις άεί συν σοι αίμασι τδν Αημήτριον, οίς με μα ρ-
Μ% Αϊ ΜΧ mm ΜΑ Μ.*4 ΑΙΑ ΛΛ^ΛΛ melrium 

01)Ε ΠΙ. Virga in signum. 
5. Qticmadiiiodum abyssus abyssum invocat pro-

digiorum effusio innuinerabilium multiplices un-
gucnti fluenles prorusionos, qnonun mare cunclam 
lerram odorc effuso rcplevii. 

6. Tanquam slipiies Pboenicum memoraii viden-
lur lancea?, vicioris frondcittes tu corpore; sicni 
scaluriglnes vero sanguims manatioues, qtias in dc-
lkiis Israel babct. 

7. Ungnenia, juxta Evangelii verbum, pro sc-
pnllura tua conservala sunl, bealissime. Non enim 
in le valet putredo qu« aliis haerel posl mortem; 
qiiin imu suavejngras, lanquam Spirilu Dei aflla-
lus. C 

8. Lancca perforatuin viuc daiorem quae vidisti, 
ei doloris gladio qtia/iransfixa cs, cum iransOxo 
loqueus Demeirio in principis gratiam, laucearo 
ejus lioslium cordibus fige. 

ODE IV. Audivi, Dotnine. 
9. Ut paradisuni alium icmplum luum videmus, 

tnarlyr Demeiri, cujus fons unguentorum currena 
omnem terr» faciem inebrial. 

10. Sanguinis vox, aancie, marlyrii lui ad Domi-
num clamat. Non enim in aeternilales exuudare ccs-
savii mariyrium iuuin. 

4 i . I» Dei divinum panem le, eia bosies Dei, l i -
gnuro iniuanius. Arta lanccae vociferabant, fran-
gere auiem le, raanyr, non raluerunt. 

12. Qiue Deo carne parpurata esi, purpura ortum ^ 
principem nostrum proiege mariyria prtcibus, qui 
mortuus seniper sanguine purpurau 

ODE V. Ο ler beaium lignum. 
15.0 lerbcaiae lanceae, quibus uansfossus mariyr 

diaboium iraiibfodiit, quibus effuao abundanli san-
guiue,qui sanguinefcelus vivebal, flebiliterconsum-
malns esl mortuus; beala vero nomiue Cbrisiiano 
doiata vila reveruil. 

Ιδ. Signo desuper divino propbeia oliin eleva-
lus, allevalus esi in aera. Eitu, oplimer captivorum 
inyriades a lerra auiers,et salvas a genlibus receden-
libus, eqiiitantem a te saluiem oetendens. 

15. Tanquam abyasi radix lerram relinet flrma, 
supposita... luain, sic retiuct urbeni istatu ungueu-

τυρηκεν. 
ΟΙΔΗ Γ· fΡάβδος είς τύχοτ. 
ε'. Οία τις άλλη επικαλείται άβυσσος άδυσσον τών 

θαυμάτων ή χύσις τών άναρίθμων τάς μυροβλύτους 
άπλετους διεκχύσεις,ών τδ πέλαγος πάσαν τήν γήν 
λίμνασαν εύωδίασεν. 

ς'. "Οσπερ στελέχη τά τών Φοινίκων τά ί στο ρου-
μενα θεωρούνται αϊ λύγχαι, του αθλοφόρου πεφυ-
τευμέναι είς σώμα, ώς πηγαί δέ τά, αίμό^υτα, 
οίς Ισραήλ οΤα ένετρύφησεν. 

Ρ· Μύρα, ώς βήσις Ευαγγελίου, συνετηρήθησαν 
τή ταφή σου, παμμάκαρ· Ού γάρ κρατεί σου ή ση-
πεδων, ή τών άλλων άπτομένη μετά θάνατον " μάλ
λον δέ πνείς ευώδες ώς'θεόπνευστος· 

η'.Αόγχη νυγέντα τδν ζωοδότην ή θεωρήσασα, 
καλ βομφαία τής λύπης διελαθείσα, συν λογχευθέντι 
λαλούσα Αημητρίφ υπέρ άνακτος, λόγ^ην αύτου 
χαρδίαις έχθρων έμπηξον. 

QUH Δ'. Ε1σαχήχ€α, Κύριε. 
θ'. Ός π7ράδεισον βλέπομε ν άλλον τδν ναδν σου, 

μάρτυς Δημήτριε, ού πηγή μύρων έχτρέχουσα τδ 
τής γής ποτίζει άπαν πρόσωπον. 

ι'. Φωνή αίματος, άγιε, τής σης μαρτυρίας βοά 
πρδς Κύριον. Ού γάρ πέπαυται πλημύρουσα εις άει-
ζωίας σου μαρτύριον. 

ια'. Είς θεού θείον άρτον σε, δ:υτε οί μισόθεοι, 
ξύλα βάλωμεν. Τά τής λόγχης άνεχραύγαζον, θρύ-
ψαι δέ σε, μάρτυς, ούχ έξίσχυσαν. 

ιβ'. Ί1 θεφ πορφυρώσασα σάρχα, πορφυρόβλα-
στον ημών άναχτα σκέπε μάρτυρος δεήσεσιν, δς θα
νών πορφυρέ ι άεί αίμα σιν. 

ΩΪΑΗ Ε'. νΩ τρισμαχάριστοτ ζύΛοτ. 
ιγ'. rQ τρισμακάρισ νοι λόγχαι, ύφ' ών δ μάρτυς 

τρωθείς, τδν πονηρδν κατέτρωσε, δι* ών αίματος 
χυθέντος πολυβ^ύτου, δ έν αίμασι τρυφών οίκτρδς 
άπετελέσθη νεκρδς, χριστωνύμοις δέ ευζωία άνατέ-
Οηλεν. 

ιδ'. Νεύματι άνωθεν θ ε (ψ προφήτης ήρθη ποτε, 
έλαφρισθελς αέριο;. Καί συ, άριστε, μυρίους αιχ
μαλώτους άναρπάζεις άπδ γής καί βύη άπαγόντων 
εθνών, ίππασίαν σου σωτηρία ν ένδειξάμενος. 

ιε'. "Ωσπερ αβύσσου ή βίζα τήν γήν άνέχει στε£-
βδς, υποβληθείς θε . . σήν, ούτως ύπανίχει πόλιν 
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ταύτην ή τών μύρων προχοή, αβύσσου . . βλύζουσά. Α lornm vas, abyssi... fundem. Iiaqne salulis funda-
ΑιδΟέμεθλον σωτηρίας εξευρίσκει σε. 

ις'. . . δόξης, υψίστου σκηνή θεού Αληθής, ήν-
π:ρ χοσμεί τδ χόχχινον θεού σχήνωμα βασίλειον 
ΰαερ κλάδου τής πορφύρας εύθαλούς · δεήθητι συν 
μάρτυρι, ού τδ χόχχινον τών αιμάτων ναοίς κό
σμημα. 

ΜΑΗ ς \ Νοτίου θηρός. 
ιζ\ Χύσει τών σών αιμάτων λουτρψ σε καθειργ-

μένον νοερώς έλουσαν, μάρτυς. Τά δέ ξύλα αί 
λόγχαι τδν έν θεφ σου θερμδν πόθον έξέχαυααν σφο-
βρώς. Τής δέ χαθείρξεως ή ζόφωσις χαί στενοχώ-
ρησι; φωσφόρε!, χαλ είς πλάτος ζωής δδηγεί τής έν 
θεφ ζωοδότη, τψ χόσμον φωτίζοντι. 

ιη'. Σχορπίου φανελς έν είδει δ βρέμων φριχαλέον Β 
«ονηρδς, χείριστος δράχων, ταπεινότητος δείγμα 
χαθοπεδείχνυε. θήρ γάρ δ μέγιστα φυσών μικρο-
φυέστερον δηρίδ«ον έπενεδύσατο, αδρανή παριστών-
τος αύτδν του θεού. Συμπατηθείς ούν σοι πίπτει 
σταυρού τψ τυπώματι. 

ιθ*. *β; δρος Σιών δ μάρτυς, θεφ γάρ πεποιθώς 
ήν ψαλμιχώς τψ ούρανίψ, ψυχοτρόφα φυτά μέν, τάς 
άρετάς, ένεγχών, ώσπερ ναμάτων δέ χηγάς έξανα-
τέλλων τήν τού αίματος χαλ μύρου έχδλυσιν, είς 
πνιγμδν μέν δαιμόνων, παντδς δέ λαού τού χριστω-
νύμου ύγείαν, ψυχών τε πιότητος. 

χ'. Οφείλεις, Κυρίου μήτερ, χαρίτων άνταπόδομα 
τω σω χήρυχι νέμειν, τού Υιού χαί θεού σου χάριν 

metilmn te invcml. 
46.... glorix, ahisaiml labernaculum Dei verum, 

quod adornai coccineum Dei tenlorium regali pom-
pa supcr ramum purpurae frondeecetUmi, tigare 
ouin martyre, cujua sangninis coccineum lemplia 
ornamenlum. 

ODE VI. tleridianet btlhw. 
17. In effusione sauguinum luorum balneariis te 

circiimftisuin spiriiualiler lavenwi, roartyr. Ligna 
aniem lanceae tiium tn Deo ardens desidorinm ve-
bcmenler sitccenderunl. Garceria vcro leuebr» et 
angustiae lumine illustrant, et i» apaliis vitae qitae 
Peo dante mundumque illuminanie fluit, ducalum 
pnvbent. 

18. Scorpionis viaue in flgnra fremena liorride 
malus, pessimus draco, abjcciionie exemphim prae-
bnil. Dellua eniro maxima aspirans minimi animalis 
ilgura se induit debilem * illam reddenie Dco. Α te 
ergo conculcaia cadit crucis signo. 

19. Sicut mons Sion marlyr. Nam sectmdum psal-
muni in Deo coclesli confldebal, animae pabula qni-
dem germina, virtules, porians; ul aquarum vero 
gcalurigines profundens sanguinis el unguenii r i -
vom, \n daemonum guffocationem, oranis vero po-
poli Chrisliani saniialem, antmarumqne saiietaleou 

20. Debee, Dominl maier, graliartim reiribuiio-
nem praeconi tuo largiri, qui pro Filio et Deo mo 

θεμένω ψυχήν. "Οθεν πρεσδεύοντι αύτψ υπέρ ^ animam posnit. liaque dum legalione fungilur pro 
τμαάναχτοςσυμπρέσδευε βαρδαρολέτειραν χιτ ' έχ
θρων άπευθύνειν αίχμήν τήν αυτού, χαί είρηναίας 
ημέρας ήμίν έναυγάζεσδαι. 

ΜΑΗ Ζ*. 'Exroor πρόσταγμα. 
χα'. "Εκείτο γέλωτος Αυαίος ύποσχών τραύμα 

έπάξιον, πίπτει δέ σφαγείς έν μαρτυρία Θεόφιλε! 
Νέστωρ, δ μέγας χαί δ ύμνούμενος · χαί ήν τψ τυ
ραννώ δυμού αύξησις. Καί γάρ ένενόει, ώς δ τού
των θάνατος νεκροί μέν τούς άλάστορας, ζωήν δέ 
δίδωσι τοίς βοώσι πιστώς* θεέ, εύλογη τ δς εί. 

κβ'. Βότρυς ώς πέπειρος αμπέλου νοητής ληνψ 
καθείρξεως βία έντεθείς, χαί λογχοφόροις συμπιε
σθείς, γλεύκος προββέεις τδ θεοπρόσδεχτον , αί-
μάτων αγίων άεί άσχετα έξαναδλυζόντων είς χαρ· 

summo principe, assiate ei in Barbaronim 
deieirice acie sua adversue bosies dirigcuda, q*a 
paciflcse ilies nobia illucescant. 

ODE VII. Imipiens mandatum. 
21. Jacebal visu Lyseus sufferent vulnus diguitM; 

cadit auiem mactalns in martyrio Dei graio Ne-
glor, magnug et illoairis ille; ei eral lyranno excan-
descens ira. Inielligebat eniro borum mortem eiie-
care destruclores, vitam vero dare fldelitcr clamami-
bus: Deus, s!s benedicius. 

22. Ut uva matura vineae spirilualis toreulari in-
carceralione inclusus ei a lanigeris pressus, muslo 
inanas Deo pergraio, sanguine sanclo jtigitcr scalu-
rienii hi cordium dulcedinem amoenam psalleutibiis: 

δίας ήδυσμα εύφρόσυνον τοίς ψάλλουσιν 
μνητος. 

χγ'. Σύμδολον γέγονεν είρχτής μέν τδ στενδν 
έδοδ, ήν έτριψας, πόνοις σεαυτδν έναποσφίγγων είς 
άρετήν. Αίματος λούμα χαδυπέγραφεν αύτδ τδ συν· 
έχον λουτρδν, μάρτυς, σέ. Πάλιν αί χαμάραι ου
ρανών άψίδωμα, είς ούς άνέδης, ψάλλων έχεί * Ό 
ύχερύμνητος. 

χδ*. Σώτειρα, πρέσβευε θεψ, τφ διά σού σαρχδς 
χαί αίματος φύσει τή ημών συμμετασχόντι άνθρω-
πιχώς, σώσαι κρατούντα Τωμαίων άνακτα, σα-
λευόμενον ημών ένεκα, καί αίματοχύτοις βεβριθότα 
τραύμα σι. Καί δέ, μχγαλομάρτυς, πρέσβευε, δ έν 
σοίς αίμασι καί σαρκδς ταίς πληγαίς θεδν έχθερα 
Χδύσας. 

Ό ύπερύ- D Superexaltandus. 

25. Garceris symbobim facta est viae,quam trivisli, 
angnsiia, qni afflicialionibus tibj ipsi ad virlulem 
vim fecisli. Sanguinisiavacrum subscripsit ipsum lc, 
martyr, continens balneum. Insupcraltissimae coelo-
rum caiuerae inquaa ascendisli, canlans ibi : Valde 
celebrandus. 

24. Salvairix, legaiionem obi apud Deum, qni 
per carnem loam tuumque aanguinem naturse no-
strae burnanaB parlicepe fleri non dedignatus est, salva 
iinperantem Romanorum principem, propter nos 
jaclalum ei cruentis vulneribus consauciaium. Tu 
qnoqiie, magne martyr, legauone apud Deiim 
fnngere, qui sangulne atque carnis plagis Dco servi-
visii. 
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ODE Yl l l . Laudate, pneri. 
25. Eo nsque, warlyr, prodigiis celcber cvasisli, 

ul cl Barbari qui non irjlra ovile Domininmi sunt, 
miraculusam virtutem tuam proclamonl el supplicent 
parem perie obiineani. Sic mirabilis loto ία orbc 
fnc-tus es. 

26. Tonmenta quae passns es ulcisci oninimode 
pntuisfu In carccre enim iniseros aalvas, ct catona-
ram compngeepolestaiem luammirabilem seniiont, 
el pulvere misti cruoris fluenta siccas, ac lela fran-
gis Barbarorum. 

27. Aposiolornm olim ipsae umbrae sanabant. 
Sedel nunc eadem bic fiuni. Nam ii>mimeral:i!ia, 
roartyr, pcrficis prodigia, el in somuiorum umbris 
visns, efa. terribili necesshaie solvis sownuro leihi-
ferum in periculis. 

23. tton» duoniia addufiti, quorum in medioillum 
arcusaniium sieiit rex Dens. Repetil vicioriaa Dei 
Maier, et tu, Demetri, ilti qui terram doroinaliir. 
Muliae enim tales ipsi desuper dabuntur. 

ODE IX. Qui per mandueationem de ligno. 
£9. Felix pcrvulnerum decem millia, tibi, bcatc, 

parla mors Deo le obtulil sicut Seraphimjtinum plu-
ries oculatum. Nam telorum vulnera tnulla libi ape-
ruerunt oculorum fulgidas orbitas, quibus Deus 
conspidtur. 

30. Yita libi ontnino immortalig, opprobrlo et 
labeomni excrppta/um Deo te jnn\it,et utthymiama 
muhis aromaiibus coniectum ipsi te consecravll in 1 

gratum boni odoris ornamenlum. Igilur libi datum 
est post monem unguenrts disiillare. 

Zi. Thesauri instar recondiuis in sepukro, 
quod sanguineas unguenlariasquc widas emitlis. El 
1n iis cogiiandum est qnast resurreciionem novo or-
dine el casum fieri. Mortuus qnideui naiura ceci-
disti, sanguinis vero fluentis resurreciloneni oslen-
dis. 

52. Imperalorem, Virgo, ad praeclare gesta undi-
que rege, barbaras avertens cohorlcs, dominaQtium 
Doininum ei Filium precibus tuis placatum reddene, 
iccum legaiionem obeunte mariyre, qui animum in 
passione dominanfcm accepii. 

TONUS ambigui quarti: Sapientiam vejbi. 

Sangninis lui, marlyr, vivi, et unguenlorura effu-
siones lerram delcclanl, Demetri, clanimas corpora-
que sanctiGcanl, beale, uudique prae fide et desiderio 
lul accurrentium 'ad templum sanclum tuum, ul cx 
abysso unguenla scmper obltneant, sancte, in nior-
borum sanationcm. ldcirco ad te claroamus, lega-
tus nosler coram Deo adsis, et peccatorum τβηίχ 
deiur sanclam iui memoriain fealivo devoloque 
corde celebramibtis. 

^ENSiS METROPOLIT.B 168 
ΟΙ ΛII H \ ΕνΛογέΐτε% χαΐδες. 
κε\ Εί; τοσούτον, μάρτυς, έχ θαυμάτων δεδδξχ-

σαι, ώς κα\ βαρβάρους, αυλής ούκ εσω θεωνυμου-
μένης δντας, τήν έν σολκηρύττειν θαυματοποίησιν, 
κα\ λιτάζεσθαί σε, είρήνην έν σολ εύρίσκειν. Ούτω 
τεθαύμασαι είς πάντα κόσμο ν, 

κς-'. Οίσπερ πάσχων έτλη^, έπαμύνειν δεδύνησαι 
έν πειρασμοϊς παντοίοις. Είρκτής γάρ έσω τούς 
ταλαιπωρούντας σώζεις, καλ δεσμών ανέσεις τερα-
τουργοΰνταί σοι, καλ λυθροφορήτους αίμάτων βοάς 
ξηραίνεις, δόρατα δέ θραύεις τά τών βαρδέρων. 

κζ*. 'Αποστ&ων πάλαι καλ σκιαΐ έθεράπευον. 
Άλλά καί νύν ένθάδε ταύτα τελούνται. 'Λπχιρο-
πληθή γαρ, μάρτυς, εκτελείς σημεία, καλ δπτανδ-
μενος έν σκιαίς ονείρων, καλ λύεις δεινής ανάγκης 
ύπνο ν θανάσιμον τόίς έν κινδύνοις. 

χη'. 'Αγαθολ oi δύο συνηγμένοι, δν έστηκεν δ 
βασιλεί»; έν μέσω θεδς αιτούντων τούτον. Έξαιτεί 
τε νίκας τού θεού ή Μήτηρ, καλ σύ, Δημήτριε, τω 
τής οίκου μένη ς κρχτούντι. Συχνα\ γάρ αύται ούτω 
δοθήσονται αύτψ ύψόθεν. 

βΙΔΙΙ θ*. *0 διά βρώσεως τον ξνΛου. 
χθ'. Ό διά τρώσεων μυρίων σοι, μάκαρ. προσ-

γενόμενος θάνατος μακαριστές θεφ σε παρ ί στη σε ν, 
ώς Σεραφείμ τίνος πολυομμάτου φύσιν. Τά γ>ρ 
τρώματα τών δοράτων πολλάς σοι ύπήνοιξαν ομμά
των διαφαύσείς, έν οΓς θεδς διοπτάνεται. 

λ'. *0 πανακήρατός σου βίος, κηλίδων χαλ βυπώ-
σεων πόββωθεν χαθεστηκώς, θεψ σε ψκείωσε, χαλ 
ώς θυμίαμα πολυμιγές αύτψ σε καθιέρο>σεν είς δα-
κτδν ευωδιάς αγλάισμα. Ούκουν σοι άντεδόδη μυρο-
δλυτείν μετά θάνατον. 

λα'. Έντεθησαύρισαι μέν τάφψ, άλλ* δμως αί-
ματόβ^υτα χεύματα μυροβλυτεϊς. Κα\ Εστι λογί-
σασθχι ώσπερ άνάστασιν καινοπρεπώς κα\ πτώσιν 
τό γινόμενον. Καλ θανών μέν αύτδς φύσει πέπτωχας, 
αίμάτων δέ τή χύσει παραδηλοίς τήν άνάστασιν. 

λβ'. Τψ αύτοχράτορι, ΙΙαρΟένε, βραβεύοις άρι-
στεύματα πάντοτε, βαρδαρικάς έκτρέπουσα φάλαγ
γας, τδν παντοκράτορα καλ τδν Υίδν λιτοϊς σου εύ -
μενίζουσα, συμπρεσβεύοντός σοι καλ τού μάρτυρος, 
δς νούν αύτοκρατούντα κατά παθών ένβδείξατο· 

ΉΧΟΣ πλαγίου τετάρτου · Γή*· σοφίατ τον Λό
γον. 

Τών αίμάτοιν σου, μάρτυς, αί προχοα\ καλ τών 
μύρων ή βλύσις τήν γήν ευφραίνει, Δημήτριε, καλ 
ψυχάς καλ τά σώματα αγιάζει, μάκαρ, τών πίστει 

' κα\ πόθψ σοι πρoστpbχόvτωv πάντοτε, τψ θείψ τε-
μένει σου, ώσπερ έξ αβύσσου εξανύτειν τά μύρα 
εί; ίασιν, άγιε, νοσημάτων εκάστοτε. Διά τούτο 
βοώμέν σοι, πρέσβευε τψ θεψ, τών πταισμάτων 
άφεσιν δωρήσεσθαι τοις έορτάζουσι πόθψ τήν άγίαν 
-μνήμην σου. 
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EJUSDEM 
l A U D A T l O S. D E M E T R I I . 

Τον αύτοΰ Λόγος εγκωμιαστικός είς τότ άγιοτ Α 
μεγαλομάρτυρα άιχμήτριστ (4). 

α\ *0 δή πάσα ανάγκη χατά τδν πάλαι λόγον, 
πάσχειν δχνον άνδρα πράγμα μέγα πράσσοντα (δκ-
νει δέ πάντως εκείνος, καί δδκνος οίος μή Ιχειν 
τινά ψδγον), ούκ άπεικδς, εί καλ αύτδς πάσχοιμι, 
έμαυτδν έπψβίψας ούτω μέν μεγάλφ, ούτω δέ καλ 
δυσεπιχειρήτω πράγματι. ΕΙ μέν γάρ τήν αρχήν 
αύτδς τφ προκεχειρισμένψ Ιργφ έπέδαλον, ή καλ 
λογούς είχον τινάς βαδίως μετρητούς, ήν άν μοι θα£-
βεϊν, έξευρείν είπείν τι άξιον, μή προκαταληφδέν τοίς 
πολλοίς, ώς έάν καί τις μεδ' ένα ή καλ δύο τινάς 
αέταλλα τίμια έξορυττόμενα ίδών, καλ αύτδς έξευ-
ρων βασανίζη τήν γην · β$ον Ϊ*Ρ ο δ τ ω πορίσεται 
τδ ζητούμενον, ή μετά μυρίους δσους, οί τδν πυθ- g 
μένα τών μετάλλων έπολυπραγμόνησαν. Έπα\ δέ, 
μόλα πολλών ανδρών καλ αυτών cίς βάθος καλ βίς 
δψος λύγου έπαναδεδηκότων καλ διορατικώτερον έγ-
κνψάντων, αύτδς ύατατος έπαποδύομαι πρδς άθλον 
λύγου δυσκαταπάλαιστον, ούκ άν άπεικδτως δκνον 
πάσχοιμι. 

β'. Άλλά τί μέν μοι τδ μέγα έργον; Τίς δέ δ δκ-
νος, είτ* ούν ή δειλία καλ τδ μή θαββείν; Αέδοικα, 
ίνα κεψαλαιωσάμενος είπω, έμαυτδν καθιείς είς 
επαίνους τού ημών πολιούχου μεγαλομάρτυρος. 
Καινδν μέν γάρ τι προσεξευρείν, έφ' οΓς τούς μαρ
τυρικούς άθλους ύπεξήραν οί φθάσαντες, ούκ άν εΓη. 
Ου γάρ παχνλώς αυτούς έξειργάσαντο, άλλ' επιμε
λέστατα έλεπτούργησαν , καί ίσχνώς έπεξήλθον 
άπασι. Τά δέ αυτά είπείν αίδέσηται άν τις έχέφρων. ^ 
Εί γάρ καλ κατ" ίχνη τών αγαθών βαίνε ι ν χρεών, 
άλλ* εκείνο λόγον άλλον δμο:δτητος έχει. Ού μήν 
ταυτά λέγειν έτέροις άντικρυς πραγματεύε σθαι τους 
έπαινούντας απαιτεί. Εί τοίνυν ούτε καινότερόν τι 
άκουσμα προσεξευρίσκειν έξήν, άλλ1 ουδέ τά τών 
έτερων ύφαιρείσθαι δοκείν ταυτολογούντα έχρήν, 
έλειπε το σιωπών. Πρδς γάρ τοίς άλλοις καί γέλων 
οφλήσει τις, εί τούς φθάσαντας έκμιμούμενος, έφν 

οίς αυτοί *ίπον, ούχ ύπεραίρειν έχει, άλλ' εκπίπτει 
νιζώμενος. Καί δυστυχεί τούτο κακδν έπί σπαστό ν 
καί αυδαίρετον. ΤΗν γάρ κάλλιον, σιγώντα επιστή
μονα λόγου έοικέναι είναι, ήπερ λαλείν καί άπελέγ-
χεσθαι άσο;ρον. 

(1) Titolam iniiiuraque hujus orationie ms. Pa-
rw. ila legil : Τοΰ kv άγιοtς Πατρός ημών Εύ-
σταΟίον άρχιεχισχόχου Λόγος εγκωμιαστικός είς 
τότ άγιοτ μεγαλομάρτυρα, μυροβλύτην Αημή-
τριοτ. 90 δή πάσα ανάγκη, κατά τδν πάλαι λόγςν, 
πάσχειν άνδρα πράγμα πρασσοντα (όκνεϊ δέ πάντως 
εκείνος, καί δδκνος, οίος μή έχειν ψέγεσθαι), ού κα-
νεικδς (sic), εί καί αύτ'δς πάσχοιμι, έμαυτδν έπιβ-
βίψας ούτω μέν μεγάλφ, ούτω δέ καλ δυσεπιχειρήτω 

P A T R O L . Ga. C X X X V I . 

Ejusdem de magno mariyre sancto DemetrtQ panc-
gyrkus $ermo. 

i . Cum omnino necesse sit, ut quondam, melu 
percelJi viritm opus magnum aggredicntem (penims 
antem metus praevalet, ei is qui quapiam a vitape-
raiione absil), non ab re esi, si ei melu percellor qui 
memel in tantum laniisque conaiibus patens opus 
immiito. Si enim inier primos quidem ad propoat-
tum opus accederero, aut eermonae aliquos facite 
compositoa baberero, ineum eecat animum erigere 
dignum quid diciitrue nec a pliiribns antea dictnm, 
ui ai quia post unum duosve meulla pretiosa foesa 
videne, et ipee qui reperil lerram fodiat: Jaciiiits 
enim eic reperielur qaaesitum quam poel decem 
millia qtii meiallorum ima foderint. Iiaque cum 
poat mulioa qui ad eermonis alia profandaqu^ 
suromo el perspicaci ingenio doacenderint eqoidem 
uliimus hujus sermonU aggrediar cerlamen praecel-
lens oullo faelidio remotua. 

2. Sed quare quidem mihi mtgDam opue? Quol 
faalidium, aive timor, et repugnauiia ? Timui9 ut 
summatim dicam, ne meipanm in laudando cmiali* 
nostne proleclore marlyre roagno coDsumanu No-
vuin enim aliqnid, qtio marlyris victorias exlollere 
alii praevenertini, jam noo supereai. Quaa enim oon 
incondiie exposuerunt, ted accuraiigtime compse-
rum et omnia roinutietimo aermone pandemnt. Ea-
dem vero narrare eriibescit vir teneatus. Si enim 
boDoram vesiigiia insiatere necessariiim ett, tamen 
aliam eiinilhodinia ralionem babee. Non cnim ea-
dem dicere ei adverso aliorum exigilor a laudan-
libus. Si igilur nec aadieniibtis ofTerendum quid 
receniius licebai,nec aliomm opera repeiere dece-
bal uiique, lacendiim eral. Nam ab aiiisdi?idendus 
forel qui anieceasores iroitalus, nihil adjicere ba-
bens vicuis turpiter cadil. Molesiuro-esl id malum 
quod nobis volenlibus accidil. SaUue enim erai ta-
ccndo prudcntem videri, quam garriemero insipien-
tis arguu 

πράγματι. ΕΙ μέν γάρ τήν αρχήν αύτδς τψ προκε-
χειρισμένφέργφ έπέδαλον, ή κα\ μετά τινας βαδίως 
μετρητούς, ήν άν μοι διββείν, έξευρείν είπείν τι 
άξιον, μή προκαταληφδέν τοίς πολλοίς, ώς έάν καί 
τις μεθ' ένα ή καί δυο τινάς μέταλλα τίαια έξορυτ-
τόμενα ίδών, η καί αύτδς έξευρών βασανίςη τήν γήν* 
βφον γάρ ούτω πορίσεται τδ ζητούμε νον, ή μετά 
μυρίους, οί τδν πυθμένα τών μετάλλων έπολυπραγ-
μόνησαν. 

6 
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ΟΠΕ Vl l l . Laudate, pueri. 
25. Eo usqtie, inarly, prodigiis celcl)Cr cvasisti, 

nl cl Barbari qtii non inlra ovile Dominlcum suut, 
miractilusam virluteip tuam proclaroenl ei supplicent 
parem perie obiineani. Sic mirabilis tolo in orbo 
ia<lus es. 

2G. Tormcnta qnae passus es ulcisci omniinode 
pntuisfi. In carcere enim misoroe ealvas, ct catena-
ram compages poleslaiem tuammirabilem seniinni, 
el pulvere misli cruoris fluenta siccas, ac tela fran-
gis Barbarorum. 

27. Aposlolortim olim ipsae unibrse sanabanl. 
Sedei minc eadero bic fiunt. Nam innumeralilia, 
raartyr, pcrficis prodigia, el in somiiiorum umbris 
vistis, efa. terribili necessitate solvis souinum leibi-
forum in periculis. 

28. Honi dnoutia adducti, quorum in medio illum 
aocusanlhim sietU rex Deus. Repelil viclorias Dei 
Maier, et ln, Demetri, ίIIϊ qui terram doroinatur. 
Muliae enirn lales ipsi desuper dabunlur. 

ODE IX. Qui per manducationem de Ugno. 
£9. Felii pcr vulnerum decem millia, tibi, bcate, 

parta mors Deo te oblulit sicut Seraphiinjtinum plu-
ries oculalum. Nam telorum vulnera muha libi ape-
ruerunt oculorum fulgidas orbitas, quibue Deus 
conspicilnr. 

30. Vita libi omnino immortalie, opprobrio et 
labeomni exempta,rum Deo te junxil.et ut Ihymiama 
muhis aromalibus confectum ipsi te consecravlt in 
gratum boni odorisornamenium. Igitur tibi dalum 
est post moriem unguenfis dislillare. 

Zi. Thesauri instar reconditus e« in sepulcro, 
quod sanguineas unguenlariasquc undas etniuie. El 
in iis cogiiandum est qtiasi resurreciioneni novo or-
dine el casum fieri. Morluus quidem naiura ceci-
disti, sangtiinis vcro fluentis resurrectionem osten-
dis. 

32. Imperalorem, Virgo, ad prseclaregesla undi-
que rege, barbaras averiens cobortcs, dominaoiium 
Doininum el Filium precibus tuis placalum reddens, 
tccum legationem oheunle mariyre, qui animum in 
passione dominanlcm accepit. 

TONUS ambigui qiiarli: Sapientiam vejbi. 

Sanguinis lui, marlyr, vivi, ct iinguentoruro effu-
siones lcrram delcclant, Demeiri, eianimascorpora-
que sanctiflcant, beale, uudique prae fide ei desiderio 
tui accurrenlium ad lcmplum sanclum luum, ul cx 
abysso unguenta scmper obtineanl, sancte, in mor-
boroin sanaiioncm. Idcirco ad lo clamamus, lega-
tiis nosier coram Deo adsis, «t peccatorum venia 
deUir sanclam (ui memoriam fcalivo devoloque 
corde celebrantibiis. 

ICENSIS METROPOLIT.B 168 

Α ΩΙΔΠ ΓΓ. ΕνΛογεΊτε%χάΐδες. 
κε\ Εί; τοσούτον, μάρτυς, έχ θαυμάτων δεδόξι-

σαι. ώς χα\ βαρβάρους, αυλής ούκ Ισω θεωνυμου-
μενης δντας, τήν έν σολ κηρύττειν θαυματοποίησιν, 
καλ λιτάζεσθαί σε, είρήνην έν σολ εύρίσκειν. Ούτω 
τεθαύμασαι είς πάντα χόσμον. 

κς*\ Οίσπερ πάσχων έτλητ, έπαμύνειν δεδύνησαι 
έν πειρασμοίς παντοίοις. Είρκτής γάρ Ισω τους 
ταλαιπωροΰντας σώζεις, καλ δεσμών ανέσεις τερϊ-
τουργοΰνταί σοι, καλλυΟροφορήτους αιμάτων ο̂άς 
ξηραίνεις, δόρατα δέ θραύεις τά τών βαρβάρων. 

κζ'. Αποστόλων πάλαι καλ σκιαί έθεράπευον. 
Άλλά καί νύν ένθάδε ταύτα τελούνται. Άπιιρο-
πληθή γάρ, μάρτυς, εκτελείς σημεία, καί δχτανό-

ρ μένος έν σκιαίς ονείρων, καί λύεις δεινής ανάγκης 
ύπνον θανάσιμον τοίς έν κινδύνοις. 

κη'. Αγαθοί οί δύο συνηγμένο·., δν Ιστηχενέ 
βασιλεύς έν μέσω Θεδς αίτούντων τούτον. Έξαιτεί 
τε νίκας τού Θεού ή Μήτηρ, καλ σύ, Δημήτριε, τω 
τής οίκουμένης χρχτούντι. Συχναί γάρ αύται ουτω 
δοθήσονται αύτψ ύψόθεν. 

ΩΪΔΗ Θ*. Ό διά βρώσεως τον ξύΛον. 
κθ'. Ό διά τρώσεων μυρίων σοι, μάκαρ, προ*, 

γενόμενος θάνατος μακαριστές Θεφ σε παρεστησεν, 
ώς Σεραφείμ τίνος πολυομμάτου φύσιν. Τά γ*ρ 
τρώματα τών δοράτων πολλάς σοι ύπήνοιξιν ομμά
των διαφαύσεις, έν οΓς Θεδς διοπτάνεται. 

λ'. *0 πανακήρατός σου βίος, κηλίδων κα\ βυπώ-
σεων πόββωθεν καθεστηκώς, θεφ σε ψχείωσε, χα\ 

G ώς θυμίαμα πολυμιγές αύτψ σε καθιέρωσεν είς δβ-
κτδν εύωδίας άγλάίσμα. Ούκουν σοι άντεδόθη μυρο-
βλυτείν μετά θάνατον. 

λα'. Έντεθησαύρισαι μέν τάφφ, άλλ* δμως αί-
ματόβ^υτα χεύματα μυροβλυτείς. Καί Ιστι λογί-
σασθαι ώσπερ άνάστασιν καινοπρεπώς καί πτωσιν 
τό γινόμενον. Καλ θανών μέν αύτδς φύσει πέπτωχας, 
αίμάτων δέ τή χύσει παραδηλοίς τήν άνάστασιν. 

λβ'. Τψ αύτοκράτορι, Ιέαρθένε, βραβεύοις άρι-
στεύματα πάντοτε, βαρβαρικός έκτρέπουσα φάλαγ
γας, τδν παντοκράτορα καί τδν Τίδν λιτοίς σου εύ · 
μενίζουσα, συμπρεσβεύοντός σοι καί τού μάρτυρα, 
δς νούν αύτοκρατούντα κατά παθών ένεδείξατο. 

D ΉΧΟΣ πλαγίου τετάρτου · Γήκ σοφία* τοΰ Λό
γον. 

ΤώναΙμάτων »ri, μάρτυς, αϊ προχοαΐ xal 
μ^οων ή βλύσις τήν γϊν ευφραίνε^ Δημήτριε* 
ψυχάς καλ τά σώμιτα αγιάζει, μάχαρ· χύν ιεί« ί 1 

κ:'Λπό0ω σοι προστρ^/ν^των πάντοτε, τψ * 
(Γ.έ̂ ει σου, ώσ^ρ έξ αβύσσου έξανύτΐΐν τά 
c:; t23iv, &γι:, νοσημάτων εκάστοτε· Διά » ^ 
βοώμέν σοι, πρέσβευε τψ θεψ, τών πα«5. 
άφεσιν δωρήσεσθαι τοις ^ ^ ^ ^ ^ 
μνήμην σου. 

έ 
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EJUSDEM 
VTIO S. D E M E T R I I . 

br άγιοτ Α Ejusdem de magno marlyre sancto Demelrio pane-
gyricus termo. 

oxt λόγον, i . Cum omnino necease sit, ut quondam, melu 
ντα (δχ- percelli virnm opus magnum aggredicnlem (peniius 
ή Ιχειν aniem metus praevalel, el is qni quapiam a vitope-
;σχοιμι, ratione absil), non ab re esf, si et meln pcrcellor qui 
$k xa\ memel in lanlum laniisque conalihus patens οριιβ 
αρχήν immillo. Si enim inter primos quidem ad proposi-
\ χαι tuin opus accederem, aut sermonts aliquos faclle 

0a£- compositoe haberem, meum esstt animum erlgece 
> τοίς dignum quid diciurue nec a phiribus aotea diclum, 
ινάς ul si quis post unum duosve rneialla pretiosa foesa 
ευ- videne, et ipee qui reperit lerram fodiat: Jaciliits 
cai enim sic reperieiur qusesiium quam post decem 
0- g raillia qtii meiallorum ima foderint. Iiaque cum 
I, post multos qui ad aermonis alia profandaqii^ 
ς auromo ei perspicaci ingenio deecenderint eqoidem 

uliimus hujus sermonis aggrediar certamen praecel-
lons nullo faetidio remotus. 

2. Sed quare quidem roihi magoam opus? Quol 
faalidium, aive limor, et repugnanlia ? Timui, ut 
summatim dicam, ne meipsiim in laudando civiiattf 
nostrae proteclore marlyre magno coDSumam. No> 
rnin enim aliqtiid, qno martyris victortaa exlollere 
lii prevenerunt, jam nou auperesi. Qnas enim non 
icondiie exposiierunt, »ed accnraiiasime compee-
ni el omnia minulisiimo sermone panderunt. Ea-
n vero narrare ernbescii vlr sensaius. Si enim 
orum vesiigiia insieiere necessarium est, lamen 
n simililodinia ralionem babes. Non euim ea-
dicere ex adverso aliorum eiigitur a latidan-
. Si igiiur nec audiemibus oflerendum quid 
ius licebai, nec alioruni opera repeiere dece-
que, lacendilm erat. Nam ab aliisdmdendua 
ui anteceasores imiialus, nihil adjicere ba-
^Uia turpiter cadit. Molesiurawesl id malwn 
bis volcntibus accldiu Salius enim enu*»-
odcnlem videri, quam garrieoiem insipi**" 

4 4ρ*ο>ς > τ ή ν * v } f l z ^ - T ' 
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3. llxc quidein eram de quibus mibl fastidium ct Α γ'. Άλλά ταύτα μέν, έξ δν μοι δ δκνος, χαλ δι' 

propler qua», ηοη solum boe linguam opprimebat, 
a me laciturnUale quasi pretio empla; melu scilicet 
pro ludibrio abeundi ob inulilem verbositatero, 
dum disertas alios quiapiam easet, aed etiam ui sa-
xam lacui impendens navigaiionem impediebat. 
Atia vero volvenli menon expediliora quam sapien-
Uora, nempe quod ante ma aliquis locutus fuerit, 
quae tardiora nec a sapicnlia omnino aliena, bos 
prelkrai laciturnilaiie abiit, ropes devolula eat, ei-
lentiatn aufttgU, ei ecce dignum in mariyris bono-
rem verborum flumen. 

4. Ralioctniuin vero quod taeditim ineum sanuvit, 
eilentlumque fugavit, suggeesit quomodo coelum 
IIOD iolam maximis astrie el fulgore poal buec se-
cundis^aedetexiguisaiellulisemicat: qoaealiquando D μ β τ* αυτούς δεύτερεύουσιν, άλλά καί σμικροτάτοις 

δν, ού μόνον c βους έπί γλώττη, ι τούτο δή τδ 
σχώμμα τού άργά λαλεϊν, ώ; έάν τις εϊη βούγλωσ-
σο;, άλλά χαλ λίθος ώσεί χαλ λάκκω δυσχρηστουμέ-
νου ύδατος έπέχειτο. Αογισαμένφ δέ μοι έτερα, ού 
ι ταχύτερα μάλλον, ήπερ σοφώτερα, ι δ δή τις χαλ 
πρδ τών ημετέρων έφθέγξατΟ, βραδύτερα δέ, καί 
ουδέ πάνυ έξω σοφίας, δ βούς τε άπανέστη, χαλ δ 
λίθος έξεχυλίσθη, χαλ ή σιωπή απήλθε * χαλ Ιδού 
λόγου] βεύμα σύμμετρον είς τδν μάρτυρα. 

δ*. Όδέ μοι λογισμδς, δ τδν δχνον έκθεραπεύσας, 
χαλ τήν σιγήν άπαγαγών, τοιαύτα ύπέτεινεν, ώς δτι 
χαλ ούρανδς ού τοΓς μεγίστοις φωσφόροις χαλ τοίς 

«1 refulgens quid signum sant. Iiaqae ccelum no-
itrum, Del Ecclesta, fulgeniissiraa astra babei, babet 
tilcunque et inferiora. Pariter gloriaiur qui tcnui-
ter refulgei scinliil* inatar ab igne rejeciav, ei vo-
lans iguUos vaporaideris in modaro effulsii, ei astri 
aimilitudine qnasi gravis prseetitil. Gomposita na-
tura oninis generis animalta ei reliqua prodtixii, 
alia in honoris fastlgium, alia iufra ad ignominiam 
aeposila; nec defccerunt vel isla inconsidoraie aic 
abjecia in gloriattone creationis : ecce cutex vilissi-
imim animal aliqno pretfo dignus habeiur. Ple-
rumque muUUudinem sllmulat animalculum audi-
lum, quando bombum euum buccinat; euntvero 
qui propter sonutn parura velnnllomodoretfpeciant, 
id veroinlenduDi, quod atile eil. Sint ergo h*c i la; a 
'fortiori bomo aensaius, quomodo divina recto more 
-eantet, t i l aitentione digoua. 

άστρίοις έναγλαίζεται * χαί που χαί αυτά έν χαιρφ 
παρασημαίνονταί τι έπιφχνές. Ούχούν χαί δ χαθ* 
ημάς ούρανδς, ή του θεού Έχχλησία, Ιχει μέν 
χαί αστέρα; τούς φανοτάτους εκείνου; · έχει δέ χαί 
τού; μετ' αυτούς. Σεμνύνεται δέ δμως, χαί εί τις 
άμυδρόν τι λάμπει, καθά που χαί σπινθήρ πυρός 
άποπαλλόμενος * χαί διφττων δέ τις πυρόεις άτμδς 
αστέρα έφάντασε, χαί ούτω τδ σεμνδν τψ άοτεροει
δεί άπηνέγχατο χαί αυτός. Φύσις έπιταχδείσα παν-

«τοία ζώα χαί λοιπά παρήγαγε πράγματα, τά μέν 
είς ύψος άνωκισμένα τιμής, τά δέ χάτω τού τιμά-
σθαι μένοντα * χαλ ούχ έπιλέλοιπεν, ουδέ ταχύδην 
ούτω συρόμενα, σεμνύνοντα τήν χοσμογένειαν. 
Ήδη χαλ χώνωψ τδ φαυλότατον άξιούται λόγου ποτέ. 
Καλ τά πολλά μέν δχλον έμποιεί τδ ζωύφιο ν έξα· 
χουόμενον, δτε τδν εαυτού νόμον σαλπίζει · είσί δέ, 
οί του ψόφου μέν μιχρά ή ουδέν επιστρέφονται, άλ-

Ιως δέ αύτδ έπισχέπεονται. δπη καί χρήιιμον. Εί τοίνυν τούτο, τφ παντί πλέον δ χατά λόγον άν
θρωπος, δπως άν χαί $δοι τά θεία πρδς δρθδν μέντοι νόμον, είη άν επιστροφής άξιος. 
- 5. Vetoris legis tabernaculum materiat compone-
bani pretiosa» ei cerle plures non lalea; et templom 
iaiud cefebratom oon pretiosissimis in lotuni, eed 
parttm lapillis exilibus conflabaiur, el c&mento in-
seno et plumbo iti juncturas lapidam infuso. Non e 
maguis Unlum insulia mare mentione digna produ-
eii, 80d et parvae quasdarn de miro quodam osientato 
glorianlur. Estforie lapis, non niagni eestimalue, sed 

ε'. Τήν έν τφ παλαιψ νόμψ σχηνήν δλαι συνεχρέ-
τουν πολλού τε τιμώμεναι, χαλ μήν χαλμή τοιαύται 
πλείονες * χαί ναδν δέ εκείνον τδν ύμνου με νον ού 
τά τιμαλφέστερα διόλου, άλλά που χάλιξ λεπτδς 
άπήρτιζε, καί παραδυομένη τίτανος, χαί μόλιβδος, 
ταίς τών λίθων άρμονίαις παρεγχεόμενος. θάλασσα 
ούκ έχ μόνων μεγάλων νήσων προάγει τά λόγου 

ιά$ια, άλλά καί μικροί τίνες εΕς έχφανσιν θαυμασίου 
prsc iis qtii existimalione dignf videntiir, pulcbrum ^Λίνδς άδρύνονται. Καλ έστιν ού χαί λίθος οδ πολυτί

μητος, άλλά τών δοχούντων ήξιώσδαι δλίγον τινδς, 
έσχε τι καλδν ενέργημα ·· χαί δι9 αύτδ ού παρεώρα-
ται ούδ* αίτός. Σίδηρος παραδαλλόμενος χρυσφ ήν 
άν ουδέν είς τιμιότητα, εί μή πρδς τι έργον σπου-
δαίον έμμελώς είχε βυθμίζεσδαι. Αδλοί προέχοντες 
έχουσί ποτε χαί τδν έν έλάττονι τάξει * τοιούτον γούν 
ή σύριγξ ύποβαίνουσα χατά βαθμίδας τινάς, χαί 
ούτω ύποσυρίττουσα έναρμόνιον. Φωναί ού πάντως 
άπασιν αί αύταί * νούς ούχ έναστράπτει άπασιν ό 
αυτός. 

ς>'. Τολμώ χαί ανώτατοι έξάραι τδν λόγον. Έν 
τοίς ύπερουρανίοις τάγμασιν έστι τά μέν ύπερδεν, 
τά δέ ύποδέδηχε. Μή πάντες προφήται, μή πάντες 
απόστολοι. Είσί χαί γλωσσών διαφοραί, δτι χαλ 
έδνών. Καί αί μέν λείω; Ιχουσι, χαλ μεθ* Ιλαοδτητος 

quemdain valorem habel, ideoque non d^spicilur. 
Yerrum aoro collaium bonore nibil erat, nhl accu-
raie ad opus quidpiam magna egens atienlione apta-
reiur. Tibfae acui« quaodoque et in minori ordine 
sonura babent; timiJiter major libia ad gravtort de-
scendens et sic moduloa barmonicos reddii. Vocee 
uon omnibua peniiuseaedeni,tion laeel omnibus idem 
iiigeniuin. . . 

6. Sermooem«taltra»engere audeo. laler ordinea 
supercoclestes reperidntur superiorea el Jnferiores. 
Non onuies propbet«& jioa oinnes apostoli. Sunt et 
I agaarum varieiates, qttiaeigenliam. Jteauavesctim 
jucunditalc in grave lollunlttr, gutlure aspero cmit-
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εις δγκον διαέρονται * αί δέ τραχύ γαργαρίζουσι χαί Α Iwniur, illse et miicfter per barbarog?onos procedutrt» 

Similiier Μ unaqaaeque gent, alia renoste, barbtre έςαγριοΰνχαι διά τδ βαρβαρόφωνον. Καί δμως έχζ-
«τον έθνος, το τ* ευγενώς λαλούν, χαί τδ βάρδαρον, 
μένουσιν ούχ άπαλειφόμενα. Καλ δλαπλέχει χαλ ού
τως ή πρόνοια τδτού βίου πολύστροφο ν. "Οσπερ πολ-
λαί μοναί σωτήριοι, ούτω χαλ διάφοροι σπουδαίων 
λόγων χαταγωγαΐ, χαλ θεφ χαλ τοίς τού θεού ούχ 
άπόδλητοι* Καλδν ποταμοί πλήθοντες, χαλ είς πολ
λούς αχι£όμενοι χλώνας · οδχ Αχαρι δε ούδε πηγαί 
μονάζουσα*. Έδοα τις, δσον Αλλοι πεντήκοντα · χαί 
τδ φώνημα, Στεντόρειον $δεται· Καλ ούχ ήδη τών 
άλλως φωνούντων άποτέμνειν Ιδει τούς λάρυγγας. 
"Εδλεπεν Ιτερος χαι τά χατά γής, χαίσταδίοις, δπό-
οο ις ουδείς άλλος , παρεμέτρει τήν δρα σιν * άλλά 
«λείους είς άπειρον, οί έτεροίοι τήν δψιν δντες, τήν 

alia loquene, roaiteni nec e medio tollutitur. Sic vilas 
tnuliiliuiein Providentia interiexit. Quemadmotluin 
rouhai in salutii ordiae maneionet, $ic varii aerroo~ 
iHin acmoram apparatos nec de Deof oec de rebus 
diviftis improUndi. Pulchrt amiie pleno flumhia et 
iii tiwlios rivulos diviaa, nec absque amoaoiiaie fonie* 
rivnlis careuiea.CUmabat aiiquif quanium alii quln-
qoaginla et ?ox stenlorea cetebraiur. Nec ideo aliier 
loquenthim gab aecand», Videbat alius qoae super 
terram ei stadlorum numero quo nullus aliua visuni 
perpendebal; sed ploree in tnOuiio nnmero longc 
alii quoad vfeum sunf, nec videndi facutiaie frau-
daiiiur. Nee certe lalpa quia caeca nascilur et vivit 

ονοτντού βλέπεινού ψεύδονται. Καί μήν ούδε άσπά- Β lellUur; e conlra naturae lege servatur creationts-
λαξ, δτι τυφλδν άμα γενέσει, χαλ διά βίον δέ τοιού
τον ήφάνιαται * άλλά συντηρείται τφ λόγω της φύ · 
οεως, χαλ συμπληροί τδ ποεχίλον τής κτίσεως. 
"Ηχουεν έτερο-, δαα μηδείς άνθρωπος. Τί τοίνυν; 
Κλειοτέον άρα τάς λοιπάς άχοάΐ, δτι μή εύπορώτε-
ρον τού ένεργεϊν έχουσι; Καλ στρατός Ιχ τε Αν
δρείων, Ιχ τε μή τοιούτων συγχεχροτηται. *^δων 
Δαυίδ ούχ άπηξίου τούς σνγχορεύοντας. Καλ μήν ού 
χχτ' εκείνον χαλ αυτοί Ιμελπον. Αρμονία χορού έχ 
διαφόρων, ήδη δέ χαλ έξ Αντιφώνων χαλ δίχα φρονεόντων άρμόττεται 
οί περί τέχνας. 

ζ. Ούχ Ι σδ* δ πως Απαντος συνδράμοεεν άν χίς 
δμοιον. Περιφέρονται Σειρήνας έν τοίς πάλαι λίγοις, 
αίτινές ποτε αύται* δοχούσι δέ Αρα μέγα τι χρήμα 
έχείναι είναι. Καί δ *1ώδ ούχ άπηχρείωσεν αύτάς, 

qoe varielalera complet. Audivit alius qua? nullus 
hotno. Quid igitar? Nuin claiidendo: reltqu» aurei, 
qaia iion Cadliorein habenl energiam ? Ει exerciiua 
l«ro e fortlbae, lum e non talfbug coaluit. Cantans 
Davkt saHatores non dodignatue csl. Nec revcra se-
cunduin eum affi bymnizabant. Cborl harinonia e 
divertts, qnin imo e dissonis et wparaiie modts pro« 
eedeniibva comparatur, ot aiunt qul bisce «clentiie» 
Akce artibus poilent. 

ώς φααιν οί τά τοιαύτα σοφοί*.» 

7. ffon eet qood iii idipetim concti concerranl. 
Hemoraniur Streoea io prltcis scripiia quaecunque 
eaaent, inde magnitm quid eate videnlur. Ncc eas 
lob dedignalus est, nec e celebrato repulit ornaneo* 

ουδέ έξέδαλε τού ^δομένου σεμνώματος, έτέρφ Σε ι- Κ>, alii Sireoi, exili animalculo, suaa exxqoans la 
ρήνι, μιχροφοεϊ ζωίδίφ, τούς έαντού έξομοώ>σας 
χλαυΟμούς. Ήρεσεν άνθρώποις, έγχρϊναι εές με
λωδούς χαί τδν τέττιγα* χαί ούχ εξέπεσε ν ή αηδών 
τής σεμνοτητος. 'ΓμνεΙ θεδν χαί τά Αλογα, ούχ οίς 
αυτά φωνούαιν, Αλλ* οίς έχείνον γεραίρουσιν οί 
δεωρούντχς αυτά, χαί τά τής φύσεως φιλοσοφούντες 
εύ χόσμον, δποίόν τι χάνταύδα Ιστοί. ΕΙ γάρ τον 
μηδέ δοχείν λέγειν, οίς άχόμψως τού λαλεϊν έχομεν, 
άλισχόμεδα, οίς γούν δ άχροατής πρδς ήμίν Ιχων 
τδν νούν έχπιχλήξεται, δτι πρδς ζήλον δλως τοιού
τον δ.εΟηρμήναμεν εαυτούς, τφ χρείττονε δαυμάσας 
άναθήσει τδ αίτιον* δς χαλ αύτδς, ούχ δτι πρδς άξίαν, 
άλλ* δτι μετ' χύψυχίας υμνείται, τούς είς εύχαρι-
στίαν λαλούντ^ αμείβεται· Καί ούτω χαί ήμίν τάχχ 
τινά δ λόγος εύρήσει Ι πα ι νον. φ 

η'. Ταύτα έν δυμφ βαλόμενος, χαί τοιαύδ* έτερα, 
δι* ών δαββητέον τούς ύστερολόγους χαί ταπεινού;, 
ού πάνυ πόρρω τών ύψηλώς λάλησα ι φδασάντων 
έατήξεσδαι, εί μόνον πρδς δρδδν λογισμδν φδέγξον-
ται, χαί ούτω συσχευάσας είς δάρσος έμαυτδν, 
χαδίημι τδν λόγον, ο? προεθέμην, xel τού σκοπού 
γίνομαι, ούχ υπέρ τούς άλλους διαδεσδαι τι προ· 
νοησάμενος (μανίας γάρ έγγνς ή Χών αδυνάτων 
χατεχιχε(ρησις), ψυχής δέ ζέσιν έχφαίνων, χαί τδ 
τού (ήλου διακαές, χαί ούτω τολίλών, καί τήν φύσιν 
τυράννων, εύλα^(ατ#ρον r ^ιαύτα δια· 
θεμένην ν> 

o>«rtationea. Boroiolbtis placuk inter muaieos et d -
cadam annamerare; necdigiHute cxcidit luscitiia. 
Deo conciinint et irrttionabilia non eo qnod ipaa ? ocem 
^mittanl, aed quod Oeam honureni qui illa miraatur 
Η qoi excelteniem natura ordinem quaff» el ibi srt 
assiiiDant. Naaqaesi niliil dicentibas timiioi cnin fi.* 
compu verba babemoa eonvincimar, cum audiior ad 
noa attiroo attendeM slapebii qala, tanta a*U αοο* 
met ipeoa acceoderiioua, meliori mirani culfMoi im. 
puubii, qnippe qui non quod jaxu dignitateiD, aad 
quod boao anlmo Deo benedleit, in gratiaram aclio-
oem psallenfibna reepondei. l U et ooater termo 
aKqxam upprobaiioflem inteniet. 

8. Haec in peciorevolvetiseialiajbujaimodi qulbas 
ifaodealis et humilibus animot csi iejiclendue, non 
omniiio longe a graiidiioqula poncndoa esse, dummo-
do recto raiiocinio loquanlar, sic aaino forii paralas 
sermonem emitto, prout projiosui, et ad des(ina(am 
pervenio, ftonaliis aliiora exposiiuram ree cooAdens 
( D O B procid euim ab insania abest impoasibilla vi-
ribus aggredi), aniinse vero «sluni xelique incenJiuei 
deproicens, sicque audacler natoraro domana, reli-
gtosiori nlbilominua de lalibus ingenlo quod In ωα 
est accinctam. 
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3. Ha*c qttidem crant de quibus mibl fastidiiim cl Α γ*. Άλλά ταύτα μέν, έξ δν μοι δ δχνος, χαλ δι' 

propter qua», ηοο solum boe linguam opprimebat, 
a me taciiumttaie quaai prelio empla; melu sctlieel 
pro ludibrio abeondi ob inutilera verbosiialem, 
dum diseriug alius quiapiam egget, aed etiam ui sa-
xam lacui impendeni navigaiiooeni impediebat. 
Aliavero volvenli menon expeditiora quam gapien-
liora, nempe quod anle ma aliquis locutus fuerit, 
quae tardiora nec a sapicnlia omnino aliena, bos 
prelimn taciloruilaiis abiil, ropes devoluta eat, gi-
lentiom aufugit, ei ecce dignum in manyris bono-
rem verborum flumen. 

4. Ratiorinium vero quod taeditim ineiim ganavit, 
eilentfmnqoe fugavit, suggeesit quomodo ccelum 
•non lolum maximig astrie et futgore posl haec ge-
€Dndig,gedetexigiiigglelluliaemto^ άλλά χαί σμιχροτάτοις 

ών, ού μόνον « βους έπ\ γλώττη, ι τούτο δή τδ 
σκώμμα τού άργά λαλείν, ώ; έάν τις εΓη βούγλωσ-
σος, άλλά χαλ λίθος ώσεί χαλ λάχκψ δυσχρηστουμέ· 
νου ύδατος έπέχειτο. Αογισαμένω δέ μοι Ετερα, ού 
ι ταχύτερα μάλλον, ήπερ σοφώτερα, ι δ δή τις χαλ 
πρδ των ημετέρων έφΟέγξατΟ, βραδύτερα δέ, χα\ 
ουδέ πάνυ έξω σοφίας, δ βούς τε άπανέατη, χαλ δ 
λίθος έξεκυλίσθη, καλ ή σιωπή απήλθε * καλ Ιδού 
λόγου] βεύμα σύμμετρον είς τδν μάρτυρα· 

δ*. Όδέ μοι λογισμδς, δ τδν δχνον έχθεραπεύσας, 
καλ τήν σιγήν άπαγαγών, τοιαύτα ύπέτεινεν, ώς δτι 
χαλ ούρανδς ού τοΤς μεγίστοις φωσφόροις χαλ τοίς 

«I refulgeng quid signum gtint. Iiaqae cceliim no-
Birum, Dei Ecclegia, fulgentisairoa asira babei, babet 
ttlcitnque et inferiora. Pariter gloriatur qui tcnui-
ter refulget gctoliSlas ingtar ab igne rejeciae; et vo-
lans IgnUag vaporsiderig in modnm effulsit, et aslri 
alinililudine qnagi gravia praestitit. Composila na-
tura oninig generis animalia ei reliqua prodtixit, 
alia in honoris fagrigitim, alia iufra ad ignomlniam 
aepogita; nec defecerunt vel lela inconsidcrale sic 
abjecia in glorlatione crealionis : ecce culex vilissi-
imnn animal aliquo preilo dignus habetur. Ple-
rtimque niultiludinera glimulai antmalculum audi-
tum, quando bomburo guum buccinat; guntvero 
qni propter gonutn parum vel nollo modo re*peclant, 
h\ veroiulendunt, quod oiile git. Stnt ergo h»c i la; a 
foritori horao gensains, quoniodo divina recto more 
canitM, gii attentione dignus. 
*λως δέ αύτδ έπισχέπεονται. δπη χαλ χρήιιμον. 

άστρίοις έναγλαΐζεται · χαί που χαλ αυτά έν καιρψ 
παρασημαίνονται τι επιφανές. Ούκουν χαλ δ καθ* 
ημάς ούρανδς, ή τού θεού Έχχλησία, έχει μέν 
χαλ αστέρα; τούς φανοτάτους εκείνους * έχει δέ χαλ 
τού; μετ' αυτούς. Σεμνύνεται δέ δμως, καλ εΓ τις 
άμυδρόν τι λάμπει, καθά που καί σπινθήρ πυρός 
άποπαλλόμενος · χαί διάττων δέ τις πυρόεις άτμδς 
αστέρα έφάντασε, χαί ούτω τδ σεμνδν τψ άστεροει
δεί άπηνέγχατο χαλ αυτός. Φύσις έπιταχδείσα παν-

«τοία ίώα χαί λοιπά παρήγαγε πράγματα, τά μέν 
είς ύψος άνψκισμένα τιμής, τά δέ χάτω τού τιμά-
σθαι μένοντα * χαί ούκ έπιλέλοιπεν, ουδέ ταχύδην 
ούτω συρόμενα, σεμνύνοντα τήν χοσμογένειαν. 
"Ηδη χαλ χώνωψ τδ φαυλότατον άξιούται λόγου ποτέ. 
Καλ τά πολλά μέν δχλον έμποιεϊ τδ ζωύφιον έξα-
κουόμενον, δτε τδν εαυτού νόμον σαλπίζει * είσί δέ, 
οί τού ψόφου μέν μιχρά ή ουδέν επιστρέφονται, 4λ-

Εί τοίνυν τούτο, τψ παντί πλέον δ χατά λόγον Αν
θρωπος, δπως άν χαί $δοι τά θεία πρδς δρθδν μέντοι νόμον, είη άν επιστροφής άξιος. 

5. Veieris legig tabernaculum roaieriac compone-
bani pretioaa» ei certe plures non laleg; et lemplum 
fglud cefebratum oon preliogissimig in lotum, ged 
partim lapillis exilibug cojiflabatur, et caemcnlo in-
eeno et plumbo iti juncturag lapidam infuao. Non e 
magnig Untum ingulig mare mentione digna produ-
cil, aedetparvae quaedam de miro quodam oglentato 
glorianlur. Estforie lapig, non niagnl eestimalug, sed 

ε'. Τήν έν τψ παλαιφ νόμψ σκηνή ν ύλαι συνεχρ$-
τουν πολλού τε τιμώμεναι, χαί μήν χαί μή τοιαύται 
πλείονες * χαί ναδν δέ εκείνον τδν ύμνου με νον ού 
τά τιμαλφέστερα διόλου, άλλά που χάλιξ λεπτδς 
άπήρτιζε, χαλ παραδυομένη τίτανος, χαί μόλιβδος, 
ταίς τών λίθων άρμονίαις παρεγχεόμενος. θάλασσα 
ούχ έχ μόνων μεγάλων νήσων προάγει τά λόγου 

ι άξια, άλλά χαί μιχραί τίνες είς έχφανσιν δαυμασίου 
prsc iis qui exigtinratioiie digni videntur, puicbrum β«**νδς άδρύνονται. Καί έστιν ού χαί λίθος οδ πολυτί-
quentdain valorera babet, ideoque non deapicitur. 
-Ferrum auro collaium bonore nihi! erat, nfxl accu-
rate ad opug quidpiam magna egens attentione apla-
reiur. Tibiae acui« quaodoque et in mlnori ordine 
gonum babenl; gimiJiler major libia ad gravk>iVde-
gcendena et gic modulog liarmonicos reddii. Voceg 
iion oninibua pcniiusea?4e«Mion lueel omnibus idem 
ingenium. . . . 

6. SermoDemelaliruiengere audeo. Inter ordinea 
giipercoclestee reperiontur guperioreg. el iiiferiores. 
Non onmeg prophetol̂  4ioa oinnes aposloli. Sunl et 
I nguarum varieiaies, qiiiaetgenliam. Jlaesoavescum 
jucundhaic in grave lolluntur, gutture aapero emii-

μητος, άλλά τών δοχούντων ήξιώσθαι ολίγου τινδς, 
Ισχε τι χαλδν ενέργημα * χαί δι* αύτδ ού πσρεώρα-
ται ούδ* άδτός. Σίδηρος παραδαλλόμενο; χρυσώ ήν 
άν ουδέν είς τιμιότητα, εί μή πρδς τι έργον σπου-
δαίον έμμελώς είχε βυθμίζεσδαι. Αυλοί προέχοντχς 
έχουσί ποτε ΧΛ\ τδν έν Ιλάττονι τάξει * τοιούτον γούν 
ή βύριγξ ύποδαίνουσα χατά βαθμίδας τινάς, χαλ 
ούτω ύποσυρίττουσα έναρμόνιον. Φωναί ού πάντως 
άπασιν α! αύταί * νούς ούχ έναστράπτει Απασιν δ 
αυτός. 

ς>'. Τολμώ χαί άνωτάτο) έξάραι τδν λόγον. Έν 
τοίς ύπερουρανίοις τάγμασιν έστι τά μέν ύπερθσν, 
τά δέ ύποδέδηχε. Μή πάντες προφήται, μή πάντες 
απόστολοι. Είσί χαί γλωσσών διαφοραί, δτι χαλ 
έδνών. Καί αί μέν λείω; Εχουσι, χαλ μεθ' ίλαρότητος 
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είςδγχονδιαίρονταΐ' αϊ δέ χραχύ γαργαρίζουσι καΛ Α iuntur, ilbeel rttslieitorperbarbaruftfOnosproceduiH» 
έςαγριούνζαι διά τδ βαρδαρόφωνον. Καί δμως έκα
στο* έθνος, το τε ευγενώς λαλούν, καί τδ βάρδαρον, 
μένουσινούκ άπολειφόμενχ. Καί διαπλέκει χαλ οδ-
τως ή πρόνοια τδτού βίου πολύστροφον. "Ιλσπερ πολ
λοί μονοί σωτήριος ούτω καί διάφοροι σπουδαίων 
λόγων χαταγωγαΐ, χαλ θεψ χαλ τοίς τού θ ι ού ούχ 
άπόδλητοι. Καλδν ποταμοί πλήθοντχς, χαί είς πολ
λούς σχιζόμενοι κλώνας * οδχ Αχαρι δ! ουδέ πηγαί 
μονάζουσαι. Έδόα τις, δσον Αλλοι πεντήκοντα - χαί 
τδ φώνημα Στεντόρειον $δεται· Καί ούχ ήδη τών 
Αλλος φωνούντων άποτέμνειν έδει τούς λάρυγγας. 
"Εβλεπεν έτερος χαι τά χατά γής, χαί σταδίοις, δπό-
σοις ουδείς Αλλος , παρεμέτρει τήν δρα σιν * άλλά 
«λείους είς Απειρον, οί έτεροίοι τήν βψιν δντες, τήν 

Siailliter Μ unaqaaeque geni, alia renasie, barbare 
alta loquens, fnaiteni nec e medio tolluiilur. Sic vitu 
moUiliutem Providenlia interiexit. Quemadmoduin 
roulias in salutte ordine manaiones, sic varii gerroo~ 
mim aettieram appareias nec de Deo, oec de rebws 
divinia improltandi. Pnlchra amne pleno flumiua et 
itt mnlios rivuloi divisa, nec absque amoenitate fonie* 
rivalis carei»let,GUmabaialiquif quanium alil quin-
qoagiftla t i vox stenlorea cetebratur. Nec ideo aliter 
loquentwm gub gecand», Videbal alius qaae super 
terram et stadiorum Quaiero quo nullua aliua viaum 
perpendebai; sed plurei in infiuito nttmero longc 
alii quoad visuin sonf, nec videndi facultate fraii-
daniur. Nee certe talpa quia caeca nascitur ei vivit 

φύσιντού βλέπεινού ψεύδονται. Καί μήν ουδέάσπά- 0 iftUilur; e eonlra naturae loge servalur creationis-
λοξ, δτι τυφλδν Αμα γενέσει, χαλ διά βίου δέ τοιού
τον ήφάνισται * άλλά συντηρείται τφ λόγω της φύ · 
σεως, χαί ουμπληροϊ τδ ποικίλον τής κτίσεως. 
"Ηκουεν έτερο-, δσα μηδείς Ανθρωπος. Τί τοίνυν; 
Κλειστέον άρα τάς λοιπ&ς Αχοάς, δτι μή εύπορώτ*· 
ρον τού ένεργείν Ιχουσι; Καί στρατός έχ τε Αν
δρείων, Ιχ τε μή τοιούτων συγχεχρδτηται. *Αδων 
Δαυίδ ούχ άπηξίον τους συγχορεύοντας. Καλ μήν ού 
χιτ' εκείνον χαί ούτοι Ιμελπον. Αρμονία χορού έχ 
διαφόρων, ήδη δέ «αί έξ Αντιφώνων χαί δίχα φρονεόντων άρμόττεται, ώς φασιν οί 
οί περί τέχνας. 

ζ'. Ούχ Ισ§* δ πως Απαντάς συνδράμοαν άν είς 
δμοιον. Περιφέρονται Σειρήνες έν τοίς πάλαι λίγοις, 
αίτινές ποτε αύται" δοκούσι δέ Αρα μέγα τι χρήμα 
έχείναι είναι. Καί δ Ίώ6 ούχ άπηχρείωσεν αύτάς, 
ουδέ έξέδαλα τού φδομένου αομνώματος, έτερα Σι ι- Ιο, aiii Sireni, exili animalcoJo, suae exxqoans la-

que varielatem complel, Audivit aliue qua? nullua 
bomo. Qoid igitur? ftutn clatidendae reliqnae aures, 
qnia neti faciltorein babent energiam ? Ei exercitug 
inni e fortibas, lum e non tallbus coaluit. Caniaus 
Davkf saltatoree non dcdignatua esi. Nec revcra $c-
condotn eum alii bymnizabant. Cborf hannoma e 
diverata, qtiin imo e dissoois ei separalie modis pro-
eedmitibvs eomparaiar, ut aiant qui hisce ecleniiis, 
Alace artibtts poilent. 

τά τοιαύτα σοφο'.» 

7. ffon esl qnod in idipaum concti concerrant. 
Hemoraniar Srreae* in prttcis scripiis quaecunque 
easenl, indo magnnm quid taae videntnr. Ncc cas 
lob dodignatui eat, uec e celebrato repulil ornaneo* 

ρήνι, μικροφυεί ζωίδίψ, τούς εαυτού έξομοιώσας 
χλαυθμούς. "Ηρεσεν άνθρώποις, έγχρϊναι εές με* 
λψδούς χαλ τδν τέττιγα* χαί ούχ έξέπεσεν ή αηδών 
τής σεμνδτητος. Τμνεί Θεδν χαί τά Αλογα, ούχ οίς 
αυτά φωνούσιν, Αλλ* οίς έχείνον γεραίρουσιν οί 
δεωρούντες αυτά, χαί τά τής φύσεως φιλοσόφουντες 
εδκοσμον, δποίόν τι χΑνταύδα Ισται. ΕΙ γάρ τον 
μηδέ δοκείν λέγειν, οΤς άκόμψως τού λαλεϊν έχομεν, 
άλισχόμεθα, οίς γούν δ άχροατής πρδς ήμίν έχων 
τδν νουν έχπχπλήξεται, δτι πρδς ζήλον δλως τοιού
τον δ.εΟηρμήναμεν εαυτούς, τφ χρείττονι θαυμασας 
άναθήσει τδ αίτιον* δς χαλ αύτδς, ούχ δτι πρδς άξίαν, 
άλλ* δτι μετ* εύψυχίας υμνείται, τούς είς εύχαρι-
στίαν λαλούντίχ; άμείδεται. Καλ ούτω χαλ ήμίν τάχχ 
τινά δ λόγος εύρήσει I πα ι νον. ^ 

η'. Ταύτα έν Ουμφ βαλόμενος, χαλ τοιαύθ* έτερα, 
δι* ών θαββητ^ν τούς ύστερολόγους χαί ταπεινού;, 
ού πάνυ πό^βω τών ύψηλώς λάλησα ι φθασάντων 
έστήξεσθαι, εί μόνον πρδς δρθδν λογισμδν φθέγξον-
ται, χαί ούτω συσχευάσας είς θάρσος έμαυτδν, 
χαδίημι τδν λόγον, ο? αροεθέμην, χαί τού σκοπού 
γίνομαι, ούχ υπέρ τούς άλλους διαθέσδαι τι προ-
νοησάμενος (μανίας γάρ εγγύς ή τών αδυνάτων 
χατεπιχείρησις), ψυχής δέ ζέσιν έχφαίνων, χαί τδ 
τού ζήλου διακαές, χαλ ούτω τολμών, χαί τήν φύσιν 
τυραν/ών, εύλαδέστε ρον Αλλως τά γε τοιαύτα δια
θεμένη ν τά κατ* έμέ. 

mejftatkMieft. Bomiolbat placoii inier musicos el cl-
eadam annumerare; ueedignfute excidit luicinia. 
Deo coocinuni et irrationabilia non eo quod ipta ?ocen 
emiltxnl, aed quod Oeain bonorent qni illa miraatur 
6C qui exeeltoniem naiune oniinem qualf» et ibi sfi 
Mtiioant. Namqoeii nihil dicentibnt gimiloi emn i i i* 
eompta verba babemos eonvlncimur, com aodltor ad 
not aairoo aUendent stupobit quU, tanta aala aoo-
net iptea acceaderimuft, meliori mirana culfkiHi iam. 
puubii, quippe qui non qnod juxu digniuum, sed 
quod booo aolmo Deo benadieil, in graiiamtn actio-
nem psalleatibiia reepondet. \U et ooatar aermo 
aHqxam approbatioaem inteni€l. 

8. Hxc in peciorevo!veasetalia|lMijaaviodi quibas 
ibodeatis el humilibus animoj es( iajiciendus, non 
omiiiiiolonge a gratidiloquia ponendoa esse, dummo-
do recio raiiocinio loquantar, sic aairoo forii paraius 
sermonem emitto, proul pro|K>soi, et ad deailDa.ium 
pervenio, aon aliif aliiora exposiiuratn ree conAdens 
(DOD procul eoim ab inaania abeat imposaibilia vi-
ribus aggredi), anima» rero «sium xeliqae inceodiun 
deproicens, sicque audacler naturaro doroana, reli-
giosiori nlbltominuf de (alibus lngenio quod tn ui* 
est accinctam. 

i 
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9. ftaqne quot miraoula marlyr teceril gingulalim Α θ'. Περιηγείσαι μεν ούν, δσα θαυμαστά πρός 

cnarrare, idcm essei ac si quie lerram aurariam 
dilaudare volens, non ex eo quod auro toia lum in 
guperflcie, lum in imis abundel, exiollit, sed pugiU 
los mcialli prebendcns, ex his aha voce infert mukis 
diviiiig rcdundanlem. Hic opus esl non sic, scd bo-

' norifice tractare, aurifodioso opera quibuslibei re-
linquemea; et inibi roariyris acla non per partes 

' lnirarl, sed discere quasi per iiguram, quol ei quanta 
opcrari valel prodigia, nolle vcro de aitigulia iugu-
dare, praeserlim de his ad qune prioribus alii el 
melioribus sermonibus iuciibuerunl. Gavendum enim, 
nc aul dispuiaiione gaudenles arguarour, si qaasi 
adversus bostein priorem incedere aut arguaraur si 
jncerlum quia non facile est, sermones aediiiccmus 
ne super fuudamenu aliena sermones siabiliarmis. 

έκαστους 6 μάρτυς εργάζεται, χαΛ είς αριθμού χερ-
ματίζειν λεπτότητα, δμοιον, ώς εί χαλ γήν χρυσϊτιν 
χρηοτολογεϊν πβοθέμενος, ούχ έξ αυτού τού πάσαν 
έχ τών έπιπολής χαί είς βάθος χρυσφ εύφορεϊν 
αεμνύνει τις, άλλά δράκας τινάς τού μετάλλου χει
ριζόμενος, έξ αυτών ύψηγορεί τήν πολλού πλούτου 
γέμουσαν. Καί εκεί γάρ χρεών, μή ούτω notefv, 
άλλ' αύτδ τδ πράγμα σεμνολογείν, άφιέντα τήν με-. 
ταλλιχήν χειρουργών τοις Θέλουσι· χα\ ενταύθα δέ, | 
τά τού μάρτυρος μή τοις έχ μέρους θαυμάζειν, άλλά| 
διδάσχειν μέν ώσπερ κατ* είδος, δσα μεγάλα καλ4 

οία τερατουργεΐν δύναται, μή έθέλειν δέ πονείσθαι 
περλ τά καθ* έκαστα, χαί μάλισθ'οΐς έτεροι έπιστα-
τικώς τδν λόγον έναπησχόλησαν. Φυλαχτέον γάρ 

Β ταύτα γε, μήπως ή τψ φίλε ρ ι έγχληθώμεν, ώς ά\τ-
επεξχγεσθαι τοις προΐστορηχόσι φιλότιμου με νοι, ή τδ άπορον, ώς > ή ευχερές δν, λόγους οίκοδομείν* 
εί μή έπλ θεμελίοις όθνείοις προύποτιθεμένοις αυτούς έδράζομεν. 

10. Confestim el martyris continua unguenu effu-
sio magnam pfae aliig et in omnibus ciebai gluporem, 
•ei ibesauros cogilaiionum inveniebant oratores, au-
ditoribus sluriiosis, eeite exponentes. Nec esi quod 
Qtiisquam e nobis fruclas uberiore* percipiat, licet 
diu in labore insudaverit. Simili modo qui divina 
lapiunl et de reliquia vicloris prodigiie disserueruol, 
arlc optlma laudes celebranles; unde qui recle co-
gitaut ignoacem benevoli, si aupervenientes nova 
uulla rcperirau», aed aliis coosooa loquamur ei 
reiro posi alios currenies eorum ut vesUgiie ingi-

i r . Αύτίκα καλ ή τού άειδρυτού μαρτυρικού μύρου 
πρόχυσις μυρίαν πρδ τών άλλων έπηγάγετο χαί 
πρδς απάντων τήν Ιχπληξιν, χαί θησαυρούς νοημά
των έξεύρον οί βητορεύσαντες, τοίς φιλαχροάμοστ 
τεχνηέντως αύτδ δια σκευάσαμε νοι. Καί ούχ Ιστ5 
τών καθ% ημάς τινα προσευπορησαι χάλλιον, εί καλ 
μακρά ένιδρώσεί τψ πονήματι. Τδν δμοιον δέ τρόπον 
οί τά θεία σοφοί χαί τοίς λοιποίς έπεξήλθον τού 
αθλοφόρου θαύμασιν, εύ μάλα τεχνολογήσαντες τά 
εγκώμια* δθεν οί όρθά φρονούντες συγγνώσονται, 
εΓπερ ύστεροι διεκπεσόντες ημείς, μή καινά προσεξ-

elarous. Non enim furtum res, ncc est quod ab aliis £ εύρωμεν, άλλά που χαί σύμφωνα τοίς άλλοις λαλή-
gubripiamua, sed foriuiiug, uiopinor, cogiiaiionoiq 
concursug. Pbilosopbice euim cogJUiidumquodsaepe 
a diversis idem sensus emanat, et quia aniequam 
diluvio inundareiur (sic enim gialuendum eet ) 
arieiu aliquam adinvenil. Talc quod in eos qui cum 
Noe erant peneirabai, in eorum corda el inlravii et 
iairabit. Igitor qui germonegin mariyrig unguentum 
sive reliquum prodigiorum mare nierguai nibil novi 
perfecisgent, nisi sicui qui manug ad locum uiium 
junguni appropinquani, slc ei illi maaibua eeriben-
les io uuum incombani, alii aliorum cogiiationibug 
propioreg facii. 

σομέν, χαί κατόπιν δέοντες έτερων έστιν δπου Γχνεσε 
συμπεσούμεθα. Ού γάρ κλοπή *δ πράγμα, ούδ* έστιν 
άλλοτρίων παρανοσφίσασθαι, άλλ* αυτόματος οίμαι 
νοημάτων συνέμπτωσις. Αογιστέον γάρ φιλοσοφώ-
τερον, ώς τδ αύτδ νόημα πολλάκις είς διαφόρους 
έστιν άνελθείν, καί τις, πρίν ή καταχλυσθήναι τήν 
γήν (Θετέον γάρ ούτω), έλογίσατό τι σοφόν. Τδ δέ 
ήν, οποίον χαι είς τούς μετά τόν Νώε καταδαίνον 
είς τάς εκείνων καρδίας καλ άνέβη χαί άναδήσεται. 
Καί τοίνυν καί οί τούς λόγους είς τδ τού μάρτυ
ρος ή μύρον, ή τήν λοιπήν τών θαυμάτων θάλασσαν 
βάπτσντες, ούκ άν καινοπραγοίεν, έάν, χαθάπερ οί 

τάς χείρας είς τόπον ένα συμβάλλοντες εγγίζουσιν, ούτω χαλ αύτολ χειρογραφούντες είς έν άπτωνται, 
οίον αλλήλων τοίς νοήμασι πλησιάζοντες. 

l l . M i h i ergo, qui germonem de hiarlyris ope- D ια'/Εμοιγ* ούν, λόγον μέν τινα έπί τοϊς τού μάρτυ-
ribug novum el exquigilum comparare conatug eram, 
glorialio eral qaaai receniioris dicti inveniionig, et 
conlingebai ul gauderem quia animae campog gpicas 
germinabat non cooiemnen4ag. Incidemem vero me 
iu aliqua eadem quae praecellenler gcripgcruni alii, 
i>ec illud longe a gloriatione convenieiiti rejicil; qufa 
ei ipae serniocinandi ornalug gum bonore, sicut aoie-
cesaorea d i w i i , el oralionis scapbam in eogdero 
aittiieg leneng, eodem fere iramile navigavi. 

12. Sic ergo ad bonqm. coniirmaio animo meo, el 
iorliler ereclo,in priinis examino(raiioenimexigilut 
quidefiiit prius defcclura qnantum poieai deponat el 
ex ordine tractct); qua fit ui lol el laniis pro Dto 

ρος νεαρδν χαί πρόσφατον ε(ς έξεύρημα κατεργασμέ-
νψ, καύχημα τδ πράγμα ήν άν, ώς καινότερου 
ακούσματος εύρεθή, καί έπήρχετο άν χαίρε ι ν, δτι 
μοι τδ της ψυχής λήϊον άστάχυας φύει ούκ άγεννείς, 
ουδέ οίους έξαθερίζεσθαι. Συνεμπεσόντι δέ τισιν, 
ών έκαλλιγράφησαν έτεροι, ουδέ τούτο έξω άν πίπτοι 
τοΰ δεόντως αύχείν, δτι καί αΰτδς ήξίωμαι λογίσα-
σθαι, δσα καί οί φθάσαντες λόγιοι, καί τδ τού λόγου 
σκάφος είς τδν αύτδν εκείνοις βούν έπαφείς ίτεμόν 
που χαλ τήν αδτήν κατά τινα συνδρομήν. 

ιβ'. Ούτω γούν έμαυτδν καταστήσας έν καλφ χάν-
ταύθα, καί τδ θαββείν λέγειν άναλαδών, έν πρώτοις 
συννοούμαι (χρή γάρ έλλόγως άπορησαντα πρότερον, 
καί τήν άπορίαν, δπη δυ*νατδν, έπιλυσάμενον, χω-
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ρείν έτεί τά έξης), δπως άρα, πολλών χαί μεγάλων Α animam ponenlibns et magnie in pr&liU insndan* 
υπέρ θεού τεθεικότων τάς ψυχάς, καί μεγίστοις ένι-
δρωχοτων άγώσι, τοίς μέν μετά χαλ τραυμάτων χαλ 
αιμάτων τών έξ. αθλήσεως, τοίς δέ χαλ άλλως έξ 
άβχήσεως, ούχ άπασιν ή τού μύρου βλύσις πεφιλο-
τίμηται, άλλά τισι μετρητοίς, χαί ούς f$ov έστι 
χαθυπαγαγείν άριθμψ * έν οΤς χαί τδ τής άπάσης 
μεν έξαίρετον άχουσμα τήσδε χαθ9 ημάς ταύτης οί-
χουμένης χαί έπί πλέον αγλάισμα. Καί φέρεται μέν 
λόγος πρεσβυτικδς, καθιστών τήν τού άπορουμένΟυ 
δεσμού λύσιν είς τδ χαθαρδν τού βίου καί είς τδν 
έλεον, οΤς ένευδοκιμών φασιν ύπερλίαν δ αθλητής 
Ελαχε θεόθεν είς γέρας τήν τού μύρου έκβλυσιν. 
Καί σεμνδς μέν δ λύγος ούτος, φλέβας τινάς ύπα-
νοίγων, έξ ών χαλ αυτών έστιν άναββυΐσκεσθαι τδ 

libu», illis vulneribus et cruore inter praeliandiu», 
bis alias ad meditaiionem ae exerceniibas, non otjw 
iiibus tinguenlorum effueio gloriosa habealur, aed 
quibusdam,,et in niensura, et qol facile essenl nu-
mero sestiiuaadi, de quibue tum quidem fil rumoi 
elecius per uDiversain lerram, tuiu vere per regio-
nem bauc nosiram et amplior aplendor. Et iu seaun» 
concione feriur vinculorum aolalionem in yit» pa-
riiaie consiitueniibtis et in misericordia, quibus 
auperabundanter niteacebat, aibktam a Deo mer* 
cedem unguenii effusionem obtinuiase. Gravie qui-
dem baec narraiio, veuas aperiena,e quibas ecaiurit 
ungueniiodor; mibi vero diequieUionis n<m omnlna 
fuit cessandx causa. Eienim in decem millibua bioc 

του μύρου καλόν* έμολ δέ τδ ζητείν ού πάνυ τι & quideuo bona el aupra modum «nilueruiil, dico vila 
puriias et misericordia, non omnibue auiem gto* 
riosa uagueiuieffusio tribula eeU 

έπαυσε. Μυρίο<£ γάρ δσοις τά αγαθά μέν ταύτα καί 
είς ύπερβολήν ένέλαμψεν, ή έν βίφ φημι χαθαρότης 
χαί ό έλεος * ούχ άπασι δέ ή τού μύρου δόσις πεφι-
λοτίμηται. 

vf, Ζητητέον ούν χαλ έτερων άναχαλύψαι τδ κε-
χρυμμένον τής λύσεως. Καί μήποτε ουδέ τούτο έξω 
τού προσφυούς, ώς άρα τόποις τε χαί προσώποις, 
παρ* οίς οί τοιούτοι κείνται θησαυροί, είς δέον άνω
θεν έπεψηφίσθη τδ θαυματούργημα. Έχρήν γάρ 
ήτοι άρχήδεν εύδύς είς Θεδν στείλαμε νοι ς τοίς εκεί
νου θεραπευταίς έπακολουθήσαι καί τοιούτον οη-
μείον είς εντάφιου πολυτίμητου, ή καί μετά καιρδν 
ύστερον · χαί τούτο, Ινθα πρδς αγαθού ήν χαί εύ-
σύμφορον τοίς περιοίχοις, τοιόνδε κληρώσασθαι τε- ^ 
ρατουργημα · ώς άν τψ πρδς απίστους εύθέτψ ση-
μιίψ στερεωθείεν οί τοιούτοι τά είς τήν θείαν θρη-
σχείαν, καί θεμελιωθείεν σαθρότητα λογισμού. Καί 
τοίνυν έτερατουργήθη τότε τδ εξαίσιο ν άγαθδν, είτε 
ττ) μεταστάσει συγχρόνως, είτε κα\ μετ' αυτήν * καί 
δοθέν παρέμενε ν, ίνα τψ θείψ τε χαρίσματι τδ άμε-
ταμέλητον περισώζοιτο, καί οί πιστεύοντες ούτω 
«λατύνοιντο. Έπαυξομένης δέ εντεύθεν τής πίστεως, 
οίς οί άνθρωποι είδον θαυμάσια χαί τής χατά ψυχήν 
είς θεδν χαί τά θεία ύπαναπτομένης θερμότητος τψ 
παρσμόνφ τού θαύματος, χαί έχφαινομένης είς τδ 
λαμπρότερον, έστηρίχθη, χαί είς αίώνιον παρε-
τά:η, χαί άένναον κέχυται. 

ιο · Καί τούτο μέν ούτως άν Ιχοι τδ εύλογον * εί-

13. Quaerendum ergo ,et ab aliis palefaciendum 
solutionis arcanum. Nec iilud forte extra rei ratio-
nem, nempe in locis et personis, in quibus bujus-
modi reconduntur Ibesauri opporiune ab aho de-
cretum esirairaculum. Ab inilio enim oportebat ad 
Deum missos ejus seros bujuemodi eignorum co-
milatu stipari in sepuliuram glorioeam, aut eti*m 
per gubsequens teropus, quod ibi pro bono erat 
vicinisque valde uiile bauc prodigii venire ba-re-

, diiatem; ita ut boc ad infideJes apto aigno coiitir-
marenlur vicini in cultu divino, et raiiocinii ίιι-
firmitaii fundamenium essei. iUqoe prodigioae lunc 
factum est bonuni exlraordioariam sixe pro coav 
laueis viciseiiudinibus, sive pro teiuporibus tequen-
iibus, ei raan&U douuni ul diviaa boniiaie aine 
poenilentia donatooi aervaretur, el sic dilataremur 
fideles. Crescenle auleiii lide ex eo quod mirabiiia. 
viderenl bomine» ei animaa Deo divinisqu* adbaa-
rente ardore ob rairi permaasioaem et apiciuii-
dius lucescente, flnnatuiu e&ibonum, \n a«culacoii-
servatum et perpeiuo eparsum est. 

14. Sic quidem illud non niue cauaa esse pa-
χδς δέ, χαί τούς μυροδλύτους πρδς θεού τδ τοιούτον ρ le l ; verisimile auiem est unguento stillanlcs aDeo 
μαγαλείον αυτούς έξαιτήσασθαι. Καί ήν τδ έργον 
φιλοτίμου ψυχής. Χρή γάρ, ώσπερ βασιλέα τδν με-
γαλοπρεπέστατον έθέλειν μεγάλα πρδς τών αξίων 
αίτείσθαι, χαλ χαίρειν άπαιτούμενον, ούτω χαί δσον 
έν ύπηχόοις φιλότιμον, μή σμικρολογιχώς έκείνψ 
προσφέρεσθαι, άλλ* δπέρ μεγάλων έντυγχάνειν, καί 
άπερ άν διά πολλού θαύματος άγοιτο. Ούκουν οΓδασι 
χαί οί τψ μύρψ πλουτούντες άγιοι μεγαλόδωρον τδν 
παμδασιλέα θεδν, καί τοίς έπάθλοις έ μ πλατύ νόμε-
νον. "Οθεν πρδς ταίς εκείθεν δωρεαίς καί τών εν
ταύθα τι προσεπιτεθήναι αύτοίς, φιλοτίμως οί μέν 
ήτήσαντο, δ δέ ύπήκουσε. Καί φθόνος τοίς έτέροις 
ουδείς, άλλως ένιυθηνουμένοις τοίς θείοις δωρήμα-
σιν. Ουδέ γάρ έστιν είπείν οΟδ^χ ^ών απάντων έ χ ε ί -

preliosam virtulem poposcis»e. Magnanim* nieatU 
opus erat illud. Oportet eniin, sicul regeui magna-
niiuuin decei, vell^ ut magna pro diguis mercie 
poscatur, et gaudere quia poscilur, sic eiiam 
in subdilis magno animo noo de cuinuiissimis 
apud eum verba submiltere, sed de uiagnis adipi 
et de bis quae sumiuam adiuiralioneui conciiant. 
IgilurnoverualUDgueiUodilescentes aancli liberalein 
in donisRegem reguui Deum, et braviorum largito-
rem. Undeliujusuundi doniselaliquid ecoeloeissu-
peraddi ipsi quidem peiieruul; ille veroadjudicavit. 
Nec invidi;H locus in abundantibus divinis douU. 
Moii est enim quod de quolibcl e cuuciis sanciis 
dicas quare ungueulis sullal, sed absque boc qujd 
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ODE Vl l l . Laudate, pneri. 
25. Eo usqiie, mariyr, protligiis celcher cvasisii, 

nl cl Barbart qui non intra ovile Dominlcnm sunl, 
miracnlosam virtutem tuam proclamonl et supplicent 
parem perio oblioeani. Sic mirabilis tolo in orbo 
fa< tus es. 

26. Tormenta qnae passus ee utcisci onmitnode 
pntuisfi. In carccre enim misrros salvas, €l catena-
ram compnges polestaiem luammirabilem gemlont, 
el pnlvere misli crtioris fluenla siccas, ac tela fran-
gis Barbarorum. 

27. Aposlolomm olim ipsae umbrae sanabanl. 
Sedet nunc eadem bic fiuni. Nam innumemlilia, 
martyr, perfieis prodigia, el in somniorum umbris 
viaug, efa. lerribili necessiiate solvis somnuro leibi-
fcrum in perictilis. 

28. Boni duouiia adducti, quorum in medio illum 
accusanthim sieiii rex Dens. Repclil viclortas Dei 
Mater, el l», Demetri, illi qui lerram doroinalur. 
Miilla? enirn tales ipsi desuper dabunlur. 

ODE IX. Qui per mandueationem de ligno. 
£9. Felii pcr vulnerum decem millia, tibi, bcatr, 

parla mors Deo te oblulit gicut Serapbiinjtinum plu-
ries oculalum. Nam tclornm vulnera inulta libi ape-
rueruni oculorum fulgidas orbitas, quibus Deus 
congpicilnr. 

30. Yita libi omnino itnmortalig, opprobrio et 
labeomniexerppta,rijm Oeo te junxit,et utthymiama 
mnltig aromatibus confecium ipsi te consecravil in 
gratum boni odorisornamentum. Igilur tibi dalum 
*M post nioriem nngueniis dislillare. 

Zi. Thesauri insiar reconditus e* in Sfpulcro, 
quod sanguineas unguenlariasquc imdas einiuis. Et 
in iis cogilandum est qnasi resitrreciionem novo or-
dine ei casum fieri. Morluus quidem natura ceci-
dlgti, sanguinis vcro Auentis resurrectionem oslen-
dis. 

32. Imperalorem, Virgo, ad pracclare gesla undi-
que rege, barbaras avertens coborles, dominaotium 
Doininum el Filium precibus tuis placalum reddens, 
tccum legationem obeunte mariyre, qui animum in 
passinne dominanlcm accepit. 

TONUS ambigtii quarti: Sapientiam vejbi. 

Sangiiinis lui, marlyr, vivi, et unguenioruro effu-
siones lerram delcclanl,Dcmetri, cianimascorpora-
qne sanctiOcant, beale, uudique prae fide ei desiderio 
lui nccurrenlium "ad templum sanclum luum, ul cx 
abysso unguenta semper oblineant, sancte, in mor-
borum sanaiioncm. idcirco ad le claroamus, lega-
tus nosier coram Deo adsis, et peccatoram venia 
dehir sanclam (ui memoriain fealivo devoloque 
rorde celebranlibus. 
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Α ΩΙΑΠ ΓΡ. ΕνΛογεΊτε% χαϊδες. 

κε\ Εί; τοσούτον, μάρτυς, έχ θαυμάτων δεδδξχ-
σαι, ύκ καί βαρβάρους, αυλής ούκ Εσω θεωνυμου-
μένης δντας, τήν έν σολ κηρύττειν θαυματοποίησιν, 
και λιτάζεσθαί σε, είρήνην έν σολ εύρίσκειν. Ούτω 
τεθαύμασαι είς πάντα χόσμον. 

κς-'. Οίσπερ πάσχων έτληΓ, έπαμύνειν δεδύνησαι 
έν πειρασμοΤς παντοίοις. ΕΙρκτής γάρ έσω τ ο ύ ς 
ταλαιπωρούντας σώζεις, καλ δεσμών ανέσεις τερα-
τουργούνταί σοι, καλ λυθροφορήτους αίμάτων βοάς 
ξηραίνεις, δόρατα δέ θραύεις τά τών βαρβάρων. 

κζ*. 'Αποστ&ίον πάλαι καλ σκιαλ έθεράπευον. 
Άλλά καί νύν ένθάδε ταύτα τελούνται. 'Απχιρο-
πληθή γάρ, μάρτυς, εκτελείς σημεία, καί δπτανδ-

H μένος έν σκιαίς ονείρων, καί λύεις δεινής ανάγκης 
ύπνον θχνάσιμον τοίς έν κινδύνοις. 

κη'. Αγαθοί οί δύο συνηγμένοι, ών έστηκεν δ 
βασιλεύς έν μέσω Θεδς αίτούντων τούτον. Έξαιτεί 
τε νίκας τού Θεού ή Μήτηρ, χαλ σύ, Δημήτριε, τω 
τής οίχουμένης κρχτούντι. Συχναί γάρ αύται ούτω 
δοθήσονται αύτψ ύψόθεν. 

ΩΙΔΗ Θ*. Ό διά βρώσεως τον ξνΛον. 
κθ'. Ό διά τρώσεων μυρίων σοι, μάκαρ, προσ-

γενό μένος θάνατος μακαριστές Θεψ σε παρ έστησε ν, 
ώς Σεραφείμ τίνος πολυομμάτου φύσιν. Τά γάρ 
τρώματα τών δοράτων πολλάς σοι ύπήνοιξαν ομμά
των διαφαύσεϊς, έν οΤς Θεδς διοπτάνεται. 

λ\ *0 πανακήρατός σου βίος, κηλίδων καί βυπώ-
σεων πόββωθεν χαθεστηκώς, Θεψ σε ψχείωσε, χαί 

G ώ ς θυμίαμα πολυμιγές αύτψ σε χαθιέρωσεν είς δα· 
χτδν ευωδιάς άγλάίσμα. Ούχούν σοι άντεδόδη μυρο-
βλυτειν μετά θάνατον. 

λα'. Έντεθησαύρισαι μέν τάφω, άλλ* δμως αί-
ματόββυτα χεύματα μυροβλυτείς. Καί έστι λογί-
σασθχι ώσπερ άνάστασιν χαινοπρεπώς χαλ πτώσιν 
τό γινόμενον. Καί θανών μέν αύτδς φύσει πεπτωκας, 
αιμάτων δέ τή χύσει παραδηλοϊς τήν άνάστασιν. 

λ β \ Τψ αύτοκράτορι, Ιέαρθένε, βραβεύοις άρι-
στεύματα πάντοτε, βαρβαρικός έχτρέπουσα φάλαγ
γας, τδν παντοκράτορα καί τδν Τιδν λιτοίς σου εύ -
μενίζουσα, συμπρεσβεύοντός σοι καί τού μάρτυρος, 
δς νούν αύτοκρατούντα κατά παθών ένβδείξατο. 

^ ΤΗΧΟΣ πλαγίου τετάρτου · Γήκ σοφία* τον Λό
γον. 

Τών αίμάτων σου, μάρτυς, αί προχοαί καί τών 
μύρων ή βλύσις τήν γήν ευφραίνει, Δημήτριε, χαί 
ψυχάς καλ τά σώματα αγιάζει, μάκαρ, τών πίστε* 

' καί πόθψ σοι προστρ^χόντων πάντοτε, τψ θεΐψ τε-
μένει σου, ώσπερ έξ αβύσσου έξανύτειν τά μύρα 
είς ϊασιν, άγιε, νοσημάτων εκάστοτε. Διά τούτο 
βοώμέν σοι, πρέσβευε τψ Θεψ, τών πταισμάτων 
άφεσιν δωρήσεσθαι τοίς έορτάζουαι πόθψ τήν άγίαν 
μνήμην σου. 
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EJUSDEM 
l A U D A T I O S. D E M E T R I I . 

Τοΰ αύτου Λόγος εγκωμιαστικός είς τότ άγιοτ Α 
μεγαλομάρτυρα άημήτριοτ (!). 

α'. *0 δή πάσα Ανάγκη κατά τδν πάλαι λόγον, 
τάσχειν δκνον άνδρα πράγμα μέγα πράσσοντα (δκ· 
νει δέ πάντως εκείνος, κα\ δδκνος οΐος μή Ιχβιν 
τινά ψόγον), ούκ άπειχδς, ε! καί αύτδς πάσχοιμι, 
έμσοτδν έπι^βίψας ούτω μέν μεγάλφ, ούτω δέ χαί 
δυσεπιχειρήτω πράγματι. ΕΙ μέν γάρ τήν αρχήν 
αύτδς τψ προκεχειρισμένψ έργψ έπέδαλον, ή και 
λόγους είχον τινάς βαδάυς μετρητούς, ήν Αν μοι θα£-
ε̂ίν, έξευρείν είπείν τι άξιον, μή προκαταληφδέν τοις 

τολλοίς, ώςέάν καί τις μεδ' ένα ή καί δύο τινάς 
ιιέταλλα τίμια έξορυττόμενα ίδών, κα\ αύτδς έξευ-
ρων βασανίζω τήν γην · β$ον γάρ ούτω πορίσεται 
το ζητούμενον, ή μετά μυρίους δσους, οί τδν πυθ- g 
μένα των μετάλλων έπολυπραγμόνησαν. Έπε\ δέ, 
μόλα πολλών ανδρών καί αυτών αίς βάθος καί είς 
δψος λόγου έπαναδεδηχότων χαλ διορατιχώτερον έγ-
χυψάντων, αύτδς ύστατος έπαποδύαμαι πρδς άΟλον 
λόγου δυαχαταπάλαιστον, ούχ άν άπειχδτως δχνον 
πάσχοιμι. 

β\ Άλλά τί μέν μοι τδ μέγα έργον; Τίς δέ δ δχ-
νος, είτ* ούν ή δειλία χαλ τδ μή θαββεϊν; Αέδοιχα, 
ίνα κεφάλαιωσάμενος είπω, έμαυτδν χαθιελς είς 
επαίνους τού ημών πολιούχου μεγαλομάρτυρος. 
Κιινδν μέν γάρ τι προσεξευρείν, έφ' οΓς τούς μαρ
τυρικούς άθλους ύπεξήραν οί φθάσαντες, ούκ άν εΓη. 
Ούγάρ παχυλώς αυτούς έξειργάσαντο, άλλ* επιμε
λέστατα έλεπτούργησαν, καί ίσχνώς έπεξήλθον 
άχασι. Τά δέ αυτά είπείν αΐδέσηται άν τις έχέφρων. ^ 
ΕΙ γάρ καλ κατ1 ίχνη τών αγαθών βαίνειν χρεών, 
άλλ* εκείνο λόγον άλλον όμοιότητος έχει. Ού μήν 
ταυτά λέγειν έτέροις άντικρυς πραγματεύεσθαι τούς 
έπαινούντας απαιτεί. Εί τοίνυν ούτε καινδτερόν τι 
άκουσμα προσεξευρίσχειν έξήν, άλλ* ουδέ τά τών 
έιέρων ύφαιρείσθαι δοκείν ταυτολογούντα έχρήν, 
έλείπετο σιωπών. Πρός γάρ τοίς άλλοις χαλ γέλων 
οφλήσει τις, εί τούς φθάσαντας έχμιμούμενος, έφ* 
οις αυτοί είπον, ούχ ύπεραίρειν έχει, άλλ* έχπίπτει 
νιχώμενος. Καλ δυστυχεί τούτο χαχδν έπίσπαατον 
χαί αύδαίρετον. ΤΗν γάρ χάλλιον, σιγώντα επιστή
μονα λόγου έοιχέναι είναι, ήπαρ λαλεϊν χαί άπελέγ-
χεσθαι άσοφον» 

(\) Titnlam initiumqne hujus oralionts ms. Pa-
ris. iia legil : Τοΰ kr άγίοις Πατρός ημών Ευ
στάθιου άρχιεχισκόχου Λόγος εγκωμιαστικός εις 
τότ άγιοτ μεγαλομάρτυρα. μυρο6λύτχ\* Αημή-
τριοτ. *0 δή πάσα ανάγκη, κατά τδν πάλαι λόγο,ν, 
πάσχειν άνδρα πράγμχ πράσσοντα (όκνεί δέ πάντως 
έχείνος, καί όδχνος, οίος μή έχειν ψέγεσθαι), ού κα-
«ειχδς (sic), εί καλ αύτδς πάσχοιμι, έμαυτδν έπιβ-
βίψας ούτω μέν μεγάλφ, ούτω δέ καλ δυσεπιχειρήτω 

P A T R O L . G * . C X X X V I . 

Ejusdem de magno marlyre sancto Demetrio pane-
gyrkus termo. 

4. Cum omntoo neceroc sit, ul qnondam, meiu 
percelli virum opus mngnum aggredicnlem (penitus 
antem metus praevalet, ei is qui quapiam a vilupe-
ralione absil), non ab re esi, si ei melti percellor qui 
memei in tantum taniisque conaiibua patens opiie 
immiito. Si enim inter primos quidem ad propoat-
tum opos accederero, aut sermonaa aliquos facile 
compositoa baberem, meum eeaat animam erigere 
dignum quid dicturue nec a pluribaa antea dictuni, 
ul ai quia poet unum duosve meialla pretiosa foesa 
videns, el ipee qui reperil lerram fodlat: iacilitts 
enim aic reperielur qaaesitum quam poai decem 
roillia qui metallorum ima foderint. Iiaque cum 
poat mulioa qui ad eermonia alia profnndaqn^ 
euromo el persptcaci ingenio deecenderint eqoidem 
uliimus hujus sermonis aggrediar cerlamen praecel-
lans nullo faetidio reraoius. 

2. Sed quare quidem roibi magoum opus? Quol 
faaiidium, eive limor, el repugnanlia ? Timui9 ut 
summatim dicam, ne meipanm in latidando civiiaUa 
noatrae proleclore marlyre magno consumam. No> 
vum enim altquid, quo martyria viciorias exloUere 
alii pravenenint, jamnoo snpereat. QuaacDin non 
incondiie exposuerunt, sed accuraiiasipia compee-
rumet omnia minutissimo serroone panderunt. Ea-
dem vero narrare ernbescii vlr sensatus. Si enim 
bonorum vesiigiia insisiere necessariura est, lamen 
aliam siinilitodinia raiionem habes. Non cirfm ea-
dcm dicere ex adverso aliorum eiigilor a laudan-
libns. Si igiiur nec audieniibus oflerendum qaid 
recentius licebat.nec aliorom opera repeiare doce-
bal utique, Ucendttm erat. Nam ab aliisdividendua 
foret qui anlecessores iroitatus, nihil adjicere ba-
bens vicuis lurpiier cadit. Molesioin^est id maium 
quod nobie volcntibue accidit. Satiue enim eraita-
cendo prudcnlem videri, quaro garrieoiero insipion-
lix argoi. 

πράγματι. Εί μέν γάρ τήν αρχήν αύτδς τψ προκε
χειρισμένψ έργψ έπέδαλον, ή καί μετά τινας βαδίως 
μετρητούς, ην άν μοι θιββείν, έξευρείν είπείν τι 
Αξιον, μή προκαταληφθέν τοίς πολλοίς, ώς έάν καί 
τις μεθ' ένα ή καί δυο τινάς μέταλλα τίαια έξορυτ
τόμενα Ιδών, η καί αύτδς έξευρών βασανίζη τήν γήν 
βάον γάρ ούτω πορίσεται τδ ζητούμενον , ή μετά 
μυρίους, οί τδν πυθμένα τών μετάλλων έπολυπραγ
μόνησαν. 

6 
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3. Ilaic quidem crant de quibus mibi fattidimn ct Α γ*. Άλλά τσύτα μέν, έξ δν μοι 6 δχνος, χαλ oV 

propler qua», ιιοη soluni boe linguam opprimebat, 
a nie taciturnUate quasi prelio empta; metu sctlieet 
pro ludibrio abeundi ob inutilem verbositatem, 
dum disertus alius quUpiam eaaei, aed etian» ut sa-
xam lacui impendens navjgailooem impediebat. 
Alia vero volventi mencm expeditiora quam saplen-
tiora, nempe quod ante mo aliqoia loculus fueril, 
quae tardiora nec a sapicntia omnino aliena, bos 
prelkrai laciluruitaiis abiit, rupes devoluta est, ti-
lentiam aufugit, ei ecce dignum in martyris bono-
rem verborumflumen. 

4. Raliocinium vero quod taedium meum sanuvit, 
eilentiumqoe fugavit, suggessit quomodo coelum 
non eolum niaximie aslris et fulgore posl baec ee-
Ciindi8veedetexigui8atelluli8emicat: quae aliquando D μ« % αυτούς δεύτε ρε ύουσιν, άλλά καί σμικροτάτοις 

ών, ού μόνον ι βους έπί γλώττη, ι τούτο δή τδ 
σχώμμα τού αργά λαλεϊν, ώς έάν τις εΓη βούγλωσ-
σο;, άλλά χαλ λίθος ώσεί χαλ λάκκψ δυσχρηστουμέ-
νου ύδατος έπέχειτο, Αογισαμένφ δέ μοι έτερα, ού 
ι ταχύτερα μάλλον, ήπερ σοφώτερα, ι δδή τις χαί 
πρδ τών ημετέρων ΙφθέγξατΟ, βραδύτερα δέ, χα\ 
ουδέ πάνυ έξω σοφίας, δ βούς τε άπανέστη, χαλ δ 
λίθος έξεκυλίσθη, χαλ ή σιωπή άπήλδε · χαλ ίδού 
λόγου] βεύμα σύμμετρον είς τδν μάρτυρα· 

δ*. Όδέ μοι λογισμδς, δ τδν δχνον έκθεραπεύσας, 
καλ τήν σιγήν άπαγαγών, τοιαύτα ύπέτεινεν, ώς δτι 
χαλ ούρανδς ού το?ς μεγίστοις φωσφόροις καλ τοίς 

«1 refulgene quid aignutn sunt. Itaque ccelum no-
atrum. Dei Eccteata, fulgeniissiroa astra babei, babet 
uicunque et inferiora. Pariter gloriaiur qui icnul-
ler refulgei eetoiillas inatar ab igne rejectae; ei vo-
lans igiillosvaporstderia in modnm effulsit, el astri 
-aiinilitudine qnasi gravie prasiilil. Cotnposila na-
tura omnie geneiis aniroalia ei reliqua produxii, 
alia in honoris fasiigium, alia itifra ad Ignominiam 
seposila; nec defecerunt vel ieta inconsiderale elc 
abjecla in gloriatione crealionis : ecce culex vilissi-
imun animal aliquo preifo dignus habeiur. Ple-
rumque multiludiiiem elimulai animalculum audi-
tum, quando bomburo euum buccinal; suntvero 
qni propter aonutn parum vel nnllo modo reepeclant, 

άστρίοις έναγλαίζεται * καί που καλ αυτά έν καιρφ 
παρασημαίνονταί τι επιφανές. Ούκουν χαλ δ χαθ* 
ημάς ούρανδς, ή τού θεού Έχχλησία, έχει μέν 
κα\ αστέρα; τούς φανοτάτους έχείνους * έχει δέ χαλ 
τού; μετ' αυτούς. Σεμνύνεται δέ δμως, χα\ ε Γ τις 
άμυδρόν τι λάμπει, χαθά που χαλ σπινθήρ πυρ',ς 
άποπαλλόμενος * χαλ διάττων δέ τις πυρόεις άτμδς 
αστέρα έφάντασε, χα\ ούτω τδ σεμνδν τφ άστεροει
δεί άπηνέγκατο χαί αυτός. Φύσις έπι ταχθείσα παν-

«τοία ζώα *ob λοιπά παρήγαγε πράγματα, τά μέν 
είς ύψος άνφχισμένα τιμής, τά δέ χάτω τού τιμΛ-
σθαι μένοντα * χαλ ούχ έπιλέλοιπεν, ουδέ ταχύδην 
ούτω συρόμενα , σεμνύνοντα τήν ποσμογένειαν. 
Ήδη χαλ κώνωψ τδ φαυλότατον άξιούται λόγου ποτέ. 
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Μ veroinlendunl, quod utile eit. Sint ergo baec ila; a Καλ τά πολλά μέν δχλον έμποιεί τδ ζωύφιο ν έξα-
'fortior! bomo eensams, quoniodo divina recto more χουόμενον, δτε τδν εαυτού νόμον σαλπίζει · είσί δέ, 
"Carttet, sii atteutione dignus. οί τού ψόφου μέν μιχρά ή ουδέν επιστρέφονται, άλ-
Ιως δέ αύτδ έπισχέπεονται, δπη χαί χρήιιμον. Εί τοίνυν τούτο, τφ παντί πλέον δ χατά λόγον άν-
Ορωπος, δπως άν χαί $ δοι τά θεία πρδς όρθδν μέντοι νόμον, εΡη άν επιστροφής άξιος. 

- 5. Vetoris legla tabernaculom maieriac compnne- ε'. Τήν έν τφ παλαιφ νόμψ σχηνήν ίλαι συνεχρέ-
bani pretioeae et certe plures non lalet; et leniplum τουν πολλού τε τιμώμενα ι, χαί μήν καλ μή τοιαύται 
fsiud cetebratum oon preliosissimis ia lotum, sed 
partim lapillis exilibue co^flabatur, el cameoio in-
serio et plumbo Su junclnrae lapldom infuao. Non e 
inaguie Unlum insulis mare mentione digna produ-
cii, sed ei parvae quaedain de miro quodam oslentato 
gloriantor. Estforle lapis, non niagni aeslimalue, sed 

πλείονες * καί ναδν δέ εκείνον τδν ύμνου με νον ού 
.τά τιμαλφέστερα διόλου, άλλά που χάλιξ λεπτός 
άπήρτιζε, καί παραδυομένη τίτανος, χαί μόλιβδος, 
ταίς τών λίθων άρμονίαις παρεγχεόμενος. θάλασσα 
ούχ έχ μόνων μεγάλων νήσων προάγει τά λόγου 

ιά(ια, άλλά χαί μιχραί τίνες είς έχφανσιν θαυμασίου 
praj iis qui existimalione dignf videntiir, pulchrum |).**νδς άδρύνονται. Καλ έστιν ού καί λίδος οδ πολυτί-
quemdani valorem habet, ideoque ηοιι' daapicilur. 
^errum auro collatum bonore nihil erat, nl&t accu-
rate ad opus quidpiam magiia egens aitentione apta-
reiur. Tiblse acuitt quaadoque el in minori ordine 
sonuin babent; similiier major cibia ad gratibrti de-
scendens el sic modulos barmonicos reddit. Voce* 
ιιοη omnibus pcnkusexdei«,iion lueel omnlbus idem 
ingenium. 

6. Senuooemetaltiii»erigare audeo. laier ordines 
6iipercoclesle6 reperiontur euperioreg et inforiorcs. 
Non onmcs propbei«\ pon oinnes apostoli. Sunl ei 
I aguarom varielaiee, quiaeigenliomJlaeeuavescura 
iucundiiaic in grave lollunlur, guliure aspero emii-

μη το;, άλλά τών δοχούντων ήξιώσθαι ολίγου τίνος, 
έσχε τι καλδν ενέργημα * χαλ δι* αύτδ ού παρεώρα-
ται ούδ* αυτός. Σίδηρος παραδαλλόμενο; χρυσφ ήν 
άν ουδέν είς τιμιότητα, εί μή πρός τι έργον σπου-
δαίον έμμελώς είχε βυθμίζεσδαι. Αδλολ προέχοντες 
έχουσί ποτε χαί τδν έν Ιλάττονι τάξει * τοιούτον γούν 
ή σύριγξ ύποδαίνουσα χατά βαθμίδας τινάς, χαλ 
ούτω ύποσυρίττουσα έναρμόνιον. Φωναί ού πάντως 
άπασιν αί αύταί * νούς ούχ έναστράπτει Απασιν δ 
αυτός, 

ς>'. Τολμώ χαί άνωτάτω έξάραι τδν λόγον. Έν 
τοίς ύπερουρανίοις τάγμα σι ν έστι τά μέν ύπερθεν, 
τά δέ ύποδέβηχε. Μή πάντες προφήται, μή πάντες 
απόστολοι. Είσί χαί γλωσσών διαφοραί, δτι χαλ 
έδνών. Καί αί μέν λείω; Εγουσι, χαλ αεθ* ίλαρότητος 
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ik δγχιν διαίρονται · αϊ δέ τραχύ γαργαρίζουσι καλ Α liintur, illse el rwticiter perbarbaros εοηόβ proceduirt. 
έςαγρωύνχαι διά τδ βαρδαρδφωνον. Κα\ δμως έχχ 
9X0* έθνος, το τε ευγενώς λαλούν, χαί τδ βάρδαρον, 
μένουοχνούκ άπαλειφόμενα. Καλ διαπλέκει χαλ ού
τως ή πρόνοια τδ τού βίου πολύστροφον. Όσπερ πολ-
λ*λ μοναλ σωτήριοι, ουτω χαλ διάφοροι σπουδαίων 
λόγων χαταγωγαλ, χαλ Θεψ χαλ τοίς τοΰ θεού οδχ 
άχόδλητοι. Καλδν ποταμοί πλήδοντες, χαί είς πολ
λούς σχιζόμενοι χλώνας · οδχ Αχαρι δέ ουδέ πηγαί 
ρονάζουσαι. Έδόα τις, δσον Αλλοι πεντήκοντα * χαί 
τδ φώνημα Στεντδρειον £δεται. Καί οδχ ήδη τών 
άλλως φωνούντων άποτέμνειν έδει τους λάρυγγας. 
"Εδίεπεν έτερος χαι τά χατά γής, χαλ σταδίοις, δπό-
σοις ουδείς άλλος , παρεμέτρει τήν δρα σιν · άλλά 
πλείους είς άπειρον, οί έτεροίοι τήν δψιν δντες, τήν 
φν9ΐν τοΰ βλέπειν οδ ψεύδονται. Καί μήν ουδέ άσπά-
λαξ, δτι τυφλδν άμα γενέσει, χαλ διά βίου δέ τοιού
τον ήφάνισται * άλλά συντηραϊται τψ λόγω της φύ · 
σεως, καί συμπληροί τδ ποεχίλον τής κτίσεως. 
"Ήχουεν έτερο-, δσα μηδείς άνθρωπος. Τί τοίνυν; 
Κλειστέον άρα τάς λοιπάς άχοάτ, δτι μή εΰπορώτε-
ρον τον ένεργείν έχουσι; Καλ στράτας Ιχ τε Αν
δρείων, Ιχ τε μή τοιούτων συγχεχρδτηται. "Αδων 
Δαυίδ ούχ άπηξίον τούς σνγχορεύοντας. Καί μήν οδ 
χατ' έχείνον χαλ αυτοί έμελπαν· 'Αρμονία χορού έχ 
διαφόρων, ήδη δέ χαί έξ αντιφώνων χαί δίχα φρονεόντων άρμόττεται 
οί περί τέχνας. 

C. Ούχ Ισ·* δπως άπαντες συνδράμοαν άν είς 
δμοιον. Περιφέρονται Σειρήνες έν τοίς πάλαι λογοις, 
αΐτινές ποτε αύται* δοχούσι δέ άρα μέγα τι χρήμα 
έχείναι είναι. Καί δ Ίώ6 ούχ άπηχρείωσεν αύτάς, 
ουδέ έξέδαλε τού $ δομένου σεμνώματος, έτερα Σε ι* 

Similiier ot unaqaaeque gene, alia rennsie, barbare 
alia loqtiens, waiteni nec e medio tolluiilur. Sic vilas 
moUiliuiem Providenlia interiexit. Quemadmodiun 
rauliai in ealulis ordioe maneionet, eic varii sernao-
nnm acQleram apparaias nec de Deo, oec de rebus 
diviaia improbandi. Pulchra amiie pleno fluraina et 
IH miiltot rivulog diviaa, nec abeque am<Bnitate fome* 
rifylis care«4et.CUmabalaliqui»quanium alil quin-
quaginta Η vox alentorea cetebratur. Nec ideo aliter 
loquenthtm gub socand», Videbal alius quae super 
terram et stadiorum numero quo nullus aliua visum 
perpendobat; eed plurea in influiio numero longc 
alii qnoad vituin suiif, nec videndi facuUate fran-
datttur. Nec certe talpa quia cseca nasciiur et vivit 

0 lollhur; e eonlra naturae lege servatur creaiionis-
que rarietatem complet. Audivii alius qoa? nullus 
bomo. Quid igitar? ftain clatidenda: reliqu» auree, 
qaia neti faciliorem babcnt energiara ? Ei exerciius 
lam e fbrtibae, lum e non talibus coalull. Cantans 
David saltatofea non dedignatus est. Nec rexcra se-
catidom eum atii bymnizabant. Cborf harinonia e 
divertta, qnin imo e dissooie et arparalie modis pro-
eedaiuibtie eomparator, ut aiunl qui bisce ecleniiis, 
fciace artibue poitent. 

ώς φασιν οί τά τοιαύτα σοςο'.» 

7. Non est qaod in idipsum concti concorrant. 
ttemoraaiur Sirene* in priscia scripiia quaecunque 
essent, inde magnnra quid etoo videntur. ftcc eaa 
lob dedignatui e*t, nec e ceiebrato repulit ornanoo* 
lo, alii Sireni, exili anhnalcQlo, suaa exxqoans la-
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ρηνι, μιχροφυεί ζωϊδίψ, τούς εαυτού έξομοιώσας Diertalionet. Bomlnibas placeil inter moaleos el d-
χλαυδμούς. "Ήρεσεν άνθρώποις, έγχρίναι είς με
λωδούς χαί τδν τέττιγα· χαί ούχ έξέπεσεν ή αηδών 
τής σεμνοτητος. 'ΓμνεΙ Θεδν χαί τά άλογα, ούχ οίς 
αυτά φωνούσιν, άλλ* οίς έχείνον γεραίρουσιν ο! 
θεωρονντες αυτά, χαί τά τής φύσεως ο^λοσοφούντες 
εύχοσμον, δποίδν τι χάνταύθα έσται. Εί γάρ τοΰ 
μηδέ δοχείν λέγειν, οίς άχύμψως τού λαλεϊν Ιχομεν, 
άλιαχδμεδα, οίς γούν δ άχροατής πρδς ήμίν έχων 
τδν νούν έχπεπλήξεται, δτι πρδς ζήλον δλως τοιού
τον δ.εθηρμήναμεν εαυτούς, τψ χρεέττονι Θαυμασας 
άναδήσει τδ αίτιον* δς χαί αύτδς, ούχ δτι πρδς άξίαν, 
άλλ* δτι μετ' εύψυχίας υμνείται, τούς είς ευχαρι
στία ν λαλούνται αμείβεται· Καί ούτω χαλ ήμίν τάχχ 
τινά δ λύγος εύρήσει Ιπσινον. Q 

η'. Ταύτα έν θυμψ βαλύμενος, χαί τοιαύθ' Ιτερα, 
δι* ών θαββητέον τούς ύστερολύγους χαί ταπεινούς, 
ού πάνυ πδββω τών ύψηλώς λάλησα ι φδασάντων 
έατήξεσθαι, εί μόνον πρδς δρδδν λογισμδν φδέγξον-
ται, χαί ούτω συσχευάσας είς θάρσος έμαυτδν, 
χαδίημι τδν λόγον, ο? αροεθέμην, χαί τού σκοπού 
γίνομαι, ούχ υπέρ τους άλλους διαθέσδαι τι προ-
νοησάμενος (μανίας γάρ εγγύς ή τών αδυνάτων 
κατεπιχείρησις), ψυχής δέ ζέσιν έχφαίνων, χαί τδ 
τού ζήλου διακαές, χαί ούτω τολμών, χαί τήν φύσιν 
τυράννων, εύλαδέστε ρον άλλως τά γε τοιαύτα δια-
θεμένην τά χατ* έμέ. 

eadam aonnmerare; uee dtgiriute exddit luacitiia. 
Deo concinuni et irrtuonabilia non eo ipta ? ocem 
omillant, aed quod Deam boiwrcDl qni illa miraotnr 
61 qoi excelteniem natune onilneoi qusti* et ibi sft 
festimaiil. Naaqoeai oihil dicentibns umttoi eain i i i -
eompu verba babemosconvlitcimar, eum auditor ad 
oot aalroo altendetis alapobic qult, Unio oOlo ιοο-
met ipoofl aceeaderiurae, tueiiori miram tdfam J » . 
puUbil, qnippe qut non quod jaxU diguilotoiD, » d 
quod boao aolmo Doo be&odieii, in gratianiin actio-
nem paalleatlbtia reapondoi. tU et oootor aermo 
aKqxam approbationem Inteniet. 

8. Haec In poctore volveasel aliajhujataiodi qulbus 
ibodeaiis et humilibus animos eei iojlciendus, non 
omnino longe a grandiloqoia ponendos esse, dumroo-
do reoio ratiocinio loquanlar, sic aaimo forti paratas 
sermonom emiiio, prout projK>tui, et ad deatinaiom 
pervenio, aon aliis aliiora exposiiuram me coofidens 
(non procul euim ab insanta abeat impoxaibiiia vi-
ribus aggredi), anitnae rero aeslum xeliqae incen Jiaei 
deproicens, sicque audacter naturaro domana, reli-
giosiorf nlbltominua de talibus bigenio quod In uio 
estaccinciam. 
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9. Haque quol miraoula marlyr ieceril singulatim Α θ'. Περιηγείσθαι μεν ούν, δσα θαυμαστά πρδς 

cnarrare, idcm esset ac si quie terrara auraciam 
dilaudare volens, non ex eo qnod auro tota lum in 
euperflcle, lum in imis abundet, exlollit, sed ptigiU 
los mclalli prehendcns, cx his alia voce infert muUis 
diviliis rcdundaniem. Hic opus esl non gic, sed bo-

' norifice tractare, aurifodinau opera quibuslibei re-
linquemes; et inibi mariyris acta non per partes 

' mirari* sed discere quasi per figuram, quoi et quanta 
opcrari valcl prodigia, nolle vero de singulis insu-
dare, pra?serlim de his ad qu;e prioribus alii et 
melioribus sermonibus iucubuerunl. Gavendum enim, 
nc aui dispulalione gnudenles arguamur, si qvasi 
adversus liostem ptierern inccdere aut arguamur si 
JncertuDi quia non facile esl, sermones aedificcuius 
ue super fuudamenU aliena serroones siabiliamua. 

έκαστους 6 μάρτυς εργάζεται, χαλ είς αριθμού χερ-
ματίζειν λεπτότητα, δμοιον, ώς εί χαλ γήν χρυσίτιν 
χρηοτολογείν πβοθέμενος, ούχ έξ αύτου του πάσαν 
έχ τών έπιπολής καί είς βάθος χρυσψ ε ύ φορεί ν 
αεμνύνει τις, άλλά δράχας τινάς τοΰ μετάλλου χει
ριζόμενος, έξ αυτών ύψηγορεί τήν πολλού πλούτου 
γέμουσαν. Καί έχε! γάρ χρεών, μή ούτω ποιείν, 
άλλ' αύτδ τδ πράγμα σεμνολογείν, άφιέντα τήν με-* 
ταλλιχήν χειρουργίαν τοίς θέλουσι* χα\ ενταύθα δέ, j 
τά τού μάρτυρος μή τοίς έχ μέρους θαυμάζειν, άλλά j 
διδάσχειν μέν ώσπερ χατ' είδος, δσα μεγάλα xa\ f 

οία τερατουργείν δύναται, μή έθέλειν δέ πονείσδάι 
περί τά χαθ* έχαστα, χαΛ μάλισθ'οΐς έτεροι έπιστα-
τιχώς τδν λόγον έναπησχόλησαν. Φυλαχτέον γάρ 

Β ταύτα γε, μήπως ή τψ φίλε ρ ι έγχληθώμεν, ώς ά\τ-
επεξαγεσθαι τοις προίστορηχόσι φιλότιμου με νοι, ή τδ άπορον, ώς "μή ευχερές δν, λόγους οίχοδομείν» 
εί μή έπλ θεμελίοις όθνείοις προύποτιθεμένοις αυτούς έδράζομεν. 

10. Confestlm elmariyris continua unguenli effu-
sio magnam pfae aliie ei in omnibus ciebal gtnporem, 

ibesauros cogiudonura inveniebant oraloree, au-
ditoribug sludiosis, scite exponentee. Nec esl quod 
Qiiisquam e nobis fruclos uberiorea percipiat, iicet 
diu in labore insudaverit. Simili modo qui diviaa 
aapiunt el de reliquis victoris prodigiie djsaeruerunl, 
artc opiima laudee celebranies; undequi recte co-
gilaal ignoscent benevoli, ei supervenienles nova 
uulla reperimaa, sed aliis consooa loquamur et 
retro post alios eurrenles eorum ut \estigiis insi-

ι'. Αύτίχα χαλ ή τού άειβρύτου μαρτυρικού μύρου 
πρόχυσις μυρίαν πρδ τών άλλων έπηγάγετο χαί 
πρδς απάντων τήν έκπληξιν, χαί θησαυρούς νοημά
των έξεύρον οί βητορεύσαντες, τοίς φιλακροάμοσι 
τεχνηέντως αύτδ δια σκευάσαμε νοι. Καλ ούχ έστι 
τών καθ' ημάς τινα προσευπορήσαι χάλλιον, εί χαλ 
μακρά ένιδρώσεί τψ πονήματι. Τδν δμοιον δέ τρόπον 
οί τά δεία σοφοί καί τοίς λοιποίς έπεξήλθον τού 
αθλοφόρου θαύμασιν, εύ μάλα τεχνολογήσαντες τά 
εγκώμια* δθεν οί όρθά φρονοΰντες συγγνώσονται, 
εΓπερ ύστεροι διεχπεσόντες ημείς, μή καινά προσεξ-

elaroua. Non enimfurlum res, ncc est quod ab aliis £ εύρωμεν, άλλά που χαί σύμφωνα τοίς άλλοις λαλή-
subripiamue, sed fortuilue, uiopinor, cogitationuu* 
«oncursug. Pbilosopbice euim cogitandum quod sxpe 
a diversis idem sensus emanal, el quis aniequatn 
diluvio inundareiur (sic enim sialuendum est ) 
artem aliquam adinvenit. Talc quod in eps qui cum 
Noe erant peneirabal, in eorum corda ei inlravii et 
iatrabit. Igitor qui senuones in mariyris uogventutn 
sive reliquum prodigiorum mare niergunt nibil novi 
perfecissent, nisi sicut qui manua ad locum iimim 
juiiguni appropinquam, sic ei illi manibus scriben-
les io unum incumbani, alii aliorum cogiiationihus 
propiores facii. 

σομεν, χαί κατόπιν δέοντες έτερων έστιν δπου Γχνεσι 
συμπεσούμεθα. Ού γάρ κλοπή ih πράγμα, ούδ* έστιν 
άλλοτρίων παρανοσφίσασθαι, άλλ* αυτόματος οΐμαι 
νοημάτων συνέμπτωσις. Αογιστέον γάρ φιλοσοφώ-
τερον, ώς τδ αύτδ νόημα πολλάκις είς διαφόρους 
έστιν άνελθεϊν, καί τις, πρίν ή καταχλυσδήναι τήν 
γήν (δετέον γάρ ούτω), έλογίσατό τι σοφόν. Τδ δέ 
ή ν, οποίον κα\ είς τούς μετά τόν Νώε χαταδαΐνον 
είς τάς εκείνων καρδίας καλ άνέβη χαί άναβήσεται. 
Καί τοίνυν καί οί τούς λόγους είς τδ τού μάρτυ
ρος ή μύρον, ή τήν λοιπήν τών θαυμάτων θάλασσαν 
βάπτοντες, ούκ άν καινοπραγοίεν, έάν, χαθάπερ οί 

τάς χείρας είς τόπον ένα συμβάλλοντες έγγίζουσιν, ούτω χαλ αυτοί χειρογραφούντες είς έν άπτωνται, 
οίον αλλήλων τοίς νοήμασι πλησιάζοντες. 

11. Mihi ergo, qui sermonem de htartyris ope- D ια'.Έμοιγ'οδν, λόγον μέν τινα έπ\ τοίς τού μάρτυ-
ribue novum et exquisilum comparare conatus eram, 
glorialio eral qaasi recenlioris dictt inveniionie, et 
coniingebai ut gauderem quia animae campos epicas 
germinabai non contemnenijas. Iacideotero vero me 
in aliqua eadem quae praecellemer acripgcruni alii, 
i»ec iilud longe agloriaiione convenieiili rejicit; quia 
ei ipse sennocinandi ornaius sum booore, eicut ante-
cesaores d i w i i , ei orationis scapham in eosdera 
antnes lenens, eodem fere tramile navigavi. 

12. Sic ergo ad bonqm conOrmaio aoimomeo, el 
forliler erecto.in priinis examino(raiioenim exigitut 
qui defttilpriue defcctura qnantum putest deponat el 
ex ordine iractci); qna Γι( ut loi et (aiuis pro Doo 

ρος νεαρδν χαί πρόσφατον είςέξεύρημα κατεργασμέ-
. νψ, καύχημα τδ πράγμα ήν άν, ώς καινότερου 
ακούσματος εύρεθή, καί έπήρχετο άν χαίρε ιν, δτι 
μοι τδ της ψυχής λήίον άστάχυας φύει ούκ άγεννείς, 
ουδέ οίους έξαθερίζεσδαι. Συνεμπεσόντι δέ τισιν, 
ών έχαλλιγράφησαν έτεροι, ουδέ τούτο έξω άν πίπτοι 
τού δεόντως αύχείν, δτι χαί αύτδς ήξίωμαι λογίσα-
σδαι, δσα καί οί φθάσαντες λόγιοι, καί τδ τού λόγου 
σκάφος είς τδν αύτδν έχείνοις βούν έπαφείς έτεμόν 
που χαλ τήν αυτήν κατά τινα συνδρομήν. 

ιβ'. Ούτω γουν έμαυτδν καταστήσας έν καλψ χάν-
ταύθα, καί τδ θαββείν λέγειν άναλαδών, έν πρώτοις 
συννοούμαι (χρή γάρ έλλόγως άπορη σα ντα πρότερον, 
καί τήν άπορίαν, δπη δυνατδν, έπιλυσάμενον, χω-
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ρειν έπί τά έξης), δπως άρα, πολλών χαί μεγάλων Α animara ponentibus et magiiis ίη praliU inaudan* 
δπερ βεοΰ τεθεικότων τάς ψυχάς, καί μεγίστοις ένι-
δρωκότων άγώσι, τοίς μέν μετά καί τραυμάτων χαλ 
αίμάτων τών έξ. αθλήσεως, τοίς δε καί άλλως έξ 
άβχήσεως, ούχ άπασιν ή του μύρου βλΰσις πεφιλο-
τίμηται, άλλά τισι μετρητοίς, κα\ ούς β$όν έστι 
χαθυπαγαγείν άριθμψ · έν οΤς καί τδ τής άπάσης 
μεν έξαίρετον άκουσμα τήσδε χαθ' ημάς ταύτης οί-
χουμένης χαί έπλ πλέον αγλάισμα. Καί φέρεται μέν 
λύγος πρεσδυτιχδς, καθιστών τήν τού άπορουμένου 
δεσμού λύσιν είς τδ καθαρδν τού βίου καί είς τδν 
ίλεον, οΤς ένευδοκιμών φασιν ύπερλίαν δ αθλητής 
Ελαχε θεύθεν είς γέρας τήν τού μύρου έκβλυσιν. 
Καί σεμνδς μέν δ λύγος ούτος, φλέβας τινάς ΰπα-
νοίγων, έξ ών χαλ αυτών έστιν άναββυΐσχεσθαι τδ 

libus, illis vulneribus et cruore inter pratlianduta, 
bis alias ad meditationem ae exercentjbas, non OOH 
nibus unguenlorum effusio glorioga habeatur, sed 
quibusdam,.el in luenaura, el qoi faeile essent I M -
mero aesliraandi, de quibue tum qeidem fil rumoi 
elecius per uDiversain terram, luni vere per regKH 
nem bauc nosiram et amplior epleodor. Et in aeaum 
concione fertur vinculorum aolulionero in yit» pu-
ritaie consiilueiilibas et in mieericordia, quibua 
auperabundanler nileacebat, albleUm a Deo ner. 
cedem uoguenii effusionem obtinuisso. Gravis qui-
dem baec narraiio, veuas aperiene,e quibas geaiurit 
unguenii odor; mibi vero diequlailiooia n<m omnlna 
fuit cegsandx causa. Elenim in decem millibus hm 

ου μύρου καλόν · έμολ δέ τδ ζητείν ού πάνυ τι & quideio bona el eupra modum enUueruiil, dico vila 
puriias et raigericordia, non omnibiis autem glo* 
riosa ungueiuieffusio iribula eeu 

Ιχιυσε. Μυρίοΐ£ γάρ ύσοις τά αγαθά μέν ταύτα καί 
είς υπερβολή ν ένέλαμψεν, ή έν βίφ φημ'ι χαθαρότης 
χαί δ έλεος* ούχ άπασι δέ ή τού μύρου δόσις πεφι-
λοτίμηταε. 

ιγ*. Ζητητέον ούν χαί έτερων άναχαλύψαι τδ κε-
χρυμμένον τής λύσεως. Καί μήποτε ουδέ τούτο Ιξω 
τοΰ προσφυούς, ώς άρα τόποις τε χαί προσώποις, 
παρ1 οίς οί τοιούτοι κείνται θησαυροί, είς δέον άνω-
δεν έπεψηφίσδη τδ Οαυματούργημα. Έχρήν γάρ 
V 0 1 *ΡΧήθεν εύδΰς είς θεδν στείλαμε νοι ς τοίς εκεί
νου θεραπευταίς έπακολουθήσαι καί τοιούτον ση
μείο* είς έντάφισν πολυτίμητου, ή καλ μετά καιρδν 
ύστερον · χαί τούτο, ένθα πρδς αγαθού ήν χαί εύ· 
σύμφορου τοίς περιοίχοις, τοιόνδε κληρώσασθαι τε- £ 
ρατούργημα * ώς άν τφ πρδς απίστους εύθέτψ ση
μεία στερεωθείεν οί τοιούτοι τά είς τήν θείαν θρη-
σχείαν, καί θεμελιωθείεν σαθρότητα λογισμού. Καί 
τοίνυν έτερατουργήθη τότε τδ Ιξαίσιον άγαθδν, είτε 
%i μεταστάσει συγχρόνως, είτε καί μετ' αυτήν * καί 
δοθέν παρέμενεν, ίνα τψ θείψ τε χαρίσματι τδ άμε-
τιμέλητον περισώζοιτο, καί οί πιστεύοντες ούτω 
«λατύνοιντο. Έπαυξομένης δέ εντεύθεν τής πίστεως, 
οίς οί άνθρωποι είδον θαυμάσια χαί τής χατά ψυχήν 
είς θεδν χαί τά θεία ύπαναπτομένης θερμότητος τψ 
«αραμόνψ τού θαύματος, χαί έχφαινομένης είς τδ 
ίεμπρότερον, έστηρίχθη, χαί είς αίώνιον παρε-
τά';η, χαί άένναον χέχυται. 

ιο · Καί τούτο μέν ούτως άν έχοι τδ εύλογον * εί-

13. Quaerendum ergojet ab aliis palefaciendum 
solulionis arcanum. Nec illud forle extra rei ratio-
nem, nempe in locis etperaonig, in quibus bujiig-
modi recondunlur ibesauri opporlune ab alto de-
cretumestrairaculum. Ab iniiio enim oportebat ad 
Deum mlaaog ejug aervos bujusmodi gignorum co-
mitatu siipari in sepulmram gloriosam, aul etiaju 
per subsequens tempua, quod ibi pro bono erat, 
vicinisque valde uiile bauc prodigii venire barre-
ditatem; Ua ut boc ad infideles apto aigno conttr-
marenlor vicini iu cuJlu divino, et raliociuii ui-
Armiiati fundaalentum esset. iUque prodigiose lunc 
factum est bonum extraordioarium sive pro co«-
taneis vici&eiiudinibus, sive pro temporibua teqtiea-
tibus, ei mansii douiiiu ut divioa bomlaie sino 
poenilentia donatum aervarelur, el sic dilotardalor 
fideles. Crescente aulom lide ex eo quod imrabilia. 
videreni bominea el animaa Deo divinisquo adbaa-
rente ardore ob rairi penuaosioaem el spleudi* 
ditis lucesceiite, flruiatuiu e&ibonum, in gsculacon-
servatum el perpeiuo eparaum est. 

14. Sic quidem illud non sine cauaa esso pa-
xh; δέ, χαί τούς μυροδλύτους πρδς θεού τδ τοιούτον j) let; verisimile aulem eelungueulo siillaiiieg aDeo 
μεγαλείον αυτούς έξαιτήσασθαι. Καί ήν τδ έργον 
φιλότιμου ψυχής. Χρή γάρ, ώσπερ βασιλέα τδν με-
γαλοπρεπέστατον έθέλειν μεγάλα πρδς τών αξίων 
αίζείσδαι, χαλ χαίρειν άπαιτούμενον, ούτω χαλ δσον 
Ινόπηχόοις φιλότιμον, μή σμιχρολογιχώς έκείνψ 
προσφέρεσδαι, άλλ' δπέρ μεγάλων έντυγχάνειν, χαί 
άπερ άν διά πολλού θαύματος άγοιτο. Ούχούν οίδασι 
χα\ οί τψ μύρψ πλουτούντες Αγιοι μεγαλόδωρον τδν 
παμδασιλέα θεδν, χαί τοίς έπάθλοις έμπλατυνόμε-
νον. "Οθεν πρδς ταις έχειθεν δωρεαίς καί τών εν
ταύθα τι προσεπιτεθήναι αύτοίς, φιλοτίμως οί μέν 
||τήσαντο, δ δέ ύπήκουσε. Καί φθόνος τοίς έτέροις 
ουδείς, άλλως ένευθηνουμένοις τοίς θείοι; δωρήμα-
σιν. Ουδέ γάρ έστιν είπείν ο'Μ>% τών απάντων έκεί-

preliosam virtulem poposcisse. Magnanimap. menlis 
opus eral illud. Oportet enim, sicut regeui magna-
niiiium decet, vell^ ut magna pro diguis mercie 
poscaiur, el gaudere quia poscilur, sic eliam 
in subdilis niagno aniino noo de niinuiissimis 
apud eum verba submiltere, sed de magnis adire 
et de bis quae sumiuam aduairalionein coocitant. 
Igitupnoveruntunguentoditescentes sancti liberalem 
in douisRegein regutu Deum, el braviorum largito-
rein. fundeliujusuundi doniselaliquid ecoeloeissu-
peraddi ipsi quidem pelierunl; ille veroadjudicavit. 
Nec invidi;H locus in abundantibus divinis donis. 
flon est enim quod de quoubel e cuuciis sanciis 
dicas quare ungueiilis siiilal, scd absque boc quud 
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eelebramua, abeque aUis in mundo celebralia magna Α νων αγίων, δς, εί χαί μή τοίς μύροις λιμνάζει, άλλ' 
eoriitas e*l bona, ibaemauirgus ille, bic aliter, 
nmltis tnodts cuncli - tanqnam ai rex opibaa pra> 
pollens aKia lapilloe electos, alits margariiaa et 
atirum, aliis deniqoe alia, omntbue roultiraoda lar-
giaiur dona; Stc qntdam inler Deo aervientet ani-
naliom HratfonabiHoro aacriflcia institeranl aut 
apoole, aot ab bominibus ad hoc Invocati, qua 
iiobia nnfneoti gplendorem llhjstrare vldentur. Alif 
hi pegto contariorum gratiam sim!li pciiiione col-
lineant gagittam, alii afiisr, bi majoribug, illi mino-
ribaa mederi affectant morbis; nautas fluctibus 
eripiuot, quibns periculosa navigatio; denllum do-
lorea tollant, oculorum aaperritnoe sedant dolores, 
t i quod ootnhim juc uodisgtmuiii est, cedunt et par-

δμως δίχα γε τών έχεί μή χαί χατά χόσμον μεγάλα 
εΓληχεν άγαδά, δ μέν ουτω θαυματουργών, δ δέ 
έτέρως, χαλ πάντες πολυτρόπως* καθ άπερ εί χαι 
βασιλεύς πολύολβος τοίς μέν λίθους λογάδας, 
τοίς δέ μαργάρους καλ χρυσδν, έτεροις χαλ άλλοις 
άλλα, καλ πάσιν δμσΰ πολύτροπα διανείμη χαρίσμα
τα. ΟΟτως οί μέν τών θεραπευσάντων Θεδν ζώων 
άλδγων έφίστανται θεραπειαις, αυτοί αίτήσαντες, ή 
χαί ύπδ ανθρώπων είς τούτο προκληδέντες, Α δή καί 
τδ τού μύρου καλδν ήμίν έκφήναι φαίνονται. "Ετε
ροι λοιμωδών έξ δμοίας αίτήσεως παθημάτων χα-
τχτοξάζοντα:, άλλοι άλλων, οί μέν μεγάλων, οί δέ χαί 
μή τοιούτων χατευμεγεθούσι παθών · διασώζονται 
πλωτήρας, οΤς μή εύθυπλοείν κεκινδύνευται* δδδν-

Tutoratn pelitionibfjs, αϊ rationabilhim nibi! sil !α Β τ ω ν ^γηδόνας έκριζούσιν * οφθαλμών οξείας δδύνας 
fbrtuna c*ca poaitum, aed Gneconitn commentum 
arguaiur, refereng nerope Provider.tiae ad majora 
inipoienUam. Si lajidem fugitivoraia aervorum re-
dilum permittnnt, non esl gervig gaudlum, sed 
gratias et munera domini debent. 
φουσι, τδ μένδουλιχδν ούκ άν χαίροιεν · οί δέ.δεσπδται σώστρα όφείλουσι. 

άμβλύνουσι * τδ δή άστειδτατον, είκουσι καλ παιδα-
ρίων αίτήμασιν, ίνα μηδέν τι τών έλλδγως εχόντων 
άπρονόητον η, άλλ* δ καθ* "Ελληνας λήρος έλεγχοιτο, 
τδ τής προνοίας πρδς τοίς μείζοσι περιγράφων άπει-
ροδύναμον. Εί δέ καλ φυγαδίας δούλους έπαναστρέ-

45. Sic aive illi ad qnos postulaitonea dirigantur, 
sive aliter qui ipsi a Deo appeiiveruoi, talibus pro-
dtgiia qtii ae Deo consecraverunl gloriam adepii 
sunt, limorig quem erga Deum in viaceribua conce-
perunt, remunerationem rrportantea aaluiia gpiri-
tnm conceptura ei conaequemem miraculorum 
operalionem. Naraque timeniium eum voluntatem 
facil, eiexaudit eofum precee nibilqae poeiulant 

ιε'. Καλ ούτως ή αίτηθέντες, ή άλλως αυτοί θέλη
σα ντε ς έκ θεού, δαύμασι τοιούτοις οί δσιωθέντες 
αύτψ έναδρύνονται, φόβου τού πρδς αύτδν, δν έν 
γαστρί έλαβον, αντάλλαγμα σχόντες τδ εκείθεν κυΐ-
σκόμενον σωτήριο ν πνεύμα, καί τδ έφεπόμενον θαυ
ματουργή μα. Θέλημα γάρ τών φοβούμενων αύτδν 
ποιεί* καλ έ πάκου ε ι τής αυτών δεήσεως, χαλ ούχ 
έαθ* δπως αίτουμένοις ού δίδωσι. Τδν δέ φόβον 

fevg non dat. Prodigio pensandue liroor; qtiod meo- C σ τ αθμητέον τψ θαύματι, καλ μέτρον αύτδ θετέον 
*w9i ponendom limoris quem in Deum babuii, aul 
aliier dicamug, ad divmum timorem pensanduia 
prodigioin, ad queui aequiparanda ei noscenda pro-
digiornni eflicaciias, ita ui a limore Dei cogno-
acaitir, ut ait paalmus, hujus xelus. In lantum enim 
Oeum limemusin qoaniuin a3quato examlne ipsius 
aelum babemus et delictorum noglrorum quae co-
ram Deo non abecondonlur vindiciara iioscimus. 
Nam delictoram poenas melueotes, omnino Deum 
retribaioreat noscimns; panim vero roelueoles, dc-
sidem eum putamtig ei dormientem nec exsurgere 
•oleniem. liaqtie aic in sanctis in terra de Deo ex 
prodigiis truiiiiamus, quibus quomodo cum Dco 

φόβου τού είς θεδν, ή χαλ άλλο»ς είπείν, πρδς τδν 
θείον φόβον σταθμητέον τδ θαύμα, χαλ πρδς έχείνον 
παραμετρητέον χαί γνωστέον τδ τερατούργημα, ώς 
που χαί έχ τού χατά θεδν φόβου γινώσχιται, ψαλμι-
κώς είπείν, ό εκείνου θυμό;. Είς δσον γάρ Θεδν φο
βούμεθα, είς τόσον χαί, τδν εκείνου ζυγοστατοΰντες 
Ουμδν, γινώσκομεν τήν τών χάθ* ημάς δηλαδή 
πλημμελειών έπεξέλευσιν, α! ούκ αποκρύπτονται 
άπδ θεού. Πάνυ μέν γάρ φοβούμενοι τάς τών αμαρ
τημάτων ποινάς, πάνυ τδν θεδν έπεξελευστικδν γ ι 
νώσκομεν* ολίγα δέ ύποδεδιότες, καταββαδυμείν 
έχείνον οίόμεθα χαί ύπνούν, χαί μή θέλειν εξεγεί
ρεσαι. Ούτω δή χαί έν τοίς άγίοις τοίς έν τι) γή 

cral. Si Igitur Ha esl, Ubrandum cum di?ino l i - & τ ο 0 βεοΰ έχ τών θαυμάτων σταθμώμεθα, δπως τού 
more dotiam unguenli mariyri iradilum, atque pu 
ra menie considerandum exprirocndumque aequili > 
briiini, undesi illud donuin niajpiumesi (quod reve-
ra Cbl), ergo et ille timor« 

16. llaec bacienus, ei bucusquc res coneidcreiur 
per 8C. Non eoim csl qua ulira progrediainur, ni-
al qnibus daluui esU Exinde tero considerandum 
prodigium per aliam viam qua valde veiierabile pne-
sertim per conveniemiam mariyria cmciatuuin cuin 
Dominica passioue. Hic euim lalcris scissio el vul-
nus pogi vivincam iitoriem sanguine iiiaDavil.lllic 
stnoti idcm inoiunibussupcrioiis proluiypi ad iu»lar 
scrvalur, acd in vulneribus onmino quohbeiinoilo 

θεού έπεστρέφοντο. Εί τοίνυν τούτο, ταλαντευτέον 
χάνταύΟα πρδς τδν φόβον τδν θείον τδ θελητδν μύρον 
τψ μάρτυρι, χαί θεωρητέον εύλογοφανώς τήν ίσό-
τητα, χαλ βητέον, ώς, εί τούτο πολύ (πολύ δέ δντως), 
καί εκείνος άρα. 

ις*. Καί ταύτα μέν έν τούτοις* χαί μέχρι τοσού
του έπεσχέφθω τδ άπορον, χαί τά είς αυτό. Ού γάρ 
έστιν ήμίν είς πλέον χωρείν, άλλ' οίς δέδοται· ί δ 
δέ εντεύθεν θεωρητέον τδ θαύμα χαθ' έτίραν έφοδον, 
ού πολύ τδ πρεσβείον, χαί μάλιστα διά τδ τού μαρ
τυρικού πάθους συγγενές πρός γε τδ δεσποτιχόν. 
Εκεί τε γάρ. πλευράς νύξις καί ώτειλής άνοιξις 
μετά τδν ζωογόνον θάνατον αίμα έβλυσε. Κάνταύθα 
c:, ii ν.α\ μή ταυ;6ν έφ1 άπασι προς τήν ύπερφυή 
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πρωτοτυπίαν σώζεται, αλλ* ή Ιν ώτειλαίς δλως Α sympalbia qua gauddl Deos xetarjl mirtcnli afmi-
όπωεοΰν" συμπάθεια, j χαίρει πάντως Θεδς δ ζηλού· 
μένος, ομοιότητα τεραστίου έξέφηνεν θ δή πρδ πάν
των τών δμοΐων καλ πρδς Απάντων άμύθητον επά
γεται Ικπληξιν. Καλδν μεν γάρ χαί Οδωρ άγιον 
λειψάνων Ιερών δσα χαλ πηγών έζαποββέον ΙδεΖν, 
χαί διψώντας έχθεραπεύον λαούς, ώς τδ μεν πήγα
ζαν πήχει περιγεγράφδαι, είτε βραχίονι, ή άλλ* 
έτέρω τινλ στερεμνίψ τοΰ σώματος* τδ δε εκείθεν 
έχδλύζον χατά τινα κρήνην άπόββυτον έκτρέχειν 
άένναον, χαλ έμπιπλφν πάντα τδν προσιέμενον, ώς 
έάν καί φωνή τις εκείθεν έξηχείτο, προκαλούμενη 
τούς διψώντας έρχεσθαι. Τεράστιον δε, χα\ είκδνων 
άπολείβεσδαι μύρον ευώδες, ώσεί καλ έχ στερεά; 
πέτρας έλαιον. *Αλλ* έπί πλέον έτι δαυμάσιον, τδ 

litudiaom revoUvit; quod protade prse .otflfii-' 
b«u Mmilitor efleciit oi pro oannibot inoffobileoi 
iaducit etaporeni. BtODim dalce ei l aqaam aiictam 
e reliquii» uerie laaqtiaai ο foniibus gcaiarieatoai 
•idere οι gitienia» eaoaaiem popaiot, gfcui ο ciibi-
lo manaiig acripta osl» lum ο bracbio, luin e qna-
libot alia eorporU goUdaparla; qood voro exiMe 
•caiurifil foatig flueoiU ioaur ad Minper cwrreiw-
dum el inpieadam omaeitt accipionteat, laiiquaoi 
vox ciiodo pergotiabat, oaavocaas sitieiUe* ui ad 
ipsum venireat. Prodigioturn vero ei ex iiiiaginibjjs 
glilbtre guavi odore angoeatutn taoquame gaXfO 
duriaslmo ofcun» Sed mjriua divinun» corpug re-
coiulilura legi, el gepulcrum flamao vidori ιιιι-

r w
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μέν θείον σώμα χρυπτδμενον στέγεσθαι, τδν δέ τά- ° guenii haurire ctjpioolibus. Heec prodigia «poralur 
φον ποταμδν θεωρείσθαι μύρου τοίς άρύεσθαι θέ-
λουσιν εύθύμιον. Ταύτα τερατουργεί χαί δ ταίς έν 
Λυκία πελαγίζων μύρου προχύσεσι, χαί ή σοφή παρ-
θενόμαρτυς, ή ν τφ Σιναίφ ένεφύτευσεν δρει ζωογό-
νον φυτδν δ Θεδς, χαί έτεροι πλείους, έν τε άνδράσιν 
ήλιώδχς τά είς άρετήν προλάμψαντες, έν τε γυναιξίν. 
*0 δέ ημέτερος πολιούχος τους μέν μή πλουτοΰντας 
τψ μύρω τ$ δαψιλιία τούτου ύπεραναδέβηχεν * οίς 
δέ δ τοΰ μύρου πλούτος πληθύνεται, άλλά τούτοις 
παριδαλλόμενος, αύχεί τδ έπιμάλλον έξαίσιον τά τε 
άλλα, χαλ οΤς τδ άθλητιχδν αίμα πλήσμ/ον άναδρύει, χαΛ 
πλούτον ψυχών έπί πλούτφ τιθέμενος, 

ιζ*. Καλ οίδα μέν χαί έτέροις τών καθωσιωμένων Q 
βεφ τοιαύτην χάριν βραδευδείσαν μετά τήν έκ βίου 
άπανάστασιν, έν οίς καί ή τού εύφημείσθαι επώνυ
μος, ή τοίς άληθέσιν δροις μετά θάνατον (τδ παρα~ 
δοξότατον) χαί μαρτυρήσασα χαί διχάσασα, Έγώ 
δέ άλλά χαιρψ έκείνψ βραχεί άντιπαραθείναι τδ 
αίώ.ιον, ή χαλ παραμετρήσαι πρδς λιβάδα τδ πελα-
γίζον δχνήσαιμι άν ούτω χατά πάντων τών τοιού
των. 

ιτ/. Ίλήχοιεν δέ οί θαυματουργοί, έφ' οΤς ακριβής 
ή παραύχησις. Ό ημέτερος αθλητής πλουτεί, λα-
χών έκ Θεού τδ άπαρεξέταστον, τψ τής μυροχοσίας 
τε πολλψ, τψ άπείρψ, τφ πλήθοντι, τω πελαγίζοντι, 
χαί τψ συναναδλύζοντι αίματι, χαλ τοίς μύροις συν-
διαιωνίζοντι, χαί παραδηλούντι τδ τής ζωής μύνι-

ei qui ia Lyciaungaeaii aiare profuudii, ei sapiaiia 
virgo martyr qnam in Sina montem vividum ger-
men pianlavit Deus, et alii plureg lum viri virtuie 
iicm aol fuJgeoioa lum nralierea* Civiiatia noiir» 
proiecior ooe qai ODgiMDti divHH* eareal aboav» 
daaUa illaprsestat: eiqai vmoAgutsti dWHBag».U-
denl ipaia noaior cquiparalus, do laolio magia e i -
iraordinario quoad alia gloriatar; el ai qui viciorira 
•aoguioe niaiia oaaitaat, aaguonlo )Draigto,a«fcbr*i) 
pulcbro ei diviiiif auiaoararo diviito poaderanlw. 

τψ μύρφ σνμμίσγεταε, χαλδν έπλ χαλψ χαί 

17. Novi qoideai iator οο· qai Doo ae «οαεοτημ 
rani, alils Ulem a Mnuna judko eollaiam gtatiaiit 
a viu flrigraatibos, adyeat graiiam lam notii^itb 
coUa religioto recopti, lon verUati poat monom 
lealiinooioKiei jadiduro ( o aairuml) vaddondi. 
Ego vero, latiipori illi brert «qaipararo «lemio-
16», anlfaua mara wttiri oodeta aoodo Wf 
erabeaoorem oaiaabus. 

18. PropitK einl tbaomatorgi, ai vera glorUiio. 
AiakU iioaier divetest, a Dtx> ineoiuparabtlo uaonfti 
eum uDgueoli abundanli effuaiooa, kafiiiiia, piona 
ui mare lam mananie simul aanguine ei una cuin 
unguenio perpeiuo perteveranie οι viiae tubilMa-
ieiu ostendente. Si aulem sopereffluai bonooi, ot ae-

μύν τε χαλ συνεχές. ΕΙ δέ ποτε χαί ύπερεχχείται D pulcruin circumiiiacriberD bouorem velit, ungoeu-
τδ άγαθδν, χαί 6 τάφος μέν περιγράφειν έθέλει τδ 
τίμιον, τδ δέ τάς χρηπίδας ύπονομεύον μύρον έκ-
χενωδέν, ^σματιχώς είπείν, γίνεται χαί είς ζωήν 
άλλομένη πηγή, χαί διεχτρέχει, ώς οίον έχχυμαινο-
μενον, χαλ πράγματα τοίς άντλείν έθέλουσι δίδωσιν, 
άλλο τούτο τέρας χαί αβύσσου έκφανσις, κάτωθεν 
έχπηδαν άνιείσης τδ μύρον, χαί διχή μεριζούσης 
αύτδ είς τε τδν τάφον, χαί τά τούτου προτεμε-
νίσματα· ή δή άβυσσος χαί έτέρχν επικαλείται άβυσ-
οοντήν τών άπλέτωα θαυματουργιών, συναναφαι* 
νομένην καί οία συνουσιωμένην τή τοΰ μύρου θαυ-
μασιδτητι* ήν δή χαλ άλλως έστιν ήμίν έπιδεωρήσαι 
άδυσσον. Γήν τε γάρ υδάτων άδυσσος όχεί, δσα χαί 
οίχοδομίαν θεμέλιος* χαί τήν πάλιν δέ ταύτην ή χαθ' 

IUID vero labra rumpeodo ovacuauim roddeoa, ui 
poetice dieam, fiat el aaliena in vilain fout, currat 
quasi exundaoj, etlabores compoaeoniibua iropooat 
aliud boc prodigium el abjiafi divulgaiio,ab iiifra sa-
lieus uagueDtiim awitteniia ei in duas parioa divi-
deniis, in aopolcrmn et ia ε)«β alria, qa« abyasua 
iovoeai abyatam, Dempe prodigiorum viriuMam ia-
finiuraia anaeffaJeotilem exaiaieuioraqtjo cum ua-
gueiui prodigio, quam tant et alio nodo abyaaaut 
paoaare noa oporieu Namqno terram iukii aqua-
rum abyaaru akutat aedificium randameaiartt; ei 
urbem baiic aualenlat abystue aobU iaadamoniiMy 
stabililuiu. Et fandataefiii naturam eipioraat, Ita-
aanus ee^ei. 

ημάς ύπανέχει άβυσσος αύτη έδράζουσα. 
μένος. 

Καί τδν τρόπον τοΰ έ&ράσματος παχύς άν τις είη δ πυνθανά-
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19. S«d aic novum sacri unguenlorum ibceauii Α *δ\ Άλλ' ούτω μέν χαι νον τής ίερά; μυροδήκης 
eupcreffliens boiium, neottmia roartyris gloria in-
cluaa sit, sed ui forae producaiur nuniia pulehri 
ab iniiino prsevia. Uaustum vero Hlud et in alaba-
strum fnfutum, luira manere non vuli, sed cffusum 
exuudai i u ui el alia repieai vaea, e quibns ei 
axunuai pariier benom ex islis efloeum in alia 
fotitee et Ipsos pulcbros viciealm multiplicaios; qood 
aaoe fleri oporiebal. Nam qua creecere ei imiliipli-
cari priiuum iliud unguenlujn jussit graiia, cl- vivis 
Inde manamibua eaindera inserebat copiani, unde 
non 60lum sepolcri non deferit tale pulcbrum, 
aed nec si vas quoddam aliud esi, inclusam lenere 
bunc fluendi impetum alatulum est. Quid non fe-
cit aaitcioruin Dominue qtti in prophet» favorem 

ύπερεκχεδμενον τδ άγαθδν, ίνα μή πάσα ή μαρτυ
ρική αύτη δόξα έσω συγκλείηται, Αλλά χαι έχτίς 
προφαίνηται πρόδρομος του έντδς διαδειχνυμένη κα
λού. ΕΙ δέ κα\ Αντληδέν αύτδ, κα\ είς δλάδαστρον 
έντεθέν, ού θέλει χαθ* έαυτδ μένε ι ν, Αλλ* έκδλύζον 
προββέει, ώς έμφορείσθαι κα\ Ιτερα σκεύη, έξ ών 
και αυτών άναβρύει τδ δμοιον άγαθδν, έκ τούτων 
κλίνον είς έτερα, πηγαία κα\ ταύτα καλά, έκ δια
δοχής πληθυνδμενα. Κα\ έχρήν πάντως ούτω γίνεσθαι. 
*Η γάρ αύξάνεσθαι καί πλήθυνε ιν τδ πρώτον εκεί,ο 
μύρον κελεύσασα χάρις καί ταΤς εκείθεν άποββο'αις 
τήν αυτήν ένέθετο δύναμιν δθεν ού μόνον τψ τάφψ 
ούχ έστιν έπιλιπεΓν τδ τοιούτον χαλδν, άλλ* ουδέ εί 
τι σκεύος έτερον στέγειν εκείθεν άπόββοιάν τινα 

olei lecyium effundenteio quod ab intus servavil Β χέχακται. Τί δέ ούχ έμελλε ν δ τών αγίων Κύριος, δ 
pleuis&imutu fonlia intiar seinperfluum atabilivit. 

20. Qui prisearniB bittoriaruai aludio incumbit, 
apud veteres alicubi roperii reteclum labrum quod 
liqaore quidem plenum erai ei ex illo baurtentes 
•edu|o efferebaoi nee tillam patiebaiar imniinutio-
nem. NobU auieo» prodigium illud vigei. Qaia ve-
xt ocoiorum coutuitus poaterius \u prodigiuin non 
de6gebaiur, sed luui apparebat, lum oceuluim de-
ai&ebat, dubilare licei si tic ae rea baberei ei ab 
utroque casu coofirmalionem perpondere. Mani-
fetium aaiem eo exeui prodigium ooxirum': orbie 
utuveraua anieipsuin, oeuii oinnei, eji eingulare 

προφήτου χάριν χαμψάχην ελαίου έξερευγόμενον τδ 
έντδς ύγρδν φυλάττων άελ πληρεστατον, χαί είς 
πηγήν αυτήν τάξας άείβρυτον; 

χ9. Κσλ δ μέν ταίς παλαιαίς Ιστορίαις χαιρόν τινα 
σχολής ένδιδούς, εύρίσχει πάλαι που πύελον ανακα
λυφθεί σα ν, ήτις υγρού μέν τίνος πλήρη; ήν, καλ 
έξηντλείτο αύτδ, καί έξεφορείτο επιμελώς * ούκ ήν 
δέ παθείν εκείνη ν χένωμχ. Έμίν δέ χχί αύτοίς τέ
ρας μέν τι έχείνο καταφαίνεται. "Οτι δέ οφθαλμοί 
μεταχρόνιοι τψ θεάματι ού προσέβαλον, άλλά τότε 
ποτέ φανέν, είτα χρυβέν άπέσβη, ένδοιάζειν έπεισιν, 
έάν τοιούτον ήν, καί ταλαντεύειν έπ' άμφω τήν 
συγχατάθεσιν. Τδ δέ ήμέτερον πάρεστι θαύμα πρό-
οπτον* ίδού έχκειται* χόσμος άπας έπ' αύτδ, όφθαλ-

per uuivemm terraiu divulgaiur^quod cuncti ante C μ ο \ πάντες· χαί τδ έξαίσιον είς πάσαν γήν διαχη-
ρυκεύεται, χαί πάντες πρό τε χειρών, πρό τε οφθαλ
μών αύτδ έχουσι. Καί τψ μέν τού δικαίου μύρερ 
τούτψ τάς νοητά ς λιπαίνουσι κεφάλας, ταίς κορυ-
φαίαις τών κατ* άρετήν πράξεων έξευρίσκοντες ούτω 
τδ ίλαρύνεσθαι' τψ δέ αίματι τάς ψυχικάς φλιάς 
χαθ' ομοιότητα θείαν σφραγίζουσι, δι ών αί τε είς 
θεωρίαν είσοδοι γίνονται, καί αί πρδς πράξιν στζου-
δαίαν πρόοδοι. Καί ούτω τδν όλοθρεύοντα δ.αφευ-
γουσιν, ή παρά θύρας, δ φασιν, άφιέντες ήκειν 
εκείνον, είτε καί θυροκρουστείν είς κενόν. 

κα'. Τούτο τδ αίμα, τούτο τδ μύρον άειζωίας 
τεκμήρια, καί τού ευώδες θεψ τδν μάρτυρα προσ-
ενηνέχθαι θυμίαμα. Άντιμετρείται ταύτα είς πολ-

el aiiie oculos babeat. E l jueii cujuslibet 
ungaeoio isto impinguanl spiriiualia capiia, qoi-
cauque eximiia iuier vinuiuui opera sit iuveniuni 
qaa beieoiur, ei aaoguine spiriiualee posies divioa 
iiuiuiioueobtignanl, e quibua iaut ad mediuiionen 
fiuat iatroitus, ilkaa ad operaiioaem eedutam exiius. 
Sic exlermiaaiofein viuni aut poitatn praHermii-
teolaio, uidiciiur, Ulum progredi einentes, aot in 
vauam pulsanicin. 

21. Saoguis ille, unguentum illud vitse sterns 
aaut signa, quibuspaiel odoratum esse Deum mar-
lyreoi euavitatis odorem. Renumeraiio fii mulli-
plex de quibos pro Cbrislo budore el saaguine ft λαπλοΰν, οΤς υπέρ Χριστού Ιχεεν ίδρώσι καί αίμα 
mauaviu Reddens dona pra^senlia iu decem miilia, 
viiata aelernainadjiciU Ipaius quidem spirilus, cor-
riipiioue experlis volupiatis paradisum adepius, 
nobis almiketn parat graiiant, qua obvius custodt 
et agrfcote hujus incorrapii vireii itt, et primo-
ruiu parenlum nobis restiiuil haereditalem a qua 
dlabeti invldia excideramus ; tpsius aaiem corpus 
paradiai inatar nobts delectamenlum flt, non 80-
lum pulcbris quae ui semper colligimus, sed cl eo 
quod io ipao niagidfica ejua mirabilia coiispiciatnus 
ti ungveiiti eiillaiiones et eanguinis fere usque 
ad abmidauliam ebuilienlia flumina quae perpetuo 
sestuatit, et lanceas quas arboribus a Deo platiiaiU 
«quiparamus pulcttro iHo corpori mariyrii lem-

σιν* δς άποδιδούς τά ενταύθα είς μυριοπλάσιον 
προσεπιτίθησι καί ζωήν αΐώνιον. Τούτου τδ μέν 
πνεύμα, παραδείσψ τω τής ακήρατου τρυφής έν-
διαιτώμενον, πρσγματεύεται καί ήμίν τήν όμοίαν 
χάριν, οΤς έντυγχάνει τψ μελεδωνψ καί φυτηκόμψ 
τής άφθίτου εκείνης φυταλιάς, καί τήν προγονικήν 
ήμίν έπανάγει κληρονομίαν, ής φθόνος σατανικδς 
ημάς απήγαγε • τδ δέ σώμα παραδείσου οίον ήμίν 
έντρύφημα γίνεται, ού μόνον^Τς εκείθεν δρεπόμεθα 
καλοί; ώς εκάστοτε, άλλά χα\ οΤς έν τούτψ τά εκεί
νου μεγαλοπρεπώς θαυμάσια διοπτανόμεθα, τοίς τε, 
μυροββόαις, χαί τοις τού αίματος μιχρού χαί κυ-
ματίαις διά τδ πλήσμιον ποταμοί;, οί αύτόθεν έχ-
κύπτου^ιν είς άένναον, χαί ταί; λδγχαις, άς είς 
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βίορύτευτσ δένδρα παρομοιούμϊν, τψ χαλώ τούτψ Α poro pbntalis ci qnasi in paradiso voluplatis eo 
Ιμ?οτευθέντα V δτε σώματι, χαλ είς παράδεισου a^Gundti η apirilum ordinaiis. 
τρνφί]; αύτδ τής κατΑ πνεύμα διχσχευάσαντα. 

xf\ Εντεύθεν ημείς χαλ είς άλλην διαβαίνομε ν 
ένθύμησιν ομοιότροπου, εί καί μή ούτω πάνυ μεγα
λοπρεπέστατα έχουσαν καί τδ έν Έδείμ άλσος άνα-
τολοΰμεν εις νούν, χαλ τάς έχει πηγάς χαλ τάς 
φοίνικας, χαλ παραβάλλομεν είς ομοιότητα τδ χατά 
τδν μάρτυρα χαλ τδν Ισραήλ. Τούς χαθ' ημάς λαούς 
wu θεού θεωρούμεν παρεμβάλλοντας ένταυθοί, ώς 
ίΐς χωρίον ίερώς τρυφερδν, ,καί έπαναπαυομένους" 
τψ τιμένει τούτου, δ χαλ φυτά ώσπερ αί έμπεπη-
rufau λόγχαι έκδσμησαν, καί πηγαλ δέ ποταμηδδν 
έχρέουσαι, χαί μύρα και αίματα, ών ή πηγαία χύσις 

* 22. Inde in allam progredimur gimUem cogila-
tioitotn, Ifcct non lam magniftcam, ci liorlum nemo-
ratuoi In Edenamino reputamug clibi exststenles 
foales et palmas, ac in snmilflndinem adduclmttg 
narraiiun de marlyre et de larael. Popuiog Dei no-
atroaliic turbaiim coactos videmus anquam in de-
liciis aacrie exuberanli loco ei in illius sacro rerep-
taculo considenies, qtiod planlariomm instar iofl-
xa? lancea* ornaverunl ei fontes inamnem ecaturicn-
les, el unguenla cl sanguis quorom flnvialis effoeio 
lanqiiamexiingneniariolbesauro ascendens, omnem 

άς έξ άδύσσου τής μυροθήκης άναβαίνσυσα, τδ lerraafaciem irrigal. Non esl enim cur non irans 
V M / l i i i M t i i J l w / * * » ^m—^^m m • m < . · 4 Λ Λ . . · - -1 3f . . " . . . . . . . * χρίσωκον άπαν ποτίζει τής γής. Ούκ έστι γάρ δπου 
μή διαδόσιμον γίνεται τδ καλδν, συνδιατρέχον τψ 
f/iti», καί πανταχού τής οίκου μένη ς ίκνούμενον· 
Τούτον τδν τύπον κα\ ποταμδν έστι Θεού Δαυίτικώς 
τροπιχείν, ούχ υδάτων πεπληρωμένον, ά μάτην 
χίανώνται, άλλά προχοών σωτηρίων, δι* ών άναψύ-
χονται νοερώς οί έκλείποντες. 

rf. Έστιν ήμίν, ώ μάρτυς, λέγειν άλλον τρόπον, 
ήπεροί χάλαι άγεοχτόνοι, c Τδ αίμα τδ σδν έφ' ημάς 
χει έχίτά τέκνα ημών. » Τών έν βίω τά έν σαρχί, 
των έξω βίου τά πνευματικά. Τούτψ γάρ χαί ώς 
•Τον αημείφ τινί τδ θείον ημείς. παραδηλούμεθα 
τοίμνιον, χαί τδ ζωογύνον άναβ,όωννύμεδα πολυ-
«λααιάζοντες· δ δή χαί ώσεί χύχχινον έπανΟεϊ τω 

mitlalur pulchrum donum, cum sole ctirrcns et in 
omnem lerram exiens. Locus ei fluvins Dei Davidico 
more bonorandtis, non aquis plenns quae in vanum 
arrant, ged galutarea aquas effcmdens qutbtis spi-
ritaaliter sedatur deflcientium siiis. 

25. Kostmm esi, ο niartyr, alio modo qiiam* ve-
tereg eanciornm occisores dicere : cSanguis tuussu-
per noa eiauper Olios nostros. > Qtii gseculi aunt, quae 
carnU tunt gapiunl, qui exira gseculam eunt qnac 
Bpiriltialia. Naroque boc qnasi gymboio, dmnum 
eaiendimur ovile nos esse et fecundilate conforta-
mur multiplicati; sanguig tuus tanquam coccinea 

οφ τούτψ ναψ, ούχ ήττον, ή τδ παλαιδν τή χατά C cortina ielud tuum purpural templum non minus 
νόμον σχηνή. Ούχ έστι σοι τδ Ααυίτιχδν λέγειν 
«Τίς ωφέλεια έν τψ αίματί μου, ι δτι μηδέ χατά-
δασις γέγονεν είς διαφδοράν; Πάς γάρ δστισούν αύ
τοΰ άρυόμενος, ούχ έστιν είπείν, δσον ωφελούμενος 
(κίτίων άπεισιν, άγιαζύμενος είς τε σάρκα χαλ αίμα, 
άταζωού μένος ζωήν, προσεπιλαμβάνων πάν, δ τι 
ίέοι χαθείν άγαθδν, έξευρίσχων αύτδ· Ή πώς άν τις 
αδυναμία tic έργον χαταχαυχήσηται τούτον, ώς 
είπείν, άλίβχντα, τδ τού μάρτυρος γήΐνον, ούκ είς 
λιδάδας μόνον τεραστίας, άλλά χαλ είς έχρύσεις 
θαυματοβρύτσυς άνοίξαντος; 

χέ*. Μυστήρια χαλ ταύτα ούχ έχ τών πδββω, άλλά 
τών δτι μάλιστα έγγυτάτω προχαταβέβληνται τής 
ίχεί» χαί τελευταίας χαί α ίων ίο υ ζωής. Πόθεν έχεί, 

quam de veteri juxta legem labernaculo coniinge-
bat. Tuum non esi cum Davide effari: * Qaae uii-
liias in ganguine meo, qnia non deacendi incornipiio-
nem?> Unogquigqne enim exeo haurial; dicen-
dum non eet : in quo otilitalem percipiena melior 
evadti, carne et sanguine ganciificaius, viia roelio-
raius, accipieng omne quod gentire oportel bonum 
boc iiiveoto. Aui quae ad opug impotentia gloriare-
lur,illo ul ila dicam deiuncco quod lerregtrc est in 
mariyre, cum martyr non golam ad gutlas minimag 
aod et ad omneg miracnlorunfi vectores pateat? 

24. Myaieria non leviter, ged explicile exponun-
tar de hac etde aeterna vita. Unde, afunt, reaurgen-
libus eorporibng coaiegcendi facullas qwo non ablit 

oa»i, τοίς έγηγερμένοις σώμασι τδ συνίστασθαι, D alimanli derivalio ? Solvilmartyr difficultalem. Un-
οχου τροφής μή έστιν έπίββοια ; Αύει δ μάρτυς τδ 
έχορον. "Οθεν έμολ, φησίν, ενταύθα ή ζωογόνος τών 
αιμάτων άπόββοια. Θεόθεν τούτο. Εκείθεν άρα χαί 
ίχείνο δ έχέφρων λογίσεται. c "Ανδρας αίμάτων βοε-
λύ3σεται Κύριος. > Τοιούτον δέ χαί τ6 τύραννου φύ-
λον, αδίχως έχχέον αίματα, χαί μάλισθ9, δταν υπέρ 
Χμστού έχείνα χέωνται. Ούχούν χαί εκείνους βδε-
λύττεται Κύριος. Εί δέ τούτο, καί έπαμύνει τοίς 
έχχεομένοις αίμασι, καί ποτε ούτω κρίνας, ώς οίδεν 
έχείνος διαίτων εύθετείν καί οΙχονομείν άποχαθιστ$ 
'οίς μαρτυρικοί ς σώμασι τδ έχχεόμενον, καί ή πρδς 
χιιρδν (τδ κχινδν), ή καί είς αίώνιον (τδ καινότα-
*ον)* δ δή τψ ήμετέρψ μάλιστα έπιπρέπει μάρτορι 
74ί:ραγματευμένψ πρδς Θεού τοΰ μαρτυρηθέντος 

de raibi, inquit, bic vivlfica gangninlg effusioi Α Deo. 
Exinde ergo et illud gengatug reputabil:« Viroa san-
guinum abomloaiur Dominug. > Talem tyrannorum 
gentein,injusiegangoinem effundenlem ei praescrtim 
cumproCbrialo funditur. Ergo etlsios abominaior 
Dominug. Si vero i u oat, sangirineni qaoqoe effu-
gum vindieal. et jadicang more qno decernene iia 
ut recie digpoaatur ei provideatur reducem marly-
ria corpori ganguinem facit, eive lemporibus noetrig 
(qood mirum), gi?e aiernig(maiime miram); quod 
nosirum pra^gerlim decet manyrem qui bene pro 
Deo operatag csi el icsiimonium dedit de viia a3ier-
na. Ecenim morle immuuetn oon licebat esse eunr 
qui gab naturae l«ge manebat, qua. cl colligari ci 
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aoWi eliteruro insoiubilem colligalionem exspeclare £ τδ καλ ενταύθα οίον άείζωον. Μή θανείν μέν γάρ 
oponebai. Uorluuin vero iierum ad vilam rediro, 
idque anie resurrectionls teinptis, pne caHerte do* 
uaium esu Ordinalor ergo uoc modo Inierinedia 
fcors : jacet corpus !n sepulcro, en morlit : scalnril 
vero amguis, ecce vitas syrobolum. Esl castis, esl 
resurreciio : casus per mortem «ectindwn nattiram, 
resnrreciio per fanguiuis superabutidaiuiam aopra 
naiuram. 

25. Sanguis ille, nngoentum illud contra ouini* 
woda m;ila maiimopere polleni. Mordeol dolorei; 
ei ba3C nffenintur ei acrumnae discedunt el meluii 
doloris acuteus aruta* lanceai que heroici marlyria 

ούχ έξήν τδν ύπδ νόμψ φύσεως, ής τδ καί συνδείσθαι, 
χαί λύεσθαι χαί άναμένειν τήν είσαύθις άλυτον σύν-
δεσιν. θανόντα δέ ·1ς τδ ζή* ««δις έπανακάμψαε, 
άλλά τούτο γ£ πρδ τού τής αναστάσεως δρου χαλ 
δπερτέθειται. Οικονομείται ούν πως τδ μέσον. Καί 
κείται μέν τδ σώμα έν τάφψ · τούτο τού θανείν. 
Βλύζει δέ αίμα* τούτο ζωής σύμδολον. Καί πως έστι 
χαί τούτο πτώσίς τις χαλ άνάστασις* πτώσι; διΑ 
τδν χατά φύσιν θάνατον, άνάστασις διά τήν υπέρ 
φύσιν περιουσία ν τού αίματος. 

χε'. Τούτο τδ αίμα, τούτο τδ μύρον χατά παθών 
παντοίων άνδριχώς χρατύνονται. Όδύναι χεντούσι * 
χαλ αυτά προσφέρονται, χαλ τδ λυπούν οίχεται, καί 
πω; ή τής οδύνης δξύτης δυσωπείται τάς λδγχας, α! 

corpori infixge pulcbrum amnem aperaerunt. Hbtol & τψ τού άδλονίκου μάρτυρος σώματι έμπαγείσαι 
vtilnera quibus proiiina accedii raors, apeno ore. 
Scd si ur guento illila sinl, mors fugit, eicut el de 
animalilms, quoiquot unguenli odore infecla fugiunt, 
vuluus aoiein in cicalricera abit eliruegrum corpue 
vigel. Ει sic martyris vulnenira htimor offendicula 
hutnana abripit, iion soluin incominodiim allevans, 
ê d eiiain quod moleslum e$t, in pcrfeclura hnmu-
lans. 

2 6 . Cuduntitr IISRC in arma adversus Dei hotiee. 
Itaque mulii pectoralia martyris gerenles exeonicui 
inile ad opera in belli die experii aunt virlutem. 
Direcla in eos cst irux sagitta et iinmiesa, ei lende-

δξείαι, τδ καλδν βεύμα προέφηναν. *Αναββήγνυνται 
τραύματα, οίς έγγιστα πελάζει θάνατος, κυνεον 
έπεγχαίνων. *Αλλ* έάν έπιχρισδείη τού μύρου, θάνα
τος μέν δραπετεύει, καθά που καλ τών ζώων, δσα 
πρδς μύρου δσφρησιν έκμαινόμενα φεύγουσι · τδ δέ 
τραύμα ούλούται, καλ είς ολότητα τδ σώμα καθίστα
ται. Καλ ούτω τραυμάτων μαρτυρικών ύγρδτης έκ-
θρώσκουσα, προσοχδίσματα παρασύρει ανθρώπινα, 
ού μόνον έλαφρύνουσα τδ δυσαχθές, άλλά χαλ τέλεον 
έξαλλάττουσα τδ δυσπαθές. 

κ ς \ Χαλκεύονται ταύτα χαλ ώς είς δπλα τοίς 
εχθροί; τού Θεού αντίμαχα. Πολλολ γούν έπιχδλπια 
φέροντες τοιαύτα έχ τών τού μάρτυρος, τήν εκείθεν 
έξερχομένην Ιργοις αύτοίς έν ήμερα πολέμου έπι-

bal inlus inflgi et traoeadigere; erravil vero el ia C σκιάζουσαν έμαθον δύναμιν. Έπετάσθη μέν γάρ έπ* 
αυτούς βίαιον βέλος, χαλ έπέλασε, χαλ ήθελε ψαύααν 
παρακύψαι καί ένδον, χαί που καί δΓ ετέρας έχδϋ-
ναι, δποία τά διαμπερές βαλλόμενα · άπεπλάγχθη 
δέ, χαί χενδν άνέχαμψεν. Ουδέ γάρ έχρήν τδ τού νι-
χητού δώρον τδν ήττονα άπενέγχασθαι. Καί θυρεός 
μέν, χχί αύτδς αυτά πολλχ πολύπτυχος, χαί τψ συν-

vanum rediiu Non enim fas eral victoris doainu vi-
cio cessisse. Clypeua quidem muiioties repticalus 
et materiarum adunatione validus, quasi e aeptem 
boum coriis, sub jaculls defecil, simplex vero vo-
stis in sinu mariyris iheaaurum inciadena lolis^noH 
succubuit. 
Οέματι τών υλών στερέμνιος, ώς εί που χα\ έπταδόειος, έπαθε τι ταίς βολαίς * ίματισμδς δέ Απαλδς' 
στέγων ύπδ κόλπψ τ^ν τού μάρτυρος θησαυρδν, άνεπιδούλευτος τοίς βάλλουσιν έμεινε. 

27. Sic muliis vulneribus propter Clirisiuin eal-
valoreiu confossus manyr viris vulaeralis uon au-
xiliaiur solum, scd et decero maloruni inillibus eos 
premit quilales iiifiguiil plagas, el siciil parlns do-
lores sic concilia et opera in irriium adducit, aa 

.cos qui pro pranlajam iu maiiibns eranl evadere 

κζ\ Καί ούτως δ διά τδν σωτήρα άριστον πολύ-
τρωτός μάρτυς, οΤς πέπονθε, τοίς χινδυνεύουσιν έν 
τραύμασι βοηθεί, χαί ού μόνον, άλλά χαί μυρίοις 
έπιτρίδει καχοίς τούς τάς τοιαύτας πληγάς έντήχον-
τας * χαλ ώσπερ τάς βολάς, ούτω καί τάς βουλάς χαί 
τά έργα δέ είς άπρακτον άποκαθιστ^, καί τούς έν 

jYtnil. Itoc nowruut barbari bellalorea Cl aliae tribug D χερσίν άγρας έξολισθαίνειν TOUI. Οίδασι ταύτα χαί 
sicul iribas Agar; corpore jam prtvaium proiecto-
rcm revcrentur fpropiiium reddunt, saepe suppli-

,f aal el placamina adinyeniunt, vola faciunl, depre-
cantur,graAaruin actiones offomnl suo more ima-
ginom piogeolee, oinnia io propitialionem adbiben-
ica. El qaibuaquidem roarlyr tormentls inorte aMa-
lus esl allendero dubiianl, pasaom vero reverenlur. 
Α Oeo factum eal ielud, ot graiia* referrel martyrl. 
Nam non confundilur de bis qui prodigia qui-
dem exhibel, majora vero facere dai iis qui ipsi 
serviuni. E l baec barbari qnoiquoi prudeatius mar-
lyrem observant. Qui aolem audentiorcs forliores-
qae sunt, martyris vinuiein agnosccre haud rccu-

ot πολέμιοι βάρβαροι, τά τε άλλα φύλα, χαί τδ τής 
"Αγαρ, χαί τδν άσώματον άρωγδν τούτον δειμαίνουσι, 
χαίίλεούνται, χαί ποτνιώνται συχνά, χαλ μειλίγματα 
έξευρίσχουσιν, ανακαλούμενοι λόγοις εύχτηρίοις, 
λιταζόμενοι, χάριτος άνατιθέντες, οποίας οί τοιούτοι 
έπινοήσαιεν άν, τδν χαρακτήρα είχονιχώς έκτυπού-
μενοι, πάντα ποιούντες είς πραγματείαν εξιλασμού. 
Καί ύπέρού μέν τδ παθείν δ μάρτυς άνείλετο, άλλ* 
έκείνψ προσέχειν όχνούσι, τδν δέ παθόντα σεβάζον-
ται. Θεού χαλ τούτο, χαρισαμένου τψ μάρτυρι. Ουδέ 
γάρ όχνεί ουδέ τά τοιαύτα έχείνος, δ τεράστια μέν 
ένδεικνύμ&νος, μείζω δέ διδούς ποιείν τοίς αύτδν 
θεραπεύουσι. Κα\ το:αύτα μέν τών βαρβάρων, δσοι 
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Αφώτερον τοΙς τού μάρτυρος έπιβάλλουσιν. 01 δέ χ aant; benedifore vcro rtmilleafes, IM»H Umen in 
fyanl; χαί θερμότεροι άγνοουσι μεν ούδ* αυτοί τήν contHtneliae eflenmlur, nee in makdicia atpera ai 
μβρτνριχήν ίσχύν αφέντες δέ τδ εύλογεϊν, δμως mantfcsta erampnnt, nec aeerbas in]urias eracum, 
ούκ ούτως είς ύβριν έχβαίνονται, ούδε είς καχολο- nec. in graviora deelinant, aed urbaniua obvioa te 
γίεν σχληράν χαλ άπαραχάλυπτον διεκπίπτουσιν, moerenli pnrbenU 
ούδε σχώμμα παράμουσον έξερεύγονται, ούδ* εκτρέπονται πρδς τδ αύστηρότερον Αλλά τψ λυπουντι 
«ροσφέροντχι άστε ιότε ρον. 

χη'. Βραχύς γούν ούτος χρόνο;, χαλ τον ναδν τού 
μάρτυρος είδομεν α'χιχαλώτοις πυκνού μενον — φύλον 
Άγερηνον οί αίχμτλωτίσαντες * έξ έψας της ύπερθεν 
Βαφλσγόνων, f|v δ Εύξεινος ζώννυσιν, οί τήν αίχμα-
Ibttfav παθόντες * οί καλ σωθέντες ώσιούντο εύχάς, 
ές δή χχί μόνας εΤχον είς χάριν άντινέμειν τψ λυχα-
μίνφ μσρτυρι. Των γάρ χατά βίον πάντων έξίπε-
OTv, μόνους εαυτούς έχοντες. Και περιηγούντο οί 

28. Non ita pridem, el martyra letfiphtm capii* 
via refertum vldimaa—AgarenorujQ tribtta cxpiivos 
duxerant; ab orientali superioris PapMajronte pla-
ga qtiam Euxinna circaii, captivi; qiti aalvati prc-
cee ftindcbani qiias solaa Sn graiiam mariyrlqui eos 
solveraireferendas babebant. Namque omnibus ad 
vitam necesaariig nudati, galva uninm vita reman-
gtrani. El narrabaat viri qiuc ingig ttdderant, 

έκρες τά είς αυτούς* τήν τού πολέμου βοπήν, ώς g belli impetam quomodo non pro itlie sed in adver-
«ύχ υπέρ αυτών, άλλ' είς τουναντίον έχλινε τά τής 
μάχης τάλαντα · τούς δεσμούς · τήν άπαγωγήν, χαλ 
τεύτην ύπερόριον (Βζδυλών γάρ ή έν Πέρσαις είχεν 
ευτούς )· τδν έν τϊ> χαθείρξει σφιγμόν · τάς θεοκλυ-
τήπις, I ; άνέφερον είς τδν μάρτυρα * τδν λιμδν, δν 
ίχεσνον* τήν νηστείαν, ήν έποιούντο * εκείνον μέν 
·6τ: έχοντες, ταύτην δέ άλλά συμπείθοντες εαυτούς. 
ΟΙμ^νγάρτήέ Άγαρ καταδιαιτώντες ήσαν αυτών 
ύτού λιμού πάθος· χαλ μέτριόντι βεύμα παραψυ-
χής αύτοίς ύπήνοιγον. Αύτο\ δέ, Γνα xiv τούτψ χάρις 
πςείηαύτσίς, δπεραναδαίνουσι τψ έχουσίψ τήν έχ 
τύν βχρδάρων χάχωσιν, χαλ βραχύ λαμβάνοντες είς 
έτοτροφήν επιμέτρου μενον, ύπέσπων τι χαλ αύτου * 
χχ\ οδτω λεπτύνοντες εαυτούς, χαλ ώσπερ άνω πτε-

gnm ceasii prxslii alea ; viwala, abdiiciionem cam-
qne longinquam valde (Babylon enim apud Per-
m Hlts mangto fuit); in earcere angngtiag; piat 
precesqufbug martyrem golliciiabani; famem qaa 
craciabantnr; jejnnia;de illa quidem invili, do isiix 
vcro iuvicem cohortanles. Naro gtmg Agar cot ad 
famis guppllcium adigebal, et ipsis aolalii oetinm 
jejunitim aperiebat.Ut vcro in hoc ol bene ipais 
eswt, non repugnanli animo barbarorum improbi-
tatem vincunt, et parum recipienies in cibntn arcte 
pondcralum, ex boc aliquid detrabebant, et aic ad 
maciem ge ipaos adigentes ec lanquam alis precum 
aublevatl, ad Deum volabanl qoa osabundabal, alu 
mentorum quidem adinissioni claMsum, mellc 

ρΉΐδμενοι εύχαΐς, είς θεδν έχουφίζοντο, ών τδ C v e r o dosuper rcpletam. Haic igilar narratione 
βτόμα έγεμε, τή τών βρωμάτων μέν είσδοχή έγχ).ειό-
μινον, τού δέ εκείθεν πεπλησμένον μέλιτος. Ταύτα 
π ούν έξετίθεσαν είς διήγησιν οί δορυάλωτοι. Καλ 
ύςνύξ ποτε ήν, χαλ αύτολ ού μόνον έξω τού καθείρ· 
χθαι ήσ>ν, άλλά καλ σταδίοις μακροίς πόββω τής 
«ίλεως ειχεν αυτούς τόπος, βραχύτητι πετρών κα-
τέ̂ Γχχτος, δάσους έψιλωμένος παντός * αύτολ δέ ούχ 
fjfcnv, άλλ* έπλ χώρας μένε ι ν ένόμιζον. 'Ος δέ 
ήμερα διέχυψε, χαλ ηλίου λαμπάς τά πάντα διεδεί-
χνυ πιμφαίνουσα, τηνιχαύτα λελύ σθαι μέν έγίνω-
ίχον της είρχτής, ούχέτι δέ μανθάνειν είχον, χΑ 
νΛ καταγωγή τόπου είχεν αυτούς. Καλ τοίνυν πάλιν 
φόβις χαλ δέος, μή χα\ είς δούλε ία ν ά).ύντες άνακάμ-
ψιιε'ν · κα\ κατηύχοντο τής λύσεως, εί πάλιν ανάγκη 

exponebanl captivi. Et ctim nox esset, et non modo 
exlra carcerem starent, aetl et longis spatiia ab nrbe 
abeasel eonim staiio lapidibus circumsepia, ab omni 
arborc vlrgalloque aperu et patens; bi vcro na« 
eciebanf, aed in lerra finna se ease arbiirabaniur. 
Ubi priiiium diluxil, et solis lainpas omnia collu-
fttravit, tunc aoluios a custoilia ae noverunl, nec 
•ero discere poterant quo loei abducii esaeul. Mktus 
iiaqne roraom ei trepidatio nt xerviiuli itemm snb-
jicereniar, et de liberalione precabaniur ne foria 
adbuc neceasitaa csset ligari ipnoaei paululum soa-
•ilate gastala amartiudine majori corripi. lnlerea 
advcnarum retro vox pcreonabai, barbarorum cla-
mor et voces non gm(:c : ipsoruoi animas limor» 

• » Λ. »» . » ' » · «v - -
δεδίσΟαι αύτους, καλ βραχείας γεγευμένους γλυκύ- u terra corpora tenull. Recondebal se quieqne in po~ 
τητος πικρίαν σπάσασθαι πλείονα. "Αμα ταύτα, _χαλ 
αλλόθρους έχ τών χατόπιν ήχος ήκούετο, χαλ βοή 
βάρβαρος, καλ λαλιαλ ούκ εύσημοι * χαλ αύτοίς είχε 
τάς μέν ψυχάς τδ δέος, ή γη δέ τά σώματα. Καλ 
Χΐρέβυον έκαστοι εαυτούς βωχμαίς λίθων, δπη δό-
ξειεν είναι σύμφορον, ού καταμόνας, άλλ* οί πλείο
νες χατά δεκάδας, χαλ έτι χατώτερον * ούχ δτι βου-
ίομένοις ή ν αύτοίς χαί τούτο, άλλ* δτι μή έξη ν μήτε 
άλλως είς άποχρυβήν συνάγεσθαι ( είς βραχείας γάρ 
τινας διαστάσεις αί πέτραι ύπέχασκον), μήτε είς 
φυγήν μερίζεσθαι (ή βοή γάρ έγγίζειν ήδη χαι 
έπιχείσθαι τούς πολεμίους έσήμαινεν) · ούδ* δτι τού 
αώ ε̂αθα: ήν έλπίς (ούτε γάρ τι σπηλαιώδες ύπενο-

trarom flssuras obvias, non siagalaiim, aed plures, 
plna minosve decem; non proui consilium ipsie 
inerat, aed qooniam aliter in abdilo adunari non 
licebat (panris eniin fissnris patebant pelra»), nec in 
fugara dividi (clamor eni.ii jam irnieatea boeles ft^ 
gnificabai), uon qnod salvandi apeg eanel (aihil 
enim antro simile excavabaiur, aec uirinqoe neroaa 
nnibram apargebai ai lucem a gcruuniium ocuiie 
abigebat), qui nee loto corpore iegi valebaot; aod 
quoil ficri poierai feccmni, anhnaliom niore quibaa, 
foriiori petaequente b^.llua, abacondere aolum capni 
licei, quasi sic meiabra omuia in tulo ainl. Hfltc 
dcspcrantium auxilia. Jaccbaut crgo proot singulox 
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casra tonstiluil, et prout limor fugiendi vircs ade- Α μεύετο, ούτε άμφιλαφής ύλη σκιάζειν είχε, καί τον 
tnerat; tom quasi in tamulum feslinanler effossum 
tetpaos abstrudenies et patere ipsis eiiam tartarum 
cttptentes. liiterim adsunt alieni. Ο mirum prodi-
gium! tenebra ipais praa oculos perquirenliuus in 
martyrein invocantiom laiebras; imo non lenebre, 
sed aberrans oculorum oblutas; nec eiiam illud , 
aed ot puio nobis colomna fissorarum adimplens 
aperiuraa, laiere airatos fecit, et tanquam lepores 
fnga ίο pê ras se coram eis qui praedain vestigtis 
premunt abscondentes. Transierunt boras multa? nee 
canea predam asaocut! sunt. ltaque in vantim equo-
rani fatigalia pedibus laboraverunt et slupuerunt huc 
Uluc prospicientes : et aroplius curaluri vidfebanlur 
de re illa scrutaniee scrulinio, donec ipsorum inu-

τών ψηλαφώντων φωτδς άπαγε ιν το παρεισδυόμε-
νον) · καί ουδέ τω παντί τον σώματος ε^χον κρύπτε-
σθαι. Άλλ* δπερ είχον, έποίουν, χαθά που χαί τών 
ζώων τινά, οΤς, δτε θήρ βριαρώτερος επιτρέχει, 
κρυπτεσθαι τήν κεφαλήν κα\ μόνην έπεισιν, ώς ήδη 
καί τδ πάν τών μελών άφανίζουσι. Τοιαύτα γάρ τά 
τής αμηχανίας βουλεύματα. "Εκειντο μέν ούν αυτοί, 
καθάπερ έκαστου ή πτώσις έ σχημάτισε, καί ώς ό 
φύβος παραποδίσας έββιψε, τάχα καί ώς είς αυτο
σχέδιου τάφον καταχώσαντες εαυτούς, κα\ χανεϊν 
αυτούς ευχόμενοι χσί τδν τάρταρον. Έπί τούτοις 
έφίστανται τδ άλλύφυλον. Καί ώ τού τεραστίου θαύ
ματος I σκότος αύτοίς πρδ οφθαλμών κατά τδ ψηλα-
φητδν είς άποκρυβήν τών δεδεημένων τού μάρτυρος* 

tile* euras ceasarefecii vir, in veritalis rei abyssum & μάλλον μέν ούνού σκότος, άλλά παρόρασις - ήδη δέ 
ουδέ αύτη, άλλά στύλος τις, οίμαι, νεφέλης τά τής 
φάραγγος άναπληρών κενώματα, λανθάνειν τούς κοί
τα ζο μένους έποίει, καλ οία λαγωούς καταφυγόντας 
είς πέτρας άποκρύπτεσθαι τούς ίχνευτικώς έμφυο-
μένους αύτοίς. Έξεμετρήθησαν ώραι συχναί. καί οί 

κύνες ούκ είχον τδ ζητούμε νον θήραμα. Καί τοίνυν ίκανώς έν κενοίς τούς τών ίππων χατατρίψαντες 
πόδας,άπέκιμον, καί τεθηπότες ίσταντο, διεκπεταννύντες πανταχού τής έκεϊ γής τάς δψεις. Καί έώκει-
σαν μελετά ν επιπλέον πράγματα σχείν, έξερευνώντες εξερευνήσεις, έως αύτοίς τούς άνηνύτους μόχθους 
έπαυσεν άνήρ, είς βάθος τού τής αληθείας προκύψας πράγματος, καί θείον είναι συννοησάμενος τδ έπι-
προσθούν * δς καί εί; μάτην έξείπεν αυτούς πονείσθαι, άκίχητα διώκοντας, χαί Ακαταλήπτοις επιβάλ
λοντας. Καλ προσέθετο είπείν, παραμιγνύς τή φιλοσοφία τής . . . . . . 

desceudena ei diviaum esse sospicaius quod acci-
dorat; qui in vanuni dixtt defaiigari persequenles 
eoa quos eonscqui non licebal, et incompreheiisibi-
lia atiingere instanies. Et dicerc addidit, miscetis 
pbiJoeopbia?.... 

De$unt malta 
29.·.. in exsisleniiam materiaecxperiem attenuen- C 

tur ita ul non lanlum ipai apud oranium aUissiinum 
Deum sint, sed et alios supra terratn tollani; et 
hucusquo quidcm exallari faciunt, dein vero et in 
lerra iterum absque defectu perslare. Et sic quidem 
quiienebras ferl (σκοτοφόρος) et circa ipsumpropbe-
tae el aposioli et quibuscunque aliis Deumomnipoten-
tem cognofceniibus exaltari leviorea cooiigit el ad 
superiora promoveri, in quantum ipsos suatulU qoi 
in sublime eleval, gaudent moliiplicatam videnies 
pulcbritudinem el coelum boimmbus repletuin ita 
uljam non desertus aeiber dicaiur; quo volatu 
elaii lanquam ccelicolae (lunl per aera procedenies. 
Si vero taaquam equis ealularibus sublime tollun-
turqui solvuntur, siiuulexaUari visi ram salvame 

κθ' είς άύλίαν λεπτύνωνται, ώς μή μόνον 
αυτοί πρδς τφ άνωτάτω πάντων θεφ είναι, άλλά 
καί έτερους υπέρ γής κουφίζειν * καί τέως μέν 
ούτως άνωφορείσθαι ποιείν, είτα δέ χαί τής γής 
αύθις άβλαβώς γίνεσθαι. Καλ ούτω μέν δ σκοτοφσρος 
καλ οί άμφ' αύτδν προφήται καλ απόστολοι, καλδσοις 
άλλοις τών είδότων τδν έπί πάντων θεδν άρθήναι 
κούφοις έξεγένετο, καί μετεωρισθήναι, είς δσον 
αυτούς άνέλαβεν δ υψών, χαίρουσι, πληθυνόμενον 
βλέποντες τδ καλδν, καλ τδν ούρανδν ανθρώπων γέ-
μοντ'α, ώς μηκέτι ερήμην αίθέρα λέγεσθαι* δπου 
άνιπτάμενοι ώσελ χαί ούρανοπολίταί τίνες γίνονται 
αίθεροβατούντες άνθρωποι. Εί δέ καί ώς έπί σωτη
ρίου Ιππασίας μεταρσιούνται οί λυόμενοι, συνέποχοι 
δοκού ντε ς είναι τφ βυομένψ μάρτυρι, άλλο καλ 

martyre, et faoc mirabile aliud esl in cogUaitonutn ^ τούτο θαυμάσιου, είς φαντασιώσεις αναγόμενου νοε-
quasi delirameuta iuduccns,sicul raulia ei profunda 
beaiis aniiquilus inclaruerunt. 

50. Horum omiiium quae uarralionem Jucondam 
effeceruut, si audilorum quis exempla prtsca in no-
bis quaesicril,equidero non repugnabo. Longi aulem 
libri, quales de islis a sapicnlibos exslant, opus non 
amarenl. Non enlin opcrici pulcbre elaboraium 
revolvi. De jam dictis auiem si meiuis nostrac liber 
replelur ei enarrailonibus angustialur, longitudi-
•nein lamen reDiiltimus cantum novissimum ad ju-
cundiuiem audilui elaboranics. Cur cuim aliorum 
vestigiia ingrederemur, quando sermonis semila 
ιιοα arcu angusiiaiur, sed 1u maris laiiiudinem 
exieodilur? 

ράς, δποίαι καί πολλαί καί βαθείαι τοίς πάλαι μα-
χαρίοις άνδράσιν ένέλαμψαν. 

λ'. Τούτων απάντων, ά δή καί φύσει ταίς άφηγή-
σεσι παρυφαίνεται, εί ζητοίη τις τών άκροωμένων 
καί υποδείγματα τά παλαιά έν ήμίν, έγώ μέν ούκ άν 
τάχα όκνοίην * αί δέ μακραί βίβλοι, δσαι περί τά 
τοιαύτα τοίς σοφοΐς έκπεφώνηνται, ούκ άν φιλοίεν 
τδ έργον. Ού γάρ χρή τδ καλώς έκπεπονημένον άνα-
πολεϊν. Τών δέ γε προσφάτων εί καί τδ τής ψυχής 
βιβλίον ήμίν πέπληθε, κα*ι τοίς διηγήμασιν έστενο-
χώρηται, άλλά τδ μήκος ύποστελλόμεθα, άοιδήν 
καινοτάτην είς τέρψιν άκοαί; πραγματευόμενοι. Τί 
γάρ τ;ίς έτερων άκολουθητέον ίχνεσιν, ένθα ή τού 
λόγου τριβή ούκ έστενοχώρηται ώς είς άτραπιτδν 
τρίβου, άλλ' ώς είς πέλαγος πεδιάδων ευρύνεται. 

ι 
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λα*. Χθες γούν παρ* ήμιν χαί πρδ τρίτης, ινα τής Α 

εδρυστέρνου κοιλίας του έν ήμίν συγγραφικού βεύ-
ματο: βραχειάν τινα παραββυήναι άφήαομεν λιβάδα 
πρδς Ινδέ ιξιν, άνήρ στρατιωτικδς, του φυσικού δρ-
θίου πάλαι κατακλασθείς, καί τού άνωφορείιΟαι 
παραλυθείς, ώς καλ συγκεκυφέναι, καί έπ\ τεσσάρων 
jkiivew έφ' ίκανδν κατά τά βοσκόμενα, άφήκε μέν 
περί γήν ίλυσπάσθαι, αρθείς δέ είς ύγίειαν, δτε 
πάντως θελητδν ήν τφ μάρτυρι, ούπερ ένδελεχώς δ 
ασθενής προκυλινδουμενος ήν, καί τέλεον άρτιωθελς 
ατεέπτη, παροράσεως άλισκόμενος,καλ μέμψινέχων, 
δτι μακρδν χρόνο ν ήμίν είς δψιν ήκων, καί ύποκι
νών ϊλεον, είτα δή μετά τήν άνάββωσιν ουδέν οΤς 
Ιδει δμιλήσας, άπέδραμεν, οΤα τού τής υγείας πτε
ρού χι\ του πόθου τής πατρίδος άφαρπασάντων τδν 
ένθρωπον, έν δε υτ έ ρω τά πάντα ΘΙμενον. 

λ{?. Τοιούτον γάρ ή, καθά τις είπεν, έκτδς καλ 
ταρ' ελπίδας χαρά, ήτις αίφνης έπιπνεύσασα με-
τχρσιοί τον χαίροντα* καί πάντων μέν έχλανθάνει 
τών πέριξ, είς έν δέ καί μόνον απευθύνει, τδ πρδ 
οφθαλμών, καλ ου πε ρ έτυχε ν αγαθού. "Οτι δέ καλ τδ 
αντιστοιχούν τψ τοιούτη) χαλφ, ή αυτόματος λύπη, 
ούδ* αυτή απασχολεί τδ λυπούμενον είς πολλά, είς 
Ιν βέ εκείνο μεθέλκει τδ ύλαίον χαχδν τής παρά 
πόδα θλίψεως, νοείν έξ αναλόγου έστιν. 

λγ\ Άλλά τούτο μέν ούτω παρεμπεσδν ειρήσθω 
μοι. Έγώ δέ χαλ εκείνο τού μάρτυρος έν λόγω πάνυ 
αολλώ τίθεμαι, δπως ή τού θείου Πνεύματος έλλαμ-
ψις αύτψ έναυγάσασα, καλ τδ έκ φύσεως έπι προ· G 
σθούν, σκέδασα?α, προγνώσεως ένήστραψε φώς« 
"Λγνεία γάρ, χαλ δσοις άλλοις άγαθοίς αί (στορίαι 
πχραδεόωκασι, ναθηραμένος τήν ψυχήν, καλ είς 
κροόρζσιν διέβλεψε, καί ταύτην προφήτου, δς, πα-
ραξέσας τδ τής Γραφής, μυρίαν έν τ) οίκεία πατρίδι 
τιμήν εύρατο, κα\ ούτε έν αυτή άτιμος έστ^ καί 
πανταχού δέ γής ύπέρτιμος.1 

λδ*. Καί πίναξ τού λόγου τούτου δ λάμπρος Νέ
στωρ, έν ψ τού ημετέρου διορατικού μάρτυρος δ 
προαγορευτικδς λόγος κείται δσα καί στήλη τινί έγ-
γλυφείς · δ; καλ τελεσφορηθείς, είς πέρας έκβέβηκε. ' 
ΑυαΤός τε γάρ, ώς προηγόρευται, ύπ* αύτψ νικητή 
πεαών έπιπτε, καλ αύτδς υπέρ ^Χριστού νικητής 
άβλητής έκειτο, ένθα καί καλδς ό τής προφητείας 
τφ Δημητρίψ μιιθός. Μερισμ\ς γάρ τών βραβείων ® 
χεί κοινωνία ώσπερ αιμάτων χύσεως υπέρ θεού, 
ούτω καί στεφάνων αθλητικών καλ τής άνω μχχα-
ριότητος. ΤΗν μέν γάρ τψ γε/νχιψ Νέστορι έπικρύ-
yoi τδν είς μαρτυρίαν άλείπτην τε καλ διδάσκαλον. 
*Αλλ* ούτε τψ διδάξαντι θελητδν είναι τούτο έμεμα-
θήχει,καλ άλλως δέ φθόνος έδοξεν Αν ύποσμύχεσθαι, 
εί τήν ές ούρανδν αύτδς ανατρέχω ν, μή προσλάδοιτο 
σννοδοιπδρον καλ τδν άλείψαντα. Ά μέλει ουδέ μα-
χρδς έμεσολάβει χρόνος. Άλλ* δ μέν μαθητής άνω 
προήλθε, τδ γήΐνον βρίθος κάτω άφείς * έπηκολούθει 
&, θέων οίον κατ* ίχνη, καί ό διδάσκαλο;, έξαίρετον 
ίχων τδ μυρίοις χαταπεποικίλθαι αύτδς τραύμασι, 
χα\ ώσπερ χύσει λόγου καί σοφίας, ούτω προέχων 
χαί ταίς άπείροις τρώσεσι καί ταίς είς πυχνδν τού 

D E M E T R H . 
5*. lleri ergo ct miding lertiut, ut eiatig pecto* 

ribus gutlulam fluenii in nobis oratorii operlg slil-
larc sinaoius quod manifesleiur, bellator {ampri* 
dcni corporis reciitudiue orbatng et fraeUis, ita nt 
curvaius el quadrupeg inlercedat ubi opus erat grr-
gig iiigtar, teUureni quidem iegre membris perrepera 
cessavii, plena veroganitaieredooatag, nbi omnea 
wlenti mariyre acceperat quod anlea eominoo ge 
volutang, gaoua ei perlecle allevatng exsilieba», 
coniemptng culpa coneciug et obH*rgaiione dignn*, 
qnia diu nobig videniibus incedens «i migerationem 
poslsanilatem rectiperalain, non iigqu» oportebat 
iocombebai, ged ctirrebat qva eanilalis agilitag el 
pairi» longinqa» cbaritag honiDera raperet, poat* 
poaiiig omnibus. 

52. Naro id est, prout dixil qaidam, exira gpem 
ei gepogita gpe gaudium quodcunquo gabiio afil4na 
quod gaudentem efferal; et omuia caMera ex aoinao 
epcit, in uaam vero mentero flgit, qnod pra» oeulis 
eai el in quo bonnm iatud evenil. Qtiod vero lali 
polcbro ex opposito eet, «grilado improviea noo nb 
illo qnod mullig abnadat aegritudinibus animum 
dtglinet, in unum vero illod relrahit maleriale ma-
lum praesenlie angosli», illnd per aaalogiam cogi-
landum eat. 

55. Sed isUid eventam mibi dSclum ait: 5ed i l -
kid marlyrtg magoi utique facto, qnamodo divini 
Spiriiug Hlustralio tpgnro iUaminaag al qndd ία 
nainra obglruebat disaipang, pr«gci«ii(iaa lumeii 
eflulgere fecil. Gagiiiate enim etquoiquot aliig bonis 
tradiderunl higtoria? animam mundam fecit et in 
fiittira prsema ocnlog deflxil idque propbetas qiti 
mdil Scrip^ura? senicntiam, immensitm in patria 
propria bonorem invenii, nec slnc honore in ipaa 
eal, ged ubtque terrarum honore ninrfo nuocnpa-
iur. 

3ά. Sermonig illiug axcinplitm cel^ber Negtor, io 
qno noslri illuetris mariyris propbelirns sermo est, 
lanquam «alainnia insculpuig; qni e( maiure ad 
roetam devenil. Lya îig «nitn, nt praedicium e t̂, 
anleipgom viciorem ceciditvicuis, qui ipaepropier 
Cbriglum viclor athlcia jacebai, pulcbra propbeii» 
Demeirio merces. Bravionim enim divisio ct san-
guinig effuslonis communiux propler Denm sicol 
el coronamro aiblet» beatitndiuigque coelestis. 
Nobiiis Weator gtatuera '.^tUulorem in roaflyrio 
magiglrumque celasse. Sed nec doclorig illud »le-
glderium egge didicerai, ei alias Uvidia quodam 
modo ubegcere videbaiiir, si adeaelum lendens uoo 
viae socium instiiulorem aasnmerct. Nec longuio 
ganeelDuxil tempus. Discipulus jn excelsum abiit, 
lcrreslre pondus deorsum desereni; geqaebatnr au-
lem vcsiigiis insistens el magisier, electam habeng 
gorlem ipse millc vulnerum varietale dislingtii, et 
qiicmadmadiim germonig el gapienlix effusione, gic 
et innumcrigvuloeribug el quam plorimis corpo-
rU forandnibna prajglare. Nam lyranni isli e mar-
tyrig ipgU carnibug, ut puto, gaiurari cupiealea, 



195 EOSTATHIl THESSALONICENSTS M K T R O F O L I T J B 196 
dmtibus proifmmn laniatvj dubila*terunt; lanreis Α σώματα; τρήσεσ·.ν. 01 γάρ τυραννικοί άνδρες έχεί-
anieni aeatis tnacronem dttbUnltoncm istatn sanavc-
rnnt. Et martyris corpua sic morsnm ab IrUegritaie 
formalionjs golvebalur, et lanceamm mulliludini 
«xposiitnn jacebat. Unneqttisqtia lanceam Hli infl-
fere euptebal pergraUm prsedam lyranno. Non so-
luui omnia in laieribos perquislvernnl nariyris 
ossa, aerf el fregertmt, sangmnis venae inciderunt, 
necfodcrnni in modum pntei aed flnminis ID more 
aperiierimt. Si aliier thesaunim fodcninl, qttem 
ipti juxla proverbinm carbones rppererunt, fldeles 
vero salutisdmlias, eed boc qitidem eiib far.lum ve-
tiit, iltud vero penrcrse agentoa lOderiint. Qtiid ipsi 
vii« pneeenlisdoioroa ad saquMitia prodigia? Vtilne-
ribuscaro, canUbus ad Deiiro oa abimdabal. Fluebat 

νοι, καλ σαρκών αυτών οιμαι τοΰ μάρτυρος έφιέμε-
νοι χορέ σα σθαι, οδόντας μέν έ μ πείρα ι είς άνθρωπο-
φαγίαν ώκνησαν · άλλως δέ λόγχαις είς όξείαν έσφυ-
ρηλατημέναις στ^μωσιν, τον δκνον εκείνον έξεθερά-
πευσαν. Καί τδ σώμα του μάρτυρος ούτω δικνόμενον, 
τής όλομελούς παρελύετο πλάσεως, καί οΤά τις δου-
ροδόκη ταίς μυρίαις λδγχαις έξέκιιτο. Πάς τις έφι-
λοτιμείτο βάπτειν τήν λδγχην είς αύτδν, γλυκεΤαν 
ταύτην άγραν τφ τυραννώ θηρώμενος. Ού μόνον 
έξηρεύνησαν πάντα τά κατά π)ευράν όστά τού μάρ
τυρος, άλλά καί συνέτριψαν. "Ωρυξαν αίματος φλέ
βας · καλ ούχ ύπενόμευααν, ώς ε\ζ φρέαρ, άλλ' ώς 
είς ποταμδν άνεστόμωσαν. ΕΙ δέ τρόπον έτερον θη-
σαυρδν ώρυξαν, δν αύτολ μέν παροιμιωδως άνθρα-

aanguis, ille vero in basilica? tinciuram pnrpuram i l - Β κας εύρον, οί δέ πιστοί πλούτον σωτήριου, άλλά 
lam aestimabal, effuso lingeniis liqooris flore tanquam 
ei purptira pisce e martyris roqwre el ut purpuret 
vestimemi permaneret pulchriludo orabat, nec de-
ficerot HQijiiam. Et aecendit oratio *t annnit Deus et 
pulcbrum illud fieri decrevii. Ecce permanei con-
stanior. Immersue est in mariyrfi sudoribus et aan-
guine, quibua lavatascadens somno beato consopi-
|Q8 eai, citjus cxpergefaciio in perpelu» vila vo-
liipiatem eat evigilatio. Etquanium flucbat sangois, 
tatilaiu ipse preccs ad Deuiu fundobat, ne bone 
parvi pcnderet. Vareeundia aaffusns postalatom 
porrigebat ei a primo audHo petilum habiitt, qaia 
BOII oal quod vacua cadal justi oraiio. Tyrannice 
agcnles, a corpore ciliita niartyrie animam etpel-

τούτο μέν παρηκολούθηκεν * εκείνοι δέ άλλά κακο-
ποιουντες έξορυττον. Τί δέ αυτό) τά εκείθεν άλγή-
ματα πρδςτλ ύστερον θαύματα; "Εγεμεν ή μέν σλρξ 
τραυμάτων, τδ στόμα δέ φσμάτων τών είς θεον. 
Κατέβδεον αίματα· δ δέ ώς είς βάμμα πορφύρας 
ταύτας βασιλικής έλογίζετο, χεομένου τού τής βαφής 
άνθους ώς άπδ κογχύλης τινδς τού μαρτυρικού σώ
ματος, καί ηύχετο παραμείναι τδ κάλλος τής άλουρ-
γίδος ταύτης, καί μηδέποτε διεκπεσείν τού χαλού. 
Καί ή ευχή άνέδαινε, καί δ θεδς χατένευε, καί έπε-
ψηφίσθη τδ καλόν. Καλ Ιδού παραμένει μόνιμον. 
Ένεκολύμδα τοίς μαρτυρικοί; ίδρώσι χαί αίμχσιν, 
οΤς λουσάμενος άναπεσών ύπνωσε ν ύπνο ν μακάριον, 
ούπερ ή έξέγερσις είς άπολαυστικήν άειζωΐαν έστλν 

Ιοτβ conabaiitur; illeautom ulpermaneret rogabat, ^ έγρήγορσις. Καί δσον αυτά έζέββεε, τοσούτον αύτδς 
noc aolverelur ut ferocius ia Deum inaurgoates έξέχεε τήν δΙησιν είς θεδν, καί μή περιιδείν ταύτα, 
boaiee ae ipaos laedereot. Αυσωπίαν προσέφερε * χαλ είς άκοήν ώτίου ύ πάκου-
αδείς έχει τδ αίτηδέν, δτι μηδέ έστι διεκπεσείν άπρακτον δικαίου εύχήν. Οί τυραννούντες άπανιστ^ν 
τού σχήνους τάχιον τήν τού μάρτυρος ψυχήν έδιάζοντοβ δ δέ παραμένειν αυτήν ηύχετο, χαλ μή άπο-
λυδήναι, ώς άν δυμομαχούντες οί τού θεού εχθροί εαυτούς βλάπτοιεν. 

55. Deinde marhiualor dtemon non eo usqtie ar- λε'. Είτα δή δ χαχομήχανος δαίμων ούχ &ν χα\ 
guebaiur, qui nesciebat ai tam nobili, intrepido et εντεύθεν έλέγχοιτο, μηδέν είδώ;9 εί τψ ούτω γεν-
fotttssimo tremores qtioadam macbinaretur a 
pugnando delerrentes et trepldaiionis tolun» aeor-
pianem prslenderei, frangere volens a curan ae-
Miudum Deum illutn qtii lam foriiter etalacriier in 
piigna currebat ei boalis laqnooa capreae agilicaie 
cludebat Car baec meditarls, malltiae inveniorf 

ναίψ χαλ άδειμάντψ χαλ χαρτερόφρονι δείματά τινα 
έσοφίζετο, τού άδλείν άπείρξοντα, χαλ φόβου πρό
βλημα τδν σκορπίον προΐσχετο, έγχόψαι θέλων τού 
χατά θεδν δρόμου τδν ούτως έντρεχή χαί χούφον 
δραμείν είς άθλησιν, χαί τάς τού εχθρού παγίδας 
δορχάδο; δίχην ύπεραλλόμενον. Τί τούτο νοείς, ώ 

Cer forlisfiiinoinleroptimos poerllia moliris lorri- D σοφιστά τής χαχίας; Τί τψ έπλ μεγίστοις άνδριζο-
cuia? Gur fortitudiiiis vaslum ignem timoris gutta 
refrig raults exsiinguero roiitenills? Noo sic vene-
ftciim piingena scorpio deflgtl liqnorcm, ot ferven-
lieMini flde infascet z^li erga Denm ignes. Lanceae 
valde tnuliae cnepidibus ία marlyrem infix» non i l -
lum a ΓυΠί anlmo solvereni, et scorpion<s aUmulus 
indlgna cogiiare cogel niagnanimumTMihi videtur, 
ο divinuin et sapfena aadilorium, majori sliniulus 
tnrroenioruin excogiiatione tyranaice ageutein ex-
cogitaturo fuisoe, quam praviiatie nagiatrutn φε-
monem, a quo auimutn assumpserat.dotniaaior ilte. 
Qui quidcro tyrannice agendo discipulus nobilins 
in viue soluiionem martyri lanceas infixit; qoi 
vero icorpionis acolcuiD acnii in illun), neo per-

μένψ φαύλα τεχνάζη φόβητρα; Τί πυρχαίάν θάρ-
σους σταγόνι φόβου ψύχοντος χατασβέσαι φιλονει-
κεις; Ούχ ούτω ψυχρδν ύγρδν σκορπίος χεντρίζων 
έναφίησιν, ώς χαλ μαράναι άν τψ θερμοτάτψ τήν 
πίστιν, τούς τής χατά θεδν ζέσεως άνθρακας. Αόγχαι 
μάλα πολλαί τάς άχωχάς τψ μάρτυρι ένερείσασαι, 
ούχ άν αύτδν τού ευθαρσώς έχειν παραλύσωσι * χαλ 
σχόρπίου χέντρον άρθέν άγεννές τι φρονείν αναγκά
σει τδν γενναιόφρονα; Έμοί δοχεϊ, ώ θείον χαί σο-
φδν άχροατήριον, μεγαλοφυέστερον, τή τών βασάνων 
έπινοίχ τδν τυραννούντα έπιβαλείν, ήπερ τδν της 
χαχίας διδάσχαλον δαίμονα, φπερ αύτδς ύπεφήτευε. 
Ό μέν γάρ τυραννείν μεμαθηχώς γενναιότερον είς 
άπαλλαγήν ζωής τψ μάρτυρι τάς λόγχας άντέστη-
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σ·.ν· ό ο« σκορπιού χέντρον έπεξαγαγών αύτψ «Γη 
δν ούτε βλαπτικός πάνυ, καλ οό61 κατά τέχνην άντί-
«ζλος, μάτην αύτδς καλ νυν βσυλενσάμενος, είτε 
πρδς φόβον τδ τοιούτον έμηχανάτο χαχδν, είτε πρδς 
•άνατον. Ούτε γάρ έξεφάδησε τδν άδλητήν δ σχορ-
«ίος, τδ του δεαδδλου tΓτε κέντρον, είτε βέλος, άλλά 
καί νεκρδς f χειτο. Ένδα χαλ γελ$ν τοΤς δερμοτέ-
ροίς έπεισιν, έφ« οΤς δ πανοδργος χαλ τήν κακία ν 
σοφώτατος ένηπέαζε. Πάντως γάρ άγνοών έτεχνά-
ζετο, χαλ το άγνοείν έπ* αμφότερα, είτε χακόν τι 
έιάθηται δ σχορπίος τδν άγιον, χα\ εί φδδον δ μάρ
τυς πάδοι τινά πρδ; τδ τέχνασμα. Καλ αύτδς μίν 
βύναμιν άν εαυτού μεγάλην τδν σκορπίον ώνόμασε, 
τδ θεϊον βητδν Ιερόσυλων, τάχα που και είς μέγεθος 
τολύ δγχουμενον · οποίον χαί ο! παλαιολ λογογρα-
φούσι τδν τοδ Όρίωνος, ή καί άλλον τινά, δν καλ $ίς 
οδρανδν οί πάντα τολμώντες άνήγαγον · δθεν καλ 
πλήξας δαύτου τδν θήρα, τδ χέντρον τε ήγρίανε, 
καλ δράστη ρεώτερον τδν (δν ένειργάσατο, χαλ είς κί
νησα διεθέρμανεν έντονον, δαλπόμενος έλπίσιν, ώς 
αρχή έχφοδήσει τδν άδλητήν, χαλ άγεννές τι πείσει 
ορσνήσαι, δ πάντως ούχ ήν άξιον τού πεποιδδτος 
έπίθεδν· ή Αλλά χεντρίσας, άγχννέστατα βίψει, χαλ 
άποστερήαει της άδλήσεως, χαλ έλαττονήσει του 
Νέστορος · εΓπερ αύτδς μεν Αυαίον τδν Ούτω μέγαν 
χατήνεγχε, Δημήτριο; δε ζώου τούτου Ιργον γένη-
ται. Περιέπεσε δε άρα τοίς εαυτού διαδουλίοις δ χαλ 
τήν αρχήν Αφρονευσάμενος, καλ μέχρι δε πέρατος 
τοιούτος ών τοίς δρδά φρονούσε καλ χατά Θεδν. Ού 
γάρ έτχε λογίσασδαι λέοντας έπαφιεμένους μεν μυ-
ριαχου τοίς τού θεού άγίόις, αργούς δε είς τδ βλά-
χτειν μένοντας · ούδε άρκτους φρίκη ν Ινδεδυμένας, 
χενδδν μεν έπιφυομένα?, χαινούσας δε ώς είς άνε-
μον· χαλ έτεροι; δέ δηρίοις έμδλέψαι, τοίς μέν 
άχρακτούστν είς τδ χαλ βλάδος έπάγειν τοϊς θερα-
πευταΐς του βεοΰ, τοίς δέ χα\ χειμένοις νεχροίς · 
έτέροις δέ χαλ είς δουλείαν ύπαγβμένοις άχδοφορι-
χήν, ή χαλ άλλως άμδλυνομένοις τήν τής θηριω
δίας άχμήν, χαλ μαλθβχιζομένοις είς τδ χειρδηθες. 
Έπαθε χαλ Παύλος έξ έχίδνης δαγμόν· άλλ* έχτινα-
ξάμενος ταύτην, έπίχλησιν δείαν έπετΜει άλεξιφάρ-
αακον, χαλ τδ τραύμα έθεραπεύετο. Ούχούν χαλ τό> 
άημητρίφ ήν μέν άμφοτέρωθεν ού φδδος κινδύνου * 
χιντρισδείς τ ε γάρ είχε διεκπεσείν άδλαβής · είχε δε 
χαλ τδν χεντρισμδν πάντη διεχφυγείν. Είλετο δή 
τδ θαυμασιώτερον. Πληγή ναι μεν γάρ αύτδν ένε-
τοίει τι χάρμα τφ τε δαίμονι χαλ τψ δαιμονώντι 
τυράννψ * μή έαδήναι δέ ψαύσαι—άλλ' ήν τούτο τε-
ρατωδέοτερον · τούτου δέ πλέον τδ χαλ νεχρωθήναι 
τέντού δαίμονος τρόφιμον. Ζήν μέν γάρ τδ δηρίον 
μή πελάσαν τφ μάρτυρι ούχ είχε θαύμα πολύ9 χεί-
οθαι δέ νεχρδν τδ γέμον δαίμονος—άλλά τούτο πλή
ρες ήν τέρατος, πολύ δέ πλέον χαί δ τρόπος τού 
θαύματος. Ού γάρ τινι τών σωματικών, άσωμάτφ 
δέ 'δργάνφ, τψ διά δαχτύλων τύπψ τού σταυρού, δσα 
χα\ βέλος έχλεχτδν έπαφιεμένψ, τδ τού δαίμονος 
άργδν άφήχε χείσθαι δργανον · χαί μικρδν τούτον 
βίψας ύποδρηστηρα τού δεινού παλαιστού, χαί τδν 
μέγαν εκείνον άλείπτην έν ταυτψ κατεπάλαισε. Καλ 

L DEMETR1I. Μ 
• nicioeos omnino fuif, noe porite adversarius flrn-

etra ronslHi tire ad ttmorem, sivo ad morieni 
mala tec exeogUaverit. Nee enim perierrait atbta» 
tam scorpio, giva diaboll aculena, give, jacalnm, 
»ed roortoas Jacebat. Inde ardeniioribua viitere 1U 
cet qaibug macbinaior el malilia eapientisaimug 
pneriHier uti prapgtnnpgil. O:nnioo enim ignoraitg 
macbtaabatur, Ignoranlla duplici tum ai ad mala In 
atiqno dlaposoerlt acorpfo aanctum, tum si mariyr 
de machinatione qtildqnain meins paasos fooril. 
Viree suas magnag georpionem noininavit, divina 
voce profane uiens, forsan ttimore magno inflaium; 
gicii! e( veterot scripsernnt de Orione, attt <fc quo-
piam alio, qaem qtii omnia aurient fin coeltini in-

I duxontnl, unde et aaam percudena bellaatn, am-
lenm siimniavit, efBcaeius ventnttm effacii, ot in 
contorqHendo magiginfiammavU, gpeferveng, quagi 
qui alhlelam perierritura* egget, atqne ignavum 
qnid cogilare gaaderei; qnod aeqiiaquam de eoqni 
in Deom coofldebat gperandHm; aul aliter aculro 
giimulang, igtiariter prootratiinig easet et vieioria 
privalumg, ec inferiorem pnagttturag Neslori : qui 
quid«m Lyasan adoo magnum devicii, l>emetriiifl 
voro animalig tstiog op«a factes rnignet. VerVn ergu 
in inganig consiliU guix qui ab inilio giolie fait 
ogque ad ftoem talia in recie et gcoiindoiii Douin 
gentiealea perteverat. Nou eiiim cognoKere deltebal 
ot looneg in Del gaooiog toxcealoe immUiaret · 
gegneg ad noeondum ncc urtog borroro indoioa qui 

; lerociterqaklein irraaotea, qoagi in venium iohiant 
ot ui lotn alkag belloat conapieerei e qvibaa aKa In 
nocvnMoiam DeS gorvig aflerendo iaerteg essenl, 
alise morto» jacereot; laoi altaa cougpieoret ad 
οπότε poruada aaua, vel qu» aliier fora indolo 
exol» cnrareoiur. Morgua vipene pasgog est Pau-
lns. qua rtjecu, lnvocaiion«m Dei niedicamonUim 
adbibuil ol fulnag ganavit. ^Uar Demeirio noa erat 
pericali limor : aeuleo enioi vulaeralo coailgit 
€olttmem evadere; coatigii el vuloua onnino effu-
garo. Majori itaqao miraculo aaag erau Nam quod 
ganeiatue egaei, dcroosi diabolieoque ae gerenU 
lyraiino gaodiam aflorobat, qood vero Ungi non aioe* 
reltjr-^qnod majug prodtgiumeral— maximum ?ero 
qvod noearettir dsmonig aiumnat. Etenim qood vire-

1 rot quidemad marlyren non appropinqaaiie begtia, 
magnom aoa erat prodigiam; qood vero moriua 
jacerei demonig plena, hoe gano rea erai portonlo«a 
muhoque anipHag. Mon eoi» aliquo e eorporeia, 
Incorporeo procaranie orgaao, crocig por digjiog 
gHpto leli oleoti lngiar iaMBieao oflecit ul gegne de-
monig jaooroi orgamim; ei parvan terribilig advor-
garii gorvain protlravU oi magraai in ooilom devi-
eil ingliimorcm. Qot quidem iogidiabaltir repfaiiiie 
aainiaHg tmpoiR, aileo coalotiem animnm gubactu-
rxs ; iogidiao voro Irridebai ille, quippe qui coui 
unlua amSmoiar gob animalcali forma appareai et 
oaloadal ae repcilem ox alto doetdigge, οι poietittaa 
xititaiein ftc demongirel, et qiiod uade gervig Dei 
fioceal aporte et, utaiuot, tn factom non babet qnos 
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tantuin avereos viriliier aggreditur. Quemadmodtim Λ δ μέν έμηχανάτο, έν χαμερπεί ζώ·:> καταββίψαι τδν 
eniin quisquc non allennm a lutcra illud observat, 
sic parviiale suacuro ipso consocium animal bellua 
raagna stbi devinxit. Nullum enim scorpio ex fa-
cie et ore nocunienlum miuit, sed exlrema in canda 
geposiium gestat vonenum. Ei daemon aperia qui-
dem consiliorum ei ui iia dicam aaie oculos ei pio-
palain ejaculalur nialum nullo modoprae se forentia, 
baec voluplatis qua permulcenlur plerique ungucnio 
linieos; relro veroetab uliitno perniciem fert in 
inferni decipulo involveniem, simpliciorem qtiemque 
a principio inducens, limoremqtte celaus, in fine 
vero dolo bellico victor ad maciationem, non lucla-
tionibus obversa fronie, sed ut dixerit aliquis 
canda? opera. 

ούτως ούράνιον * ό δέ κατεγέλα τής μηχανής, εί δ 
τοαούτος είναι δοκών ουτω μικροφυεί ζώω έμφαν-
τάζεται, και τδ έξ ύψους καταπεσείν έν τω έρποντι 
διαδείχνυσι, καί τδ μικροφυές δέ ούτω παρεμφαίνει 
τής δυνάμεως, χαί τδ μή έχειν βλάπτειν τούς τοΰ 
θεού εις εμφανές καί δ φααι χατά στόμα, άλλά τοίς 
δπισθεν άνδριζόμενον. *Ως γάρ άν τις ούχ έξω του 
προσφυούς καί τούτο χατασχέψηται, καί ώς ομοιό
τητα τινα σώζον πρδς αύτδν δ μέγας θήρ τδ συγγε
νές τούτο θηρίον ώχειώσατο. Σκορπίας τε γάρ έχ 
τών χατ' δψιν χαι χατά στόμα βλχβος ουδέν προίσχε-
ται, άλλ* άχρφ τφ ούραίφ έγχαθήμενον φέρει τδ 
θανάσιμου. Κα\ δ δαίμων τά μέν προχγοντα τών αυ
τού βουλευμάτων καί ώ; είπείν προ οφθαλμών χα\ 

πρόσθια προβεβληται, χαχδν ουδέν τι προφαίνοντα, χρίων αυτά τφ φαρμάχφ τής ηδονής, ύφ' ής χολα-
χευόμεθα οί πολλοί * τά δε κατόπιν χαί έσχατα ολέθρια φφρει, χαί είς πέταυρον $δου κατάγοντα, υπα
γόμενος μέν έν χαταρχή τδν άπλούστερον, χαί έπιχρύπτων τδν φόβον, τφ δέ τελευτώντι χαί κατα
στρατηγώ ν είς φόνον, ού ταίς προμάχοις βαδιουργίαις, άλλ*, ώς άν τις είπη, τφ ούραγήματι. 

36. llaRC sufficial dixiese. Dolosi vero errorisar- Β λς-'. Καί τούτο μέν ούτω πεπορίσδω ήμίν. Τού δα 
tiflcisealuladaaphisma vanie imaginibnsdisaiinulare» τής πλάνης δολίου εύρετού κάχείνο σοφιστικδν, έπι-
insidiarum vero acitonein persuasive struere, el ve -
ritaiis speciem osieniare. Nam vano errore metum 
ciert, non antem infirmtim animuin aiupefacere 
valel. iudical cnim mene noo inant ludibrio veri-
laiem convenire. Quod vero juxta veriiatem lerri-
bile, licet in parva re offeraiur, majorem litnorem 
provocat apud veraces. Ideo draconem apparera 
non fecit Hlusionnm auctor, qualia mulla in alios 
incitarit. Non enim malam vemaculum, eoque ipso 
©cirtis pbamasina videreittr. Nec leonein aul siraile 
animal in prelium misii (nbi enim sylva qu» be-
stias legat ac deiegat ?); scorpionem vero aaimai 
talibu* locisutplnrimum sopilnm et miiritum, unde 
aon falli se credidit, sed juxta verilatem ina-
lum inducere. At si auimai non est magnum, nec 
pro aua naiara terrefacit, sed nobis persuasum es-
sel contra naturam ilind in lumorem degeuerare, lan-
quam itnmundo plenum epiritu, el nianuuin iaalar 
longarum inlorquere forcipes, qtiod aliquis de aliua 
simHiiudinia animali excogiiaret, pedibns vero 
mrinqae aupra menaurain arrecium ei e&pe am-
btilans et pugnans, aculeom vero vibraos ulira mo? 
dum longum jaculum ad tremefaciandum conior-
quen*. E i illod promptuarium erat veneni q»od 
Ibesaurizavii in leihi divitias bellua, el quauluro 
dsemon propalavii, maluni malo cumulans. Con-
feeiim et colori borrenduin quoddatn iuimiecuil ci-

κρύπτειν μέν τδ δοκείν φαντασιοχοπείν, έθέλειν δά 
πιθανώς έχειν τήν σχηνήν τής επιβουλής, χαλ παρ-
αυγά(ειν τδ αληθές. Φαντάσαι μέν γάρ τδν φόβον, 
εί καί μέγας έχείνος, ού πάνυ τι έχει έχπληξιν παρά 
γε τφ φρονούντι στερεά. Κρίνει γάρ ή ψυχή, μή 
συμβαίνειν τήν άλήθειαν τφ φαντάσματι. Τδ δέ πρδς 
άλήθειαν φοβερδν, εί χαί είς μικρόν τι εξαίρεται, 
άλλά μείζον τδ δείμα προβάλλεται, οίς τδ είναι μή 
πάντη ψεύδεται. Διδ δράχοντα μέν ού παρέφηνεν δ 
τών φαντασιών τεχνίτης, δποία χαλ τοιαύτα πολλά 
έν άλλοις έχορήγησεν. Ού γάρ άν έδοξε τδ χαχδν έν· 
τοπον, άλλ' αύτόθεν φανταστωδες ήλέγχετο τδ της 
θψεως. Ουδέ μήν λέοντα, ή τι τοιούτον, έπαφήχεν 
είς πόλρμον (πού γάρ έχεί λόχμη, τά τοιάδε χαί χρυ-
πτουσα χαί έχφαίνουσα ;) σκορπίον δέ, χαχδν αύθι-
γενές, χαί τοιούτοις ώς τά πολλά τόποις έγχαταδαρ-
θάνον χαλ έκτρεφόμενον, δθεν ούδε φαντάζειν δοκείν 
έ νόμισε ν, άλλ* έξεπεξάγειν τδ χαχδν πρδς άλήθειαν. 
Εί δέ φύσει τδ ζώον ού μεγαλοφυές, ούδε οίον έχειν 
έχφοβείντδν έν, χαθεστώτι μένοντα, άλλ* έστιν ήμίν 
φαντάσασθαι παρά φύσιν έχείνον διεστηχότα είς 
δγχωμα, οία χαί άχαθάρτφ φυσώμενον πνεύματι, 
χαί χείρας μέν ώσπερ μαχράς προβεβλημένον τάς 
χηλάς, δ δή τις χαί έπί ετέρας δμοιότητος ζώου εί-
τείν έσοφίσατο, τοίς δέ εκατέρωθεν ποσιν έξη ρ μέ νον 
πέρα τού μετρίου, χαί πυκνά βαίνοντα, κα\ έναγώ~ 
νιον δέοντα, ήρκότα δέ χαί τδ χέντρον υπέρ δ φύσις 

nerens nigerqne color, quibua lalia aid(nalia dUlin- 0ίδε, χαί ώς οΓά τινα αίγανέαν πρδς έχφόβησιν άνα-
σείοντα. Καί ή ν εκείνο τα μείον φαρμάκου, δσον τε 
δ δήρ έθησαύριζεν είς όλέδρου βλβον έχ φύσεως, χαλ 
δσον δ δαίμων έπωχέτευε , καχδν χαχφ προσεπιτι-
θείς. Τάχαδέ χαί τω χρώματι φοβερόντι έπέφριττε 
χαλ ή τού τεφρού χαί μέλανος χρόα, δΓ ών τά τοιαύ
τα ζώα χρώζεται - χαί είς ετέρας φαντασιωδώς έξηλ-
λάττετο, ίνα χαί ώς είς χαμαιλεόντειον άγεννές βί-
πτοιτο, οίς έδόχει μέγα τι ποιείν. νΗσαν ταύτα, έως 
ή αθλητική χείρ έπαφήχε τδ τιμιώτατον βέλος" χαλ 
τδ λοιπδν ούχέτ* ήσαν. Άλλ' ό μέν φυσών έφευγε, 

guuntttr, «ι in alios variegabator; ul el diaiuaa-
leontis insur ignavt preceps raerat, cum aaian-
liem stupore. Ita se res babebat, cmn aiblei» ma-
nus venerandiim conlorsil leiam ei ampiiux noo 
erant; nam qu» aCftaverai aufugit, quod vero aflla-
tiim fuerai exanime jacebal. Et coromanis quidem 
inimicus coram se teli loco bestiatn hiveniam insi-
pienier aumpsit, foriiludinemque, ul aiunt, suam 
vibrabit dcucieitem in adversariam roartyrem. Qui 
autem binc et iude iterum aique iierum orgauo 
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τδ δέ έμπνβδμενον άπνονν Ιχειτο. Καλ δ μεν χοινδ; Α ottns accommodato, gigno Crucis» ttHH be*tiam 
«ολέμιος παρά πόδας ώσπερ δπλον τδ θηρίον εύρων, 
χαδοπλίσας ούτω μανιωδώς, τδν έαντού δ φσ,σι δν* 
ρλνάχορήγητονέπαφήχε τψ έ*ντιμάχν μάρτυρι. 'Θ 
ΓανΘις έτέρωθεν δργάνφ προχείρω χρησάμενος, τφ 
«ταυριχφ τυπώματι, τό τε θηρίον άφήχεν έβόίφδαι 

niorinain gtravil, lum eum «fui ad ternnodum ip» 
sias apeciem indoerat : quippc qai Meiriciun apo-
etnnn contra Inirepidum trepldat toaig histraiifeiiiiim 
faduorat, quaai lopinam quig vei VfelpiiiOfa spt* 
oiem «gorpang itrrerfciinpavldani voltoi 

«χρδν χα\ τδν είς έχφόβησιν αύτδ ένδνσάμενον, δς μσρμολυχείου δίχην χατά τού άτρέστου φδβητρον 
τοδτο έμηχανήσατο περιδεμένος, ώς εί χαΛ λυχέην ή χαλ όκωπεχην δπελθών τις έχφοβείν έ θέλει τδν 
ακατάπλητον. 

λ?. Άλλ' δ μέν σκορπίος ήδη χείσθω, καί παρ* 
ήμΝ ουτω χατεργασθείς· Ημείς δέ τών επαίνων 
ουθις έπί βραχύ τής μαρτυρικής εύψυχίας γενώμεδα· 
Λίθος τις οίον προβλής ταίς τών δοράτων έμβολαίς 
α:ίνχχτος δ οτερέμνιος μάρτυς έξέκειτο, καί τής 
χοδς θεδν άπαρασάλευτος πίστεως, κλνζόμενος οδ 
χίμεσιν, άλλ' αίμασι. Καί αυτά μέν πυκνά προσ-

37. Sed ecorpio qoidem none jaceat a trobie gfe 
oermone traetatog. lam voro ad martyrig inagna* 
nlmi landet redeamug. 8axi itistar aiguain telig Itt-
coacusses jaccbat martyr, oi in fide eifa Devm 
Imraobilis ablulug non flacltbos, sed 8»ngot<rc. Qul 
obttndanier qttldem qaaftaitog faebetabantur. tffle 
vero inieger stabat et fncolaiiiia» ondo acerrimui 

βάλλοντα άπημδλύνοντο. 90 δέ ακμαίος ήν, χαλ ούχ Β pttgnator contra errorem evasil. Supputabat boelia 
ιίβώς άμδλύτητα, έφ* οίς έαυτδν τομώτατον εξύνας 
κιτα τής πλάνης έστόμωσεν. Έμέτρει δ έχθρδς ταίς 
εις τδν μάρτυρα πληγαΤςτάς είς^έαυτδν, χαί ήνδλος 
«κω τραυματίας. Καί οΤς έδρα, πάσχων οδχ έφερε.' 
Τοξεύειν ταύτδν χατά ουρανού, χαί ακοντίζει ν χατά 
τοΰ μαρτυρικού σώματος, ώς ύπενδουναί τι παδεϊν 
χρδς άσεβε ιαν. Ώ αίμασι χαίρων δήρ,δ παμφάγος, 
evx είχε χ«> τοίς μαρτυρικοί* έπευφραίνεσθατ. 
Κχείνα μέν γαρ εύφροουνην αύτδ) δαιτρεύειν είχον 

εινά, τούτοις δε άλλ' έναποπέπνιχται· Καί φλέβα 
μέν τις τμηίείς χαταφοριχώνερον, ή χαί άλλως οδ 
γενναίον τραύμα παθών, χαί ίδών αύλδν αίματος 
εκπιδύοντα, είς ώχρον μεταβάπτεται, πα\ δειλίαν 

plagag aitas plagii martyrig, οι aie erat per totum 
•ufneraiug. Et in qoo egerat» patiens ιιοα loferaban 
Tela in c«tom jacnlari et to roartyris eorpas trang-
ftgere, qiiasi pati aHquanium inierr»itierei propter 
impietalem. Saagulne gaudeng belhta vorax, do 
martyris gorie non deleclabaturt Namquo illa gaa* 
dlnm ipgf iromolare habebani, ab hig vero aoffoca-
tusest. Yenarum quidem sertlonempatiluraut ab'«d 
Ignobile vulaug, viso salienie critore, in palloreiu ot 
fimiditatem conjicitur, natorali amisbO rabore» 
Qoi vero penitus spiritu viiali e»t privatu», tto* 
tolum nilii! ignobilo perpcssug egt, scd qiiagi pal-
ebritutline cnibegceng,viMliiaie b o n e g i a t B g ean 

πάσχει, τδ φυσικδν άπολέσας Ιρεδος. Ό δέ δλον έκχενοόμενος τδ ζωτικδν, ού μόνον ουδέν Ιπασχεν άγεννές^ 
«λλάχαλώςαΙς κάλλος έρεθόμενος πρδς άνδρίαν έβάπτετο. 

λη'. Έδόχτι καλ ώς δρος είναι Σ·.ών, καλ ώς πίον ^ 35. Videbalnr girui mons Sioii, igque Del mong 
&ρος θεού, ύπερηρμένον μέν τών χάτω τφ άνατετα-
(ΐένφ καλ δρθίφ καί ύψηλφ τού φρονήματος, φυτοίς 
ίϊ ώσπερ χορών παντοδαποίς άγαθοίς, ών δ χαρπδς 
άποδεδοται έν χαιρφ, ήδη δέ καί ταίς έμφυείσαις 
λόγχαις, ύδατα δέ ζώντα έξαναβλόζων τά τών αίμα-
των γεύματα, οΤς καλτά μυρα είς τδ έπιδν οΛ ν̂επέβ» 
êvssv. Έθεώρει έαυτδν καλ είς άρτον, είς δ ν ξύλα 

μέν οί μισόθεοι ένέβαλον, οΤς αί λόγ£αι ουγκεκρδ-
τηντο- ούκ έκρυψαν δέ, ώς χαλ τής τού θεού τρα
πέζης άπαγαγεϊν. Έββεέ ποτε ποταμού; διδασκα
λιών, χαλ παρέσυρε τους τών αίρέσεων * Ιββευσι 
χαί ποταμούς έχείνους αιμάτων, χαλ τούς δαιμονο» 
φορητούς χατέκλυσεν. Ούχ ούτω πέτρα πολύστομος 
έξερεόγεται ύδωρ θαλαμευόμενον, ούδ* ούτως ύδροβ-

pinguis, giqter iuftnura elevalug propler cogiUUo-
ne& rectas el altag, plaoiaiionibug vero fronde-
gcei» omnimode bonis, quorunv fruclus in (empore 
fpsorum daius csl, jam tunc trangflxig lanceU, 
aquis vero vi\emibug scoiurieiig per cruoria rivog, 
et unguenta quae undeqiiaque effiuxerunt. Se ipsunf 
acstimabal pancm iu qirem iiiiltebaiil Dei hogtea 
ligfia quibng conflciebanlur lanceae ; non tero abo» 
condidcrunt, quo a Del meftsa amovereiar. Disci-
plina primo emiuebal amnes, ac eos qui fn erro-
ribag degebant, exlraxii; einisiletganguimg amncs, 
ct a daemone correptos lavir. Non sic peira mullis 
fissa aperturia inclusam evomit aqoam, aec eic 
aqiiagium ex tnduslria inultis forattiiiiibug uiunitum 

ό̂ας έχ μηχανής πολύτρητος έξαχοντίζει τδ άναθλι- D coarclalaiii conjicil aquam, sicnl coptoatia ganguig e 
Ulcribus fluxit, muilig lanceis prorum-βόμενον, ώς αίμα δαψιλές χαλ πολύχρουνον τών 

μαρτυρικών λαγόνων έξαπέββεε, συχναίς ούτω λόγ-
χαις πρδς βίαν άναστομούμενον. 

λθ'. 'Ελύπει τδν τυραννον τδ τού Αυαίου αίμα χυ-
θίν · καί έξεδίκει μέν δλς έπί τδ αύτδ, καί που καί 
άγαπητδν έλεγε καί αύτδ;, δύο ένδς άντιπεφάσθαι. 
Τό δέ άλλως έξ έπιπτε. Δύο γάρ τούτων κειμένων, 
Δημητρίου χαί Νέστορος, λεγεών τε δαιμόνων κατα* 
βεβλητο, χαί ό τύραννος χαιρίαν βεβλητο, ταυτά δέ 
χαί οί περί αυτούς έπασχον. Πλέον άν βδέλλαι τινά 
λυπήσαιεν, έκμυζώσαι τδ ζωτιχδν, ήπερ αύται λόγ-

P A T R O L . Ga. C X X X M . 

mariyris 
petib. 

5^. Dolebat lyrannag de Lyaei gaaguiHe effuao; 
et cuni bis vindicabat et quodammodo-graium dico-
bat, si duo pro uno damnaretiiar, sed aliud accidrt. 
Jacentibug eniia duobus, Demeirio et Neewe, oi 
daemonam legio diamrbabatur, c l letbaKter voliw* 
rabalnr lyraniius eademqiie comiiee patiebantitr. 
Magis alicui iiocfiem ganguisngac, quam atbleios 
l.ijccae, tnartyhs gaiiguini insuttanirg. Dolonbui 
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«mmqualia fuluram juxia ilrinam apein reinmiera* Α χαι τδν άθλητήν, του μαρτυρικού χχταναιδευδμεναι 
Honein inetiebanlur. Qui coutra incorporeofspiriiua 
loriem sc gessit et pro immalerialibus so exen ue-
ral, carni ei sanguiui parcere noacivit. Voluil inar-
iyr louiin adeo laiiceia Qrmari corpue, u4 per totum 
Christi sligfuau porlaret; quia vero ιιοη aecidit, 
propler Dominicam iinitattoneni de laierum pun-
itionibus gatidebal, graluroquadacebalsi discipu-
lus aecuiidiim magistrum, el secundum Dominum 
servus Oereu Graiiara se debere fatebatur monenti 
Neaiori et lyrannicam irara magis incendenti et 
redilum ad Deuni acceloraatu Α quo magisterii pre-
tiuiB gralo animolanceie meliebatur gralias : discipii* 
nas remuiieralionem plagaruin nuuero acceptam re-
lulit. Si vera moriebattir, flrmiler persevexans, 

αίματος. Άντεμέτρει γάρ ταίς όδύναις τήν έν στα-
δεραίς έλπίσιν άπό/αυσιν. "Ο χατά πνευμάτων άσάρ-
χων άνδρισάμενος, καί ώς είς άύλίαν έκπονησάμε-
νος έαυτδν, ούχ εΤχε σαρχδς καλ αίματος φείδεσθαι. 
"ΗΟελεν δ μάρτυς καλ τδ πάν σώμα πυχασθήνα» 
λόγχαις τοιαύταις, ώς άν διόλου φέροι τά τού Χρι
στού στίγματα * δτι δέ ούχ έγίνετο, έχαιρε τφ δε
σποτικό) μιμήματι τοϊ; κατά πλευρά; νύγμασι, χαλ 
Αγαπητδν έλεγεν, εί δ μαθητής χατά τδν διδάσχαλον, 
καί δ οίκέτης κατά τδν δεσπότη ν γένηται. λάριν 
ώμολόγειτφ χαταμεμηνυχότι Νέ στόρι, καί τδν τυ-ρ 
ραννικδν είς πλέον θυμδν ύπανάψαντι, χαί ταχύ· 
ναντι τήν είς Θεδν άνάλυσιν. Καί δίδακτρα ταύτα 
πρδς εκείνου λαβείν άνθωμολογείτο πολλού άξια· 

erat ci bonoruin caput. Umnino oplabal eervum Β Έμέτρει ταίς λόγχαις τάς χάριτας · ήρίθμει τάς τής 
Lupuin, non de aerviiio in vUa erubeaccre, sed 
aaimse galniaria cojiservara coasilia. Et dasiderium 
adeptus eat, et seculus est aicut el ille inilialorem 
Neaiorem, ut doniinuro servus, ita ut non morieo-
las, xed polius in novam ei «einpiiernam viiain vi-
Uin ordinali, invicein relinquerenl, sed in paradiae 
iwa babitante* polcbram conditionem IIOQ resptte-
reui inter diecipuliun et magislrum, inter eervi-
Mumeldominaulemaoneruboscorenl;imo uldisce-
ientquimenlemaddivinaapplicanl,8apien;en) viruin 
uou sofiioa sibi adjuogere dUsimilea aut aliier illoe 
ad amiciliam allicere. Demelrio ergo ia Deo ainici 
eranl et Nestor ei aervus Lupue, ilaque idera ad 
Deum curriiiulura percurrentea iUdium. victores 

μαθήσεως άμοιβάς ταίς πληγαίς. Εί δέ χαί δάνοι, 
καρτερώτατα έπιμείνας, άλλά τούτ* ήν αύτψ τών 
αγαθών τδ χεφάλαιον. Ηύξατο πάντως, καλ τδν δού-
λον Αούπον μή χαταισχύναι τά έν βίφ δούλε ύματα, 
άλλά σωστιχά ψυχής άναλαβέσθαι βουλεύματα. Καλ 
αυνεπεράνθη χα\ ενταύθα τά τής ευχής, χαλ ήκο-
λούθηχεν, ώσπερ αύτδς τφ μύστη Νέστόρι, ούτο» 
χαλ έχείνος τφ δεαπόζοντι · ώς άν μηδέ θανόντες, 
μάλλον μέν ούν είς καινοτέραν μετατάξαμε νοι ζωήν 
χαλ άπέραντον, Αλλήλων λείποιντο, άλλ' έν παρα
δείσου συσχηνωσάμεναι τδπψ τήν χαλήν σχέσιν μή 
χαταισχύναιεν, τήν τής μαθητείας δ διδασκόμενος, 
τήν τής δουλείας ό δεσπόζαμε νος· χαλ μάθοιεν χαλ 
εντεύθεν οί τδν νουν πρδς τοίς θείοις έχοντες, δτι 

abtolvepuiU, cnjiis finis vila in paradiso conao» G σπουδαίος άνήρ ο·>κ άν τούς άνομοίους προσεταιρί-
ciata. ζοιτο, ή άλλως άγοι άν πρδς οίχείωσιν. Αημητρίψ 
γούν θεοφιλείς ήσαν χαί δ εταίρος Νέστωρ χαί δ δούλος Αούπος, διο χαί ταυτδν πέρας αύτοίς έξέβη 
τού κατά Θεδν δρόμου, τδ ατάδιον νικητικώς έξανύσασιν, ού κατάντημα ή έν παραδείσφ συμβίω~ 

40. Si voro prodigiis diacipalum et servum prat-
slabal aiblela, abundantia in viia omniura bonorum, 
aic et poat mariyrium miracolorum caro honorala 
eal ei eaiiguU cui increuienlam poei exierna nutri-
iueuia abuade datum esl, regnum Dei non baeredi-
Ubunt. Caro auiem mariyrio laniaia propur Deum, 
el sanguia aquae insuc ipsia ex ossibua effueus; ui 
cmu Psalmisla dicam, ipsa et beata. barediiale po-
liebanlur, el nobte, jnxia iidom dico, quolquot i i 

μ'. ΕΙ δέ πλεονεκτεί τόν τε μαθητήν τδν τε οίκΑ-
την τοίς τεραστίοες δ αθλητής, φθόνος έν ζωή τών 
βλων αγαθών , ούτω χαί τών μετά μαρτυρίαν θαυ
μάτων έχοντος. Σαρξ τημελουμένη χαί αίμα πληθυ-
νόμενον ταίς έξωθεν διατροφών έπιββοαίς ούχ άν 
κληρονομήσω σι βασιλεία ν θεού. £άρξ δέ αύτη μαρ
τυρική σπαραχθείσα διά θεδν, καλ αίμα τούτο ώσεί 
ύδωρ αύτοίς δστοίς διεκχυθέν, ψαλμικώς είπείν, 
αυτά τε τής μακαριστής κληρονομιάς έτυχον, χαλ 

acla uiarlyris auiuioincuuibimus, similo yrocreaul D ήμίν, πεποιθότως λέγω, τοίς δσοι τά τού μάρτυρος 
boiiuui. Quomodo aulftin ιιοη lardavil mariyris earo 
ut lerra fertilia ei elecla quas boiki germims scinea 
accepil, suJcanie aposiolicjrum docutnenioruiu ara-
iro, abundaniefc vero maiiauie rx ipsa sudore ci 
ianguinc irrigata, el bis ambobus propler Deum, el 
freqiieulium lancearum iiifiiionibus culta, lanqitam 
vegelttf el luxuriaulibos uudique segciibu» ager, 
cpioaiodo non lardavit, iu<tuain, frucluai nobis sa-
latein meiere voleuubua aflerre, siquidcm cl chla-
mys auper aancium corpus illud expaosa^ ct graii* 
qjuae ab eo dcftuit paruceps, possideniibua sanclift-
caiio 019 

A l . Aiinulus atblcla? mauum oruans, ejusdcru 

άμφιπονούμεθα, τδ δμοιον χαταπράττονται άγαθδν^ 
Ηώς δε ούχ Ιμελλεν ή μαρτυριχή αάρξ οΓά τις γη 
πίων χαλ έχλεκτή, τήν μέν τού αγαθού σπέρματος 
ήδη καταδολήν δεδεγμένη, άροτρου άνασχίσαντος 
τού τών αποστολικών διδασκαλιών, άρδευθείσα ίέ 
πλησμίφ τφ έξ αυτής ίδρώτι καί αίματι, καί άμφοίν 
υπέρ θεού, τή δέ τών συχνών δοράτων έμπηξε ι σχη
ματισθείσα ώς είς δασύ καί φρίσσον άδραίς άναδρο-
μαίς άσταχύων λήίον, καρποφορείν ήμίν σωτήριον 
συγκομισμδν τοίς δρέπεσθαι θελουσιν, δπου χαλ χλα-
μύς τού αγίου εκείνου καταπετασθείσα σώματος, 
καί της εκείθεν μετάσχουσα χάριτος, τοίς προσερ· 
χομένοις άγίασμα γίνεται; 

μα'. Κα'. δακτύλιος δε, δ τήν άθλητιχήν χοσμηβα^ 
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χείρα, τής αυτής ηύμοίρηχε χάριτος, 9ς Εχει καλ Α pariiceps fuit grati.t1, ol ipse auditorem in sut ad-
αύτδς είς θαύμα τδν άχροατήν έφιστ^ν, πολλά 
cap? ση μαινόμενο* έν αύτφ* !ν μεν, δτι σύμβολον 
ην τού χαίρειν τδν άθλητήν, έφ' οΤς πάσχων συνε-
μερτύρει τψ χαλ μεγίστφ χαί πρωτ(στψ της αλη
θείας ράρτυρι. Άμέλει ούδε Ιν αυτοί; τοίς άθλοις 
τ&ν τής χειρδς χόσμον βίψας άπέθετο, άλλά τή Ιχτδς 
χιρμον} τήν έντδς προέφαινε. Καί έχρήν ούτως 
έζντδνδιαθέσδαι τδν έφ' οΤς οί πολλοί μεταπίπτουσιν 
αοτον άχατάσειστον μένοντα. Εί γάρ πολλοίς τών 
άνέχαθεν, γενναιοψύχων μέν, έξω δέ θυραυλούντων 
τής χαθ" $μάς Ιεράς αυλής, ήρεσχε γενομένοις πρδς 
ιΟτοις τοίς δεινοτάτοις, δτε ποτέ χαί συνέπεσον, μή 
ότι γε δάχρυον χατενεγχείν, ή παρίιάν ά μύξα ι, ή 
οτόμα πρδς γοερών λόγον άνοίξαι, ή τδ Ιλαρό ν άμε*-

niiratiotiem trabil, mutlis in ipso signaiis : primtiiii, 
syinholiim eral, indicans, quod gandcret atlileu , 
in quibu* perpessns, martyrii tum maxitno prtmo-
qne veritaiis teste partfceps erai. Sane iti pralio 
mantis ornamentum rejiciebat, aed exteriort taiilia 
inlirnam osiendebal. Sic ipsum dispom oportebal, 
ln qttibus plerique euccumbtint, incoiicusaum. St 
enim moltis iiiter illos qul desuper egregium ani-
mum soniit sunt, lfcel exira sanctam Ecclesfam 
ttoftlram vWant, nmltis placuil in tefribilissima 
quando fbrte delapsl sunl, h« lacrymam unam futi-
dere, aui grnaiii aherare, aui os gemeiili verbo 
aperire, aul fariei lartilfam immularo, sed exornari 
lanqiiam ad ibalamom , el antmam in patienlia 

ψαι τής δψεως, άλλά χοσμηδήναι, χαθάπερ έπλ ν υ μ- Β obfirmarl, corpus vero in bablius vullusque decore. 
φώνος, /.αϊ χα τα στη σα ι τήν ψυχήν μέν είς καρτε-
ρίαν, τδ σώμα δέ είς εύπρέπειαν, χαί ούτω παρα-
δληδήναι τοίς φοβεροί ς* τφ παντί πλέον έδει χαί
ροντα χαδυποδύναι τά παρ* άνθρώποις δεινά ύ~έρ 
θεού τδν είς τδ τής τρυφής χωρίον άπαίρειν μέλλοντα. 
*Εν μέν δή τούτο τού δαχτυλίου σεμνδν, ού χατά τδ 
ταίγνιον τού τδν Γύγην χρύπτοντος ώς έν σχι$, χαλ 
έξαφανίζοντος, χαί αύθις έκφαίνοντος, άλλ* ώσπερ 
αν δακτύλιος τοιούτος αυτός τε έχλάμποι, χαί μά
λιστα οις θεύθεν τερατουργείν δεδυνάμωται, χαί τδν 
φ*ρ>υντα δέ προεχφαίνοι τη αυτή χάριτι. 

μβ\ Συνανεφάνη δ* εντεύθεν χαί έτερον δμοιον 
αέμνωμα. Υυχή γάρ νυμφευομένη θεφ, χαί ήδη άρ-

el sic Formidolosis comparari, a fortiori oporiebat 
gaudenlem pro Deo iit tcrrildlia ab bominibus iin-
miili lormenia eum qui in deliciaruni locum jam-
jani se exiolli sperabal. AHud quidem anniili vene-
randum •ignuin, non juxia deliramenlam annuh 
Gygem tanquam in umbra occuliantis el ex oculls 
sabduceniia, ei iierum ad lucem reddentis, ted an-
nultia lalis illuatral, pneserlim eos quibus a Deo 
prodlgia faciendi daia eot potesiaa ei geslaatem 
eadem graiia diiat. 

42. Exinde meMorabtte aliod apparait. Sponaata 
enim Deo aaima* jam cuoi Ipto uncia ei iadiftaoUi» 

ροττομένη αύτψ, χαί τής έχείσε γινομένη παστάδος c b i U e h i c l b a i a m i c o t m o r $ e f t s c U q u e m ρ„Η»είβΐΜ 
animaram epoftaus ordinavii, angeli vero oraalissi-
me dieposuertint, oplime in arrbarum tymboluni > 
aecundum spiritum Uli digitum induinni animlo 
liabeL Qood orbiculaia iorma ei cormwe nianyie 
figuram exbibebat, non forfcen abaqne digniiaie iu 
sermooe eril, per coroiw speciem anauli Snd cans 
quam dignam eil omnimode corouari aiariyronu 
Dixeril aliquia el illo sigiium anguatiaruin ΐιι car-
cere ei alrangolalionis inacribi. Egregium vero an-
nuli Ulif ei ut veroaimile eat iosculplnm aigiUniii 
ei alias gesiaiione dignun. Apene siguiftcabani isia 
mariyris dignitaiem et divinae graii» genuiiniiii si-
gillum, de qno iiuiiquam gloriamr qui aniaiaru u 
tbeeaurum rapit. Inde ianqiiam Dei digila, sic a«i-

τής άχαταλύτου, ήν ό χαθαρώτατος μέν τών ψυχών 
νυμφίος έ πέταξε ν , άγγελοι δε χαταπετάσαντες 
χοσμιώτατα συνεχρότησαν, χαλώς άν είς σύμβολον 
άρ̂ αβώνος τού χατά πνεύμα τδ τοιούτον φέροι άν 
τεριτεθειμένον δαχτύλιον. Εί δέ τφ περιφέρει χαί 
«ριηγμένψ τού σχήματος χαί τύπος τις ήν στεφά
νου μαρτυριχού, ούχ άν εΓη ουδέ τούτο είς λόγου 
χάριν άξύμβολον, ώς άξιον δν τφ παντί έστεφα-
νώσθαι τδν μάρτυρα, ου τύπος τδ τού δαχτυλίου 
στεφανοειδές. Είποι δ' άν τις, δτι χαί σημείον αύτίς 
υπέγραφε τής έν φρουρά περιστολής τε τού αθλο
φόρου χαί χατασφίγξεως. Τίμιον δέ τού τοιούτου 
δαχτυλίου χαλ ή ώς είχδς έγγεγλυμμένη σφραγ\ς 
χαί τδ άλλως άξιωματιχδν τού φορήματος. Ύπεδήλου 
γάρ χαί αυτά τδ μαρτυριχόν τε αξίωμα χαί τδ τής Ι> n u | 0 j s l 0 dvnionicie calervaeejicianlar, digilo eaiie 
θείας εντεύθεν χάριτος άνεπιβούλευτον έπισφρά- faoc divino. neutpe in Spirilua divini vinule. 
γιαμα, ής ούχ έστι χαταχαυχήσαοθαι τδν συλαγο»γούντα τούς τών ψυχών θησαυρούς· Εντεύθεν ώσπ?ρ 
θεού δαχτύλφ, ούτω δή χαί τφ δαχτυλίφ τούτω φύλα δαιμόνια έξελαύνονται, δαχτύλφ μέντοι θ»ίφ χαί 
αυτά, δυνάμει δηλονότι θείου Πνεύματος. 

μγ\ '0ς δέ οχεύος, ούπερ έντδς αγαθόν τι στέγε-
ται, ούχ άν εΓη μή μέτοχον είναι τής εΓτε ευωδιάς 
έζείνου, ειτε χαί άλλης ήστινοσούν αρετής, ούτως 
ούδε περίβλημα θείον, δποι ποτέ μέρους τεθείη σώ
ματος, είς δ Θεδς ένφ/.ησεν, έχοί α* μή τής τού 
στεγομένου μετέχειν χάριτος. Ούτω τά ίερά σιμιχίν-
θια χάριτος θειοτέρας πέπλησται * ούτως αγίων πί-
οΊλα τούς έξω ύγιείας πλανώ μένους, χαλ τριβομέ-
νου^ περλ τραχυτέραν βίου δδδν, είς τδ χατά φύσιν 
Uiov χαλ ευθύ έπανάγουσι* χαί βαχτηρίαι ανδρών 

45. Ul vas in qoo boanm quid recoudiiur, non 
poiesi quiu lum anavis ejus odori», lum alins ru-
juelibet viriuiis partii^pa ύι% aie nec poteai imlu-
metiintn diwutim, »uper qoaaicunquo corporis in 
qoo Deua inbabiiavii pariem apposiluni fuerii, qnin 
grauae parlicepe sil corporis qood legebai. Sic sacra 
semiciiictia divinioro gtaiia repiela suni; aic aau-
ciorum calceametita, cos qoi longe a sauitalc erraul 
cl per aaperiorem viia» viam iribulantur, in pla»a 
secunduiii iialuram el recta reducimi; cl viroiuai 
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Deo sancliticaloruw virgae , virtulis virgae flunl. Ca- Α ώσιωμένων θεφ ούτω δυνάμεως ράβδοι γίνονται. 

χαλ α*τή μέν 1>ίι ί sanclo fiiit operioriuni : quod quidero quae $e-
cunduro bommes sunt perdidh; quod xero manail 
prodigia faciendi abuudanliam prolegit ei servat. 
Saricinni corpus induit tmdola; el dum ad Deum 
ascendii isie, ipea retiovalur, plura qu&ro viventem 
n\iracula edene, eo quod pulchrum nequaquam do-
cliscit qiiod semel didiciu Mariyris aiiiiulum tollena 
lalis sermo $x a*hleiae corpore, iqiraculia abundare 
facil; ul sicul digiius circuindatus, sie a\ annolug 
circumdans comimiuicaiione prodigia opprelur. Et 
cblamyda per eadem polcbra ducil, Deo per omnia 
lalia mtra facere dame, utpole qui in sanetis suis 
mirabilis prodigia facil el virlules mullipltcal. Aut 
quomodo aliier cbfamys atiima careas energiam 

Κεφαλήν όσίαν έ κάλυψε σκέπασμα* 
άφήκε τά κατ* ανθρώπους, τδ δε παρ* αυτοί; μείναν 
τήν τής θαυματουργίας άπο^όοήν στέγει καί συντη
ρεί. Άμπέχει σώμα δσιον μηλωτή · καλ επειδή είς 
θεδν εκείνος άνέλθοι, αυτή νεανιε,ύεται, πλείω του 
ζώντος ποιείν θαυμάσια, ώσείπερ τδ καλδν ούχέτι 
άπέμαθεν, έπεί έμαθεν. Ό τοιούτος λαγός χαλ τδν 
τού μάρτυρος δακτυλίου άπαγαγών του αθλητικού 
σώματος, πλεόναζε ι ν ποιεί έν τοίς θαύμασαν * ίνα, 
ώσπερ δάχτυλος δ περικείμενος, ούτω καί δακτύλιο ; 
ύ περί αύτδν ώς έν μεταδώσει ένεργοίη τεράστια· 
Κα\ τήν χλαμύδα δέ διά τού αυτού Αγει καλού, βεοΰ 
πάντως καί τά τοιαύτα τερατουργείσθαι δίδοντος, 
τού ένδοξα ζομένου τοίς άγίοις αυτού, καί ποιουντος 

conlra morbo» possiderel aut alia operareiar niira; β τέρατα, κα\ δυνάμεις πληθύνοντος. Ή πώ* άλλως 
Vnier alia amnero qaem fureniem reddidil lempe- χλαμύς άψυχος το ένεργδν κατά παθών φέροιτο άν 
sla*, ei fiuclua ullae exundanlea sedatos placaret, el ή καί έτέρως έργάζοιτο τέρατα, τά τε άλλα· καλ 
dmaione scinderel ila nt facilem inveniret viara ποταμδν δέ ύδριστήν, οΤς δ χειμών ^αύτδν έξέμαινα, 
φ ύ hanc in viac tntamen duxil, siccia calceameatia χαλ πελάγια δέ πλατυνόμενα πολλψ τφ ^εύματι σεο-
aUra trajeclus? φρονίζουσα, καί διχοτομούσα είς δ^άστασιν, ώς Λν 
^αδίαν εύροι διάβασιν δ ταύτην είς φυλαχτήριογ· έφόδιον φέρων, στεγανοίς πεδίλοις τής άντιπέριν γ ι . 
νόμενος; 

44. Annult» iale, prellos* cerie materiae, per 
quam iex figuris abundans Deuni el divrna signift-
canier exprimit, ea ei orhiculari forma divinissi-
narum virluttim iudkat coroaam quse atblclam re-
dirait quasi corouans, et contraetioiiem arigusllas-
que nianifesiat qiiaa in viia susiinnii, non exlra 
ratiotiem errans neo dissohilus et imeiivperalo νο

μό*. Ό δακτύλιος οίτος, τιμίας δήπουθεν τυγχΑ-
νων ύλης, δι* τ̂ ς δ έν τύπφ νόμος θεόν τε χαί τά 
θεία συμβολογραφεί, ταύτη τε χαί τφ χυχλοτερώς 
έ σχη ματ £ σθαι τδν κύκλου καθυπέγραφε τών Οειοτον 
των αρετών, δς τδν άθλητήν έναπέλαδεν, οίον στε-
φανωσάμενος, καί τήν συνοχήν δέ παρεδήλου καί 
τδν σφιγμδν, δν διά βίου ύπέμενεν * ούκ έξω λογι-

iuiU9 et moltts, aed secum rccogilane, aslriclua et C σμού πλανώμενος, ουδέ διακεχυμένος καί ^εμδόμε-
seipaiim comprbneus centinensque a dibiiaiione in 
deliciis propier volupiatis lorreni«m, in qoo staro 
noras altqnem, qui nou per arciam Dei vtam inees-
h\l-r quemddtnodtiin nec in Fortunaiorum Insulis 
bisioria? comiiteniuiu consiiluit ilhim qui ex lleape-
rias mari non Gadium arela iransmeavil, ai per mi-
nima maiima obiter elucidare oporiei. 

45. Nova quideai Uta ei qoa sudioaopam mira-
Uouom cieant. Cum voro oi in somniie ofBeere mar* 
tyrem quaecyaque vivens Ceeerat conligerit, auif> 
plioreiu exigii eiuporem. Jeni noa corporU pro-
digimn, aoi corporia membri cujuadani a quo vtrlus 
uxiewe mira operaiqr; sed aliud quid auper oninia 
btupendw». Noc lamen novum, voioute l)eo, iUud. 
Si enim apoaiolorom umbr» miracuia operabaniur, 
neque baec per soinida exlra lanium prodigioiuta 
inoduia cadunl (visionum enim diurnarum umbra3 
sunlquaeper eomnia fiani); si dioero ausiin um-
bras taui divina ei adeo firma. Qukl eiiim adoo fir^ 
mitin et constane et probalum ei nervoaum, qua u 
quod ο lerra erigere se possii loios homo et moho 
ferro oneralus, sicut do mariyris visioiiibua fii, 
proul prios diseeminams serioo docuit, in quibus 
Mlo a lerra tali viellaiioue dignoe susiollti, aui nu-
bium insiar levium tolare bi dicentur? Ei si ιιοιι 
sticwidum Paulum ad lertiuiii coalum, sed ad primi 

νος άνετα καί πλαδων, άλλά νοερώς είς έαυτύν 
στρεφόμενος καί έ στυμμένος καί συνθλίβων έαυ
τδν χαί στενόχωρων τφ έν θρύψει πλατύνεσθαι 
διά τδν έχεί πλατυσμδν τής τρυφής, ή; ούκ έστιν 
έντδς γενέσθαι τινά, μή διά της έν θεψ στενής 
δδεύσαντα * ώς ουδέ Μακάρων Νήσοις δ τής ιστορίας 
λό^ος εγκαθιστά τδν έκ τής εσπερίας θαλάσσης μ^, 
διά τής Γαδείρων στενωτάτης έκπλεύσαντα, εί τι 
χρή σμικροτάτοις παραφήναι τά μέγιστα. 

με'. Καινά μέν ου ν χαλ ταύτα χαί οία εκπλήττει ν
τον ορθώς επιβάλλοντα. Τδ δέ χαλ έν όνείροις τδν 
μάρτυρα έφιστάμενον χαταπράττεσθαι, δσα χαλ 
ζών έποίησεν άν, έτι πλέον έθέλει θαύμαζε σθαι. Ού
χέτι γάρ σώματος τδ θαύμα, ή τίνος τών περί σώμα^ 
παρ* οδ δυναμις εξερχόμενη τερατουργεί * άλλ' έστιν 
άλλο τι τούτο παρά δόξαν θαυμάσιον. Ήδη δέ ουβ& 
τούτο χαινδν διά τδ θείον βούλημα. Εί γάρ αποστό
λων καλ σκιαλ έποίουν εξαίσια, πίπτοι άν ουδέ τά 
κατ* δναρ ταύτα έξω τού τοιούτου τόπου τών θαυμα
τουργούν (σκιαί γάρ τίνες τών ύπαρ τά έν όνείρα-
σιν), ει δή καί τολμητέον, σκιάς ενταύθα λέγειν τά 
ούτω θεία καί στερεμνιώτατα. Ο οίον γάρ τι ούτως 
ύφεστηκδς χαί στε^δν χα\ πάγιον καί σθεναρδν, 
ώς τδ καί κουφίζεινέκ γής δυνάμενον δλον άνθρω
πον, καί τούτον ώς τά πολλά σιδήροις άνδραχθέσι 
βαρυνόμενον, δποίαι αί όπτασίαι τού μάρτυρος, ώ ; 
κα\ άνόπιν ό λόγος έπιτρέχων έδίδασκεν, έν αίς 
εκείνος γήθεν αναλαμβάνει τούς ήξιωμένους τοιαύ-
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*ηςεπισκοπής, ή χα\ ώσε\ νεφέλαι πέτασθσι λε- Α cxcelsa rapl confldctier gloriareMw, ego 
/ΐ/ήσονται δν χαΛ αυτοί; Καί εί μή χατά Παύλον είς ' Ψ ' | : : ! ~ ! - ' 
τ/τον ο*ράνδν, άλλ' είς τδ του πρώτου μετέωρον 
άρπαζεσθαι θα£ £ούντως Αν αύχήσαιεν, ού; χαί συν-
νοοΰμαι, δπως τήν χαράν φόβψ σύγκρατον έχουσι. 
Χαίρουτι μεν γαρ, οίς άπανίστανται τή; τών πολε
μίων γής, καί τοίς οίκείοις έπανασώζονται · ταράτ-
τονται δέ, ίλιγγιώντες πρδς τήν άνωθεν τοίς χάτω 
ιπάφεσιν τής δψεως. Καλ ή μέν χαρά θάλπουσα-κου
φών έλαφρίζουσα τούς τοιούτους δοχεΤ, φόβος δέ 
ανατέλλων βαρύνε ιν, καί ώς είς νέχρωσιν χατα^ι-
πτείν αυτούς βούλεται, άεροβατούντας μέν καί περι-
ηγητιχώς τοϊ; χατά γήν επιβάλλοντας, ούχ έχοντας 
6s πιστεύειν τψ τεράτουργήματι, Αλλά περιεργαζο-
μένους, εί χαλ πτερά τούτοις έπανεφύησαν. Ότι δε 

21Λ 
Iniel-

ligo qtiarc g.iuΊίίιιιι liuiote niistnm fiaheat. Natu 
gaudeul quidem, quod ab immicoruin tcrra abdu-
ctinliir et ad suos Hcvcrtunlur; lurbanlur vercr, 
propler niagriam a rebus tnfra visis altitudinem 
venigine laborantes. El gaudium quidcin affjcicns 
bos agiles viros elevare viditur; timor vero pre. 
uiens gravare et lanquam ία niortem pracipiiarc 
eos conalur, per aera qaidein discOrrenies et deam-
bnlando quae fin 11L auper terhnn iuspicicntcs, con-
fidcntiam vero de prodigio non haljentps, scd iu-
quirentea num ipsis succrescanl ahc. Quouiam vero 
nun h*c mclueuai el de prospero tvemu trepidandi 
cat locus, valde conemianeu* esl auiinae angor. 
Si enitn in aquam immiuete ee discipulo magno 

μ)) ταύτα περίχεινται ύποδέδιότας και ύφορωμένους Β displicuii, fluclibus perterriio , quis lemere in 
τδεύδιάπτωτον, χαλ έχει πολύ τδεύλογον ή τοιαύτη aeia 86 lollet, qui aere aolidiorem aquain e»be 
ψυχική συστολή. Εί γάρ τδ ύδατι έαυτδν έπαφείναι ηοτιΐ! 
δχνον έμποιείν οίδε μαθητή έκείνψ μεγάλφ, χραδαινομένφ τοίς χύμασι, τίς άν εΓη άδεής χυβιστών αέριος* 
ατιρεμνιώτε ρον ύδωρ αέρος είναι είδώς; 

μτ'. Είσλ δ* έν τοίς τοιούτοις χαλ διαφοραλ τφ 
μάρτυρι, ώς άν τφ ούτω ποιχίλφ συναναμεμιγμένσν 
είη τοίς θαύμασι χαλ τδ έπίχαρι. Τούς μέν γάρ 
μετεώρους τής αλώσεως ύπεξαγαγών, είτα περ\ γήν 
τίθησι, χαλ άφίησι πονείσθαι περί τήν βάδισιν. Ού
τω γάρ συμφέρει ν διέκρινε, μή άπονητί άποχατα-
στήναι τοίς Ιδίοις, άλλά μύχθψ τήν λοιπήν σωτηρίαν 
ποριαασθαι, χαί έπιγνώνχι, Ιξ οίων είς οία μετέπε-
σον. Τούς δέ διά πάσης ηρμένους άγει τής μεταξύ, 

46. Sunt aalem in ulibas ei di versitates in marlyre, 
quasi bac Tarietale misluiii fuerit prodigiie jiicua-
diiatis coniruodum. Eienim atios e captivjtate ax-
tracios eupe/ terra deponilet molesto itinere faUgat* 
Sic eniui oppotluuum jniiicavit oon absque Uborfe 
rediniegrari, sed cum gravaohiue eos talvalum iri 
alque cognoacere quanioperc fapsi sunt. Alios 
per quam elevalos ab ouiui mieriuedio el perkulo 
barbaroruni abducena baud alibi incidere ftinit, ila 

χαί τής τών βαρβάρων άναρπάσας , ούχ άλλην Q ιιΐ nec propriuui, nec quendibei laborem guslcul, 
άφίησι πατήσαι, δτι μή τήν εαυτών, ώς άν μηδενδς 
πόνου γεύσωνται, άλλ* ένλ σταθμψ τήν ούτω μακράν 
πορείαν μετρήσωσιν αέριοι, ώς εί καλ έν θαλασσή 
άπρόσκοπα ναυτιλλόμενοι. Πολλούς δέ καί τψ εαυ
τού τεμένει τούτφ έγχαθιστ$, ίνα κάνταύθα πρδ τών 
άλλων οί πατριώται τού θαύματος ε!εν μάρτυρες. 

μ?· Ό δή τοιούτος, χαλ ούτω χατεξουσιάζων 
%ής άερίας χύσεως, "«ίνας ούχ άν 0αδίως, δθεν άν 
Ιπινεύαειε, 0δσαιτο ; Πώς δέ ούχ άν καί άνέμοις 
επιτάξει, χαλσχηπτοίς έπιτιμήσοι, χαί δετούς δέ, 
τούς μέν άναστελεί καταγόμενους, δποι τε καί δτε 
μή τούτων χρείας τούς δε καταλήξει αίτούμέ
νος; ών δή πάντων ευκταίου καδηγείσθαι ήμίν 
«ροίστάμενον τδν εύεργετούντα έφ' άπασιν, δς 

scd uno saltu adeo longam viam io aere conflciant, 
iii in niari absque impedimenlo iiavigantel. Mulioa 
vero ci in islo leinplo suo staluit, ul ibi anto alios 
piudigii lesiaa sinL 

47. Uic vtr auminui ei super aereas regionea po-
lestaiem babeni, quoenaoi non faciliier quaodo volue* 
rii, eripiei? Quomodo uoa et vaoiis imperaret, fulgu-
ribus comminaretur el imbres jaoi iromineutee fuga 
rei ubi et quaado non f ual ulilea,aliae vero eolliciiaiaa 
effunderei? Πίι de caasis oplandum esi ul nos 
guberoet qui omnibus benefacit, qui fertur quagi 
nando, super unguenta, aec nou eupar miraeula, 

χελαγίζων ώσπερ μύροις, ούτω καλ θαύμασι, j) c l t o l | | I | 1 o r b e m C 0 B 8 j d e r a t e t j n o n r n i domiaatk)ui.s 
χαλ πάααν μέν οίκουμένην επισκεπτόμενος, καλ Ιν 
παντί τόπφ τής τού θεού δεσποτείας ύμνου μέ
νος, ίνα δ τοίς θείοις έπηκολουθηκώς πρόσταγμα σι 
χεριάγηται πανταχού γής, καλ συνεπακολσυθοΰντα 
έχη τοίς τού Δεσπότου καλ τά κατ* αύτδν εγκώμια. 

μη1. Τήν εαυτού ταύτην φιλεϊ μάλιστα, καλ αν
επίστροφος αυτής ουδέ έν τοϊς βραχυτάτοις κατα
λαμβάνεται. ΕΙ δέ Κύριος άγαπ? τάς πύλας Σιών 
6π·ρ πάντα τά σκηνώματα Ιακώβ, χαλ είς οίχείον 
σκήνωμα τδ έχεί εγγράφεται, Ιχομεν καί ημείς έκεϊ-
θεν παραποιήσαντες προσαρμόσαι τφ μάρτυρι τήν 
όμοίαν έπί τφ κατ* αύτδν τούτφ σκηνώματι φι-
λητικήν σεμνότητα, καί ό λόγο; μέγα καταπλουτεί 

Dci loco celebralur, ul qui difinis obseculus eai 
uiandalia ubique lerraruoi celebrelur, ei caoi Do-
luini laudibus laudes auas babeat conjunciaa. 

48. Istam auaro praesenim amal, cujoa hegligens 
nec \a niiiiiinia dcprebeodilur. St vero ditlgii Domi-
nus portaa Sion auper omaia Ubernacuia Jacob, 
el in proprio laberaaculo ibi babiial, IIOI quoque 
iude mariyri similem iransf^ramus erga istum ei>is 
labernaculuai loajeaialein, ci sermo raiiooi valde 
couforiuiler diiescit. Videt lcuui ia quo aliud 
quam cvangelicum prxceplum proponit. 

ii εύλογον. Όρά τ!»ν τόπον, έν φ άλλον τρόπον ή τδ εύαγγελικδν ύποτίθησι παράγγελμα. 
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49. Immiaericordes in cuslodia iljum aeservave- Α μΟ'. 01 Ανηλεείς εν φυλακή αύτδν έπ;σκέψαντο · 

rant, nec panem esurietiii dedenuii, in Dci vero 
panem ipsum ligna niuiarunt, sicut auiea neriiioue 
vidimus; uec aiiienii poium dedere, imo oniiiem 
vitalem illius deslruxerunt liumorem. Ει venerabilia 
evadil ba»c cernens, quibus illuairis fii. Propter 
amorein loleral incarceratioueni per quain sicut lu-
€eriiasubmodiopo&ilus,aliqiiaiiiuiii absconsus fuil, 
deindc apparuii orbemque loium illuminavii. Effuudit 
illum balneum, abluMouis pcr saiiguinem symboluin, 
eOfunduiil ei nianeiones, coeleslem iudicanies came-
ram ad quam per niariyrium pervenil. Ibi \ero 
lanqoam ovam aeipsum verx Salvatoris nosiri Dei 
vitis considerans, et jam maluran), |aui vindeuiias 
jam quaai in lorculari aesiiuial carceris clausuram, 

καί Αρτον μέν πεινώντι ούχ έδωκαν, είς Αρτον δε 
Θεού αύτδν ξύλα ένέβαλον, ώς χαΥ άνόπιν τφ λύγφ 
τεθεωρήκαμεν * χα\ ουδέ διψώντα έ πότισαν, Απασαν 
δέ τήν ζωτική ν άπήγαγον τούτου ύγρότητα. Καλ 
σεμνύνεται, ταύτα βλέπων, έφ' οΤς έλλάμπεται. Φέ
ρει δι* αγάπης χαί τήν χάθειρξιν, χαθ1 ήν όποια 
λύχνος ύπδ μόδιον τεθείς, τήν είρχτήν μιχρδν μεν 
έχρύδη, είτα έξεφάνη, χαί τήν οίκου μένη ν περιέ-
λαμψε. Διαχέει αύτδν χαί τδ καθεΓρξαν λουτρδν, 
οΤα σύμβολον τού δι* αίματος λούματος, κα·. αϊ κα-
μάραι, ώς υπόγραψα σα ι τήν ούρα ν ία ν άψίδωσιν, είς 
ήν διά τού μαρτυρίου Ανέδραμεν * ενταύθα δέ ώς 
είς βότρυν έαυτδν τής αληθινής αμπέλου τού Σωτη-
ρος ημών θεού θεωρών, χαλ αύτδν ήδη πέπειρον, 

it ex ipso fluemem sanguinein muslum a lyranniee Β τότε είς τρυγητήν ώς είς ληνδν ανάγει τδστεγανδν 
irroenUbua baustum, quodelusqueadliuc sealuriie 
non ceasal, corda hominum, ui cum Datide loqua-
nur, beliOcans, et ad fruendum inviuns. Jnlerfec-
lores accusal sanguis ille, fideles vero delccial. Non 
eiiim sola sangoini* Abel vox de lerra clanioreu. ad 
AUissiumin effert, sed el utarlyris sanguis accusa-
trice TOce advenus lyrannum claiuabal, nunc vcro 
provocatrici xoce claroat ad Hdelis populi siuporeui 
ei venerationem el posses&ionem utpote meutia et 
corporia ealulem producentem. 

50. Haec et refiqua venerabitia, quorom si quis in-

τής καθείρξεως, τδ δέ έξ αυτού αίμα είς γλεύκος 
τοίς τυραννιχώς έπεισπεσούσιν έχπιεσθέν, δ χαί 
εισέτι βλύζειν ούχ άνίησι, χαρδίας ανθρώπων, 
Δαυΐτιχώς είπείν, εύφραίνον, χαί είς άπόλαυσιν 
π ρόχαλου μενον. Αίμα τούτο κατήγορο ν μέν τών 
φονευτώ ν, ίλαρδν δέ τοίς πιστοίς. Ού γάρ μόνον 
φωνή τοΰ "Α6ελ αίματος γήοεν ήφίει βοήν πρ>ς 
τδν "Ύψιστον · άλλά χαί αίμα τούτο μαρτυρικδν τότε 
μέν έβόα χατά τού τυράννου έγκλητικώς, νύν δέ 
άλλά προκλητικώς τού πιστού λαού καλ είς έκπλη-
ξιν, καί είς προσκύνησιν, χαί είς τδ απολαύει ν δέ 
πρδς σωτηρία ν ψυχής τε και σώματος, 

ν'. Ταύτα δή καί τά λοιπά σεμνά, ών εΓ τις έθέ-
dJcem inire vellel, libroe componere cogerelur, in ^ λοι «οιείσθαι χατάλογον, άναγκάζοιτο άν βιβλιογρα· 
patris proiaclorein mariyrein consiiiuiin ; qiiam 
miuime riiiquii, nec de minimis corporis re-
liquiis. Ho<: iiobis rcveiaverunt mysterium qui rnar-
lyrie capuluin foderunl ad reliqtiias intus recipien-
dai, aut, ad pretiosuiii tbesauruin inveuiendniii; qui 
vero veiecundioj i liutore repressi siini, audientes 
quod ROII mmrs oporiet sapere, el sic ccssatiies, 
illum Dei arcanuin nec violaoilein esse tbesaurum 
didicerunl. inde placei mibi magnanimiim et vene-
raiionedigoum ceiebrare mariyrem. Nani pulchrum 
quidem deuianu ad maiitno multia trausuiilli el 
reliqtriarum divhione locis pturibua adesse ei mullis 
tn locis disaemioaios et abnndanier effusos aafatis 
fruuus producere, nec atigu*itari m uno circum-

φείν, είς έπισχοπήν τής πατρίδος έφέλκεται τδν 
μάρτυρα * καλ ούκ άν έχοι αυτήν μή δτι γε χατά τδ 
δλον προλιπείν, άλλ* ουδέ βραχυτάτφ λειψάνψ τού 
σώματος. Κα\ τούθ' ήμίν απεκάλυψαν τδ μυστήρ.ον 
οί άνορύττοντες μέν τήν ίεράν μαρτυριχήν λάρνακα 
έπί άνα*λήψει λειψάνου τινδς, ταύιδν δέ είπείν, έπί 
εύρέσει πολυτίμητου θησαυρού, χωλυθέντες δέ φρι-
κο>δεστέροις δείμασι, χαί άχούσαντες μή σοφίζεσθαι 
περιττά, χαί ούτω παύσαμε νοι, κα\ μαθόντβς, είναι 
τούτον θησαυρδν θεού άσυλον χαί απόκρυφου. Έν
θα χαί επέρχεται μοι τδτού μάρτυρος μεγαλοπρε
πές κα\ φιλότιμο ν συλλογίσασθαι. Καλδν μέν γάρ, 
γενέσθαι αύτδν πολλοίς διαδόσιμον, χαί μερισθήναι 
τή τών λειψάνων κατατομή τόποις πλείοσι, χαί σπα-

acripturo; qui xero divino ungucnto consecra- D ρέντα πολλαχού χαρποφορήσαι πολύχοχ τά σωτη-
tos est ubique disirfbuetidtfs, ei iiiaiidalum accepit 
ui quoiquoi reciperem ipsuin satvaret,in inlegritale 
manere uiaKiit, loiuin iniaclunique ootitiiiua inte-
griiaie roauere in medio omniui% apad quos uiar-
lyriuin perfecil profolurum; «ec soluni qui in nullis 
deficerel propriorum qtix inarlyrii sigilluiu subili-
vil , sed et superabundarei. Miiul ergo aiblelx 
coniorie euni defecit, el sanguis in aileruiiiu 
perinansit, ei ungueolum insuper addilum esl, 
uaura eorum quae Deo f(Bi»eraril iiiarlyr rile 
rciributa. Si auieiu alblelarum decem inillia qui 
aive Domini prajlia, sive exercitia pia sustinueruiit, 
aua periiiigeruut metnbralim a reverculer reseeami-
bu8 dividi ei in saluiem muUiinode tliesaurizarr, 

ρια, χαί μή έστενοχωρήσθαι περιγεγραμμένον είς 
έν * δ δ* άλλά τφ θείφ μύρφ αναθεμένος τδν παντα
χού μερισμδν, και σώζε ι ν τούς υποδεχόμενους έν-
τειλάμενος, αύτδς έν άκεραιότητι μένειν είλετο, 
χαί δλομελώς έχειν τής συνεχούς διαρτίας, καί μέ
νειν εντελώς έπί πάσιν, οίς την μαρτυρίαν ήνυσεν · 
ινα μή μόνον μηδενδς τών οικείων λείποιτο, άπερ ή 
τής μαρτυρίας σφραγις έβεβαίωσεν, άλλά καί προσ-
επιμετροίτό τι έκ περισσού. Ούτε γούν τινα τού 
άθλητιχού έλλέλειπ:αι σώματος, χαί τδ αίμα παρέ
μεινε ν είς άένναον, χαί τδ μύρον δέ χαί αύτδ προα-
επιβέβληται, τόκος ούτος προσαποδοθε\ς, ών ό μάρ
τυς τφ θεφ δεδάνεικεν. Εί δέ μυρίοι έτεροι τών τε 
ήθληκότων, τών τε ήσχηκότων ήνέσχοντο μελ'.ρτι 
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αρά τών εύσεβώς χατατεμνόντων μεριζόμενοι, χα\ Α pai liculisque miniinis ad benediclioaem iis qui 
είς σωτηρίαν πολυειδή θησαυριζόμενοι, χαλ κατά 
μόρια δέ $ραχύτατα είς εύλογίαν τοίς καρπουμένοις 
χερματιζόμενοι, θέλησις εκείνων μεν αύτη * τοΰ δε 
ημετέρου μάρτυρος, μή συντριβήναί τι τών αύτοΰ ή 
{•ασπασΟήναι, άλλά φυλάσσειν τδν έκ φύχτεως σύν-
δ^μον. Κα\ ήν άρα σεμνότερον, διαπέμπεσδαι τά 
χαλά ύπδ τούτου, ώ; διά τίνων αποστόλων, τού 
μύρου τε κα\ τού αίματος, ήπερ αύτδν παρόντα 
σώματι διδόναι τά ζητούμενα. Τούτο μεν γάρ δμι-
λητιχώτερον, τδ δε στέλλει ν καί τδ άξιωματικόν 
«λείον ίχει, χαί πρδς μεγαλοπρέπεια ν άπονένχυκε * 
χαί τδ του πόθου δε πυρ έπί πλέον έχκαίει τοίς φι-

fructum iiule coneetp.iemnr disiribui, iata qtiidni* 
eoruin vobtniae; marlyris vero nostri nec qtiidqtiam 
commiiiui, nec menibraiim divirii, sed nataratcia 
servare compagem. Et honesiiua sane erai bona 
de ipso ut de apostolis nonrrallis exft-e tum unguenio, 
lum sanguine,quam ipsom praesentem corpori dodia-
sequaeaila. Naai hoc qnidem jucundius, ungueiuum 
vero saoguinemque emitlere majorem dignilatem 
babet, aique magniflcum eat, et desidetii ignis 
magis martyria amlcosinflanimai; qulppe qtirinar-
iyris labernaculum diiigere τοίαιιΐ «t ejas airia in-
iroire. 

έομάρτυσιν, ώς καί θέλειν αγαπάν αυτούς τδ μαρτυριχδν τούτο σκήνωμα, χαί έπιπόδείν είς τάς τούτου αύλάς. 
να/. Καί Ιδού χαί τούτο συλλαμβάνεται ήμίν τού Β 51 · Elecce a nobia conciphur aerno ille quem 

λόγου, δν έν καταρχή έθεωροΰμεν, έπιλέγοντες τή 
μαρτυρική ψυχή τδ φιλότιμου, έξ ού χαλ ή μυρο-
χεύμων χάρις πεπόθηται, χαλ ζητηθείσα πρδς Θεού 
δέδοται, χαί ή τής φύσεως άρμογή πεφίληται χαλ 
πεφιλοτίμηται, ψ δή συναναφαίνεται χαλ τδ φιλό
πατρι, χαλ τδ μή θέλειν τδν μάρτυρα, ώσπερ μή 
χατά τδ «άν, ούτως ουδέ χατά τι τών μερών γενέ
σθαι λειπόπατριν, άλλ' έπί χ·ρας μένειν διόλου, 
χαθάπερ χαλ έπί σχήματος, καί συντηρείν τδ έν 
άχασι τέλειο ν. 

νβ*. Ού μήν αλλ* εί χαί ούτω τήν πατρίδα περι
ποιείται, χαλ Ιστιν δλος αυτής, άλλά φυλαχτέον, μή-
αοτε χαί πρδς άγανάχτησιν ημείς αύτδν έρεθίσωμεν, 
μή τής πραότητας παράγωμεν, μή τού ύπερμαχείν 

ab iniiio considerayimu*, e mariyria anima deatJe-
riuni boc seligentea, quo uuguentl effusi gratia quae-
sita ei a Doo donala est, et naluras iniegrbas 
dilocta eai. Hiuc refulgel patria» amor 6t ia mariyro 
voiunlaa, ai non de tolo sic nec de parliaoi aliqua 
pttriae desertorem Oeri, eed in regione jugiier ma-
nere ut extrlniecna, bic ίο omi.ibu» iDiegrltatem 
semre* 

52. AttameRi al i lc patriam sanrai pro qua toics 
eat, cavatiduro nead iodignaiionem eumprovocemoa, 
a benigniiate reirabamui, a pugnando pro nobis ab-
ducamuf. fist mlwratio, 6st et fra magna, proift 

παραλύσωμεν. *Εν·στιν οίκτος, c έστι δέ χαί δυμδς C aiibi dicium est. Exemplem 68t belll laiiua 08 lafe 
μέγας, >δδή τις είπεν έτέρωθι, Καί δείγμα τού λα
γού πολέμου εκείνου στόμα πλατύ έπεγχανδν τή 
πόλει ταύτγι ποτέ, χαί είς μάτην έξανοιχθέν - χαί αύ 
πάλιν έτερος πόλεμος άρδην έχθερίσα; γλαφυρού 
ούτω χαλ βαθύ τής πόλεω; λήίον, ώς μηδέ βραχείαν 
άσταχυλογίαν Ιγχαταλελείφδαι αυτή. Εκείνο οίκτος, 
τούτο μαρτυρικού προσώπου αποστροφή· συμμα
χίας εκείνο, τούτο εγκαταλείψεως. ΤΑρα δέ μάτην 
τφ άθλονίχφ ή τούτο ή έχείνο χαταπέπραχτο; Πα
ραφρόνων άν τις αύτδ χαί λογίσαιτο. θεράποντος 
μέν γάρ θεού τε χαί εαυτού έξευρίσχων ημάς χήδε-
ται * χαί χαδάπου χσί μήτηρ άμφιπονουμένη ποθη-
τδν βρεφύλλιον, τάς αναιδείς μυία; αποσοβεί, ώς άν 
γλυκύς ύπνος αύτδ άμφιχέοιτο, ούτως αύτδς άπείρ-
γει πάντα δεινά, καί αυτά τάσμικρότατα, ώς άνήδέως 
αυτοί χαθεύδωμεν. Καί πάντα πορίζει, τά τε έξ άέ ρο:, 
τάτε έχ γής, τά τε έχ θαλάττης χαλά* περιποιείται δέ 
χαλ σώμασι χαί ψνχαίς τδ υγιές. Έτέρως δέ βλέ
πων εκπίπτοντας, ή παρα^πτεί πρδς κάκωσιν, ή 
άλλ*, επερχόμενης αυτής, ούκ άμύνει, άλλ* έπινυ-
στάζειν δοκεί' καλ ώς ύπδ κουλεφ τήν άμυντικήν 
χρΰπτων σπάθην, δσα τε βφδιουργεί πόλεμος, άφίησι 
γίνε σθαι, καί τά έξ αέρος ήμίν έπαιγίζοντα δε ί ματ α 
περιορ$, καί συγχωρεί κα τάρασσε σθαι. Καί ούτε 
τήν γήν ευλογεί, ώς διδόναι τά εαυτής αγαθά - καί 
τήν θάλασσαν ή έξαγριαίνει τραχυνομένην, ώ; καί 

quondam urbera Isii iobiaoa el in vanara apertum; 
et iteruro ballum alierom poaitoa faiiom aie ei 
palcbrum metene urbie agrom, ut nac minimom ei 
romaneret aptcileghim, lllud miaoraiio, boe marly-
riaaversio faciei; ittud belli xodetas, boe deaortio. 
Num i&consulto a viclore mariyro elve hoc aivo 
iliad faelum est? insipfena iltnd opinaretur. Noa 
quidem Doo stbiquo aenro» oaso curat, ei aicni maior 
dtiecttaimuin infantolaiti xollicHo tractans, molesias 
tnnscaa ablgit, ui eom datcli contopfai soniiMie, aic 
itlo ootiiia itinesta vel mioima amovet oi jucunde re-
quieai amoa. Omnla largltur, tum ex aore, tom 6 terra, 
tam e niari bona; nobls autem et corporis 61 animae 
«afiilatein dperaiur. Altter vero degeneres vldens, 

* vel in mala projkh, vel malo superveiiiente aiixitium 
HOII ferl, eed dormire tidetur et quasi in vagina 
vindirent recondens gladtum, qnando furil bellnm 
saevire sinit aerws jugiicr timoret, qaos ia 
iios irrucre permiilil. Neqwe ierros benodicK ut 
bona ana doi»et, ei inare aui proccllosom inbor-
re*cere jubet ut Igurgile vaato navigantes aln 
aorb^al, aal facii invium nobts reddi 61 ;nfrucluo-
euin ei, dicere ausim, fiterilc. St veroei piratae mare 
'irattsfrolanles noaira prx'daiiiur,neiuoaffirmabit non 
roariyris a nobis aversi opus esse. Aut Elieeus 
brcvis moeroris vindicee expergoCicil... 

χατασπφν τούς έξ ημών πλωτήρας βαθύ χαίνουσαν, ή άλλά ποιεί άλλως ά πλου σθαι είς άχε ροές ήμίν, 
χαί ώς είπείν άτρύγετον. Εί δέ χαλ πειραταί ταύτην άρούντες καρπίζονται τά ημέτερα, ούκ άν θείη 
'̂-ς. μή χαί τούτο αποστροφής τής χαθ' ημών είναι τού μάρτυρος. Ίί Έλισσαίος μέν βραχείας τινδς 

λνπης έχδίχους εξεγείρει. . . . . . α # 0 
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53... ne phira dicamus de quibus alii pbilosopba- Α 
biittlur, nec tecundum nos, quog nullo prelio quis 
cinercl, sed eecundum sapicnliae culuicn, precibua 
idoneis ei qui<Ieui iis qtii nuper de mariyre locuii 
suiit paratis, scrmoui iineui facialiiue oiiumque 
iiobis demua. 

54. Ο roagne viclor, Cbrisli marlyr, ο nulli impar 
bono quod facere valeal bomo verilali tcsiin>onium 
dans; Dobili enitu genere adeo exlolleris ut ad bo-
norem ealis tit, tametsi nullo feliciialis genere 
muluun splendescas; pulcbriludiue vero eximius 
qua efbitgerel quivis tamelsi non egregio gloria-
rciur genere; gravis appares sermonibus qui 
iiobiliUlis ei rorpore» digniiaiis gloriam exlollunt, 
dum uibilsuiU qu$ bis iu terris exsianl prx:»'bereis 

νγ'. . . . τες, ίνα πλείω λέγωμβν, έφ* οΤς έτε
ροι φιλοσοφήσουσι, χαί ούδε χαθ* ημάς, ούς τού 
μηδενδς Αν τις πρίαιτο, άλλά χατά σοφίας ύπερβο-
λήν, εύχήν προσφυή χαί αυτήν τοίς άρτι περί τδν 
μάρτυρα λεγόμενοι; πορισάμενοι, τόν τε λόγον παύ-
σωμεν. χαλ υμάς άναπαύσωμεν. 

νδ\ T fl μεγαλόνιχε μάρτυς Χριστού, ώ μηδενί τ ι ν. 
σχάζων τών αγαθών, οΤς ένευθηνεϊται δ πρδς άλή
θειαν άνθρωπος * άλλά γένους μέν εύχλεία τοσούτον 
ύπερθεν άναβεβηκώς, ώς άρκείν είς τιμήν, χάν εί 
μηδέν άλλο τών έν βίφ αγαθών είχες έλλάμπον σοι. 
χάλλει δέ έπιπρέπων, οποίον έχων τις διαφαίνοιτο 
άν, χάν μή γένους αύχοίη κοσμιότητα · λόγοις Ιϊ 
σεμνυνόμενος, οί χαί ευγενείας χαταχαυχώνται χαι 
ευπρεπείας σωματικής, ώς μηδέν αυτά είναι τά κάτι» 

iipienlia? bouis; ioiernis et exiernls sic divitiis Β «ρ^ς τδ έν σοφία ( αιθέριου* τοίς δέ περιθέτοις κα·. 
abuDjdaa, ul nolis uiullos inlus posiloa ad gloriam 
intemam capul incliuare, sud adorantium uuniero 
es>c. Omnia mariyrii lui pulcbriludinc obscuras 
ei obsigillaa; nuoc coram Rego reguin Deo xtas su-
premmn iu opiunis donis nacius, ei jusla poscenlibus 
aatisfaciena, regi nosiro oiune bonuin peruce; fac u( 
barbari sicut tcorpiones ipaius manu eiiecati, ad pe-
deseiusjaceaot ;liceileihifera tela jaculeolur ianu-
niera, leibileroa eoruui acuUos frauge; si quid forie 
iusiillaium eii venenaiuu» per ipsorum luoriuos per 
tpedicameiiUjm vuloera aaua, quemadnioduin de 
scorpioae 01 qui cum moriem ptingeiido adduxii, ai 
obiritus vulneri iinpouaiur, niorbo liberai. Lauceaa 

έχτδς ούτω χαί αύτοίς περιουσιαζόμενος, ώς μή έθέ
λειν τούς πολλούς έσω παριέναι, χαί είς τήν ένδον 
προχύπτειν δόξαν, άλλά τών προσχυνίων γίνεσθαι · 
πάντα δέ τφ μαρτυρικφ καλφ άποκρύψας καί έπι-
αφραγισάμενος · καί νύν, τφ παμβασιλεί Θεφ πα-
ρεστώς, καί τδ έν χαλοίς ύπατον τούτο λαχών, χαί 
τοίς δίκαια αίτουμένοις έξάγων τάς δεήσεις είς εν
τελές, χατάπραξαι άπαν άγαθδν τφ ήμετέρω βασι
λεί * ποίησον τούς βαρβάρους, ώς σχορπίους τ§ αύτοΰ 
νεκρωθέν?ας χειρί, ύπδ πόδα τεθήναι αύτφ · χάν 
ίδν θανάσιμον ύπερβλύζωσι, βέλη, δσα χαί κέντρα 
θανάσιμα, αΓροντες, σύ αυτούς συντρίψας, εί τί που 
χαί ένετάκη φαρμακώδες, τοίς αυτών νεκροίς, καύα 

.qua» in Romanas sories iiumitluiil detorqueii» regi? ^ wi τισιν άντιδότοις τδ τρχυματισθέν θεράπευσαν, 
bosiium ίιι corda coujice. Sub eoruin ruinis, lerraju 
quam pedibua cakanl ooculta, quasi sanguinibua 
cbrlorum HftadereL Pacificaiii vilain populo mo 
largire.Po^QiiaiQ tuam exausciia neqiie differas no% 
saivaxe. loiegra mnm iu le auai Dei doaa, oec ullo 
|eti pojre cesauveruiU. lgiiur nec ipeo uenefaciens 
cessea. Deus iriuua^ cui ad*lau» cuui ccelesiibua 
cboria dignvM" culluin perdcis, donec in oinnibua 
saluieiu operoius sit; bunc tinilans, &is ei ipae 
uobis aeiuper conaueioruio booorum dator be-
welicus, uunquam ioiinuialva; ul e( sic Deua, 
quem glociflcasu, per ea« qua) pro ipse paasus ea, 
iiiagia giorificeiur, Deus, cui aoJi coaveuit gluriiicarl 
Uy eaeculeniui wecula. Ameo. 

δποίον δή τι χαί σχορπίος πάσχει, χεντρίσας μέυ 
ποτε είς θανάσιμον, οΓς δέ έπιτριβείς ένεπλάσθη τφ 
τραύματι, άπαλλάξας τού νοσήματος. Τάς λόγχας, 
ά; άπευθύνουσι χατά τού Τωμαίκού λάχους, άντι-
ατρέψας ταίς χαρδίαις τών έχθρων τοΰ βασιλέως 
έμπηξον. Κρΰψον, ήν πατοΰσι, γήν τοίς αυτών έρει-
πίοις, ώς άν μεθυσθείη τοίς τών παροινουντων αί-
μασιν. Είρηναίαν ζωήν τφ λαφ σου πρυτάνευε. Έςέ-
γειρον τήν δυναστείαν σου * χαί μήποτε διαλείποις 
ερχόμενος είς τδ σώζε ι ν ημάς. *Αμεταμέλητα έν σοι 
τά τού Θεού χαρίσματα, χαί ούχ έλλέλειπται χρονιά, 
ποτέ. Ούκουν μηδέ αύτδς έγκόψοις ευεργετών, θεδς 
ό έν Τρ:άδ*., φ παρεστώς μετά τών άνωτάτω ταγμά
των πληροίς τδ πρέπον λειτούργημα, έως άρτι 

εργάζεται άπασι τά σωτήρια · δν μιμούμενος, είης καί αύτδς ήμίν άεί τά συνήδη διαπραττόμενος αγαθά, 
δ αύτδς ών έν τφ εύεργετείν, καί ούχ άλλοιούμένος · ίνα χαί ούτως δ θεδς, δν έδόξασας, οίς υπέρ αύτορ 
έπαθες, έπί πλέον δοξάζοιτο, πρέπων ών μόνος δοξάζ^σθαι είς τούς αΐιϋνας τών αιώνιων. Αμήν, 
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EJUSDEM 
AD S T Y L I T A M Q U E M D A M T H E S S A L O N I C E N S E M . 

Tcv abtoO eU; tfir νχερλιαν σπουδάζοντα διά Α Ejusdem in qnemdam supra modnm id ageniem vt 
στύλου έν %&σσΗΧυτί%τ\ Avaptrrrjrat xwpi xw ~ 
tb έφον χαραθαλάσσιον. Είθε δέ ήν έχείνφ 
*α\ αϊσΙέσΟαι σαρώς τών λεγομένων. Οο γάρ 
hr άνέβη έχει ό λνϋρωχοχ^ όχνών χαϊ άλλως, 
ώς έφχει, τήτ άνάβασέν. 
α'. Τδ δνομα δ ι στύλος > δήλου ν μέν βούλεται 

ηαασίαν, οποίαν τινά χαλ ή ι στήλη, · δτι χαλ άπδ 
τοΰ ι έστηχέναι > ή κλήσις άμφοΤν. "Ισταται δέ χω
ρίς αυτής, οΊ καλ άλλον τρύπον εγγύς, ι Στή)η ι μέν 
γάρ Ιχοι Αν ποτε χαλ γραμμάτων χαράγματα, όθεν 
τδ ι στηλιτεΟειν ι χεκίνηται · ι στύλος ι δέ ούκ είς 
«δτο έξεΰρηται, άλλ* έπι πλέον είς ύπέρεισμα. Καλ 
εντή μέν χαλ c άνδριάντι > άρμόττει πρ^ς κλήσιν, 
ι Στήλας ι γούν βασιλέων χαλ ι ανδριάντα; ι φαμέν, 
ύς ταύτδν δν, ούτως ή ούτως είπείν. Ούχ άν δέ 
ι άνδριάς στύλος · λέγοιτο άν. Καί έχει μεν ούτω Β voluerit; nobis enim ea res ftecuudari* loco est 

per columnaui The»$alonicce illuilris apparerei 
circa orientalem maris plagam. El utinam jp*i 
dkta elmre iiiteHiiw Hntum fniiHi. Non -exvtt 
eo homo eum (atlidio>ut tuam(ulumtUy uutmio-
nem fecistet. 
1. Vox στύλος signum denotat.sirulel στήλη, qtiia 

ab έστηκέναι uirumqui». Absqne illa vero siai, |i<vi 
alio modo proximua. Nam στήλη ad iilierarum acuU 
piuram paraU eat, undc vox στηλιτεύειν de-
rivala esl; στύλος aulein non in emn tineni iuveota 
est, sed poiius pro fulcimenlo ; et στήλη cum όν-
δριάντος nomiue convenit. Regum ergo CQliimaas 
el slaiuas parilcr diceuius. Nunquam vero άνδριάς 
dicitur στύλος. Sic differunl duo noioina, nec tan-
lum eic, sed et ai qnis alilcr rem coinpreheiideru 

Ιιεφοράς άμφω τω 0ήματε, χα\ ού μόνον ταύτας 
άλλά χάί εί τις έτίρως επιβάλλε ι ν χατά τι Ιργον 
βώλοιτο* ήμΤν γάρ τδ σκέμμα τούτο πάρεργον. 
Έστι μέντοι εύρέσδαι αυτά καλ είς ταύτον συμβαί-
νχιν δοκούντα. *0 γούν έκ τής Άμασέων γεωγρά
φος ι στήλας ι τινάς καί t στυλίδας ι λέγων, 5οι-
χεν είς τν τι τιδέναι αύτάς. Εί δέ μή κατά πάσαν 
ένέγχην ύπερείδειν δ ι στύλος ι Γσταται, ώς δ ι τού 
πυρδς στύλος » παρχφαίνειν δοχεϊ, φπερ ουδέν Ιπέ-
χειτο βασταζόμενσν, άλλά τούτο μέν τέτραπται, 
χι\ ούχ έστιν δ ι πύρινος στύλος ι 0ήμα πρωτόθε-
τον. Φαίνεται δέ μάλιστα χατά κυρ ία ν λέξιν c στύ-

laia in idem concordara visa fluot. Goograpliu.i 
Atnasenus στήλας ei στυλίδας ouncopans idoni do 
uirisque iiuelligere videtur. Si vero non necessario 
gustentat, στύλος fere ignss colnmnam mauifeatarc 
videlur, cui nlliil sustenlanduui esl, sod Iropus 
est, nec primarium verbum esl ignea columna, 
Apparel pr&xerlim scnsu proprio coluinna in alium 
erecia in sederaet subUrauad aliquid lulcienduai. 
Si eosensu accipiendum.non e^seiad flnem aliquem 
teudens, sed polius csset στήλη. Quod auloin prx-
sorlim στύλψ impositum esl, magis ad oos specUl, 
sive 'nbilaculuin, sive aliud quid git. 

λος ι άνεστηκέναι είς έδραίωμα, χα\ υπερκειμένου τινδς ύποβεβλήσθαι στήριγμα. Εί δέ τούτο, αύτδ? 
μέν ούκ άν εϊη τέλος αυτόχρημα · μάλλον γάρ ή ι στήλη » τοιαύτη. Αύτδ δέ μάλιστα τδ έπλ τω 
( στύλψ ι κείμενου σχοπιμώτερύν έστι, εΓτε οίκημα εκείνο εΓη, είτε χαί τι έτερον. 

β'. c £τύλου ι τοίνυν χαλ τού πρδ οφθαλμών τού- C %· Coluinna igiiur pne oculia eo oomme designaia 
του κατονομαζομένου, θεωρητέον, δτου τε χάριν cousideranduiu, quamobreia isla edito loco eri-

gaiur, deinde, cui subslrata sit fulciendo at-
que bonoraiuio. Quod quidein bomo supra po-
siius ei quod Naziraeo columna fulcimeato coa-
siiuiia esi, cerie videmua omuea et consentiinus ; 
evidens vero et cujus viri graiia erecta aleL 
Sed ego noa Kpeclaculo siroplici coniciUus, ulira 
in considerationem procedere νυΙο. Quod Oei *i 
quod videmus cum deOaitioue exposuerimua. Sic 
enim lb ediiiori loco qaaesiioaem comprebensaui 
exponemua. 

3. Est ergo in iheoria cotumua scala advebens. 
in coBlum eum qui Deuni anipleclitur, et qui siip*r 

αύτδς περίοπτος ώρθωται, καλ τί δέ καί όποίύν τι 
τδ άνεχύμενον, εΓτ* ούν έδρα ιού με νύν τε χα\ στε-
ρεούμενον. Ός μέν ούν άνθρωπος δ βασταζύμενος, 
χαί δτι Ναζιραίον δ ι στύλος ι ούτος άνέχειν τέ-
τακται, δρώμεν δήπουθεν άπαντες, και ώμολύγηται* 
δήλον δέ καί, τίνος άνδρδς ένεχα είς δρθιον ύψωτχι. 
Άλλ* έγώ ούχ ενταύθα θέας περατωθήναι τήν δρα-
αιν βούλομαι, άλλ* ύπερεχταθήναι κα\ είς διύραα.ν. 
Αύτη δέ ήμίν Ισται, εί τδ δρώμενον δρισδμεθα θεω-
ρητιχώτερον. Ούτω γάρ χατά υψηλότερα ν επιβολή ν 
χαταληφθήσεται τά ζητούμενα. 

γ*. "Εστιν ούν δ χατά θεωρίαν ι στύλος χλίμαξ, ι 
είς ούρανδν άνάγειν Ιχουσα τδν θεού έφιέμενον χαλ 
οί μέν έπ* αυτήν συντεταμένως άνχτρέχοντες, xal ρ ipsam jugiler ascendunt alqUe irrclono oculo, 
άχαραποδίΟτως χα\ άμε τα στ ρε πτ\ άναβαίνοντες, nec unquam rotrospicienles oplime D«ii angell 
εύστύχως άν θεού άγγελοι έπιλέγοιντο. 01 δέ γε vocanlur. Qul vero dcorsum pcccaminosc dê  
εχταβαίνοντες άπ* αυτής έφαμάρϊως, ών πόΛόω scctidunl nUter quam qui sccundum Detiui vivuui^ 
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n<»|uaqiiam taiea, sed ol Simon in capul prola- Α είεν ο! χατά θεόν, ούχέτι τοιούτοι, άλλ* ο!ον καλ 
'•mnliir, sicul Lucifer praecipitee cadtinl. Talis ergo 
ecaia isia colunma eei ardnum boni fasligium, tt qul 
per ipsaro anranm progrediunlur noiiliia nisibus ad 
virlulisfasligiumvenUinr, qaasi abrtipto vita»duraeiti-
nere ei difllctlibus adiltbus dirempto; deorsum vero 
ex ipsa in praecepa volulali, inier quos eorum qui 
ahissimo Deo adbaerenL niilliis j>rojicilur , lapsu 
gravi in larlari abyssum ruuut. 

χατά Σίμωνα χατωχάρα στρέφονται, χα\ τδ χείρον 
ώς είς Ιωσφδρον κατα^ιπτού μενον τάττονται. Το ι 
αύτη τε ούν κλίμαξ δ τοιούτος c στύλος, ι χα\ Αχρα 
δέ κορυφή αγαθού· Καί οί έχ* αυτήν άνιέναι μελε-
τήσαντες άνα^ιχώνται είς τδ τής αρετής άκρον, ώ ς 
διά τραχείας οδού τής έν βίω σχληρφ, χα\ ής ιτολίι 
τδ άναντες * οί δ* αύ κατακυλιόμενοι έξ αυτής, οΓς 
μηδελς συγχαταδαίη τών δσοι τψ ύψίστφ Θεψ επι
γράφονται, εύπετώς είς ταρτάρου χάσμα κατολισδαί-
νουσιν. 

δ'. c "Ορος ι και δ c στύλος ι ούτος, δθεν ή 6sd-
θεν ήκει βοήθεια τφ έκεΐσε τούς οφθαλμούς αΓροντι, 
έν ψ κα\ ώς έν ένλ τών δρέων θυσιάζει πατριαρχε-

J J χώς τδν έν έαυτψ παίδα δ χαθαρδς, 4καί ήξιωμένοτ 
ούτω καλλιερειν τφ θεφ. 

ε'. θεωρείται χαί τις c ίστδς ι έπί τού τοιούτου 
δρους, δς έναποληφθείς ποτε είς ψνχήν, ούχ Αν τδ 
χατ' άνθρωπον σκάφος ωφελείας έξω αφήσει φέρε-
σθαι, χαλ δποι τύχσι πλάζεσθαι, δτε τδν εαυτού 
τρδπον έξ ούρίων ή χαί άλλως τήν τού βίου διαθέεε 
θάλασσαν. 

ς ' . ι Βουνδς ι ούτος, τήν τής αρετής Ιχων ση-
μαίαν, ήν ούκ Ισθ' δπως ούχ εύλαδηθήσονταε οί 
αντικείμενοι* δς, εί πλαγιάσας παρεγκλιθείη τοΰ 
χατά λόγον δρθίου, ή καλ συνιζήσας ύποκατα6αίη 
τού ύψους, ούχ άν διαφέροι ορέων τε χαλ βουνών» Α 
ταπεινούνται χαί χατά τήν Γραφήν. 

ζ\ c Γαζοφυλάχιον δ στύλος » οδτος, ύπερανφ-
sdtflcatum ei ab inflmis aegregatitm, ncc insidiis κισμίνον ασφαλώς καί άνακεχωρηχδς τών κάτω, χαλ 

Α. Mons quoque columria i&ta, unde veail auxi-
lium a Deo illi qui eo ociilos erigit, in qua ui euper 
inonte aliquo cnm palriarcba tilium immolat suuoi 
purus, qui aic euavia Deo afferre dignus est babi-
lus. 

5. Conspicitur et islo in monte malns, qui in anima 
planlalue nunqnam hosninia navera extra apirituale 
iorriculnm circomrerri el jaclari sinet, quandiu 
aut faveniibus, aut adversis veniia per vii» mare 
uavigai. 

6. Tumulus iste virtuiis stgnum babet, cujus ex 
advereo qoi eiant nunquam a pielale declinabunj; 
qui, ai errans a recta eecundum rationem via 
declinaverit, aul deaes alio depresso* fuerii, non 
orit eicul montes ei colles quae secundum Scriptu-
ram humiliantur. 

7. Gazopbylaciuui colnmna illa in supernts luto 

et loco accessum, inqao spiriiualis ihesauma re-
coadiiur, vfrlus, cujas preliura omnia mperat; qui 
apud Deum coacervaiur, secundum Scriptaram, et 
In illius tbesaurie obsigillatur. 

8. Nidum videnius, in qno cibis pascunlnr aposio-
licis viri aerii, desuper volantes, el muliis passe-
ribus canlu salulari meliores. 

9. Turris fortitudinis ista coraro inlmico foriis-
eimo, qui bellicas machinas contra lales ad-
ducil ad minain. Sil baeo turrie ex veritatis angu-
laribus composila et in virttiiem subilita flal eie-
phantina lurris, qua deleciaturqui divina amaf, non 
*ane ut iu turri Cbalane morialur frusira cnnira 

ούκ εύεπιδούλευτον, ένθα δ κατά πνεύμα θησαυρός 
ταμειουχείται, ή αρετή, ής ούχ άξιον άπαν τίμιον * 
δς δή καί ουνήκται παρά τφ θεφ κατά τδν είπόντα, 
καλ έσφράγισται έν τοίς αυτού θησαυροίς. 

η'. c Νοσσιά > τδ βλεπόμενον τούτο, έν ή έχτρα* 
φόντα ι άποστολιχώς οί αίθεροβάμονες, καί ε Ες τά 
άνω πτητικοί, κα\ πολλών στ ρου θ ίων κατά τήν σω-
τηριώδη φωνήν διαφέροντες. 

θ'. c Πύργος ούτος Ισχύος ι άπδ προσώπου εχθρού, 
τού δεινού πολεμιστου, δς μηχανώμενος έλεπόλεις 
τοίς τοιούτοις επάγει πρδς δλεθρον πυργηρούμενος. 
Γένοιτο δέ πύργον ίσχύος είναι τούτον, έξ άκρογώ-
νων αληθείας συγκροτηθέντα είς τδ στε££δ'ν, χαί 

"συντετελεσμένον είς άρετήν · είτε καί ι βάριν έλε-
coelum apdidcaa , nec ut fiat ia elevaliono.m iliius ^ φαντίνην, ι έξ οίων ευφραίνεται δ τά θεία φιλάχα-
qtii neglecla mortis meditatione superbus, deindo λος· ού μήν είς πύργον άποτελευτηθήναι < χαλάνης,ι 
in mortemiransiit. μάτην τεθεμελιωμένον κατά τού ουρανού, μηδέ 
γενέσθαι κατά τδ ύψωμα τού φαύλως ι τήν φιλοσοφίαν θανάτου μελέτην > παρχκηχοότος, δς έαυτδν 
ύψώσας, είτα είς θάνατον χατεπήδησεν. 

10. Non solum lurris forliiudinis ei locus rcfugii 
ealuiaris columna tlla, sed et urbs muniia , nec so-
luin auper mooiem siia, quae oainium paiens oculis 
abecondi non polest, sed ei ad coelum perlingens 
pro alliludine qua eminet, Ha ul vocare licealcoeli-
colam eum qui auper ea babiiat. 

4!. Si ob verborum signifieationis aiTiuitaleni, in 
idein adductmus στήλη et στύλος, fortitudinis sta-
Uaa recle dicilur qui super columua isia stat. 

ι'. Ού μόνον δέ i πύργος ίσχύος > χαλ < κρησφύ
γετου ) τι σωτήριου ό c στύλος ι ούτος, άλλά χαλ 
c πόλις οχυρά, ι καί αύτη ού μόνον επάνω δρους 
κειμένη, καί οία μή έχειν κρύπτεσθαι διά τδ 
άποπτον, άλλά καί ούρανομήκης διά τδ κατ* αυτήν 
θεωρούμενων ύψος, ώς είναι προσφυές είπείν χαί ου
ρανό πολίτη ν τδν περί αυτήν είλούμενον. 

ια'. Εί χα\ διά τδ έν σημασία συγγενές τών βη
μάτων είς ταυτδν τή ι στήλη · τδν ιστύλονι τούτον 
άγάγωμεν, ^ηθείη άν χαλ ι καρτερίας άνδριάς ι δ 
έπί ι στήλης ι ταύτης φερόμενος 
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if. Ι Τόπος ι τις ι ό στύλος ι ούτος ι πυρσού » Α 12. Columna ista flammam lotige navigautilms tn 

v*l;h ζάλη πλέουσι τεξανής , φώς Ισω φέροιν τδν 
μετά τού Δαυίδ ψάλλοντα, λύχνον τοίς ποσίν αυτού 
τ\ν θείον είναι νόμον, χαί φώς ταίς τρίβοις αυτού, 
χα), τψ Πατρί τών φώτων έγγίζοντα, χαί φωτί τψ 
Ιχ φύσεως τδ εκείθεν προσλαμβάνοντα φως. 

ιγ\ Άνα££ιπίζων δέ τις (νταύθα τδ τού νοήματος 
(ώπυρον, καί προσανάπτων τήν φωτοφάνειαν, καί 
ι στύλον πυρδς > τούτον τηλαυγή προσερεί c στύλον*» 
Sti τδ ΰψηλόν c πυρσδν ι διά τδ είς θεδν λειτουρ
γικών τού Ιν αύτψ στεγομίνου πνευματικού ανδρός* 
\Ί\ χορηγεί τήν ύλη ν τού νοήματος δ Δαυίδ. 

ιδ*. Είδα προσεπαυξάνων τδ ι στυλιτικδν > φώςκαλ 
ιίς ήλιον άναγάγη τις, έν ψ τίθησι τδ εαυτού σκή
νωμα δ "Ύψιστος ένοικων αύτψ καλ έ μ περίπατων, 
τότε δή καί είς « ηλίου οίκον » θήσει τδν c στύλον ι 
τούτον σεμνότερον, ήπερ δ τά τής μαθήσεως φιλο· 
βοφών ύποτίθησι τδν αίσδητδν θεωρών ήλιον· δς δή 
6 χαθ* ημάς ούτος ήλιος άδυτος μέν ούδ* αύτδς Ισται, 
άλλά γνώσεταί ποτ· τήν δύαιν αυτού. Φωσφορήσει 
II άλλως ού κατά τδν πρδς αίσθησιν ήλιον, άλλά χαί 
άνω φερόμενος υπέρ γής λάμψει τψ τών έργων φωτλ 
ιύχγγελιχώς έμπροσθεν τών ανθρώπων φανότατα · 
ϊα\ ύπδ γήν δέ τψ φαινομένφ δίσκω δύσας, χαί τψ 
τάφω χατασκιασθείς, τάς τών άγαθουργιών αχτίνας 
αφήσει περιλάμπειν ουδέν ήττον τήν γήν, ίνα τούτω 
τψ τρόπω άπελάσσς τήν τής λήθης νύχτα, φώς 

Β 

mart prabet, lumen iulm ferens, enm qui enm Da-
vid psallit: Lucemam pedibus fcjns, legem divfnam 
et lumen semiiis e]us ; οι Pairi laminniii appropin-
quantem et lumini quod e natura habet Itimen a 
Deo albi adjtingentem. 

13. Indeexcftansaliqaiscogitationls ignes cinera 
obmtos ei illuminans columnam fgnis de longinqvo 
rerulgenietn dlcet στύλον ob clevationem; ignem 
•ero ad aignum ob publicam ad Deum oraiionem 
ejus qui ibi includitur spiritalis viri; et medilatio-
nis materiam praebet David. 

14. Si vero auctum qurs cobtronae lnmen in so-
lem adducal co ubi labornaculum euum posutt A l -
lissimus, inhabilans,lunc et solis domum repntabft 
colitmnam illara venerabiliorem quam sensibilem 
solem qnem discipulns pbilosopbiae siudena inferlo-
rero xsiiuiat: siquidem aol noster fnaccesaibilis 
non ertl, sed occasum cognoscei. Non vero tucem 
sp.irgei secundum sensibilem aolem , eed eursum e 
lerra exatlalui operam sptendora per evatigetictim 
Jumen coraro bomlnibus lucenie, et sub terra solis 
radiantie more occidil, in uimolo eepoliua boiiontm 
operam radioa non minus. qoam vixens roulaoles 
emitlel, ut boc modo oblivioois nocle fugata bone 
recordaiionis lucem spargai anernam, quae hix iia 
qai vere sunt jusli, diem fflam faciai iti ecierni diei 
imiiaiiooem, aeque ei diei et lucie filium osteodena. 

δεικνύων χαλ 
αγαθής μνημοσύνης αίθριάζη αίώνιον, δ τι καλ φώς 
διχαίοις διαπαντδς, χαί άδιάδοχον ταύτην ήμέραν ποι|| τής έχεί αίωνιζούσης άντίμιμον, 
ούτως ημέρας είναι υίδς χαί φωτός. 

Ού μόνον δέ τοιούτος οίχος ι δ στύλος > ούτος, C 15. Non solum vero Ulie domus colutnaa illa, 
άλλά τδ σεμνότατου χαλ οΐχος ε τού τής διχαιοσύ- aod quod majus, Justiliac βοίίβ, Doi, quia ei oralio-
νης ηλίου, t θεού, δτι χαλ ι προσευχής οίκος * » ώς, 
είγε μή τούτο, σπήλαιον άν τίνος εΓη ψυχοληστού, 
ή τρώγλη άσπίδος, ή δράχοντος φωλεός* ώσπερ χαί 
φερέοιχον μέν είς τδ πάν περιέχοι άν ένδον , έάν 
ύγρότερον διαδιοί έχείνος, μάργαρον δέ, έάν στεγα-
νώτερον διατεθειμένος, χάίείς φωτοφανές διζσχευα· 
βμένος, χαθάπερ έν έλύτρψ τούτψ περιέχοιτο. 

ις*. Εί δέ είς τοιούτους τι μ ίου ς οίκους τακτέον 
τδν « στύλον, > ούχ άν φανείη άπςίδον, άλλά χαλ 
μίλα σύμφωνον, χαλ « άπασών αρετών τών θειοτέ-
ρων > προσειπείν αύτδν c οίχήτορα* > ένθα εύθετον 
φάναι, χαί ώς ούτος μέν οΤα και είς τι μονώροφον λο-
γισθήσεται σκήνωμα, δ δέ έπ* αύτψ δεύτερος δροφος 

i i i i domua; sia miatia, diaboli ipeius esset anirom 
aot aspidis epelunea, aui draeonia laiibulum : ita 
nt limacia dorouro bajulaalis roore intue ad omoe 
adbxreit, si biimorem vitae Hle baxseril; roarga-
riiae vero inore, εί arciius et ad fulgorom lale apar-
geodum diaposiius ibi iucludalur. 

Ιδ. Si vero in venerabiliam domoram airiis sta-
lueada sitcolumna, non apparebil disauna, sed ma-
xime cousona, et ouininm virtolum diviaanim dice-
mui sociam; ei bene illa tabernaculum unico lecio 
consisiens repulabiiur, eecundum super ipaam vero 
lecUim cchlum dicelur excelsuai, ad quod asceta 

λεχθείη άν δ υπέρ πάντα δροφον ουρανδς, είς δν έν- ^ ascenaiooem facil de gloria In gloriam traaueas, in 
τεύθεν δ ασκητής αναβαίνει, άπδ δόξης μεταβαίνων 
είς δόξαν, έφ' δν χαί δ Κύριος ύψούσθαι ψάλλεται, 
ού δόξα έπλ πΑσαν τήν γήν. Καλ μακάριος δ τοιού
τους οίκους επιζητών, χαλ μή τούς χάτω χαλ πεδι
νούς, οίπερ, δσω άν έπαρθώσιν υψούμενοι, ές τόσον 
τδ έν ήμίν έλέγχουσι ταπεινόν. *Αεί γάρ ύπερχορυ-
φούνται ημών* χαί έστιν είπείν, ώς άνάβασις πάσα 
οικοδομής υπερήφανος, χαί δρόφωσ̂ ις ή έκ τών τής 
γής, ουδέν άλλ* ή καθείρξεις τεχνών;αί τινας χαί 
οίον ενταφιασμούς, άλλως επονομαζόμενους εύφη-
μότερον είς οίκους χαί προδόμους χαί δόμους χαί 
μέγαρα χαί τοιαύτην πολυωνυμία ν περίεργον* ά δή 
τις πάντα συνελών, εύστοχώτερον ζώντων τάφους 

quo exaltari Deus paallitur, cojus gloria super oui-
oeio lerram. El beatas qtii tales domos qaaarii, nee 
inferiores el terrcstres, quae quanio allius elevan-
lur lanlo bumiliuiem uosiram magis exprobraut. 
Semper enim aopra uos ascendunt, et dicere licei 
quod in alltun coosiruclio oinnis asdiflcalionis ma-
gniflca fasiigiumqne ubiqae lerrarum nibil aliud 
saiil quam carceres ei sepuluira3, lenioribus appel-
ΙΛΚΛ nominibua ot poriicuuin, palatioruni ci fastuo-
ais vocabulie; quae oronia compleciens meliua vivo-
ruin lnmulos vocaril aliquis secundam Scriptnram 
dicentem : Donius eorum aepulcbra eorum; nec ln 
perpeiutttn, aed pro lenapore ut pluriuum brevt 
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euppotalu faciti. U«c licel tiecein milUtim taliore Λ τ * τοιαύτα έρεί, ώς elvai άντιστρίψαντχ τδ γρχφι-
con*iruc(a sini, ιιοη tameu niagniuidiiie Mausolci κδν είπείν ι αί οίχίαι αυτών τάφοι αυτών* » χα>. 
molem, nrc Cyri apud Persas regnum anquant. ουδέ βίς τδν αιώνα, χαιρδνδέ τινα, χα\αύτδν βραχυν 
ώς τά πολλά, χαλ άριΟμψ εύπερίληπτον * οί , χάν μυρία έχπονοΖντο, ούτε άν έν μεγέθει τδν Μαύσωλο» 
τάφον δπερελάσαιεν, ουδέ μήν τδν παρά Πίρσαις τοΰ Κύρου είς πολιτείαν (1). 

17. Seil ne circa columnam divaganies, sicul iti 
bbyrinibo ariifieite includamnr in laquco tnexlrica-
bili, accuraiiiis ilertuu consideranda oolumna idque 
raliocinando. Specula ille iiirsuin iitcedens, in bo-
nom erectug ol iis quibus boaies insidianlur salula-
ris, ei He qui desides aunt apiritualis adatat gladius. 
Mercurii quidem tumutos hisloria nobis in merao-
riatn rovocal : awit autem lapidum molcs meitsti-
rota», reoordaiionem moventes liercorialis alicujue 
caaU* anliquitua tradil». Lapides «upra inlerfeclo-

ιζ'. Άλλ* ίνα μή τοΰ ι στύλον ι άποπλανηθέντ-c, 
ώς έν τι ν ι λαδυρίνθω ταίς τών επίβουλων οΓχων 
έναπαληφθώμεν σήραγζιν είς άδιεξίτητον, άναθεω-
ρητέου αύθις ύψοΰ, χα\ θεωρητέον εισέτι τδν c στύ
λον ι χαλ άλλως χατά λόγον όριστιχόν. ι Σκοπέ υ-
τήριον » ό ύψιβάμων ούτος, είς άγαθδν Ανεγηγερ-
μένος, χαλ τοίς ύπδ πολεμίων έφοδευομένοις σωτή-
ριος,οΤςάνεπιστρ'φως έχουσιν ή νοούμενη στιλ6>ύται 
μάχαιρα. Καλ λόφους μέν τινας έρμαίους ή τής 
Ιστορίας έν ήμίν εγείρει μνήμη* αυτοί δέ είσι λίθων 

rem ciimuiari dicunlur, quasi super lapidandum; β χολοινοί, έπισεσωρευμένοι πρδς μέτριον έξαρμα , 
coacervantur auiem oon ira, sed tranquilulate ace- έρμαϊχού τίνος φόνου ύποχινοϋντες ένθύμιον , δν 
leris alicujus poenam cxpianles. παλαιδς λόγος θρυλλεί. Καλ οί λίθοι τεθείσθαι Ι έ . 
γονται χατά του φονεύσαντος, ώς εί χαί εβλήθησαν χατ' αύτοΰ* χαλ συνάγονται μέν ού χατά δργήν 9 

άλλ* ήρεμα, καλ έπιστοιδάζονται χαδ* ησυχία ν πολλήν. 'Οσιοονται δέ δμως φόνου ποινήν, χαί δίχην 
οίον τινά δΓ αυτών δ χαχοποιήσας δίδωσιν. 

18. Sermo ille eludlo deleclameiitutn qnid iinml-
ecoi et speciem non ittcongruam sed obscurarn ei 
mnbratilem emiliit. Hacc autem pro posse nostro 
verilatis lumen bene pitigunu Lapidum eitim ipsa 
moJesconlra animicidam coagmemattir, in ejus pro-
brotn erecta. Inde nobis dicere Jicei, sacrns Liue-
ras allegando : Qui vestnim aine peccalo esl (scili-
cet a Dei staiera deficiente vel fide non cecidil), la-
pidem in illttm millat. Lalronem proslernal qui 
peccatom auiinae perniriosum produxit; tales au-

ΐη'. Άλλ* ούτος μέν ό λόγος παραμιγνύει τή 
σπουδή χαί τι αθύρματος, χαλ είχόνα παραυγίζ6*·· 
ού δυαπρεπή μέν, άμυδράν δέ, χα\ ώς έν τινι σχι$. 
Ταύτα δέ' τά χαθ* ημάς άλήθειαν φωσφόρε! εύζω-
γράφητον. Λίθων γάρ αύτη στοιδή χατλ του τών 
ψυχών φονευτου συναγήγιρται, είς χαχδν εκείνου 
λοφουμένη. Καλ τοίνυν έστιν ήμίν ενταύθα λέγειν, 
παρωδοΰσιτδ ίερώτατον λόγϊον · «Όστις ούχήμαρτε 
(δηλαδή μή τής είς βεδν σταθεράς έχπέπτωχεν ελ
πίδος χαλ πίστεως), βαλλέτω λίθον έπ' αυτό*/.» Καλ 

tcm ad Demn ascensiones operetor, divinamque C τδν ληστήν μέν χατσδζλλέτω, τδν τήν φονεύτριαν 
sediflfalioneni ordihet. άμαρτίαν δημιουργήσαντα* χορυφούτω δέ τοιούτους 
είς θεδν αναβαθμούς, χαλ συναρμολόγείτω θείαν οίχοδομήν. 

19. Sed colles istos bumilea pr&iermiliamus. Ad 
columnain cttltim inler tertamque proposito iramite 
redeamos. Mirabilis baic elevatio, nori ttiaris, quod 
spirames luuiefaciaot venti, et ab bnmilt substrata-
que planiiie in elatos montes erigunt, sed asceia-
roin elevatio, qui niliil maris inTra agilaii babait, 
qula noti salsum sudonim sc3lum propter virtmeni 
habenl; imo bonorum a Deo copiae adnavigant. 
E l divino spirilu moti non possuiil cum inftinig 
diviniiali appropinqualuri; eflimdi, sed iu alta len-
duni. 

20. Tali Vero mirabill aliiludine s1 mlneX regid, 
opporCuaum esi et ex adverso illud comparare: 
«Mirabilis in excelsis Dominus,» nempe in »ic cla-
lie,in aere progredienlibus, terram coniemnentibus , 
nec celsfludinem mcndenlibue. Etenim admiratione 
digni qui sic egregie so ipsos consiiiuunl operibus 
admirabilea. In iift tanquam In sanclis suis mirabilie 
pominua quem propHie membris ei tormentis glo-
rificant mirabifes ipsorum reddenlem voluniates; 
qui at sancli ad Deum aaccndenies et sic cxcelsis-

ιθ'. Άλλά τούτους μέν τούς ούτω χθαμαλούς 
γεωλόφους έατέον. Έχτέον δέ αύθις τού μεταρσίου 
c στύλου > χατά τήν ύποτεθειμένην Ιφοδον. θαυμα
στός τις χαλ ,ούτος c μετεωρισμδς, ι ού θαλάσσης , 
ήν φυσώντες έξογχουσιν άνεμοι, χα\ έχ πεδιάδος 
χαταβαινούσης χαλ ύποχαθημένης είς ΑναόαΙνον 
δρος άνιστώσι, χορυφούντες μετέωρου* άλλά Ανδρών 
άσχητών, οί θαλάσσης μέν τής χάτω ουδέν τι έχοο-
cnv, δτι μή τήνύφάλμυρον πλήμην τών υπέρ Αρετής 
ίδριυτων πελιγίζουσι δέ άλλως ταίς θεόθεν έπε^-
(δοαίς τών αγαθών* χαί δείω κινούμενοι Πνεύματι, 
Ούχ είσί τού χάτω χεχύσθαι, άλλ' είς δσον οΓόν τε 

D θειότερον μετεωρίζονται. 
χ'. Τψ δέ τοιούτου θαυμασίψ μετεωρισμφ συνανα-

φαινομένου πάντως χιί ύψους, χαίριόν έστι συνεπι-
πλέξαι χαί τό* « θαυμαστδς έν ΰψηλοις δ Κύριος » 
τοίς ούτω δηλαδή μετεώροις, χαί άεροδατουσι, χαί 
περιφρονούσι τήν γήν, χα\ μή ψευδομένοις τδ ύψη-
λόν. Αυτοί τε γάρ θαυμαστέοι, ούτω μετεωρίζοντες 
εαυτούς, χαλ θαυμασίοις έργοις Ιμπρέποντες. Καί ό 
Κύριος έν αύτοίς ώς άγίοις αύτοΰ θαυμαστός, δν 
αύτολ δοξάζουσι τοίς οίχείοις μέλεσι χαί παθήμασι, 
θαυμαστώσαντα έν αύτοίς τά οικεία θελήματα * οί 

(ί) N«m ζολυτέλεία; ? 
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χαΐείς έχείνον άναβεβηκοτες, καί ο*τω; ύκερύψηλοι * simi facli (iu ut esamino naalra rotftioiant),«t per 

banc eelsitudinem coliimna ista sit ccelnm nuoddsta 
Hli qui ciiptdilaies regit, proal colliaeare videa-
tnr : qni non ad impoasibiKa, eed ad ea qna% ftmntao 
obiiiiiri possttni, ei ad qii» merito sptctaadam eni 
oogiiationaro jaovlia aapirant; qoibot meta c«H ad-
soflt. el qni ad mtporRas vocaitoaift bravioro iendnnf. 
Qn\ tx alto rcelo super rtptabumtoa domhutur boo 
vorbo dnjniatis boat«,ille tornm regpicil, bomsoaiii 
filioa videi, non amplius ftimplicitor ex g«a*ro ιαβ 
bonm vel, qaori idem esl *x inflexione ad terrau , 
proai olim pbiloaophatos qmdotfl; aed parttcipa-
ιίοοο alliasimi Doi ftliut factnt, non talea •*?· tao-
qttani uominnn) ftlios cras*iores infra gradienl** Η 
aiaierialibus aetojetoa reapicii. 

γεγονότες (ώς ϊχουσι χαί αυτοί Ανωθεν τχ καθ* 
ήμδς ίφοράν), ώς είναι διά ταύτα τδν < στύλον ι 
τούτον χαλ ι ούρανόν ι τινα τψ κατά «χδώ·/ χυ-
ριιύοντι, χαθ* ου τοξεύει ν έοίχχσιν, ούχ άδυνάτως 
μέν τοι, άλλ* εύεπηβδλως χχί ευστοχότατα οί ευθύ-, 
Μουντές εί.- νόησιν, χαλ οΤς σχοπδς τά ουράνια 
τφόχιιται, χαλ δσοι προς τδ βραβείον τής άνω κατ* 
ευθύνονται χλήσεως. Έχ τού τοιούτου ουρανού Α 
των χαμαι££ιφών χυριαρχήσας, χαλ τούτφ τφ λόγω 
κύριος άνθρωπος, επιβλέπει 4π\ τήν γήν, χ,χί τούς 
οίους τών Ανθρώπων όρ$, ούχ Ιθ* απλώς αύτδς ών 
έχείνος δ έχ γενέσεως άνθρωπος, ταύτδν δέ είπείν, 
έχ τής είς γήν νεύσεως, καΟΑ τις πάλαι πεφιλοσό-
orxcv, άλλ' αύτδς μέν τφ ύψίστφ 0εφ χατά μέθεξιν 
υΐωθείς, τούς δέ μή τοιούτους ώς υίούς ανθρώπων τών ύλιχωτέρων θεώμενος χάτω βαίνοντας, xaV 
tttpl τά ύλαΐα μένοντας, 

χα*. Ενταύθα δέ καλδν οίμαι είπείν, καλ ώς άνα- Β 21. Bene porro dicere puto : renovat aqttihe lo-
χιινίζει χαδ Απερ ι αετού > τήν τού ασκητού νεό
τητα ή τοιαύτη άνύψωσις. Κουφίζουσα γάρ είς 
ΰψιπέτειαν τδν πνευματικόν γέροντα· δίδωσιν αχ
ρειότατα χαταράσσειν εκείθεν χατά τών άσάρχων 
μέν, άλλως δέ σαρκοβόρων, είπείν δέ χαί ψυχοφά-
γωνόρνίων, όξυδερχώς επιβάλλοντα, ώς μηδέν δ τι 
μήτε κρύπτε σθαι, μήτε διάφευγε ι ν αύτδ/, άλλά πάσι 
τοί; τοιούτοις νεανιχώτατα έπιτίθεσθαι, χα\ είς 
906ον χινείν. Άλλ* ούτω μέν δ c στάλος » μετεω
ρισμός τις δαυμαστδς τεθεώρηται. 

χβ. Ίνα δέ τών υψηλότερων χαταδάντες ΰποτυ-
τύσεων, χαλ έτέρωδεν τούτον δπογραψώμεθα (ποι-
χίλον γάρ τι χρήμα καθυποφαίνεται), ε είρχτή · 

•tar, aseetaa jnventotem ulis elevatio. Ad Tolatnnr 
enim fubtimem ailollens spirltoatem senem , ittde 
mUUt conlra incarneaa, imo camivoras, anl menti-
roras avea, el vlso acerrimo aggredltur, ctti nibifr 
absconrfitur, qnern nfbll fugit, aed in omnts talee 
jtfvontiiils vtgore irrurt, metum incniiens. Slc qni-
dem cotiimni excclsiias qufedam admirabilU ap-
pnret. 

22. Ut auiem ab rxccNiorifnis termims desceoden-
IM tit altera parle demonslremns (variiim enSui id 
liogolium esi), carcer quidam c*l in quem sccedcna 

ίς έστι χαλ αύτδς, έν ή περιγράφει στενόχωρων ^ ab extraneu avocaiitemis iucliidil se asceta, inler 
έευτδν έχ τού Ιξω ρεμβασμού ό ασκούμενος, δικάσας 
αέν μεταξύ σώματος χαλ ψυχής, χαλ άμφοίν κατα-
ψηφισάμενος οίχείφ δή τινι νόμψ (δικαίψ γάρ δ χαθ' 
*μάς εύ κείται νόμος, άλλ' αύτδς ορθός έστι λόγος, 
ζι\πλείων τού νόμου γίνεται), δικσιώσας δέ τά κα-
τχχρ'.θέντα τψ διά βίου συγκλεισμψ, έν όμοιότητι 
χολάσεως της έσχατης εκείνης, ήν ούχ άν έχφύγη 
τις ακόλαστα διαδιούς. 

χγ'. Νοηθείη δ" άν δ c στύλος ι οδτος χαί ώς 
ι αΟλητικόν βήμα, εΓτ* ούν άναδάθρα μαρτυρική, ι 
c?' ήν άναβεδηκώς ό αβίαστος αθλητής, μάλλον μέν 
ο*ν κατά της εαυτού σαρκδς αυθαίρετος βίαιο; κατα
βαίνει πρδς μέγα σκάμμα, κιλ παγκρατιάζει γεν
ναίως, χαί τδν αντίπαλου δαίμονα χάτω βαλείν τε-
χνάζεται. 

χδ*. ΕΓποι δ* άν τις τδν f στύλον ι τούτον εύαγγε-
)̂ χώς χαί · άνώγεων έ στρωμένου, > έν ψ Θεδς, δ 
χατά μέθεξιν άναπεσών, αναπαύεται, ταύτδν δ* ε(-
«ίν, παντδς έργου παύεται τοΰ τή γή πάντως πρέ
ποντος. Άλλως γάρ θεοπρεπέστερον άεί χαί αύτδς 
έργάσεται, τά τψ Θεψ άρέσκοντα ενεργών. 

χε'. Ε: δέ τδ ι άνώγεων > τούτο καί λίδοις ίστρω-
οίς ώς είχδς έγκαθεύδει δ εγκρατής, δ δή δ τής 

ιοιαύτης οίχοδομής είρμδς υποβάλλει νοείν, είη άν 
ι λιθόστρωτόν » τι και αύτδ ούκ έξω [σεμνώματος, 
χϋλιον ήπ·ρ τά τών ί στ ορου μένων γυμνό τοφ ι στων, 

rorpus et aiiimam dtstingiierift, et domealica qttaai 
l*qjc iitrttmqne rondemnans (Jiwto entm non con-
vanit lex nostra, eed Ipse ratio est ei lege major), 
»(*n(eiiiia» voro pfonnntlat ifi simllitndinem ρφη» 
itliimae quam οβίηο viiaverii, st abfqiie vlriaie vi-
x#rit. 

25. CotiMima ista ut atbieticas sngge t̂irs sive 
manyrum atnpbiteaimm cst in quem sponte aeceir-
dens nthlcta, qnin imo contra carnem stiam eponle 
violeniUm oxercens !n magnam desccudil arenam, 
foniter pugnil et matum dâ monenv couterere co-
natur. 

) 

24. Diei pott>st coltimna illa evangeRco siyio e l 
coeiiaculum atratum, in quo Dens ad conviviunv 
aasidans recnmbit ct, ut iia dtcam, ab oroni opere 
cessni pro salnte tcrrae. Alias etnm Dco digniora» 
aetaper ipae faciei, qnae Dnoplacent peragendc. 

25. Si vero coenacnlam IHird et lapidiboa sterokur 
qoibns iudormit qui foriis est, qood illarqm aediuna 
coinpago persuadet, solemne erit illud Itibosiroxoq 
pulcbriua qoam Gytnnoaopbistaruo) io bistoria C C -
lebrtum ibcairura, qui viriulia ombram perfeqfieDy 
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lee* aadi» meuibrig etiper lapidilras gterni ιιοη dit- Α οίπερ σκιάν αρετής διώκοντες, ούχ είχον δκνον, γυ

μνοί κατά λίθων ύπεστρωμένων κείσθαι Αναχλινύ-bitabuit. 

26\ Apparei liibogcroio non clwsimilts columna 
ttla, aul leclo Dei itnilalivo qtiotl seciindum Deum 
mcinbra sna crueiflgenteg ei moriificanifs sibi pa-
ra«t, ad ra qua? Mlrsum annt lendente* rcrum lerre-
siriuin cootatuptu, extraneum in seipsis enecanieg 
bomtntmtqui malis cupiitiiaiibas renuntianies, alie-
rtaa viia» conaortea fiunL 
. 27. Qoid porro tmpedil quin in cohtrona illa se-

puieram vtdeam ob connttmmata in ipsa mysterta, 
fanereos aaceiae pannos, funebre opertmentam t 
irrhumaiionem mortnis concessam, eanlatos pro 
mortuia aacros bymitog; quae omnia eum qui 
ϊιι colamna reponilor niorinum el sepiihem esae ' 
indicanl. 

28. Columna uli adumbraiioae ei opere caelaio 
delineata eai et iubobscure depicta; sic gapiena 
specimine assumpto clariug procedtl, el funda-
menium semel nactus plane perficiet οραβ. Not 
quidem facile intelligimus qtiig ille sit glyuia el 
quare boc oomine decoreiur. Nain si ea esl columoa 
quam aermo bucusque descripgii, et qui super tpsa 
giat, secundum primordiatem finem magtia qua> 
dam bominis Qgura erii, nec aecuarium multos vilisel 
abj^cla. Membralim enim dispertila ac definria co-
lititina abundans et pulcbra videbilur, tum quidem 

μενοι. 
κς-'. Αναφαίνεται δ' έχ ι τοΰ λιθόστρωτου, > μή 

άπεοικέναι τον < στύλον ι τούτον μηοε θεομιμήτου 
ι στρώσεως, ι ήνπερ οί χατά Θεδν σταυροΰντίς καλ 
νεκρούντες τά εαυτών μέλη τεχνώνται, άνω μέν 
διηρμένοι τή τών κάτω «εριοράσει, τδν Ιξω δέ θα-
νατούντε; άνθρωπον, οΤς τών φαύλων επιθυμιών 
αύτδν άπάγοντίς, ετέρας ζωής γίνονται. 

κζ\ Τί δέδή κωλύει τδ άποτοΰδε, καί ε»ς cτάφονι 
ταμάλιστα τδν t στύλον ι τούτον θεωρήσαι, διά τά 
έν αύτψ μυστηριωδώς τελούμενα, τά επιτάφια 
σπείρα του ασκητού, τδ νεκρικδν είλημα, τήν κατά-
θεσιν, όποια τις καί τεθνεώσιν ώσίωται, τάς άρ-
μοττούσας τοίς έξχγομένοις Ιερά; ψδάς, δι* ών 
απάντων δ τψ t στύλψ ι εναποτεθείς τεθάφθαι διδά
σκεται. 

κη'. Άλλ* δπω; μέν δ ι στύλος · ούτος ύπογρα-
φήσεται ώς έν προχαράγματι χαί τινι προκεντή-
ματι, διατυπιοθέν έσκιαγράφηται άμυδρώς * χαλ 
σοφδς λαβών διδομένην άφορμήν, άναδήσιται είς τδ 
έτι σοφώτερον, καί θεμέλιον οίον τούτον έξευρηχώς, 
έχκορυφώσει τδ τέλειον. Τδ δ* εντεύθεν ήμίν άπο* 
νητί προσευπόρηται, καί οΓδς τις δ ένταυθοι άνωφο-
ρούμενος, χαί είς τδ τού < στυλίτου · άναδάς δνομα· 
ΕΙ γάρ δ « στύλο; > τοιούτος, οποίον αύτδν δ ύπο-
γραφιχδς λόγος προύπεστήσατο, χαί δ έπί τοΰ « στύ
λου > δήπουθεν χατά τδν άπ* αρχής άχρι τέλους της 

Ιιι quanliim columna esl, luin vero logice el effectu ς θεωρίας σχοπδν μέγα τι άνθρωπου χρήμα Ισται καλ 
muliiplex. ύψηλδν, καί ού κατά τούς πολλούς φαύλον καλ τα-
πεινόν. Συνεπιμεριζόμενος γάρ ουσιωδώς, οΓς δ ι στύλος · ώρισται, πολυπληθές άν χαί αύτδ βεωρη" 
θείη καλδν, εΤς μέν ών τψ λόγψ κατά τδν ι στύλον, · άλλως δέ πληθυνόμενος έλλόγως τοίς ένεργήμασιν. 

29. Angeli sane »ub figura apparebil per scalain 
qnam videmus, in fogiiaiionibug ad Deitm ascen-
dens, nullamque terrestriutn rertim servans, ged 
sarsuni volatum teneng eiapprime seciiiidiiin spiri* 
fum efficax, cui nihil de inferioribus adbaeret; toin 
desc.endens ui in abyssuin operibus, quibus cnm 
inferioribug conspiral, et commodis qune in animam 
iufert sodalibus ila ut coluinna aigntun ahiitit ei 
profundum a Deo conaiimium credaiur, ei deiur 
inde asceue qui ecate aymboium aerval. Eteniru 
ipsa qua iii aiium efferlur, lerram iifquaquam re-
linquil, elqui sapra columna siat, non omnino eea 
lerrestribus separal ad Deum asceniten*, doaec a 
carne soltilus epiriius ad Deum avolei 

κΟ'. ι Άγγελοειδής % τε γάρ φαίνοιτο άν διά τήν 
θεωρού μένη ν « κλίμακα, ι ταίς μέν ύψηλαις έννοίαις 
καί ταίς είς βεδν άνατάσεσιν άναβαίνων είς ύψος, 
καί μηδεμίαν τηνικάδε σχέσιν πρδς τά κάτω τηρών, 
άλλά έπίπαν άνιπτάμενος είς τδν ύψιστον, καί ύπερ-
φυώς ενεργών κατά νούν, ψ μηδέν τι τών χάτω φύ
σει μέτεστι * καταβαίνω ν δέ αύθις ώς είς βάθος ταίς 
πράξεσιν, έν αΤς τοϊς κάτω σύνεστιν δμιλητικώς, 
καί ταίς ώφελείαις, άς είς ψυχήν διαβιβάζει τοίς 

^ μιμητικώς έντυ^άνουσιν · ίνα τψ λόγψ τούτψ καί δ 
ι στύλος ι ούτος δποΐά τι ι ση μείον > είς βάθος τε 
χαί ύψος θεόθεν ζητηθοίη, χαί δοθείη έχείθεν τψ 
ασκητή, άποσώζοντι καί έτέρως τδ τής ι κλίμακος » 
σύμβολον. Αυτή τε γάρ τδ άνώ^οπον έχουσα, ουδέ 

της γής λείπεται. Καί δ έπί τοΰ f στύλου » δέ ούχ έσθ* δπως άπόσχοιτο άν πάντη πάντως τών περχ 
γήν, άναβχίνων είς Θεδν, έως απολυθείς τής σαρκός νούς δλως πρδς εκείνον πτερύξεται. 
. δδ. Sicut angelus atyltta considerabitur. Con- λ'. Κατά τε t άγγελον · ούτω θεωρηΟήσεται δ έπί 
«equenier ergo ad virlulis fasligium acseadii, sed τοΰ t στύλου. · Καί ακολούθως είς αρετών κορυφήν 
confeaiim aaceudere cernilur, nec per aspera cou-
lendit ambulan* , cailes devias (alheiela enim 
et scurne propritim illud esi) sed VICR ohviam 
se fert iacilion quam calcaut, qui aspera trans-
gresei sunt, et ad allissimas ragiones accesserunt 
quieie et limore cjiciuni qno debiles lerrentur, 
antoris in via irha et piana progressi sunl, el, 
qnml idem <M Dco appropinquavcrunt. Ibi 

ούκουν αναβαίνει, άλλ* άναβήναι αύτίκα ήδη παρα-
δείκνυσι, καί ού διά τραχείας βιάζεται τήν άνοδον 
( μελετώντο; γάρ τοΰτό γε, καί έντριδομένου ταπει
νότεροι; Ιτι γυμνάσμασιν), άλλ* είς αυτήν κατην-
τηκέναι τήν £αδίαν, καί ήν πατοΰσιν οί τδ κατά μέν 
τραχύ παρελάσαντες, τή δέ άνωτάτω πεδιάδι πελά-
σαντες, καί τής Ιμφρονος ραστώνης γενόμενοι, καί 
τδν μέν φόδον έξω βαλόντες, δς τοϊς άκροσφαλέαιν 
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αοώρισται. τψ δέ άγχωμάλψ κα\ λείω τής αγάπης χ verarum deliciaruiP prala vironi, et vbrtates ebo-
«ρσδάντες, ταύτδν δέ φάναι, θεψ πλησιάσαμε; · ros iaatilaitnf, non ampliu» viue malis kicUntet, 
IM οί τής δντως τροφής λειμώνες τεθήλασι, καί nec spinosis peacatU miata, sed faiclibue abun-
έρετεί χοροδατούσιν, ούχέτι καχίαις βίου παρασπι- danloa, ac rorum «celeotarmn immunoe absqwe 
{έμεναι, ουδέ παραμεμιγμέναι τοϊ; άχανθώδεσιν fuco. 
άμαρτήμασιν, άλλά καθαρώς έγκαρποι, καί πάσαις φχυλότησιν άπαράμιχτοι, χα\ ακραιφνώς Ακρατοι 
χι\ ακήρατοι· 

λα*. Βοόλομαι χαλ είς τδ θεωρηθέν c δρος » ύψω-
(̂ rei, χαί εί; τδν έχομε να τούτου ι βουνδν ι άναβή-
νει, χαλ τού c γαζοφυλακίου ι γενέσθαι, ώς χαλ 
τροσάψασθαι τούέντδ; ι θησαυρού · είς πλουτισμδν, 
χαί προσπ5τασδηναι τή # νοσσιά, > χαλ έπλ τού 
ι εύργου ι στήναι, χαλ τήν τεθεο>ρημένην « πόλιν » 
τοχογραφήσαι, χαλ τδ τού c στύλου φωτί καί πυρ\ι 
την θέαν έπαφείναι είς ίλλαμψιν, χαλ τδν « ήλιον · 
τεριαθρησαι, χαλ τοϊς άλλοις δέ Απασι τήν θεωρία ν 

51. Volo equidem super vifturo montem exiollr 
el ad collem vicinum aseendore, eX gaxophvlacii, 
steut et Ibetanri inlus reconditi parlicepi fleri, ad 
nidtimvolare, auper turrimslare, urbeudfeicribere, 
columnse lumini ignique profectum dare, eoiero con-
tomplart, alque aliis ontnibua majorem operao» 
dare, io quaitlum apud ooo de coiainna sermo factns 
esu Ardorem vero Nirafcim remilio, avide liaurjentes 
vM«ns auditores et metitis cogitala iulabiia goren-

ένασχολήσαι πλατύτερου, δσα τδν τού « στύλου ι Β te». Hco non tlioi oportebil isiis ineUrft, et eer-
λόγον παρ* ήμίν άπεπλήρωσε. Σχάζω δέ τό γε πολύ mottem anipltficare, eed pro lempore tbeoriam iit 
ής έρμης, ορών τούς άχροατάς υφαρπάζοντας, χαλ medium ferre. 
μονονουχλ πρδ χειλέων φέροντας τά νοούμενα. Αιδ χαλ ού μακρά με δεήσει προαενιχθήναι, τούτοις, χαλ 
βιεβχευάοασδαε λεπτολογίαν πολλήν, άλλά της θεωρίας γενέσθαι, είς δσον χαίριον. 

λ{?. Άκούεις, ώ t στυλίτα, ι τί μέν δ < στύλος, * 52. Audie, ostyiila, qtiid cotumna,, qoid snper βτ 
τί δέ ό έχ* αυτού. Έχεις τοίνυν αύτόθεν κατάλαβε- siaoft. Habes ergo uiide iuielligaa ad qaM iela, ooc 
εθαι, χαλ διατί ταύτα * χαλ ού χρή πνεύμονος ήμίν 
τολυν δ φασι πδνον γίνεαθαε. Βλέπε, δοκών άνεστη-
κέναι, μή πέσης · ίδε, μή χαταπέσης τής υψηλής 
τροθέσεως. « *Αγγελοπρεπη » πολιτεία ν έπηγγείλω* 
Χρεών ούν, έναρέτως βιάζεσθαι τδ ι ίσάγγελον, » 
χαί πραγματεύε σδαι μέν τδ στάαιμον χαλ τήν θεία ν 
«αράστασιν, φυλάττεσδαι δέ τήν ύπένδοσιν, τψ 
ταντί δέ πλέον τήν χατάπτωσκν. Έπί μακαριστής 

oportei oobia uiulto pulmoaii, ut aiuol, labore otir. 
Yido qui siare videri*, ao cadas : vido ae a condi* 
tione iau aoblimi decidaa. Yiiam faabiumia iator 
aageloi aauantiaoii. Necetse esi orgo eongnienter 
virtuii angelicam viiam ei conUantiam divinaroqafr 
ialrepidiiaiei» rooiieirare, animi vero debilitalero, 
et a foriiori castim cavero. Super beaturo vcrticen» 
aaceadiaii. Necesse eat crgo io virtulibue verlicem 

ι άκρας · βέβηκας· Χρή τοίνυν έπαληδεύεσθαί σοι Q a te tenorS. Te habei motis iaie ad Detim efevane ol 
qai omiiea monles el colles superat; ooli vitaa 
erroribus adhsrere, sed generosum aaimumindueet 
alios sureuin ducaa; ul telo divino, lu qui excelsua eo 
adteipsuro aUrabassiaon omnea(foneeniin nonp4>a-
sis>,sal(eminulioaqui operalua inspiciei>tes ad alla 
lolli cupitini. ΚΛ Deum colligaris ut proiiosua tbesan-
rus. Teipsum ergo abscondo, neforle animarum rap-
lor te fnreiiiret iofodiat ubi noa crescit diviniun lalcn-
tum. Nidum vidiiaaceUecolumnai» sermo,imiaorarr 
aovolt verbo islL ob perfecla-n qui in eo conspici-
lur viriim qui uon ui Imperfcctue et alis careai eal con-
sideraadui,co<nparaadoft aliiibus, qni per nubes vo-
lant, ul Scriptura dicii, aul aquilia regiis, tu supr» 
dixiinut. Ergo (u aquita nostra^regie le gere ei vir-

Ά ι κορυφαίον > έν άρεταϊς. Ί "Ορο; > Ιχετ σε 
τιϋτο τδ ύψοποιδν είς Θεδν, χαί δ παντδς δρους χα-
ταχαυχάται. χαί βουνού · τών της άποπλανήσεως μή 
ένίσχη στραφήναι χΑτω^ άλλ* έπί τοσούτον φέρε τά 
της ύπωρείας είς νουν, έφ* δσον χαί άλλους έχείθεν 
έναγιγείν * ίνα χατά θείον ζήλον, έπεί ύψώθης, 
ανέλκυσης πρδς σεαυτδν, εί χαί μή πάντας (τάχα 
γέρούχ άν δύναιο), άλλά γε πολλούς, οί τοίς έν σολ 
χαλοίς έργοις έμδλέποντες, βουλήσονται είς τά άνω 
έςιίρεσθαι. Συγχεχύμισαι τψ βεψ, χαθά χαί τις πο
λυτίμητος « θησαυρός. > Κστάχρυπτε γούν σεαυτδν, 
μ̂ ποτε δ ψυχοχλέπτης παρασυλήση σε χαλκατορύξη, 
ένθα xb θείον ούκ έστι έπαυξεσθαι τάλαντον. c Νοσ-
ativ » τεθεώρηχε μέν τδν άσχητιχέν ι στύλον ι δ 
^Τ°«· δχνείδά διόλου έμμείναι τψ ^ήματ· τούτψ διά ί> lulein ne erubescas, quocunque sors iirieril alaa 
τδν έν αυτή τέλειον άνδρα, δν ού χατά τους ατελείς pandens el le veniia permilient, scd a<1 Deuin voli-
ΧΛ\ άπτήνας νεοσσούς έχομεν δ:ασχεπτεσθαι, άλλά lans, frucliiosan) veaaiionem proieq*rere. 
χχτά τούς υψιπετείς δρνις, οποίους έπί νεφελών πέτεσθαι γραφιχώς θεωρήσει τις^ή χαλ κατά τούς βασι
λικούς ι αετούς,» ο δή καλ άνδπιν τψ λόγψ προσηυπορήσαμεν. Ή τοίνυν ημέτερε σύ ι αετέ, > βασιλικώς 
κροσφέρου σεαυτψ, καλ τδ ευγενές της αρετής μή, καταίσχυνε, είκή τδ πτερδν διαπεταννύς, καί είς 
άνεμους πλαζόμενο; · άλλ' είς θεδν άνιπτάμενος πρδς τήν όφ*ιλομένην Αγραν τήν πτήσιν εύθέτιζε. 

λγ'. ·· Στρατιώτου > τάξιν απέχεις, έπί c πύργου 33. Mililis ordiaem lenea auper foriilndiiMS lurrr 
viaibili collocaais^el ad mala perpetienda desiinaliio 
ul tanqiLam IMHIUS ei qui te militetn oondiixil pla-
ceas, ul cum Aposloio loqjiar. Poleiaiam lodue οτ 
c»nira omncs insidias et belb lonnenia accingere. 
Ει novi quklem quod te penilua protogero vafm 

ισχύος ι τού τεδεωρημένου τεταγμένος,. κα\ οφειλέ
της ών κακοπαθείν, ίνα οία καλδς άρέσης τψ εστρα-
τολογηκότι σε, είπε*^ άποστολικώς. Περιδέβλησο 
γούν δύναμιν, καί δπλίζου κα:ά πάσης επιβουλής τε 
χαί έλ#πόλεως. Καί οίδα μέν, ώς προβαλέσύαι πάν-
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^orica toa et ferro qtaod te cingii. Bed magnf Paoli Α τω; άν Ιχοις, δν έγκρατώς περιβεβλησαι, « θώρακα,» 

και τδν λοίπδν c σίδηρον, » δ; περίκειταί σε. *Αλλ* loricaw e* reKqitam ejus armaioram ίιι te videre 
ctipio. Hanc pra?*eriim accinge, liane indne, et ani-
maritm hogtie aufugioi harpyw ee tradeng. Nam 
piilcbriim est qiiidem ferrnm islnd, ex qno advcrsus 
pessimom boslem icla eiulnnhir. NihH vero sic 
poieal iiivulnerabiletn militem perflcere si aposlo-
licam armaiiiram Slle projecertt. Et quid dlco nihil 
poiest? diceitdtim erai qnod deficlenie illa flt asce-
Ue operum jacitira el summtim ad terram irahf-
tnr et quod leve est, aggraTatur ct a mpenio volatu 
cess ii)8 ia lerraui dejfdtur. 
κα\ αμβλύνει ταύτα τδ iv έργοις άσκητικοίς δξύ, 

έγώ Χαλ τδν του μεγάλου Παύλου θώρακα καλ τήν 
λοιπόν άπασαν εκείνου πανοπλίαν ζητώ κατιδείν έν 
σοί* Ταύτην περίθου μάλιστα, ταύτην ύπόθυδι · καλ 
δ τών ψυχών πολέμιος οίχήσεται, *Αρπυίαις έαυτδν 
έκδούς. Καλδν μέν γάρ καί δ φορούμενοϊ c σίδηρος » 
ούτος, κα\ βέλη κατά τού πονηρότατου πολεμιστού 
έξ αυτού χαλκεύονται. * Αρκεί δέ δμω; ουδέν, ώς καλ 
ακατάβλητου τδν έν αύτψ στρατιώτην άποτελείν, εί 
τήν αποστολική ν εκείνος άπο^ίψει σκευήν. Τί δέ 
λέγω ι ούκ αρκεί; ι δέον είπείν, ώς εκείνης δίχα 
καλ καδέλκει τδ άνωφο ρου μενον, κα\ βαρύνει τδ 

κουφον, καί τήν άνω πτήσιν παύει, καλ καταφέρει πρδς γήν. 
54. Muhos ferrum in bella conlra epirilualem λδ\ Πολλούς δ c σίδηρος t είς τδν πατά τού νοητού 

luKtem exeilavil; itiuliog hebeiavh et hnpedlvit, β αντιμάχου έστύμωσε πύλεμον, πολλούς καλ άμβλύνις 
itlis arma drcimidedit, bornm In manicas, compedes 
jnci.leng : qnorum inerilo miserabimur gi vliae mare 
pernavigani proccilosum et flur libug diris exundana 
ol periculosam, snper quod gimplictbttg membrig 
s-gi debereul , qui adliuc ferri pondtw gravaiis 
liabcnt. Ferrum islud iis quidem qni seenndiim 
veriiaJein sirenui gtnti, non pr&cipilei agil poo-
dtis, *eJ ancbona ealtuaris et saera ordinatur; iis 
vero qm alilcr ee habont, plmiibum Πι in aqtrig 
vohemeittibus sobmerpos deprfmena. Non ergo sa-
Inlare nee glc aitt aliier cecldli, pro cotiaiiio elccto 
htegitante libra. 

συνεπύδισεν, εκείνοι ς μέν δποΐά τι δπλον άμφιτεδείς, 
τούτοι; οέ ώς είς χειροπέδην διεκπεοών καλ ποδοκά-
κην καλ τύφωνα * ού; και οίκτείραι άν τις δικαίως, 
εί τήν τού βίου διαπλέοντες θάλασσαν ούτω δεινά 
βραττομένην, καλ χυμαινομένην ακάθεκτα , χαλ 
απειλούσαν κίνδυνον, οί δέ δέον άπερίττοις μέλεσι 
φέρεσθαι δι* αυτής, είτα κα\ σιδήρου βάρος περί-
χεινται · δς δή σίδοσος τοίς μέν έπ* άληθεία έγκρα* 
τευταίς ούχ είς βυθιζον βάρος, άλλ* ώς είς άγχυραν 
'σωτηριώδη χαλ Εεράν άποτέταχται, τοίς δέ άλλως 
έχουσιν ώ; μόλυβδος έν ύδατι σφοδρφ γίνεται, υπο
βρυχίους εκείνους τι θ είς. Ούκουν έξ ανάγκης ούτε 

σωτηριώδης δ τοιούτος σίδηρος, άλλ* ούδε βλαπτικδς, έπαμφοτερίζει δέ πως · καλ χατά τήν παρά τοϊς 
σοφοίς δύναμιν τάχα μέν ούτως, τάχα δέ άλλοις εξέπεσε, τ<ρ τής προαιρέσεως ταλάντφ ζυγοστατού μένος» 

55. Ecce pncsentibus advenlitium quid dc recens G λε'. Φέρε προενέγχωτοίς παρούαι συγκυρίαν πρχγ 
factls affero aliis in memoriam (mtih! enim novc-
runl), altie qrtibus iguottim est ut rem novam. Cel-
hiin divinam uon ad splendorem paralam qula non 
vcnerabilig iisque ad nomen, lavit sintig isle noster 
qui anle oculos esi prope cmlalls morog quibog 
inane sol illucesch. Cella virtim qtiemdam nutrtvU 
qui ascctam gimulabai, non lam nigro vesiium or-
nalug qnam gub ipsis hypocristm relu^eng. Hunc 
slringebal ferrum, lum reties cingeng, lum bume-
rig impositum, lum ambidexiruin. Talis erat et 
circutnctirgiiabat mulioa seducens ferro criminig 
alicujiig, ui opinor, divinam hanc pmnam golveiig, 
ci debitor apparena lalis veglimemi. Oecagio qttac-
dam aderat el negoiia circa ipsum aliena, ei hasc 

ματος παραπεσόντος Ιναγχος, τοίς μέν είς μνήμην 
(πολλοί γάρ οίδασι), τοίς δέ είς διδασχαλίαν, δσοις 
ούκ έγνωστα:. Φροντιστηρίου θείον, οδκ είς λαμπρό
τητα έσκευασμένον, δτι μή σεμνδν μέχρις ονόματος, 
δ καθ' ημάς κλύζει κόλπος ούτος, δ πρδ οφθαλμών, 
βραχύ τι πρδ τών τειχέων τής πόλεως, οΤς προσβλέ
πει άναβαίνων έψος ήλιος. Τούτο τδ σεμνείον άνδρα 
τινά έβοσκεν, δς τδν άσκητήν έμορφάζετο, ούχ ούτω 
κοσμούμένος τώ τών αμφίων μέλανι, δσον επικαλύ
πτων έν αύτοίς κρυπτικώς τήν ύπόκρισιν. Καλ σίδη
ρος αύτδν έσφιγγεν, δ μέν τήν δσφύν ζωννύων, δ δέ 
έ πω μ ι ζό μένος, ό δέ άμφιμάσχαλος. ΤΗν εκείνος 
τοιούτος, καί περιενόστει φρεναπατών τούς πολλούς 
σιδηρόδετος, κακουργίας τινδς οίμαι κατά τι θείον 

pcragi oporiebat; et ecce mirum. SolvHur sponlc ^ δίκην ταύτην διδούς, καί παραφαίνων οφειλέτης 
είναι τοιαύτης περιβολής. Καιρδς δή τις, καί πράγ
ματα περί αύτδν ξενικά, καί έδει αυτά τηρεί σθαι · 
χαί ευθύς θαύμα. Αύεται μέν γάρ αυτόματος τού 
σιδηρέου δεσμού 6 πολλών τοιούτων επάξιος· χαλ δ 
μέν σίδηρος κατά γής Ικειτο, τά δέ αλλότρια φόρτος 
τοις άσκητικοϊς ώμοις έπέκειτο, ές καπήλου (1) τι-
νδς οίμαι τδ άχθος άποφορτισομένοις, ύποφωνούντος 
τοις ούτω χοπιώσι, καί πεφορτισμένοις έρχεσδαι, 
καί άναπαύεσθαι παρ* αύτψ. Καί αντάλλαγμα τούτο 
σχών εκείνος ασκήσεως και μισθδν αρετής, μάλιστα 
μεν ούν ώνια ταύτα βαθείας )αβών ύποκρίσεοις, 

Α fcrreig catenis quibus dtgnissimus eral, ferriim 
bunii jacebul, jacebant *\ aliena grave pondus ag-
celae bumeris impositum, ut opinor, in *cauponig 
tnjusdam laberna, qui lassos ad se iuvilal ut 
reglaurentur. Gommuiationem hanc retineng a^ce-
lae exerciiii et virtuiig remuneraiionem, maxinie 
bypocriaig boc prelium accipieng abihat gaudens 
ipse, lacrymaa vero deposili doniino relinquens. 
Quanlo igilur melius magniiice vesliri Hbim, pallio 
gplendido el eanura esse, quam sic fcrro acctn-
ttuin mala inflniia operari! Et nunc apud nos as-

(I) Sic aperte ms,; praeetal καμήλου. 
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ψχετο αύτδς μέν χαίρων, «λανματα δέ τφ τής πα- Α eervalur iernim iaiud , rigua qoidem maieriaui 
ραθήχης δεσπότη καταλιπών Πόσον δή χάλλιον, 
λεμπρειμονεϊν έχείνον, κα\ ίματισμδν εύαφή περι-
χείσθαι, καί σωφρονείν, ήπερ ούτω σιδήρω βαρυνό-
μενον μυρία κααα έπαχθίζεσθα*. Και νΰνχειμηλιού-
ται παρ' ήμίν εκείνος ό σίδηρος, θέαμα σεμνδν έσό-
μενες, με νουν γε χορηγία γέλωτος μέν τοίς πολλοίς, 
ίκιστροφής δέ τοίς άγοδοίς. Κείσεται γάρ υποκρί
σεις Θρίαμβος, έλεγχων Αρετήν ψευδεπίπλαστον, 
χαλ καραδειγματίζων τδν ούκ άγαθδν, τάχα ούδ' 
άχο^ιφείς ύπδ τού φαύλου ζωγράφου τής αρετής, 

rouliis suppediUns, cofiYersuroii» vero boeos. Jaee* 
bii euii» bypocrttis iffiuiupbus, viriuiem ainalatam 
argaens, eunvqoo qai AOO est bouiis delegens, tion 
epoiiaUu a vili virlulit ilctiooe, sed virom iosidia-
lorem «vitaa* ne iouliiis llal. Sigilhrai eai probaa 
aaperioria viiaa gvmbolaiKi utorceni aUullerans vir-
lulis boaiam soriem iii boaiine doloao el malitiae 
prostiiuena; multos ία ipaam Jenones adducii praa* 
soriim dogidei iig boaos deaideriig aubjagmos ei vf-
liuiis appareniia deboog. 

άλλ* αοτδς διεχφυγών άνδρα έπίδουλον, ίνα μή κα\ άχρειοϊτ© · σήμαντρον μέν ών ενάρετου ζωής, χαί 
τραχυτέρου βίου σύμβολον, καπηλεύων δέ τής αρετής τδ μαχάριον έν άνδρΐ κιβδήλφ* καί μαστροπεύων 
οίον TJ κακία;, χαΛ πολλούς είς αυτήν επαγόμενος φαύλους έραστάς, μάλλον μέν ούν αγαθούς ζηλωτάς. 
δούλου μένους τήν έπιδυμίαν , καλ φενακιζομένους τω προφαινομένφ τής φαυλότητος. 

λς\ Μηδελς είη'τοιούτος, μηδελςούτωβαρυνέσθω· Β δ6· Wemo lalis αείος ιιο aie gravoiur; sed alaa 
αλλά τδ της άνυποκρισίας φέρων πτερδν, κούφος ab bypocriai alieiias gereas, sublimia tollatur el ad 
αίρέσθω, χαλ πρδς θεδν άναδαινέτω, είδώς, ώς κα
λές μέν χαλ δ άσίδηρος χαλ ψιλές βίος, χαλδς δέ χαλ 
έ χαεαφράσοων σίδηρος, εί καλώς φοροίτο, χαλ γε* 
γενωμένος τή άπλότητι στίλβει, χαλ μή τδν του «ύ* 
φου ίδν προβέβληταε. 

λζ\ Τί γάρ μοι χαλ ίστορίαις ένδιατρίψαι, ώς άν 
Ιντρέψω τδν έχ τού σιδηροφορείν τύφον; Τί δέ χαλ 
έθών άναμνηστέον παλαιών χαέ εθνών, έν οίς εδρη-
τει τδ στρατιωτιχον δπλοις έπηχδισμέν^ν διά βίου, 
έν τε τφ έχκλησιάζειν, έν τε τφ συμποσ-άζειν, έν τε 
όδοΓς, χαλ δλως πανταχού* ώς Αν ούτως εύφορον τδ 
της πανοπλίας βάρος αύτοίς εΐη χαλ περίβλημα σύν-

Boun ageeodai, gcien» quod at pulcbra qoidem 
abaqoe ferro ei bumilia v iu , palehrom etiam est 
arnoraia ferram ai beae fegfatam erii ei gimpH-
ciialo poliium aptaidoi, aec uaquaro pra se itilii 
aoperUe veaonum. 

37. Cor aotem narrationibas tempus tero, m ferri 
portaii arrogaaiiaio incaiiam? Cor in 

aflUqeoa vorea popoloequo revocom, in 
qoibaa iaveaiaxtar per viuin artnati bellaiorce, 
in «Btibua, Ui coaviviia, ia tiig, ubiqoe; qaaai kva 
esMt armaianB totiua ooug et aolitum indameniiifn, 
alcut consooHidine indoiioenH circumdalia ? Cur 

ηθες, χαδά καί τις Ιματισμδς, έγγυμνασαμένοις w o ioaoper dicam quotqnot praHer arma et pre-
ν r ft. ^ - . np> »V 1 ΐί,ΛβΑβ larvi l\/\r<mK« Α Ι «••.Aam IA»MM«VAM τφ σννεχεί τού αυνεθισμού; Τί δέ προσιστορητέον, 

χα\ δσοι πρδς τοίς δπλοις χαλ λίύον άξιον λόγου είς 
οόρτον έφερον, δν έχρήν έν χαιρφ άπε^ιφότας έργου 
άπτεσθαι γενναιότερόν τε χαλ έλαφρότερον, ώς έάν 
μή χατάφραχτός τις ήν, άλλά ψιλδς, ή χαί ημίγυμ
νος; Τί γούν μοι χαλ τοιούτοις ένδιατρίψαι λόγοις, 
ένθα είπείν άπόχρη, τά μακρά έπιτεμδντα ώς φιλώ 
μέν έγώ τδν τοιούτον σίδηρον χαλ ύπερφιλώ, εκείνο 
ευνεννοούμένος, ώς ούτε πόλεμος δ πρδς αίσδησιν 
ά̂ον κατεργασθείη, μή καί σιδήρφ βραβευόμενος, 

χαί νοητδς δέ δέοιτο άν ποτε τού σιδήρου τούτου κα
λώς ; Καλ δ τούτον φορών μετά λόγου δρθού ώσελ χαλ 
βέλος έχλεχτδν λογίζεται τφ θεφ τφ πτερφ μέν τής 
νοεράς άνωφορήσεως χουφιζόμενος, προδεβλημένος 

liosoo lapidea portabaoi, qucm lempore ofiporiiino 
projicero oportebai nobiliori ei leviori assumpio 
opere, ui si quts noo tcius foricatoa easei aut levis 
osset aroiaiure? Gur auiem uiibns aerroonibua 
icmpos tcro, ubi dicere sufltcil breviter, quantuni 
lale ferrum amo et dtligo, illud mecum reputana 
qood nuUum facilioa cooeuiuinaiur belluio quaiu 
forro ad judioiam assumpto; et spiriloale bellum 
optime ferro hoc eget ? Qui istud recia raiiotie fert 
leli elecii taatarDeo deaiinal spiriioalie exaluiio-
nia ala aublatua, leK vero inslar acutum istud ot 
boatea enecaae inier pericula aecum gerena fer-
riiBi, et aie alata aagilta opporluue vibraia et mm-
ira diabolnm Intoria In sagiiiam volamem in die 

*A τδν οίον δζυδελή τούτον χαλ τμητιχδν τών σπε- ρ ferlor. Sic qoiden ferri geeiationem matiroo an:o; 
ναντίας δυνάμεων σίδηρον* χαλ δίατδς ούτω πτε- dicowodeaperandom uonetsequodalilersaloslen-
ρδεις, χαίρια βάλλων, χαλ χατά τού διαβόλου πεμ- tanda sit. Nam pognft muliai ei bogiium cladee con-
^όμενος, χαλ τφ πετομενψ ημέρας βέλει Αντιπετδ· fieortntorsinoferro. Mulioaergoetlapidesadjuveranl 
Ρ̂ νος. Καλ ούτω μέν τήν τοιαύτη ν σιδηροφορίαν etlropbara itinumera erexerualelpubliceeiprivalim. 
ύ ε̂ρφιλώ * λέγω δέ, μή χρή ναι άπεγνωχέναι, είναι «αϊ άλλως σώζε σθαι. Κα\ γάρ τοι χαί μάχαι πολλα\ 
*Λ\ πολεμίων χαταβολαλ άνύοιντο άν, σιδήρφ αμεταχείριστοι. Πολλούς γούν χα\ λίθοι χαταμόνας ώντ-
σαν, χαι μνρία ώρδωσαν τρόπαια, χαλ ταύτα χοινή τε χαί ίδία. 

λη'. Εί γούν χα\ δ ίχανδς τή χειρλ Δαυίδ δπλφ 58. Si ergo et manu fortie David tslo telo conira 
τοιούτφ χατά μεγάλου εχθρού ένελάμψατο, εί δή magoum bosiem efTnlsU, si iliud rcpiitaniue, noscilo 
touto, γινωσχετω δ σιδηροφδρος άσχητής, χαλδν 
πράγμα ποιείν · άπεχέσθω δέ τής τών λοιπών χα-
•ίεχρίσεως, χαλ τού λαλεϊν υψηλά χαλ φρονείν, ίνα 
μή μόνον έξω φοροίη τδν σίδηρον, χαί προφαίνοι 
έχιπολής. άλλά χαί είς βάθος φέροι έν τή ψυχί), 

P A T R O L , G R . C X X X V I . 

forri gesiaior asceta, pulchrum se opas facere; te 
vero a reliquts judicandis abslineat, a aubiimibos 
verbis et cogiiaiionibue, ne soluni exirinsecas fer-
rom gerai et foris ftilgeat, sed ci intirna anima 
ferat et sic iocurrelur buiuiUs, imouiidequaquelori-

8 
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cataa boetitttn vktortvaaai. Sed sie qukteni mititia Α καί ούτω χάτω κάμπτοιτο ταπεινούμενος, μάλλον 

δέ πανταχόθεν χατάφραχτος ων, τών πολεμουντών lurris custodis loeum tones, ο etcelae bomo, cv« 
jas teoperioi iinaginejn refcrre; H € C illutl tanlum, 
aed cotleaiem urbem et arcem babhare «oriilue es. 
No ergo cirie obeas quales daniiiavil aaiictis&imuHi 
Evaugelium, aeque doaorla pererrea, in quibua j»a 
civile eeeunilum Deuni nieniilur aliquia ct mansue-
tudiitem el ebariuiem. Civitaiem eerva perpeiuo 
propugnatulo iiidoiniiam, a oasti oaiai lotam, fir-
inam, ne liiuile&aitgu&liaveris m le aok), bomiiu §po-
lians, et morie lua in ierraiu opiimvm projtcion*. 
Sed a Deo iuspiraiue xelus per omneni tarratu tx-
leudei illain uaqne ad poaieros» Quoreus enim 
vjlaii supervivere le, nec vtro boalam iit qui sue* 
cedeut meuioriam retinqaere, dom memoria juiie 
itt bentdkiione eaft, sed e conira conlemptu dlgoam, 

περιγίνοιιο* Άλλ' ούτω μέν στρατιώτου τόπον επέ
χεις ηυργοφύλακος, ώ υψηλέ Ανθρωπε, χαΛ δεί σα 
τυπούσθαι προς αυτόν καί ού τούτο μόνον. Αλλά 
χαί ούρανόπολιν χαί ταύτην όχυράν χατοιχείν έλα
χες. Μήτε τοίνυν πολίτης άποδχίης, οποίους όστρα
κί ζει τδ άγιώτατον Ευαγγέλιο ν, μήτε μήν είς έρη-
μίας άποπλανηθείης, έν αίς ψεύδεταί τις τδ χατά 
τδν θεδν «ολιτικδν χαλ ή με ρον χαί φιλάλληλον * συν · 
τήρει Ιέ ταύτην έν όχυρότητι διηνε*εΙ ακατάβλητο*, 
άκατάπτωτον, μόνιμον, ώς άν μή περιγράψης έν 
σοι χαί μόνω τδ Αγαθδν έξεμημώσας, χαί τψ αφ 
θανάτφ συγκατενεγχών τδ χαλάν. *Αλλ' ό ένβεας 
ζήλος είς οίκουμένην παρεχτενεί ταύτην χαλ τοίς 
έξης. Τί γάρ χρεών, έπ* αυτής μέν διαδιώναί 

tanquaw oepolebniro, mox vaiuun puhero operlani, B μή έγκαταλιπείν δέ μνήμην μαχαρίαν χαλ τοίς εία-
el quse digua erat cvjus ιιοο remaitom lapieT έπειτα, δποία ή του δικαίου ή μετ' έγχωμίων · άλλά 
Servabilur vero arx, ei semper etabil, ti Domimis αφείναι άξίαν χαταδολής, χαθά χαέ τινα τΑφ^ν, 
iavocaias eatn cuatodierit, ne ία vanuai la caaies εϊτ' ούν κενήριον είς μάτην χεχονιαμένον, χαλ οίου 
vjgiiaverta. Sic enim atoeiidcna oam non perdet. άξιον είναι μή μείναι λίθον έπ* αύτου ; ΙυντηρηΟτ-
σεται δέ οχυρά, χαλ είσαελ έστήξεται, είπερ δ Κύριος προκληθείς φυλάξει αυτήν, ίνα μή αίς μάτην 
σύ 6 φυλαχτών άγρυπνες. Ούτω γάρ ούχ άν δ άναδαίνων έπιλείψη αυτήν. 

80. Hsc ergo εί* age. Eiquoniaai pbaras sataum λθ'. Ταϋτά τε ούν ούτω ποίει. Καί δτι δέ ε πυρ-
lacee, ne lunen eutiaguas» IMSO pcnailleo nocte ittooi σδς » άνήφδης ενταύθα σωτήριος, μή τδ φώς Απ©· 
errent qui ad le letiduul, ne per tccias eintnentes r«-
poa incidenles, quaitdo navigaadi lempus eat, in abyssi 
proiunduin cadanl nec amplia» pbari aocousi signum, 
aed ignis boniinea decorantis elibanus eernatur. Sed 
uec conlemplaitonia igneatn eolumnan conlemptibi-

σδέστ^ς, χαλ ώς έν σχοτομήνη «λανάσθαι δώσεις 
τούς αφορώντας είς σέ, μήποτε χαί ταίς ύφαλους 
χαί ταίς ^αχίαις έγχύρσαντες, δτε τού πλέειν και
ρός, γένωνται χατά βυθού, χαί ούχέτι φρυχτωμών 
πυρσός τά ενταύθα λογισδείη, φρύγοντος δέ πυρ'^ς 

lomKeddaasituteabobriiooietabitlo, neqae reflanti- β άνθρωποφλόγου χλίδανβς. Άλλά μηδέ τδν τήςθαι+-
bua veiui» diepergi sinag ooo aervatam, ei exsikigoi, 
et viatores per tenebraa iucedentea relinquere, no 
forle persequeaiibus praeda facilis flaui et aabilaria 
iguta loco iguis gebenna? casligaas inflannMlor, 
ln babiiaiioue illa sol apparea : desuper ergo 
eoiica ei adurequaainni opus oal, vitam veroepargc 
iis quid gecoiidum Doani vivere dobebunl. Visu* 
eal locua i&lo luus domus Dei : qaia io ea Deua 
quidam, scilicei in se Deam babeoa, Deiqoe parti-
cops ob figur* ainiUiludiaein. Qui Deuni dicil, me-
Uua aliquid aliusve cogiiare aoe aiait, οι ia aa 
Deum babeoieai noininaaa, Deo propioraai vtaftoi 
collocavii. Oumino decei, ιί Ua se ree babei* ei leui-
plum sanctum babuaikmem iaiara Tocare et nuea-
bilem aedem meriio propier inbabiiauieai }asi«ai 
el aanclam homiecm, quU justus oi aaucius Deua* 
cujus simililudineia in templo islo ia se asceia rofert. 

ρίας i πύρινον στύλον » ταπείνωσης, ώς είς έπίχον-
σ*ν, ή χαλ χαταπνοαίς έναντίαις έάσης δια^ι&ιπι* 
σθήναι άφύλαχτον, χαλ σδεβθήναι, χαί αφείναι 
τούς οδηγούμενους χατά σχδτον έλάσχεσθαι, μή
ποτε τοϊς έπιδιώχουσιν εύχείρωτοι γένωνται, καλ 
άντί σωτηρίου πυρδς πυρ Γεέννης έξαναφθή χολα-
στήριον. Τεθεώρησαι χαί ώς « ήλιος » έν οΓχω 
τούτφ* λάμπε τοίνυν ύψόθεν, χιλ χατάφρυγε μέν, 
δσα χρεών* ζωογονεί δέ, δαα τε χατά βεδν ζην έπι-
δέονται. Έθεωρήθη καί ε έέεοο οίχος > δ σδς τόπος 
ούτος * βεός τις άρα χαλ δ έν αύτφ, οία ένδεος, καλ 
θεού μετέχων διά τήν μιμητοιήν πρδς έχείνον έχ-
τιίπωσιν. ε βεδν » δέ τις είπών, ούχ αφίησιν έτη-
νοείσθαι χρείττόν τι χαλ ύψηλότερον* χαί ίένθεον* 
δέ τις δνομάσας τινά, βεφ τδν Ανδρα παρέστησεν. 
Οίχείον δέ πάντως, εί ταύθ' ούτως έ/ει, χαί ε ναύν 
άγιον » τδν οίκον τούτον προσειπείν, χαί θαύμα. 

στδν δέ έν δικαιοσύνη διά τδν έν αύτφ δίκαιον Ανθρωπον καί δσιον * 
ούπερ τήν άφομοίωσιν δ έπί ναού τούτου ασκητής έκμάττετα* 

δτι χαίδίχαιος χαί όσιος ό Κύριος» 

έΟ. Si aic ad Deuin coniomplalioneeUsvaiiig es aoti 
eircuitu opus esl, ui in vinute lanquam ia apoculo 
le conlcmpleris, cujtis viriulia babitalio colouiua 
cerniiur. Namque divinorinn cbariamatum ple-
aus Iiomo, et sic Oeocojua viriua coolos legU pieaua 
toius sane viriua esi, pauca carni reboqueiia. Qoi 
argo le videm, viriutem videre se arbiiroatar; undo 
ad imagineiu isUui «fiioraiali ad oltimuin arcbeiy-
Vaui adducaiuur. Speculalor posilus in specula isu 

μ. Εί δ* ούτω πρδς θεδν Ανήχδης τ} θεωρία., ού 
χρεία περιόδου τινδ;, χαί είς αυτήν άντιχρν; άρετήν 
θεωρήσαί σε ακολουθώ;, οίς χαί c αρετής οίχητή-
ριον ό στύλος · τεθέαται. Ό γάρ θείων χαρισμάτων 
έμπλεως άνθρωπος, χαί ούτω θεού γέμων, ούπερ ή 
αρετή καλύπτει τούς ουρανούς, δλος δήπονθέν έστιν 
αρετή, ολίγα προλογιζόμενος xfj σαρκί. LI τοίνυν. 
βλέποντες σε νομιζέτωσαν, άρετήν αύτδ τούτο βλέ-
πειν * ώς άν τυπούμενοι π ^ ς εικόνισμα τοιούτον^ 
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άνάγοιντο πρδς τδ μγιστον άρχέτυπον. « Σκοπός · Λ ponitas ηοη dobos dormtre ad oiorlem nec cadere 
τέθεισαεέν c σκοπευτηρίω > τοιουτψ, χαλ χρή πάν- ifi proftiadum toporetn, sed 4φ»αιη cualodire, Μ 
τω; πρδς θάνατον οι άφυπνώσαι, άναπεσόντα in bostiuin maims cadae et tecuta qtiotquoi t«U 
έπ' αύτου, χαί κατενεχθέντα είς κώμα βαθύτατον, «oafiduoioxcubiift. 
αλλά σεαυτδν τε φυλάττεσθα*, μή ύπδ χείρα τοίς πολέμιας πέαης, χαίτούςδοοι τψ σψσκοπείματι πεποίθασιν. 

μα\ Έξεγένετδ σοι « μετεωρισδήναι », χαλ ούχ . ΑΙ. Tibi eveoii ut oialiatue *U, fiec modiee, sed 
απλώς, άλλά χαλ ώς είς ουρανού ύψωμα, χαλ είς esqae ad coelom et ad Douimicam dignltaiem qu» 

bominem perfoclom deeei, ui qui esl a Deo inspi-
ralos. Noli ergo humirepore, et aodire ui deaten-
deree, si?e aliler ascendcres, quiacoJumna in altitin 
eoruni quae fiuiii soper terram miseraiione de-
scondteii. T«rrestria coniemnere appellaiaa et elc-
vatus es, ut ail David, qoasi e populo Dei elecuis. 
Per aera jam gradieris terreatribtji superentineits. 
Noalaro iaaiilam reddaa, qua libi volare datum esi. 

* telesiiaee, oou eohim quia coeJeetfs planta es (iftuJ 
enim quifie bomo es4, proul pbitosopbico exposuii 
quidam^aedetquia aierra revuiaua, paradisi planu 
flert contendis. Calesiia ergo reeine, tariaruin re-
«pidens. Hatc cuncia observans, aiquire quod iu 
admirabili uegoito eei elevaium, quod coelesie, 
quod summum est, neque quld de bls docuinenl*s 
temere proilcias, ul ad summam perfeciioneiu 
lollaris. 

42. Si vero molUs Gguiis deflniens sermo le nd 
diviuamdigniuiera adduxit,et illud te forlo ad subli-
milatom evexil propler condilionie superemineu-

κυριότητος άξίαν κατανοηθήναι άνθρώπφ τελείψ 
πρέπουσαν, οποίος δ πρδ βραχέος θεωρηθείς ένθεος. 
Μή τοίνυν έθελήσης χθαμαλδς γενέσθαι* χαί Αχού-
εαί ποδεν* Ανω χαταδήναί, είτε καλ άλλως άναδηναι 
χάτω, οίς τψ μεν « στύλω » άνω, τή δέ περί γήν 
χροσπαθεία χάνω βέδηχας. « Οεριφρονείν » έτάχΟης 
< τήν γήν * ύψώθης, » εΓποι Αν Δαυίδ, ώς t εκλε
χτό; > έχ τού λαού τού βεοΰ. « Αίδεροδατείς * ήδη, 
τών γηίνων ύπεραιρόμενος. Μή δή τδ πτερδν άχρείω
σης, δι' ούπερ έστι σοι πέτεσθαι. Ουράνιος εί, ού 
μόνον, δτι ε φυτδν ούράνιον » (τούτο γάρ χαί άπας 
άνθρωπος, χαθά τις πεφιλοσδφηχεν), άλλά χαλ δτι 
«ής γής άπο£0ιζωθείς παραδείσου φυτδν γενέσθαι 
φιλβνειχείς. Κάτεχε ούν τδ ούράνιον, ΰποδλεπόμε-
νος τδν άπ' εναντίας τάρταρον. Ταύτα πάντα συντη-
ρων, περιποιού τδ έν θαυμαστότητι ε μετέωρον, τδ 
ουράνιο ν, «δ αρχικό ν * ι χαλ μηδέν τι τών τοιούτων 
παραδειγμάτων (Μψης έξω μιμήσεως, ίνα πρδς &κραν 
τελειότητα έξαρθβς. 

μβ\ Εί δέ διά πολλών συμδόλων δ λόγος ερχό
μενος δ δριστικδς χαλ είς ι θείον > ανήγαγε σε 
< αξίωμα, * χαλ τούτο σε τυχδν αρπάζει πρδς ίπαρ-
«ιν διά τό ύπεροχικδν, άλλ' έπλ λογισμού έχε μή c menle cogita noo soluin eum qui ad leriium 
μόνον τδν είς τρίτον μέν ούρανδν άρπαγέντα, μέ
νοντα δέ τ{} ταπεινώσει χάτια, άλλά καί τήν < είρ-
χτήν, 4 είς ή ν ή έν λόγψ θεωρία περιαγαγούσά σε 
^Υχστέχλεισε. Καί τφ λόγψ τούτφ χάτω βάλλε, εί 
που χαί άνασπάται τδ της οφρύος πολύ * χαί άνα-
δαίνονέως χαλ είς ούρανδν τή πρδς βεδν δι* αρετής 
έγγύτητι, κατάδαινε καί έως τών άδύσσων τφ άνυ-
ποκρίτφ ταπεινώματι. Αέγε χα\ αυτός * ι έγώ δέ 
είμι σχώληξ, χαί ούχ Ανθρωπος* ι ίνα τις άντι-
φθέγξηται, μή τούτο εΐναί σε, άλλ1 ούράνιον άνθρω
πον * ώς, έάν γε τ δ σεμνδν τούτο αύτδς επιλέγε ιν 
σεαυτφ διχαιοίς, ούκ άν φθάνοχς είς τι φαυλότατου 
καταγόμενος· Διά τοίνυν τδ άρχικδν καλ ύψηλδν 
εξαιρεμένος, αύθις διά τδ χατακριτικδν κατάδαινε 
είς ταπείνωσιν. Άγχιθυρούσι γάρ πως χατάκρισις D ^Ogilalur. 
χζ\ έγχάθειρξις, χαλ ουδεμία είρχτή μή ουχί έπί 
δικαιώσει πταίσματος έπινενόηται. 

μγ*. Ενταύθα δέ άξιώσαιμι άν, χαί έξ ακεραίου 
χαί πλήρους είναι τήν χάθειρξιν, ώς μή μέρει μέν 
τινιχαταχλείεσθαι, αύθις δέ μέρει έτέρφ, χαί ταύτα 
τω χνριωτέρφ άνετον εΐναι τδν χαθειργμένον, χαί 
τΛανάσθαι, δποι χαί βούλεται. ΤΗν γάρ ού τοιούτος 
δ τφ σώματι μέν Ιγκατοικοδομημένο; οίον τφ < στυ
λψ, · ταίς δέ δρέξεσι βόσκων έαυτδν άνετον; δς, 
είπερ είχε τψ τών επιθυμιών κούφψ συνεπτερώσθαι, 
συνεπέτετο άν έχείναις, καί ολίγα τδν οίχίσχον τού
τον ψχησεν. Έγχλειστέον ούν, ώ ούτος, δλον σεαυ
τδν σώματι δηλαδή χα\ ψυχή, καί μάν.ιστα τη ψυχ|), 
ώοτε σέ μέν δλον ώς είς ψυχή ν μονάζεσθαι, άπλοϊ-

raptus esi coeluiu, in bumilitaio infra permaneus, 
sod οι carcerem, in quo roeditaiio juxia rationem 
to adduxil et inclusit. El ralione iala infra lo 
projica, quaitme alicujus auporcilium lolliiur, et 
ascendeits donec U\ coelo virtute Deo propior ailsb, 
uaque ad abyssos dcscende cuni sincera bum»li-
taie. Dic tu ipae : Yennis suui, ei non bouio, ui 
respoodeaiur IIOD talem 16, bod coeleaiein esse, qui 
cene, ai magiiuio iatud de te ipso dicens le ju-
siiiicares, tnoi ad vilisaiiiium perveoires. Ergo 
ad sumnia 61 excelsa elevalus, per 66veruni judi-
cium In humilitaiem descende. Doiuoruui enim quo-
dainmodo jaauas continuant daniualio 61 incarcc-
ratio, nec ullui carcer nisi cum criminis seiiietilia 

43. Ilic vero opporlunum arbiiror et de sincero 
cl de coinpleto esse incarcerationem, scilicel ιιοιι 
quidem includi, 6 coulra vero 6 cusiodia emiui 
caplivum 61 vagari quo Hbueni. Non enim is es^ei 
qui corpore quideni babiialionem baberci, eiculin 
columua, appelilibus vero remissius saiisfaceret ? 
qui, licet ad volanduin cupidinis levilaie aptus 
essei, bis iudulgens volarei, el raro ceiiara istam 
babilarel. lacludeudue ergo, ο lu, lolus a 16 ipso 
6s, corpore scilicel oi aninia, 61 preierlu» anima, 
i u ut le loiuiu includas iti aiiiniaiii lanquam mo-
nacbi ccU.un, le siinplicem iniegrilaie compieta 
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23§ EUSTATHII THESSALONICENSIS METROPOLIT.E Μβ 
toto corde ad Tirtatig bravium paraiuro, colutnoam Α κευσάμενον τδ τής διαρτίας σύνθετον εί; όλόψυχβν 
vero sieut corporie analogiam habet pro boaiiaa 
qai ialua esi, pariler includeniem pro tota aoima 
teneae, 5 

44. Si vtro uecesse esi cupiditaics quasdam 
exlra eolumnain niiuere, saliem composiias volo, 
peuitus rationabiles el asceiae reclusioni el eoarc-
latioui consenlaneas, ut, quemadmodum b*na do-

"uiaa prudenlee ancilla» mUiit quocunqu* opua 
ealy 6ic ci nniroa tua utilioiibus cupidilaium mini-
iteriis ulaiur. Num mhil appelel styliia ? Sanc, qui 
no» ajdnia carei, escam, potum appeiet, el uirum-

que pro nccessilaie boniinum occursum cupkt, 
quibuscum loqui posaii; eril jpsi aliorum de&iderium 
quae bomioeni bonum consiiluenl; noo ooiui pro-
pter b*c vituperaudus bomo eai. 

45. Et sic quidem caleslis per illud praevalere 
videiur. Cualodiam mediiare, ei bumiliiaie sub* 
IDUSUS Gas, repuiaoa te lotura recondiium esse, 
aecunduin lalem bominem cogila. Ne vera omnino 
in oiioeitaien) iocidaa, repuians te in apeclaculo 
ad exiguum lempua atblelaw ease, et atlilelarum 
libi esse arenam, in qua le oportei fortem esae et 
«cenicum videri. Hujus certaminis albleia propier 
sperata prasmia esio. Hic opus esi e( omnes metas 
irausilire, quia aposiolicum esl iuveuiri in labori-
bus supra inodum. Sic enim adversarium prosier-
ues, qui virluiuin ordioi ijifeslus ei vili immodera-

τψ της αρετής έκνικήματι, τδν δέ ε στύλον ι δα* 
καλ άνάλογόν τι σώμα είναι τφ έσω άνΟρώπψ, τψ 
δλψψυχ?|. 

μδ'. Εί δέ ανάγκη πάσα, επιθυμίας τινάς Εξω τοδ 
ι στύλου » πέμπε σθαι, άλλά ταύτας άξιώ έμμελώς 
έχειν, κα\ πάνυ έλλόγως, καί άξίως τής έσω στενο-
χωρίας του ασκητού κ»\ κατασφίγξεως · ίνα, καθά-
περ αγαθή δέσποινα θεραπανίδας εκπέμπει σώ
φρονα;, δποι δέον· έστ\, ουτω κα\ ή σή ψυχή τσξς 
χρηστοτέραις τών επιθυμιών ύπουργοϊς χρψτο. Μή 
γάρ ούκ επιθυμήσει κα\ ό ι στυλίτης · ι να\ πάντως, 
δτι μηδέ άψυχος, δρέξεται βρώσεως, δρέξεται πό
σεως, κα\ άμφοίν έν δέοντι* επιθυμήσει έντυχίας 
προσώπων, οίς χρεών αύτδν δμιλείν · έσται αύτψ 

' έφεσις κα\ έτερων, δσα τδν άγαθδν συνιστώ «ν Αν
θρωπον * άλλ* ού μεμπτέος διά ταύτα δ άνθρωπος· 

με*. Καί ούτω μέν δ ουράνιος, κα\ διά τούτα 
ύπερέχειν δοκών. Ένθυμού και τήν t είρκτήν, * 
καί γίνου τή ταπεινώσει κάτω * κα\ νοών, δλος έγκε-
κλεισμένος είναι, φρόνει κατά τοιούτον άνθρωπον. 
Μή πάντως δέ χα\ είς άργίαν εντεύθεν κατάπιπτε, 
συννοούμενος κα\, δτι κατά τήν πρδ μικρού θεωρίαν 
ι αθλητής ι ε!, χαί ι σκάμμα > σοι πρόκειται 
< άθλητικδν, ι ένθα χρή ένεργδν είναί σε, καλ ώς 
έντρεχή θεατρίζβσθαι. Τούτου γενού τού αγώνος διά 
τά έν έλπίσιν έπαθλα. Ενταύθα χρίών, καλ υπέρ 
τά έσκαμμένα πηδφν σε κα\ υπερβάλλει ν , δτι καλ 
αποστολικό ν ε τδ έν κόποις ύπερβαλλόντως. > Ούτω 

lioni assuelus lemperantiam deieslalur. Et quani- C γάρ τδν άντικε(μενον καταβαλείς, δς ταίς τών άρε-
vis vincere libi coniingat ei niarlyrum pmuium 
adipisci, non licet erigi, aul elalione spernenda et 
arrogamia exaliari. Licei enim diiissimi domini 
conviva secundum philosophiam in coenaculo aum-
mo sis; sed convmum isiud proirabiiur, quando 
paratae justis delicis et voluptas revelabumur. 
κλήτορι κατά τήν έν τφ ι άνωγέφ ι φιλοσοφίαν, Αλλ* δ μέν δείπνος ούτος ύστερον, δτε καί ή 
μιευμένη τοίς δικαίοις έκφανθήσεται τρυφή καί άπόλαυσις. 

τών συμμετρίαις άντιπαρακάθηται, καί τής φαύλης 
υπερβολής ών, απεχθάνεται ταϊς Ισότησι. Κα\ γέ
νοιτο μέν σοι νικάν, κα\ τών βραβείων τυγχάνειν τών 
μαρτυρικών, μή έπαρθήναι δέ μηδέ ούτω, μηδέ παρυ-
ψωθήναι τήν ούκ έπαινουμένην έπαρσίν τεκαλ ύψωσιν. 
Εί γάρ κα\ σύνδειπνος έση τψ πλουσιωτάτφ δείπνο-

τετα-

46. Nunc eecundaiu Deum ellgmata cupilo cru-
cifixiottU signa morlem el auper omnia eepulcbrum 
cogita in quo colamnae illius coniemplatio quoad viia 
iaitutioiiem lerniinum babuU,cnjuavit«tuiDuluaiini8 
aet. Uloin corde cupito, in quo te reposuii el, 
ut ita dicaiu, condidil ratio. Si enim infra ma-

ρς*. "Αρτι δέ κα\ τά κατά θεδν στίγματα ένθυ
μού, τά τοΰ σταυρωθήναι δείγματα, καί τήν νέ-
κρωσιν, κα\ έπ\ πάσι τδν c τάφον, ι είς δν ή του 
ι στύλου > εκείνη θεωρία κατέληξε κατά βίου μίμη
σιν, ού κα\ αυτού τάφος τδ συμπέρασμα. Τούτον 
ένθύμιον έχε, έν φ τέθεικέ σε δ λόγος, κα\ ώς οΤον 

neaies lanquam sursum ablatum et jain coeleslcm D είπείν έγκατέχωσεν. Εί γάρ καλ ημείς κάτω μένον-
honiinein te contemplamur , licet U\ ooelo caput 
firinaveria, super lerram lamen ineedcre ccelicolam 
U meminimua. Etquemadinodurnalio naodo in coelo 
i&lo coadiius es, ascende et decedti, libi clama-
inus : non ul iubabiiea el morluum le geras, licel 
alio senso cupidilalibus inorluns sis, sed ut divi-
uiue et ad bona opcra vi^iians cxpergcfacius ap-
pareaa. 

47. Ut vero etiam, quando in sepulcro morienlw 
siinilitudinem prxbet colutnnae pulcbra imago, ile-
rum el aliter iUum vencrationi denunlieuius, 
occuralc cousideremas secundum Dcuin viyeniium 

τες, ώς άναλαμβανόμενον θεωρού μέν σε, καλ ήδη 
ούράνιον άνθρωπον, άλλ' άνομιμνήσκομεν, δτι τε, 
εί κα\ ούρανψ έστήριξας κάρη, άλλ' έπ\ χθον\ βαί
νεις δ ούρανοβάμων. Καλ ώς άλλον τρόπον τφ ού
ρανψ τούτψ έντέθαψαι, καί πως ι ανάβαινε κα\ τε-
λεύτα » έπιφωνούμέν σοι · ούχ ώστε μήν καλ έναπο-
μεΐναι καλ νεκριμαίον είναι, εί καλ άλλον τρόπον 
νεκρό ν τοίς πάθεσιν, άλλά άνεγηγερμένον φανήναι 
κατά θειότερον τύπον, κα\ είς αγαθά έργα νηφά
λιου. 

μ? . Ίνα δέ, εί καλ c τάφψ ι τελευτών παρείκα-
σται τδ τού ι στύλου ι καλδν, σεμνολογήσωμεν είσ-
αύθις κα\ άλλως αύτδν, σκεψώμεθα καλ μάλα ορθώς, 
ώς δτι τών κατά θεδν ζώντων κα\ τήν ε Ες άρετήν 



241 AD STTLIfAH QUEMDAM. Ut 
δΒεοόντων πολλοί μέν οί τρόποι του βίου χαΛ αί της Α et virtaii» semitas ambulaiitlam multos qnidem 
πορείας τρίδοι πολυσχιδείς, 6 δέ χατΑ < στύλον > 
βίος απάντων πέφηνεν έχφανέστατος. Διχή γάρ 
δςρημενης τής χατά Θεδν ζωής, είς τε τήν Απλου-
στέραν χαλ τοίς πλείοσιν έθάδα, πολιτικωτέραν τ α 
χσλ χοινήν, εΓς τ β τήν έτέραν, τήν είτε καινοτδμον, 
είτε ξενίζουσαν, είτε άπεξενωμένην είπείν χρεών, ή 
μεν πρώτη ού πολύ πλουτεί τό ποικίλον τε χαλ ξενί
ων, ή δε δευτέρα είς πολλά καινότερα I σχιστά ι. . 

μΐ)'· Ταύτης μέρος τής ζωής οί διά Χριστδν τήν 
αύτοβοφίαν, χαλ ού τής συνέσεως ούχ έστιν άριδμδς, 
άπιρνησάμενοι τήν χατά βίον δοχούσαν σοφία ν χαί 
ορόνησιν * ταύτης ι ο( γυμνίται, » οί τψ Ιματισμφ 
χαί περιεργίαν πάσαν συναπεκδυσάμενοι · ταύτης 

vilae modoe esee et Iramitee multifariam dividi, 
dum secunduin columaain vila omnium emiaot 
Hlustriasima. In duas enim partes divisa aecundom 
Deam viu, in eam qu« simplicior pterisque eaft 
consueta, magia civilibus accommodata et comroanif 
et in alteram quaesive innovana e«l sive pr« insollto 
stopefaciena et qaam plano singulareni dfxeris, prior 
quidero non varietate ei siogularitate abuadai, po-
sierior vero mallifariam dtviditur. 

48. Hujusvitieparaqui propier Cbriatum quisapien-
lia ipsa est ci cujus prudentise non est nuraerua, 
eapienliaro rejiciunl qu* secundom saeculum eaae 
videtur el inielligeutiam, bujas, qui nudi, cum vo-
siiinento omaem eoUicitudiiiem abjrtceruai; bujoa, 

" - r - r · — - 1 |» Φ ' · ' 

t οί τών τριχών ανεπίστροφοι, > δτι χαί τής χατά qui criniom curaro non babeat, quia abondanlira 
χόσμον άπάσης περιττοτητος χαί άδρότητος * ταύ
της οί · χαμαιεύναι » χαί ε άνιπτόποδες, ι ούς 
εύφυώς Ανέπτυξε τις τών σοφωτέρων, χαμαί μέν 
εΰναζομένους είπών, άνιπταμένους δέ είς τά ύψιστα* 
ταύτης οί ι (Ιυπώντες ι χαί έντεθαμμένοι τή πηλο-
rattx ταύτη, ίνα τδν πήλινον άποπλύναντες αν
δριάντα, χαδαροί τήν χαρδίαν γένωνται - ταύτης οί 
r σιγώντες > ή διά βίου, ή έφ' δσον άν άλλως δοχοίη 
αύτοίς, χάντεύΟεν άοίδιμοι δντες, χαί σιγής ταύτης 
το μή σιγάσθαι, άλλά δΓ εγκωμίων φέρεσθαι άλλα-
ξάμενοι * ταύτης οί ι σπηλαιώται, > οί τδ βαθύ τής 
κατ» πνεύμα θεωρίας τψ βίψ τούτψ καθυποφαί-
νουσι* ταύτης ε οί σιδηρού με νοι τού θεού οί όπλί-

ei mollitiei secunduin manduin illod esi; bujoa 
viias, qiii soJo recubani, qui balaeo aon utunlar, 
quoruin opiime animum revelavit e eapiouiibua 
quidam dicens quod burot quidein caboat, ad 
alussima vere voleaU Hujua viue qut aordidi suat, 
lnto hoc aspersi ut luteam Oguram muadantes, 
mimdi corde tiant.. Hnjas, qni sileul aui per vjtam, 
aul per quanium illis visum est, et exiode insignoa 
non sileniio sese praeiereundos, sed laudibus efferen-
doa auiumao!; porro qui in caverois babiiaai, qul 
conlcniplaiioiiis secundum apiritum viseera in viU 
ista oateodunl; ferraii Oei iniliies; bujus, qai arbo 
nini more vivunf, qui vitae ligai aummtlates soot; 

τιι* ι ταύτης c οί δενδρίται, » οί τού ξύλου τής £ qui viriutibus efflorescunt, pulchri spirilua fructua; 
ζωής άκρέμονες, οί άνθοΟντες έν άρεταίς, οί καλολ 
καρποί τού πνεύματος · ταύτης οί ε χιονίται,ι οί τδν 
χαθ' ημάς βίον άνέχοντες, χαί λήρον άφιέντες είναι 
τδν είς ούρζνδν Ανιόντα χάλχεον κίονα χαί τους 
ατλαντικούς · ταύτης (ίνα τούς λοιπούς άφώμεν τά 
εαυτών διαπράττεσθαι χατά τήν θεόθεν έπίπνοιαν) 
χαί οί ι έν ασκήσει τεθαμμένο*. > 

μθ*. Τούτων δέ αύθις τριπλούς δ τρόπος * οί μέν 
γάρ έγχαταχωννύουσιν είς γήν δλους εαυτούς, έγγί-
ζοντες ούτω τψ τής ταφής ονόματι (μή γάρ 4 ύπδ-
γεως ού μικρού-τέθαπται;) · οί δέ γήν μέν πατούν-
τες, βραχυτάτφ δέ χαταλύματι ένείρξαντες εαυτούς, 
δπεμφαίνουσι τψ άπροΐτψ τεθάφθαι χαλ αυτοί. Τρί
τος δέ τάφος δ μετέωρος ούτος · χαί ό έν αύτψ τε-

deinde colomnat̂ es qui vitam secuudum noa susti-
nem el coaimeotilia pneleruiluanl «oeain ad caa» 
iam loodealem eolamnam el atlanticaa autuae; 
bujas viUB (ut reliquos pnetermiiumaa proprta 
oxsoqui aecuadum inapiraiiooem a l)eo), el q«i hi 
pia exercitatiooe aepuld aont* 

49. Horou porro iriplex genut: alii ae totoa torra 
obruunl, propiaa sic ad aepulluraa deAomiaatiooeaa 
accedentea (aonae subierranout fere eepullua oai); 
isti qui in terra ainbolant, arciissima varo io ceUa sa 
includuoi, eepelilos et seipsos ioclasos osae iadicant* 
Teniuia vero sepulcram exceUa illa columaa : ec 
qui in ea collocaius et sepuluia, viriule reliquos viroa 

θημένος, είτε. χαί τεθαμμένος, τών λοιπών τής D vincil, alieeeinsuper illa collocana, sicque omaibus 
αρετής ανδρών ύπερφαίνεται, άναστηλώσας έαυτδν 
είς πρόοπτον, χαί δούς ούτως άπασιν είς αύτδν 
άναδλέπειν, ώς τοίς απάντων όφθαλμοίς εμπίπτει ν, 
χαί μηδένα χρύπτεσθαι, χάντεύθεν έμφαίνων φανό-
τατος είναι χαί θέας άξιος, ού μήν έγκιλύπτεσθαι 
χαί άφανώς έχειν, μηδέ λύχνος είναι ύπδ μοδίω 

aeipsuni conspicuum prxbens, i u ut oemiaem lalaat 
ei oxinde apparene illoetriasimus et TISU digaue, noa 
sancqu! abscoudaiureliii lenebris ail, nocqui looerna 
sil aubmodio abacondita, licel alio modo modii inrtar 
columna illa aaceiaro abscondere veUel, quod aoa 
polesi, clariuie transluceme oi iaclugnm revetatilft. 

«κρυμμένος, χάν τρόπον Αλλον δποία χαί τις μόδιος δ c στύλος · ούτος χρύπτειν έθέλη τδν Ασχτν-
τήν, εί χαλ μή δύναται, διεχπιπτούσης τής φανότητος χαί χαταμηνυούσης τδ καλύπταμε νον· 

V. Ό τοίνυν τοιούτος άνθρωπος είκότως άν φι-
λονειχοίη, τών άλλων μείζων ώσπερ φαίνεσθαι, 
ούτω χαλ είναι, χαί ού τών έθάδων χαί κοινότερων 
χαί πλειόνων, οί τήν τής αρετής λεωφόρου τρίδου-
σιν, Αλλά χαί αυτών πάντων, δσοι τοίς επιτυγχά
νουσα σπανία προσδάλλουσι θέα, χαλ παράδοξος, 

50. llaque lalis bomo verisimiliter ooatendet, 
aicui caeleria melior esse apparet, ka osso et aon 
conauetorum et plororamque qoi vinutis vtam 
teruni, aod cX omniuni qui obvils rarum offerunt 
speclacolum tuin insoiiuim, lum, oi aupra dktum 
oal, singalare. Nam non oniaiao negabii esso 
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se sapieutem secotiduro Deuiu ei optiate curda- Λ *αί, ώς έ£ί*«θη, ξενίζουσα. Ούτε γάρ παντάπασιν 

άπαρνήσεται σοφός είναι κατά Θεδν καί συνετός ο 
ουτω μελετητικός, καί τδ κρείττον έπελέγδην έλόμε-

loro qui sie operalu» esi, et qui opiiiuam parieta 
elegit; nec qui se$e butmliai offeudee, al stuluw 
cese, et nudnm »n zelo superare veile vtdealur 
otadiuin pmvocans, ut ipee quidem ne glorificetur 
se ad apiriliialem luriain el vinci dilficilein ab ad-
wsario, pulcbri Joseph qui pallio exittus sapicn-
tiam induh, vesiigiis ifisisiendo]: iUe vero qui 
coluinnam Yesiimenli k>co habel et vealibus tndui-
uir, nudilalis privilegiuia babere neqttit. ldeo con-
•tendet stjlitea nttdiiatetn elare prae se ferre pau-
perlale,quia nee domus in eolumna possessor esi, 
sed daianati inslar carcere lenelur et deuique ne-
candoruin *orie fruilur. Idem et abuudeei incompte 
capillalos argirel, quasi nibil magnuiu eil, ai qtits 

νος * ούδ* άν προαιρεθείη ά ΰπεμφαινόμενος ούτως 
έχυτδν ταπεινώσαι, ο*>ς καί μωρδς βίναι δοκειν, κα\ 
τδν γυμνίτην δέ ύπερελάσαι σπουδάσει, ώς άν μή 
εκείνος μέν αύχήσειεν άποδύσασθαι είς τήν νοουμέ-
νην πάλην, καί δύσληπτος είναι τφ άντιπάλω, καλ 
κατ* ίχνη βαίνε ιν τφ καλφ Μωσήφ, δ; ιματισμού· 
ψιλωθείς τήν σωφροσύνη ν περιεδέδυτο * ούτος δέ τδν 
t στύλον » τε άμφιδεδλημένος, καί άμφίοις σκεπό-
μενος, ούκ έχει τά τού γυμνούμένου σεμνά. Ού
κουν φιλότιμη σεται. ό ε οτυλίτης, » τήν γυμνιτείαν 
κα\ αύτδς εμφανέστατα έπιδείξασθαι διά τού άκτη-
μονείν, καί μή οίκοδεσποτείν έν τφ ι στύλφ, » άλλά 

rapilloruiu densilalera conlenmil et aullo labore Β δίκην έγκεκλείσθαι καταδίκου, κα\ κατά τους άπο—• 
abundaiilemainilbomanttm corpusspisse germinare, 
nee opponitur quia apome erescamt. Eelior esi 
enim vere bujo» aecoaduin viiam depHaiio et re-
fum terrealrium eoalempiua, per qt»am cade-
TNOI posaeseio mulio conaiu quaesiu optaia fine 
auccedii, cujus exemplum esl auper eolumnam 
elata coaaiittftio; qiiam et ipsam vicloriae bravium 
aoviimio illivs qui descendil ab alio, ut oinue& 
ad seipsaai iraberel; quod super celumnain exal-
taus faeilhia assequelur, non aniina lautuin ira* 
cuts, sed et corpore irabi coniendens. 

καρτερούντας διαβιούν. *0 δ* αύτδς καί τούς δασείς 
χαλ αμελείς τών τριχών άπελέγξει, ώς μή πάνυ-
μέγα δν, εί τις περιφρονεί τήν έκφυσιν τών τριχών, 
καί άπραγματεύτως είς τδ άμφιλαφές πυκνού μένος 
άφίησι τδν άνθρώπινον χούν βλαστάνειν άκωλύτως» 
καί αύξειν άσκύλτως τά εαυτού. Μείζων γάρ αληθώς 
τούτου ή κατά βίον ψίλωσις, καί τών κατά γήν περι-
φρύνησις, δΓ ής ή τών ουρανίων πραγματειώδης κα-
τορθούται κτήσις, ής ύπύδειγματδ τού «στύλου ι άνύ-
ψωμα, ήν δή κα\ αυτήν έκυίκημα οίδαμεν τού κατελ-
θόντος Ανωθεν, έφ'φ άνελκύσαι πάντας είς έαυτδν. 

δπερ δ έπί * στύλου > υψούμενος φιλοτιμοτερον κατορθοί, ού ψυχή μόνον άνελκόμενος, άλλά καλ τδ σώμα 
φιλονειχών άνελκύσασθαι. 

61. Pulcbra humi cabalio eipedes illoli et lolius Q var. Καλ.ν τδ χαμαί τής εύνής, καί οί άνιπτοι 
corpnriasorde» quibue conspicui quidam feronlur, 
lali viia nominative destgaaii ei proclamaii. Sed ae-
)Hillus isie dkere potesi ae noa per bivia ambulare 
qaiiUavtem exiade irahat, ei qaaai huaii cubatio-
nem pntslaatiorein babere, perpeiao sepultus re-
n.anens. Silere vero eom qui auper columnam stal 
non dignuro arbilror, sed lalis eleclionis viros do-
xaiaio regere, quia doctorem eseo oporlet eum qui 
auper coltimaam stat. In qua eaim a dvitam prodeseel, 
»i ex iniimis 6uraum evecius aon desaper vivere ae 
f»siendcrei?Afias iaducenda esicolumiia in magislri 
scabaligurata, sive euggeaii, In qao erectna siylUes 
eeriaones bonos proferl. liaqnc ex aUo dtviaa lona-
bil ei documenta infra audienlibus emiliei, ut quasi 

πόδες, καί ό κατά παντλς τού σώματος £ύπος' & δή 
επιγράφονται τίνες είς γνώρισμα, έκ τών τοιούτων 
βίων έζονομακλήδην χαρακτηριζόμενοι καί λεγόμε
νοι. Άλλ1 δ τεθαμμένος ούτος έχοι άν είπείν, ώς 
ούτε τάς άμφόδους περίεισιν, ούτε τδν εκείθεν 0ύ-
πον έφέλκεται, καλ ώς τδ χαμαί τής εύνής ύπερανα-
δαίνει τφ διόλου ένταφιασμφ. Xtyqtv δέ τδν έπί του 
< στύλου ι ούκ άν άξιώσαιμι, άλλ' ύπερκείσθαι κ-αΐ 
τούς τής τοιαύτης επιθυμίας άνδρας, δτι καί διδα
σκαλικών είναι χρή τδν έπί του ι στύλου. » Τί γάρ 
καί χρήσιμος έσται τψ βίφ, κάτωθεν τε άπαγαγών 
έαυτδν, καί μηδέ άνωθεν ύπεμφαίνων τδ ζήν; Καί 
Αλλως δέ άνακτέον τδν c στύλον » είς τύπον διδα
σκάλου τινδς όκρίβαντος, είτ' ούν αναβαθμού, έφ* 

iunubis coiumna, coaapecli illios excelsi secessusad ^ ού άνεστηκώςδ c στυλίτης · λόγους αγαθούς έρεύ-
εοε loquiaianifesietar. Atias ad id se ordinasso visus 
«ει aiyliia, in siiuiiiludiaoai priini el maximi ma-
gistri SaWaloris Ckriati. Uie eniin a lerra reducius 
eai qoondaro super alium mare, praeccpla lurbig 
daiurus, ne [vemeretur : el isto a turba super ler-
rasiseao abducenaseoernii ad indeiesaedocendum et 
andilu facili patendum. Etsicgileniibua benefacifens 
eiylila sperueiupj cavebil autem a turgidU Pbari-
axorttm seraiouibue, ab anroganiia in gubliniibua 
traclandis ne audiat: Tace, obuiulesce. 

ξεται. Βροντήσει μέν ούν ύψόθεν τά θεία, καί χατα-
πέμψει τήν διδασχαλίαν τοίς κάτωθεν άχούουαιν» 
ίνα χαλ αύτδς ώς έν ι στύλφ νεφέλης, · της δρώ
μενης ταύτης μετεώρου άποκρύψεως, λέγηται λαλείν 
πρδς αυτούς. Καλ άλλως γάρ έοιχεν είς τούτο έαυ
τδν τάξαι δ € στυλίτης > χαθ* ομοιότητα τού χαί 
πρώτου καλ μεγίστου διδασκάλου, σωτήρες Χριστού. 
Εκείνος τε* γάρ έπανήγεν, δτε καιρδς, είς θάλασ
σαν, ώς άν κατά σχολήν διδάσχοι τούς δχλους έξω 
τοΰ συνθλίβεσθαι - καί ούτος δέ τής περί γήν τυρβτ,ς 

έαυτδν άπαγαγών Ιδιάζει διά τδ τής διδασκαλίας άσκυλτον, ήδη δέ καί έξάκουστον. Καί ούτω μέν 
τούς σιγώντας δ < στυλίτης > εύ ποιών ύπερόψεται, φυλάξεται μέν τοι τήν Φαρισαΐκήν εύρυστομίαν κα^ 
τδ λαλείν υψηλά είς ύπεροχήν, μή καί έπιτιθείς άκούση ποθέν ε Σιώπα, πεφίμωσο. ι 

52. lu carerna inclusio coininuno quid cuiu siy- νβ'. < Σπηλαίψ » δέ κοινδν μέν ή χάθειρξι, πρός 
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γβ τον « στυλίτην · ι δτι 61 κρύπτει μέν τδν ΙντΛς Α liia habet, quia ascetam qm intus esl tegil cavern* 

ti tsie absque teste virtutem liabet |ei conftrmat έσκητήν τδ απήλαιον, xel άμάρτυρον εκείνος έχει 
τήν άρετήν, χαί επικρίνει μεν δ τοιούτος τδ € λάβε 
βι<ώς, ι τδ δε λάνθανε ι ν επισκιάζει το φώς τοΰ εκείθεν 
f ίου · εΓη άν « δ στυλίτης ι του τοιούτου βέλτερος, 
οΤς χαί είς πλείους διαβιβάζει τδ πολυωφελές. Καί 
μάρτυρας δέ του βίου έχων πολλούς, ούχ άν ύπο* 
εταλείη τδ της ανεξέλεγκτου παιδείας πλάνη μα. 
Αυτά δε ταύτα χαλ τούς t χωστούς > εγγίζει ν μέν 
τοίς t απηλαιώταις t ποιεί, χθαμαλωτέρους δέ τών 
« στυλιτών ι χαθιστ$. ΟΙ δέ σιδήρω μέν έμπεριει-
λημμένοι, τω χόσμψ δέ εμφανίζει ν εαυτούς εθελον
τές, χαί τδπον τύπων Αμείβοντες, χαλ τήν σιδηρείαν 
δημοσιεύοντες ένδεσιν, έχοιεν άν ουδέ αυτοί ουδέν τι 
μείζον i στυλίτου > διά τδ θεατριστιχδν καί ού πάνυ 
τι άφιλένδεικτον. Αύτδς γάρ έαυτδν άφανίσας μελίσ- * 
σης δίκην, έν κρνπτψ σιμδλοποιείται τδ μέλι της 
αρετής, ού μεταλαμβάνοντες οί τοιούτοι, βλίττειν 
εθελοντές, γλυχάζονται τδν ά^ητον γλυχασμόν. 

νγ'. Διά δέ τήν αυτήν έπιδολήν χαί οί « έπί τών 
δίνδρων ι χαί ε οί έπί τών κώνων αίθριοι, ι εί χαί είς 
ταύτδν ήκουσι τφ τής υψώσεως δμοπίεί, άλλ* ύποβε-
βήκασί πως τοίς άναβεβηκόσι τούς c στύλους.»01 μέν 
γάρ έξ ανάγκης ούχ άν λανθΑνοιεν, οΤα τοίς άναβλέπου-
σ-.ν αφύλακτοι πρδς θέαν έχκεέμενοι* δθεν καί μακρδς 
αΟτοίς μαχαρισμδς, χαί τφ πάνυ τής θέας συ μ* 
μετρείται χαί τδ πάνυ θαυμάσιον. Τφ δέ τοιούτφ 
εύντροχος χαί δ πολύς έπαινος. Τδν δέ δρθδν ε στυ-
έίτην > ούχ άν χαταμάθοι τις, ουδέ έάν ζή * δθεν 

qnideiii qui talis esl banc senteuiiam: Vivens, late. 
tatere autem tamen obtiubilal viue in boc toco 
transennlis; stylila xero melior qtiam in cavernis 
babhana, !a plares valde uiilia iraducit. Et molios 
vii« teaies babeus, nequit irreprebensi doeumenti 
trrore pravaricare. Hie i i nt oui hi luteis cellie 
vivunt propiue ad cavernarnm incolas accedaort, 
bumi vero propiores quam alylKa consciluanior. 
Ferro aatem veeiiii quidem, mundo vero manifeeti 
ieri votentee, tocum pro ioco nraiant et ferrea 
vincola publioe circumducemes, tribfl babent me-
Kus qiiam giylita, uipote qiH Cbeatrici nec eane 
aReni a curiosilatem ciendi cupiditate. Siyllta enim 
apis more eeipium condene in abscondito virtuiis 
niel paret, cujvs pariicipes efecli quoiquol mel 
eipritnere voiuni, dulcedineui fneffabilem acqui-
ruui. 

53. Propter eamdem caiisam el qtii super arbori-
bua eUuper colunmig clali stanl, si ad eumdem gra-
dum acceduni fdevalionie similitudine, inferioree la-
men in aliquo remanent iis qui coluuinam summam 
incolunt. Nam hi ex neceggiiaie non laienl, quaai 
ineluctabiH modo insptaenlibus spectaculoexposUI. 
Unde el longa ipsis beaiifudo, ei completa ame ocu-
los expo&ilione comparatur admiraiio omnis. Tall 
bomini laudea mulia tribooniur. Ereclum vero siy-
liiam nemo curarei noc &i vivat. Unde pleramquo 

ώς τά πολλά χαλ τού επαινεί σθαι πένεται, δτι χαί Q laadibug caret, quia a paucis auspicilur. tbi enSm 
τού συχνά περιβλέπεσθαι τό γε ενταύθα. Έχείσε 
γάρ πλειόνων όφειλε τη ν έαυτψ τδν βεδν καθιστή τδν 
βλέποντα μέν έν χρυπτψ, αποδίδοντα δέ έντφ φα-
νερψ. 

vff. Τάχα δέ που τοις « δενδροχομουμένοις ι καλ 
ι χιονοφορουμένοις ι ούδ1 έκούσιον τδ δλον καλδν τού 
δψοο αγώνος ύποληφθήσεται, ούδ* έξ ολόψυχου τδ 
πέν προθέσεως, οία καί αίδουμένοις, έάν ύπδ πάν
των δρώμενοι, ούχ έργάζωνται τδ άγαθδν, άλλ* απε
ναντίας τφ έπαγγέλματι Ιρχωνται * δτε καλ φόβος 
Ισται τοίς πολλοίς, μή ποτε οί τοιούτοι τδν μισθδν 
αυτών ενταύθα άπέχωσιν * ή τούτο μέν ούχ αγαθών 
ανδρών, εχόντων δέ ύποχριτιχώς τής ασκήσεως. 
Όμείς δέ ού τούς τοιούτους άρτι < δενδρίτας ι χαλ 

plurmm dcbilorem in sui graiiam Deum firmat qui 
in atacondilo videl et aperto reddil. 

54. Confestbn vcro de iis ψιί arbornm ctiram 
gerent et iis qui cotumiras fulcnim habonl, suspi-
cio eril qnod non voluniaria sit agoais exeetaf 
res* et quod non ex toto corde sii proposlii enl-
versa actlo*; qulppo qui erubescunt al omiHum oco-
!it inspectati bonum non faciunt, aed f iiae generi i« 
opposham iter incedont; qujndo et muhis meiot 
erit, no bnjasmodi bominot euam reiribuiloneni 
Iiercipiant; aut ae retribatlonem non qaldem boao-
mm virorum, aed piis exerciiaiionibos per ape-

ι χιονίτας » σχεπτόμεθα, έπεί τοι καλ δ c στυλί- D dem incuinbeiitiura percfpianl. Noi veix) noa 
lales arboriboa vel cohimnls ias(eieftCe$ DUIIC 

consideramus; siquidem aiyliia, licet aon w-
της, > εί καί μή αίδοίτινι πράττειν χαί πρδς οφθαλ
μών θαύμα ύπδπτευθείη τδ άγαθδν (δς γε ουδέ ανα
κρίνεται, δτι μηδ* άπραγμόνως βλέπεται), άλλά 
τρόπον άλλον χαλ αύτδς χαχυπόπτοις άνδράσι ^φ-
ετώνην ύποβαλείται νοήσαί τινα χα\ έντδς τού 
ι στύλου ι άνάπτωσιν. 

νε'. Άλλά ταύτα μέν, οΤς προσχόπτουσιν οί πολ-
h\, ούτω σχορακιστέον έχ τών πνευματικών τού
των ανδρών * διαφέρον δέ αύτοίς έτι κάχείνο έσται, 
ός οί μέν αέρος γούν έπαπολαύειν είς πλήσμιον 
αμέσως ίχουσι, χαλ όμιλείν ήλίφ, εί χαί έν δπαί-
θρψ" δ δέ χαί αύτδν μετρείται τδν ήλιον, ώς δι χ κάπ-

speciu el propier oculos mirnm bonum agero su-
epicionein couinioveal (qiti aoa jodteatur, quia 
non abique labore consplcUur), imo alia ratione 
a mala suspicamibua viria «ttoeitaiom qttamdam 
e( inira columnam refaiaiionam intandere ftpm-
lalur. 

55. Sed twec qiddetn ad qa» ecandaiixaii pedom 
offcndunt multl, expellenda svnt epirituaitbaa baa 
Tiris; sed in«o difemnt,qnod hi qtiidcm aereabsque 
roeasura fraanmr tl aole snb dio uianiur; ille aiilom 
sotem arcta manaora babet, lanquam per catHini 
spiraooltitn radianiem, aoi aliicr qtiasi a speculi 
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isla, divinfs radiis sublilius et exaclius illusiralur, Α νης τίνος αύτφ προσβάλλοντα, εί καί Αλλον τρόπον, 
aui quasi spirituale pelrae foraiittn naclus, noii 
aolum Dei poslcriora, sed et facie ad fatiem eum 
iniuelur. Et hi quidem opporiunum ducunt vivente* 
videri; ille vero se abscondil, quasi teates erubescens 
toius inaii&idnis in abscondito compos faclus, dis-
positionem columnae partem visibilem obnubilat, 
burailis effecltis. quod bic consepolitur. 

ώς άπδ διόπτρας ταύτης, ταϊς θείαις έντρανίζει Αχ-
τίσι λεπτότεράν τβ χαλ άκριδεστερον, ή χαλ ώς νοη-
τήν ταύτην όπήν πέτρας έξευρηκώς, ού μόνον φαν
τάζεται θεού τά οπίσθια, άλλά χαλ πρόσωπον πρδς 
πρόσωπον αύτδν καθορ$. Καλ οί μέν άξιοΰσι φαίνε-
σθαι ζήν * ό δ' έγκαλύπτεται, ώς οΤον αίσχυνόμενος 
καί τήν θέαν αυτήν * χαλ της έν χρυπτψ μονής δλος 
γινόμενος, χαλ τδν έχ τού ι στύλου ι φανητιασμδν 
άμαυροί, ταπεινούμενος, οΓς αύτφ έντέθαπταε. 

νς*. ΕΙ δέ μοι νυχτδς παγετδν έν έχείνοις χαλ ημέ
ρας προβάλλεταί τις χαύσωνα , έννοείσθω τδ πνί
γη ρδ ν τής ενταύθα στέγης, χαί τ& συνεσταλμένον 
χαλ σύστομον χαλ πχρεξετασας, μή πολύς ούτω 
γινέσθω σοφιζόμενος τφ « στυλίτη » τήν ΰποβί-
βασιν. Αοιπφ δή τψ περλ γήν έγχλείστφ παρα-
τιθέμενος δ τού f στύλου ι μαχρφ χαλ αύτδν ύπερ-
αναβέβηχεν, ώσπερ τφ τού καταλύματος ύψε ι, ούτο* 
καί τψ τής βιώσεως. Ό μέν γάρ χάτω καλ αύτδς 
χατά τούς έν γ$, καλ πρδ χειρών ώς είπείν έχει τδ 
παρηγόρημα, δτε τινδς παραπέσοι χρεία, καλ άν-
ήρωπικώτερός έστιν · δ δε c στυλίτης » έξ ανθρώπων 
γίνεται, καί δψέ τδ ζητηθέν ανέρχεται είς αυτόν. 

νζ'. Άλλά τοιαύτα μέν καλ ταύτα καλ επί τοσού
τον. Προσευπορήσει δέ τις, καλ πλείω τοϊς κατά 
μέρος έπιδιδούς εαυτόν. Ε( δέ καί βουληθείη έπελευ-
στικώτερον καλ άπεριλαλήτως κατά παντός βίου εξά
ρα ι τδν ι στυλιτικόν, ι εκείνο φαίη άν, ώς παντί 
μέν τψ κατ* άρετήν βιούντι δύσεργα τά τών σφοδρό-

prcvis cupidkatibus dnrum est. Nam qui procul a # τέρων επιθυμιών, τοίς δέ τοιούτοις καί μάλιστα. Τής 

5G. Si vero mibi noctis frigua in islis el dio! ob-
j ic i l ardorem, considerei mansiunculsD angustiaa, 
cotUracium ei angnsluin os; et facta cooiparalione, 
ne atylita jnsio inferiorem nimisque bninilem at-
iribual conditloncm repulans. .Reliquo terrestriinn 
incluso comparatus ceiumnse vir large semei exal- Β 
t a v i i , quemadmodum diversorii, sic ct vitae ele-
valione. Nam qui infra, cum lerrain iiiliabilaniibus 
ct prae manibus, ut iia dicain, consolationee habet 
quando in cujusquam indigentiam incidit, et buma* 
nior est; slylita vero procul ab bominibus fl(, et 
tarde quod quaesivit ad eum ascendii. 

57. Sed liaec baclenus. Ullra vero progredielur 
aliquis, ct ampliti* ad singula sc dabit. Si vero el 
voluerit de accidenlalibus el ceriis rebus viiam sly-
lilicam exlollere, et supra aliae omnes necessario 
«xaltatam osiendere, dicet quod cuivis secundum 
virluiem vivinl i praeseriini stylitae ceriamen cuio 

lerra in ahis babitaat, accedere nequeunl ad ea 
quibus delectenuir qaaodo maxime voluni. Magnam 
*ero lollil fllud vilitatis partem, nec cupidtia-
tnm jam:"s, aensfbos, licenlia remanet nimis leme-
rariis deaideriie faciliue expandi. Nec enervans 
«08 qui in eanialibns delioiie vivunl luxuriea, 
»d eum qui in altia babitat pervenit; nec aliud 
v.le juvenites audilui procreai affeclus, quod 
abaque conaiu in ipsum irrumpere vaieat. Nec 
«dorattia illecebrae trahere eum faciliter vaJettt 
/ortnilo incidenles et per nares, ut aiunl, aUracia, 
in quero nee reliqua aensuiun illecianienla insidian-
ier praevaleni, qui altioreui consiiluit domum seque 
ab inferiori perturbalione removet, ei oblectamcntis 

γής τε γάρ άνωκισμένοι, ούχ Ιχουσι πελάζειν τοίς 
θέλγoυσιvr δτε καί θέλουσι. Τούτο δε πολύ τι μέρος 
περιαιρεί τής φαυλότητος, χαί ουδέ ταίς τών παθών 
θύραις, ταίς αίσθήσεσιν, άδεια περιγίνεται, ταίς 
θρασυτέραις έπιθυμίαις ^ ο ν άναπετάννυσθαι. Ούτε 
γάρ ή χατακλώσα τούς τά κάτω τρυφώντας έμμέ-
λεια καθιχνείται τού ούτως υψηλού, δτι μηδέ ^διον 
είς αύτδν άφικνείται4 ούτε τι φαυλον έτερον Ακου
σμα νεανιεύεται, άπόνως άναδραμείν κατ* αυτού. 
Καί ουδέ τά τής οσφρήσεως επαγωγά περιάγειν αύ
τδν εύμαρώς έξισχύει, εμπίπτοντα κατά τδ αύτόμά^ 
τον, καί άπδ 0ινών, δ φασιν, έλκοντα · ουδέ μήν τά 
λοιπά αίσθητά έπιβούλως ούτω κατευμεγεθούσι τού 
άνοικίσαντος έαυτδν, καί τής κάτω συγχύσεως άφορί-

removil, nec amplius de lerra esi(nam supra stal) D σαντος, καί τών άπολαυστων άποστήσαντος, καί ού-
nec de aere(nam densusesi), parum vero naturac esi 
pariicops ei \n quanium viia secundum carnem fiat 
sancta pialio. Sed verus quidem stylita venerabile 
quid utique oeulia noetris praebel. Sit eUam alii 
viiae a vulgaribus moribus elongaUe communioans, 
sive uni cuidam, iia ut duplieiter pulcbrum si i r sive 
pluribos viue raiionibue, poldiruni sic oril e iuuUi» 
composilum, tunc virlulum eeries el bonoruui 
operoro,etreposilaroin rerum coacervalio,e(lnnquam 
ίιι ioacesso ihesauro, in colamna inquam slaiio. 

58. Ecco ergo ipse, ο sublimis bomo, babos notae 
viiaa apecicni, ei ferrumcirca idoneum venerabilo, 
propriam semperoneris oatoram feri. Penitus enim 
aacetam gravat el a palieiuia in laboribus ferendis 

κέτι ούτε τής γής.δντος (ύπέρκειται γάρ), ούτε τού 
αέρος (έστεγάνωται γάρ), μικρδν δέ τι μετέχοντος τής 
φύσεως, χαί είς δσον τδ χατά σάρκα ζ^ν άφοσιώσισΟαι* 
Άλλ* ούτω μέν δ αληθής ι στυλίτης, ι σεμνό ν τι πράγμα 
χαταμόνας θεωρούμενος. Εί δέ χαί έτερου έπιπλοχήν 
σχοίη βίου ξενίζοντος, είτε χαί ενός τίνος, ώς είναι 
διπλούν τδ καλδν, είτε καί πλειόνων, καλδν ήδη τούτο 
πολυσύνθετου, καί αρετών ό ρ μαθός καί άγαθώ* πρά
ξεων, καί οία χαί θημονίας τίνος έπισώρευσις, χαί 
ώς έν αποθήκη άσύλψ, τφ < στύλψ, ι άπόθεσις. 

νη'. Ιδού τοίνυν καί αύτδς, ώ μετάρσιε άν
θρωπε, τούτο τε έχεις τδ τής καινοτέρας ζωής εί-
δος,χαί σίδηρος περί σε ίχανδς, δς έχει μέν πολύ τδ 
σεμνδν, πα ρ υφιστάμενου δέ τι χαί φόρτου φέρει, Βα-
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ρύνει γάρ πάντως τδν άσκητήν, καί τής είς τδ μο- \ abdiicit. Genu ergo sa?pe fleclere facite illl non eseet 

iuerroL Hoc ergo oporiet te adimplere, supcrbiain 
frangere, et can;is prudeutiam bumi projicere, et 
geniiuio proslraiionem animae flexione et coiitriiioue 
sancire. Si enini cxallaliouis et asceneionis colum-
na lsta aymbolutn est, ccrle conditionis ad Deum, 
non ad aliud, quameuiique dixeril illam aliquie. 

δ c στύλος ι ούτος σύμβολον, ΑλλΑ τής εί* 

χΟείν συντονίας άπαγε:. Γόνυ γούν κλίνειν συχνά 
ώ% αν έγγέυηται τψ τοιούτψ 0αδίως κατά τδν άσί-
δηρον. Τούτο τοίνυν δέον σε άλλως άναπληρούν, κα· 
ταχλώντα τδ ύπερήφανον, κα\ κάτω βάλλονία τδ φρό
νημα τής σαρκδς, και τήν τών γονάτων δκλασιν 
ανασώζοντα τ | ) κατακάμψει καί συντριβή τής ψυ
χής. ΕΙ γάρ καί άνατάσεως· καί υψώσεως καί αναβάσεως 
θ:δν πάντως, ού τής, λοιπής, οποίαν άν εκείνη ν είποι τις. 

νθ\ Άλλ* Αμα ι σύμβολον > είπον, ώ παρόντες, 
χαί τις λόγος θεωρητικός άναπέφηνεν, ώς οίον τι 
κόριεμα ο6 πάνυ- πίπτον μακράν γλαφυρότητος. 
Τριχή γάρ ή τών συμβόλων θεωρία διάνενέμηται. 
Καί οί μεν αύτοίς εκείνοι ς έμμένουσι, μηδέν τι πε
ραιτέρω προβαίνοντες, μηδ' έκ τής αίσθητής είχό-

59. Scd aimul synlK>lum dixi, auditores, οι ralio 
quadam logica in meulem venit, tanqnam couclueio 
de novo deducla, non sino elegaoiia. Triplieiter eutm 
•ynibolormn «cieotia di viditur. Sic alii quidero iti iptis 
remanent, ulira noo progrodieoies, nec 6 tensibiii 
imagtne in cogiialura archetypiim redeuatfs, airut 

»ς είς τδ νοητδν αρχέτυπου άνατρέχοντες, οποίον τδ * Judaeorum natio, qai in umbra eedenl, verilalis solem 
Ίαυδαΐκον φύλον,οί τή σκιά προσκάθηνται, ούκ άνα-
&£ζειν είς τδν τής αληθείας ήλιον θέλοντες. Δασύ-
ίτοδος γάρ φέρε είπείν άπέχεσθαι κελευσθελς Του-
ίαΐος, ούκ άν ανάπτυξη τδ τού συμβόλου έλυτρον, καλ 
ύν έν αύτψ θεώρηση φωσφορούντα μάργαρον * άλλά 
διώςας μακράν, καλ φεύγειν άφε\ς άφ* εαυτού τδν 
οιαΰπουν, ούκ άν είς πλέον τοΰ γράμματος ανίχνευση 
σύτόν, ούδ* άν έπιγνοίη, συμβολικώς έχείθεν διόα-
cx σθαι, τήν τε άδιάφορον λαγνείαν φεύγειν, ή τις 
τώ τοιούτη) ζώψ βαθεία έγκειται, καλ τδ πολυσχι-

δ μακράν έστι τής άπλότητος, καί τδ έφ* οΤς ού 
χρεών ευλαβές καί βειλόν. Καί ούτω μέν είσιν οί έπι-
νηχόμενοι τψ έν σύμβολο ι ς έπιπολάζοντι * ουδέν τι 
Ώ/έον περιεργάζονται καί βαθύτερου. Οί δέ τίνες 

inspicere nolenles. Α lepore odendo, exempli gralia, 
abaiinere jas&w Juda?u» noii symboli velum deirablt 
el relucenioin margarilara in symboioconieroplatur, 
sed longe persequen* cuBicolut» non amplius liuer» 
seneuro indagat, nec qno aymbolicum documentum 
arcipiai, iode recognoscit, ei indiflerentem lubritf-
talein fugere qua» in anhnali islo domioatar, et 
ilssi pedie disiinclionem quaea sinipiicilaie lcmge ab-
est ei qua nou opos babei prudeuiia saucia et limor. 
Sic quidetn siipernaiant in symbolorum superfieie, 
nec amplius quid et peiiitias perspecium parant. 
Paruro aliqui vel mioime symboli litlene studenl,aed 
eos sinentes q«i aenftum ab&condilum clamatoria luba 
uiuicent, ipsi in «nigmate propoaiiam veriuioin 

συμβόλων μέν μικρδν ή ουδέν τι προσδέονται τώνέν C untQni relinent, aapientiam (Cbristiaoa lribu§)exer-
γράμμασιν, Αλλ' Αφιέντεςτδν περί αυτά προφορι-
%hu κώδωνα τούς βουλομένους περιηχείν, αύτολ τής 
αίνιγματιζομένης αληθείας μόνης γίνονται, σωφρο-
σύνην γούν (τδ Χριστιανικδν φύλον) ασκούμενοι * καλ 
είς άγαθδν δέ άνδριζόμενοι, καλ ού κατασχίζβντες 
είς πανουργίας τδ κατά βίον πορευτικδν, τούς έν 
νόμψ κωλυόμενους δασύ πόδας έώσιν f ρχεσθαι είς αυ
τούς, καλ ούτω τδν τοΰ συμβολικού γράμματος άνα-
λεγόμενοι μυελδν ούκ έν λόγψ τίθενται, δσον δστώ-
δες και Αμβροτον. Καί ούτω μέν καί ούτοι οί τού 

ceuloa; ei ad bonralrenuo exercitau, nec in dolot 
ac fraudes viiae Hinerarium aciodentei, probibilot 
in lege leporea ad se venire sioont, et §tc symbo-
iicae Uiterae roedullam seligoniea, non liiierai irome-
rantes rei viscera et perpetuilalem arripiotit. Sic 
quidem ilti de symboli eorpore pauca aaauroentes, 
litieram aueoaaniea ei resecantes, iaternuai seaanm 
oblinent. Alii autem utraque per observanliam 
agunt, et aymboluin eervant, el reoi cujus eymbo-
luui csl. 

πάχους μέν τών συμβόλων ολίγα επιστρεφόμενοι, λεπτοτομούντες δέ τδ έχείσε γράμμα χχ\ άνατέμνοντες, 
χα\ τής Εσω θεωρίας γινόμενοι. Έτεροι δέ άμφω διά φυλακής άγουσι, τό τε σύμβολον συντηροΰντες, καλ 
ίΖχζρ αυτό έστι σύμβολον. 

ξ'. Παραδέδοται ούν ήμίν πρδς δρόμους έωθινούς D 
έρώσιν ηλίου δσιούσθαι τψ παμβασιλεί θεψ τήν 
προσκύνησιν. Τούτο συμβολικού περικάρπιον. Πι-
οτεύομεν δέ τδ αύτδν βασιλέα τδν τής δικαιοσύνης 
ήλιονπρύς ημών είναι, είπερ αφορώ μέν τε πρδς αύτδν, 
χαί αύτδν θεδν είδδτες, λατρευτικών αύτψ έντυγχά-
νομεν, χεφαλήν χαί γόνυ χάμπτοντες. Τούτα έστιν 
δ τού συμβόλου καρπός · χαί ,φυλάττομεν άμφω, 
προσχυνούντές τε, δποι παρηγγ^ήμβθα, χαλ τδν τού 
γινομένου σχοπδν κατέχοντες. Ούτω χσί ι λούσασθε, 
καθαροί γένεσθε ι άχηχοότες, καί χαθχράν δέ ποτε 
στολήν έόρτιον διατεταγμένοι μεταλαβείν, τό τε λου-
τρδν ποιούμεθα τδ πρδς αίσθησιν, χαί τήν τής όρω-
υένης έσθητος έξάλλαξιν, χαλ τά πρδς νουν δέ φυλαττόμεθα, 
τε θύραζε. 

60. Nobis mandatum esl inspicienlibus ad solis 
orieniales cursus Regi regum Deo adoraiiooe saiicii-
flcari; symbolicus bic cortex. Regeni vero credimua 
jusiiiiae aolem nobis esse, qui io ipaum aspicimus, 
el Deum ipsiun eognosceuies, cum adoraiione anlo 
eum, capul et geau iaclinantes adsiaaius. Hic eat 
syioboli frucius; et utraque aervamus et adoraniee 
qua nobii Diaadataoi est et facti ratiooora roiinoo-
les. Sic et illud: Lavamini, muxdi etlote audieaiea, 
mundam iuni stolara feelivam assumere jussi, lava^ 
tionem facimus eenaibilem quidem et visibiiis vesiis 
muU(ioneni,8piriluaIia veroservamusnilida reddet-
tes de nobis et quae iatua el quae deforis aunt. 

φαιδρύνοντες εαυτούς τά %% ένδον^ τ & 
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61. Ul vero ct de rccens vtsis quoddam in con- Α ξα'. "Ινα δέ τι καί τών άρτι βλεπομένων είς τήν 

templationem istam introducamus, qnaleni loricam 
margntis Paolus induere jnbet, neviiniis omnes : Sly-
ltla vero ilie sensibilem induil penitus tiiraquo 
servans, non altenim lantum. Suni vero hsec tmn 
symbolice prolala, tum opere et spirilu exeogitata. 

6$. Si vero rebus snavibtis nostrts miscere opor-
!«t minus suaves, nec lamen convWis discen.li cn-
pidis non injuciindae, roulia et alienonim tymbo-
lornm bic locuin lenent. Itaque cor non mandncare 
fytnbolicum crat: qnod lunc qurandiebat perflciebat 
(a cordis manrittrfrttone absiinebat) ; manifestum 
vero observabat prxceplum : videlicet υοη angori-
biia seipsum deitore el fck absump?tim ititus labe-
tcere. Ilerum audivit qutdam, gladio ignem ne ex-
KuscUa, aul, album ne dorol nairias gallum: id est 
rxcandetcentem iram provocaloriis seruiotiibus et 
fxacerbaniibns, nt ita dicam, seraiiiitHia non accen-
dcre; nee in domo clamosis uli miitislria alqiie 
fotoe nigrtim et niysterio redundans album proferen-
ttbus consilium. Et utraque factcbani isli, nec sym-
Ixdnm tergivcrea-bantur, ime fiebani in pritnis sym-
boti lillcra addicii. 

65. Ει ne mtrita »<!fatic dieeuda habcns attspensoe 
teneam ei periaeaoa auditores, bic irea suni symboli 
eetliones, seorsum eymboli, aut nt aKter cadem 
tiicam, anigmati* identhas; sola in geipsa ihle-

θεοιρίαν ταύτην παρελκύσο)μεν, οποίον μεν θώρακα 
δ μέγας Παύλος νομοθετεί φορείν, οίδαμεν άπαν
τες · 0 δε c στυλίτης » ούτος φέρει καί τδν κατ'αί-
σθησιν, τηρών πάντως αμφότερα · ού γάρ δήπου το 
Ιτερον. Ε1σ\ δε αυτά τ$τε προφερόμενον συμβολικώς, 
τό τε νοούμενου πραγματικώς χαλ πνευματικών 

ξβ'. ΕΙ δέ τι χρή τψ γλυκεϊ καλ ήμετέρφ παραμί-
ξαι καλ μή τοιούτον μεν, ού πάνυ δε δυσέντευχτον 
δαιτυμόσι φιλακροάμοσι, πολλά καί τών εξωτερι
κών συμβόλων τοιούτου τόπου Ιχονται. « Καρδίαν ι 
ούν ι μή έσθίειν, ι συμβολικός ήν ποτε λόγος · ό δέ 
τότε άκούων αυτό τε ούτως έποίει (άπείχετο γάρ 
τού καρδιοφαγείν), συνετήρει δέ καλ τδ έμφαινόμε-
νον διδασκάλιον. Τδ δέ ήν μή λύπαις εαυτόν τινα 

' έκδιδόνζι, χα\ ούτω δαπανώ μενον τήκεσθαι τά εντός. 
"Ηκουσέ τις αύθις ι μαχαίρα πυρ μή σκαλεύειν, ή 
μή λευκδν οίκοτραφείν αλέκτορα, ι Τδ δέ ήν μήτε 0υ· 
μδν ζέοντα ύπανάπτειν λόγοις έρεθιστικοίς κα\παρ-
οζύνουσι, χαλ ώς είπείν τμητικοίς, μήτε μήν χρά-
σθαι κατ* οίκον ύπουργοίς κεκράκταις, καί τδ έν βά-
θ:ι μέλαν καί μυστηριώδεςδιαλευκαίνουσι βούλευμα-
Καί έποίουν εκείνοι άμφω, καί ούτε τά σύμβολα παρ-
εωρώντο, έγίνοντο δέ καλ τού συμβολογραφήματος 
μάλιστα. 

ξγ*. Καί ίνα μή πολλά είπείν Ιτι Ιχων παρατείνω 
καί άποκναίω τούς άκροατάς, ούτω μέν τρία τά 
συμβολικά τμήματα, ή καταμόνας αντοχή τού συμ
βόλου, είπείν δέ ταύτδν αίνίγματος, ή καθ' έαυτήν 

r » symbolic* assnmptio, ei amboruin siuiul usua. Q εκλογή τδ συμβολογραφουμένου, καί ή έκατέρων 
Terti» dirisionis est columnae propositum. Nara 
«ymboJtifu quidem elevaiionis efcelsiludinis inveni-
Aur. Slyliia vero mutuavil ftgural» contemplaiionis 
fident, el loco seroper sursiim erii, et divinius con-
abitur leodere quasi incoelum el in aliisaima ascen-
dere. Non sano nimis se exiendet in aliimdinem 
qui non longis unguiculis (parvi prelii illud) sed 
qui ad co&lum ambitione pro^rediatur, exindo nihil 
avaiinians eoa qui circa ipsum sunt. Si enim circa le 
coiispicienduin est, non bominea, 0 dilecle, nec 
similiier viia utenles, nec reliquos consideree; bene 
vcro ea quae sunt euper terram, qua d^seruisii, 
qtiibua valedixisli, a quibue recessiali. 

σύλληψις. Τούτου τού τρίτου διαιρέματος κα\ ή τοΰ 
ι στύλου > εστίν έπίνοια. Σύμβολον μέν γάρ αυτ6 
άνατάσεως εύρηται καλ ύψους τινός. Ό δέ ι στυ
λίτης, > άπομαξάμενος τήν τής είκονικής θεωρίας 
άκρίβειαν, καλ τφ τόπφ άνω άεί έσται, κα\ τφ 
τρόπφ δέ πραγματεύσεται θειότερον άνατείνεσδ» 
ώς είς ούρανδν, καί ύψοΰσθαι άνωτάτο), χαί ανα
βαίνει ν είς τδν απάντων ύπερέχεινα. Ού μήν άλλως 
έαυτδν ύπερανατενεί, χαί ύψίλοφος είναι, χαί μή 
έπι ονύχων άκρων (μικρδν γάρ τι τούτο), άλλ' ώς 
έπλ ουρανού βαίνε ι ν τφ τύφφ, κάντεύθεν μηδέν 
ήγείσθαι τούς κατ' αυτόν. Εί γάρ καλ περιφρονη-
τέον, άλλ' ούκ ανθρώπους, ώ αδελφέ, ούτε τούς 

δμοιοβίους, ούτε τούς λοιπούς · περιφρονητέον δέ τά περλ γτίν. άπερ άα>ήκας, οϊς έχεις άποταξάμενος, ών άφέ-
τκηκας. 

64. Cotiimnam in alta dnccnletn cogita, cogtla el D ξδ'. Καλ ένθυμοΰ μέν καί τδν c στύλον, > ώς ύψοΰ 
ferrum ponderosum. Symbolum sit itltid de cce-
leslibus medilationis, ei sic lu meditare; huniili-
taiie vero ferrunt: eic leipsum deorsum mitte, non 
υΐ vermium more auper lerram secundum carnein 
repies, ne fbrle quis nierilo irrideai quod magnelis 
instar viueopera ascelx ferrum atirahant ad aeipsa. 
Illusiria columna ista, non quia excelsa esl(quid 
ettini magtium est quod naiura sna eminet?), sed 
qnia seciindam mediutiones de exceleis sursam 
toUit el dacit ad Deum. Ει jEgypli pyramides in hi-
aloria famosae magnis impensis et longis urnbris ob 
ahiuidjnem; eltfpud Gnidum Eudoxi specula, unde 
aaira observabat; el Babylonis pcnsiles borti, el 

άνάγοντα * ένθυμοΰ δέ καί τδν ι σίδηρον > κάτω 
βαρύνοντα. Εκείνο σύμβολον έστω τού τά άνω φρο-
νείν καί φρόνει ούτω. *0 δέ σίδηρος ταπεινώ-
σεως * χαί βάλλε σεαυτδν ούτω χάτω, ούχ ώστε μή 
περί γήν ίλυσπάσθαι τοίς χατά σάρκα νοήμασι, 
μή ποτέ τις ούχ άφυώς έπισχώψη, ώς άρα μαγνή-
τιδος*δίκην τά κατά βίον πράγματα τδν άσκητ»χον 
σίδηρον έπισπάται πρδςέαυτά. Ααμπρόν τι πράγμα 
δ ι στύλος ι ούτος, ούχ δτιπερ ύψηλδς (τί γάρ 
μέγα, δ καί προβλήτες εύτυχούσιν αύτοφυώς;) 
άλλ' δτι κατά τάς ανωτέρω θεωρίας ύψοποιδς καί 
άναγωγδς είς Θεόν.Καί πυραμίδες μέν αί περ\ 
Αίγυπτον. αί κατά τήν Ιστορίαν, κα\ πολυδάπανοι 
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καί μαχρδσχιοι, δτι καί περιμήχετοι, χα\ ή χατά Α fa ftbodo mallo ere slaas vanus coloseus, ei si qnid 
Κνίδον Εύδόξου σκοπιά, δθεν έχείνος έσκέπτετο τΑ 
ουράνια, κα\ κρεμαστός κήπος ό Βαβυλώνιος, χαλ* 
ή έν 'Ρόδφ ύψιδάμων τοΰ πολλού χαλκού φλυαρία, 
καί εί τι τοιούτο θέας Αξιον, λόγον πολύν είχον 
πάλαι ποτέ* ήσαν δέ, δ φασι, θαύμα μωρόίς. Ήμίν 
δε τοίς κατά Θεδν φρονουσι, χαί ολίγα τών τοιού
των έπιστρεφομένοις, δαΰμα τούτο μέγα δ τού 
< στύλου > ύψίχρανος λόφος, ούχ δτι μαχρδς έξανέστηχεν, άλλ' δτι τδν 
χοοφίζει, χαί ανάγει πρδς αύτδν βεδν, ώς οΓά τι ούράνιον έξαρμα· 

epociaculo dignam habebaai anliqui; ui aiual au-
lem, aiukis prodtgia. Nobis vero secundum Deum 
oogiiamibtts ei lalium paoca animo revolveiitibus, 
prodigratn magnum prentptUA columnae apox, nou 
qnia toog*is fatiigiatur, aed quia gravein ei terre* 
s'rem alletat ei ad Deum ipsitiu adducit lauquam 
coeJeaiis tlevatio. 

χάτω βεβριθότα χαί γήϊνον 

ξε'. Χρή τοίνυν τδν άσκητήν άντιδιδόναι τι καί 
αύτδν τφ τοιούτφ « στύλφ, ι ίνα κάνταύθα χάρις 
χάριν άπογεννφ, καλ ώσπερ δ ι στύλος ι αναφέρει 
τούτον ΰψού χαλ έξσίρει πρδς τιμιότητα, ούτως 
σνθυψούσθαι αύθις τδν c στύλον ι ύπ* αυτού, ώς 

65· Iiaqne aacetam aportet aliquid u l i colui»nae 
rotribaere, ui graiia graiiain pariai et sicul columna 
illam m altum evebii ei ad veofrationeoi eloval, 
atc vkisafm praweltena ab ipeo eoluotna reddatur 
remauerarionis toco. Qirod eril, si boitta reJebrem 

»!ev άντιδοτικώς. Τδ δέ Ισται, έάν έπ' άγαθοίς άοί- Β locum aaeeia facit conlinua strie, ui pari zelo 
έλμον τδν τύπον δ ασκητής ποιήται ταίς διαδοχαίς, 
fw τφ ϊσφ ζήλφ χαλ μετ' αύτδν έτερος δμοιος, χαί 
α θ̂ις μετ' έχείνον τοιούτος, χαλ τούτο είσαελ τδν 
ι στύλον > τούτον έπαναβαίνωσι. Τί τοίνυν χαί ενταύθα 
φημί; Γενου Ήλιου τρόπον τινά, ώ ι στυλίτα, ι χαλ 
αναλαμβανόμενος ποτε άφες μαθητήν ουδέν άπεοι 
χότα είς τδ θαυμάσιον, ίνα χαί έχείνος τδν αύτδν 
Ιϋσαςδρόμον, χαί τού ουρανού γενόμενος, τά δμοια 
θαυμαστώσηται, χαί ούτως έσείται τδ χαλδν τουτί 
πχραμόνιμον, δ δή χαλ άνόπιν τφ λόγφ είπείν 
εύηρέστηται. Ουδέ γάρ όχνούμεν έν πολλοίς τά 
τών εννοιών άναπολούντες λήία, ένθα χαρπδν 
βίεστήσειν φιλονειχούμεν ε 0 στάχυ ν καί ψυχαίς 
εύχαριν. 

ξς*. Άλλ' ούτω μέν έσεμνολογήθη δ απλώς χαί C 66. Sed aic qttidem venerationem commoadavit 

et post ipenni alier riniilj», el iierum posl bunc 
imins alnir, οι eic aerpeino ad columoain isiam 
asroudaau Qaid ergo loquorf Fiaa aller EHaa, ο 
aiyiiia, ei aiiqaaado diecipuhmi a*aiiineos, aon dis-
similcin in ntirabilibus dinirtte, uleadem via ad Oneui 
decurrat ei coeii pariicops aimili nodo mirabiliier 
trauseat, ei aic euiieauin eil pulchrum illud p«r-
aeverana, qtiod aulea sermoite egregie proclamaiuui 
est. Non inim 'dubhamus iu niullis cogitaiiouuut 
iueosot iierum peragraro, iu quibua gcrmiiiaiuros 
esae fruciua spieis abundameseianimabus jucundoa 
cerio cootendiious* 

ε» τφ καθόλου νοούμενος « στύλφ, > τό γε είς ήμε-
τέραν ήκον δύναμιν * δ δέ βλεπόμενος ούτος, δ χαθ' 

έχει τι χαί πλέον σεμνύνασθαι, χάντεύθεν 
παρακαλεί χαί άλλως είς αγώνα μείζω τδν έπ' αί-

άσκητήν. Ού γάρ τέθειταί που παράβυστος, χαί 
•Γος ή άγνοείσθαι, ή άλλά ολίγοις ήχειν εις γνώσιν. 
Πόλει δέ τοιαύτη άμφαδδν παραπέπηγεν, είς ήν 
Κχα γε τών γνησίων, χαί οΤς τδ αύθιγενές άγαθδν 
έλλάμπει, χαλ οί πανταχόθεν παραδάλλουσιν άν-
Ιρωποι. Και χρή τδν άσκητήν τδν ενταύθα (ολίγου 
έεω είπείν) παγκόαμιον άναπεφηνέναι καλόν. Συ£-
ίέουσιν άνδρες ενταύθα γής, ού μόνον γένους εύ 
έχοντες, άλλά καί θα τ έ ρου μέρους, καί ού μόνον λό-

qji ahnpliciler οι atiiiiniaiitn in cobimaa oxcogita-
tus «81 serino,uipro viribtis noatrie reciraaa: qnam 
vero apttd noa vidimoa illa ampliue quid babeive-
nerabife, et oxtnde ad niajorem agoaem supra 
stantem ascelam fnvitat. Non enhn aiteubi ro-
tfttditur ui aot ignoreiur atil paneis iDnoiaacat 
Anie urboin banc propaiam tocaia esl ad qaam 
srparaiim a vulgaribas, el quibus pecnliare bontint 
eflulget, ei nadequaque adveniant bominet. Ει bio 
Ascetaiu oporlel ( parvuni abesl qitin dican») uni-
versaliler pulchmm apparere. Ad hanc regtonem af* 
fluiini vir tnon solum nobilis geaeria, sed et alleriua 
conutionis, nec solum egregie docti, aed ei reliqua? 

γιοι, άλλά καί τού λοιπού βίου, καί ού μόνον συνε- D vtiae; nec aolntn pnidentee, sed el lapst; ol omnia di-
τ«, άλλά καί άνάπαλιν πίπτοντες. Καί τδ δλον 
είπείν, γένος άπαν καί πανταχόθεν άνθρωποι. Τού
τοις προσενεχθήσεται δ ι στυλίτης ι ούτος, καθά 
χαί χρεών, καλ τδ πάν φάναι, άποστολικώς. 'Απασι 
γΐρτά πάντα γενή σεται, ίνακερδήση τούς απαντάς 
είς δόξαν θεού- ού χολακεύσει έν μή δέοντι, ώς άν 

χαι καπηλεύση τήν άλήθειαν* ούδ' αύ πρδς παν
τός άγριανειται, μή καί χατεγκληθείη τδ τής 
τχ^σίας ά και ρον * καλ ούτε πάντας έπαίνοις κα
ταβρέξει (άρεσχος γάρ ούτως έσται) · ούδ' αύ χαλα-
ζοβολήσει ώς άφ' ύψους τούτου ταίς ύβρεσι (θηριώ-
δες γάρ τδ πάθος). Τάχα δέ που καί οΓον έπος 
είπη, τοίον έπακηκοώς αίσχυνεί τδν δνδοξον άν-
β̂ ωπον · ήοη δέ χαί χατάχριμα έξει, ώς βλασφη-

cani ex omni genere et loco homioes. Quiboa osieti-
detur ityliia Ule proat opns erii, wno verbo, pro 
inore apoeiolico. Nam omriibus omnia ftei ot omaea 
ad Dei glortam lucreiar; non eitta neceasliaie 
blandielur, nec veriiaiem prtlio vendet; aon cum 
omnibus acerbus erit, ne argnalur liberiorie loquelae, 
nec omnoa laodibHg aaperget (capiaior enint lic 
essct); nec ab alto illo injurias grandiaabil (ferox 
enim liic affeelus est). Fonan vero late verbum 
dicai quo prolato virmn Hlasiroia coafuodal, jain 
et damnationem babebil lanqoam blaapbeaiiae iwa-
gister. Ego vero novi illum non ad taiinera aufdaoi 
fore pro fenreniiopibus circa tllod viria, qai in elee-
mosyna excrcitati manus porriguni iU quos bonos 
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crcduiH, priiiiiliaa Tit® Ulis afferentee, unile Deo Α διδάσκαλος. Έγώ δέ οίδα, χαλ ώς ούχ έσται 
solvebaitt decimas eorum qu* poseidebant. ουδέ άδυΊρητος πρός γε τών τά τοιαύτα θερμότε
ρων ανδρών, οί προς ελεημοσύνη ν γεγυμνασμένοι 'δβξιοΟνται, οίς έχουσι τούς. αγαθούς, απερ
χόμενοι τού βίου αύτοϊς, ώσεί χαλ έδεκάτου* βεφ, Α έχτώντο. 

67. Taltum itaqoe primiliarum el donorum non ξζ'. Τών τοίνυν τοιούτων άπαργμάτων, εΓτε χα\ 
ceHartum colamn* erU, ne ei deslruere forte cel- δωρημάτων, ούχ αποθήκη δ ι στύλος» έσται, ίνα 
foria sibi proponai eiylita ul majora rcadiiicelt sed 
acervatioiiero plcnam iu afieruin (videlicet tia paupe-
Fum ainuin) eruciabil. Ει canolis more eo pcneirabit 
a Deo veiiieua beneficieiiti* pluvia abundans, exiiide 
deftueteiirrigabitquolquol noninabuadanliapingue-
aconi, aed egesuiia aerumnis conficiuniiir. Nolebam 
vero in cavernosam deeceadere columuaiu iaiam 
tpelaoeat wmilem, cavam, noe volebam arcem eseo 
qtua dicereiur auibitu turria alUugena urbs, quaot 
apiriiuaJiler jain aousideravHnua,. nec fiaiul» in-

μή χαλ χαθελείν ποτε άποθήκχς βουλευθείη δ ι στυ
λίτης > είς μειζόνων άνοιχοδόμησιν, αλλά έξερεύ· 
ξεται ώς οΐά τι ταμιεΐσν πλήρες είς έτερον (τήν 
πτωχικήν· λέγω γαστέρα). Καλ σωλήνος δίκην εν
τεύθεν μέν είσρευσείται ή θεόθεν έπομβρία τη; 
δεξιώσεως, έχείθεν δέ έχρυήσεται χαλ αρδεύσει 
τους δσοι ού πρδς εύετηρίαν πιαίνονται, άλλ1 

αύχμψ ένδείας πιέζονται. Έγώ δέ ήΟελον μηδέ ση
ραγγώδη τδν ε στύλον » άποδήναι τούτον και σπη-
λαιώδη χαί γλαφυρδν, μηδέ χωρίον είναι, χα\, ώς 

war perforarir si alias in aniinuoi sermo* eum in- Β άν τις είπη, πόλιν περιοχής άντιπύργου, δν πνευ-
da\ i l ; sed peniuts pro uno iucola locum babero, 
plcnam ease, neo reliquum iulra babero vaouunv 
lalebram occuhans, ul stinilia iuiilari alligerit, 
cotumnae el arbores a quibus nomen euinpseriml 
iuhabiiaoies asceia* ; nec ίο receplacula et venircm 
queuidaniAapertasUdilaiatacoLun)iiaiiostra; ne. iorte 
coi.cavilas isla redundauliiis jentaculom babeal ot 
aposlolicaii) sleriliiatem. 
μένος · μήποτε τδ χοιλιώδες τούτο ίχβ τι καλ 
λιλήν. 

68. Quo enim opus babet stylita noeior prae-
serlim fere jam morluus, qui sic seipsum damnal 
eicabligal? Si enim lurris columna illa aeslimalur, 
iu qua lanquam e cuslodia speculans etelisti, ad-
biie oiiam ut eivilae aui aicul arx, quas omnia 
recoptacuU εοαΐ; idqne non aine analogia. Nam 
quod lurria esi oiililibut in ea slauiibiis r quod 
civiiae illam iadefesao custodientibut, ei refngium 
iia qui ad id tuendum adbibeniar, illud sunl saper-
slaniibus ascetis coltimnae. Vere quidem juxia dicu 
»b iuiiio columna euoi qui insislit suflulcil, con-
linel oique sedes eil. Perforari vero el profundam 
caveritani babere sepimeniis clausam, non etne i»a-
Inia dicenl qui objurgare volunl. 

ματιχώς ήδη τεθεωρήχαμεν, μηδέ σωληνοειδώς 
τετρήσίΐαι, εί χαλ Αλλως, είς θεωρίαν τ οι αύ την 6 
λόγος αύτδν περιήγαγεν * άλλά διόλου γέμειν εαυ
τού, χαί ναστδν είναι χαλ πλήρη, χαί μηδέν τι 
έχειν ύπόχενον καί κοιλιώδες χαλ ύπουλο ν, ίνα είχε 
μιμείσθαι τά ομοειδή, τούς κίονας καί τά δένδρα, 
έφ' ών οί παρωνύμου με νοι αύτοίς άσκηταΐ, χα\ 
μή εις δεχάδας καί κοιλίας τινάς ήνοίγετο εύρυνό-

πλησμιώτερον έμβρωμα καλ κατάργησιν άποστο· 

ξη'· Τίς γάρ καί χρεία τούτφ τψ έγκατψκοδομη-
μένψ, μάλιστα μέν ούν μικρού καί τεθνειώτι, χαί 
ούτως έαυτδν καταδικάσαντι καί κολάσαντι; Εί γάρ 
χαλ πύργος ό ι στύλος ι τεθεώρηται ούτος, έν ψ 

, χαθάπερ έπί τίνος φυλακής άποσχοπεύων.έστηχας, 
' έτι δε χαί ώς ι πόλις, ι άλλά δή χαλ ώς c φρού-

ριον, ι δεκτικά δέ ταύτα πάντα, καί στέγειν εντός 
τι έτάχδησαν. Άλλ' εκείνα μέν πρδς άναλογίαν 
τινά. ·0 γάρ δ πύργος τοίς έπ' αυτού στρατιώταις, 
χαλ ή πόλις τοίς αυτήν άΟπνως φυλάσσουσι, χαί τ6 
κρησφύγετου τοίς τεταγμένοις φρουρείν, τούτο, χαί 
οί ι στύλοι ι τοίς έπ' αυτών άσχηταίς. Αληθώς 
μέν τοι δ ι στύλος » κατά τδν έν προοεμίοις λόγον 
ύπερείδει καί άνέχει καί έδραιοί τδ άνω φερόμενον. 

Διατετρήσθαι δέ αύτδν, χαί βαθύ κένωμα έχειν, διειργόμενον περιφράγμασιν^ ούκ άπόνηρον εΓποιεν 
άν οί μωμοσκοπείν βουλόμενοι. 

69. Sed aiguiiores apum alveos (alia vocabunt, 
iu qiiibus dulce alimenium ascciici florilegii recon-
dimr. Ahi foruiicelum bonortuo ouucupaniescolum-
uaiu, sieui formicam hominem cuuiempiui magnum 
qui ia eo est homiaeui babebuni; nobilius esset si 
formica-ieonem dicerenl, quia melius est perire ina-
uiiioae quodde formicaleone narralur, quaoi sic 
vivere, scilicet el forinic» inore iu borreuin con-
gregare. Quidam vero cavain coluoiuaui cum oa*e 
mcdulla vacuefaclo aequiparauies, eam quae noa aic 
vaeua osi dulci quadaui meduila refcrUm cxcogilaul; 
uiulii calamo meliifluo comparani quacariiculis iuter-
rupia,sicutet geniculta culmus, plena esl secundum 
eoa dulcediue. Pauciasimi vero bouumaliquidexcogi-
tabuui : ei sic pleaas eril malcdicloruai cavus οο· 
lumuai locus. 

ξθ'. Άλλ* οί περιεργότεροι ε σήραγγας ι με-
λίσσης είποιεν άν τά τοιαύτα, έν οίς γλυκύ τι χαί 
τρόφιμον ασκητικής ανθολογίας έγκειται. "Ετεροι 
ι μυρμηκιάν > αγαθών προσειπόντες τδν c σι Ολον» 
τούτον, ώς είς ι μυρμηχάνθρωπον ι ταπεινώσουν 
τδν έν αύτφ μέγαν άνθρωπον * ήν δέ άρα σεμνότε
ρου, ώς είς ι μυρμηχολέοντα, ι δτι χα\ κ'ριίττον, 
άπολέσθαι παρά τδ μή έχειν τροφήν, δ. δή τφ μυρ-
μηχολέοντι έπιλαλείται, ήπερ ούτω ζήν, έχοντα 
καλ συνάγοντα μυρμηκοειδώς είς άπόθετον. Οί Μ 
τίνες τδν άκοίλιον ι στύλον > είς € όστούν άμυα
λου > παρεικάζοντες, τδν μή τοιούτον μυελού τινο; 
γέμειν έντδς νόστιμου φαντάσονται· πολ)οΙ δέ χα) 
ι μελιτοτρόφψ καλάμψ > τδν τοιούτον t στύλον ι 
παρεξετάσουσιν, δς διειργόμενος μεσολαδήμασιν, 
δσα χαί συνδετικούς δ κάλαμος γόνασι, μεμέ-
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στων», ώ; Αν εέποιεν αύτολ, του γλυκάζσντος. Όλίγοι δέ τίνες ε άγαθδν τι ι λογίσονται· 
χα\ ούτω πλήρες έσται καχολονιών τδ του c στύλου ι κένωμα. 

ο\ Καθεσταμένων δέ ούτω χαλ τούτων, δ « στύ- Α 70.$ίσνβπ> ordinalis istis,Tenerabile aliudbabebtt 
1ος » ούτος έχει χαλ έτερον τι σεμνδν, τήν θέσιν 
τήν τοπιχήν. Όρτίς γάρ, ώ άσχητά, 'δπως χο\ 
θάλασσα περί σε αύτη, τήν θεωρίαν έπαύξουσχ. 
Ού γάρ μδνον είς τρυφήν καλ θαύμα έχκειται 
έψ;ως, άλλά χαι εί; αρετής διδασκάλιον, ώς δύνα
σθαι κέρδος έμπορεύεσθαί σε ψυχικό ν έξ αυτής, 
zxl μή λογίζεσθαι ταύτην είς παντελώς άτρύγετον, 
εΓνε χαρχδν έστι τρύγων έξ αυτής σωφριον. Έχεις 
γαρ χαταθεωρείν σε μ νότε ρον, χαλ φιλοσόφως αυτήν 
έπισχέπτεσθαι, ού λέγω, είπερ τφ αέρι χέχυτατ 
ίσόμοιρος, ουδέ είπερ τή γή συνεσφαίρωται, ουδέ 
έλατί Αλμυρά χαλ πικρά, χαλ είτε διητουμένου 
τού ποταμού χαλ γλυχέος παντός, είτε χαί δτι διά 
τοιαύτης φέρεται γής, άε/ ής τδν δμοιον έχματτο-

< olumna, siium inquatn. Vidcs enim, ο aaceia, quo-
modc circoni le mare istnd conlemp'aiionem auger. 
Non enim ectfum ad visus jncundilaiem ei miratio 
«em a<Qacet,sed etiam ad virtatismagtsterium: ande 
poles ex ipso gplrittiale iucrum obttncre, nec re-
ptilare debes peuilu* slerrfe, a qno frucitis aafntaris 
metendus. Considtirare debes grave et philoso-
pbice recensen», ;ion Jam dico sl aeri cxtcndaiur 
eonsors, nec si euper lerrarn rolundeitir, uec c.nr 
salaam ot amarom sive amne ei dulcedine onmi 
permatieiite, aivo per talem feratur tcrram, a qua 
fciinltem oticiona bumorem mundanlem in ee ipsant 
inclodil, noc si qiiid simili coriositale dignum, sed 
quantum ad moree transeai el in quo aiiima recio 

μένη χυμδν έναποπλυνδμενον βτέγε< έν εαυτή, ουδέ Β componatur virtuiem ponderando. 
εί τι τοιούτον «ερίεργον* άλλ' δσα «ρδς ήθος διαβαίνει, χαί άφ* ών ψυχή καταρτίζεται, φιλοσοφούσα 
τήν άρετήν. 

71. Toam enim eti fn vh* noetr* foraum illam 
eomponere, ei per ipsum eaetoros regere.Clrca ipeur» 
procetbe, fluctus, natifragta. Nuoc qufdem terena 
eipltcatur, et molle» acdatum nianet, nec florido 
prato anwenilate cederet: iterom vero ecce iiiboc 
reacit et asperitis lurbatar et quasi ad infcrui 
abyssoe drprimjctir. Talia patilur vila noslra ct 
experti smil qoi viiae fluctibus pclanlur. Itaque 
inde discipulos ^mone ne in caduca, muliifariam 
totbala el periculosa re, viia confidanl, sed animo 
suo fidere, nieiuetries pcrmeare et saluiares poi-
tus eernper spcctarc. Lttloribus atludit inarc, sir. 

οα'. "Εστι σοι γάρ είς τύπον piou του χβίθ' ημάς 
Ιέσδαι ταύτην, χαλ έξ αυτής ^υθμίζειν τούς έντυγ-
χενοντας. Ζάλη περί αυτήν, κύματα περί αυτήν, 
νεναγίαι περί αυτήν. Καί νύν μέν προσηνής ή πλω
τοί, χαλ άπαλδν ύποσχιρτ$, χαί ούχ άν πολυανθεί 
«ιμώνι παραχώρηση τού είς χα ρ μονή ν χαλλι-
«τείου * αύθις δέ είς θυμδν έ χ μαίνεται, καλ τραχύ-
τ*ρον έκτσράττεται, κα\ ώς είς {δου βοθρεύεται 
φόραγγας. Πάσχει δέ τοιαύτα τινα καί δ καθ'ημάς 
3ίος, καί πεπείρανται οί χατ' αύτδν θαλαττεύοντες. 
Αίδασχε τοίνυν εντεύθεν τούς δμιλητάς, μή πι
στεύει ν εαυτούς άστάτφ χαλ πολυταράχφ χαί κινδυ-
νώβει πράγματι, τφ βίφ, άλλά προσέχειν σφίσιν Q jticundo aliqttando eubridel viia, mnlla inachiuans <-t 
αύτοίς, χαλ πλέειν έμφδδους, χαλ τούς σωτη ρ ιώ
δεις λιμένας άεί πε ρ ι βλέπε σθαι. Προσαθύρει τοίς 
αίγιαλοις ή θάλασσα έν χαιρφ* ούτω δέ Ιλαρό ν 
τοτε προσμειδι$ χαί δ βίος, βυσσοδομεύων άλλως, 
χαι έπιχρύπτων τά δυσχερή. Άλλ' έν τψ σπίρτων 
οων χορευτιχώς ήρεμα κλύζουσα τάς άκτάς, καλ 
χετά μικρύν ύποσπώσα δσον χοώδες, κάτω βάλλει 
ού μόνον οίχίας ή θάλασσα, εί τινές που καί πα-
ραιγίαλοι, άλλά χαί προβλήτας αυτούς, χαλ τήν 

motesia celana. Sed in saltando quasi pcr clioreaa 
suavher ripas abluens et seosim saiia fuiidans so-
luiu surripiens, non aofum domos evertil niare, 
q«JC ad ripam slant, scd et adjacenles tcopuloa 
subedil et furtive lerrestre periculum molUur. Pari 
raiione et viu qtia videlttr jucunda; sed ubi »e-
cimdum attavkaiein apparei ci nemo suspicatur, 
obleclari sinit. dat vero fl« re. Haec ergo discipulos 
dote, ut ingrttenie inalo i n a n e a n i inconcnssi. 

λ̂&βην ύπούλως επάγει, χαί έν τψ λεληθότι χερσαίον τούτον τεχνάται κίνδυνον. Κατά ταυ:δν δε 
ζα\ δ βίος, οΤς δοχεί έχειν ίλαρώς * άλλά καθ* ήσυχίαν έστιν ού, καλ ώς ούκ άν τις αΓσθοιτο, 
τροσπαίζειν μέν άφίησι, κλαίειν δέδίδωσι. Δίδασκε τοίνυν τούς δμιλούντας καί ταύτα, ίνα πρδς τά πε
ριπίπτοντα μένοιεν άκατά σε ιστοί. 

οβ*. Περιέχει χαί στερεούς τόπους τδ πολύ τούτο D 72. Circiimdal undae copiosus fluc.us firmas rc-
χύμα τού υγρού τούς μέν άοικήτους (χαλ έοτωσαν giunee lutu desertas (sint islae symbolum virorum 
α6τοί σύμβολον ανδρών ακτημόνων, οί κλύζονται μέν 
τοίς τού βίου κύμασιν ακάθεκτα βρασσομένοις χαί 
^ροσχράσσουσιν, ούχ άν δέ ύπενδώσουσιν, ουδέ τού 
έμπέδως έστάναι μεταλλαγήσονται), τούς δέ χαί οι-
χουμένους. Καί συμβολογραφούσιν ούτοι τ>ύς έν 
βίψ μεν πολυκτήμονι, μηδέν δέ πάσχοντας άγεννές, 
οίπερ αύτδν μέν περιορώσι βυσσόθεν ταραττόμενον, 
χαι άγριαίνοντα, χαί μακρά βοώντα * αύτολ δέ είσι 
τού χατ* άνθρωπον ζ1}ν αρχικώς, ού παρασαλευόμε-
νοι τής ορθής βάσεως. Υπέρ τών τοιούτων στεγών 
τίταιίν εύ?άς μακράς άνάτεινε πρδς βεδν, βεβαίους 

qui nibil possident, qui a vilae fluctibus quos inhi-
bere nefae est, ssiuamibus et concuiieniibus al-
luuniur; necvero cedent, nec a conslantia rece-
deni), lum babiiatas. Significam isiae bomines lo-
cupleies, nihit dirum paiienles, qui funditus agt-
laiam, xsluanlem el tuiiiultuanien circa se videni; 
ipsorum vero esl, principum more inter hominos 
viveie, el a recla via non deiurbari. Pro bis tirniia 
locis precea ad Deum fundc ul conslantea maneanl, 
iuper petrain fuodali sinl, nec unquain a .bono 
sialu moveanlur. Caueris vcro docurociHuw prorac, 
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pmuasivam, ^sse in vila quosdafii a niart riren χ μένειν, καί καθεατηχότως ήδράσθαι, χαι τής καλή; 
•ipsos aesiuante abluios, lulos vero ei coatiantea. Ecco μή παραχινεΐσθαι στάσεως. Κατάπεμπε δέ χαί τοϊ» 
eiiif» lerramqualienfr mare muKas Jaclasil regiones, έντυγχάνουσι διδασκαλίαν, ώς ού πάνυ δύσκολον,έν 
non eradicalas. βίψ μέν είναι τινάς καί τή κατ· αύτδν θαλασσί) κΆό-
ξεσθαι, ασφαλώς & έχειν καί φυλάτταν τδ στάσιμον. Ί:ού γάρ χαλ ή ένοσίχθων αύτη θάλασσα πολλούς 
έναπείληφε τόπους, ούς ούχ άν -διατινάξη άναμοχλεύουσα, 

73. Uic paiieniem Job exbibe, el qnolqitot ipaiua ογ*. Πρόφερε χαλ τδν χαρτεριχδν Ίώβ ενταύθα, 
insiar(*excei>cisuiitVia islarum lesiimomum rerura. χαλ τούς δσοι κατ' αύτδν (μυρίοι δέ έχείνοι) πρός 
Uoram oculis luie jacent ei drvereo piscaoies, ei 
libi inde similitudo aasumenda, inde ab alto do-
curaenli vim omiitere ei apoatolice bonrinea piscari 
ei e vitae salsugine optiroos exlrabere pisces eoequo 
•qui evangelicuin siaierem gerimi ad aolvendum i l i -
dracbma, el ψιο& dixerim pinguiores, qui vitepia-
gucdine fruumar el aploe qui aale asservemor el 

λόγου μαρτυρίου. Πρδκεινταί «οι τής δψεως κελ oi 
πολυτρόπως αλιεύοντες, έστιν ού χαλ σολ χαθ* ομοιό
τητα, εντεύθεν Αφ* ύψους χαθιέναι τήν της διδασκα
λίας όρμιάν, χαλ άλιεύεεν Ανθρώπους άχοστολικώς, 
χαλ άνασπ^ν έχ τής χατά βίον άλυκδτητος ίχθύχς 
νοστίμονς, χαλ τούς τδν εδαγγελικδν μέν σταθήρε 
φέροντας είς διάδοσιν, χαλ ώς είπείν εύλιπεστέρους, 

qui carnes calefaciant utpoie qui carn» Jioroorem * οΤς πιότητα βίου περίχιινται, χαί τούς είς ταρι· 
itiuperantiam et exaiccaliouem pjrovocani. 

74. Frentti mare., super vicina saHat, in tcrmi-
num vult iucurrere; a furorc * i reprimiuir iterntn 
in seipsum reirogredilur el ultra siatulos lermiuoa 
iransgredieudam non esse disrit. Hoe documenti 
punciuiit pande conlra eos qui viciuorum boua eur-
ripere voluni, ei torcninos inscribere et ttlceri* 
inore fauiisve ius»tiabilia aiiena affeciare. Salaogo 
quidem mare, unde ascendil poius abundane. Mul-
tos doce quoniodo possuni omnes bomines boni esse 
<et amoRni fieri polabileaque in usibus vitae, ei Ue-
T u i n subamari ti inaccessibiles. Tuuc vero me-
mineris quomodo rapax leo el rugiens dicatur; eed 

χείαν δέ μάλιστα εύθετους χαί σαρκών στάθενειν, 
διά τδ έγκρατευτιχδν χαλ ξηρανττχδν τής χατά σάρχε 
ύγρότητος. 

οδ". Ώρύεται ή θάλασσα, χαλ έμπηδ$ τή γείτον*· 
χαί κατάτρεχε ιν μέν αυτήν είς τέλος βούλεται, είρ-
γεται δέ τής μανίας, χαλ στρέφεται χαθ' εαυτής 
παλίντροπος, καί μανΜνει μή τά τεθειμένε ύπερ-
δαίνειν δρια* Τόπον τούτον διδασκαλίας έχ$ χατέ 
τών θελόντων ύποσπάσθαι τά τών πέλας, χαί ορο» 
γλυφείν, χαί χατά τινα έρπητα ή καί φαγέδαιναν 
έπινε με σθαι τδ αλλότριου. Αλμυρά μέν ή θάλασσα, 
έξ αυτής δέ ανάγεται τδ πότιμον άπλετον. Παίδευε 
τούς πολλούς, ώς δύνανται καλ πάντες άνθρωποι 
αγαθοί τε εΐναι, χαί γλυκείς έντυχείν, καί πότιμοι 
τά είς διάδοσιν, καί αύθις ύπόπιχροι καί απρόσιτοι. 

«ovimus etiam quomodo olim ex devor-atore me! C Ενταύθα δέ άναμίμνησκε, καί ώς αρπάζων μέν έ 
exut. Ε( Graecae sapienliac scriaones bi quidem in 
ruinam, iu alicraiu parlem illi mulios ducebant : 
«el universe dicenduin, sic ei sic secunduin opposi-
tarn OfdinaUonera quivis boiuo polcel. 

75. Goneidera tnihi maris spuisas : nibil sunl, 
nisi forsiian subiilis cujusdam spi-riius repercusaio, 
quac perlucldum qaod apparet ad albiim addu-
ci t ; hoc accommoda ad nunas m viu eoruni qui 
ad bonum nihil coiUribouui; et doce nibil eaee 
flla»,sed forsilan spiriium in excelsam ex sufflatione 
prodeuniem, noa babentem uode moveaniur con-
«lantes el a firmilate ve\ a proposilo decidant. 

76. Habel eliam piralas sensibile mare, mulio plara D 
et vila? piraiarum pericula. iiaque Oliolos aecuudum 
epirilum luos rege, atil fugae viam monstra, aul 
aliter jam lapsos solvere novissimiim quadraniem, 
el sic cxtra piratamm molitiones manere viiamqiie 
degcre placidam. 

77. Alit animalia mare qiiod videnius iuiiia qui-
dem, esculenia vero: quoruin alia viriliora creala 
sunt el audaciora, quoruin insidiis alia subjacent. 
Habel el viia me raplorem et voracem, sed et mu-
t-j-n, nibil juslum dicere babentem, impossibilia 
m(;l'en|cm, ei qui iu ruinae veulrem cadeulem Iraliit 

λέων χαί ώρυόμενος είρηται* άλλ* οίδαμεν χαί, όπως 
έξήλθέ ποτε μέλι έξ έσθοντος. Καί λόγοι δέ σοφίας 
Ελληνικής, οί μέν τήν είς ύλεθρον, οί δέ τήν ϊζ\ 
θάτερα πολλούς ήγαγον * χαί δλως είπείν, ώς ο0:ω 
χαλ ούτο> χατά έναντίαν διάθεσιν Απας άνθρωπος 
δύναται. 

οε'. άιασχέπτου χαί τούς θαλαττίους Αφρούς, μη
δέν δντας, άλλ' ή λεπτού τίνος πνεύματος έναπόλη-
ψιν, άγουσαν τδ έπιφαινόμενον διαφανές είς τδ ενερ
γεία λευχόν * χαλ συμβίβαζε ταύτα προς τάς έν ?ι'φ 
άπειλάς τών ούχ είς άγαθδν δυναμένων * χχί δίδα
σκε, μηδέν αύτάς άλλ' ή πνεύμα έπιπολάζον εΐναι 
φυσίγναθον,ώς μή Εχειν παρακινείν τους στερεμνίου:, 
καί τής βεβαίας άπάγειν στάσεως ή καί ενστάσεως, 

ος*'. "Εχει καί πειρατάς ή κατ' αίσθησιν θάλασσα, 
πολλψ δέ πλείψ τά βιωτιχά πειρατήρια. Τύθμιζε 
τοίνυν τούς κατά πνεύμα σοι παίδας, ή διαδιδρά-
ακειν αυτά διδούς καί μεθόδους, ή άλλ* έμπεσόντα; 
άποτιννύειν·καί τδν έσχατον κοδράντην, και ούτω 
μένειν έξω τού πειράσθαι, καί βίον Ιλκειν ήσύ-
χιον. 

οζ'. Τρέφει καί ζώα ή βλεπομένη θάλασσα, φω
νή ν μέν μή προϊόντα, έδά>διμα δέ · καί τούτων τά 
μεν άνδρικώτερα πέπλασται καλ επιθετικά, τάδεείς 
έπιβουλήν τοις τοιούτοις έκκειται. "Εχει κα*ί ό fio; 
έμέ άρπαγα καί βορδν, αλλά καί άφωνον, ούδεν μεν 
ειδότα λαλείν δίκαιον, έπεγχαίνοντα δέ τψ άδυνάτφ, 
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xal χατααχώντα είς γαστέρα ολέθρου τδν παραπί- Α Ulud aolunt dxtnonium qooddam indicamem ela-
TOvxa. ΈκεΓνο ποτ· κα\ μόνον ύποφωνοΰντα δαιμό
νων τι λέληχας, έχομε νος ύπδ τού πολύ κρείττονος, 
/άλει χαλ πρδς έμέ τά βελτιούντα, δτε ούτω διά-
«είμαι. Ει γάρ χα\ διδασκάλου τόπον επέχει ν έλα-
yov, άλλ' ούκ άν δκνοίην «αί διδασκόμενος ύπδ σολ, 
ότε λέγειν έχεις ώς υπέρ πάντας τού; διδάσκοντας 
με. Συνήκα καλ μαθητής γέρων είναι, σκωπτόμενο; 
χαί μηδέν είδώς, άλλά τά είς δικ«οσύνην άγροικο;, 
zal ώς ειπείν αναλφάβητος. 

οη'. Τυράννου σι τήν όρατήν θάλασσαν κα\ θήρες 
δβριμοι, τά πελώρια κήτη · κάν έκδραμοΰνταί που 
έρμήσαντα, έξερημοΰσι τήν κατατρεχομένην θάλασ
σαν. Έχει καλ δ κατά βίον ώκεανδς τούς αυτού θή
ρας, τά βάρβαρα έθνη, τά πολέμια, τούς τών αι
μάτων άνδρας, τούς εχθρούς τού θεού. Πολλψ δή 
?λέον ενταύθα πλήθυνε τάς εύχάς, ίνα δ μέγας 
άλιεύς, δ τής οίχουμένης ένθεος βασιλεύς, δ τήν 
χνευματιχήν ά^αγή σαγήνην χαλών δεξιώτατα, 
καΐθεψ άγρεύων χαί προσάγω*;, δσον χατά πίστιν 
εδώδιμου, ευθύβολη χατά τών τοιούτων, χαί τ ) νο
ούμενη τριαίνη, τ% έχ τής τριαδικής Υψίστου δυνά
μεως χραταιότητι, πλήττων καίρια, τά μέν αφήσει 
χείσθαι δίχα ζωής, τά δέ άπελάση είς τόπους, ού; 
ούχ επισκοπεί Κύριος. Είθισται γάρ αύτδς χαι τά 
τοιαύτα, χαί μυρίαις τοιαύταις άγραις ή χε\ρ αυτού 
εντέτριπται, δποία χαί ή πρόσφατος, έν ή άμα τε 
συνήχθησαν έπί τδ αύτδ οί τής "Αγαρ θήρες, ώρυό-
μενο: άγριον, χα\ άρπάσαι ζητοΰντες, μάλλον μέν 
«υν ήδη χαί χανόντες, χαί φονίους οδόντας έμπήξαι 
τφ του θεού ποιμνίψ θέλοντες * χαλ αύτδς έπιδρα-
ρών ταχύ, ώσελ χαί βαρύ ενύπνιο ν είς άπονυ στά
ζοντας, χαχδν αύτοίς δναρ επέστη, χαι χατέκλινεν 
είς ύπνον άνέγερτον. Τά έναγχος λέγω τρόπαια, τά 
πιρί τήν πάλαι ποτέ ύμνου μένη ν πόλιν, ήν δ τής 
Ιιτορίας Κλαύδιος έαυτψ έπωνόμασεν. Άλλ' αυτή 
μεν έκείνψ συντεθνηχεν, ούκ αυτόματου παθούσα 
χτωμα, χειρλ δέ χατασπασθείσα βαρβαρική χρόνος 
Ιξότου μαχρός. Τδ δέ νύν βασιλιχδν άρίστευμα και-
νίσει μέν χαλ τδ πάλαι χτητορικδν δνομα, καί πως 
σοναναστήσει τδ εκείνου ένδοξο ν, ίνα χαλ νεχροίς 
ένίστασις αύτη καινουργοίτο παρά τού θαυμάσια 

inaeii, sub inantt consltlMtus mulio fortioris. Lo-
qnere ad nie qu*> iiudiorem teddani qaaudo aic ani-
imis c*t. 8i enim oiagistri vicea gerere snrtiitis 
sniv, iiibilo mtniie abs tedtscera cnpio si q«idnosti ? 
eiipra oiuaea qtii me iloccnl. Noti e( diaciptilti* se-
ncx eese qai irrisionem meroi oibit scicas, ia ju-
etiiiaj rebua piane iuerudilits. 

78. Tjrraanice in niar! doreinanlur bellu* pne-
valida?, hninania ceie. Si forie impciu btic illuc 
currunt, peragratum devaslaul mare. Ilabf t et viirc 
oceanus beatias suns, barbarag geniea, boslloe, 
£angainuin viros, Dei bostcs. Α forliori hnc proli-
xiusoratiooes offer, ul magntis piscator, orbiad -
viuus rex, qui spiritaleni rumpi nesciatn sagenan» 
apprime lendii, ei pro Deo piscalur, et ad liitusdu-
cit quotqiiot secundum ftdem esctilenla, cerio iciu 
comra lales, spiritali iridenle, iripiiciier judicanlis 
Alttssimi potenliac fortiiudiiia, in itinpore oppor-
tuno pemiliai, el bos quidam vita carenies projiciat, 
illos vero atl loca qirbos non invigilat Dommns 
ejicial. Qtiae enim perpelrare consuevii ipse, Η ad 
lilium capturaruni infimluin mtmerum mantis ejua 
se conferl, qualis rccens illa, fti qua simul abdw-
cta» sunt Agar beMuoe sasvc rttgicnies, quas vora-
rent quaereniee, iitio Jam hiantes ethomiddis den-
tibas gregem Dei discerpere volentes. Confesliin 
ipse accurrit, laiiquam gravis visio in obdormiscea-
les, mabim somnbim era upparuit,quot in somnum 
prostravii unde non evigilaittar. Receniia tropaea 
refero circa ctlebratam ab anllquis olim civlia-
tein, quam bisioria! beros Glaudios nomine suo 
vocavit. Scd pra itlo qtiidem morltia eal non ullro 
rainam perpeasa, Barbaroruin vero manibug jam 
pridein direpla. Regia uunc virlus renoval quidem 
domiiii prisci nonien n illius auii&cUat gloriani ul 
a inoriuis r^surreciio illa inttovet apud nostrom 
mirabilia facienlein domiiialofem ; locis vero ma-
xitue cognon>en ab eo qtti nunc de novo assurgere 
facit, dabil niagnum iropaeum. 

ϊ»ιούντος ημετέρου αύτοκράτορος * επονομάσει δέ μάλιστα/ τους τόπους τψ νύν έχ καινής έγείραντι 
τδ μέγα τρδπαιον. 

οθ'. Άλλά τούτο μέν ούτω παραπεσδν μέχρι το- D 79. Quod qnidem evenll liuctisque a me diciam 
οούτου είρήσθω μοι, δτι μηδέ λόγον έχει, έν παρέργψ 
τίθεσθαι τά μεγάλου έργου επάξια. Συ δ)+ ώ έπλ 
του ι στύλου, > επιβλέπων θεωρητικώς είς τήν.πρδ 
έφθαλμών θάλασσαν, συμβάλλου χατά νουν, χαλ δτι 
χαθά καλ σκόπελος τις δ πύργος ούτος ενταύθα κατά 
κυμάτων βίον έξανέχειν έλαχεν, ούχ ώς καί προ σα-
ράισεσθαι τούς «λέοντας, χαί οίκτιστα καταθραύε-
σΟαι, άλλ' ώς έξανάπτειν αύτόθεν τά τής ελπίδος 
πείσματα, καί ούτω σώζεσθαι. Φύλαττε τοίνυν αύ-
τ?.ν σωτήριον μεμνημένος καλ, δτι έπί τοιαύταις έλ-
χίσιν ώρθωται. Οίδας τδ Ιργον, δπως έσπούδασται· 
οίδας τδν τού έργου έπιστάτην, ώς μέν βασιλέως 
θεράποντα, ώς δέ διαιτητήν ίσότητος, τά τής δικαιο
σύνης ώ-ς ούχ αν έγοις ψέγειν ζυγά φέροντα. Οίδας 

sil, quia non decel magai momeai! res parvipende-
rc. Tu fero, ο super columnam mentis oculis obje-
etum mare ttispiciens anima inftge tnrrim tstam 
rupia meiar viiac fluclibus imminentem, non qnar 
uavigamea offAndal et miserabiltter conuninuai, sexl 
cni spei anchoram Ogant aalulis. haqtie aaiularm 
iHam serva, inemor eam ad tales apee ease ereetam. 
Op»8 novisii el operacn ; nosli operis modemtoremF 

rcgi quidem servientem, paris vero sartis irbfiraiii^ 
justiliae jiigiitn adeo nl noti babeas unde arguas fe-
renteni. Nosti quo le amore iile coinptectitur, |>er-
suasnm babeits, ad ipsius id inililaiem abilurni» 
esse. Noll ergo tantas rejlcere «pee, neve infra pro-
jkias propoaitam gloriam. Noli aeoendena Pater, 
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JW,audire,elAw«Hte f atcende cantatam, ascen- ^ χαλ, δπως περλ σέ θερμότητος Ιχει, πεποιθώς πΑν̂  
«Ιοιιβ vero facla ia paiibulo affixorum numero qna?i 
ob flagiitam inspici, <u quadam die a fervenitorH>u* 
andire : Axrire, deecendejam noa ttrre Aonio e*, 
a/d nwihereutet «x/etJta; vtrius auiem dicere, Ifct, 
*i tfr, Aomo. JVMfV od /4 rt/foaj ε* iif, εί a$eentione 
digne vivh : 4id ki quidem infra, fu vero tnpra 
torrem bene habes, qniati Deimandatit unaobUm-
peram aecederead Deum statuisti. 

τως, είς Αγαθδν αύτψέσεσθαι. Μή τοίνυν τάς τοιαύ
τας έλέγξης ελπίδας, μηδέ κάτω βάλης τήν άπο-
βλεπομένην εύκλειαν. Μή θέλησης ανερχόμενος μεν 
i Πάτερ, πάτερ ι ακούει ν, κα\ c 'Ανάβα, άναβα » τδ 
ύμνοδμενον, άνελθών δέ θεωρηθήναι κατά τους οίον 
άνεσκολσπισμένυυς ώς έπί -πανουργία τινί, καί που 
κα\ πρδς τών έν ήμίν θερμότερων άχούειν ι Εταίρε, 
προσκατάβηθι * ούχέτι γής Ανθρωπος εΐ, αίθέριος δέ 

χαί ουράνιος, ι είπείν οέ άληθέστερον, f θεού, εΓπερ έθέλεις, άνθρωπος. Ούδίν τι πρδς σε οί λοιποί 
έάν άξίως πολιτεύγ] τής αναβάσεως · άλλ* αυτοί μέν κάτω, σύ δέ τής άνω μοίρας επάξιος, δτι καλ τοί, 
περί βεδν συνανιών τάγμασιν ίγγίζειν προέθου βεψ. t 

80. Sed de his salie : quid enim opus esl inediia- π*. Άλλά τούτων μέν δλις · τί γάρ δεί έπλ πλέον 
lionem prolongare ? Tarbam dimiUe in pace, anlea μηκύνειν τήν θεωρίαν ; Τδν δέ δχλον άπύλυσον, καί 
quidetn singulos doiiri dispersos, nec esi cur non δή έν ειρήνη, τέως μέν σκεδασθηοομένους Ικαστον 
ilernm hirbaiiin concurrant ad iumen tunm, si vir- R οΓκαδε, ούκ έστι δέ δπως μή χαλ είσαδθιςάθροισθτ;-
«tnles Ulae in te efulgeant. Succtis enitn asceiarum σομένους είς τδ περλ σέ φώς, εί τά προτεθεωρημένα 
•ita nemineni avulsum volem cla eeftpso separalum 
•esse, sed bonoe in unuin adducene et in se aniloa, 
lanquam aerum •coagtrfattim ki anaeaam cogei», 
<quo(quot lactis more bona rila ineigact suiii «t 
inandilia albodiaem emni umbrapnraiu babent; si 
<juid vero serescens uac aHbite,*biro sinai quocan-
que naliira jubet. 

καλά έν σολ άναλάμπουσιν. Όπδς γάρ τις χαί δ 
ασκητικός βίος, ούδένα διε^υηχέναι θέλων χαλ 
άποδιίστασθαι αύτου, άλλά τούς αγαθούς έ*:συν· 
άγων Ανωτιχώς, χαλ εϊς έαυτδν έπισωρεΰων, χαλ 
δρος οίον τούτο τετυρωμένον συνιστών, χορυφούμε-
νον έχ τών δσοι γάλαχτος δίκην άγαθψ βίω έλλάμ-
πονται, καλ τήν έν χαθαρδτητι λευκότητα είς τδ πάν 

Ανεπισκίαατον ϊχουιιν * εΓ τι δέ που οζώδες καί μή τρόφιμον, έ^ειν άφιελς χαλ 0έεχν, δπη πέφυ-
χεν· 

ORATIO DE S. ALPHEO ΕΤ SOCIIS 
M A R T Y R I B U S 

Ejusdem enarratio martyrii sanclorum trium victo- C 
niro (rairum, Alpheu Zoiimi, Aiexandri, Calyte-
norum, tociiqueeorum Harcu 

1. Qui iter suecipiunl, ubiinvia bomlncs con-
lemp.atu meroorataque digaos offenderiut, quoniro 
aniea aut nollam, aut imperfeciam babebant noti-
tiam, ex obviis percontari prudenter aolent, nura 
illi cutn laude momorari mereantur, alque ita cer-
tiores fioat, illosque memoriae labulis inscribunl; 
et si quando occasio sese obtulerit, eis ô ui illos 
adbuc ignorant cognoscendos proponunt. Est 
autem boc animi scieniia: virtulisque sludiosi indi-
eium, giquidem boc modo non solum admiranda 
indagantur, sed etiam strenua el accurala illoruno 
expoeiiioneeiaquiadlalia auscultanda propendeut, ^ 
communicaniur. 

2 . Uaque et nog, viUe emeiieniee viam mulli-
iidam etobliquain, in mulios incidimus, qui parlim 
digniessent admiraiione parlim haud dign;; quare 
illos quideai pro viribus laudibus extulitnus, bos 
auietn ailentio praetermieimus, neque lamen convi-
ciis impeiiviinus (gloriamur enira in Deo neque 
xerjeutibug ncque scorpionibus quoad linguam 

Τοΰ avtov Λόγος εκθετικός τοΰ μαρτυρίου των 
άγίωτ τριαΘΛοφόρων άδεΛφών, %Α.Λφειον, Ζω-
α'μου καί ΆΛεξά>δρου, των ΚαΛυτχγτωΥ χαί 
τοΰ συμμάρτυρος αυτών Μάρκου. 
α'. Έθος έλλογον τοις δδοιποροΰσι πάραχολου-

δεί, έπειδάν έξανύοντες τήν δδδν συναντήσωσιν σν-
θρώποις άξίοις θέας χα\ λόγου, ούς ή μηδόλως 2) μή 
πρδς άχρίβειαν οίδασιν , έκπυθάνεσθαί τίνων , εί 
πως εύρήσουσιν, οί νινές ποτε οί αγαθής Ιστορίας 
άξιοι εκείνοι, καλ ούτω μανθάνειν, καί έγγράφεσθαι 1 

τούς τοιούτους δέλτψ ψυχής μνήμονος, καλ παραοι-
δόναι τοίς άγνοούσιν είς είδησιν, εί που παραπέσοι | 
καιρός. Καί έστι καί τούτο φιλομαθούς ήθους χαί 
άγαπώντος τδ χαλδν, τδ μέν, οΓς άνερευνάται τί 
θαυμαστεα, τδ δέ , δτι παραδίδοται διά τών τοιού
των σπουδαία διήγησις τοϊς προαιρουμένοις άχρ^ά· I 
σθαι. I 

β'. Ούκουν καί ημείς, βίου δδδν έξανύτοντες, τήν | 
καί πολυσχιδή καί πολυέλικτον , καί ούκ ολίγοις | 
περιτετυχηκότες, ών τούς μέν έθαυμάοαμεν, τους , 
δέ ού διά θαύματος είχομεν, καλ εκείνους μέν άξιώ-
σαντες λόγου τοΰ δέοντος, ώς εξισχύσαμεν, τούς δε I 
δεύτερους άφέμενοι σιγάσθαί, ού μήν χαί καχολο- | 
γήσαντες (αύχούμεν γάρ έν Θεψ , μή χεντρίναι 
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είναι καί σχορπιώδεις τήν γλώσσαν. β;λ* ώς τά Α βίπηίββ <*$<ί, sed fere aemper beitedfcero). Jani 
πολλά εύλογητικο*), παρετύχομεν χαλ ενταύθα , 
δπου τδ χαλ μέγα χαλ χάλλιβτον ήμίν κατάλυμα τής 
βιωτιχής όδου άπεχληρώθη, Θεού άνθρώποις, οΤς 
έν χρψ μέν ζαπχτ,ς θέας χαλ της εντεύθεν έγγύτη-
τος ού δέδωχεν ήμίν ό χρόνος γενέσθαι (άφ' Ικανού 
γάρ ήδη προχρόν ιοι τψ βεψ παρίστανται), ή δέ 
Ιστορία διε€ί6ασε μέν είς Αχσήν, πλήν ούχ εύαύν-
ταχτον. 

γ*. Καλ επειδή άναγχαίον ήν τεταγμένως έχμα-
Οείν τούς τοιούτους, δθεν τε νεγόνασι χαλ έχ τίνων, 
χαί οίον τδ χατ' αυτούς υπέρ Θεού αγώνισμα (είσλ 
δέ αύτολ Αλέξανδρος, 'Αλφειδς χαλ Ζώσιμος αδελ
φοί, μάρτυρες, οί επιλεγόμενοι Καλυτηνοί), έμε-
ριμνήσαμεν έπιγνώναι τά χατ' αυτούς έχ τών περλ 

voro bic, abi magnam pufcbgvritmunqtie dfverso-
rlam in liujus vitae Uincre aobis coniigit, dovetii-
mtis ad Dei komines, qoos quidem neque vivo» 
neqao cominus aspicere potuimus (jam eatis eniia 
diu Deo adsianl), bistorta autom, licet minus cou-
clnne, iUorum memoriam ad nostra tempora con-
aervavit. 

3. Cam igitur Hlos accurale cognoseere opiii 
eesei, nnde Riniiram ei a quibua prognati sinl, ei 
qiiale pro Deo susiiituertnt cerlamen (suni autei* 
fralres Alexattder, Alpbeus et Zesimus, martyres co-
gitominaii Calyteni), operain dedimue ut eorum 
rea ge*tas noti lam ex hominibus, quam poiiut c 

αυτούς, ούχ Ανθρώπων λέγω * πώς γάρ άν; έχ βι- Β libria de HKs ronscripits pernoe cerenws. Ante om-
δλιαχής δέ συγγραφής. Καλ τέως πρώτα ζητήσας 
έγώ, χαλ μηδέ ποτε μαθών, δποίψ τρόπω Αγιοι ούτοι 
ούχ Ευρωπαίοι έν Θεσσαλονίκη διά σπουδής πολλής 
έγένοντο (ναός τε γάρ αύτοϊς έγήγερται αστείος χαλ 
ούχ ανάξιος λόγου, χαλ δ τής μητροπόλεως οίχος 
αύτδν άμφέπει), έστοχασάμην, μετοίχου; τινάς έχ 
τής Ασίας, οΓς οί τοιούτοι άγιοι έγχωροι ήσαν, χατ-
αρτί?αι ποτέ είς τήν λαμπράν ταύτην πόλιν, χαλ 
Ινάρύσαι ταύτη τδ τών αθλητών εκείνων τίμιον 
δνομα είς έξειχόνισμα παρακλήσεως, ώς άν ούτω 
δοχοίεν μή μετχνάαται τής ανατολικής είναι πα
τρίδος χαί έπήλνδες, άλλά τήν αυτήν χαί πάλαι οί-
χείν, χαί τούς αυτούς δεομάρτυρας δέσποτας αύ-

nia autem qtiaesivi, neque eomperire potoi, uudo 
factum eil ut eancti, lieet non Europaci, magmt 
colerentur honore Thessatonica? (templam euitit 
egreginm roennoraitiqae digftam eis dedicatum eei, 
atquo meiropoleos domus illud veneratur): conjeci 
igilur, liroa quosdam, sanctoruin illorum popuU-
rea, olini ex Aaia iueetebrem baac urbetn traus-
migrasse, et venerandum iatorum pogilum ttomea 
con&olalionis oavsa hue periulitse, ut boc niodo 
viderenutr non aiieni ex ortoalali pairia advenes 
css«, aed banc urbein antiqoiiut incotero Hlieqao 
Dei niariyribiis ianquam domirtia soie gtoriari* 

χιιν 
δ'. Καλ τούτο μέν ούτως έχ τών είχοτων χατέ· € ι 4 . Haee igilur boc modo aecundaiu veriairailiu-

οτησα έν έμοί, χαί έμακάρισα τούς άνδρας εκεί
νους, δι* ών μετακομιδή τις χαί αύτη έσεμνύνατο 
«γιαστιχή τών καθ1 ημάς· είτα χαί τών ίερών πτυ
χίων γενόμενος, οΤς άνάγραπτα έντετύπωται τά 
τών τοΰ Θεού Αγίων τούτων χαί ονόματα χαλ πολι
τεύματα, χαθ' έν μέν αυτών σκιαγραφία ν χύρον ούχ 
εϋιάπτωτον. Αλλά ίσχνήν πάντη χαί Αμυδράν* έτέ-
ρφ δέ δευτέρψ τήν δέαν έπιδαλών έμαδόν τι εύδια-
χριτώτερον. Ώς δέ χαλ τρίτον τι τεθεώρηκα, έπλα-
τλετό μοι τά της διακρίσεως, χαί τού λοιπού 
rcopov τούτον πνευματιχδν εκείθεν έρανισάμενος, 
%ύ τήν ψυχικών αύλαχα νεώσας ώς είς τρίπολον 
έρουραν , έρχομαι Ιδού σπείρων , εύαγγελιχώς εΐ-

dinoai apad me conslilui et bealos praedicavi viroa 
illosqiii uobis lianc rem venerandam apporiarunC 
Ubi autem aacra evolvi voluroiaa, quibus eancto-
rum et nomina el r«8 geeia enarraotur, in uno 
illorum inveni descripUunculam veram quidem, sed 
obscuram eimul et nimia succiiicum : poatquam 
alteriim inspexi, planiora et prolixiora deprelien-
di. Cum autem ad iertiam accesaisftem, omaia ad 
roai digaosceodam neceaaaria repori. Qvare naac, 
eemine illo &»pirituali illinc pociio* ol animae soleia 
vetnii ad measem iripticem praparatis, tdstim, 
αι «vangolke loqaar, ad aeniinaudam soi^«tiiom 
m«aiii, qnemadHioduin agricola cceb*8iie ad muiiita 

χεΐν, τού σπείρα*, τδν σπόρου έμού, ώς δ επουράνιος ρ boc aubeunduin doiirina ad frucius proiareados 
γεο>ργδς είς τέχνην ταύτην συνεβίβασε λόγου; έν- idonea mo iusuuxil. 
Ιιίς μοι σπερματικούς. 

ε'. Τοίς είρημένοις τρισί μεγαλομάρτυσι πατρ\ς 
Κέλυτος , ή χατά έτερους Καλύτη* χαί Καλυτώ δέ 
άλλοε τήν τοιαύτην χαλεϊσθαι θέλουσι, χώμην ού-
βαν Αντιοχείας, αυτής δέ ούτε τής Συριακής, ουδέ 
μην άλλης τινδς, αϊ δή «ολλαί κοινούνται τήν τοι
αύτην κλήσιν, ΑλλΑ τής περί Οισιδίαν, είτε μήν 
ίρυγογαλατίαν. "Εθνος δέ οί Πισίδαι βάρδαρον μεν, 
ηζρίφημον δέ, ούς λόγος καί Σολ ύ μου ς χαλείσΟαί 
εοτε. Ή τοιαύτη Καλύτη αγαθούς τούτους χωμή-
τχς ήνεγχεν, άστείως πεπολιτογραφημένους είς τήν 
S/ω μητρόπολιν. Και τδ πολιτογράφη μα ήν τοιού
τον. 

P A T R O L . Gn. C X X X V L 

5. Fuil auieiu tribue illia narlyribua praeclaris 
pairia Galylus, velaecuadum alioaCaiyia,^el etiaoi 
Calyio (ui quidam voluat), suburbium Anliochix, 
noii quidem Syriacae aul alius urbis cujusdaai, ŝ * 
quidem muli» I K H ; iosignila* reperhiotur notuiuc, 
sed Aatiochis in Pittdia »ive Pbrygogalaiia sitaa. 
Goos porro Pisidanim barbara quidem, sed pvrcc-
lebris, oiim Solymoruoi vocabulo appellata ceso 
diciltir. HoeCalyutulii beroas praecUros, in ten-
som civiuui coelesiis meiropoleos ascriptos. Ει hic 
fuit census. 

Θ 

L 
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<L Vivobal in illa regtone Marcus quidam, qvi, Α e*. Μαρχος ήν τις έν τοίς έχεί Ανήρ, ·( χαλ μή 

licei baud aacerdoialitftr unciue, laraen inier iaicoe 
Deo oon&ecratus et graliam divtnilus nacius eral 
apostolicam, qua permoiue ab oaini pravilate quao 
civeiu Deo perosum reddit, rccedero desidoravit 
«eqae in loca conialit destrta, ubi Dai planta? haud 
raro incrementa eaptunt. Montibueenim gaudebat 
in quibus eliam gregcs divini nulrtrt baud dedi-
gnantur, siquidei» in iisdem eliain Veleris Tesia-
•Mooti atavi, Abel, propbet», David, ei Novi Foede-
ria coibe* sancii eortimqiie soeii ralionabili pa-
«ceadi modo docirinam apiritualem iradideruat al-
que cxplicueruut, carnalibaa apiriiualiaexpooeniei 
d praier corporis laborea divinam animarum 
perfeeitonem edooeniea. Sic pascebat Dei orea 

χεχρισμένος ίερατικώς, Αλλως δ' ούν έν λαίχσίς τε
τελεσμένος τφ θεψ» χαλ χάριν έξ εκείνου σχών 
Αποστολική ν δι* ής έπιθυμήσας Αναχεχωρηχέναι 
ποτέ Απάσης, ής ή φαυλότης πολίτην παράγει 
μισούμενον θεώ, έρημοι ς τόποις έκδέδωχεν έαυτδν, 
έν οΤς χαί θεού φυτά πολλάκις χηπεύεται, "Ορεσι 
γάρ έχαιρεν, οΐς χαί θεία έντρέφεσθαι ποίμνια ούχ 
άπαξιούσιν, έν οίοις χαί οί τής πάλαι πρωτόγονος 
'Αβελ χαί οί προφήται , Ααυίδ χαλ οί τής Νέας 
(εροί σπυρίδωνες , χαί δσοι χατ' αυτούς τή κατ* 
αίσθησιν ποιμαντική τήν χατά Πνεύμα ένέφαινον 
χαί παρεδειγμάτιζον , διδασχαλιχώς αίνιττόμενοι 
τοίς χατά σάρκα τά πνευματικά, χαλ τψ τού έργου 
σώματι συμπαραδειχνύντες χαλ τήν θεία ν έν ψυχή 

agnoaque, cupidilates irralionabiles slolide, uli * τελειότητα. Καλ ούτως έποίμαινε πρόβατα Θεού χαί 
fora tuleril, circumorrantespabulaniquoquasrentoa, 
saluwque delicatos persequent (neque eoim qui 
aaliunt ad bonuro fluom periiaguni), praeter<>a 
boiniaoe simplico* etqui per vitam Dei gratia pa»< i 
desideranu 

7. Sed h&c iropice dicta aunt et ineiaphorice de 
paaiore ovium Doo charo. Marcua auietn, cujus 
viia paods verbi* nequii deacribi, et ipse raiio-
uabili* pasior fuii, moiiiium amicus ct gregis sni 
tiudiosua, ita ut aeineltpsum peoitus negligcret, 
muaareque pastorali baud ia auum ipsius commo-
dum fungeretur, sed omnia pro Dei fratribus faceret 

άρνια, ορέξεις άλογίστους εύηθικώς, δποι τύχοι, 
^εμβομένας, ώς βόσκε σθαι, χαί σκιρτήματα δέ 
απαλά διώχων (ούχ έν χαλψ άρνευτήρες, ώς είπείν, 
πολλοί άπεχβαίνουσιν), έτι γε μήν χαί Ανθρώπους 
Απλοίχούς , ώς είχδς, χαί οίους έθέλειν διά βίου 
ποιμαίνεσθαι χάριν Θεού. 

ζ'. Άλλά ταύτα μέν τροπολογικώς, ώς άν τις 
άναγάγη θεοφιλή ποιμένα προβάτων. Ό δέ Μάρ
κος, δν ούχ έστι διά βραχέος άγαγείν λόγου, χα\ 
πρδς αίσθησιν χαλ αύτδς ποιμαίνων ήν, χαί ούτω 
φιληδών δρεσι, χαλ θρεμμάτων τών αυτού μελόμε-
νος, έαυτψ δέ ούκουν έπιστρεφώς Ιχων, δτι μηδέ 
πρδς κέρδος οίχείον έποίμαινεν, άλλά τοίς τού θεον 

cosque sic Dco lucrarelur. Neque igilur veslc iu- Q άδελφοίς έπονείτο, καί δι* αυτών έδάνειζε τψ θεφ. 
dttUis eratpulcbra, noqiie carnie voluptatem cu-
rabat, qaare,caplte prorsns ne«leclo, capillos libero 
arescero aiquo Juiuriaro einebal. Iia cjeeariera 
videres crinium subalboram ad laWe nsque defluen-
teai. l i i talt auteiu capiUorui» deuailudine baud 
pauoas aaimaleutas vixiaso perquaai veristuiile 
cat. 

8% Tali igitur iater «qoaies iaaigtiis fuil Marcu» 
oaiaarie, qaae aon aolam, dum ilie viveret, admi-
raada erai aiquo apeetaioribus atuporein injiciebai, 
ted etiatn poat ejus moriuro evoriondia deslruen-
disqoe dâ monibua poUebat. Nimiruin Magni juseu 
diaeecia primiliarumque insiar ia Yenerie lempknn 

Ούτε τοίνυν εύστολος ή ν τήν περιβολή ν, καί ουδέ 
τήν σάρκα θεραπειίειν ήθελε τρυφερώς * διδ κει 
τήν κεφαλήν άφήκεν εαυτής είναι, χαλ περιούσιε· 
ζεσθαι χατά μόνος, δσα έθέλοι αυτή. Αόχμη γούν 
έσχεδιάζετο χατ* αυτήν τριχών διαλεύχων, χαλω-
μένη έως χαί είς πτέρνας αύτάς. Εί δέ καί ζάα 
ευχνά κεφαλής ή τοιαύτη λασιότης έτρεφεν, ούχ άν 
Απειχδς εΓη στοχάσασθαι. 

η' . Καί ήν τψ Μάρκψ παράσημον έν τοίς τότε 
σωματιχδν ή τοιαύτη τής χεφαλής τρίχωσις τής 
χαί έν ζωή θαυμασίας, χαί οίας έχπλήττειν τοίις 
θεατάς, χαί μετά θάνατον τεραστίας Αλλως διά τδ 
χαταπονείν δαίμονας. Τμηθεισα γάρ κελεύσει του 
Μάγνου, χαί ώς είς πρωτόλειο ν πεμφθείσα τψ ναώ 

deportala, vix inlUH erat, cum etiam mi.raculum ^ τής Αρτέμιδος , άμα γέγονεν έντδς , χαί αύτίχα 
ederei. Simulacra enim quae illic erani, quaai vila 
essent praedila, delapsa corruerunt, confraclaque 
iKMatnes proboa ex tnflma infideliiaiis voragine 
erexeruntei ad Dowm adduxeruni, quo facto dlabo-
lus maH prineepe podore aofaaa», IVeaaauiem, qat 
bom eei prinoipinm» laudibas cekbratue esl. 

Θ. Nicon enim quidam et Neon ei Hdiortoriia, 
coniriitono pravarum Imaglnuin tetarura eonspeeia, 
iiiielligenies poteaiiam divioam oese qwe iilas 
eootuasas dejectaeque confregerii, dxraoni princw 
pali valedicentes defecernnt, et ad Deum acceden-
lee sanelificali eunl, deserueruntquc terram trun-
cali cfapiie, quod boraini, coeleeii planlae, radix cet, 
In paradiso autem in sempiiernum radices cgemut. 

έτερατούργησε· Τά γάρ είδωλα τά έχεί, ώσεί χ Α 
έμψυχα ήσαν, έκυψαν χαί έταπεινώθησαν* χαί αυτά 
μέν συνετρίβησαν, εξήγειραν δέ άπδ κατωτάτων 
απιστίας ανθρώπους αγαθούς, χαί παρέστησαν τψ 
θεψ είς αίσχύνην μέν τού άρχεχάχου διαβόλου, 
δόξαν δέ τού καλών αίτίου θεού. 

θ'. Νίχων γάρ τις χαί Νέων χαί Ηλιόδωρος 
ίδόντες τήν συντριβήν τών φαύλων έκτυπωμάτων 
έχείνων, χαί έν αυτή χαταλιβόντες τήν αυτά ώθή-
σασαν χαί χατα£{Μψασαν χαί συνθρύψασαν Οείαν 
δύναμιν, κατείπον μέν τού πρωτοτύπου δαίμονος 
χαί άπεστάτησαν* προσεχώρησαν δέ τψ θεψ νο\ 
ήγιάσθησαν, γής μένάπαναστάντες x|J τής κεφαλής 
απότομη , τής έν άνθρώπψ, τψ ούρανίψ φυτψ, {?•-
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ζης, έν παραδείσψ δέ (5ιζωθ»ντβς είς άείζωον. Α Attamon <lc 1ι·« infra dicclur. Niincmissfl cxsatic 
Άλλά ταύτα μέν ύστερον · ήμίν δέ άφεμένοις του 
χατά χεφαλήν παρασήμου, θεωρητέον τδ χατα ψυ-
χήν ώς τφ παντλ μείζον χαλ θαυμασιώτερον. Αρε
τών γάρ τα μείον έτύγχανεν δ άνήρ, χα\ έξ αυτών 
διβδείχνυτο, προκείμενο; είς διδασκάλιον θείον τοίς 

illa celebri, nobis videnduni qoibiis cxcelluerit animi 
dotibiiS) utpote quae majores ct admirabiliores 
fuere. Tirmtum enim egregiarnm νηίιιιι peiin eral 
ilte vir, el dlscendi Cupidis distf plinain rilvfo-im 
comnionicabai. 

μανθάνειν έθέλουσιν. 
ι'. "Ώς γάρ ούχ έν δυναστεία ίππου έθέλει δ θεδς, 

ούδε έν χνήμαις άνδρδς ευδοκεί, ούδε έν άλλοις τοι-
ούτοις· ούτως ουδέ έν πλούτω χαί περιουσισσμψ 
χαι λοιπ$ βίου λαμπρδτητι, άλλά χαρδίαν επιζη
τών χαθαράν άεί, χαί πνεύμα συντετριμμένο ν, χαλ 
οίχίαν τοιαύτην σεσαρωμένην χηλΤδος άπάσης. Καί 
εύρων τδ ζητούμενου ένοιχεί εκεί κα\ έμπεριπατεϊ, 
χαλ πληρώσας τδν τοιούτον αυτού οίκον χα\ πλούτου 

10. Sicut cnim Deas neqno vivilnis cqni, t\&\upt 
cruribns viri, neque aHis ImJMstnodi relms dvte-
ctatur, ita nec diviliis nec opibns, ncc fvliqne tira» 
sptehdore gaudet, sed potiits cor «emper puro«\ 
anltmim conlrUum et sie domtnn onmi immtimHt Λ 
depurgatam quaeril. Atque nbf qflirshfcrti fnvtfllf, 
tnhabiiat ibt etlnambulat, domoqtie Hla o<MM<btis 
guis diviiiie et odoribua prHiosis repteia, frtgran-

δς οικείου καί εύωδίας φίλης αύτφ, τή μέν * *ί* suavilate ebl babrtet Indreai, ΐϊθβιμι« <pii a»iw 
animt otfacta gaodent, ad ee pertrabti, ftccpdeitlcs 
comulat di</H!is, sibiqee similes admittit adnptal-
que. 

11. Marcum igttur bnjusmodi babitaiorem rrpct-
tuin dilextl Deas, enmque vldens teratitem oentoa 
ad itiontes sfbi pladtog, εαο adjuvit .itixflio, tt 
inhabUattsita bonif dhatU acsuav! graite pcrfiidit 
odmv, iil qni eum cognoscpbaiit ad Ipsius tittHtus 
atticcrenlnr :qut quidem ad emn ourrenles, Deum-
qnc audientas ex cjtis βιβ loqiientcm, et melioreg 
facti, tn lcstaeiUer M;irrum invlsobant et fjsitis 
replebant ovile, ut 

παντί 
δ5μ|) χαταμηνύει, δ που μίνει, καί I φ έλκεται τούς 
τήν νοηοάν δσφρησιν υγιαίνοντας, τψ δέ πλούτω 
χαταντλεί τούς προσόντα;, καί άνθρο>πους τού 
©Ικείου λύγου είσποιείτα*. αύτου;. 

ια\ Ούκουν καλ τδν Μάρκο ν τοιούτον εύρηχδν; 
οίχήτορα εύηρεστήθη, χα\ άράντα τούς οφθαλμού; 
Ιδων είς δρη Ιχείνψ άρέσχοντα, ήλθεν αύτψ ε?ς 
βοήθειαν, χαλ ένοιχήσας αύτψ έπλούτισεν άγαθοϊς, 
χαί εύωδίασε θείφ χάριτι, καλ ούτως έπαγιογδυ είρ-
γάσατο τοίς έγνωχδσι τάς έν αύτψ άρττάς* οί χαΊ 
τρέχοντες είς αύτδν χαλ άχροώμενσι τού βεόύ λα-
λούντος δι* αύτου, χα\ βελτιούμενοι, ούκ άνίεσαν 
θαμίζοντες χαί τδ του Μάρκου ποίμνιον πληθύνον-
τες,ίνα μή μόνον ζώα γης ποιμαίνη, άλλά χαΛ £ cl ipeins ftei oves pasciu-ct. 
μάλλον τά τού βεού. 

ιβ'. Πολλοί ούν Ιφοίτων παρ' αύτψ διδα^χχλίίς 
χαλ συμβιώσεως χάριν, έν οις χαί παρθένοι, γυ
ναίκες χαί νήπια* οΤς χαί αύτοίς δ άγιος τα τών 
θείων διδασκαλιών ένθείς αγώγιμα , ώς ήδύνχντο 
χωρείν, είς τδν έχεί σωτήριον έναυστδλησε λιμένα, 
χα\ ούτω περιεσώσατο είς θεδν. Καί είθε ή ν χαί 
αυτά έχείνα ΙξονομάζεσΟαι, ώς άν είχομεν χα\ δΓ 
δνομάτο>ν έχείνων άγιάζειν χαί ψυχή ν χαί γλώσσαν 
χαί τδ λοιπδν σώμα, τδ μέν τ?| μνήμη , τδ δέ τή 
γλώττη, τδ δέ τρίτον τ$ διαδδσει I Έπεί δέ ή συγ
γραφή ανωνύμους Αφήχε, χαθά χαί τούς Ανδρα; 
μαθητάς, ούτω χαί τάς παρθένους χαί τά νήπια, 
θαυμαστέον τδν μέγαν Μάρχον έν τψ διοράσθαι, 
δπως θεού σεπτούς τούτους αμνούς χαί αγίας άμ-
νάδας Χαί καθαρά άρνία ποιμάνας καλώς, καί 
είς νηπιότητα π»>ευματιχήν έχθρέψας, είτα χαί τε-
θυμένοις τψ θεψ συγχατεσφάγη χαί αύτδς , Ιερείον 
άνωφορηθέν είς εύπρδσδεχτον τή 'Τψίστου τραπέίη. 
'Δλλ'ΙπεΛδή χαί τούτο ύστερον έστιν, έχθετέον τά 

12. Ergo nuilti eum freqiioniabaHl ad disc«nd«m 
ei coflVtirsandum, in quibus et virgines mnlicros-
quc ei pneri : quoe ct tpsos sanclus, huposita 
divinanun disciplinarum earcina, quanlam gesian-
poterant, adcoelceiemsalutie porlimi appulit, slcqun 
iiicolumes ad Deum Iradexii, Alque uiinam iltos 
nominare qiieamus, ul possimns pereoru:n nontina 
aanctiOcare animam, ei linguam, el reliquum cor-
pue, priniam acilicet memoria, sccundam loculionc, 
lertiam iransmissione! Quoniam vero bisloria 
discipulorum ni>mlna prwlennisii, ui virorum, sic 
mulieram et pueroruw, cum admiralione consid*'-
randiiin esl quomodo magnui Marcus. posiquatn 

D venerandos Dci gregcs sanclasque ove* cl innocon-
tcs agiios optime paveral et in infaitiia spirituali 
alacrat, deinde immolatos Deo viciima ei ipsc co-
mhalus eel, iu sacnficiiuu acccpiabitc ad n.HM.sini 
Allissinii ascendens. Srdcuin h >c Γιΐι>ιίι mtumnn, 
evponcnda aunt quae illaui Deo ^raiissimam pia3-

πρέ τί,ς τοιαύτης θεοφιλέστατης θυσίας* ών τοιαύτη " cesaeruttl inaciaiioncm : quorum bic esl ordo. 
τις ή διάδεεις. 

ιγ*. άιοχλητιανψ, πολυχεφάλψ έκείνψ) θηρίψ, τψ 
βρχχύ τι παρά δαίμονα ήλαττωμένφ τά γε είς μίσος 
χριστιανιχδν, κεφαλή μιαρά παραπεφύχει δ ήγεμών 
Μάγνο;, τί μέν ού μηχανώμενος, τί δέ ού λέγων, τ! 
δέ μήπράττων χατά θεού χαί τών τού θεού ; περί-
πυστος χαλ αύτδς τήν χαχίαν, δαίμονος μεγάλου 
εκείνου δαίμων αύτδς ούχ έλάττων υπασπιστής, 

15. Oiocleliano, uiuUicipili isli bcllu;r, cui dae-
ifion ipsc parum praeslalat Cbriaiianormn odio, 
trislc capul succrevil dux Magnus, nihil non ma-
rbinans, niltil tion dicens, nilitl non facicns contra 
Deum ei divina, lusignis ci ipsc uequilia, iiiagni 
illins dsemoms dncmon ipse baud inferior gaielles, 
contctidona non solum aequo gradu cum pessimo 

L 
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dODiino coacurrere, sed eum pralergredi coniinuo Α φιλονειχών μή μόνον πρδς Ισότητα τψ φαυλεπιφαύ. 
Ιο aefas cursu. 

ΙΑ. Isie, 86 exercens quasi ad capluram Clirislia-
norum, quia venatiooem amabai (sicut ecootia 
Marcus ejosqoe diecipuli eeae exercebanl ad man-
suetudinero, uipote vitae pastoralis amantes), prae-
fecit bnjusmodi venature quemdam Diomedem, 
peritum gregis canum ducendi et Cbrisliauis in-
fensissimum, ut lmprobo domhio similis esset 
minister. Et quidem quanluni in venaiione Marco 
inservirel illi scicbant; quam vero contra Deum 
praedandf callidus^esset, binc maitifestum est. 

15. Procedebat quondam, vcnalus omnis geoeris 
feram, et multos secum babebat ad bujusmodi 

λψ δεσπότη συντρέχειν, αλλά υπερβάλλει* έχείνον 
τψ ε Ες χα χ (αν συντόνφ δρόμψ. 

ιδ*. Ούτος γυμναζόμενος οίον είς τδ άγρεύειν Χρι
στιανούς διά τδ φιλείν τά δηρατιχά (χαδά έμπαλιν ό 
Μάρχος χαΛ οί χατ' αύτδν ε Ες ήμερδτητα διά τοΰ 
φιλοποιμένες εΐναι), προύβάλετο έξηγητήν θήρα; 
τοιαύτης Διομήδην τινά, κυνηγετεϊν δέ δεξιδν καί 
μισόχριστον, ίνα χαχψ άρχοντι συνεξομοιοίτο καί ό 
αρχόμενο;. Ό δέ τά μεν κυνηγετικά δπως τδν Μάγ. 
νον έθεράπευεν, ήδεσαν έχείνοι * ώς δέ χα\ χατά 
Θεού δεινδς ήν άγρεύειν, εντεύθεν δήλον. 

ιε'. Προσήλδέ ποτε Οηρασάμενος παντοίαν άγραν, 
χα\ είχε περί έαυτδν πολλούς Ικανούς τά τοιαύτα, 

idoncos.huc illuc pataulea ad investigandum qu» Β διεσπαρμένους άλλους άλλαχού κατά ζήτησιν ών 
appelebant. Illi, qu* ibi erant iadagantes, occur-
runi Marco docenii, el simul ac vident, obslupenl. 
Gernere enim eral vere visu mirabilo ct posleris 
auditu incrcdibile. Virum quidem exbaustumjeju-
niis, fame altenuatum, umbraoi lantma bominis 
exhibeutem, caais villoaum pilia a veriicead pedes, 
baod adeo admirati suni; sed jacenlem ad ejus 
pedes ursara, eoaque leoiter lauibealem, et, cuoi 
loqui non posael, iia vocis obsequium snpplere 
geaiienlem, siupuerunt, el prae forraidine voiebaot 
a Marco el ab ursa discedere. Sed morabaiur ad-
miralio ct oculosdctiuebal, vei potius, ut iia dicam, 
etabant muti, asiricli pavore ac aiupore, donec 
saacli viri accitu aniinum recipicates ad eunt ac- ^ 
cesserunt. 

16. Tunc sciscilali ac diligcnler de illo perconlati 
el comperlo eum esse ChrUti fainulum, converie-
roni admirationem limoremque in rabidum ipsius 
odium; et inipriniis fera besiia Diomedes, qui 
slatim Magno, gratissinius index, bonum defert 
Marcum, discipulam baud vcritus ursam : qua visa 
mansuetudinem a sanclo edocla, cum debuissel ab 
ca laiiquara magislra idem ipsc doceti, itnmUis 
fera lamen sceviii in senem Deo cbariseimum. Nain 
credi nequil ursain pedibus Marci adjacenlem iia 
inausuctani fuWse faciam absque Dei opcra, ut 

ήθελον* οί χαί διερευνώμενοι τά έχεί παρατυγχά-
νου σι τψ Μάρχψ διδάσκοντι, χαί άμα βλέπουσι καί 
εκπλήττονται. ΤΗν γάρ αληθώς θεαθε\ς τότε μεν 
τεράστιου θέαμα, τοίς ύστερον δέ παράδοξον άχοι-
σμα. "Ανθρωπον μέν γάρ ίδείν νηστευτικδν, χαί 
χατεσχληχότα λιμψ, χαί σχιάν άνδρδς έμφαίνσντα, 
χαί βεβριθότα μαλλοίς λευχοίς έχ κεφαλής έως πο
δών, ούκ ές τοσούτον έθαύμασαν · τήν δέ πρδ πο
δών έκείνψ χειμένην άρκτου, χαί πράως λιχμωμέ-
νην αυτούς, χαί, έπεί μή λαλείν είχεν, άφοσιου-
μένην ούτως τδ λαλητιχδν λειτούργημα, ύπερεξε-
πλάγησαν, χαλ δ φόβος μέν ήθβλεν άφιστ^ν εκείνους 
τού τε Μάρχου χαλ τής άρκτου, τδ δέ θαύμα κατεί-

, χεν, ώστε παράμενε ιν χαί βλέπειν * μάλλον δέ, 
1 είπείν, ίσταντο έννεολ, πεπηγότες τψ δέει χα\ τφ 
θαύματι, έως τεθα^ηχότες προσκαλουμένψ τφ 
Αγίψ ήγγισαν πρδς αυτόν. 

ις-'. Καλ τότε πυθόμενοι, χαλ τά χατ* αύτδν 
άκριδολογησάμενοι, χαί μαθόντες, Χριστού λατρευ-
τήν αύτδν είναι, μετέβαλον χαί τδ θάμβος χαί τδ 
δέος είς μανίαν τήν χατ' αυτού, χα\ μάλιστα τδ 
χαχδν θηρίον, δ Διομήδης, δς χαί αύτίχα χαταμη
νύει τφ Μάγνψ τδ φίλον έρμαιον, τδν χαλδν Μάρ
κου, ούκ αίδεσθείς τήν μαθήτριαν άρχτον * ήν δι-
δαχθείσαν οίον πρδς τού αγίου ήμέρως έχειν Ιδών 
αύτδς, χαί όφείλων μαθείν έξ εκείνης, δσα καί 
διδασκάλου, τδ δμοιον, δμως άθίτασσος απέβη θήρ 
κατά τού θεοφιλέστατου γέροντος· Ού γάρ έστιν 

ncmpe visam Diotnedis pueri imUareatur ei bomi- D ύπολαβείν, ώς ή άρκτος πρδ ποδών τψ Μάρχψ έχει-
ncm Dei vcreienlur. τ ο > τ ιθασδς ές τοσούτον γενομένη δίχα γε πράγμα· 
^ίας θείας, ίνα δηλαδή Οεασάμενοι αυτήν οί άμφί τδν Διομήδην μιμήσωνται, χαλ τδν τού θεού αέδή-
σωνται άνθρωπον. 

17. Sic delalus esi Marcus ad Magnura. Iste, 
arreptoboc nunito, mittii irigima milites : qui 
dulci captura iHa potili simul cum discjpulis, 
llagiio aaiilerunt. ls t percontalus el comperlo 
veuaturae praefecium non fuisae raentituiu (falebatur 
enim lyranno Marcu* pro iribunali, ae es&e Chri-
stiauuin, el atali coofeasione nec adulalionibus nec 
minis avertebalur) stalim elatus est superbia. E l 
ii!e aliis laceratos esi rasuris, ct reliquorum lor-
incnioruin experientiam subiil, angelo asianie 
uivisibitibusqiie confirmanle virious ei ad palicu-

ιζ*. *Αλλ* ούτω μέν χατεμηνύθη δ Μάρχος τψ Μάγ
νψ· χαί αύτδς Αρπάσας τήν είδησιν στέλλει στρα
τιώτας τριάκοντα, οί χαί συλλαβόντες αύτδν γλυχυ 
θήραμα, τψ Μάγνψ παράστησαν, παρασπιζόμενον 
χαί μαθηταίς · δς άνακρίνας χαί εύρηχώς τδν άρ> 
χηγέιην τής θήρας μή ψευσάμενον (ώμολόνει γάρ 
χα\ τψ τυραννώ είς κοινήν άκρόασιν δ Μάρκος, 
Χριστιανός είναι, χαλ ού διεστρέφετο τής τοιαύτης 
ομολογίας ούτε Οωπείαις, ούτε άπειλαίς), παραχρή
μα μέν ήρτο μετεωρισθείς. Καί άμυσσόμενος έφ' 
ίχανδν έξέστο, χαι λοιπ'όν δέ βασάνων δεινών είς 
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«ίρεν ήλβεν, αγγέλου παρισταμένου, καί άοράτφ Α dom ruboranle. Postca in carcerem deirusos, neo 
δυνάμει έπι££ωννύντος, χαΛ είς καρτερίαν στε-
ρεούντος. Είτα. χαί έν φυλακή τεθείς» *αί μηδέ 
«ψετον. 

ιη'. 'ϋς γαρ μή άρχούντων δν έπαθεν, ήχολού-
βησε τψ Μάγνψ έως καί είς τήν περίοδο μένη ν 
Κίαυδιούπολιν, ίνα μεταφυτευθείς έχ τής των 
Βισιδών είς τά έχεί, φυτδν θεού ευγενές, κάρπι-
μος χαί τή τοιαύτη χώρα έπί σωτηρία γένηται· 
δπου κατάντη σας, χαί τοίς φθάσασιν έμπονήμασι 
τροσεπιθείς χαί τήν έχ τής όδοιπορίας δυσκολία ν, 
χαλ μή π«ιθόμενος μετάβαλε σθαι χακήν άλλοίωσιν, 
χερδαίνει χαί έχείθεν ζηλωτά θρέμματα τούς έν 
γλώσση κείμενους ήμίν άρτι μεγαλομάρτυρας Κα-
ωτηνούς, έχ τής Πισιδιχής, οία είχδς, χώρας έχεί-
υ- χατηντηχότας ή μετοικεσίας λόγψ, ή εμπορίας, 
ή άλλως έπωσούν. ^ 

ιθ\ Έτυχον δέ είναι αυτοί χαλκέες μέν τήν τέχ-
νι,ν, δι1 αυτής άποζώντες είς αύτάρχειαν, ψυχής δέ 
χρηστότητα, ώς έχ τών ύστερον έστι τεχμηριώσα-
οθαι, θερμοί τδν είς αγαθά ζήλον , χαί οίοι άμα 
λαβείν αρχήν καλού, καί αυτί χα γενέσθαι τού τέ
λους. Τοιούτοι δέ πάντως οί ευφυείς τά ές χρη-
στομάθειαν, δ δή άρχων ή καλλίστη τοίς φιλοχάλοις 
τρούχοβέβληται* χρή γάρ ζώπυρον αγαθού θελή
ματος έγχεϊσθαί τινι ές ψυχήν, χάν εί χαλ πονηροίς 
ίντρίβοιεο ήθεσί τε χαί πράγμααιν, ίνα, δπηνίχα 
Ιχίπνοια θεία (ίιπίση αύτδ, χαί τήν έπιπροσθούσαν 
απαγάγει βιωτιχήν τέφρα ν, ευθύς άναλάμψοι φώς 
αληθείας, χαί άνθρακες έξαναφθείεν άφανίζοντες 
φ φθάαασαν μοχθηράν ύλην, ής δ φορυτδς άχρειοί 

fracluo-auiriio, novis aorvalus esrt taboribus. 
ούτω; ύπενδούς, παρεπέμφθη χαί είς έτεροϊον 

18. Eteoim quaai isia non sufftcerenl quae pa* 
liebaiur, comitalus esl Magnum usquo ad parce» 
lebrera Glaudiopolim, ot ο Piaidarum orbe buc 
translata uobtlia . Dei planla buic etfam regionr 
fructus salutia proferret» Cum eo pervenil, priori-
bus laboribus addila vias vexatioae, ad malum per-
verti nequit, eed ibidetn iovidendos lncralur alu J 

maos, qoosscitieei impor in ore habebamus insjgnea 
martyres Calylenos, qui e Pisidia, ut vidttfiir, illuc 
transieraot, sive transmigraiionis causa, aive 
propter Digoiia, sive ob aliatn quamvis ralio-

49. Hi ferrariam proQtobantur artem, per lianc 
dfgenles soa aorte conienii et animo simpliuca, ui 
cx consequeolibus conjici potest; fervidi viiioda-
Hludio, et idooet qoi vixcapasaito boui iniiio sia« 
tiin ad perfectioaem pervenirent. Tale* sunt qui-
ciiaquo ad bonutn suul naiura proelixes, quod eet, 
primua» etopUmum virtutis fundameaiuitt : opov-
lei caim io antna eubeseo bons voliuilaii* f-cintii-
laai, licet malia oportam babUibua el oparibus, ai,. 
cara diviuua Spiritua banc afflaveril et eoperfusum 
cxpttierii ciaarom mundanam, aiaiim omicei lux 
verKtatia, et carbones accendanlur pristinae edacca-
iuiquitatum maieriae, cujua sordea obrnti quod 
inest homini dlvinum et iinmateriale. Bonam bujiia-

τ&ένάνθρώπφ ένθεον καλ άύλον. Ταύτης τής εύ- C modiindoleifrsofiki ab ipsa natura CaJyioni, pri-
φυίας δντες καί oi Καλυτηνολ έξ αυτής πρώτης 
τλάσεως, τέως μέν έπλάζοντο περί τά τού βίου, 
χαί τοιούτψ πελάγει έμπλέοντες έφέροντο είχή. 
χαί μάτην, ένθα παρέσυραν αυτούς πνεύμα, ού τδ 
θείον, άλλά τδ πονηρόν εί δέ που χαί κατ ήραν είς 
γην, άλλά χαλ αυτή ού σταθερά έν αύτοίς, άλλά χατέ-
αειε τάς αυτών βάσεις, χαλ ούτω τής είς ορθόν απο
στερεί στάσεως. 

χ*. Ούχ ήν γάρ έν τοίς τότε καιροίς ούτε ασάλευτα 
«λέειν, ούτε στε^ά βαδίζειν, οία τής δαιμονικής 
ί «φοράς πάσα ν χαλ θάλασσαν χαλ γήν, τήν μέν 
χυμαινούσης, τήν δέ κατασεωύσης, χαλ μή άφιείσης 
τδ του θεού πλάσμα πρδς αύτψ είναι, άλλ* έξαρ-
παζούσης ούχ είς δρος ή χύμα θαλάσσης, χατα-
βιδάζειν δέ χαλ είς αύτδν βιαζομένης τάρτα ρον* 
Και ούτω μέν άχρι χαλ τού χατά τδν Μάρκου 
μαρτυρίου έβίουν οί Καλυτηνολ, πλουτούντες μέν 
ayiOJ μόνη διαθέσει, χαί εύμαθεί φύσει, χαί 
έςυτάτη είς τδ χαλδν άναβλέψει, χιλ επαινετή 
ΐ̂ οθέσει, άλλως δέ «ενδμενοι τού τελείου, έπεί 
?ή εύρισχον τδν χατάρξαντα χαί ούτω χαθη-
Τη̂ όμενον είς αύτδ. "11 τί άν έποίουν έν σχότψ 
μίν οίον βαθυτάτψ δντες, δνπερ έχδύντες γένοιντο 

1> 

muQi vivebaat ia errore, uliqut iaoaniea mari fero-
baoiur passiro el iu incerlum, qaocaoqMe irabeba^ 
eoa ipiriios, baod quldea» divmue, sod inQnuindaa; 
elei quam appellereat ad lerram, B J W non erai iUit. 
aolida, sod cotnmotebat eorum pedea, et sic impe-
diebataein reclostareoL 

20. lmpoasibile eaitn er:>l bi bfece temporiliu^ 
navigare sino procctla aul finaiicr deambnlarc,. 
qoia daeinoiiis iiupelus OIIUIOS perniiaccbal inaris^ 
fluctus, et omneoi terrani coiuuiiebai, nec crca-
liiraa Dei penos ipsum cuseiinebat, aed raptaa baud^ 
quidein in niaris scopubnu aut gurgitem, iuio iii> 
ipsitm delrudebal larlarinu. Jta u&que ad Marcl 
mariyriuin degtbanl Calyieni, diviles boaa Mmltiin 
indole, dociliquc natura, el acnrrun» boni inlellec-
l i i , ac laudabili propensione^ aod inopes perfec-
lionis, utpoie neminem iian*. quieosad banc auo-
iiiducorel exemplu. Quid feciasem, lanidensa ob-
tocti caligioe ut omnl lumino esaeni exuti, nec 
babenlea qai faceoi prsfoRrei, vel poiiusaeacicutcs. 
quid si i lui ? Et proplerea de ipsis dici nou potciat: 
Quales cis- lenebra, lale lumeu. 

τ ό · 
έν τού φωτδς, μή έχοντες δέ τδν προπορευόμενου, 
ιύλιστα δέ μηδέ είδότες, δ τίποτε έστι φώς ; Ός είναι διά τούτο περί αυτών ούχ άφυώς είπείν 
'ίΐς τδ σκότος αύτοίς, ούτω χαί τδ φώς# 

χα'. Έχουσι δή ούτω ιοίς Καλυτηνοϊς, χαί δεο· SI. Η* Μ lubeuiibua CalvteaU, ac boao Cgeu-
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ttbus iiapettt, quo et ipei Gerent boni, et qua> in Α μένοις αφορμής αγαθής, Ινα χαί αυτοί γένωντα. 
polentta Hainrafiler inerat sapieniia in actnalem 
(omrerterelur sapientiam, ecce apparet diviiihui 
dux, qui e icnebris ad locem adducat, venerabilis 
Marcits, magni summique pasioria egregios opilio, 
in cordis timplicrtaie eatlidus rerum eoelestium, et 
iiiin iguoranlia naiur&lem jungeiis in dWinie sa-
pientiam. liiotii Deus ilhtstrans arte docendi et in 
pastoraii oflteio usque ad finem litse eonsitrvans, 
ne onquam pro Dao pascora deaineret, par eum 
ditectoa lurratua est agaos r quos hie ipsi gplrila-
liter paaios oblitlit in saiicium sacriftciom, in oda~ 
reni snavitatis, ίιι oblatrenein acceptabUem, in 
hostiam plaeilam et salatarom nobisqui eumus fitii 
Dei. 

22. Ctnn igitur Marcus in aetate seniii virilem Β 

άγαθο*, καί τδ χατά ίύναμιν φύσει σοφδν μεταβά-
λωσιν είς τδ ενεργεία σοφώτατσν, έπιφαίνεται θεό-
θεν ποδηγδς, άπδ σχύτβυς είς φώς έξάγων, δ εύγή-
ρως Μάρκος, 6 του μεγίστου άρχιποιμένος καλδς 
παιμήν, δ έν ήθους άπλέτητι άγχίνους τά θεία, δ έν 
Ιδιωτεία θυμόσοφος καί θεόσοφος· <ρ γνώσιν έλλάμ-
ψας ό β&δς διδασκαλικήν, χαί τήν ζωίχήν ποιμαν
τική ν αύτψτηρήσας μέχρι κα\ είς αύτδ τέλος ζωής, 
ίνα μηδέποτε τού φιλοθέως ποιμαίνειν άποστερη-
θείη, έπορίσατο δι* αυτού αμνούς φίλους, ούς έχεί
νος πνευματικώς θρεψάμενος προσήγαγεν αύτδ είς 
άγιον σφάγιον, είς ευώδη δσμήν, είς προσφοράν 
δεχτή ν, είς θύμα φιλητδν χαί σωτήριο ν ημών, τών 
τού Θεού. 

χβ'. Έπεί γάρ δ Μάρχος υπέρ ήλιχίαν γεροντι· 
gererel anhnum, nec euiu Deus deficere sineret, 
ιι 1 ejus zelo adoteecentes Η viri accendi possenl 
ad virtutero, ipsum Magmts novis reservabat sup-
pHciie. Antea vero aancli aenia pedes lorquere 
decrevh IntolerabiN eompedHm oiole, ·* prioree 
iciiteria labore* rcceniioribos aogerot peduta dolo-
ribua, ac dtra pateretur, ui paato anta fncedendo, 
ita ei niinc fo tareera iinmobiliier standa. Ei qul-
detn mfllto leviua erat Hlnd gretaue lormeaium : 
ierreJ enim caleei elavw intws actitistimla borren-
tes oftabilem, ut arbilror, sancto viro faelabatit 
deacenaoii» ad kaferoo, pr» impaiibiti dolorit acar-
bilale. 

2g. Sic igiiar vtiieulie iiiiolerahitibtts *attclum 
destinaita MaretH* knmuadva llagntta, qu»sivii 
fabros qul optatoni cadaveat macbtiiam : et eito 
reperil eool Galytanl a viria ad pravnm ferventi-
bus. Froiaptl eitiai aunl ad iaveniendawi malittw 
mali aefvi,aec8*c bontts volua proaperai, tii vtr 
nequan» : difOcile enim tnventu esC omae boaam 
ri laboriose acqtiirilur; nialum vero facile rej>eri-
ιαι\ ideoque cilo comparatur. 

24. Ubi ergo reperii snnl ffrrarii adduciiqne et 
mercede statuia conducli ad cotnpedum fabricam 
ii apprnperali, ipsi quidem, etiadenle naturali 
bonitaie, arte sua fungebantur, ne fidem datam 
fallerent, neve Traudando conirairent prsDsld). 
Noque euim cogilare, ne euspicari qtiidem poie-
rnntpraTtim isfius conaUium ; nec aeiebatit qtiit 
es*et Marcus vel Marei Detts : qna? si cognovis-
sent, fnrsaii baud Coapissenl Ulia prqciidere viu-
cula, sed iiiaturhid pr«ripuiaeenl martwitrui. Et 
jam onmino exarseral fomax, jam ferraai igna 
hicandesceitat. I3bi vero incudi impasiMim fuil, 
el mox fabiicandtimerat \n coitipedee, si eorura tna-
iius torporem paasi esaent (elrdpsa paliebantur), id 
quidem visum fuissel band moHa notalionedignum, 
lloc vcro maxime attendendam es< : fwsum nenipe 
meiallum jain non poterai ferrum fleri, sed coa-
gulari rccusabat, ei quasi currere volens velut 
aqw.inquiJum diffluobai ac dispergebatur, aujae 

χήν ήνδρίζετο, χαί ό βεδς ούχ ένεδίδου αύτψ άπο-
κάμνειν, ώς άν τψ χατ* έχείνον ζή^ψ χαί οί νεώ
τεροι χαί οί Ακμάζοντες Ιχωσιν έχπυρούσθαι είς 
τά βελτίονα , έταμιβύετο μέν δ Μάγνος αύτδν ποι· 
ναϊς είς τδ μέλλον* τψ τέως δέ χαχώσαι τούς πόδας 
διέκρινε τψ άγίψ γέροντι άφορήτψ βαρύτητι 
κλοιών, ίνα ταίς ήδη έχ τής δδοιπορίας χακώσεσι 
προσεπιλάδοι χαί τά έχ τής προσφάτου ποδοκάκης, 
χαί δεινά πάσχοι, ώσπερ πρδ βραχέων οδοιπόρων, 
ούτω χαί νύν άχινητίζων έν φυλακή. Καί μήν φορ· 
τιχώτερον είς πλέον ή ν τδ τής δδοιπορίας εκείνης 
έπιβούλευμα* χρηπίδες γάρ σιδηραί ήλοις έντδς ές 
οξύτατα φρίσσουσαι, χαί ούτω τούς πόδας χακο-

Q ποιούσαι, ευκταία ν, οίμαι, τψ άγίψ τήν είς φδου 
έποιούντο πορεία ν, διά τδ τής οδύνης άφδρητον. 

χ γ 1. Καταχρίνας ούν ούτω δεσμοίς ού φορητοίς 
τδν%άγιον Μάρχον άναγής Μάγνος, άνεζήτει τεχνί-
τας χαλχευσομένους τδ ποθού μενον* χαί ταχύ ευρέ
θησαν οί Καλύτηνοί πρδς γε τών θερμών είς καχίαν. 
'Οξείς γάρ είς άνεύρεσιν κακού οί πονηροί θερά
ποντες, καί ούχ ούτως δ άγαθδς εύπορεί τού πρδς 
έπεθυμίαν, ώς δ της πονηρίας Ανθρωπος· Αυσπό-
ριστον μέν γάρ άπαν Αγαθόν, δχδ χαί πόνοις κτά
ται* εύπόριστον δέ τδ φαύλο ν, δθεν χαί εύληπτον. 

χδ'. 'βς ούν ευρέθησαν οί χαλχεύσοντες , χαί 
ήχθησαν, χαί μισθού ορισθέντος ετάχθησαν πρδς τή 
κατεργασία τών δεσμών , χαλ έσπεύδοντο, αυτοί 
μέν, τής χατά φύσιν άγαθάτητος έπισπερχούσης, 

D έποίουν τά τής τέχνης, ίνα μή ψεύδοεντο τδ επάγ
γελμα, χαί ψευδόμενοι Απεναντίας έρχοιντο τω 
άρχοντι,Ούδέ γάρ είχον ή νοείν, ή ύπονοβίν τδ χατ* 
έχείνον κακόβουλου· ουδέ μήν έπισταντα, δοτις ποτέ 
έστιν ό Μάρχος, ή δ τού Μάρκου βεός- ώς, είπερ 
έγίγνωσχον, τάχα Αν. ουδέ τήν Αρχήν έπεβάλοντο 
χατεργάζεσθαι χλοιά τοιαύτα, ήρπασαν δέ άν τδ 
μαρτυρίου πρωΐαίτερον. Καί τα νύν τδ. μέν πυρ αύ
τοίς εντελώς είχε, χαί δ σίδηρος ήδη πύρ ήν έχφλ*> 
γούμενος. Ώς δέ χαλ δ Ακμών είχεν αύτδν, χαί 
έχρήν σφυρηλατείσθαι αύτδν είς δεσμά, εί μέν αϊ 
χείρες αύτοίς νάρχην έπασχον (έπασχον δέ αληθώς), 
δόξοι άν αύτδ ού πάνυ πολλής έπισημασίας Αξιον· 
Έκείνψ δέ έπιστήσαι μάλιστα χρή, δτι τδ χώνευμα 
ούχέτι έσ-εγ;ν είναι σίδη,οος, άΗάτήν συνίζησιν 
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άχηρνείτο, χαλ τρέχειν οίον έθέλων, ώσελ χαΛ ύδωρ Α ileruia ut ab itiilio concreluiit, re-stituebaiur pri-

mn ίιι nigrum ferrom, deinde in carbonts ardentls εχίετο, χατα££υίσχόμενος, καί διεσκορπίζετο, χαλ 
συναγόμενος πάλιν ώς έξ ύπαρχής, χαλ άποχαθι-
στί μένος πρώτα μέν είς μέλανα σίδηρον, είτα χαι 
ε!ς άνθρακώδη τί} έκφλογώσει * χαλ μηδέ πάλιν 
σιρων σφύρα τύπτεσθαι, άλλ* οίον ύπο στέλλαμε νος 
τις τοιαύτας πληγάς, καί έαυτδν συστέλλων ώς είς 
αχνην. Καλ ούτω τήν έχ φύσεως λύων συνέχειαν, 
ούχ ήθελε τούς τού Μάρκου περιυδρίσαχ πόδας, 

speciem; nec amplius poteral malleis excudi, sed 
borom Iciibus quaai se subripiens, in favillain 
dilabebatur. Et sic naiHralem etiam obltvisceas 
coalinaitatem, nolebat Marei nocere pedibtis, pro 
eo qitodammodo ipeum tmoriens, el verebaltir 
compedea impingere homiui ad boaum rurrenlk 
Et illud easpe tteruiti itenimque comigit. 

τρδ εκείνου θνήσχων οίον αύτδς, οίς εύλαδείτο συμποδίσαι τδν είς άγαθδν τρέχοντα. Καί τδ πάθος 
έγίνετο πολλάκις κατά τδ πάλιν χαλ πάλιν· 

χε'. "Υπεισιν ούν έπλ τούτοις λογισμός έμφρων 
τους χαλχευτάς, θείον είναέ τι πράγμα τύ γινόμε-
νον, χαλ αληθώς τεράστιον , χαλ ούχ άν μή αημαν-
τιχδν μεγάλου αποτελέσματος* χαΛ δ λογισμός ο5-

25. Εχ bis aapienler dijudlcant fabri divinum 
quid esse quod accidit, et vere porientosnm, el oon 
niei niagni indicium operis. Quae cogilallo menll 
eorum insidens et inbatrens, ipsoaque res crudiens 

τος έμβαθύνας χαλ έγχαθίσας ές ψυχήν, χαλ είς ft divinas, boc illissuggtissitargumentum, nempe isla 
6εολεγίαν άπολεπτυνας αυτούς έ ποίησε φιλοαοφή 
σαι, ό>ς ούχ άνευ ταύτα θείας δυνάμεως ουδέ θεού 
είχα. Πώς γάρ δ σίδηρος, δ είς έν συ^έων xfj έχ-
πυρώσει, χαλ τή άναχωνεύσει τήν σχωρείαν έχτι-
νεεσων, χαλ ούτως είς χαθαρδν αποκαθιστά μένος 
χαί 0$ον τδ εντεύθεν συμπιλού μένος χαλ πυχνού-
μενος, εί τύπτεται προς έλασμα, νύν πλαδαρούται, 
ώς χαί δια£0υίσκεσθαι τρόπον ύδατος, εί μή χατά 
τι θείον συγχύρημα ξένον «ι έπεσκευωρείτο συνάν-

baud sine Oci naroine ac ino:u eveuisse. Quoinodo 
enim fcrrum, quod in unum confluit excandcsccndo, 
ei fuaura scoriam exculit, aicque auaiu recuperaus 
sinceritatem, facile eiiude condensaiur elcoropri-
mitur percussione Ιιι laniinam, quomodo ntinc re-
laxatoret aquas inalar fhiit, nisi diviaus quidani nu-
lue la hoc singolari iuspicialur eveaia ? Smiiiv 
igiiur meos illis frucettrrii Dei hominem easo qnem 
compftliri parabant, et propierea Marei Daam ob-
atare qnominna in opere euceederent. 

τή εύοδωσει 
τημα; Καί αύτίχα συνεισήρχετο νους αύτοίς, θεού 
άνθρωπον είναι τδν δεσμησόμενον, χαλ διά τούτο έμποδών είναι τδν τού Μάρκου θεδν 
τού έργου αυτών. 

κςΛ Πάντως γάρ φήμης άναδοωμένης, ούκ είχε 26. Fama cnim oinnia divulganie, ipsoe eliam 
λάνθανε ιν ούδ* αυτούς δ Μάρκος, δτι θεούς μέν latere baud puicrat Marcus lanquaai deos conleia-
έχωθούμενος χαί ψέγων ώς μή αληθείς, ένλ δέ θεφ £ nens ac vituperans ut non veros, uni autem Deo 
εροσανέχων, χαί θεδν δντως αύτδν έπαγωνιζόμε- credens, eumque aeserens verum esae Deun, atque 
νος είναι, τετίμηται δεσμοΐς. Όθεν τοιαύτα σοφι-
οθέντες ύπδ τοΰ έντδς αυτών διδασκάλου, ύποφη-
τιύοντος δηλαδή θεού ταίς τού αγίου Μάρκου εύ-
χαΤς, τόν τε έχβοώμενον πιστότατον Μάρχον απο
δέχονται της υπέρ τού φιλητού Δεσπότου ενστά
σεως, δν αύτδς κηρύττε ι ν έθέλει* χαί τφ θεφ διά 
τής τοιαύτης αποδοχής δσιούνται, χαί τδν τύραν
νοι άποστυγούσι, χαί γραφέντες είς τδ καλώς νοεί ν, 
πρδς τφ άγίψ Μάρχψ τδν νουν έχουσι. 

χ£. Τί &έ ούκ έμελλον ποίησα ι οί πρδς τψ έσω 
μυσταγωγψ, τψ έξ έλλόγου φύσεως, καί τήν έξ 
αύτοΰ θεού διδασχαλίαν τρανώς ένωτισάμενοι; 
θωνή γάρ ούρανόθεν άπηχήθη χαί αύτοίς, όποίαι 
χα\ άλλοι μυρία έβρόντησαν θεοπαράδοτα νοήματα, 
βαρύνουσα τούς Καλυτηνούς §ίς τδ άθλήσαι. rlf. 
χαταχολουθούντες, τούς τε πυραγριχούς καρκίνους 
ρίχτουσι, καί συναποδάλλουσι δέ χαί τάς σφύρας* 
χα\ τήν άσδόλην μέν άπειπάμενοι, τήν έχ της τέχ
νης, καί τδν εκείθεν (δύπον, τδ δέ φώς έγκρίναντες, 

xi\ δντως καί ά^όητον, δ καί έχληρώσατο αυτούς 
ύ-skp θ»ού άθλήσοντας , χαλ ούτω διαφυγόντος, 
ί>5περ τδ χατά τέχνην πύρ, ούτω χαλ τδ αίώνιον, 
τριχουσιν έπί τδν Μάγνον. Και τέως μέν χαί άπο-
στρέφουσιν, δν ίλαβον μισθόν τής χατά τού Μ άρ
χου σιδηροποιίας , ίνα χαί τδ άργύριον αυτού συν 
*ύτψ είς άπώλειαν* είτα χαλ πληροφορούσ: λόγοις 

ideo vinculis nuilclaliie. Lnde lalia edocii ab intc-
riore rnagislro; a Deo videlicet «andi Marci prcci* 
bus annuenlp, percelebris Marci flrmtssitnani appro-
banl udeiitatem in dilectum Dominuii), quem lpse 
pracdicare vo]eliai,et Deum ob banc approballonem 
boiiora»l,lyrannum vero deieslanlur, ct sanaedoc-
irinx deslinati, mentem sancto Marco appliranl» 

27. Quid auUiin uon fatlur*. eranl qui, pra?ler-
quam a inagislro inlusper rationalem naiuram lo-
quer.te, ab ipso Deo ihscrplinam clare audicranl l 

^ Vox ei.iin lunc eliam coelitus oxaudiia esl, quales 
ctalia? millies ialonuerunt transinissas a Dro loque-
las, exciiaits Calytenos ad pugnandum. Cui obe-
dionles, einiiles cancris forcipes projiciunl ; conji-
ciunl aimul et malleos, et extergunl fuiiginem ac 
sordera ex arle sua 'mb&rentem ; hicem vero am-
pleclenles quaa csi vcra el ineffabilis, aese conscri-
bunt ad niilitandum pro Deo ; el sic fugienles, luni 
ignem sn« arii», IIHD selernum ignem, curraal att 
Magiium. Ac priinum repellunl incrccdcm, quani ab 
i*o accopcraut ad Marcumferro eatccandum, ul pe-
eunta illius eum co esset in perdiiionem; dciude 
allirinam sermone brevi se esso paralos ad morien-
dmn pro Deoqueiu Marcus proedical, nec velle dein-
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teps vltere, si pcriclitaruur ue eum iuipli* versen- Α οδ μαχροίς, έτοίμως έχειν βνήσκειν υπέρ του βεοΰ, 

δν δ Μάρχος κηρύσσει, χα\ μή άν έθέλειν το5 
λοιπού μηδέ ζήν, εί συγχράσθαι χινδυνεύουσιν 
άθέοις, μάλλον δέ συγχραίνεσδαι. 

χη'. Καλ τοίνυν χρατηθέντες αύτίχα ήμειψιν 
κολάσεις Ιχ κολάσεων πολυειδείς, ού μόνον οποία:ς 
ό Μάγνος ένεθισθείς προεχειρίζετο αύτάς, xsi {κ\ 
τούτοις τοίς άδληταίς ουδέν των άλλοτε φθαεάν-
των Ιλαττον, άλλά καλ ετέρας χαινοτέρας, δπίσας 
δ φαολοδιδάσχαλος δαίμων δπηγόρευεν. Είώθασι 
γάρ ώς τά πολλά έν τοίς τοιούτοις φιλοτιμείσαι 
οί τύραννοι, χαλ προσεξευρίσχειν άεί τά έκπλήτ-
τοντα τούς παραπίπτοντας, χαί ούτω προσαύξειν 
τδ έν αύτοίς φρικαλέον, πραγματειώδη ποιούμενοι 
τήν Αγριότητα, χαί τού χατ' άνθρωπον ήμερου τδ 

lur vei poiius vilientur. 

28. Staiim proiude coinprehenai, varia alferna-
verunt lormenlis torroenta ; nec sohim qaibus aa-
siielua eral Maguua, haec adhibuit iit ilkos alblotas, 
rteqoaqitam wilius quam quae antea exercoerat, sed 
<*i alia nova qua? malesuadiis iali daemon augg erebat. 
Solent enini pleruroque in bujuamodi re ambitioso 
i«gere lyranui, el excogilare semperquibus teireani 
niiseros in raanus suas delapsoe, el sic borrorein in 
ris augeant, negoiio&ain reddemes ferocilaiem, el 
insiiaiii horaini niansueitulinem in beslia feriiaieio 
iniiuulaniee. Cum vero supplicia iu illos iiibil 
valerenl, iiec:nllus iermo in eos esset efficax sive B θηριώδες άλλαττόμενοι. Έπεί δέ τά μέν χολαστή-
miiiaruin, sive suasionis, cxoogital neqtiistimus ι ru-
eiaium baud onmiiioinariyribus iucongrueulum. 

20. Sutuiienim trc» Calyteno*, qui perignem iu 
arto fabrili vivebant, cliam per ignein lollere, ei ox 
Iiac ferri fabricaiione, qnam ignis baud peremeral, 
«οε detrudere qoadaoj simili fuaura, ul per quod 
virebaut, perboce,viia aiigrareat. liaquo fusa pltiin-
bi massa iuserloque iafiwdibulo in ore marlyi um, 
vetxtiu vaaisalicuja» liqooriscapacibus, iJlud vivaro 
1 ibns itifudil, iil sic iiitus initsli vitaiu illic» Piba-
i;>ie«i. 

30. At ista Slarci niaebinatio perfecium baod sor-
tila csl exituin, sed ia vaoum pueri jocum desiit. 
Eralenii» plttmbum illud eia iunoxium, sicui alle-
goiica Ps:ihui&i;v a*ra liqitescens in mcdio ventria 
e,us. Erai luarlyribus quasi unda iniiigaliva iUabeus 
raeqae ad auiaiaai eorum. St quis: uleiu rededice-
Tel iliud velui aquaiu subiisse in eorum viscera, uou-
ne eitam cerlo asaeiai boc plumbo illis auclnin 
fulase cordis iervorem, el aeceusuw douius Dei ze-
)um qni anliqui Propbclae cor coinedebat ? linove-
ro lefrigeratuiD a Deo pluuibuin illud visum eet IIOM 

igne lusuiu, «ed qoale iu sacro Cattticostibmergiior 
in aquis vebeuieiitibua : siquidem minime arcbai, 
aed fiigidum illabebatur in corposparkerfrigiduro 

ρια παρ* ουδέν ήσαν τοίς άδληταίς, λόγος δέ άπας 
άπρακτος ήν έν αύτοίς, δτε πρδς άπειλήν χαλ δ έπι 
παραινέσει, εύτραπελεύεται δ χαιρέκακος ού πάντη 
άπροσφυή τοίς μάρτυσι κδλασιν. 

χδ'. Βουλεύεται γάρ, τούς διά εργασίας βάναυ
σου ζώντας, τής έν πυρί, τρείς Καλυτηνούς, διά 
πυρδς άγαγείν, χαί τής τού σιδήρου εργασίας έχεί-
νης, ήν πυρ ούχατειργάσατο, χαταπαίξαι διά τίνος 
δμοίας διαχωνεύσεως, ίνα ψπιρ Ιζων, τούτφ άπαλ-
λαγείεν τού ζήν. Καί τήζας μόλιβδον άρχουντα, χα\ 
χώνην ένδείς έχάστφ τών μαρτύρων έπί τδ στόμα, 
χαΟά χαί άγγείοις υγρού τίνος δεχτιχοίς , ζίοντα 
εκείνον ένέχεε χατά τών τριών, εί πως έμπρησθέν-

C τες ούτω τά έντδς αύθωρδν άπο^ήξωσι τήν ζωήν. 
V. Εύτυχήθη δέ άρα ουδέ ή τοιαύτη τφ Μάγνψ 

έπίνοια πρδς εντελή ενέργεια ν, άλλ* έξέβαινεν ώσι\ 
άπραχτος παιδιά· Τ ϋν γάρ ό τοιούτος μόλιβδ̂ ς 
άβλαβης έχείνοις, χαΟά χαλ τφ ψαλμωδφ Προφήτη 
δ παραβολικός κηρδς, δ τηκόμενος έν μέαφ τής 
κοιλίας αυτού. Είχον δέ άν αύτδν οί μάρτυρες καί 
οίον τινά ύδατα παρήγορα, είσελΟδντα έως ψυχής 
αυτών. Υάλλοι δέ άν τις, καί δτι ώσεί ύδωρ είσήλ· 
Οεν είς τά έγκατα αυτών μή που δέ ασφαλώς άν 
είποι, χαί δτι προσεπηύξησεν δ πυρόεις έχείνος 
μόλιδδος τήν εν αύτοίς καρδιαχήν ζέσιν, χαλ ζήλον 
αύτοίς ένέκαυσε χατά τδν τού οίκου τού θεού, δ; 
αγίου παλαιτάτου καρδία ν κατέφαγε. Προσδετέον 
δέ χαί, ώς αναψυχή τή έχ θεού μόλιβδος έχείνος 

έλογίσδη ού πυρί ύμιλήσας, άλλ' οποίος έν 1ερ$ παραδολ1} καταδύεται έν ύδατι σφοδρψ, ούχ άν 
χχτακαίων πάντως έχείνος, άλλά παραχύπτων ψυχρδς αύτδς είς σώμα δμοιον. 

51. Quinam eraui rratroailli laiiiforlitaratbletasv D λα*. Τίνες Αν ήσαν έν τοις τοιού.οις οί αδελφοί 
qui, fei vido spirilu Deum aiiientes, lale liquidum 
pro eo conibiberuiit plniiiburo ? uonne superabu»-
daveriinl fervare anuua» in Deum ? noune combnsii 
aaiit pro fideTnoiine aexceuiialyranuum verbisin-
crepueriitil el irriserunt ? Quare perseveraas isle 
in eadeut pervicacia, et iu martyres rabidus Deuui-
qtie impugnaaa, ad aliam converiitur viain qua 
eolerios sese expedial mariyruiii conversaiione. 
Elenim Jam non polerat reaislere, »o par quidem 
^iribus euro eia esse valens. Ideo ferrariam ariem 
aiiuiule asearaens in auxiliuni, ui in eos exseque-
rciur quod fpai iu Marcum faccre B O D polucraat, 

ούτοι άθληταλ, οί tδv βεδν δ:ψώντες, τδν τοιούτον 
ύγρδν υπέρ έχείνου μόλιβδον έξέπιον , ζέοντες 
πνεύματι; ΤΑρα ούλ άν έπολυπλασίασαν τδ της 
ψυχής δερμδν υπέρ τον θεού; ούχ άν έξεπυρώ-
δησαν υπέρ τής πίστεως; ούχ άν είπον τφ τυραν
νώ μυρία δσα είς Ιλεγχον χαί χατάγελον, Ούκουν 
επιμένων έχείνος τ*5 αυτή ένστάσει, χαλ κατά τών 
μαρτύρων λυσσών χαλ θεοραχών, έτέραν τρέπετζι, 
&V ής τάχιον έαυτδν απαλλάξει τής τών μαρτύρων 
ομιλίας. Ού γάρ Ιφερεν έτι άντιπράττειν, οία μηδέ 
ισόπαλης αΰτοίς είναι Ισχύων. Καί δή τήν χαλκευ* 
τιχήν τέχνην έτέρωδεν προσλαδό^ενο, είς έπχου-
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ρίεν, ώς άν έξανύοτ}, χατ9 αυτών, δπερ αυτοί χατά Α cfavoe grandea imperat qualibtie palo affigunlur 

atiqoi, etpetram tpeculaiar capacem conflgeodofMm του Μάρκου δράσαι ούχ έσχον, ήλου*; τε αδρούς 
έ^ταττει, δι* ών χαθηλούνται άνασχολοπιζόμενοί 
:ι*ς, χαι πέτραν παρατηρείται οίαν στέξαι προσ-
Γαγηβομένους ανθρώπους. 

\?. Καί ήν μέν τφ θεφ δυνατόν, μήτε τούς 
ή'βος παγιωδήναι ·ϊς στερέμνιον, Αλλά παθεϊν 
ένάλυσιν, οποίαν δ σίδηρος, δ χατά τών δεσμών τού 
Μάρχου μαλαττόμενος, χαλ τήν πέτραν δέ στερεω-
Ιηνιι είς Ανύπειχτον, χαί λαξευτιχαίς πληγαίς 
ivevftrov χαι διατρήσεσι, χαδ* ών οί ήλοι παρεισδύ-
ββντϊΐ. Οίχτείρας δέ τούς πολύπαθες μάρτυρας, 
xrt μεταναστεύσαι τής άνδρωπίνης ζωής άποφηνά-
μενος (αρκούντως γάρ έγυμνάσδησαν, ώς έχείνος 
hpcvev, δν ούχ Ιστιν έχλογίσασθαΐ), τφ σιδήρφ τε 

bominum. 

52. Facilo qotdem Deug eiDcere polerat ut clavi 
non solide pangereatur, sed avellerenlur slcutsolu-
tum erat ferrumcompedibus Marci desiinarum, vel 
ulpelra indurescetis non ccderet lapicidae icitbos, 
aed foramina retunderet per quse clavis pen^tran-
dom erat. Yerurn, imserius jam iniiha perpesaoa 
inarlyrea, eieque concedena ut ex homana vita roi-
grarent (nam aalis pugnaveram, ut ipse judicabat, 
a qvo rauo axigi non poleet), peratistt clavos fcrro 
fabticari, et peiram posae juxta morem perfo-

ίψήχβν ήλους χαταρτφ, χχλ τήν πέτραν άφήχε ^ rari. Quod ut factam esl, Magnus martyribus re-
παθείν συνήθη διατόρησιν. Καί ώς αύτδ έγένετο, 
έιαγορεύονται ζ^ν έν γή πρδς τοΰ Μάγνου οί μάρ-
τυρες· χαί ταχύ άρθέντες προσπήγνυνται τή πέ
τρα, δσα χαί ξύλφ σταυρώσεως * χαλ ούτω tfl μέν 
χροσηλώσει μιμούνταί πο>ς τδν δι9 ημάς έθελουσίως 
εροσηλωθέντα σωτήρα Χριστδν, τή δέ πέτρα της 
μ-λιώσθαι T*J πίστει τ^ είς τδν Κύριον. 

ϊγ. Ό δέ άλειψα ς Μάρχος περιήν μέν χαλ είσ-
έτι - συ γάρ ήγε σχολήν δ Μάγνος έπισχέψασθαι 
χι\ αύτδν, άλλά τδν νούν δλον είχε πρδς ταίς αυτού 
χροστοραίς, τοϊς Καλυτηνοίς, ούς αύτδς προσήγαγε 
τψ θεώ, οΤς δι* αυτού έχείνον έγνώρισαν, άναβάντας 
ιΐς δψος γνώσεως δσα χαλ διά τίνος χλίμαχος, της 

ivuit amplios in terra vivere; etillico elevati affl-
gaolur petne, lanquamligiiocrocts ; ei Ua clavis 
perfosai aliqoatenoa hniiantiircraciltxum apoate pro 
nobiaSalfatoremGbrisitttn, peirsc vero afflxi, osten-
dunt ao finniier eaao io fide Domini siabilitos. 
αυτών προσερείσεως παραδηλούσι, ατελώς τεθε-

35. Iaterea boriator eoroin Marcus adbuc sopor-
eral ; non enira rooram habuerat Magnua euiu vi~ 
siiaadi, sedlotam mentem adverierai ad ejus bolo-
cautooiaia Calyieooa : qtii nempe abitlo oblaiisunl 
Deo, et bune per ipsum cognoverant, asceodeulea 
quasi per eealam ad fastigium ocienlia* ot cognitio-

έ*9 αύτφ εννοίας, δτε σίδηρος αυτούς έμυσταγώ- C niaejas, quandoeoa edocuil ferrum extraordinaria 
γη σε, χαινδτερον μαλαττόμενος. Καλ έχρήν ούτω 
γινέσθαι δυοίν ένεχεν ίνα χαλ δ Αγιος γέρων 
άπέλθη θα££ων είς βεδν, έπεί χαί τοιούτους τελευ-
τών αύτφ κατήρτισε μάρτυρας, χαί αυτοί δέ μή 
έτπχνοίεν δχνου λόγω, τήν τού Μάρχου μεμα-
θηχοτες μετανάστασιν χαί προς βεδν άνάδασιν. 

λ!\ Ό δέ Μάγνος, ώς οΤα μή άοχέσαν είς χάχω-
vtv τοίς Καλυτηνοίς τδ, ώς έ^έθη, προσηλωθήναι 
(ίσως γάρ χαλ μετάμελος είχεν αύτδν, εί μή χατέ-
νωσεν αυτούς, άλλ9 ούτως είς χρδοπτον εξήρε ν, ώς 
χα\ περιδλέπεσθαι τοίς θεοσεδέσιν* έξ ού συνέδαι-
vcv, έχείνους μέν θαύμαζε σθαι, τδν δέ τύραννον 
χαταχραυγάζεσθχι), ήθελε μέν τάχα χατά τινα 

eotuttim. Et oportcbat sicileri propter dito : scitieei 
iti sanctus seoex abirel confldenter ad Deum.posl-
quam Ules rooriena ei praemiserat roanyres, utqaa 
ipsi non lorporo defieereul, audiu Marci migratioue 
ei ad Deum ascensioue. 

54. Porro Magnus, perinde ar ai noa aalis etaet 
ad Calylenorum auppliciuu» eoa,ui dicium eat,^on-
lixisse (forsan enim eum pfBnilebat quod noa aba~ 
condissei illot, aed in speclaculum ostendissei, iia 
ut a piiecemerentur, uade sequebalnr in eoa qotdexi 
admiraiio, in lyrannum aulem vociferaiio), voiobat 
ι abidi iostar cania cito carnes eorum vorare. Quod 

λυσσητήρα χύνα τών σαρχών αύτοίς έμφαγεϊν. "Οτι Q cum ipse non posael, edacero omnium ignem advocai 
tik ούχ ήν αύτφ γενέσθαι, τδ παμφάγον προκα
λείται πύρ χατά τών μαρτύρων, φθονώ τού λείψανα 
τεριλελείφθαι αυτών, (ξ ών άγιάζοιντο άν οί θεο
φιλείς* χαί ούτω τελειοί, έργον αυτούς πυρδς 
βέμενος, έφν οΤς εργαζόμενοι διά πυρδς τά τού Μάρ
χου ίεσμά, μαγίαν τοσαύτην ύπανήψαν αύτφ. Καί 
ουτω μέν τούς Καλυτηνούς αδελφούς έπί τδ αύτδ 

conlra roartyres, segre fcreas quod superessent 
illorum reliquiasquibus sanctiflrareniur Dei aroantea. 
El sic eos conikit in praedam igni iraditos, quia, duia 
igne cuderenl Marci compedes, lantura ipsi succen-
derant prodigiuro. lia igilur Calyienos fratres in 
anom ot natura, sic el vera flde conjuitrtos assoin-
pail Deas, vigesima octava die menaia Seplembris. 

συνηγμένους, ώσπερ φύσει, ούτω χα\ πίστει τή δντως, προσελάβετο δ βεδς, δγδοην έπί ταίς είχοσι άγοντος 
Ιεχτεδρίου μηνός. 

λε'. *Α«οπλήσας δέ τδν έπ9 αύτοΤς θυμδν δ Μά
γνος, είτα χατά σπουδήν προμηθείας, τού μή χαλ 
έτερους ομοίως άνδρίσασθαι δπέρ τού βεού, απέ
λυσε φροντίδων χαί τδν Μάρχον, οΓς μέν άλλως 
ίχόίαζεν έχείνον χαλ δριμέως χα\ ένδελεχώς, ούχ 
έναπαύσας. Καί γάρ χαί πληγαίς άμυθήτοις αδτδν 

35. Expleta in eoa tra, Magnua, deiade aedu^ 
prgecaveus ne alii pariter pro l>eo viriltler doceria-
reat, iolvit a curie Marcom, haud umea a toraien-
lis cesaana qoibus eum anlea jagiler crudelilerqiie 
cruciaverat. Nam ipsum innumeris coniudit pla-
gia, transfodit verabus, doclricem liDgttam jiiMit 
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absddi, ad patran eum etiatft defuit, coiuiuua Α έατιξε, καί δβελίσκοις διέπειρε, χαί τήν διδάσκαλον 
ssvissimariim poenarum serie proseqjuensstiettleai 
foriiler pati tormenta cajteris inlolerabilja» Cuiu 
taadem gladio caput ejus eustulit, iunc liberato 
linem patlendi atluiit. 

36. Sie illi , Marcua videlicet ae Calyieni, 
verenda sanclaquefraL«nuiatecofijuocti, a twa ad 
Deum iransmigraverunt Claudiopoli. Rtliquaaii-
tera Marci familia, charisaimus ei grex Nir.oa, Neou 
η Heliodorus, quorum caroea tiroore Dei eecum 
confixit Mareus clavis fixus, necnon virgiae* ot 
pneri, de quibus reiro sermonem fccitaus, bavxi 
ita multo post impugnaverunl Pbrygium Pailouie-

γλώτταν έκτομή έδικαίωσε, κα\ χατά τίνος πέτρας 
καλ αύτδν ήλοις έστερέωσε, χατά συνεχή διαδοχήν 
δριμύτατα ι ς παραπέμπω ν κολάσεσ* τδν είδότα 
φέρειν έγχρατώς τά τοίς άλλοις αφόρητα. "Οτε 
μέντοι ξίφει τήν αυτού κεφαλήν άπήραξε t τότε χαλ 
τού πάσχειν άπήλλαξεν αναπαύσαμε νον· 

λς-'. ΚαΧ ούτοι μέν, δ Μάρχος δηλαδή χαί οί 
Καλυτηνοί, τιμία χαλ αγία φατρία γήδεν είς θεδν 
έν Κλαυδιουπάλε* μετετάχθησαν. Τδ δέ λβιπδν τής 
χατά τδν Μάρκον φυλής, ή έχείνφ φιλτάτη αγέλη, 
δ Νίχων, δ Νέων χαί δ Ηλιόδωρος, ών τάς σάρχας 
έχ τού χατά βεδν φόβου προσήλωσεν δ Μάρχος 
καθηλωθείς, έτι γε μήν χαλ αί παρθένοι, χαί τά 
νήπια, ών άνόπιν δ λόγος μνείαν ΙΘετο, τών μετ' 

lai cuhum, cl omties iucolas obstapefeceruni, et ^ ού πολύ χρόνου «αρά που τδ Φρύγιον φιλομήλιον 
ήθληχότων χαί έκπληξάντων τούς έχεί, έφ' οΓς υπέρ 
Χριστού έπαθον, συνειλέχθησαν ύπδ θεού» ένθα καί 
δ Μάρχος χαί οί Καλυτηνοί · πρδς δέ τούτοις χαι οί 
μαθηταλ, ούς οί μέν τού Μάγνου τφ Μάρχφ τήν 
αρχήν συνεθηράσαντο, χαθά έν τοίς άνώτερον διά 
μνήμης ήλθον, δήμιοι δέ τού χαθ* ημάς βίου παρέ
λυσαν, τόποις μέν διεστηχότας, ώς ή συγγραφή 
λέγει, διαφόροις, εν οίς τδν βίον χατέλυσαν, παρε-
στώτας δέ είς έν τή προαιωνίφ χαί άειζώφ Τριάδι, 
τφ ένί χαί μόνω θεφ, χαί ούτω συνόντας χαί 
είς αωτηρίαν ής χαί τύχοιμεν, έλεηδέντες ύπδ 

pro Ghrisio passi, a Deo ibtdeo» collecu sueii ubi 
Marcus el Calyteni. Uara ei disctpoli, quoe Magai 
veaalores simul cum Mareo ab inilio ceperunl, 
iit anpra roemoravimus, ei lictores bac vita aoive-
riiut varia, ut bisioria fert, disperso* in loea itbi 
ν lam amieerunt, nunc suitt coadunait i» aclerna 
et scmpiterna Trinitate, in uno etsolo Deo et sic 
convtveatea et congaudenies et confabulantes de 
noslra eaiulc: quam uliuam conaequamu?, aiise* 
raoto Deo, cui gloria in saecula saculorum. Araen. 
συγχαίροντας χαί υπέρ ημών έντυγχάνοντας τά 
τού θεού, φ 6δξα είς τούς αίώνας τών αίώνων. Αμήν· 

Τον αντοϋ Ευσταθίου Θεσσαλονίκη είς τους 
αυτούς Καλυτψινονς αγίους ακολουθία έσχε-
ρινή καϊ ορθρινή, δτε ή του μακαριωτάτον 
Χούμνου χαραΛεσουσα μετά την άλωσιν ούχ 
εϋρίσκετο. 

Ejusdem Euttnfhii Thestalonicen$is de iitdtm $an-
Sequentia, tfute vetpere ac mame canitur, ex Q 

qno έα qnam beaUtiirnu$ Chumnut compomirat, 
po$t urbti expugnationem jam non reperta esL 

Slropbe euper b»c : Spe$ mundi. 
1. Dme Triniialis famuli, ter beatum genus, in 

imum arcte conjuncli forlitudine, fide ac fortissi-
ino itatura vinculo, coadanemiai etiaai ad nostrum 
aubsidium, nos generose liberaates ab omniiaodis 
lcolationibus quotquol fert vita. 
ttasponsoiium super boc: Complela erga not mco-

nomia. 
2. Qui res nostras quain optiine gobcmat crea-

trice et oinnipoiente sapienlia, lcrreuis purgatos 

6 1 ~t -EL. Κα ήχος π J ffl * ΈΛχΙς του χόσμον· 
α*. Τριάδος δείας λαερευταλ, τρισμαχάριον γένος, 

είς έν χραθέντες ακριβώς εύψυχία χαί πίστει χα\ 
φύσεως γνησιωτάτφ δεσμφ, ένώθητε χαί είς βοή
θεια ν ημών, (λυόμενοι θερμώς ημάς παντοίων πει
ρασμών, δσους ό βίος φέρει· 
Κοντάκιον 7fr * Τήν ύχέρ ή/ιώ> χληρώσας οίκο-

νομίαν. 
ψ. *0 τά χαδ' ημάς ώς άριστα διεξάγων δη

μιουργική σοφία παντοδυνάμφ, έχ τών χάτω χηλί-
niaculis, coelesti nos induit lumine, soiia mslar n δων εξάρας ημάς, φωσφορίαις έγχατέστηαεν ούρ?-
radiantee. Et eece diein 
qua fugalur obscuritas< 

nobie largiiur serenain, 

Carnieu icrlium, auper boc : Spintalem adamanta. 
5. Veneraitdos vorilaiis martyres caalibus fidc-

1̂ 3 cehebremua, Aiexatidrum, AlpJieum ei Zo>i-
t nm, quoe pro Cbrislo duaicaulea RMrati kunl 
angeli, pra3dicaverunt homtnee, et Deus in aliissi-
niia coronavit, ontaia lerrena aeperoaios. Nam 
ffoslesiia tantum persoqaebanlur, ideoquo toio 
aniin» appelitti ac desiderio aspirabanl ad Gbri«-
f-um Deum, salvatoram anioiaj-am nostrarum. 

4. FortUudineni, Domiae, boaoramua triutn ju-

νίαις παμμακάριστος, ήλιώδες απαστράπτοντας. Κ ϊ̂ 
ίδού, άποδισχεύεται λαμπράν αίθρίαν ήμίν, λυτιχη/ 
σχοτασμόύ. 

£τ-.χηρδς ήχος γ Cjfr" · Τόν νοερόν αδάμαντα. 
γ \ Τούς σεδασμίους μάρτυρας τής αληθείας ο! 

πιστοί μελφδιχώς άνυμνήσωμεν, Άλέξανδρον, Αλ
φειέ χαί τδν Ζώσιμο ν, ούς υπέρ Χριστού άθλή-
σαντας έθαύμασαν άγγελοι, χαί εύφημη σαν άνθρω
ποι, χαλ θεδς έν ύψίστοις χατέστεψε, πάσι τοις 
χάτω προσπτύσαντας· Έστοίχουν γάρ τοις άνω χα\ 
μόνοις · οώ χαί πάσαν {φεσιν τής ψυχής Απησχόλουν 
πρδς τδν ποθούμενον Χριστδν τδν θεδν, τδν σωτήρα 
τών ψυχών ημών. 

δ\ Τήν χαρτερίαν, Δέσποτα, τών άθλησάντω* 
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v**p σού τριών διχαίων γεραίρομεν, μνημόνευμα Α slorum qui pro le pngnavcrtint, hi pnecopiis nogtrift 
έγχωαίοις ένώσχντες, ών τήν άνδριχήν στε(&{5δτητα 
ou φόβος έμάλαξεν, ούδε πείρα χολάσεως, ουδέ 
ίΐΐσχ του Μάγνου χαχόνοια, δνήσκειν αυτούς άνα-
γχά>>σα. Δυνάμει γάρ ήνδρίζοντο θεία, διά θανά» 
του τρέχοντες είς ζωή ν, προχετμένην τοίς άγαπώσί 
η, τ*ν μόνον βεδν χαί σωτήρα τών ψυχών ημών. 

ε'. Καδηλωδέντες μάρτυρες οί τρείς Ιν λίθοις, 
φαλμιχδν μέλι έχ πέτρας θηλάζετε, γλυκύτητα 
τήν θεόδεν χαρπούμενοι. Πυρ δέ τδ συμφλέξαν 
οτέξαντες, ουράνιοι ήρδητε ώς πυρίνοο έφν Αρμα
τα;, Ηλίου τήν πορείαν μιμούμενοι * πάσα δε βλάβη 
χαχώσεως τρυφάς δμίν τάς θείας έδίδου. Τοιούτοις 
γ>ρ αμείβεται δ σωτήρ τους αύτοΰχάριν πάσχοντας, 
του μόνου βεοΰ χαί Σωτήρης τών ψυχών ημών. ^ 

Έτερος στιχηρος ήχος π β Τ # zfv · Τριήμερος 
άνέστης, Χριστέ. 

ς'. Ανήμερος υμάς διχαστής πιστεύσαντας ·ίς 
Κυρών αποβάλλει βαρντάτοες αίχισμοΤς, χαλάσει δέ 
τδν τόνον δμίν δλως οδχ έσχε, συντεταγμένοις πρδς 
τά κρείττονα. Τδ στάμα γέμειν ύμνων θεού αίσθο-
μενες δ τύραννος, τοίς χαλχεύσι χώνην δείς περλ 
αύτδ, μδλεβδον μεν έγχεε» πυρί σφοδρψ ταχέντα» 
τους ύμνους παύσαι δε ούχ ίσχυσαν. 

C. Ώφέλ" μάν είς βέον τδ πδρ τούς μάρτυρας 
Χριστού αδελφούς, χρηειμενον είς ζο>ήν ταύτην 
εδαρτήν · έν δέ τφ μαρτυρίφ χρηστότατον ευρέθη· 
μεταβιβάσαν είς τά άφθαρτα. Εύήμέρος αίθρία 

loemoriam eomm conjanftenfea qaorom tmlem 
coostaniiam nec tfmor emollfit, nec lormemorum 
probatio, nec omnla Magni malttia, eoe tnorl co-
gens. Divina eoim vigebant virlute, por moriem 
currentos ad vitam, quse manet timentea te, aolum 
Deum el aaWaiorom aatanriim noetrarvra. 

5. Qoi tret olavis ad aaxwo afflxi oaiia, marty-
rea, Davidieam nel de peira malgetia, dtviwam 
gastaataa daicodiaom. fgnooi perpoeai ardontom, 
io eoaittm eublati oaiia quasi eorra igoto, Eftia» 
irauaitum iroitaniea, el omnis lonneaUMrum pres-
aora divioaa vobis deiicias dedit. Sic onim romii-
nerat Servator paiientes pro te, aob Deo et 
ealvatore antmarma noetraroia. 

\ 

Allerom carmen aupor boc: Tertia die turrexi$ti9 

Chride. 
6. Iaaroitlf voa Jodex erodeatef in Cbrfeutai gra-

Yieaimia sabjieit crociaUbua, eoaetantiaia varo 
molliro vealran oeqvll, viitatit atbtela. 0$ 
fabrorum bymnls Bti plaaim videne tyraaaaa, fu-
auram in iilud ittjteit phinbomque iaiundii igno 
ardenli Uquofacteia, bymoosTer» flnire aoo poteau 

T. Prodorat qaidem igait ad victam fratrtbits 
Cbriatl martyrtbtis, adjuvaoa vi(am bane corntpii-
Mltm; ki martyvio aateaa oiokao utilior repertea 
eat, traduceas ad vitam incorruptibilem · Dulcia 

υμάς έχείσε περιέλαμψεν, ώς φυγόντας σχύτος C illic splendor vobie affulatt, ul elapsia tx atra 
πλάνης άφεγγέ;· Φωτίσατε γούν κάντε ς ημάς* ω 

αθλοφόροι, χαλ ζδφον λύπης απελάσατε· 

KV ήχος π δ φδή α pfV" * Ύγρβτ ΰιοδενσας 
ώσεί ξηράν. 

η'. Ιδού δή, τί χάλλιον ή τερπνδν, άλλ* ή χατοι-
χ'ζειν αδελφούς έπιτοαυτό; ώς τούς μεγαλάθλους δ 
£ΐντάυαξ χαλ αδελφούς έν Εδέμ συγχατψχισεν. 
Γεννήσεως μέν έστι φυσιχής τδ χατ* αδελφότητα 
γνήσιου χαλ συμφυές * οί δέ χαί άθλήσει ηνωμένοι 
Οπερφυές τδ χαλδν έχληρώσαντο. Ό εΤς τής Τριά
δος παμβασιλεύς εύρων τήν τριάδα τήν γενναίαν 
των αθλητών, *Αλφειού, Ζωσίμου, Αλεξάνδρου, 
στρατολογήσας αυτούς ψχειώσατο. ΠΓγράν διοδεύων 

ajwf ia oaiiglae» IUuminaio igitur noa, ο uriuxnpba-
lorot rei mottom ienobras fugate. 

. · Cauiai pcimut, auper boc: Jiare tran$~ 
gre$tu$ licut aridam. 

8. Ecce, qaid pulchriusel jucuodiue quam babi-
Ure fralrea in unum? Insfgoes enim albletaa ct 
fratres rex raaximus in Edem collocavit. Maturalis 
quidcm coorilur ex fraternilale gormanilas ei cou-
cordia; qui vero eliam agone sunl conjuacl!, su-
pernaturale bonum sorliti sunt. Unus in Triade 
AUissimud, generosani nactus aihleiarum triadcm» 
Alpbeum, Zosiinum et Alexandrum, eossibi milites 
conscripsiu Hare bujus viije procellosum percur-

ρ.ωτιχώς τής πολυκύμαντου πολιτείας διαγωγήν, ^ rens, fac ne tenipcslalibus mergar, Dcipara et 
μη ταίς τριχυμίαις βυθισθ^ίην, θεοχυήτερ χαί σω- aalvatrix Domlna l 
τηρία δέσποινα. 

'^δή γ Ουρανίας άψΜος. 
θ*. Έπί πέτρας ά^όήχτου οί στερεοί μάρτυρες 

θδμελιωθέντες, τή πίστει τή είς τδν Κύριον πόνων 
ύχέσχον ποινήν, χαθηλωθέντες έν πέτρα , χαί ημάς 
νυν παύουσι τών άλγημάτων ημών. Όφειλέται 
χιρίτων οί τού θεού μάρτυρες, Μάρχω τφ άγίφ 
ποίμνια άπετελέσθησαν, ούπερ είς βλάβην δεινήν 
δεσμά συγχόπτειν ταχδέντες, είς βεού αγάπη σιν 
αυτοί έδέδησαν. 

ι'. Ή μέν βία τού Μάγνου φρτνοδλαβώς ήθελε 
Mipxov τδν θαυμάσιον χλείσαι σιδήρφ βήσαντος, 
Λ φλογουμένου σφοδρώς τών αδελφών %% τριάδ·., ό 

Cantus tcrtius: Caletiit arc\t. 
9. In pelra irropta ftrmifor siabiUii martyrea flde 

in Oeum, taboruni pttiiam tablerunt, clavia ad ta-
lom deiixi; HUIKC atilem exlmonl noa a doloriboe 
aosirfe. Graiiaa debont hi Del nartyree aaaeto 
Htrco, eajaa grex edeell tanl, quando, ad drrum 
ejus eappKctam rlncula excudere Jvasi, Doi amore 
ipsi devtactl siinl. 

Violenta Magni intania vokbat nairaJnUai 
Maixiaai coHtpodire ftrro calena : quo vebomenter 
iacaadeaccaic, fiatcfnan ttiadeaa Dooa ad piignaai 

i 
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iuflainmavit. Coeleale ditte arcis limen baud relin- Α θεδς έπύρωσεν αυτούς βίς άθλησιν. Ουρανίας άψί-
quen*, reperlam te Dominua inbabitavii, et caro 
ipse faclus e lerra uoa sustuliL Gloria tibi, Virgo 
immaculala, per quain relevati sumus. 

Gaulus quartus: Audivi, Domine. 
11. Glavis perforaii , mariyree tyraaoo clavos 

c uditis tribulalionan); pelra afflxi, in eaxum slupo-
re iaduraiis cor ferream ei impenctrabile. iEreas 
coDjicitis sagitua, quibua fodiunlur iaimici Dei, et 
proaternunlur ruioa irreparabili. Si ferrum velut 
aqua maileia eubterfluxit, vos saltem fide in Oeum 
solide compacti esiis. Audii, vir sanclissime, vel 
poiius expertus sum lua miracula ; novi tuam po-
lentiaoi, et precor ul viriute loa proiegar. 

Gamus quintus : Nos illumina. 
12. Mullum gregem custodiebas, Marce sancic; 

quae autecn Deo, quasitua manu, mactaia esi iri-
p ex hostia, lotum gregem supergressa est. Hoc tuis 
e ffccuim eat precibus, beaiiasime llarce, nt fratres 
caienarum tuarum fabri in m a Dei &anclissima 
fabrefierent. Manua vestrae torpuerunl, ο beati, 
inalleis percutiendo Harci vincula; vox autem d i -
vina codiius animom vobis erexit. lllumioa nos 
noctu, solis mater purissima, et dissipata omni di-
raram caligine iribulatioouni, nobia aereauoi re-
tribue. 

Canttis sexlna: Et Eccluiam. Q 
15. Qui olim piscalores piscium fecit piscatorea 

hominuin, bic vos, albletae Domini, a fabricando 
catenas diligeniibus se9 traduxil ad cudendum tela 
ndversus inimicos suos. Heu 1 fabrum experlus est 
Paulue nequissimum et anaihemate dignum; bonua 
vero mooticola Marcus ires fabros fralree subegit, 
quos coatra sc procudentes ad Deum adduxit. Red-
didit tyranno beatissima irias datam mercedem 
ompeduui Marci ; sed Deus meliorem reservavlt, 
doditque in praemium regni roelestis possessionem. 
Preces fundimue, ο sanctiasime, et oramug te salu-
lem ; cum foveis circumclaudamur abauctore mali 
uostram in perniciem suffossis, nobis succurre, 
qtii cuncla vales ad perfectam ietius ruinam. 
γηρούμεθα λάκκοις, ούς καθ* ημών 6 Αρχέχακος 
τ*λείαν άπώλειαν. 

Caniua aeptimae: Tres ex Judma. D 

14. Fervore spiritue accensi, ο Salvaior, tui atble-
tae de fabrili vita et flammarum cainino ad le ac-
cosaerunt, ei receperunt refrigeriuni divitiasque 
4*t gloriaui auernam. Tyraaiii quidem eel tradere 
tormentis diligenies Deum ; eed miraculura Deo 
diguum, eibi perfecte unire pro se patieniea, e q«o-
rum sorie sunl iree nostri patroni. Ignea Belial con-
ira uoe tela nunc exslinguite, ο trias par nuinero 
maximse Tritiiiali, et refrigerium irrorale nobis, 
qoi fertidis Deum hymais celebramus. Tres ex Ju-
daea fcticaa pueri io Aaroma* immissi partum tuum, 

6ος ούκ εκλιπών Κύριος θείον ούρανδν, εύρηκώς σε 
έν σοΙ έσκήνωσ·, καί αΑρξ αύτδς γβγονώς γήθεν 
ήμΑς ύπεξηρε. Αύξα σοι, πανάμωμε, τή Ανυψώσει 
ημών· _ 

'^δή δ* ΕΙσαχήκοα, Κύριε. 
ια/. Προσηλούμενοι μάρτυρες, ήλους τφ τυράννφ 

πήγνυτε θλίψεων · τή δέ πέτρα τής ήλώσεως έκλι-
θούτε θάμδει τδν Ατέραμνον χαλκοτύπον έν πνεύ-
ματι. Βέλη χαλκευσάμενοι έπαφίετε, δι' ών βάλλον
ται εχθροί τού θεού κσλ ^ιπτούνται πτώσιν τήν 
άνέγερτον. Εί κα\ σίδηρος έ^εεν ύδωρ τι καθάπερ 
σφυρηλατούμενος, άλλ' ύμεϊς έστερεώθητε εύπαγώς 
τή πίστει τή είς Κύριον. Είσακήκοα, πάναγνε, 
μάλλον δέ πεπείραμαι τών θαυμάτων σου. Κατε-

Β νύησα τδ κράτος σου , καλ ζητώ φρουρεί σθαι τ} 
δυνάμει σου. 

"$δή ε . Φώτισαν ήρας· 
ιβ'. Ποίμνης μέν πολλής προεστάτεις, Μάρκε 

άγιε * ή δέ 6εφ τυθείσα, ώς διά σέ, τριττή θυσία 
ύπερήρεν Απαν ποίμνιον. "Εργον τούτο σης ευχής, 
Μάρχε παμμακάριστε, τούς τών δεσμών σου χαλ-
χευτάς Αδελφούς χαλκουργηδήναι είς σκεύη θεού 
πανίερα. Χείρες μέν ύμίν, ώ μακάριοι, ένήρκεσαν 
σφυρηλατούσα ι τά του Μάρκου δεσμά* φωνή δέ 
θεία ύψοθεν αύχείν επέδωσε ν. Φώτιζε ημάς νυ
κτός, ηλίου μήτερ άγνή, καλ πάσαν σκύτωσιν δει
νών πειρασμών άπαγαγούσα · τήν αίθρίαν ήμίν 
βράβευε. 

*9δή "ς · Kal t^v *Ex*Jq<rlar. 
ιγ'. Ό πάλαι τούς άλιεΤς τών ίχθύων αλιείς άπο-

τελέσας ανθρώπων, ούτος υμάς, αθλοφόροι Κυρίου, 
έχ τοΰ χαλκεύει ν δεσμά τοϊς ποθοΰσιν αύτδν μετή-
γαγε βελοποιείν κατά τών παλαμναίων έχθρων τοδ 
θεού. "fl χαλκέως μέν έπειράθη δ Παύλος παγχα-
χίστου χαί αξίου κατάρας · δ δέ καλδς όρεσίτροφος 
Μάρκος τρείς αδελφούς χαλκευτάς ύπηγάγετο, 
χαλκεύοντας μέν κατ' αυτού, δι* αυτού δέ θεψ 
προσχωρήσαντας. Άντέστρεφον τφ τυράννφ τήν 
δόσιν ή πανόλβιος τριάς, τήν δοθεϊσαν υπέρ μισθού 
τών δεσμών τών τού Μάρκου * δ δέ θεδς έταμίευε 
κρείττονα, χαλ δέδωχεν είς δωρεάν ουρανών βασι
λείας άπόλαυσιν. Τήν δέησιν έχχέομεν, πάναγνε, 
καί αίτούμεθα έχ σού σωτηρία ν, δτι πολλοίς πυρ-
ώρυξεν* ούς βοήθησον ώς πανσθενής είς έχείνου 

^δή ζ · 01 έχ τής Ιουδαίας. 
ιδ'. TJ τού πνεύματος ζέσει πυραχτούμενοι, Σω-

τερ, οί αθλοφόροι σου έχ χειρώναχτος βίου χα\ 
καύσεως χαμίνων σοι προσέσχον, χαί έλαβον άνα-
ψυχήν χαί πλούτον χαί δόξαν αίωνίαν. Τυραννίδος 
μέν έργον, έχδιδόναι κολάσει τούς αγαπώντας θεόν 
θεού δέ αύθις θαύμα, οίχειούσθαι παντοίως τούς 
αυτού χάριν πάσχοντας, ών τής μερίδος είσίν οί 
τρείς ημών προστάται. Πυραχτούμενα βέλη χαθ* 
ήμων τού Βελίαρ σδέσατε νύν χραταιώς οί τρείς, 
οί τής μεγίστης Ισάριθμοι Τριάδος, χαλ άνάψυξιν 
Ινδροσον δότε ήμίν, τοίς θερμώς θεδν ύμνολογούσιν. 
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Wlx τής Ιουδαίας τρείς μακάριο» παίδες έμδε-Α Virgo, praeflgurabani: gealasti enim ignem iiumalo-
βλημένοι ουρί, τδν τδχον αου παρθίνον είκονίζοντες rtalem, cujua lypua eral rubus Moysis. 
}βαν·πύρ γάρ άΟλον έστεξας, ούπερ καί βάτος 
ποτέ τύπος ήν του Μωσέως· 

*φδή τ, · Tdr βασιλέα τώτ υνρατώτ. 
ιε\ Σεμνοποιούνται οί Πισιδείς ώς πολίτας τους 

αγίους τούτους εύτυχούντες, Κλαυδίου τι πόλις, 
ότου αύτοίς τδ τέλος. Όψιμαθείς μέν τού άγαδού 
γεγονότες, στερεώς δέ πίστει έντακέντες, νύν δοξο
λογούνται καλώς οί αθλοφόροι. Έν τ!) χώνε ία τών 
πειρασμών πυρωθέντες, ώς χρυσδς εύροιζότατος 
έρτι, στίλδετε, μαρτύρων καλλονή καί λαμπρότης. 
Τον βασιλέα τών ουρανών, παλατίφ, σή γαστρί, 
παρθένε, χωρηβέντα, εύρο με ν άπάσης αίχμαλωσίας 
£ύ«την. 

'^δή δ · Κυρίως θεοτόκοτ σέ. Β 
ις*. Ούκ έστιν έν Κυρίω γένους λαμπρού τόπος. 

Έν ευγένεια ψυχής ούν φανέντες φαιδροί οί άθλη-
τεί, ασωμάτων χοροίς συντάττονται. Τ 0 Μάρκε 
δρεινόμε, μέμνησο θρεμμάτων τών λογικών, οί τι-
μώμεν. τήν μνήμην τήν σήν χαί νύν πο ι μάνας 
ενταύθα, εκεί συνδόξασον. *Q τρείς θεού δπλίται, 
ους νυν εύφημούμεν, χατά δεινών χαλ αγρίων βαρ
βάρων εθνών άνθοπλισθέντες, έκ τούτων ημάς λυτρώ» 
σααθε. Κυρίως Θεοτόκος, μήτε ρ άπειράνδρως, ή τών 
τερθένων σεμνοτης, ή φύλαξ ημών, άγγελοΟμνητον 
κλέος, σέ μεγαλύνομεν. 

Cantae oclavos : Reqem cmlorum. 
15. Gloriantur Pisidae, eo quod ganctos illos eor-

titi aini toncivee, et CJaudiopolis, ubi vitacn flnie-
runt. Sero bonuin edocti, velteiiieiiti autero Bdecor-
roboraii, nunc pulcbris viciores InudiboeexioHunlur. 
In liqualoriolentalioiiumcombusli, utaurum rocen-
lius fiuum falgetis, martyrtiiu decus el spiendor. 
Hegem coelorum palaiio v«»iris tui, Virgo, conten-
lum, iotenimua omuiscaptmiatia liberaioreta. 

Caulus IIODUS : Vere Deiparam U. 
16. Non eal in Domino clari ortue acceplio. Nobi-

lilate igilur animae inclyti aibleiae spirtiuum cboris 
atinumeraiatir. Ο Marce, mooiium paaior, memenio 
spiriluales alumnos, qui tuam colimuainemoriam ; 
et quos bic pavisli, illic coogloriflca. Ο ires Dei 
mililee quo* nunecelebramue,qui conlra lerribilera 
feramquo genlium barbartem pognasits, ab iotis 
nos liberate* Ο vere Doipara, llaier viri nescia, puri-
laa lirginum, aoaira coatos, ab angelo gloriikaia, 
te magniflcamus. 

ORATIO 
DESS. MARTTRIBUS ANANIA. AZARIA ? T MISAELE ]N PORNACEM CONJECTIS. 

a\ . . . . . πή δέ χαίων, δτε δηλαδή φλογού» 
ται, δαμέρισε τοίς μέν χαχοίς έκκυμανθε\ς είς 
δλεδρον, οίς έχείνος δΓ αυτής ενήργησε ν, έπιδρα-
μών τοίς κύκλω Χαλδαίοις- ψύξασα δέ δροσερώς τούς 
Αγίους, οΓς πρδς θεού Ανεθείσα έφήχε τψ Αέρι ποιή
σει τδ εαυτού, τδ δέ έστι ψυχρότητα ενεργή σα ι είς 
άνχψυχήν τών τού θεού παίδων, ούχέτι χαιομένων, 
άλλά μόνον φωτιζόμενων χαλ καταλαμπομένων τή 
9Αογί, ώσπερ ή σχολή μένη χατά τών έχθρων τών 
τού θεού, έξελάθετο φλδξ είναι τοίς τού θεού άνθρώ-
~οις, ή χαλ ώς έάν αυτή μέν δλη γέγονε τού τοίς 
Χαλδαίοις έπεισπεσείν* τψ δέ αέρι έφήχεν άναψύχειν 
τούς τού θεού γεροντόχαιδας. Μή γάρ κατακρατη-
τέον, διόλου θερμδν είναι τδν καθ* ημάς αέρα, μηδέ 
στοιχητέον τή δόξη ταύτη άστεμφώς, εί τι προσε-
χτίΌν χαί τψ γεγραφότι τούς xspl Προνοίας λόγους 
άνδρί σοφψ τε χαλ ίερψ. 

β'. Εί δέ δοχεί, άσυνάρτητον είναι τδ τήν αυτήν 
χάμινον φλέξαι τε χαλ δροσίσαι, διά τδ μή ωσαύτως 
αμφω ένηργηχέναι, άλλά τδ μέν φλέγμα τή τού πυ-
ρόεντος έπιτάσει, τδ δέ δρόσιμον ού τ{ αυτή , άλλά 
διαθέσει έτεροία, τή χατά άνεσιν, είτ* ούν ύφεσιν 
τήν θεόθεν, χαθ* ήν ώσεί καλ μή παρδν τδ πύρ έλο-

1. Fornacie Babyloniaa ignis orat aliquatemts 
urens, qoando scilicetflamniaadiepereitexundaBiea 
in matorum perniciem, earumqite vim exercitii, 
invodens circunulanlee Cbaldaeos. Aliaado vero 
sancios roris inaiar rclrlgerabai, ot a Deoenervaia 
sinebat eis vitn aeris tllabi, boc est, refrigt*riuin 
afflare Dei puerie, quog aiiniioe urebai flamma, aed 
illuminabat lantum et illuslrabat: perinde ac ai ad-
vereus Doi inimicos occupala, oblivisceretur so 
flaiiiinamesseergabomtnee Dei, vel lanquam si lo-
tam se dana irruendi* Chaldaus, aeri permiilerei 
rrfrigerareaeniles Dei puoroa. Non enim tenendiini 
esl ambienlera nos aera esse omnino caliduro, ncc 
immole staadum buic opiniotii, si qua attendalur 
ad auclorein librorura De Provideniia,virwn tapiea-
lem etsanctum. 

2. Qaod si abaurdum videittr eidero camino eub-
fuiase calorem simul etfrigii8,quianon itidemaml)o 
agunl, sed calor igoUom dilalat, frigus vero effectum 
producilhaud parem, sed abaiibilom remiuioni seu 
relaxalioai, per quam dmnitue fguia iit absena 
babebatur ; adverieudum in sexcentis casibua iteiu 
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reperiri cotilrnrios cflectus abunacansa modovalde Α γίζετο· ένθυμητέον, ώς έν μυρίοις τοιαύταί τίνες 
diverso prooftdeatesj Etmtiltng quidem ίη exempium 
adducere simililiidines facilepossel impiger ; unam 
ntinc memorabo doclis clarissimam, qnae sic seba-
Iwi. Peritus gtibernalor scii navem salvane, paritvr 
ei perdere : aalvare quidein cumadesl, perdcre νό
το si abait. Evidenler anlem et ignis, cum vim na-
turalcm ex^rcere non valerel,imic non adesse vido-
batur. E l iia stne vi, ut puio, coftciliarentur in il'o 
camiao duae virea diversa* nalurse, nempe vis joxia 
nalumm urendt, eisupranatnram refrigerandi, cum 
praesil amlabns uua causa, ecilicei divina volunias, 
seu, utaiiler dicam, ipse Ueas, qui ainiul ul ignia 
immaierialis utque imher coele.biis babetur. Et sic 
exponilur sccunda soluiio. 

εΰρηνται αντίθετο* ένέργειαι, προϊούσα: χατά έτε-
ροιοτάτου αίτίου ενός. Και καθελκύσαι μέν παρα
δειγμάτων πολλάς ομοιότητας, ούχ έστιν άπορήσαι 
τδν μή δχνούντα· μνηστέον δέ πρδς τδ παρδν ένδ; 
άριδήλου, τοίς γε μεμαθηκόσι διακειμένου ούτω;. 
Ό τήν χυβερνητιχήν άριστος οίδε σώ£ειν τήν ναύν, 
δ δ' αύτδς καί άπόλλυσιν * εκείνο μέν χατά πρώτον 
λόγον έν τφ παρείναι, τούτο δέ άλλως, δτε μή πάρ-
εστι. Δήλον δή, δτι χα\ τδ πυρ, μή τά κατά φύσιν 
δυνηθέν ενεργή σα ι, τότε μηδέ παρείναι έδόκει. Κα\ 
ούτως άν συμβιβάζοιτο άβιάστως οίμαι τδ τήν χά-
μινον έκείνην ένεργείαις άξυμβάτοις τά γε είς φύ
σιν μερισθήναι δυσί, τή τε τού χαύσαι χατά φύ
σιν, χαί τή τού υπέρ φύσιν δροσίσαι, άμφοτέρ,ις 

ένδς έπιστατούντος αίτίου, τού θείου προστάγματο:, είπείν οϊ καί έτέρως, θεού, δς, εί καί πύρ άϋλον, 
άλλά καί ύετδς ουράνιος τεθεώρηται. Καί ώδε μέν καθέσταται και τά τής δευτέρας λύσεως. 

δ. Erat eliam tettia hasc, ftiippontMis η ipsa ne- Β γ'. *Hv ναί τρίτη αύτη, έχουσα καί αυτή προσ-
«eeeario providemhe Dei ordinaiionem. Uoc ideo 
pneiiosceudum eel: omiita videlicM acius d«lermi-
nalus per orditiationom, sicuf cl per raiionem ini-
perii, non tribiiendus ost agenit, sed ordinanti, 
te rex islc sil, sive dominus, sive alto quovia modo 
preses. Hoc prapoailo, attendmduin oiiam esl a 
Deo ordtnante, eeu ordiiiaiioao divtna inagnos pro-
dtici effeciua. Addendum quoque ab eo fieri tnira-
bilia el supcrnaturalia, et qua; nullus bomo valet 
attingere, uno vcrbo, quoruni causas bomana mons 
ne slricltm ouidein delihare potest. Quanquam igitir 
igni naluralea quxdam insunl vires a prima origino 
mundi cottslantes, bae lamen baud ila pollent ut 
non poasii creator Deus alierare ac permolare om 

υπακουόμενον άναγχαίως τδ τού βασιλέως θεού έπ'-
ταγμα· διδ χαλ προληπτέον, δτι πάσα ενέργεια πε« 
ρατουμένη διά προστάξεως, δσα χαί τίνος £πιστη-
μοναρχικού λόγου, ού τφ δρώντι, άλλάτφ έπιτάξαντι 
βασιλεί τυχδν, ή οίκοδεσπδτη, ή άλλως δπωσοΟν 
προέχοντι. Τούτου προειλημμένου ήμίν, ένθυμητέον 
χαί, δτι θεδς έπιτάττων , καλ θείον πρόσταγμα, τδ 
έξ αυτού, μεγαλοποιεί. Τούτοις έπαχτέον, δτ: χα\ 
τεράστια έχείνος ποιεί, χαί πέρα φύσεως, χαι ού 
χατ' άνθρωπον ούδένα, χα\ δλως φάναι, ών ούκ έστιν 
ουδέ ακροθιγώς ψαύσαι άνθρωπιχήν διάνοιαν τά γε 
είς αίτιολογίαν. Ούκουν εί καί τφ πυρί ένέργειαί 
τίνες δίδονται φυσικαί ανέκαθεν, έκ καταβολής 
κόσμου συμπαραμένουσαι, άλλ* ούκ έστιν αύταίς 

Γ ' Λ · » » » " — * 

nimodain ignis proprieiaiem ci virluiem, ne glriri- ^ αύχήσαι, δτι ούκ έστι τφ ποιήσαντι θεώ δύναμις 
eotur Pers* ignia cullores quod sit omnipotens nec 
Deo subitilus. llaque Dei ordinalio convertit et 
oxatinguii vires ab ipaa nalura cxciiatas, addil vero, 
quando vult, aliaa gopornaluralesei prodigioaas. Un-
de aliqnando alit ignia iia corrosor et oamiuui edai, 
el viviflcai, Deo iroperante: ut animalcula lesian-
tur nulriu ίι» aqua ferveuie, quam manu* langere 
nequit. Idem vim urcndi peoiius etacual, DeosU-
lueiiie, ui invicium pracbenl argnmcnium illa por-
mulU nianyrum aiillia, qui ignem superabant iion 
maieriali coruorum legmine, aed coaveraione pru-
na? ardenli* in roremrefrigerauteoi, atque cum hu-
jua miraculi praecetiloribua aanciia paerie conciuc* 

άλλοιώσαι καλ μετασκευάσαι τήν έν τφ πυρί παν-
τοίαν δύναμιν καί ένέργειαν · ίνα μή άλαζονεύοιντο 
Πέρσαι πυρί λατρεύοντες ώς πσλυδυνάμω, χαί ρή 
άν καταδυναστευομένου ύπδ τού βεοΰ. Διδ έπιτάσσων 
δ θεδς μεταβάλλει χαί σβέννυσι μέντας φύσει εμπο
ρευόμενος αυτή δυνάμεις, έντίδησι δέ, δτε άν έθι-
λήση, χαλ άλλοίας τεραστίους ύπερφυώς . Τρέφει 
γούν ποτε τδ ούτω φθοροποιδν πυρ καί παμφάγον, 
χα\ ζωογονεί, θεού κελεύοντος · καλ μαρτυροΰσι 
σκυλάκια ύδατι θερμφ έντρεφόμενα, ούπερ ούκέστι 
ψαύειν χειρί. Τδ δ* αύτδ καί τήν χαύσιν καταργώ 
ές τδ παν θεού χελεύσντος- καί χορηγούσι μαρτυ
ρίας απαράγραπτους οί τού θεού μάρτυρες μυρί'.ι 

baol vicloriam de igiie, iriumpbaiaqiio de co jubi- D δσοι εκείνοι, καταπατούντες τδ πύρ ούχ υλική tm^ 
Ι**»"*· _ νώσει σωμάτων, άλλά μεταβολή πυρδς χαίοντος είς 
δρόσον άναψύχουσαν, χαλ τοϊς τού θαύματος τούδε προκατάρξασιν ίεροίς νέοις συναναμέλποντες 'τήν 
κατά τού πυρδς νίχην, χαί χαρμόσυνα κατ* αυτού παιανίζοντες. 

ε. Falebilur ergo quilibet vir sapiena ignom ro- δ\ Δώσει τοίνυν Απας έλλόγιμος άνθρωπος, δρο-
rinuum fieri eis quae involvil, cum divina vull or- σώδις άπεκβαίνειν πύρ έπί γε τοίς έμπεριει>ημμέ-
difiaiio: «quidem rebua puria oinaisque sordis cx-
perlibns vincore ignom convenkiiUiusi otnpHiiquam 
aroianlo, qiiem, juxla biftloriatn itaturalcm, ignis 
superare aon vaiet, αι docol cxpcrieu«ia. Minime 
vero eingulare de flaauna, jtixta sacruin P^allem, 
rorem acalere sanciis, cum aliunde jasli bolocaii-
alam, aqua succendatur. Nonuc omnino congruit qui 

νοις αύτφ, ήνίχα θείον βούλεται πρόσταγμα· έττειδή 
χαί πρέπει τοϊς χαθαροίς καί ίςω παντδς μιάσμα
τος, κατευμεγεθείν τού πυρδς εύλογώτερον, ήπ?ρ 
τδ καθ' ίστορίαν άμίαντον, ού πυρ ούκ έχει περιγε-
νέσθαι, ώς ή πείρα μανθάνειν δίδωσι. Καιν&ν Ιϊ 
ούδ^ν πάντως, έκ φλογδς κατά τδν ίερώς ψάλλοντα 
δρόσον τοις όσίοις πηγάζεΐδαι, εΓ νε κα\ δικαίον CU-
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cu δδατι άλλως φλέγεται. *1Ι γάρ ουχί Ακριβώς Α igne rcfrtgerat, eumdcm aqua coaiborere, ct um-
ύόλουθον, τον άν icvpl δροσίζοντα, τον αύτδν χαί 
οϊ ύδατος φλέγειν, καί παραχωρείν τοίς έναντίοις 
μίγνοσθαι χαί συνέρχεσθαι χαί τά αλλήλων ένεργεϊν 
ίντιμεταοοσεως λόγψ, ώς δίδασκε αΟ α ι χαί ούτως 
ή;ιας, άγαθδν είναι τήν δμόνοιαν χαλ τδ ούμφυλον 
αυτή φιλάλληλο ν ; 

ε'. Οεραίνεται ούν ή τρίτη λύσις είς ΐδ μή ένέρ-
γειαν άχοτεταγμένως, τήνδε ή έχείνην, άλλά τάς 
άχλώς ενεργείας, άς δ Θεδς απονέμει, ώσπερ τοίς 
άλλοις στοιχείοις, ούτω χαλ τψ πυρί μετασκευά-
σ-ω; λόγψ, εφ* οΤς άν εύξοχήσειεν, άπομερίζεσθαι, 
ότη χρεών, ώς αύτδς επιτάξει · χαθά χαλ νύν τών 
έντείεισών αύτψ δύο ενεργειών, τής τε χατά φύσιν 

cedere ut coutraria commieccaiilur conreniaut<i"e 
αί auaa vic»*&iin ioiumuient proprielaies, aique i u 
doceant opiimam es&e coucordiam gerniauamquc 
liujua inulnara amiciiiajn ? 

5. Ad hoc igtlur lerlia reducilur soluiio, ot non 
virltiUsm deieriniuale bauc \el illaro, sed cunci«a 
absolulc virea, quas lum ca?teiia elemcntis luni 
igui largiiur, iransmillat Deus ac dispertiat quibus-
cunque, voJucril, ubi opus esl, ulque ipse ordinal: 
sicul nuuc e duabua igni insiiis viribus, ncu>pe 
naturaliter comburendi, cl aupernaturaliter divi-

χι6«ως, καλ τού χατά θείον κέλευσμα ύπερφυούς ^ nHoaque refiigeraodi, uiiam quidem iu Clialdsos 
δροσισμού, τήν μεν χατά τών Χαλδαίων έπαφήχε,τή 
« τούς πιστούς έδεξιώσατο. 

ς'. Καί έστι μέν χαλ άλλοία καινή πυρδς ενέργεια, 
ύεόΟεν έπιταχθέντος, καίε ι ν μέν δηλαδή σφοδρώς, 
ού χατσχαίεεν δέ, δ χαλ είς χώνε ία ν θεωρούσιν οί 
των θείων έξετασται, χαλλύνουσαν ώς είς χρυσέαν 
λάμψιν τούς ένδον του τοιούτου πυρός. Άλλ* έγώ τήν 
χρυσοχόου ταύτην χαύσιν ού χαταφάσχειν έχω τού 
Χαλοαΐκοΰ· οίδα γάρ παραδεδομένον τδ πάντη καινό-
τατον, τήν απραξίαν αυτού καλ άργίαν, δι* ής μή 
δτι γε χωνεύε ιν τούς έν αύτψ θεοφιλείς παίδας,άλλ' 
ούδε ύποδερμαίνειν ήπίστατο, διατεθειμένου,» ώς εί 
χαί δρόσος αυτούς περιχέχυτο , ΤΗν δέ έκείνοις τδ 
μέγα πύρ εκείνο καλ καθ άπερ εί φώς άμυδρδν, με* 
γέλι φλογλ πελάααν, άποσβέννυται. Καί γε έστιν C Q u l d e m r e s * a W e congruens. Nam ignis Odci ejus-

couvertit, allera voro iidelibus favil. 

6. Aliam adbuc proprietaiem babet ignis a Deo 
ordinalus, vim nenipe urendi, et non combtirondi: 
qnod divina mcditanlei spectant in Iribulationum 
igne, quo vinus nt aurum etiquatur et splendidias 
colluslratur. Sed ego dicere nequeo Cbaldaicum 
ignem ussisse ut iste quo purgalur aurum; srio 
cniin tradilionem quae perbibel illurn insigni mira-
culo ila inefficacem irrilumque fuisse faciwm, ui 
nedum dissolverct amicos Dei juvenes, ne calefacere 
quidem valerei, aed fierel quasi ros eis circumfusus. 
Erat eliam illis ingens ille focus lanqtiam si subob-
acura Itix luci vividse admola exaiingiiatur. Ει est 

ακολούθως Ιχον τδ πράγμα. Πίστεως γάρ πύρ καλ 
ή εκείθεν φλδξ, Απερ οί παίδες έπί τψ θεψ έπύρ-
«υον, άξύμμετρα ήσαν πρδς τδ Χαλδαίχδν καλ άσύμ-
δλητα * χαλ τοίνυν κατεμάραναν πύρ εκείνο χαλ 
άνβραχιάν, τήν χατ* αύτδ, έτέρψ μείζονι, χαλ θειο* 
τέτφ, χαί διά τούτο άστέχτψ. 

ζ*. Έχρήν άρα τούς έχκεκαυμένους τψ χατά θεδν 
ίήλω μή είναι χαταπόνους αίσθητψ έκείνψ πυρί, 
άλλά χαταχορεύειν αυτού, ώς εί χαλ ψύχοντι-έμβε-
Οήχασιν ύδατι. Έφριξε γάρ, χατά τδν ούτως είπόντα, 
χαί εΐξε σώμασιν άγίοις, οίς Θεδς ένψχει, τδ σύν-
Ιουλον πύρ, καί ούχ είχε τοις γνησίοις έχείνου θε
ριευτείς τδ ταπεινδν άνθίστασθαι * άλλ* ώς οία 
χρυσταλωθέν τψ φόβψ χστηργείτο, καλ τδ τής καύ
σεως ούκ είχε ν αύχημα. ^ 

η'. Ταύτης δή χαλ τρίτης έπενηνεγμένης λύσεως, 
«αρετέθηαύτ^ καλ έτεροία τετάρτη αύτη. Ενεργείας 
έστιν έψαλμένας ενταύθα νοήσαι χαί τάς ή ν δτε πά
λαι ποτέ τψ πυρί ένθεωρουμένας * ούχ άπεικδς δέ, 
είπείν καί ένοπτριζομένας με γ άλας καλ θειοτάτας 
άπεχβάσεις έσύστερον τών γραφικών τής αληθείας 
τυπώσεων, Ας ύπογραφικώς έ σκιαγράφησε ν εκείνο 
Ά πυρ, έν αίς τού Σωτηρος ημών Ιησού Χριστού 
αιτεικονίζετο γέννησις, χαθ' ήν τούτο δή τδ πά.ιμεγα 
τιράστιον, τδ τής θεότητος πύρ, ώς έν άλλοις ψάλ-
λετιι, τήν παρθένο ν ούχ έφλεξεν, οΤα δμβρου δίχην, 
δν τροφητιχή δρασις έθεώρησε πυρφορήσασα τδν 
^i? Τριάδος ένα Χριστόν. Ενεργειών λόγψ ταύτα 
τυρίνων άψητων γεννήσεως ύπερφυούς, δι* ής, 

que flamma, quibue puci ί in Deum Aagrabani, nul-
lam babcbant proporiioiicm comparalionemqud 
cum igne Chaldaico: unde infuacabanl ignem hunc 
ejusque ardorem aliero majore, ac divinissimu, 
ideoque inlolerahili. 

7. Oporlebat igitnr zelo Dei accensos ignf buic 
sensibili baud esae Impares, sod auperiores, qnasi 
frigidam ingre>sos aquam. Infremuil enim, titila 
dicam, el ccsul corporibua aanclis qnac Detis iu-
babilabai, iaitiulatus ignis, nec poluil inclyiis Dei 
pueris suain opponere viliialeni, sed velut bon orc 
gelidus et bebes, urere non praesuropsit. 

8. Allaia? illi terliae solutioni addita csl liaec alia 
quaria. Recogitari enim possnnl, (um quae bic pra-
laiae sunt virlutes, luin qu« aNquando pridem in 
lgne coiispiciunlur ; nec immerito dixerim velut in 
epeculo prospici magnoe divinissimosque evenlu< 
consecnios acripluralcs veriiatis flguras, quas adurr-
braiim delincabat ille ignia, el quibua Salvalor s 
noslri porlendebatur nalivitas. In hac enim, prr 
inaigne miraculum, divinilatis ignis, ut alibl cani-
tur, virgincm liaud ussil, quae imbrie inslnr pro-
pbelica visione prospecti, ignem gestavii, nempo 
uniim de Trinitale Christum. Ineffabilcs insmtl 
ignis proprictales supernamrali huic naiivilati; per 
quani, velut per ignem ardentem simul et vivifice 
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irrorantem, omnia impura naiure noslrae inaieries, Α δσα καί πυρδς φλογίζοντος Αρα χαί ζωογάνον δρο-
quae Chaldseorum more concremanda cral, losta et 
usla fuit, et sicul in cinercm exlonuaia abiit periil-
que, igne conaumpla, qui, ut ail Propheia, omnem 
peccaii nialiliam interficit. Qtiod autem debuitsu-
peresseac conservari ad Deum vitaangelica glorifi-
candom, remansil; el baec residua nobis pars est 
qnast pleb* Dei, qtueel ipsa Illi igni coneiinilis, nec 
ab eo consumpta, sod dirino baptismate illuminaia 
simwlcl refrigerala, sic diviniore fulgct splendore. 

σίζοντος, πάσα μέν έν τοϊς χαθ* ημάς μοχθηρά ύλη, 
δπόσην Χαλδαίχώς έχρήν καταχαίεσδαι, κατεφρύγη 
καί έξεκαύθη, χαί ώς είς χουν λεπτυνδείσα ψχείο 
χα\ έξώλετο, πυρί άφανισθεϊσα- τψ προφητικώ εί
πείν, κατχναλίσκοντι πάσαν άμαρτητιχήν φαυλό
τητα. Ό πόσον δέ έδει περιείναι τψ βίο χαί σώζε-
σθαι είς δόξαν θεοΰ, τήν διά πολιτεία ν ίσάγγελον, 
περιεποιήθη* και έστι του λαχνούς τούτου ό περιού
σιος έν ήμίν λαδς του Θεοΰ, δ καλ αύτδς τψ πυρί 

προσφυής έκείνψ, καί δΓ αύτδ μή καταναλισκόμενος, άλλά θείψ βαπτίσματι φωτιζόμενος άμα καλ δροσι-
ζ'/μενο , καί ούτω πυριλαμπής θειότερον έκφαινόμενος. 

9. Has nobis clare postea in novissimis tempo- θ'. Ταύτας δή τάς έναργώς έν τοίς ύστερον έπ' 
ribus manifeslalas operaliones praemonstrans ob έσχατου τών αίώνων έμφανισθείσας ήμίν ενεργείας 
inclytorum iritiro juvenum clialdaicus caminus el έκτυπούσα διά τής τών μεγάλων τριών παίδων κα-
fignrate adumbrana, unam quidem exercobat adver- δαρότητος ή Χαλδαΐκή πυρκαίά, καί είχονιχώς δια
βιώ Chaldaeos, quos comburebai, alteram vero in Β ζωγραφούσα, έ μέριζε τήν μέν χατά τών Χαλδαίων, 
sanclos juvones, quos refrigerabat. Quodai majo- ούς χαί διέφθειρε, τήν δέ υπέρ τών δσίων παίδων, 
ri clarilaie elucidanda ait prse&ens explanatio ener-
gia? Babylonici ignis, caulicum divisas dicit, noo 
tani viresqua? luncin illo erant et ab eo exerceban-
lur, quam in posterum foiuraa, ui lunc quidein ta-
les ignia proprielaies prophelica tanlum visione 
prospicereniur, postea vero ipsieoculls clare appa-
rerent, et sic veleribus figuri» reapondereut, jux-
la sacrum cantorem, evenlus Hli posieriores nunc 
adinipleii, quando videlicel conceplo in Virgine in-
corabusta igne diviniutis, unde ortus est fons vi-
lae, el flanimis scatens ad exurendos oinues diaboli 
iiibulos, ei roredivesad*irrigandasDeiplantas. Hu-
juamodi operalionea futuras lldcllbus quidem Iseia?, 

ούς έδρόσιζεν. ΕΙ δέ τι χρή τήν ύπόγυιον λύσιν χε-
φαλαιωσάμενον διαφωτίσαι σαφηνεία πλείονι ενερ
γείας Βαβυλωνίου πυρδς, ή ψδή λέγει μερισθήναι 
ού τάς έν αύτψ ένούσας χαλ δι* αυτού έχείνου ένηρ-
γημένας, άλλά τοίς έν ύστέρψ χρόνοις, ίνα τότε μέν 
έμφαίνοιντο αί τοιαύται τψ πυρί ενέργεια ι θ ε οπτι
κώς, ές δέ τδ μέλλον όφθαλμοφανώς έκφαίνοιντο, 
χαί ούτω προσαρμόζοι ταίς χρδνψ ύστερον δειοτά-
ταις ταύταις έμπρακτοι ς έκδάσεσι τδ πάλαι μέν τύ
που σθαι, νύν δέ ένεργείσθαι κατά τδν χαί ούτω ψά-
λαντα, δτε δηλαδή τδ συλληφθέν άφλέκτως έν τ*, 
παρθένψ πύρ τής θεότητος, άποτεχθείη εκείθεν πηγή 
ζωής, αύχούσα μεν καί τδν φλογερδν χατά πάσης 

# * » » ρ » »*' *» · τ ι r ι» 

secus vero iufldelibue, el ita singulia proportionale 1 4 άχάνθης διαβολικής, πλούτου σα δέ καλ τδ δροσερών dividcndas eosque divisuras illfi ignis praeflgurabat, 
inaxima virlute prodigia efficiens inconciliabilia. 
άπίστοις, καί ούτω μεριζομένας έκατέροις άνάλογον χαλ μεριζούσας αυτούς, τδ πύρ εκείνο προαπειχδνιζε, 
δυνάμει χρείττονι ενεργούν άξύμβατα τέρατα. 

έπί τοίς φυτοίς τού θεού. Τοιαύτας ενεργείας μετά 
χρόνους ίλαράς μέν τοίς πιστοίς, ού τοιαύτας δέ τοίς 

40. Illa quarta iribus addila solutio esl uliiraa: 
iiibil eniui aniplius superesl ad solutionem prioris 
difliculialis. Alleram vero inferiusin seraoucexpo» 
silam, ac deductani cx bis verbis: Uiraque instaura, 
Chrittt Deuty sequens elucidabil explanalio, duabus 
solulionibus tanquam facibus illuslrans obscurae 
aentenii* caligiiiem: quarum quidem soluiionuui 
uua clara csl, allera quid profundi babel. 

11. Qua? auteni est clarior, ba?c esl. Saepius, ο 
Deus, bvninos caneus tibi, mUceo eiiani peccatum, 
illud quidem pulchre faciens, hoc vero perpcram. 
OporleligUur, sicut prius recluin est, ila corrigi et 
poslerius, ul non allerora sit sine loriu, alterura 
vero male claudicel, sed anibo tua graiia dirigan-
liir, quod alierorsim vergU exacquanlo opiima lua 
libella. Talis esi itlius difficuliaiis pritra soliuio 
liquidior, baud vero dicenda, ul pulo, illcpidiur. 
Altera auiem baec csl: Quandoque conltngii nos 
loqui, et nescire quid loquamur, sicut etiam lcge-
rc, et nescire quid legamus. El hoc evenil non 
pra? ignoranlia aed quia meus nou aJvenii 
ad ea qnae dkunlur aut legunlur. Tunc vi;!o-
uuir ut psillacus, aut pica, aut illa Scripturae a i -

ι'. Αύτη καί ή έπί ταίς τρισί λύσις ή καί τετάρτη 
καλ τελευταία* ού γάρτιπλείον ήμίν προσευπόρηται 
είς λύσιν τής πρώτης απορίας, της δέ γε μετ' αυτήν 
άνόπιν τού λόγου εκτεθειμένης, ήτις ύπεχινήθη έχ 
τού* Έχάτερα δώρΟωσαι, Χριστέ ό θε^ς. Τοιούτος 
ό διαφωτισμός, δυσί λύσεσιν ώς οία χαί λυχνία ι ς κι» 
τα) ά μ πω ν τήν τού άπορου ντος λογισμού σχότωσιν, 
ών λύσεων ή μέν έπιφαίνεται, ή δέ χαί τι βάθους έχει. 

' ια'. Καί ή μέν άβαθης εΓη άν τοιαύτη * πολλάχι:, 
ώ θεέ, ύμνους $δων σοι παραμιγνύω χαί άμαρτ'αν, 
εκείνο μέν ορθώς ποιών, τούτο δε πλημμελώς. Χρή 
γούν, ώσπερ τδ πρώτον διώρθωται, ούτω κατορθοι-
θήναι καί τδ δεύτερον, ίνα μή θάτερον μέν άσκαμ-
βεύτως Ιχη, τδ δέ λοιπόν ύποσκάζη φαύλως * άλλ* 
έχάτερα εΐεν διωρθωμένα τή σή χάριτι, άνισασθέντα 
τ*; έτο^επές ύπδ τού σού καλού ζυγοστάτου. Τοιού
τον τδ έν Οεράπευμα τής απορίας τδ άβαθέστερον, 
ούκ άν δέ τις, οίμαι, είποι, ώς αμαθέστερου* τδ δέ 
έτερον έχει ούτως. "Εστιν ενίοτε λαλείν ημάς, καί 
μή είδε ναι, τί λαλούμεν , ώσπερ καί άναγινώσκειν 
μέν, μή είδεναι δι, άπερ άναγινώσκομεν. Καλ ού 
λ:γω, κατά άγνοιαν, άλλά παρά τδ μή έχειν τον 
νουν πρ^ς τοίς ή λαλουμένοις ή άναγινωσκομένοις * 
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δτε καί ψιττακίζειν δοκού μεν, ή κατά κισσας φθέγ- Α» na Joqui, ei forsan vrlut in soinnio eflari, vel po-
γεσθαι, i) καλ κατά δνον έκείνην τήν Γρ αφικήν, 
τάχα δέ κα\ ώςέν δνείροις λαλ.ίν, μενούνγε παραλα-
ίείν, μήποτε δέ ξέν$ γλώσση βατταρίζειν κατά τους 
μίθτ» χατόχους, οί πολλά νοδ; δίχα λαλούσι, βραχύ 
τι μαινόμενων αύτο\ έλαττούμενοι. Ούκουν καί δ 
υμνωδών μέν £εμβόμενος πρδς άλλα, καλ ταύτα ού 
βιωτικά, οΓς διά τδ έν αυτοί; άτοπον ού χαίρει θεδς, 
άμαρτάνει, ψευδόμενος τδ τού βεοΰ* σέβας, καλ τήν 
εις έχείνον κατά νουν άνάτασιν κοριζδμενος · καί 
τοίνυν ού κατορθοι εκείνος τδ $σμα, καί δι* αύτδ 
δέεται διορθώσεως καλ αύτος, καθά καλ ό απλώς 
έφιμάρτως ενεργών. *Ως γάρ δ τοιούτος ούκ έστι 
προς τψ άγαθω, ήνίκα ενεργεί τήν αμαρτία ν, καί 
ταΰ:α θεδν ίσως καλ είδως καί δρθώς είδώς ' ούτως , 
ουδέ ό ύμνων μέν, μή άνατείνων δέ έαυτδν είς τδν 
ύμνουμενον Κύριου * δς δή άνθρο;πος διά τούτο καί 
ι!ς χεν^ν κατά τήν εύαγγελικήν γνώμην κράζων 

tiuseffulire, et aliqnando barbara balbutirc iingua, 
ebriorum inslar qui mulla inattonte garriutit, pau-
lo ab insanis discrepantes. Ergo psallil, vagan? ad 
aliena, etiam noo mundana, quac ulpoie intempc-
stiva Deo displicrnt, dcUnquit, fniglrane Dei, ei 
alienlionem inenlis ad Deum effetninans: nonigilur 
dirigit illft spirimm, ac proinde carel ipse reclitu-
dine, sicul el qui simplicilcr peccat. Quemadntodu u 
enim hic non stat ita bono, c»m facil peccaium, 
quanivis forsan Deum cognoscal recteqnc noverh, 
ita cl qui psallil, haud vero animutn inlcndil ad 
Dotninnm quem canii: qui quidem bomo proplerea 
inaniler, juxla evangelicum (fla!um, clamans : Do-

^ mine, Domhie, merilo rvpulatur non ul besliae ca-
tulus rugiens et qunerens escam «:bi, scd poiius vcl-
ul a»s sonans, anl cynibalun linuiens, aul alaba-
l\is lcmere strepens. 

ύ Κύριεy Κ1>ριε% είκδτως λογίζεται ουδέ ώς θηρίου σκύμνος ώρυόμενος καί ζητών τροφήν έαυτώ, άλλά 
μάλλον ώς είς χαλχδν ήχούντα, ή κύμβαλον άλαλάζον, ή κρόταλον είκή ψοφούν. 

ιΒ'.άιδκαλ έκάτερον εύκταίον τψτοιούτψ διορθω-
θήναι άνδρλ, τήν τε άτοπίαν τών πονηρών λογισμών, 
χι\ τήν άναμεμιγμένην αύτοϊς ύμνψδίαν, καί ούτως 
ά^ρειουμένην. Έξωθών γάρ ούχ ώσπερ ήλος ήλον, 
τιΟτο δή τδ παροιμιώδες, άλλ* ώσπερ άγιωσύνην 
αμαρτία, ούτω καί πονηρολ διαλογισμοί εντελείς 
ύμνωδίας, τάς έξ δλης διανοίας, καί έξ δλης καρδίας, 
καί έξ δλης ψυχής. Καί δήλον αύτδ, οΤς πολ)άκις 
ούτως ύμνοΰντες, ουδέ μεμνήμεθα, είτε ψάλλομεν. 
Ένθα πώς άν ψάλλοι τις έξ δλης ψυχής, δπου πά-
οιν αυτήν άπήγαγεν έκ θεού, ούδ1 άχρι γούν, δ λέ- ̂  
γετα:, σημείου εκιίνψ κολλώμενος ; Τοιαύτη τις 
έννοια έπιμαρτύρεται, οίμαι, άκρίβειαν καί τραγψ-
διχωέχείνψ £ητψ, τψ· Έ γΛώσσ% όμώμωχεν, ι} 
U φρ\\τ άνώμοτος. Είσί γάρ οί προαλείς έν λύγοις 
δντεςχαλ προπετείς τήν γλώσσαν, πρινή βάψαι είς 
νουν καλ εμβάθυνα ι πράγμασιν' έξόμνυνται, ώς 
οΰτω λαλείν, τήν γλώσσαν Ιδία τής φρενός. ΕΤεν δ* 
αν τοιούτοι ώς μάλιστα δρκοι, δσοι κατά έρωτα * δ.δ 
ουδέ έ^ώσθαι παροιμιάζονται.. Καί οίοα μέν, δτι 
χατεγελάσθη πρδς τής κωμωδίας ή τραγψδική 
εκείνη γνώμη · φειδοί δέ τής σοφίας τού κερτομή-
σιντοςδχνώ τήνάνϋί/οόησιν, λέγω δέ, μυρίους δσους 
είναι λόγους, οί δίχα φρενών έκπέτονται. ούς αφρο
σύνης άν λέγοιμεν έκγονα. Τοιούτον κα\ ή ύμνψδία. 

12.Optandum proinde.liiijuemodi viro ulrumqno 
corrigi, malam scilicet cogUationtim abcrraiionem, 
ci permisiam bis oralioucni sirquc iniuileu» factam. 
Nauique non sicut clavus clavum, juxla proverbium, 
icp llit, s>edsicul sanclilaiem iniquiias, i(a vanaa 
cogilaiionos perfcclam romovenl oralioncm, qnaa 
est ex lota monte,et ex tolo corde, et cx lola anima. 
Et bor nianifeslum nobis, qtii saepo sic psallenlca 
ne meminimus quidcm an cremtts. Purro quomodo 
psallal ex lola anima, qni tnlam Ulam a Dooavoca-
vit, nc ns<|tic ad lillcram quidcm vfrborum ci 
adbxrons? Ilic animi Ftatus accurate, nt arbiiror, 
expriiiiiiiir bis irapgnedi verbie : Juravii lirgua, 
mens vero non juravit. Sunl enim scrmone praeci* 
pilcs cl orc prompti, qui verba nec animo defigunt 
nec aciibtis iniprimunl; boruni, ul ila diieriin, 
linguam mrns inlima ejurat. Suntaiilem plerumque 
bujtisn.odi saeramenia velul quae praeslanlur de 
amore, cl ideo ctiam non valere dicuniur. Scio 
quiiicm inisam fuisse a comoedo illam tragoa-
di seiilentiam, ei snpicmiam venerans ejus qnf 
Hlitsil, conlradicore vercor, ged assero innumeros 
cssc scrmniios qui sine aitcntione avotanc. el qtii 
iliri pcssunt inconsidiTantiw filii. Talis est Η 
oratio cui admisCoMiiur malx cogilationes, et 

ξ ζαραμεμίχαται πονηροί διαλογισμοί, ένιαχού δέ J J alitjiiamlo pravaj aciiones. In quo enim tunc adcs 
κι\ πράξεις αλόγιστοι. Πρδς τίνι γάρ νομιστέον τη-
νιχαΰτα είναι τδν θεόν; Πρδς τψ λόγω τής ύμνψ-
δίας, ψιλψ κατ* σύτάς λέξεις; ή πρδς τω πονηρψ 
διαλογισμό); *Αποδέχεται τδ πρώτον, άλλά τδ δεύ
τερον ύπερμισεί. Καλά τά τής γλώσσης, ά)λ* ό νούς 
αντιφωνεί. Ούπω φθάνει προσδέξασθαι τίν ύμνούντα 
μ-ίνη γλώσση Θεδς, καλ απωθείται τον αύτδν, διότι 
τψ χρείττονι, τή ψυχή, πονηρεύεται. Φιλεί τδν με-
μνημένον αύτοΰ · άλλ' δτι ούκ έκ ψυχής, μή δτι γε 
βίης, άλλ* ουδέ γούν δλως μέμνηται, ού πάνυ φιλεί, 
μήποτε δέκαί βύη τά ώτα πρδς τήν τοΰ ύμνου κραυ-
γήν.άφιείς τον ύμνούντα τψ θεραπευομένψ δαίμονι. 

ιγ'. "Εφέλκη τδν θεδν, ώ άνθρωπε, οί; υμνείς 
έχείνον* άλλ' οΤς διαλογίζη τα*τοΰ πονηρού, απάγεις 

P A T & O L . G H . C X X X V I . 

sot Dcus? Utrum in nuda verborum oralionix 
liltera, an in inala cogi'ationc ? Priorcm arcipit. 
sed posiorioreni odit. Pulclira qu% tiiigua sonat, 
8ed dissonat atrnius. Blintiuc polcsi acioptum 
Deus babcro illum qui labiis tanluni ora1., &ed cum 
repfllii, quippe cujns potior pars, anima scilkef. 
p^Tversa cst. Diligit meniorcin sui: qul vero, nedum 
tota a»iina, ne ullatfiius quidetn nietnmU.emn haud 
valdc amat, et aHquandu ctaudii anrea ad ojos vo-
cem, permtilens psallenlem da?rooni cni famalatur. 

i 3 . Ailids Deurn, ο bomo, qnalenus eumccle-
bras; scd quatenus n ala cogUas, rcmoves opii-
imitn intim boitefactorein. Orc sapienter loqaeria, 
corde vero insipicnlor, quidquid in os renit 

10 
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cticens, Ct s;c misftos quxralio tlbi suggeiic, cura Α τον πανάγαθον σεαυτού. Ευλογείς τφ στόματι, &λο-

γίζη δε τή καρδία, ελευθερόστομων οίον, κα\ ούτως 
ήμισεύωντδ Ιν σολ λογικδν, οΤς ή μέν σαρξ ενεργεί, 
δ νους δέ σου παρών αποδημεί, θεραπεύεις τ6ν ϋεον, 
έπί τι βραχύ ψάλλων καλ μόνον * τω π) ε ίο ν ι δέ f 6j-

U$ qnrc caro facil, cxsidante inentis praesentia. Deo 
famularis, paulisper dunlaxal psallens; ci plerum-
que advcrsarium taiifi<:as,qutgaudei libi insultans 
dum ita psallis, elquidem merilo. Cum enim opor-
lcat benc orare ei inclamilare illi lerrifica, tu 
econtra das ci libcrlalrm ad te acccdendi, Deoqui-
dcm absona psallens, isli vero pergrata. Et videris 
idem agerc ac si una manu cbordas lilillans melos 
elicias canoruu», aliera vero testas coliidcns auree 
obtundas. Sic enim Dentn paulispcr jucundaits, 
qua eum cricbrare incboas, deiitdc ira inccndis, 
qua absnnig perlurbas cogiialionibus. 

νεις τδν αντικείμενου, δς χαίρει καταχορεύων σου, 
δτε ούτω ψάλλεις * καί γε καλώς. Δέον γάρ δν διώ-
κειν αύτδν έν τψ δρθά ψάλλειν, καλ έγκράζειν ούτως 
αύτψ τά είς φοβον, συ δέ άλλά πα^ησίαν αύτω 
δίδως έγγίζειν πρδς σέ, θεψ μέν άπψδά ψάλλων, 
έκείνψ δέ φιλητά. Καλ έοικας δμοιον τι ποιιίν, 
ώσπερ θατέρα μέν χειρλ χορδάς έπέρχτ^, ψηλαφών 

Β αύτάς είς κρούμα έμμουσον, τή δέ λοιπζ καταχρο-
τείς δστρακα, καλ ούτο> λυ-ε!ς τδν άκροώμενον. Ουτω γάρ τοι καλ τδν Θεδν βραχύ τι εύφραίνων, ο!ς 
επιβάλλεις αύτδν ύμνεϊν, είτα παροργίζεις, οΤς θορυβείς, άτοπα διαλογισμένος. 

4Α· Dctur ergo libi, ο fraler, et iiobis otunibtia, 
il!a amboreformari, et sic nos canere ininrbida, 
el Dco plariia ctpravis baud immista cogiiationibus, 
ui lingua et animus consoncnt in divino psalierio, 
eoncciitutn moJuIame rcruni uosirartim nioderalo-
re Deo. Nam, ai non ipse assisiat, «l alleiuionis 
jhnuain omnimodamqiic cuslodiam apponere dig-
iieiur, primuin inieiioris bominis ori ct labiis, 
deinde apparentis involucri, id est, exlertoribus ori 
ac labiis, qaac et ipsa liaud pauca indigcnl cuslo-
dia el atienlione : non peiTecte nobis in vim dirigi-

ιδ\ Γχνοιτο ούν καλ σοΙ, καί ήμίν δέ άπασιν, ώ 
αδελφέ, διορθωθήναι τά τοιαύτα έχάτερα, κα\ ούτως 
άθ^ρύδητα μέλπειν, κα\ θεψ φίλα καλ πονηροις δι*· 
λογισμοΐς άνεπίμικτα, ίνα καλ ή γλώσσα καί δ νους 
συμφωνοίεν ές θείον ψαλτήριον, ρυθμιζόμενα ύπ* 
αυτού τού διορθωτοΰ τών ημετέρων θεού * ώς, el 
γε μή αύτδς έχείνος έφίσταιτο, καλ θύραν περιοχής 
χαλ φυλακήν παντοίαν ευδοκεί τεθείσθαι, πρώτα μέν 
τψ τοΰ έντδς άνθρωπου στόματι καί τοίς αύτοΰ χεί. 
λεσιν, είτα κα\ τοίς τοΰ προφαινομένου θυλάκου, τΰ 
έκτδς δηλαδή στόματι καί τοίς ,χείλεαιν, 4 δή χα\ 

lur oratio, clqua ad ea exsislit ad Deuin elevatio. αυτά ούπ όλίγης δέονται καί φυλακής καί περιοχή:, 
Nobis eum scmper esl limenduia ne, iiiterioribus 
ore labiisque imprudentur aperii?, cum bonis affec-
libus niali qnidani snbiinroe:»nL, quales 6xpi«s 
experimur, emn orationibus recta non praeest 
cogilaiio. Skut, citm ovilia incuslodila palenl, 
nibil obslat quin tupus aliquando in evium gregem 
irruu;patt ct onniia inlus praedetur, «icul ctiam 
porlis iirbiuin nomliligonler asaervalis, subire pos-
suni siiuul-cmticivibusii quosodit sapiens rcgimen. 

ούκ έστιν ήμίν εντελής ουδέ ή κατά βίον ύμνψδιχή 
διόρθωσις, «αί ή δι* αυτής πρδς θεδν άρσις. Χρή 
γάρ ημάς άεί δεδιέναι, μή, τοΰ ένδον στόματος καί 
τών κατ* αύτδ χειλέων άφυλάκτως άνοιγομένων, συν· 
εισέρχωνται τοις άγαθοίς ^σμασι και τινα φαύλα, 
δποία πολλά έμάθομεν, δτε μή ταίς ψαλμψδίαις όρ-
θδς έπιστατεϊ λογισμός · καθά που καί έν άσυντη-
ρήτοις μάνδραις άνεψγυίαις ουδέν κωλύει κα\ λύχ» 
Ιστιν ού τ{ τών θρεμμάτων αγέλη συνεισπηδα^ 

χαλ λυμαίνεσθαι τά εντός * ούτω δέ καλ πύλαις πόλεων, δσαι μή φυλάττονται πρδ; άκρίβειανσυνειαέρχεσθα* 
τοϊς πολίταις καλ ούς ή όρθή πολιτεία μισεί. 

45. Opiemus igitur ιιι psadaiuus gimul ore et 
anima, el sic libiee sitnus diviuo iuflatx Spirilu 
el ila Deo repleli, quaienus pcrfecla eum canimus 
melodia, erubescauius labiis quideni vigilare, ani-
mo aniem dormire, ei ^sse orc quidcm vivos, rcli-
qua vero bominis parle morluos. Beitedicil Hiiguani 

ιε'. Εύχοίμεθα ούν ψάλλειν καλ στόματι χαί ψυχξ, 
καί αύλο\ ούτως είναι θείου πληρούμενοε Πνεύματος* 
καί γέμοντες ούτω θεοΰ, οίς αύτψ μέλπομεν όλομε-
λώς τε καί εντελώς, Ιχοιμεν έντροπήν, tjj γλώσση 
μενέ>ρηγορέναι, ύπνούν δέ τψ λογισμψ · και fjv 
μέν τψ στόματι, τψ δέ λοιπώ τοΰ κατ' Ανθρωπον 

Deos psalleiiiem; sed quid boc nobi* prodesl, si ^ θνήσκειν. Ευλογεί τήν γλώσσαν ό θεδς ύμνψδοΰσαν 
ιιοιι aniuiam quoque benedicalTNe pernititamus 
noa ludibrium advcrsariis, qui et ipsi, Cbrisium 
Salvalorem Filiuin Dei proclamaities, non lamen 
pro co cranL Nc, credila labiis loquela, ipsi alio 
divagemur; lanquain si quis, suffossa canali quaflu-
al via, deiude ducedat, aqiiam sineos alia boc i l -
luc dilabi. Non laudalur douiinus qui doruiil ipse, 
duiu famuliun frusira vigilare jubet. Nonne dorai-
ιια cst quae doruiti iti nobia niens, famulatur vero 
ia psalletido 'iiigua ? Ildius esl, crcdiie mibi, si 
M C liogua soia psallaiuns, pracside animo exsulante, 
sanabacis seorsiin psallere, C4 ijaipania tibilsqoe ae 
lyris, el quiboscunque musicis insirumeoiis lude-
baul velercs. Quare igilwr mclius?Quia ineus )11U 

τί δέ ήμίν εντεύθεν δφελος, εί μή καλ τήν ψυχήν; 
Μή παρέχοιμεν τοίς άντικειμένοις γελόΐν καθ* ημών, 
οι καί αυτοί θεοΰ Γίδν, τδν Σωτήρα Χοιστδν, κε-
χραγότες, δμως ού πρδς αύτοΰ ήσαν. Μή έφιέντες 
τή γλώσση λαλείν, αυτοί άλλαχού ^εμ6οίμεθα. κα
θά περ εί χαί ύδατος όχύτόν τις κινήσας, είς δδδν 
^έειν, είτα εκείνος άποσταίη, έτέρωθεν πλανάσθΜ 
τδ ύδωρ άφελς, δποι τύχοι. Ουδέ δεσπότης επαινεί
ται, αύτδς μέν καταχοιμηθελς, άγρυπνείν δέ μάτην 
ούτω τδν δοΰλον άφείς. *ΙΙ γάρ ού δεσπότης μέν δ 
έν ήμίν χοιμώμενος νούς, δουλεύει δέ ε£ς#ούδέν*δέον 
ή έν ψαλμοις λάλος γλώσσα; Κάλλιόν έστιν, ώ ού
τοι, έάν ουτω τ% γλώσση μόνη ψάλλωμβν, Αποδη-
μοΰντος τού κορυφαίου λογισμού, σαμδυχαις ψάλλειν 
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χαταμόνας, -χαλ 'δαμδουρίοις, καλ αύλοίς, καλ λύ- Α praeidei jttxu arlis regnlte, et souoa moderatur ad 
ραις, χαί δσοις μουσικοίς δργάνοις δμνουν οί παλαιοί· (faem eibt iivUntum; Ungva vei» psaUent, a qua re-
Διά τί δή χΑλλιον; 'θτι δη νους έκείνοις Ιτ.Λτατε1 movet alieutionem aberraiio cogUattoimm, rnent^n 
έντεχνος, δ χατ' έπιστήμην, καλ βυθμίζει πρδ; τδν Bon liabel coneineiHem, ncc nunieroa roodulanleiii. 
σχοπδν · γλώσσα δέ ψαλμωδδς, ής απάγει τδν λογισμδν ή τών ένδυμ*σεων άτοπία, νουν ούκ έχει ούτε 
συνά5οντα, ούτε μήν έμμελώς ρυθμίζοντα. 

ις'. Έπ\ πάσι τούτοις ιΐεν δια ζήλου ήμίν χαλ μι
μήσεως τών έχεφρόνων παίδων οί τά σπουδαιότερα 
τών μαθημάτων άποστηθίζοντες, οΤς *άνυ τι μέ-
μηλε "Λ εξαγγελλόμενα. Έχουσι γάρ τδν νουν δλον 
πρός τε τώ διδασχάλφ κα\ πρδς οΤς έξαγγελλουσιν. 
#0 πάντως ποιητέον καί ημάς έν τφ προσπηγνύειν 
τ&ννοΰν χαλ τοίς ψαλλομ**νοις καλ τψ παμμεγίστω 
διδασχάλφ ημών, ψ ψάλλομεν, ίνα ούτω μακαρίση 

Η. In hls onuitbua xmulandi el imiiand; nobis 
sttnl perspicacea pueri qui ediscendorum polissima 
mamorKer pronuntiant, et qoibos maiimae eat curas 
quod recHanl. Totam enim mcnletn advertunt et ad 
magisirum ei ad ea quac uarraiit. ld oportet noa 
quoque facere, et animum deftgere, tum in iis qu« 
psaNitnus, tuin in maximo noelro Magi*trocui psal-
liitius, ut orantes nos facial beaios pnefaiorum in-
slar puerorum, el jubeat nos horuin aimiles fieri. ψάλλοντας ή μα; δμοίως τοίς άναγεγραμμένοις πα ι 

δίοις, καί στραφήναι ημάς είς εκείνα τοΰτύ γε, εΓπβ, Β ei irt regid sui ba»redea et lilio» suos adscribal, 
χαί είς κληρονόμους τής κατ* αύτδν βασιλείας εγγράφηται, χαλ οία χαλ υιούς αυτού 

ιζ*. Εί δέ χαλ βεδν ύμνουντες,ή τώντινας θερα
πόντων Θεού αύτοίς, έχείνοις παρεστάναι δοξαζΑ-
μεδα, καί πατ* δψιν λαλείν, τί μή τδν νουν δλον έχ 
της έξω τύρβης τηνιχαύτα μετακαλούμε νοι, χαί είς 
έν συνιγείροντες, νόες αυτόχρημα γινόμεδα, συνδν-
τες τοίς ύμνουμένοις, χαλ κολλώ ντε ς αύτοίς τάς 
ψυχάς, καλ ούτω μηδενδς τών βιωτιχών έμπαζόμε-
νοι, μή δτι γε τών άτοπων, άλλ* ουδέ τών διά σπου
δής ά πάση ς ; Καχομήχανος γάρ ήμίν έχθρδς έγχά-
Οηται, σοφιζό μένος, μή μόνον λογισμοίς άτόποις 
άΓ.οδ',υχολείν ημάς τού θεού, άλλά που χαί/ταίς χρη-
στοτέραις τών εννοιών, ίνα μόνον όπωσούν τήν (κεσίαν 
ημών έγκόψη. καί μεδολύση, άλλα μεν ημάς λαλείν, 
Ιτιροίοις δε τδ νοερδν τής ψυχής εύχαίρως άκαίρως 

47. Si auiem Deum orantes aul aliquos lamulo-
rum ajus, arbiiramur noa coraui ipsis aslarc et fa-
cie ad faciem loqul, cur non oinnibus lunc cogi-
lationibuaa rcrura exteriorum tumultu avocaits <t 
in tiiuun colleclio, spiritus eflicinwr toti, praesentes 
iia quse dicimus, bisqtie animas agglutinanles, vi 
cuucla despicientcs fertvna, nou solum quaj mala 
fiuiit, sed e4 qua» omni cura sunl digna? ('allidus 
etiim pravi iuimiciis obsei vat, moliuta noe a D»o 
avcrlcre, uon perver»is laoiuiii, sedci opliniiscogi-
taiionibus, ul quocunque modo saliem precea no-
gtras inleriumpat, el macbinelur nos alia diccrc, ad 
alii vero animae intclleeimn opportune importune 
appticare. Sed noa, luni bymnos csnentee, (uni 

ίνισχολείν. "Ημείς δέ άλλά παΛ ύμνους άδοντες, καί C aliler cuin Dco ei sanctis ejus conversanles, ad 
άλλως δέ τώ θεψ καί τοίς αυτού έντυγχάνοντες, το-
ξεύοιμεν κατά σκοπού ένδς, τού είδέναι, ά τε λαλού-
ρεν, χαί οίς λαλούμε ν, ίνα τδν δεινδν αντίπαλου ούτω 
κατατοξεύοιμεν, εύστοχου ντε ς τής άνω κλήσεως· 

ιη'. ΈνΟυμώμεθα δέ καί, ώς, εί βασιλεί ομιλούν
τες ούκ ΙσΟ* ψ τινι τών έξω περιελκόμεθα,οΰδέ άλλα 
μέν λαλούμεν, είς άλλα δέ τδν νουν πα^απέμπομεν/ 
t<j> παντί πλέον έν ταίς θειοτάταις δμιλίαις τοιάσδε 
οιοχιστέον προσοχής καί συμφωνίας καί είς έν συν-
νεύσεως τής τε γλώσσης καί τής ψυχής. Ταύτα, ώ 
ϋίλοι άκροαταί, άρέσκοντα μέν ύμίν συναρέσκουσι 
χα\ έμοί * εί δέ αντιφωνείτε, ζητητέον άλλοθεν λύσεις 
χρείτιονας. Εύρήσετε δέ πάντως, θεού δίδοντος, τού 
ύπεσχημένου εύρίσκεσδαι τοίς ζητούσι, καί άνοίγε-
σθαι τοίς κρούουσιν. 

unum finem inlendamus, scilicet ad scieiidumquid 
loquamurei quibus Inqitamur, utlerribilem adver-
aariuni lelis confodiamus, feliciler coelesieni aain-
gcntcs !ixredifateni. 

48. Rccogitemus etiam nos, si cum rege coUo-
qneulca, ad niliil alienum distrahimur, ncc alia 
qnidem dicimue, ad alia vtro mentem avoca-
mus, mullo tnagis io divini* convcrsalionibus ten-
dere debcre ad laletn alicntioncm, coticordianiqno 
el conspirationem lingu» el animx. ILec, charissiitii 
andiiores, fii vobis placueriut, ei luiht compla-
ccnl ; si vcro contradiealis, mdiores alibi quac-
rendx sunt soluliones. Reperictis profecto, ton-
cedeuie Dco, qui poiib-eiur inveniendamqiiacrenti-
bus, el aperiendum ptihamibus. 

{JdSDEH BE 0BEDIENT1A MVGISTRATU CHRISTIAIVO DEBITA. 
Τον αύτου xspi υπακοής χαϊ εύατιΜας πρ&· D 

χούσης χοΑιτεύματι Χριστιαηχφ. 
α. 'ϊ'πομ^μνήσχων έτι καί έτι, ναί δέ καί διδά

σκων τούς έχατέρου τοιούτου δεδεημ νους άγαδού 
έν ήμίν (τάχα γάρ τίνες ουδετέρου £εήσονται, JA 
μέν, ώς μή έπιδεείς δντες διδασκαλίας, οί δέ ώς 
&4λου έμμελετώντες Απασι τοίς τοΰ θεοΰ δικαιώ-
ιμασ:, και δι* αύτδ πεπυκνωμένοι Ις άπαν άπ ), 

Ejmdem de obedicntia magiilralui Chriitunto 
debita. 

4. Admonens subiode, iino etiam doceus eoe 
inter vos qui vel aduionitione vel doctriita opus ba-
liettt (forlasse enim «ruul qui nculro indigeant, sire 
nulliua doclriux indigi sitil, aive omuibua Dei jus-
tilicaiionibus inleulo auioio sludcanl ideoqne 
corroboraii siul ad onine. ), adhancboui-
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liaro quae ad spirituaJem obedienliam protnotuinqn* Λ τήν παρούσαν όμιλίαν έπί παρακλήσει, τή είς εύη-
ad atisculiandiHi) animana exhorlatitra Bst, nonc 
acciigor, recurrens ad prima exordia quibus lu-
benter inbxreo. — Fuil tempus, ο fialrea, qno 
ncque lex, aol rcgula, aal ulla rationalis bomiui-
bnsquc digna adminislratio civitaiisquc bene ordi-
ir.u OB ooustiiutio inier bominea exsisteret, imo ne 
vits quidem secoritas esset, quia neque sodelas coi« 
bat,neqne concio babebaiiir,<ieque coeluscongrega-
batur, neque(cur enim iil quod omnium iristis&imum 
eai tacobo.?) bumaniias ac uiansurludu apparebat, 
qua? sola horainem efficit; cuju* rei detiionslraiio 
pnriim procul rppeienda, partiin ex argumeniis 
propinqnis dedticeitda, facilis erit el expedila. 

2- Aiavi nostri generis ac speciei, boinines pri-

xctotv πνευματικήν καί πειθώ καί υπακοή ν, ένίστη· 
μι,[άνα]δραμών είς αρχήν σκοπιμο>τάτην, έμοί καλώς 
άρέσκουσαν. — τΗν πάντως χρόνος, ώ αδελφοί, καύ* 
δν ου πω μή μόνον ού νόμος, ή κανών, ή ποίμανσις 
Ιλλογος κα\ άνθρωπο ι ς πρέπουσα, ή κατάστασις 
Ιθους απλώς έν άνθρώποις έκράτει, άλλ* ουδέ βίος 
ψκονομεϊτο, καθότι ουδέ δμήγυρις ήθροίζετο, ουδέ 
πχνήγυρις ήγετο, ουδέ σύλλογος έγνωρίζετο, τ ί μή 
λίγο τδ οΓκτιστον ; ουδέ ήμερότης έξεφαίνετο, καθ* 
ήν χαρακτηρίζεται άνθρωπος · καί ή τού λόγου τψ 
τέως άπόδειξις, εί καί έκ τών πο^ωτάτω, άλ)ά 
τρόπον άλλον έγγυτάτω, λέγοιτο άν δ·.ά τδ αύτόθεν 
εύπόριστον κα\ ούτω πρδχειρον. 

β'. 01 γενάρχαι τοΰ καθ' ημάς και γένους χαλ εί-
nii, simulaique nuinerum pritnarium aitpergressi ^ δους, οί πρώτοι άνθροιποι, άμα πυθμενικδν άριθμλν 
liberos procroaverunt, mutilalionem subierunl, si-
quidem pius Abel cilo decessil, baud raorte nalu-
rali defuncius, sed nece per diaboli invidiam illa>a 
abreptus. Ex illo autein tempore daemon improbifi-
simus batid desiit omnimodis dolis similia ncquitia? 
lolia et conlemporareis ei posieris inseiere, aique 
post fraudem qua paradiso majores noslros pnva-
vil, alia exproroil borrenda facinora Cainiiicae ma-
liliae simiiia, qu» eliamsi alius goneris sinl et mi-
noris quam csedes illa moirenii esse videantur, 
lamen saiis prope ad illam acccdunt et clanculum 
calamitatte mortales producnnt, quales polissi-
nmii exsurgere vidimus ex injusiiiiis ei lapinis 

έθεάσαντο τέκνα προβαλόμενοι, καί έκολοβώθησαν, 
εκείνου ταχύ άπεληλυθότος τού καλού "Λβελ, ού 
θανάτψ απλώς, άλλά τψ διά φόνου έκ διαβολικού 
φθόνου. Εκείθεν δε χρόνου κατα σπείρων ού διέλει-
πεν ό άρχέκακος δμοια ζιζάνια κακοποιίας τοις έπι -
γόνοις καί δψιγόνοις, ών δή ζιζανίων φΰμα καί έ-ί 
τον Αάμεχ εξέπεσε, μεθοδείων * καί μετά τδν δό
λου, δς τοΰ παραδείσου τούς ημών προπάτορας 
άφώρισεν, έτεροία έκφαίνει δεινά, τά μέν τής τοΰ 
Κάιν μιμήσεως έργα, έτερα δέ άλλοια, δοκούντα μέν 
έλάττω είναι τών φονευτικών, άπονεύοντα δέ π,'.δς 
εκείνα, καί ύπούλως κοριζόμενα δυσπραγίας Οανα-
τηράς, οποίας οίδαμεν ώς μάλιστα καί τάς έξ άδι-

quae uuper perpetravit (diaboius), ul perverlerct Q κιύν κα\ αρπαγών, άς ήνυε παρασχεδδν, διαστρέψαι 
aiiimans ralionale, pulcbrum, regiam, sapiens, 
dmnuin, ab angeli* proxiiuiiin, a Deo condiiuiji, 
aique defleclerei illud ad anieniiam et faceret, ui 
•ilius aeiaiie homines viia baud sapienter uterentur, 
sed potiusad mores beUtiarumdectfnarent. Unde ex-
oria estcalamiias tanta, ut mundus non auiplius ex-
sisiere viderelur. Quomodo enim mundus, ubi nou 
esl bomo? Quomodo aulem bomo, ubi IMUII-

diis iiou adurnisiralui ? 
3. Quia auteui e nalura? Icgibus fleri noti po-

4eiat, quin Ulie loliia commissa essenl bona quxdam 
grana, e quibus lcinporis succeesu messis divina, 
spicis frngibusque abundans, prodircl (guberiiabal 
enim sapieus agricola el adminisiralor mumli. 

το λογικδν ζώον τδ καλδν, τδ βασιλικδν, τδ ενΟεον, 
τδ δευτερεύον μετά αγγέλους, τδ θεόπλαστον, φιλι-
νεικών μεταστήσαι αύτδ είς άλογίαν, οΤς ούκ έλλό-
γως οί τότε τά είς βίον διέκειντο, Οηριώοη ζωήν 
έπαναιρούμενοι. ΤΗνδέ άρα δμο.ον τδ δυσπ:άγημσ, 
ώς εί μηδέ κόσμος ήν έτι. Πού γάρ κόσμος, ένΟ* 
μή άνθρωπος; ποΰ δέ άνθρωπος, έ/Οα μή τ* κό-
σμιον πολιτεύεται; 

γ'. "Οτι δέ ούχ είχεν ορθώς φύσεως, μή έν τοίς 
τοιούτοις ζ'.ζανίοις πσρσμεμίχθαι καί τινας κόκκους 
χρηστούς, έξ ών έδύνατο χρόνψ ποτέ λήίον άποτε-
λεσθήναν· θεού εύσταχυ κα\ πολύκαρπου (ωκονόμησε 
γάρ δ καί τεχνίτης γεωργδς καί προνοητής τοΰ 

quemadmodum eliamnum gubernal), et quin malU D κόσμου, καθά οικονομεί χαί είσέτι), έγκεχυμίσθαι 
φαύλαις έκείνα»ς ποιότησι καί χρησίμους, καί οιο>ς 
διαρτίαν Οεοφιλεστάτην άποτελεϊν, παρέχειντο τοί; 
τότε παρεξηυλημένοίς άνθρώποις άναμίς καί τίνες 
εμμελείς, κα\ έθλιβε ν αυτούς τά κακά τών άλλων 
εκείνα, λογιζόμενους, οίος δ Αδάμ καί ή κατ* αύ
τδν προμήτωρ άνθρωπος έπλάσθησαν ύπδ τοΰ θεού, 
απλοί πάντως εκείνοι, καλ άπράγμονες, καλ άποί-
κιλοι, κα\ πραεϊ;, καί ουδέν άδικείν είδότες, καί 
ώς ετάχθησαν τοιούτοι φυλαττόμενοι, αύξάνεσθαι 
καλ πληθύνεσθαι καί πληρούν τήν οίκουμένην, κ^ί 

υντ·.κή πλήρωσις, ού διαπεσόντος τοΰ Οείι,υ 

illis faculiaubus bonae quoque essenl adjuuclic qui-
bus vita Deo accepla formaretur: bominibus illia 
oorrtiplis iiUerfuerunl bic illic nounulli probi qui 
de caeicrorum maliiia dolebanl, repulanies qtiomodo 
Adai» ei prima generis bumani tuaier a Deo fuis-
scnlcreaii, simpliccs nimiruiii, tranquilli, nuilnlio-
iiis cxperles, inanstieii, injuste agcre i i c s c i i , cl 
quomodo sccure agenloa ad boc fwisseiti cousihiui, 
ul angerenliir, ac muliiplicalio facla s i l , divino 
praicepto ad exiium perdiicio. 
ώς γίνεται μέν τδ εκείθεν κελεύσεως ή αύςησις κχί ή πλ· 
κελεύσματος. 

4. Scd quamvis bonis ntorilms sludere jtibcan- δ'. Ψεύοονται δέ τήν προπατορική ν β.οτήν cl τ\ 
IU!, lamcn a vila mijorum recodunl, utpoje qui χαλδν κελευσθίντες πάσ/ειν, οία μή περί γήν, ώς 
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ίχρήν, μοχθούντες παλτά κατ* αυτήν έργα, ουδέ έν Α ιιβφιο lerrae, uil dfccebat, exercendae operam 
ϋρωτι προσώπου ποριζόμενοι άρτον, ούδε πρδ; λό
γον φντες χαί βιούντες, ώς δ βεδς ώρισεν, άλλα 
χατά σφών αυτών άπανθρώπως έρεθιζόμενοι, χαλ 
αλλήλους ταράσσοντες χαλ άράσσοντες καί σπαράτ· 
τοντες, χαλ πάντα δρώντες χαχά είς τους όμοίοις 
αύτοΐ; ανθρώπους, δι* ών άν εκείνοι τήν τότε μα-
χροζωίαν άπεύξωνται, ήν αύτοϊς παρέτεινεν δ 
θεός. 

ε'. Τί ουν οδκ άν έποίουν είς διόρδωσιν οί καλ τήν 
I άχρισιν χαί τδν άριθμδν μέτριοι άνθρωποι τότε, 
οί πρδς τφ Θεψ, οί χατά φύσιν, οί ευγενώς Άδα-
μαΐοι, ούς ή άγαΟότης έδιδάξατο τήν ίλαράν άν-
•οωπδτητα ; τΙΛέ ούχ άν μεθώδευον θυμόσοφοι τά 
?ς φιλαδελφίαν, μενοϋνγε θεόσοφοι δντες ; πώς δέ 

uavant, neque in suilore faciei panem acquirerc 
conseudunt, neque settindum rationem, ali Deus 
praecepit, vitam ac niores dirign?:t, sed contra se 
ipsos invicero crudcliler insurgunt, perlurbautes 
tese ac offendenies ei lacerantes. ei omuis geneiU 
mala infciunl iis qui aeijue ac ipsi botnines sunt, 
adeo ul illi vllar» longnevilatein, a Deo ipsia coti-
cessam, misifre detestentur. 

5. Qutd igUur non ficerunl ad mellorem condi-
tioriem rcducendam panci homiues itli prudenles, 
Deo acccpti, nafuree conveiuonler vivenue, Teri 
Adami pesleri, quos bona ipsoraiu indoles placidam 
doccbai hmnaiiilaiei» Τ Quid ιιοιι excogiiarunt iili 
qui a ratione sua, vel polius a Deo, ad fratrum cba-

OJ μή ένχπυρίζετο τά σπλάγχνα έχείνοις, καλ ή καρτ ritaiem siimolabaiititr ? Qnomodo viscera illis noit 
ίίαέχαίετο, ουτω του κατά άνθρωπον θείου πλάσμα
τος βραχύ τι παντελώς ήλαττωμένου θηριώδους 
χαχεντρεχείας, μόνης τής έπί τεσσάρων βάσεως έπι-
λειπούσης αύτοίς εΓς γε τήν πρδς θηρία "δεινά καλ 
ανθρωποβόρα έξίσωσιν καλ όμοίωσιν ; 

ς*. ΤΗ πάντως έχομεν έκ τών είκότων συνεννοεί-
σθαι, ώς πρώτα μέν άπωδύραντο άν εγκάρδια κατά 
σφας αυτούς οί άγαθολ εκείνοι άνθρωποι, κορεσθέν-
τες καταμόνας δακρύων · είτα ρέτριοί τίνες, ούς 
τοχατά φύσιν θείον ζώπυρον άνεθέρμανε φιλανθρω-
πεύσασθαι, είς έν συν^λθόντες βουλής, έσκέψαντο 
αν, τί τεχνησάμενοι άνακαλέσονται τδν παλαιδν άν
θρωπον. Τδ δέ εντεύθεν έντεθυμημένοι πρώτα τδν 

inqammala etint, quomodo cor non exarduil, cuni 
videreut divinam crcaluram, bomhtem dico, bcstiw 
propemodum esee inferiorem, iia ut id siiuiltlu-
dtnem besliarum ferarum atque ciiidelhim nibil 
fere deficerei nisi ut qiiatnor peilibug incedercnl? 

6. Sane a vero haud aberrabimus, si-conclu-
dimn* tllos boniiues probos primttm smnmo atitmt 
moerorc affectos lacrj marum coptain profudtsse , 
deinde pnucos quosdain, fervore divino ad fralrum 
amoreiu excitatos, consnliandi cauaa convenisse et 
de opiima deliberavisse ratione qua veierem 
honiiiiem revocarenl. Tum primo Deum crealorent* 
aiiimo sibi repraesenUnles mvocartint, ttl mundiim 

πλάστηνΚύριον, καί θεοκλυτήσαντες, έπιδλέψειν C suiim respiciat ccnversutu ad improbilaiem el per-
ίή τδν κόσμον αυτού περιτρεπόμενον είς άκοσμίαν 
χα>. ανασκευάζω μενον, καί μή άνααχέσθαι, πρόβατα 
μν.ν χαί βόας χαλ Απαν θηρίο ν διεξάγεσθαι χατά 
φίσιν, ώς ετάχθησαν, τδ δέ θεοείχελον αυτού πλάσμα 
ταραποιείσθαι άλογίστως είς άλλοφυές, παρεκλήτευ-
tav άν, μή παριδείν τδν άνθρωπον, ΧΛ\ αυτών 
άψυχων είς έλαττον διεκπίπτοντα, εΓπερ αυτά μέν 
ηρεμεί, καί τή κτίσει λυμαίνεται .είς ουδέν, δ δέ 
τεταγμένος έπλ πάντων, καί ού χάριν τά πάντα 
γεγονε, παράγει τήν εύκοσμίαν, οΤς έαυτδν απάγει 
έξαναλίσκων, καί φιλονεικεί, άπάνθρωπον καταστή-
ααι τδν κόσμον καλ (τόγε αίς αύτδν ήκον) άδέσπο-
τον. Έδυσώπησαν δέ άν τδν ύπεράγαθον Δεσπότη ν, 
xil μηδέ πρδς άκρίβειαν δίκης έπεξελθείν τοϊς ύπδ 

tiirbalotu, neque, dnm oves et boves et omnia 
airitnalia nalurae bges, ad quas condiiaa Tuerc, 
sequcrentur, crcaturam ipsi aimilem a naiura 
declinare sincrct. Oraveruiit Deum, ul ne de^pi-
cerei liominem, infra besiiarum ordiuem deacen* 
dentetn, siquidcm illac tranquille viverent nec ullo 
modo naturani violarem, bic aulcin qui onmibus 
praestat el cujus causa omnia facta sunt, mundum 
bene ordiualum perlurbal, el scipsum in p<:rniciem 
pracipitai, deiiique, quanluin penetf ipsum esc, 
bominibus ftt imperio privare iniindum nililnr. 
Praterea Dominum oinnis bonilalis foniem sttppli-
carunt, ne peccatis a multtludine perpelralis 
poeRam accuraie compensarei, neque suppiiciis 

τών πλειόνων πλημμελουμένοις, μηδέ άντιταλαντεύ- ^ quibu» illi in contribules saevteruut, aua commen-
cit πληγά; τάς έξ αύ:οΰ ταίς εκείνων, δι* ών κατα-
βάλλουσι τούς όμοφυεϊς, μηδέ έκδικήσαιτοΰς φόνους, 
τροβολήν έπλ καταδίκης ποιου μενον, ώς αύτδς μέν 
χαίρια καί ίλαρά καταβρέχων λιπαίνει τήν γήν είς 
άγαθδν εκείνοι ς, οί δέ χραίνουσι τήν αυτήν έμφυλίοις 
αΓμχσι, καί ήν αί καθ* έκούσιον βροχαί πιαίνουσιν, 
αυτοί λύθροις δμογνίοις μιαίνουσι, καί ώς ές λάχανα 
Ρρώσεως τάσαοντις εαυτούς, άλλος άλλον άλληλο-
ναγίας νόμψ καταβροχθίζουσι. 

ζ*. Ταύτα δέ εκείνοι εύξάμενοι (ού γάρ άν διέλι-
«ν Λ τά νήπια καθά φολάσσων, ούτω καλ σοφίζων 
Κύριος, καλ χαίρων, εί καί έξ εκείνων έπαινον 
καταρτίζεται, μή ΧΛ\ άνδράσιν έκείνοις χρηστοίς 
χα: ένίστερνισμένοις τδ φιλάλληλον έπιπνέειν έν-

suraret, ne<]ue (xdes ulclacereUir, sed poliut 
pueiiam diffcrrei, quippe qui opporluno et fecundo 
imbre pinguf in reddeiei lerrani in ulibialetn eorum 
qui frairum sanguine illam bunieetareni, ei quaui 
pluvia divinitus lenigne concessa itnpingual, cou-
eangnineorum cruoribiis polloerent, et quasi 
obsoniia hihilo piaiSlarent, semetipsoa invicem 
devorarenu 

7. Poeiquam sic oraveranl illi (Detis enim qtii 
vcl ipsos infantej non soluni custodii, aed eiiara 
sapicnies rcddit ab itsque landera sibi offerri gau-
dct, viris iilis bonia aique cordalis fraternam indidit 
chariutein, t(a Hl partim gupra bunc snundum elaii 
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pariim httic mundo, uli Α νοίας, ώνταίς μέν άπτοιντο άν αύτου Θεοΰ ΰπερ-cuin Deo cohxrercnl 
Deo placcl, addicti essem), 61 consilhm quod et 
Dro graium el (Vatrum saluti milc essei, ceperanl, 
in aniinuiii induxerunt, similcm, si posseni, coetnm 
con^regare ei concionem contocare in qua de 
pnblieo bono ac salnie deliberareiur. 

S. Citm auiein brcvi temporc eam coegisset 
T)eus qui cliarilaiis pacisque amicus e$lfquare etiam 
Adamum ad ipsius imagitiem efliiixit, volens ol per 
lotum lerrartim orbem ejuspoateri nniltipHcarentur: 
ill i , iani|uam dociores divinitus inspirati et coelesti 
sapicnlia insinicti, qune neceasaria aptaque vide-* 
bauitir, expoeuentnl. Revocantca euiin in niemo-
riam priino» parenles quorum etemplo audilores 
ad vtiae honcatatem ascilare siudebanl, ad foriius ' 
eis pcrstiadeiidum dixerimt, iJloa ab ioiiio oonuiai 
uniim a Deo accepisse pnecepium, idque facile 
obserTandiim, el cui obedieutes ipsi dii essent 
evasnri, llti adlent transgressi prxceptnm, feccruut 
Μ ve;KTalhlis paradreus relinqueretur riesertns, el 
omnce qni ab iniiio ibi cougregaii iuerant, jam 
Hlo excludereuUiiY hoc golum Dco iis injungente 
III per pfopagaiionem mulliplkati terram comple-
reni. Jam Vero, pergentes dixerwu, posteri eonim 
taniae praviiati sc dederum, m iion solmn digni 
aiut qni e lorra prorsus deleaultriv sed qui vivi in 
larlarum deirudanlur. Dt auiem acriorem slimulum 
addereul ei accuaalionem graviorem reddercnt, 

κοσμίως, ταίς δέ περί τά χάτω στρέφοιντο έγχο-
σμίως άμα κα\ θεοφιλώς), καί τδ εντεύθεν κυρώσαντες 
βούλευμα φιλόθεον καί φιλάδελφον, άπετόλμησαν 
άθροϊσαι, εΓ που εύρισκον, όμοίαν λογάδα κα\ ομάδα 
σύστησα σθαι, χαλ κηρύξαι σύνολον πολυάνθρωπον 
έπί άγαθφ κοινψ τε καί ^ονι. 

η'· Ός δέ ταχύ συνήξεν ό θεδς εκείνη ν καθοδη-
γήσας, δ τήν άγάπην χα\ τήν είρήνην φιλών, καί 
δι* αύτδ χατ* ε 1x6να εαυτού πλάσας τδν Αδάμ, κα\ 
πρδς δμοιον τέλος ένδούς τδν έν τψ κόσμφ δι* εκεί
νου πληθυσμδν, πάντως άν έλάλησαν εκείνοι, δσα 
καί διδάσκαλοι ένθεοι, τά δέοντα, καί τ$ θεόθεν 
έπιπνσία σεσοφισμένοι * χαλ άναβάντες τή μνήμη, 
έςτούς προπάτορας, καλ δι* εκείνων προθέμενοι 
έναγαγεϊν τούς άκροωμένους είς βίου ορθότητα, 
προήγαγον άν είς χάριν πειθούς, οϊαν μέν μίαν έν 
τολήν εκείνοι πρδς Θεού πρώτοι έπιταγέντες, £α-
δίαν έκείνην έξανυσθήνάι, ώς καί θεούς είναι τους 
ύπακούσχντας, χαλ παραβεβηκότες αυτήν, μονάδα 
τδν σεπτδν παράδεισον άφήκαν είναι, ώς έ(ω εκεί· 
νου μένειν τούς καί έν αύτψ ηνωμένους, τήν αρχήν, 
καί είς πληθυσμού σπέρμα καί αυξήσεως άφειμένους 
κατά τήν τού Θεού κέλευσιν, οΓαδέσί έ ς εκείνων 
καί δσα ποιοΰσιν αποτρόπαια, δι* ών καταξιούντβ ν-
μή μόνον άπάσης γής έκβεβλήσθαι, άλλά χαί ζών
τας είς αύτδν καταδΰναι τάρταρον. Δριμυττόμενοι 
δέ τήν έπιχείρησιν ταύτην, καί τήν κατηγορίαν 
έπαύξοντες, ήπειλήσαντο άν τοίς διδασκόμενοι;, 

minUabundi audiloribus dixoninl: Si Deus para- ^ x a \ f ω ; g \ τ σ ν άγιον παράδεισον άοίκητον δ Θεός 
riisiun solummodo iiibabitalum relinqui voluil, 
quouiodo lertx parciturus esi quani nos infandis 
critmnibus commaculaimis? quomodo haud faciet 
aliemlruti), aiu ul lerrnm coitftraclain capilibue 
incolarum impingat, aui coelo dojcclo universum 
doieal, aiu diluvio submergens, quod eiiam accidit, 
gcnua bomanuin qiiod, cuinpulcberriinura esgedebp-
xcl, nnnc oinninni pessimmn esl, prorsusexscindal ? 

9· Porro inagisui sapteulea in medium pro-
diixentiil bomio^a ulcerbus otnnique vnlnemm 
genere laboranies, eo&que palaro osiendcntes, ut 
vcl sic ivsipiscenlibus misericordiam iiijuugerenlf 
C H I B viluperio eis objeclanlcs. qaales ex qualibus 
rcdderem conlribules, alios muiilando, alios exse* 

άφήκε μένειν, πώς άν τής λοιπής φείσαιτο γής, ήν 
έργοις άχρειούμεν αισχροίς ; πώς δέ ούκ άν δυοίν 
θάτερον, ή τδν ούρανδν κατα^άξας έπιτρίψη τδ 
πάν ή άνατρέψη αυτήν, έπικαταστρέψας τοίς οιχή' 
τορσιν, ή δμβρψ κατακλύσας, δ δήποτβ κα\ απ
έβη, άφανιεϊ καί έχ καλλίστου έποφειλομένου κά> 
κιστονάρτι γένος ανθρώπινου; 

θΓ. Παρήγαγον δέ άν οί αύτομαθείς εκείνοι σοφοί 
διδάσκαλοι ές μέσον καί ανθρώπους βεβλαμμένους 
έλκεσι καί λοιπαίς πληγαίς καί ύποδ [ειγματίζοντ]ες, 
ώ; δυνηθήναι καί έλεον τοϊς έγηγε'ρμένοις είσβαλείν, 
τούς μέν τραυματίζοντες, τούς δέ συγκόπτοντες, πολ
λού; δέ Χαί κατακόΐϊτοντες, τούς πλέίους δέ κακο-

cando, mullos interficiundo, pleroaque omni modo 5 ποιούντες είς πολύτροπου, ώ; εντεύθεν τήν ζωήν 
mafe iraciando, ul eiiam lalia vila Abelis ca?de 
mifierabilior censenda sit. fusuper eoinineinorariiiH 
meium qui Gainum invaserit, et a facie Dei rejec-
tionetn, et v«Uus endoreni ad quctn Adainus, ubi 
leve quid peccaverai, condemtialus fuit. Dcnique 
iribulorum ac apinarum injccerunt inenlionem, 
qnibus bomo, Deo irascente, in agro laborando 
piingihir. 

10. Multa igiiur ejusmodi pronunliarlml, ei pra-
vmn illum morbum, quo isii ferarum iu»lar in se 
invicem aiBviebant, excidere studuerunl, Deo 
emniiio eortim verba confirinante docirinamque 
adjuvanle, aiqiic deniuui iranquilli cxspectarunl, 
bt auditoribus persuasum cssct. Ab boc indc lem* 

ήγείσθαι χείρονα τού κατά τδν "Αβελ θανάτου, άνε· 
μίμνησκον δέ άν εκείνους καί τρόμου, τού κατά τδν 
Κάιν, καί έ/βολής άπδ προσώπου τού Θεού, κα\ 
Ιδρωτών προσώπου, καταψηφισθέντων τού προπάτο-
ρος, έφ* οίς βραχύ τι παρέβη · καί τριβόλους παρήγα-
γον είς ένθύμιον καί άκανθας, αί Θεού παρόξυναν-
τος κεντούσι τδν έργάτην άνθρωπον. 

ι*. Κα\ τοιαύτα πολλά εκείνοι ποριζδμενοι, καί 
τής φαύλης νόσου κατεπάδοντες, ήν Ιπασχονοί κατ* 
αλλήλων έχθηριούμενοι, πάντως άν συλλαλούντος 
τοΰ Θ:οΰ, κα· συνεπιλαμβανομένου τής διδασκαλίας 
αύτοίς, είχον άν ήρεμα έφ* όποσονούν πείθειν τούς 
άκούοντας* καί τδ ΙχείΟε.ν ήμερων ήλαττονοΰτο ή 
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χαχ·χτφ συχνφ τής διδασκαλική; έντυχία;, καλ είς Α pore imminuta est improbilas.cum doctrina perpetuo 
δσον καί δσον ή φαυλότης ε^άϊζε, κ χι ή αδικία 
συνέ στελλεν έαυτήν · κα\ δή συννεύων έκαστος εις 
ψυχήν καί προβαλλόμενος αιδώ καλ νέμεσιν, έσωφρο-
νίζοντο, καί δνειδιζόμενοι έμάνΟανον Θεοΰ είναι άν
θρωποι, κα· ώς πρδς εκείνον δφείλουσι γράφεσθαι, 
ου τήν «ίχόνα φοροΰσιν, και οτι βαλήν τών έπλ γής 
έτάχθη 0 άνθρω-ος είναι, καλ ένετρέποντο, καθά 
έχρήν, έάν πεπλασμένοι τοιούτο*. αυτοί 5ιαφέρωστ 
χατ' ·ύ5έν μάργων τήν γαστέρα θηρίων, ψευδόμενοι 
τον σκοπδν τοΰ θεοΰ, χαί ουτω προκαλούμενοι τ**ν 
σατχνάν, χτήσασΟαι α ύ τους είς οίκείον λαόν. Κα\ 
τοίνυν ώ; εν υπαγωγή τινι άνέβχιχον τφ λογισμφ 
ύψοΰ, καλ έφρόνουν ούκέτι γήινα είς τδ πάν, ουδέ 
π·ρ\ τά χάτω έκύπτχζον * είς ούρανδν δέ άναβλέπον-
τες έκ διαλειμμάτων ού μακρών, κα\ τδν τοΰ κόσμου 
ποιητήν εννοούμενοι, καλ ούτως υψηλά φρονείν άπαρ-
ξζμενοι, καλ τών περιπεζίων ύπεριπτάμενοι, τού 
θεοΰ ένήρξαντα γίνε σθαι · χαί αρχήν σοφίας τδν 
έχείνου φόβον. προκεντήσαντες, έγρά?οντο είκονιζό-
μενοι πρδς αύτλν, καί έπείγοντο είς δσον έξήν πρδς 
μεσότητα. Και αί χείρες τοΐς πολλοίς έγίνοντο έργου, 
χατα^ιπτοΰσαι τά είς χακί αν δργανα, είτε λίθοι 
εκείνα, ε τε ξύλα, είτε χαλ ξιφών προβολαί* χαλ 
ήρεσχε τοίς πλείοσιν ή τοιαύτη διαγωγή, τοίς μέν 
όδιχουμένοις, δτι ούχ ί πάσχον έτι δμοια, τοΐς δέ 
ερχόμενοι ς διά πάσης αδικίας, δτι ούχέτι πράγματα 
ούτε ίχουσιν ούτε παρέχουσιν, ουδέ μονίαν βίον 
βσκοΰνται τδν άγριον, άλλ* είς άγέλας βεοΰ ξυναγεί-

Β 

inculcarelur, el injtisiitia rcccssit. Omnee enim 
unanimi smdio atl pudoreni ac poenilenliam con-
tersi viiae raiionem eniendarunt, ei increpaii 
intellexcrunt sc esse Dei homines qui ei cujua 
imaginem ferrenl, «cse addicere dtberciil, praescrtim 
cmn bomo totius tcrrarum orbls rcx consiitulus 
essci. Imo pudore qi:o dccebai, correpti *unt quod, 
uipole lales creati , in nulla re a feris. voracitatt 
inservieiilibtia diffcrrcnl, flnem a Deo j>ropositum 
haud aiiingareiif^ alque sic satanam provocarent, 
ui ipsos lanqiiam autim popnlum possideret. Itaqtie 
animura ad superiora exiulerunt. neque ampl ;w 
terrenis iohiaverant, neque inferioiibns smdue-
runl, sed saepe ad coelnm aspiciemes et niundi-
creaioris rccordaii, cceleslia sapere et, reliclis 
lerreslribus, Deo se co.naecrare coepcrunt. Quo 
factum eat ut, tiinore Dei tanqtia.ro initio sapienliar 
commoti, ad ejug armilitudinein se componerent el* 
uioderafioni icmperantfaeque pro viribus sMi.derent. 
Muhi i^itur, abjcciis injusliliae inslrumenlie, lapi-
dibue nimiritm, lignis atque gladiis, ad opera ntilia 
seae accinxerunt, fnilqiie talis vivendi raiio plerigqtie 
accepta, injuria nempe affeclis, quoniam baud 
amptius lalia patiebantur, el lllis qui injusii fue-
ranf, qnouiam neque wgotia habebant neque 
faceasebant, neque amplius ferarum more vivebant, 
fed divino roeiui acceositi concordiaa eperaot 
navabant, ex boslium numero ad fratrum consor-

ρονται, καί ζώσι πρδς χάριτας, ούκουν εχθροί μένειν Q tium Iransgressi. Cesaavil ighor morosilae, iran-
ιιχναζόμενοι, άλλ' είς αδελφούς ταττόμενοι. Καλ 
γούν έλύετο ή άκρα σκυθρωπότης, χαλ Ιγαληνίων 
οι όφρυώμενοι, χαί έθά^ουν συναγελάζεσθαι οί {ίο* 
νάδες, καί οί σποράδες είς εγγύτητα καί φιλίας ένω-
σιν ήςχοντο, καί οί διε^ωγότες άχέστριαν έξεύρι-
σχον τήν όμόνοιαν συναπτόμενοι. 

ια'. Καί έχαιρον μέν πάντως καί οί λαοσυνάκται, 
ούς πρώτους ό κατά βεδν (ήλος είς τδ τοιούτον κα
λδν ήρέθισε * καθ* υπερβολή ν δέ μάλλον έ ξεγίνετο 
χαίρειν τοίς τοΰ αγαθού άπολαύουσιν, είπείν δέ 
άχριβώς,άμφοτέροις έπληθύνετο ή κατά βεδν ηδονή, 
τοίς τε ποιούσι τδ άγαθδν, χαί ούτω θείοι ς άποφαι-
νομένοις, καί τοίς εύπαθούσι κατ* αύτδ, καί άνθρω-
«ίομένο:ς πρδς άλήθειαν. Καί τοίνυν συνιρχόμενοι 

quilli iuere auperbienles, in societatera coiverunt 
•olilarii, ad eodalilatis amicitiaeque vincula acces-
eerunl diepersi, ei qui aniea disjuncli fuerant in 
morum alque animorura consenau solaiium dulcia-
simum invencrunt. 

II. Quarc gavisf sunt gentium conspciatores 
quos primos ferror divintis ad banc rem bonam 
perfliiondam cxciiaveral; multo magie aulen gavisi 
sunl qui boc beneflcio fruebantur, fel poting, ui 
accurate loquamnr, airique gaudio divino repleti 
sunt, niiuiruin et bi qui bujus beneficii aucioree 
facli ct sic lanquam divi reddili fueruni, et ilii qui 
hoo. beneflcio imperliti revera homines facti suni. 

τανδαισίας έχάθιζον, χαί ομιλίας έπα^ησίαζον, © Congressi igilur convivia insUluerunt, et fesliviia-
χα\ πανηγύρεις ήγον, άς έσχεδίαζονοί χαιροί, καί 
έώρταζον ώρια. Εί δέ μήπω τά τρυφερά ιδέσματα, 
οίδεμήν οίνος έπεχωρίαζεν, ώς καί τραπεζοκομείν, 
χαί είλαπινάζειν, καί ήδέως οίνοπυτάζειν, άλλά έπι-
νοίαις έτέραις, ώς δ χρόνος έδίδου, έξωσίουν τά φι-
λοτήσια' χαλ ήσαν χορό*, χαί τίνες 4>δα\, χαί στίφος 
ήθροιζσν οί τδ πρλν μονήρεις, χαί ή έχ κοινού χάρις 
έχείνη πλείστη έξεφαίνετο, χαί ή αγάπη κατεσπεί-
ρβτο, απαγγελλομένη μικρδν δσον χαλ βλάστη ν καί 
αΟςην τήν δέουσαν. 

ιβ'. *Ως ούν ή διδασκαλική έπφδή έχανήγεν ήρεμα 
χατά βραχύ τούς χαχέκτας ές ύγείαν αληθή, εύ 
μάλα πεφυχότας άποχαθίστασθαι είς τδ τοιούτον 
χαλδν, χαλ τδ άγαθδν έπηυξάνετο, χαί αρετή έπλη-

les annuas egerunt. Jam vero ai carebant adluic ci-
bis delicatioribat aique vino, ila ai neque exqui-
gitiori mensariim apparaiu, neque dulci vini potu 
deleclarentur, ta.ineo aliie rebus, prout lemporis 
opporlunhas concedebal, feaiivilates suas condive-
runi : fuerc nimirum tripadia etcarqiina, et qui 
prius solitarii fuernnt, in coetum coivere, et in 
propaiulo fuerunt beneflcia unionis atque consorlii 
maxima, et charitas noQ solum radices egii, ve-
rum etiam sensim senaimque incrpmenta cepit. 

i2 . Poslqiiam igiiur brevi (empoce doclrina saa-
vis ad bonam valetudiiiem redaxerat eosqui aniea 
male valebant, siqnidem a natura ad talis boni 
perceptioacm apti crant, ei bonestas creverat, et 
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virius iuvalueral : luuc cousiliarii illi prudenles χ θύνετο, είσηνέχθη τδ εντεύθεν γνώμη πρδς τών έν-
ac gravcs senieiiliani ία mediuiii protnlermtt, ut 
eiaius ille naturalis, qoeni veluti divinmn inslilu-
nnn diceres, flgereturae conservarelur. Quamsen-
tenliam ubi audivere, qui jam jllius bemficii par-
ticipes erani, iubenler acquieverun1, et cbarilas niu-
tua Aiirum iu iuodum promoia esl, iia ul cuncii ad 
biijusmodi feliciuieni relinendam conscnlirenl. 
Universis igiiur hoc placuii vcl post primam audi-
lionem, et decrelum est, ut bonum miperrime re-
perturo in lerapus fuiurum propagarelur, neque 
ullo modo iade declinaretur, Jaiu vero quod sic 
placuerat de die in dicm inagis coniirm iium est, 
salus coimnunis siabiliialem accepil, ei deereium 
usu diurno ία coasueiu linem abiii qua?, ubi in lu-

τέχνων καί σπουδαίων βουλευτών εκείνων, μεθοδευ-
θήναι παραμονήν τινα, χαλ φυσικήν χαλ ώς οίον 
ταμιευτικών συντήρησιν του θεοπέμπτου ευρήματος* 
κα\ οί τήν γνώμην είσδεδεγμένοι δι* ακοής, ώς ήδη 
του κάλου γεγευμένοι, έγλυκάνθησαν, καλ πόθος 
Αλλήλων είς πλέον ειλεν αυτούς, καλ ή,ψυχή έκαστων 
έφίλει τδ παράμονον του γλυκίσματος. Εύηρεστήθη 
τοίνυν άπα σι τδ πράγμα · καλ δπακούσαντες είς 
ύπακοήν ώτίου κατένευσαν κυρωθήναι, γίνεσθαι τδ 
εύρημένον άγαθδν καί είς τδ έξης, ώς ούτως αύτδ 
καταπράττεσθαι, και μή άλλως. Καίγε έχραταιουτο 
έπ\ πλέον καθ* έκαστη ν ήμέραν τδ ούτως άρεσαν, 
κα\ κοινον καθειστήκει τδ έρμαιον, καί τδ δόγμα τ7| 
συχνή τριβή έστήρικτο είς αύτδ δή τούτο έθος, δπερ 

ccni prodiil et inler bomines apparuii, abundaii- ** έκφανθέν είς πρόοπτον, καλ τεθεαμένον ήλίω, και 
άναλάμψαν έποίησέ τινα περιουσιασμδν κτήσεως, 
καί, ώς ούτως είπείν, βιότιον, καλ αύτδ κόσμιον. 

ιγ'. Καλ έπα^ησιάσατο εκείθεν χρόνου τεθα^ψη
μένη συμβιότευσις, καί παρήχθησαν αφελείς κοινω-
νίαι, καί ύπηύγαζον συναλλάγματα· έμελετάτο δλ 
καί τις θρησκεία όμθή μετά λογιότητος, έπεγνωσμέ*-
νου τού πάντων ποιητού θεού, ώς έξήν, άρχαίκώ 
τερον, καί έπωφείλοντο χάριτες θείαί τέ τίνες, καί 
δσαι δέ κατ* άνθρωπον καί έφιλοσοφείτο δικαιοσύνη, 
το πάμμεγα τοϊς έν βίψ καί χαριέστατον αγαθόν 
καλ ούκέτι πνίγες ήσαν, άλλά μερίδες, τδ παροιμια-
ζόμενον' καί οί μέν αδελφοί ανενόχλητοι έμενον 
ήμερότητος λόγψ , χαράκτη ριζούσης άνθρωπον , 

liam qnamdaui ei ul iia dicain, vhae splendorem et 
inagnificenliam produxit. 

13. Ab ilio iude lempore- bomines secure ac 
tranquille conversabaalur, amicilise liucerae xige-
banl, foedeia sanciebantur ; porro culius verus ac 
ralionalU invaluil, siquidem Dcum crealorem 
tmiversi» uli prius, cognoscere csperunt eique, 
sicui boiniuos decel, gratias agere. Praelerea suin-
lnum suavissunuojque vilae bonum, jusiitiam dico, 
coluerunt, ueque ampliua suffocationes. ui \u pro-
verbio esl, sed pariiiioues fuere. Mausueiudo, 
primaria bomioia nota, iranquiUum reddidii fra-
irum coDtubernium, Urra aulem alma malcr, plu-
rinum laborata esi arando , fodiendo, sulcando, Q φχλείτο δέ ή μ ή τη ρ γή, βοθρευομένη καλ λαχαινο-
e.t oiunis gencris nulriiiiciila ac delicias prolultt, 
illa quidem ad nccessitaiem, bas aaiein ad abun-
danllam. 

14. Nec tninus Venus vulgivaga veluii in oblivio-
nis oceanum submersa esl, ejusque loco malrimo-
niuia inlroduclura sanclificavii bominum conju-
gium. Amor CODQUIUIUS discessil, singulic nupiiae 
iusiiUilae suul, el anusquisque unain ac propriam 
uxoreui cognoscens in liberos baud spurios pater-
nam exercuil poleslaieni, denique ad Adanii Evas-
que exempluin, ipsiav anle oculos posiiuin, una 
t:aro fuerunt, el ad lale exeinplar couspicuuin C O Q -
foritiali HUa eimiles fieri siuduerunl, ul ii qui iu 
puslcrum auiori plurium feminarum indulgerent» 

μένη καί σκαπτομένη τά πλείω, καί άνεβλάστανε 
παντοίαν τροφήν, άμα καί τρυφήν, τήν μέν κατά τδ 
αύταρκες, τήν δέ καλ ε Ες ύπέρπλεον. 

ιδ\ Έπαύσατο δέ κατάδυσα ώς είς πόντον λήθης 
καί ή αδιάφορος Κύπρις, καί τις γάμου τύπος έπασ-
ελΟών έσέμνυνε τήν κατ* άνθρωπον συζυγίαν* και δ 
μέν άγελαιος Έρως έπτερύξατο, ίδία^ον δέ τίνες 
θάλαμοι, καί γνωρίζων έκαστος μίαν Ιδίαν, έδέσποζε 
καί τέκνων ουκ αμφιβόλων, καί ή κατά τδν Αδάμ 
καί τήν Εύαν σαρξ μία ήν αύτοίς, ώς οΤα πρδ οφθαλ
μών * καί τυπούμενοι πρδς παράδειγμα τοιούτον 
έπ4ψιον, προεκέντουν αυτούς είς ίσότυπον έπί αί-
σχύνη τών ϊσύστερον κοιναποιησομένων τά γύναια* 
καί είχεν έκαστη σκηνή καί άπαν κατάλυμα, καθά 

pudorc suffuudcrenlnr. U»de faclui» est, ul quod- D τι έθνος ή καί φυλήν, τδν άνδρα, τήν γυναίκα, τούς 
vi$ laberoaculum, quodvis diversorium suain vel-
uii babercl geiilem ac familiam, maritum uxorem, 
l.beros, el quicunque cum eis degebani boc vin-
culo novo conjunciL Ei diabolus Τ Dicerce bunc iu* 
tcr iilos lunc baud vixisse; deiiuebalur eiiim in 
locis quos Domiuus uon visilabai ; boiuo attteoi 
rcvera erai bomo. 

15. Porro bomines illi Deo accepli qui bnjus bo-
ni auclores auasoresqiie fueranl, nimiiiiu quanium 
ore oinnium celebrali, adiuiralione, laudibus, feli-
cilationibus elali,ad principum digniuieui erccli 
suut, aique iia celebrcs facii digiaque babili qni 
rei publicae curam gererenl ei deinceps ΥΚΦ pro-
ftpcra: iiicreiiicnlLs prospicereul. Nouaulli auicm, 

παΐδας, καί δπόσοι άλλοι ξυνδιήγον αύτοίς θεσμώ, 
τψ έξ έθους καινοφανούς. Καί ό δαίμων; *Αλλ* ούκ 
άν είπες αύτδν ενταύθα γε ζήν * είχον γάρ αύτδν τό
ποι, ούς ούκ έπεσκόπει δ Κύριος * κα\ ήν ό άνθρωπος 
άνθρωπος τψ δντι. 

ιε'. Και οί τδ καλδν τούτο έξανύσαντες ΟεοΤιλέ· 
στατοι πρωτοσύμβουλοι κα\ άρχιδιδασκαλοι δια πάνυ 
λίαν πολλού λόγου έφέροντο, θαυμαζόμενοι, εύφη
μου μενοι, εύλογου μενοι, καθιστάμενοι ές άρχοντας, 
τιθέμενοι ώς είς κεφάλας, καλ ούτω περι βλέπομε νοι, 
και άξιούμενοι έπισκοπείν τά xat* αυτούς, καί 
προσεπιλαλείν τά ές πλείω βιώσιμου έξόρθωσιν* 
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"Οσπδέ πρ*ς βαΟεϊαν τόλμαν έπιβάλλοντες Ξτυχον Α hoc vcluli miraculo perculsi, eo usque progressl 
εφθαΟματι, και Οεους i ποιου ντο τους τοιούτους, χαι 
ιίς τ:να κρείττω φύσιν αυτούς ένέγραφον, έκπλητ-
τόμενοι τής ένθέου τέχνης, εΓπερ ουτω πείθοντες 
ί'.δασχαλικώς έχ μικρού δειν άλογων εί ; λογικούς 
%ι\ λογίους τούς μή τοιούτους διεβίβαζον, και τούς 
μηδ' αύτδ τούτο είδότας, δ τί ποτέ έστιν δ πρδςάλή-
6-tav άνθρωπος, εϊς ενθύμιου καί αυτού θεοΰ μετε£-
έύθμισαν. 

ις'. Έπεγνωκύτες ουν οί πρώτοι αύτοοιάκονοι τού 
χσλοϋ εκείνοι, ώς χαλ βελτιοΰσι τούς ανθρώπους, 
χζί θαυμάζονται, και ούτως ές πλείω ζήλον διαθερ-
μαινόμενοι, καί οΤς έμακαρίζοντο, είς έπίδοσιν παρ
επόμενοι, καί ούτω πληθυνόμενοι προσθήκαις καί 
6:5αχαΐς, καλ δράστηριώτεροι αποτελούμενοι, άγεί 

ευιιΐ, iit illos inler deos referreol c l superiori na-
iuric nrdini acccnserenl, obsiupefarti nimirum 
viruile divina, qua, nonnist instilulione ac por-
suasione, ex iisqui propemodum bniii fueran!, ra-
liouales ac prudenles fecenmt, eosque qui ne nos-
sent quidcin quid revera bomo easet, ad Dci voliiu-
tatem iransformarunt. 

16. Cuin igilur primarii hnjus boui auclores 
auimadveriissenl, bomines hoc modo * mcliores 
i icri , seipsos autein in admiraiione essc niajori, 
incensi sunt studio ac fervore, el laudibus quibus 
ob novani prosperiialem lam felici successu auge-
accntein afficicbanlur stimtilali, majori in dicssapien-

ρουτι πλείονας πάλιν δχλους, κα\ καθίζουσιν αύθις D Ua el aclivilatc praedili, dciitio n.ajores colligont 
βονλας,καΐ ύπομιμνήσκουσι τούς ήδη εύμαθέστερον 
Ιτ.&ΐΊ διδυνημένους, έξ οποίων τών πάλαι δποΤοι 
αύτολ άπετελέσθησαν διά μέσων τούτων ποδηγούν-
twv αυτούς έμβιβάζεσθαι είς αληθή ανθρωπότητα · 
χαι καταγίνονται μέν τής προτέρας έν τοίς τοιού-
τοις μαθητχίς άγριότητός τε καλ πλάνης, ύπεξαί-
ρουσι δέ τήν καινήν και πρύσφατον φιλαδελφίαΛ/ καί 
^λαλληλίαν, καλ εγγύς παρά βραχύ αδελφότητα, 
την χα\ πεπαγιωμένην είς έθιμον παράδοσιν, καλ 
ρίουτριβήν, χαλ πεΓραν καλ έμπειρίαν δεδοκιμασμ^έ-
*r,v χα\ έπεγνωσμένην ώφίλιμον. 

if . Αυτί χα δέ οί τοιούτοι καινισταί τής πραότη
τας χαί τοΰ ήμερου βίου διδάσκαλοι έξετίθεντο άν, 

coeius ilerumque bona consllia expromunt, el eos 
qui jani faciles aures prasbere didiceranl, couimo-
nefaciunl quales ox quaiibus facii sinl, aique bac · 
raiionc ad veram humaiiiialciu promoverc sludeni: 
dcni(|Ue devila oiim fera aique errabtinda scrmo-
ne.n iiijiciunt, i;i laudibtis efferuni receutein clia-
riuieiu inuluani qua propcmodum uli Tratres cou-
versenlur ac degant, qua» jam in vitae constieludi-
ncin tian$ieril, (irmoque fumlaniento innitalur, 
qtiae denique usu exprrieuiiaqiie comprobala ei 
omnibus utilis invenla s i l . 

17. Deiude il l i mansueludiuis inveutores vitxqne 
Iranqujllae pra ceptores cxposueriinl ei quasi anle 

έ-ιαργώς ύπδ δψιν άγοντες, δπόσα μέν τών αγαθών Q oculos collocarunt, qiiam mullis bonis quae oliin 
τρώην μή παρόντα νύν ένδημούσι τοις άνΟρώποίς, 
ό-οϊα δε τών χακών κα\ πηλίκα τοΰ ανθρωπείου 
φύλου χαταναιδευόμενα έπαύσαντο κα\ φχοντο, καί 
αύτολ μέν ούτως έπιχειρηματιχώτερον τήν δημηγο-
ρίαν δϋχειρίζοντο. "Α δέ πρώην μέν άγελαίοι δχλοι, 
νΰν δέ εύλογιστοι δήμοι, χάριτάς τε ώμολόγουν, καί 
ιΐς αγαθότητα συνεσκευαζοντο, έπιτείνοντες τήν 
σπουδήν. 

ιη\ Έπελ δέ έν τοσούτο) χαλ γράμματα έξεύρητο, 
τά χαλά τής μνημοσύνης κειμήλια , το πρωτοφυές 
μουσίίον, τδ τής σοφίας ταμιείον, τδ τή'ς λήθης 
έντίπαλον φάρμακου, οί σκιαγράφοι τής γνώσεως, δ 
ίου λέγειν ύπογραμμδς, οί τών ψυχικών βουλευμά
των μηνυταί, οί τών εγκαρδίων διανοημάτων έξάγ-

decrant, bomincs nunc gauderent, et qiuni inulca 
el inagna mala quibus genua bumanum rexabalur. 
]am penilus exsiirpala esscm; alque sic majori 
cum vi ac succcssu coram ρορυΐυ perorarunt. Qui 
auleui grcgarix olim mrba* fuerani, uouc in raiio-
nalein collecli socieialem, concurdiam col re a l -
qne virluli opcram uavaro sunimo nisu sindue-
ruut. 

18. Cum :iuicm illo icmpore cliam invenirenlur 
Iilicra?, egregia menioria? dos, primariain I U U -
seuni, sapieniiai rcceplaculum, oblivionis reniediuiu, 
eruditionis delineaiurcs, eloquenliae exemplum, 
cunsiliuruin animi iiulices, cogilatiouum imiina-
ruui uuutii, occuhoruin deieclores, lypi celeriler 

γίλοί, οί τών κρυφίων έκφάντορες, οί τδ έν πράξεσι 0 praelereuuiia iigenleu el rcliiienies ei ad posterorum 
Ιευατδν πηγνύντες χαλ στερεού ντε ς τύποι, κα\ τοίς 
έπιγινομένοις δψέ χρόνου άναστηλοΰντες είς γνώρι-
εμα, οί ζωγράφοι τών παλών κα\ πραγμάτων καλ 
προσώπων, είδήσεώς τε χάριν κα\ μνήμης παντοδα-
τ.ή;, οί καλοί χαραχχ^ρις άπάσης έμμούσου παι-
δεύσεως, οί μηδέν έλαττον ακοής τδν άνθρωπον σο-
φίζοντες διά της δψεως, — δτε τοίνυν χαλ τδ τοιού
τον χαλδν έβλαστεν ήδη έν κίσμψ, δι* ού άπαν έθος 
έγράφως ήκριδωμένον έπ* άγαθφ είχε μεταποιεί-
σβαι είς χρηστότητα έγγραφου, ήν δή νόμον καλοΰ-
μενοί ύστερον, καθά χεχύρωται, προέθεντο άςίωσιν 
•ί τήν άδιον εκείνοι παύσαντες βίαν, καί τδ έΟος 
τροεισηγησάμενοι καί είσαγαγόντες διδάσκαλοι κα-
^σφαλίσασθαι στερ^ωθέν τδ νεοπαγές έθιμον είς 

uoiiliam posl inulla »accula propagames, pictores 
ceriaminum, rerum gestarum, peraoiiaruiu, aJ 
omntuiu cugniiioiie.ii ac memoriam, egregii cun-
clarum scienliarum cliaracleres, qui uon minus 
quam per audilum, per visum bomines edoccnt 
erudiuiUque — cuni, inquain, lale aciaiilutn niundo 
illucerel bonum, quo omnis consueludo bona, hac-
l^nus conservaia sine liileris, scripiura confirmala 
sanciretur, quam lfgem bodie vocamus, lunc i l l i 
quivim ac vioienliam oliiti iniolerabilem perdo-
muerant, siitnmo sludio eo annisi sunl, utrecenii 
consueludini legis cbaracierem inipnimerenl , ul 
sauciio scripla veluii sigillo apposito confirmarctur, 
ul errabuodum iocertumquc ad firinhatcm redigt> 
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μασι κύρος προσεπιτεθί}, καί τδ πλανητεύον.ΧΓτι-
σταθή *φ* ένδς, καλ συντηρήται είς άμετάστατον. 

ι,Ο'. Καλ οί toO αθροίσματος άνθρωποι καταδέ
χονται άσπάσιοι, καλ τήν τής βουλής ταύτης είταγω-
γήν καλώς άρα προνοήσαμε νοι, καλ εύεπηβόλω; 
δ·.εγνωκότες, οιμαι δέ καλ έχλαλήσαντες, μηδέν 
διαφέρον είναι, άσώματον περιφίρεσθαι τδ καλδν, 
καλ βιβλιακό) έδάφει έπαναπαύεσθαι, δμο-.ον, φασ·ν, 
ώς εί καλ θεού λόγον ή διά στόματος πρόωροι τις, 
ή έκ διφθέρας ιεράς άναλέγοιτο. Αίρούνται γούν 
ούτως οί τού συνεδρίου χαλ τδ είσενηνεγμένον έπλ 
παραδοχή τής τών νόμων θέσεως βούλευμα ' χαλ 
ευθύς ερμηνεύεται, δποίόν τι δ νόμος έστλ, καλ κα
ταλαμβάνεται, θεόσδοτον καλ αύτδς χρήμα εΤ·«ι· 

6CU 

49. El bomines iu socieiaiem coadunali lubcnlcr 
amplexi illud cousiliuoi, ul ila- ficreiconsenseiuul, 
cmn bene viderenlr ei,nt eqnidem opinor, ctiaiu 
pronuntiareai , melius oumino esse, ut bofium 
ijuasi corpore circiiindaluni iu librorum fiindanicnlo 
collocaretur, eodem modo qno verbtim Dci aiit 
viva voce praedicareliK, aui e sacris paginis prae-
legerctur. Iiaque syiiedrii priucipes ad leges redi-
gendas elceria slabilique fonna figendas scsc 
accingunl, et disquisitione de eo qmd sii lcx babi-. 
ta dcceniUur, eam eeso bonmn divinum. POTTO 

acccpta "msculpitur tabulis, aul pyxidibus el codici 
bus, scu, ul accuraiius dicaiu, volumiiubus. quibua Β χ % \ σ τ έργ £ τ αι , καλ έντίθεται δέλτοις, εΓτ* OJV πυ-
veluii m quadain domo aul cuslodia con$ervetui\ 
el aic univerao ccelui perpetuo adsii. 

20. Eodem fempore elecli conslilutique sunt 
arbiiri jusliiia?, tnqiiisilores injuslili», probilaiis 
censores, conversaiionis boncstas cuelodes, lcgum 
provisores, iiisiimiioiiuin baitd amplius instabi ium, 
sed scripliouis lenore defluilarum inspeciores. Le-
gibus igiiur sicconsliiuiis et, nequisignorareteas, 
promulgatis, alii ad illartim normam vilain mo-
resque composuere, et sic vcluli rcclo cursu na-
viganlcs, coelesiium bonorum (ruiti suni tran-
quilliiate, nulla vitae procella aut lempeauie 

ξίοις καλ κιύδιξιν, ήμαξευμένο.ς δέ φάναι, β.βλίοι:, 
δσα καί τισιν οίκοις ή φυλακα',ς ή μάνδραις, μή χαλ 
διαδιδράσχοι τούς πολλούς ^ε μ 56 με νος. 

χ\ Έξαυτίκα δέ ώρας έκαθίσθησαν επιλεγέντες 
Ανδρες βραβευταλ δίκης, αδικίας διώκται, ορθότατος 
ταμί?ι, πολιτείας αγαθής φύλακεί, θεσμών τηρητα», 
έθών εκείνων ούκέτι άγραφων, άλλά γραπτών επί
σκοποι. Καλ ούτω εύρημένης τής νομικής διαΟ:-
σ:ως, καλ είς γνώσιν εκτεθειμένης άπασιν. οί μεν 
πρδς νόμους άπευθύνοντες έσυτούς, και διακυβερ
νημένοι τδν βίον, καλ ούτω κατ1 ευθύ πλέοντες, τών 
τής θεόθεν γαλήνης καλών μετείχον * καλ ουδεμία 
βίου χύμανσις αυτούς διεσάλευσεν. 01 δέ άνάτιαλιν 

l>eriurbati; abi autem, aliam ingresst viam, ς διακείμενοι £αχίαις προσηράσσοντο χαλ άπώλλυντο, 
aaxis illisi misere perierunt lueruntque pcenas, 
quas lion jam fera illa ac bruu iis qui aliter aese 
gessissent, flxeral consueiudo, sed quasi lex divina 
consliiueral, gladio euavi ut recte qtiis dixerit, 
scindena ac percuiiens. 

Talis autein poanarum inflictio eifecit ut 
mali ab improbiiate ad bonestalein reveriereniur, 
ctim lalie medicince dulcis simiil ei ainarae impalieu-
tea essent; el nalura bumana redtii ad staium pri-
milivum, simplicitaie, pace perpeiua, tranquilltiaie 
ac laeiiiia insignein. 

22. lloc ila sese babnerat temporibus antiquii, 
quorum nemo facile recordarelur; iam vero vita 
quae oliin invalueral leonina, vci, iitimtiori ?erbo 

ποινάς υφιστάμενοι, Ας ού τρόπος εκείνος παλαώς 
θηρ.ώδης υπέβαλλε τοίς άποτόμως διχάζουσιν, άλλά 
νόμος θείος ύπηγόρευε, γλυκεία μαχαίρφ, καθάτις 
Αν ούχ άπροσφυώς εΓποι, διχοτοαών. 

κα'. Καλ η τοιαύτη έχδίκησις άναχάμπτειν έποίει 
τούς κακούς άπδ στρεβλώσεως είς ορθότητα, ούχ 
έχοντας γλυκύπικρον τούτο στέγειν θεράπευμα* χαί 
ή κατ' άνθρωπον φύσις είς τήν άρχέγονον άνεποιείτο 
πλάσιν, τήν εν άπλότητι καλ άστασιάστω ειρήνη χαλ 
γαληνά ία καταστάσει καλ ίλαρότητι. 

κβ'. ΤΗν ούτω πάλαι ποτέ ταύτα, έξότου α̂δίως 
ούκ άν ύπομνημονεύση τις · καλ 6 βίος εκείνος δ 
πρώην, δ λεοντώ5ης, εί δέ τις μετριώτερον έθέλει 

iiar, impupa et vana, corrigi et ad mansue- D φράσαι, άκόρητος καλ είκή κείμενος, έπιρίεμέλητη, 
" ' ~ ~ χαλ εις ήμερότητα μετεβέβλητο, πρώτα μέν διά με

τρίου συνοικισμού, είτα βεβαιότερου συνεθισμού, 
μετά δέ νόμου εισφοράς, χαλώς δέ άν Ιχοι φάναι, 
καλ συνεισφοράς · κοινή γάρ ανδρών σοφών βουλή 
καλ σκίψις καλ τότε τούς νόμους εισήγαγε, χαλ ό 
φυσικδς εκείθεν καλ εθνικός νόμος έξέλαμψεν, εις 
έγγυον προδραμών αύτδς οικονομία πανσόφω χαλ 
θειότητι, τ$ κατά τδν έν άγίψ Πνεύματι. — "Οτι δέ 
τδ κ/λδν έχρήν γενέσθαι χάλλιον, χαι τδ θείον θειό-
τερον, καλ τδ. κατά κόσμον άπολεπτυνόμενον πάχο:, 
ώς έκφανθήναι τδ έν αύτφ άγαθδν, καλ έχ βιωτιχού 
είς ένθεον κατασταθήναι, καλ έξ έ γ κοσμίου είς ύπερ-
χόσμιον, ίνα, είς δσον πληθύνονται χαλ αυξάνονται 
οί άνθρωποι, ές τόσον καλ ή έξ έπιστοοφής καλλονή 

ludiueui revocari coepla esi, priinum qtiidem per 
lilcm qualeiti convciiini, deiude "per cerlas con-
Kueiudines coiumnnes, deniquo per leges, qua? 
a aingulis proposilaR, universorum suffragiis san-
ciup siint. Conjnncia eniiu virormn sapienluin 
meditaiione alque cotisullalione leges promulgalac 
sunt, el jus naiur» ac geiiitum apparu.l, ei sa-
pieuli Dei dispensaiione, Spiritusque sancti auxilio 
iiicremenla cepil. — Quouiain auiein pulcbrum de-
bcbal tieri pulcbrius, ei dmuum diviniua, et 
mundanuni exuere crassiliein snam, quo appare-
m ipsius virtus, et e lerreno transformarelur 
io coeieste, et e mundano in eopermundanum, 
ila ul, quauluui augenlur bomince ac multiplican-
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αϊτών καλ ή ενάρετος Αγωγή προσεπχύξηται, καί Α ΙΗΓ, l.intitm fliam pulcbrtfiiclo econversiono orintida 
Ά έχ τοΰ βεοΰ καλόν εί; μάλιστα πρέπον αύτφ 
ιχείνω άποκατασταίη (αύτδς γάρ δοτήρ- καί τοΰ 
πρωτοφανούς νεογράφου-αγαθού νόμου κατείληπται)* 
«ροσεξευρίσχεται νόμος μετ' εκείνον άλλο; δεύτε
ρος υπέρτερος χαλ μεγαλοδύναμος, χαλ τού προσε
χώς τεθεο»ρημένσυ ές τοσούτον ύπερηρμένσ:, είς 
όσον καλ σώμα χαλδν χαι σφριγών ύπερθεν τού μή 
«αύτου φέροιτο Αν. 

χγ*. Καί ήν έκτίνος δ ΜωσαΣκδς, οδ μόνον δ ϊ ι -
ναΐτης, άλλά χαλ δσοι πολλοί καί αύτολ ακόλουθοι 
ίχείνφ καλ σύντροχοι καί σύμφωνοι, ού περί γήν 
Ipwov αύτδς, καλ τά κατ*" αυτήν μόνα συντηρών, χαλ 
έζορθών χαλ έ πανορθού μένος, άλλά χαλ αύτδς βεοΰ 

et viiae bonestas promovcrelur, et bontim divinhus 
accepium magia magisque in Dei landem gloriam-
qne cederet (*pae eiiim benignue nova legis auctor 
atque dalor faeile agnoscebator) : invenu est in-
super praeter illam lex aliera auperior et potens, 
eiqueqiuejam aub manibus erai lanio praestantior, 
qnanto carpus apeciosum ac vigoroanm larpi aiqut 
iafirmo praeatare credttur. 

25. Foil autem tlta lex Mosaica, non solom Si -
iiaitica, sed et ala» mnFtae ei similes et (Jusilem 
argumtnti; illa, inquatn, mm ad ferram repens, 
neque temstria laniam respiciens, eorrigens, di-
rigens, eed potiiis a Deo ipso gugpensa. Suppediia-

άς έπλ μάλλον εξαρτώμενος· Καλ θεογνωσέαν γάρ g enim eogniiionem Dei et pbilosopbiam divinam, 
έχεινος έπραγματεύσατο χαλ φιλοσοφίαν θείαν, εΓτ' 
σ-jv θεολογίαν, χαλ κόσμου έπίγνωσιν μέν διά τής 
ί.δασκαλίας, ή ν ή κοσμοποιία παραδίδωσι, διάγνω
ση δέ, οΤς υποβάλλει φυσιο/ογείν, χατάγνωσιν δέ 
τήν Ιφ' οΤς χρή, δι* ών ρυθμίζει πρδς ήθος, ώς 
έαμελεισδαι μέν κόσμου, καθ' δν ΰπερλάμπει τδ 
χόίμιον, περΓφρονεϊν δέ τάλλα, έξ ών δ χατ% άνθρω-
ΐλν βίος άπεκδαίνει άκοσμος. 

χδ*. Καλ απετέλεσε ν δ τοιούτες νόμος ού μόνον 
αγαθούς Ανδρας απλώς, όποΤοι δή τίνες καλ έν τοΤς 
τρο αυτών έξεφάνησαν μέτριοι εκείνοι καλ 0$ον 
αριθμητοί, καλ μάλιιδ' δτε ή άγριονομία τήν γήν 
έπεσχότου, άλλά καλ αγίους, καλ τδ χαινδτατον, 
βεοχάτορας. Έπεφάνη δέ άρα δ τοιούτος νόμος τε- C lur lei illa perfeclior el ntulto toagis venerabilis. 

id est ilieologiaiii, et mtmdi cogniiionem per do-
etrtnam quam crealto miindi exlribct, necnon jtidi» 
eiirai de reram naiura, et coniempiaoi rerum con-
tempta dignarum; qnibus omoibos moret perfi-i 
cianlur, !ta ut mundo, quaientig veram nobis 
mitndiiieiu oslendil, atudeamus, cauera aulem, 
qnibus vila bumana ad immunditiem deprimiiur, 
conteinnamus. 

24.' Porro lc i illa non solum reddidit hominea 
simpliciter proboa, qualea eiiam anie illoa pauci 
qnidam eieliierant, et imprimja cum fcri ilii morea 
terram obscurarcnt, sed etiam sanctog et, quod 
maxitneadmirandum eal, Dei paires. Apparuii igi-

>εώτερος ρέν καλ είς πλέον ότιμάλα σεβάσμιος, 
χαθότι καλ δεόγραφος, μελετών δέ δμως καλ ύπο-
χρουόμενο; τά τελεώτατα. Εθεωρείτο γάρ ώς έν 
6χογραμμώ σκιαγραφών καλ ύποχαράσσων θεία 
τυπώματα, προφήταις μέν ώς διορατικοίς έποπτευό* 
ρινός, καλ λεπτότερον κατανοού μένος, τοίς δέ λοι-
ποΓς παχύτερου προσφερόμενος, χαλ ουδέ ώς έν 
ύζονοια γούν έφιχτδς ών. Μεγάλα γάρ χαλ θειότατα 
χαλ τοις τηνιχάδε χρόνου άνθρώποις ακατάληπτα 
λαλών, έπέχρυπτεν αίνιττόμένος, τδ φώς ούτω σκιά· 
(ων τής γνώσεως, καλ καταχαλύπτων τήν άλήθειαν 
ώς έν παραπετάσματι, τφ προφαινομένφ τής φρά-
βεως' καλ είχον ολίγοι εμβάθυνε ιν τοίς αίνιγμοίς, 
οί «ιλείους δέ ήσαν τής έπιπολής. 

χε'. Ούκ ήνέσχετο δέ άρα δ καλ έπιπέμψας τδν 
νόμον τούτον Θεδς, καλ βαθέως τυπώσας, καλ έν 
ευμ|βόλ]οις παραδούς, μή οΰχλ καλ δια σαφή σαι αύ-
τ>>ς εκείνον εναργέστατα, καλ τελεσφορήσαι ε!ς 
τληρεστάτην χρώσιν, καλ ούτω γνώσιν, τδ σκιαγρα
φώ μα. ΕΙ γάρ διδάσκαλος άποπειρώμενος μαθητών, 
*ρδς οΤς τδν νουν έχει, χαλ γλαφυρά λαλήσας αύ-
ίοίς,καλ εύρηκώς ουχ εμβαθύνοντας είς νόησιν, χαλ 
Μ αύτδ χατοκνούντας τήν μάθησιν, καλ τή άθυμία 
Ιχλείποντας, ή τή ^αθυμία καταπίπτοντας, καί 
αποτελούμενους, ώς ούτως είπείν, λειπυγνώμονάς, 
οϋχ ανέχεται μή ές φώς άγαγείν διευκρινήσας τδ 
Ιυσχατάληπτον, άλλά διερμηνεύει σαφώς, καλ ούτω 
*>ς εκείνων κτάται ψυχάς. Τφ παντί έπί πλέον δ 
χαλ ηροάρχων ένδιδασκάλως, καί άλλως δέ παμμέ-

quoniam a Deo erat conscripta ei ad sunimam 
perfeciionem bominea pracparabat. Conspiciebalur 
taim quaii adtimbrans el delineans praecepla di-
vina, et a propbeils perspicacibas iutellecta facilius 
comprebendebaltir, a caeieris autem rraasiori modo 
eoncipiebatur, ila nt vix coujeciura ejus sensum 
asseqoerentur. Cum enim magnalia aique divina 
eloqueretur qua? ab illius temporis homitiibus capi 
nequibanl, lumen inielligentiae nonnisi adumbrabat 
et veritateni velut aeuigmaium velamine celabat, 
dictione nimimin rea fuiuras praeflgurans, quare 
paociaaiini ainigmaluin aensuin perpelrabanl, mulr 
liludo aolem in superficie bxrebai. 

^ 25. Deus igitnr, qui banc legem hominibus benigne-
eoncessam elsymbolis involmain iulerat, ipse quoque 
providit, ut ea optime intelligeretur, eiquae obscure 
dicta es&ent, ad clariialem ac perspicuitalem perdn-
ecrentur. Sieuim prxceptor, diecipulos quibus ben» 
cupiiexperiums, allum verboruin sitorum aensum ab 
iie liaud perspiri animadveriens, ila qtiidem nt ad 
doctrinam pigrescant aiqoe aut animi vigore de-
aituti, aut levitate correpli, omni prorsus, ot vere 
dicam, scieniia excidanl, ea quae difiicilia cognila 
sunl non vuli non in lucem producere, sed beue 
esplicat et iia eoruni auiaioa lucraiur: multo po-
lius is qui ab aeterno sninuius fuii praacepior, legem 
soam a Moyse cjueqiw coaevis conscriptam beoe-
vote revelare etaiuit homiuibus qui divinac grali.o 
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teriialique studcrenl ei pcr ultimam perfcclissi- ^ γιστος, τον αύτοΰ νόμον τδν δεύτερον, τδν γραπτδν 
iiiamqtie legem ad ipsum recurrerenl, accurate ac δν Μωύσής καλ ol Μωσαϊκοί έξεγράψαντο, ? μέλλε ν 
fiiue viiuperio ejus juslificaliones exsequendo. εύσχόλως άνακαλύψαι τοΤς έν χάριτι θεία χαλ άληθεία 
νομομαθέσι, καί διά τοΰ υστέρου χαί πληρέστατου νόμου άναδραμουμένοις ές αύτδν έν τφ καλώς 
χαί δίχα μώμου έχτελέσαι τά εκείνου δικαιώματα. 

26. Descendil igitur per incarnationis dispensa-
lioneai in mnnduui suuin ac bomiaein, atque ab 
inilio paucos tanlum e muUiludine clegit discipulos, 
iti eo quoque admiranduin et prodigiosuin qutd 
ostemlens, quod non exspecians conspiciebalur 
docirinac cupidos docere 9 sed poiius semetipbum 
exinaniebai, ui eliain ab ipso edocendos colligerel et 
ad eoruni infirmitaiem sese accommodarei. 

27. Descendit igitur e ccelo illuminaiio perfec-
lissima, Iuminis principium lumiauai paier, aique 

κςΛ Ούκουν καταβαίνει διά τής ένσάρκου οικονο
μίας έπλ τδν αύτοΰ καλ κόσμον καλ άνθρωπον, κα\ 
εκλέγεται μαθητάς ολίγους πάντως τήν αρχήν έχ 
τηλικήσδε τής τότε δλότητος, τεράστιου τι καί τούτο 
έκφήνας εκείνος, εί μή άναμείνας έψηλαφήθη δίδα
ξα ι τούς έπιθυμοΰντας, άλλά κατεδέξατο χενωθήναι, 
ώς χαί έπιζητήσαι τούς μαθησομένους έξ αυτού", 
και τή εκείνων άσθενεία συνεκδραμείν. 

κζ'. Κάτεισι τοίνυν ούρα νόθε ν ή υπέρ φωτός λάμ-
ψις, δ άρχίφωτος, δ τών φώτων πατήρ, χαί καταυ-

* 1 * - Γ Λ - Τ »1 ' τ Ι Γ ' 
umbras luce penetrat. Inprimia aulem Moysis legia- D γάζει τήν σκιάν. Μάλιστα μέν ούν τά τοΰ σοφού 
liiluiis eapieaiis adumbralioncs ad perfeciionem 
provcxii, aeaigaiaia symbolica iaterpretaius esl, 
cbaracl^res inubraliles ad vcrain vilara deduxit, el 
prseclaram illatn legeai ad infandajn pulchriludi* 
nem, aul si accuralius dicendum eal, ad spirilualem 
veritaiem senuone claro proaiovit. Hand amplius 
euim figura posl coadesceasioueai, baud symbolutn, 
baud uinbra, sed otnnia lucida, perspicua onmia. 
Cbaracierea expiicali sunt, veriias serena luce ap-
paruil, jusltlbe sol exorius esl, ct qui anlea, um-
braruin caligiue iavoluli, ncque eciebainus qua 
eundum essei, neque apprebendere aecessarium 
voiebamus, e lenebris perpciuis ad iucem inGnitam 
traducli sunius. Amblguiias legalis evanuii, ejusque r 

locu advenil mens profunda sane, sed siuiul siru-
plex, quandoquidem sapieuler ac sirenue verilaiein 
inlerprelaiur; ΗΟΠ aniplius objicitur velamea legalc, 
iulra quod salulis docirina occullalur. 

28. Neque jam dixerii quispiam e coaevis, sc 
aecunduro crassam liuerara conversari, dain baec 
vel illa ad lilieram agit. Si auleni spirituale quid 
in eis recoadiluai sit, quis scire poleril? Sed omaia 
sunl pcrspicua, et Verbi divini incaraali effaia 
iulelleciu facilia; tnargarila inde provcnicns, oai-
uis velamenli obscuri expera, pcr se ipsain coai-
prebeadilur. Aurum el argentum puruiti projacet, 
noti adulieraiaio, nullo lapide Lydio iudigeus; 
lapides pretiosi ut invesiigcutur, neque sudoreui 
neque laborem fodiealibus itnponunt. Qui donalillos, D 
non solum magnificeiUissimus apparel, scd pro im-
mensa ipsius iniserkordia permiuil ul qui voluni 
munus percipianl; noa quaeril mercaiores qui 
magno cuai lucro islos revendant eoiuaique anmo-
ribus negolium facessaat, sed paaperes spirilu 
i.iliinae aaiicitiai vinculo sibi adjungere siudel, quos 
dilare queal, ipsis doaa sua imperlicas aique ad 
bealiludrais fasiigiaai cvebcns. 

σκι άγραφου Μωσέως τυπώματα χρώζει πρδς έντέ-
λειαν, καί τά συμβολικά διερμηνεύσας αίνίγματσ, 
χαί τούς τυπικούς χαρακτήρας είς πραγματιχήν 
έκβιβάσας άλήθειαν, τδν καλδν εκείνον νόμον έξω-
ράίσεν είς χάλλος άνεχλάλητον, μένουν γε ακριβέ
στερου φάναι, λαλητδν πρδς πνευματική ν άλήθειαν 
έθετο. Τύπος γάρ ούκέτι ούδε\ς μετά τήν συγκατά-
βασιν, σύμβολον ουδέν, σκιά ουδεμία, πάντα εμφανή, 
προφανή πάντα · οί χαρακτήρες διασεσάφηνται, ή 
αλήθεια έκπέφηνεν αίθριά^ουσα, δ τής δικαιοσύνης 
ανέτειλε ν ήλιος, καί συνήχθημεν άπδ σκότους δι
ηνεκούς είς άδυτου φωσφορίαν οί πρώην έ σκιασμέ
νοι παρά τδ μήτε είδε να ι, ποί πορευσόμεθα, μηδέ 
μήν έθέλειν τδ δέον ψηλαφ$ν. Ή νομική διπλόη 
παρήλθεν, άντεισήλθε δέ δ βαθύς μέν τφ δντι νους, 
απλούς δλ άλλως, καθότι ερμηνεύει καί σαφώς κα\ 
τρανώς αυτήν τήν άλήθειαν · ού προβέβληται κατα-
πέτασμα νομικδν, ούπερ έντδς κέκρυπταιτά σωτήρια. 

κη'. Ούκ έχει τις λέγειν καί έν τοίς άρτι, ώς'Εγώ 
μέν κατά τδ σωματικδν γράμμα πολιτεύομαι, τάδε 
καί τάδε ποιών γραμματικώτερον. Εί δέ τι πνευ
ματικόν έν αύτοίς κέκρυπται, τίς άν είδείη; Άλλα 
τ λ πάντα σαφή, καί τά τού θεανθρώπου Αόγου πα
ραγγέλματα εύληπτα · καί αύτόΟεν νοούμενος γυμνός 
άπαντος προκαλύμματος έλυτρώδους, δ εκείθεν 
έκκειται μάργαρο;. Τδ χρυσίον καί τδ άργύριον 
καθαρδν προβέβληται καί άκίβδηλον, ουδέν τι βα
σάνου δεόμενον" οί τίμιοι λίθοι ούκ έθέλουσιν ίδρω
τας, ώς άνιχνεύεσθαι, καί πόνους παρέχειν τοΐς 
μεταλλεύουσιν. Ό τούτων χορηγητής ούχ απλώς 
μεγαλοπρεπέστατος έγνωσται, άλλά πλήσμιον τδν 
αυτού προχέων Ιλεον ένδίδωσι δωρεάν άρύεσθαι τοΤς 
έθέλουσι* καλ ουδέ ζητεί μεγαλέμπορους, οΤς άπο-
δώσεται βαρεία τιμή τά υπερτιμά, ώς έχείνους αύ
θις άντιτιμάσθαι αυτά έπ\ έμπολή κερδαλέφ, κα\ 
πράγματα παρίσχειν τοίς αυτών έφι-μένοις έμπο-
ρικώτερον* άλλά πτωχούς τφ πνεύματι φίλους 

βαθυκόλπους ζητεί εύρέσθαι, ούς πλουτιεί, παραβύσας αύτοίς τά οικεία δώρα, καί όλβίσας έπί 
μακαρισμφ. 

29. Dolel enim, ut ita dicam, immensis divitiis 
fcuis, atque boaorum ipsius pat licipes iaveaire stu-
det, iaiprobos el qui ihesaurum ab ipso colieclum 
l^licre ac suppot lare possiui; imo et lairones ad-

κθ'. "Αχθεται γάρ αύτδς οίον τφ κατ' αύτδν μυρίω 
Γλούτφ, κα\ έπιποθεΐ μερίτας εύρέσθαι τοΰ αγαθού, 
παλαμναίους δή τινας και οίους άχθοφορείν άτλαν-
τικώτερον τά παρ' έκείνψ τεθησαυρισμένα καλά* 
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ανέχεται δέ καί άρπαγας εύσυνέτως επερχόμενους, Λ mUlit solcrler advenientes qui tllius bona auferant 
βλέπων xa\ τά εκείνου φορτιζομένους, καί ουτω 
£ιαζομένους τήν βασιλείαν τών ουρανών. Φέρει δέ 
nw καί έλλόγω; κλεπτόμενο;· ού γάρ δέδιευ, έπι-
λιτείν αύτδν τά κειμήλια, δ > . μηδέ πηγαία τις χύαις 
αντών έν έκείνψ έστλν, ή πληθών ποταμδς, ή κδλ-
τος θαλάσσιος · άβυσσο; μέν ου ν πολλή πλούτου, ής 
ιδτε £ι(ική τιςνενόηται υποστάθμη, επέχουσα πυθ-
μένος τύπον, ουδέ μήν μέτρον £ητόν · άλλ' ουδέ 
γνώσις τής αυτού απειρία;, μή δτι γε καταληκτική 
ίνΐΐλώς, άλλ* ουδέ ακροθιγώς έν έπιβολζ κατα
νοήσεως ψαύουσα. 

λ'. Τοιούτος, ώς έν δλιγίστψ καθυπογράψαι, δ καλ 
του τρίτου καί νέου νύμου δοτήρ θεδς, ούτω παμπλού-
σιος, ούτω μεγαλόδωρος, καί μήν καί γνώσεων κύριος 

et sic regno ccelorum vim inferant. Ltibenter pati-
tur furlum cum prudeniia perpctratum; non enim 
meluil, ne ipsius diviline unquam deficiant, siqui-
dem ncque cuin aquis acaturienlihus, nequc cam 
fluvio pleno, nequc cum maris sinu comparari 
qiieunl, scd poiius fons diviliarum esl hnmeneii*, 
eujus neqne ambilus neque profunditas menle rom-
prebcndi, neque ulla mensura definiri pot Jfil, cujus 
donique immensilas lantiun abesl ul ullo mo !o 
perspici qtioat, ul ne coujoclura quideni eam qii*s 
assoqui valeal. 

50. Talis ac tantus, ut brcves simus, lerthe 
quoque ac novae legis auclor esl Deus, 11011 solmii 
dil>ssimus, sed eiiam munernm largilale prapcelleu-

χαί αύτοσοφία. Διδ και ό νύμος αυτού επάξιος τοιού- Β tissimtis, omuis sciemhe Dominus alque sapieni'» 
του μεγάλου λογοθέτου καί νομοδύτου καί νομοθέτου 

δς τφ βάθει τών εννοιών, και φώς άποπάλλων ά£-
ftiov σαφηνείας τοίς έπαξίοις, καί άκροασΟαι αυτού, 
χαί λΰχνον τούτον τοΤς ποσί καλ ;ώς ταϊς οίκείαις 
τρίβοις έχειν προπορευόμενον. 

5α\ Εί δέ τίνες καί τών αυτού παραδόσεων μυστη
ριώδεις, οία τελεστικαί, καλ άλλοις δέ απόκρυφοι, 
χαιδι'αύτδ βαθείαι, y a \ , ώς ούτως φάναι, νύιτεροι 
τοϊς μή όξύ βλέπουσι (πολλαλ δέ και τοιαΰταί είσιν), 
άλλ' αύτδς (,άον αποκαλύπτει τους ημών ός>0αλμονς, 
ι?-:ρ έθέλομεν · και ώς έκ νυκτδς όρθρίζοντες ^ ω -
τ^όμεθα, καί κχτανοοΰμεν ούτω τά θαυμάσια πάντα 
έχ του νόμου αύτοΰ, τά πλείο* μέν *ξ αφορμών δι- { 

δ 2 σ χ α λ ι χ ώ ν , ούκ ολίγα δέ καί κατά ένθεον άλλως 
ίτίπνοιαν. "Οτε κα\ έστι τοίς καθ' ήμας λέγειν, ούχ, 
δτι ές δσον τδ σκότος ήμίν, ές τοσούτου χαί τ δ 4 ξ 
αποχχλύψεως άνχσχίν φώς, άλλ* δτι πολλαπλάσιου, 
ώ; μηδέ καθυποβάλλεσθαι αριθμώ, καλ δτι, απελα
θέντος του κατά άγνοιαν νεφώματος, ή καί έτέρως 
οάναι, άλλοιωΟέντο.' καί διατεθέντος εις χρηστότητα 
γνώσεως, έφαναν εκείθεν αί άστραπαί τής θεογνω
σίας τ'.ίς έν τή ο'κουμένη, έάν μή κοιμούνται άπο-
νυστάξαντες, ή τυφλώττωσι. Τέως γε μήν, εί καί 
μυστήρια ό άλλως μέν τελευταίος, αληθώς δε πρώ
τιστος χόσμος καί νόμος δυσανακάλυπτα έχιι, καί 
οία θίώ μδνω καταληπτά είναι δοχείν, μή άν δε τινι 
τών ανθρώπων, Ιωζ άν εκείνος τοίς άξιοις έκφήνη 

ipsa. Quare eiiam Iex ejus digna csl tauto legisia-
torc quoad effatonim profmidilalcm, aique luce 
cogniiionis indicibili coiluslral eos qui ejus voces»i 
au.Iire ci islam liiceruain ipsorum gressns cnmi-
laniem ei lucem ipsorum scmitas co iduccnlrtn ba-
berc dignanliir. 

31. J:i?n vero Iicei quandam cjus dicia *int obscu-
ra, qualfnita mysteria conlinenl, et intclleclu diffl-
cili:i ob scnsum profiindum, et ϊϊβ qui visn bebcli 
laborant, noctis, i i l ila dicam, umbris involnta 
(siinl aulem plurima), (amen ipse lubcnier ocnlos 
nosiro< aperil, si modo velimws, quo Ot n! veluli e 
pocie emergeuios illtistrcnmr ac mirabilia qu?e ojns 
li»gc conlinenlur, intelligamifs, edocfi saeplssime a 
dorto ihns, illuminati aiitem noiinunquam Spiriins 
divini afOalu. Tmic vero rerte dicere possmnus: 
Non soluui quanla nox el caligo nos lenebal, lanta 
e revclaiione nobis lnx aiTulsii, scd sexrentles, imo 
iikfinities pfus: dispersis cni n ignoranlia? nubibtis, 
aui, nt aliler dicam, cogniiione mulnta ei ad nietins 
evrria, lllinc fulgura doririna? divinae pcr universum 
rcsplendiiere lerrarum orbem, s» modo homince 
ΏΟΜ dormircnt anl CTciiaic consiringereninr. 
CaPl«Tinn, eiiamsi nltima, vcl polius prima illa lex 
pr.TcIara comiiici mysleria inexplieaLiiia, el so!l 
Dco, ul videiur, romprehensUnli^, non auiem nlli 
bomini, priusqtiam ille isla revtdavcril iis qui dipnl 
sunt: tamcn in moliis locis, neque solum nnrhis, 

αυτά, δμως έν πολλοίς τόποις, και ούχ απλώς πολ- D sed eliam lalibus iiiipriiiiis illa c! irins ptTspitiuiilur, 
λ'.ίς, άλλά καλ μάλα τοσούτοις πάνυ Ιςαστράπτει 
αυτά πρός σαφήνειαν* καί ουδέν τι έν αύτοίς δει-
νώς περινενοημένον, καί, ώς είπείν, έλικτδν, ουδέ 
α̂Ου χαί κρύφιου, ουδέ άνακαλυψεως είς μακρόν 

ερμηνευτικής έπλ καταλήψεΐ δεόμενον. 
Αυτίκα γοΰν χύδην προβεβλημένον έκκειται 

αύτόθεν εύμαθώς ύπδ τών τ>ιλοκάλων είσοιχιζόμενον 
\6- ι Αγαπάτε αλλήλους, χαί μή ψεύδεσΟε, καί μή 
συκοφαντείτε, άλλά πραγματεύεσθε είναι άνθρωποι * 
μάλλον μεν ουνμηδέ πραγματεύεσ*)ΐ τούτο, ι Τί γάρ 
ποαγματειώδ^ς, ποιείν εύθέτως καί μετά ραστώνης 
άπράγμονός τδ δτεχνον άγαθδν, τν^ πρέπον, φημί, 
τ'.ίς άνΟρώποις, άγελαίον, φιλάλληλον, καί τδ άλη-
tfiusiv κοινότερον, π*ρινοίας άπάσης δίχα, έν τώ 

iia til fere nibil admodmn oltscnrnm el velwli tor-
tuosum, nibil profundtim el absconailuni, niliil quod 
longa interpretaiione ad iulcllcclum indigcal, In 
illis reperiaiur. 

32. Slaliin igitur inler plurhna illud a virlulif 
siudiosis iiibenier adoplalum nobis occnrrit ; 
1 Diligite vos inviceni, neque niontimini, ncque 
calumniamini, sed solficiii esioto de eo ut bomines 
sitis, vel poiin*, nc de hoc quidem esiote sollichi. » 
Qui eiiim diflicile erlt, sincere et prompio aiiimo 
operari id quod simplicilcr esl bonum. nimirum 
illum qui homines decel mutuum amorem, el dicere 
Ycritatem sine uila fraude vel artiQcio, ila ui , quod 
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iu vila commum fieri golet, navis rtvera nominelur Α άγροικικώς τήν σκάφην σκάφην λαλείν, καλ δ μ α 
uavia, et simul neque calum/iitiri, neqne accosare, 
aui qme Inijusmodi vitiis aimfiia .babeittirr, coro-
i»i'iere? 

33. Non igiiur laborandttnr erl de communi chari-
laie et de veriiaie comprebensti facili, et qnae 
prxlerea ad simpliciialem laborig esperlem gpeo-
tanl; scd illtid polius pro viribiis a?mii< ndnm ac 
mcdilandttm egl, ui cbariUUis non faeiaums jaciu-
ram, neqne rn eo solummodo aut anio oinnia 
sludiiim operamqae coilocennjg, ul JYatres injtiria 
afllciamus iisquc metum inculiamns el terrrbilem 
•in eog dominaiionem exerceamus. Hoc enun non 
.ampliiig convenU homrni ptobo, sed potiuglatMMii 

μηδέ συκοφαντείν, καί ένδιαβάλλειν, καί τάλλα έξχ-
μαρτάνειν, όπόσα σύστοιχα κακίαις τοιαύταις.; 

λγ*. Ούκουν πραγματευτέον, έξανύειν τήν πρόχει-
ρον αγάπη ν, καλ τήν εΰληπτον Αλήθειαν, χαι 6σε<5σα 
λοιπά ϊργα τής άπραγματεύτου άπλότητος · Αλλ" 
εκείνο σπουδαστέον καλ μεδοδευτέον, ώ; ούναμις, 
τδ μή προΐεσθαι τήν άγάπην, μηδέ προτίθεσθαι είς 
πραγματείαν χα\ σπουδαία ν τέχνην, αύτδ δή τοΟτο 
χαλ μόνον, τδ έπιτηδεύεσδαι χακοποιείν τήν Αδελ
φότητα, κα\ οίίτως έκφοβείν, χα\ τεχνάσθαι κυριό
τητα δυσάντητον. Τούτο γάρ ούχέτι άνθρωπου Αγα
θού, άλλά ή ληττού χα\ πειρατού, εί τις χα ι τδα 

aiqae piraia?, ai quis talein adhoc inler bommes^ τοιούτον έθέλει τύπτειν είς άνθρωπον, ή άλλά θηρίου 
αγρίου τε καί σθεναρού, δ συνθήσει τις Αν είς θ η -
ριανθρώπου Ιπίνοιαν* δτε καί ώς έξ ανθρώπων γ ί 
νεται δ τοιούτος, άτε καί άπανθρωπι$$μενοςτά πολλά. 
"Οντος δή ού μετά τήν ένσαρχον άγιωτάτην oixovo-
μίαν δεδομένου νόμου τοιούδέ τίνος, άναγκαΤον -πάν
τως, τούς ύπ* αύτφ ταττομένους πάντας άνθρωπο ας 
υπερτερεί ν τών τε χατά τήν προειρημένην του π α 
λαιού αγίου νόμου τύπωσιν, καλ μάλιστα τού στρω-
τοφυούς. Πρωτόθετον γάρ νόμον εκείνον ειπείν ονχ 
έχω, τδν ήδη μέν έθάδα τότε, μηδαμού δέ τεθειμό-
νον θεσμού τρόπον καί δέμιδος, άλλά, ώς είπείν, π ε -
τόμενον, δπαι άν αύτδν παραδέχοιντό τίνες. 

•reccnsere voluerit, atit besliae ierae et violenlnp, ci 
'homini qui dimidia siri parie brutis aecenseri debet, 
siquidem propter inhumanam vivendi ralionem 
geipsnro indignnm reddidil, qui deinceps boniinibut 
annumertHur.Ctim aitiem lex qu« post sanctigglmam 
incarnationig dispensalionem dala est, boud sk 
ejugmodl, omneg bemincs ei subjecti naceaaario 
prawUtit ilMs qui sanci» veleri legi, de qtia supra 
dixiimis, et rmprimis prtncipali parebanl. Prhniti-
vam enim legem illam dicere nequeo, qu«, licet 
jain limc in consucttidincm transgressa, tameu tiulla 
•conaiilutione aut vinculo eancita erat, sed, si ita 
dicere fas eet, volatai «t errabal -wbicunque admk-
lere bomines velleut. 

34. Et sic quidem accidere debebai, HI ei tegie-C 
ialor bonoraius gauderet, quaiefitis bonum ai) ipso 
concessum servarctiir, el ipsi mdiores iieremug, 
ut Deo a*que bominibtts gralum e«l arceptumque. 
Altamen 11011 ita evenit, sed res noalne tnale ceilunt, 
siqnidcm cugiianlee faligamor, videnfa pndorc 
•uffiiiidinuir, el loquenies cilo ad silentium redi-
gimur. 

35. Age enim, considereauis rem loiam breviter 
ac aumoiatim repeientes. Ferocilalem ei iubuma* 
iiiiaiem, qua posi primos pareni^s eensiin posleros 
invasit, probi quidatu et facile nun^randi viri ad 
mansueiudinem dcduxeruni : perfeceruni auteui 
boc, dum summo fralres ampleclerenlwr amore, 
benevole loqtienies, praeceplorum ingiar exbortan-

λδ*. Καί ούτω μέν Αναγκαίως έχρήν γίνε σθαι, Τνει 
καί δ νομοθέτης έχαιρε τιμώμενος, οΤς τδ ύπ' αύτοΰ 
δεδομένον άγαθδν συνετηρείτο, καί αυτοί έβελτιου-
μεθα, ώς καί ό θεδς άν έ φίλε ι, καλ ημείς άπεδεχά-
μεθα· Γίνεται δέ δμως ούχ ούτως, άλλά διεχπίτετει 
τά καθ' ημάς, δπου και νοούντες βαρυνόμεθα, χαλ 
βλέποντες αίδούμεθα, καί λαλοΟντες ταχύ άνασταλλδ* 
μέθα. 

λε'. Φέρε γάρ άνασκεπτώμεθα διά βραχέων Ιπ ι τ ε -
μόντες τά όλα πράγματα κεφαλαιωδώς. 'Κξημέρωααν 
τήν μετά τούς πρόπάτορας έν τοίς έπιγόνοις ά-ηαν-
θρωπίαν καί αγριότητα χρηστοί τίνες καί £δον μ ε 
τρητοί άνδρες ' ήνυσαν δέ αύτδ, 4'ηλώσαντες φιλα-
δελφικώς, λαλήσαντες εύνοϊκώς« παραινέσαντες δι-
δασκαλικώς, κα\ νοηθέντες εύσυνέτως αγαθά λέγειν. 

tce, bonuui sermoiieiti cum prudenlia proferenles D Χ α \ ο υ τ ω π £ίααντες, καλ τψ ένδε)εχεί τής αγαθής 
aique sic persuadentes, et coniintsa iii£(iiulione ulili 
praviiaiem in virluiis decus perinulanies, giquidem 
cl ipsi a carne hmiiana abgiinenleg, el illi qui 
nonnisi carnibus bumanig vesci alque furlo rapi-
naqne vivere congueveraui, ad ariee pro viribus 
exercendag aniinum appulcrunt. Et ab iuitio Abelig 
Dco accepli memoriam repeienles ccepcruiit ar-
menia pascere aiquc nutrire, e quibtig mulia bona 
eaque sitie magno labore percipiciilea, a ftirlis 
iiiumig et caedibus inopporlunig manug oohibue-
nmi. 

36. Onibug bonis deguslatig eiiam ad aliag reg 
Mileg iiivenietid »s auimam applicueruni, el specu-
Iwg caeieriaquc ejusmodi deversoriis foriuitis egreggi, 

διδασκαλίας άλλοιώσαντες έκ φαυλότητος είς χαλλο-
νήν άγαθότητος, δτε καλ άφέμενοι του άνθρωποσφα-
γείν, μήπου δ· καλ άνθρωποφαγείν οί μαθητεύσαμε-
νοι, καλ τού άρπάζειν τά τών άλλων, έπέβαλλον 
τέχναις, ώς είχον ευρέσεως. Καλ πρώτα μέν έξ άνα-
μνήσεως καί ένθυμήσεως τού θεοφιλούς "Αβελ ένε-
χείρησαν ποιμαίνειν εκείνοι καί βόσκειν ζώα, έξ 
.χρήσιμα ποριζόμενοι πολλά δαψιλώς άμα, χαλ ουδέ 
σύν πολλψ πόνψ, απήλλαξαν τάς χείρας τοΰ ληστεύε ιν 
αλλήλους καλ πρδ ώρας έξάγειν τοΰ Cjv. 

Ιζ'. Γευσάμενοι δέ τοιούτου χαλοΰ ^ονος, έτρε
ψαν τδν νουν είς τδ χαί άλλως τεχνάσθαι τά καίρια* 
καί σπηλαίων άφέμενοι καί λοιπών αυτοσχεδίων 
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κταδύσεων, έν α7ς OJ κατοικεϊν λέγοιντο άν, άλλά Α U qtiibus ιιοιι iiihaSUare, sed besliamm insUr 
χ^εύειν δηριωδώς, άνέστησαν οίκους χαί δώματα, 
ώς χαί καταμένειν ασφαλείς, καί τά είς χ ρε ία ν έν-
εποτίθεσθαι άνεπιβοΰλευτοι. Αύτίκα δε καί γυναικι-
χλν ζϊΰγμα συνεπήξαντο, μονάσαντες τους χήλωνας, 
άλόγοις έντρέχειν θηλείαις άφε*ντε$, δτε ούδ* Αν έπι-
βαίνεσθαι ταΐς κατ* οΓχους γυναιξ\ν έπειθον σφάς 
αυτούς οί Εξωθεν, αΰτόδεν, όίμαι, μαΌοντες, χα\, δ 
οισιν, άφ' εστίας, δποι χαχοΰ ό τοιούτος Ιρως άπο-
πλευτήσει, δαιμονίου {ήλου έρεθίζοντος χα\ ύποκι-
νώντος, άποσοβείν τής ομόζυγου, -δ^οία .χαί λύκον* 
τον άρπαγα. 

λη'. Άκολούδως δε καλ γεωργίας τδ εντεύθεν τε» 
χνασθείσης, ή μήτηρ γή όχλουμένη γάλα μελιτόεν 
Ιχορήγει τβίς τέκνοις άνδρωποις, τά έξ αυτής αγαθά 

ktere eos jnre quis dixerk, rioinos cl wdificia cou-
etruxerunt, t(a iii abbinc aecupi dcgereni ei ad viiam 
necesaaria contra rapiivas in iulo babercnt. Simid 
antem gynaecea »difi<*arunt, eeparanles lascWiosoa, 
irralionalibua acrorrere fcminia sincnlea, siqnidem 
cinn multeribua intra doinoa coitstiiuiia nullam 
babere rem lis pereiiaserimt, a semeiipsis ei qnod 
aiuni, a fooo etlocti qnonam laiia amor lendcrel* 
diabolico irlo n«l ronjugis raptoreiu flnpi inrtar 
Obigeudoii iocUniKeac iiisiimitlaiita. 

57. Dbi auiem agricidiara «erceri <e* «aepio, 
bomiaibna 4L\m *)ma raaler lerra dolce tac sutiin,, 
4d esi friiges, obuntlanier imperiWit. f&t cum dt 

40. δι είρηναία ήν ήρεμα τοίς άνδρώκοις Ιχ τοΰ ρ ule bonum p.»ce ei tranquiHUaie gandereni mor 
ιοιούτου χαλοΰ," άπελέγοντο χα\ τά στασιωτιχά ώς 
Ιιτιπολύ χα\ τήν είσαελ Ιριδα χα\ τήν επίμονου 
μάχην, χα\ μόνον έφίλουν τδ σωτήριον αύταρκες · 
οδ: μίντοΛ ό κερδψος Ιχνικών ύπήγετο φιλοτιμότε-
ρον. Άλλ* εκείνοι τόλμαν χαλ θρασυ μένος καλ άλχήν 
ίνουσαμχνοι, θαλαττίαις τοΰ λοιπού πσρέβαλλον σφάς 
αΟτους χινδΰνοις - χαλ τδ γλυκύ τής τραφερής άπει· 
χαμένοι, τής άλμυράς Ιγίνοντο μέτοικοι, αΰτολ τών 
βίων άπεχβαίνοντες τρόπον τινά, ή *Αρπυί*«ς έκδό-
μενοι εαυτούς, ή άλλά γούν ώς είς αμφιβίους αποκα
θιστάμε νοι. 

λη'. ΟΓχους τε ουν έφ' υδάτων τάς νήας έτεχτή-
ναντο παραχινδυνεύσαντες, χαλ φόρτους έν αύταίς 

Utea, procul altagaruitl rebdKoatt, «eineulionea, 
IMifiuia» atqiie »orea mediocrHale fuere conienii* 
«•cepiia ilKa quot lncri deas {Mercarinft) sub aaani 
facUe red^St dointnaiiooeip. Hi aiiim, andada et 
•nimi vigoro ac geiierottlate insigiiefl, maris peri-
«ulie seee objicere baod liiuaeraoi, eldtiki almaque 
patria relicu aalo aete rommwere, ipsi ex aemelr 
Ipsia veliK «gmai, aut Harpyiis tna iradentoai» 

kaul saliem ampbibwnwi qttaai naiuram indulL 

38. iEJifidis igitdr qu:e undis iiuiaiarvnt, id *ft 
navibns canMrvclit poslbabflttqae pertcoiis, owra 

ίταμιιεύσαντο,χαλ περιφρονήσαντες τήν1 τροφών γήν, £ 4ιι illis imposiieruiii, et cont«mp»a alma lerra aliam 
έτέραν είσεποιήσαντο τρέφουσαν, ήν ούχ άν όχνήσγ) 
τις μητρυιάν είπείν, ύπεραυξήσαντες εκείνοι τήν 
πρώην άγηνορίαν Ιν τψ ναυτίλλεσδαι καλ δπερόρια. 
θρασυ μεν γάρ χα\ δερμδν, Απείπασθαι μεν γαστρδς 
χάριν τδν Αέρα, δύεσθαι δέ χυβιστώντα χατά βυθού, 
χαί έμδραδύνειν αυτόθι τδν τής χέρσου τρόφιμον 
άνθρωπον, καλ άλλως δέ άνέμοις έν δαλάττη δου-
αύοντα πονείσδαι καλ χατασαλεύεσδαι τροφής ένεκα, 
χαί αυτής ώς τά πολλά δυσπορίστου. 

λθ'. "Οτι δέ χαι ή χέρσος πράγματα δίδωσι τοίς 
τε άλλως περιεργαζομένοις αυτήν, χαλ τοΤς θηρο-
λέταις χυνηγάταις, κα\ άλ)ω; δέ άγρευταίς, κα\ 
ενάγεται αυτά είς τέχνην τψ βίψ σύμφορου, ετέθη 
χιΐ ή αλιευτική ές τόπον τοιόνδε, κα\ ώρίσδη τέχνη 

aitbstiiueruitt imtrieent, qiiam j«ite in«rU«q«ie 
novercam dixeria; quin jmo majorem an;mum 
qitam priua Miiiienlet, per^grinae remoiaaqiie oroa 
appulero. Audax eaim alesque pknum facinaa, »t 
boroo, terrae alumnaa, venlria cattaa aeron deserat 
atqoe i» abytsom sose pmcipiiet ibique comtiiore-
tur, pranerea tentoruro tnariiimeroaa imperto 
subdiius bborel et periciitclur ob victuiii, euaique 
difficuller acquiri aoliiuin. 

39· Qnoniam autcm et terra continena negotia 
facessil iia qui eam colunt, el venaloribne qni ivraf 
occidunt el qomrie modo capiunt, el quoniani ba3t 
consideranlur tanqnam an vha* ulitit: eiiam piaea-
tura eodeio toco babiia reliqtiieqtie artibus acceo-

χα\ αυτή, καλ ήγαπήδη, ώς έχ τοΰ άνθρωπομαχείν D siia et eludiose tractata est, ntpote qu* Dei figmen* 
σνμμεταγαγοΰσα τδ τοΰ βεοΰ πλάσμα είς έπιτήδεν-
ειν θηρολέτειραν χα\ αυτήν, δι* ής ούχέτι φονευς, 
άλλά παλαμναίος τεχνίτης χαλ ^ωμαλέος παλ άλχι-
μος έθέλει στηλιτεΰεσθαι χαλ δ χατά θάλασσαν θη-
ρατής. 

μ'. Καλ ούτω μέν θα^αλέος χαλ τόλμη χ ία ς δ χαλ 
άλλως περλ θάλασσαν άγων σχολήν * τδ δέ θρασυνα-
σθαι, τής ευσταθούς χαι εύ μάλα ήδρασμένης χαλ 
τεχηγυίας γής ύπερόριον άπαναστήναι, χα\ τοΰ 
ασφαλούς μέν μεθέσθαι, σάλο ι ς δέ τοίς έξ Ανέμων 
άστατων έαυτδν έπιδοΰναι, χα\ Απτερον πεφυκότα 
μελετήσαι πέτεσδαι, εί καί μή χηρίνοις «τίλοι;, κατά 
τον λογοποιούμενον Ίκαρον, άλλά γούν λινέοις, Λ 
θάττον άν κατασείσας χαλ ^ήξας άνεμος χάτω χάρα 

tom (bomtnem) a caeite b M f i m a a defleeleret ad beUwti 
feris infereiidum, unde Αι, m ei ilie qni in mari 
ventiur, tion ampliua iiitetieHor, sed trtifex 
ingeiiiiiis, forils el vigorosns praedicari veiil. 

40. Ει eie qnidem el generosus est et pericuia 
noii ineiuii qui alio4|ttin uuliam inaria carsin agit. 
Αι vero audacia esi animi, a lerra firma beoeque 
atabiiiia longe diacedere, el quod toslabileesi peiere, 
•t ooeaui fluciibue vemoruiu impelu exagitaiia aese 
coniBiiiKre, et alarum expericm volaluni mediurt, 
baiid qui4lem ceroia, ut io iabula e»i de lcaro, at 
cerio Uuieis alis, quibue a venio facile agiiatw ei 
vndique rttpiia uavigatorca deiniliero ancoraa 
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fflgcninr, navigaicrc?, inquam, qui ligoncm terrc- Α σαλεύειν τού; αύτψ πε πιστέ υ μένους βιάσεται, σχα-
sirem deserentes ct vas aecurum vino recipiendo 
apiitm contemncntes, in tigneum seee conjecerunt, 
if) qtio ad eoelum tisque rapii et ad abysstim usqtic 
depressi mortis aleam anbeunt, boc saue audax est 
faeinus viri hnporlerriti ac gcncrosi, ct v»x, ac nc 
vix quidcm audacia similis rftperietur. 

41. Et lamen (siqnidem pejns esl, ferarum lnstar 
siite ralioue vivere, et semel invicem devorare, et 
fraires a Deo creatos variis modia ac cnnlclissime 
inierficere, el sic conlra Denin luctari) bomines ad 
niansuciudinem reducli etiam banc alienam arlem 
adoptanint, quamvis manifeslmn sil, aos qiti lerram 
coniiiienCein dcserunt, eliam vilae quodammodo 
taledicere. ^ 

42. Artes aalein cxieras omitis perictili cxper-
tes» iino et jucutidas, ct suavhate pletias, et ma-
gnaui voluplatem secnm attrahentes, quibua bomi* 
nes olim feri postea mansueti facti gunt, vix qitis-
quam enumorare poiuerii. Sed sic qtiidem ad-
moiiiiin illa proba, el sermo prudens, el ratioua-
bilie virlutis doctrina, et obedieitlia prompta 
illos olim toriuosos iu reciiludinein rcslituit aique 
expolivit, itiorum auiem perverailalei» ίο probiia-
teni imimiiavtl. Mull» autem celcbranltir ac eerios 
aries, quse Innc inventae, bominea artlea inerles 
aique magislralu deslitutos ad conslilutionem civi-
lem iraduxcrunt. 

43. Praeter alia eniiu illi viri sapientes eiiam £ 
nrbee deecribere ac condere coeperuni, eiiam 
bujtie boni saluttria exempla posteris relinqiicnte*; 
qui ouiem eoe sequebanlur, bomines nimtrum legi 
a majoribus iradiiae addicli, ansam illinc capientes, 
rem iaum prxclaram pro viribus confirniarnni, et 
ptdcbro fundnmeuto incrctnema addere eiuducrunl 
venetabilia sedibusque D«i congma. Caelerum arii-
fices harum rerum peritissimi, inier quoa et ami-
qniseimi recenscutur patriarcbae, summis iaudibus 
praedicanlur ei admirationi sunt, et principibus 
aanciia adnumftrantur, imo ei ca&licolae esse cre-
dunlur, nimiruiy el in divinos aposlolos lalcm 
virtutem derivaniee; qui faatigiiim imposuere pul-
ehro Hli aedllicio anttquo, et babitaiorilMis iinple-

φείου μέν τοΰ κατά γήν άφε μένους, κα\ σκάφο; 
άκίνδυνον τδ έν άμπελοι; π^ρ'.φρονήσαντας, ξυλίνφ 
δέ έμβεδλημένους, δι* οι» άναβαίνοντες Ιως τών ου
ρανών καί καταβαίνοντες Ιω; τών άβύσσων, όλεθροι; 
έκκεινται άλλά τοΰτο Ανδρος άργαλέου τόλμα χι\ 
ίτητικοΰ, καλ πσντδς Οάρσους τε καλ θράσους ύπέρ-
κειται. 

μα'. Καί δμω; (κακοΰ μείζονος τοΰ ζήν άλόγω; 
καθά καλ θήρες, καλ άλληλοφαγειν, καλ πολλοίς τρό-
ποις καί άπασιν άλγεινοίς άπάγειν τοΰ βίου του; 
θεοπλάστους αδελφούς, καί ουτω θεομαχειν) είλοντο 
καί τοιαύτη ν αλλόκοτου τέχνην οί έξημερωθέντ:ς 
άνθρωποι, καθ* ήν δήλον, ώς οί τήν γήν άπολεξάμε-
νοι καί τήν ζωήν άπείπαντο. 

μβ\ Τέ/νας δέ γε λοιπά; ετέρας ούτε κιν?υνώδεις, 
άλλά καί Ιλαράς, καί πρδς χάριν έσκευασμένας, καί 
ήδονήν πολλήν έπισυρομένας, ούκ άν ουδέ διαμετρή-
σασθαι δύναιτό τις, αΤς οί πρίν θήρες άνθρωποι ti-
θασολ γεγόνασιν ύστερον. Άλλ' ούτω μέν υποθήκη 
αγαθή Ικείνη, καί Ιννους χρηστολογία, καλ διδασκα
λία εύσύνετος τού καλού, καί υπακοή καί πειθώ 
τους πάλαι ποτέ σκαμδούς έξώρθωσε κανονίσααα, 
καλ είς ευθύ άποξέσασα, καί τής έν ήθει στρεβλό-
τητος είς ίθυτενές μετεσκεύασε. Καί περιφόοντιι 
τέχναι πολλαί καί σπουδαίαι, τηνικαΰτα εύθΰς έπι-
νενοημέναι,· καί είς πολιτικδν σχήμα τούς πρώην 
κα\ άτέχνους καί άπολιτεύτους άποκαταστήσασα». 

μγ*. Πρδς γάρ τοίς άλλοις καί πόλεις εκείνοι %i-
ριγρά;ειν άπήρξαντο μηχανησάμενοι, αρχάς άγαθας 
καί τ^ύδε τοΰ καλού παρεσχημένοι τοίς ύστερον 
οί δέ μετ* αύτου ς, οί τοΰ παλαιού δηλαδή νόμου, 
λαβής εκείθεν ένδεδομένης, τό καλδν εκείνο έπιμά-
λίστα έστερέωσαν, καί καλφ θεμελίφ έκείνψ παρύ-
ψωσιν καί αύςησιν μεθώδευσαν άλλως τε σεμνήν, 
καί Θεοΰ οικοις πρέπουσαν. Καί οί τών τοιούτων 
έπιστημονάρχαι καί άρχιτέκτοντες, έν οΤς καί d 
πρέαβιστοι πατριάρχαι, δι'έγκοιμίων άγονται καί 
θαύματος, καί είς μεγάλους αγίους έγγεγράφαται, 
καλ ούρανοπολίται είναι πιστεύονται, δήλον ώς χαί 
είς τούς ούρανοφοίτας αποστόλους τήν τοιαυτην 
άρετήν κατάγοντες· οί καί δροφον τί) καλή εκείνη 
έπέθεντο παλαιά οικοδομή, καί οίκητόρων αύτην 

Terant, ei sanctis ecclesiis dilarunt, beaiisque prae- D έπλησαν, καλ εκκλησίαις άγιωτάταις έμέστωσαν, 
conibus ac sanciis prsesulibus conatitulis coelus 
dlvinos apirilualiler paacendos tradlderant, ei leges 
talernnt el regulas eanxenint, ad quas Dei o>es 
Chrfstiano more pascereiuur, et pascua oslende-
mnt in quibus alimenta caperent. 

44. Roc modo magni illt viri, a lege non scrtpf* 
In sanrio veieri Teslamcnto contenla, legem liiie-. 
ris traditam perfecerunt et ad tanlum reeiiloditiis 
culmen evexeruni, ui ne iota quidem unum ant 
mtnima liuer» apex divelli inde qii^ai. Nos antem 
qai nunc vivtmas homunciones, et prae omnibas 
ego, virorum illorum praecellenliura non solum 

καί κήρυκας μακαριστούς ενέταξαν, καί κορυφαί
ους Ιερούς επέστησαν, καί ποίμνια θεία καταρτί-
σαντες επέτρεψαν πνευματικώς ποιμαίνεσθαι, χαί 
νόμους έθεντο ποιμενικούς, καί τρόπους μεθώδευ
σαν, καθ' ούς ποιμανεΐται χριστιανικώς τά τοΰ 
θεού πρόβατα· καί νομάς περιηγήσαντο, έν α!ς 
βοσχήσονται. 

μδ .̂ Καί ώδε μέν οί μεγάλοι εκείνοι καλ τδν έχ 
τοΰ Αφελούς άγραφου έν τή αγία Παλαιά Ιγγραφον 
νόμον έτελείωσαν, άρτιώσαντες καί άποκαταστήσαν-
τες, ένθα ούτε προσθείναι ήν έτι ουδέ ιώτα έν, ουδέ 
κεραία/ γοΰν μίαν, ούτε άφελείν. 01 δέ νύν ήμε'ς 
μικροί ά/θρωποι, καλ πρδ τών άλλων απάντων έγώ, 
τήν μέν χοτιστ^μαθή, καί τήν τών αγαθών ανδρών, 
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στυγοΰμεν, χαι μάλλον άν ώρυομένων θηρίων ήδέω; 
άχροασώμεθα. ήπερ άνδρδς άπευθύνοντος πρδς εύαγ-
γελικήν ορθότητα τήν έν ήμίν στρεβλότητα. 

με\ Νομίζομεν γάρ, ώσπερ τδν τεχνικδν κανόνα, 
τον χατά τους τέχτονας, ούκ άν άλλως δύνασθαι 
λεαίνειν σανίδας ή ξύλον έτεροίον, εί μή άπαγάγοι 
ξέσα; τδ έπιπροσθούν, ούτω καλ τδ1 θείον διά τών 
θεοχηρύκων αποστόλων κανόνισμα τών ημετέρων 
εαρχών άποτέμνειν τι χαλ άπάγειν έπωδύνω;, δτε 
ήμίν έπί διορθώσει ψυχική προσφέρεται. Ούτως 
ημείς νωθρευόμεθα τήν ψυχικήν διόρθωσιν, ούτω 
την καθαρότητα παρορώμεθα. Καί πέδιλα μέν, & 
φορούμεν, ύποπλησθέντα πηλού χαίρομεν εί τις 

deltislamur, ei mullo lubenliua ferarnm rugltui 
aures praebemug, quara viro qui perversiiatem 
Doslram ad evangeltcam probttaiem dirigere saia-

45, Quamadmodmo enim regtila fabrorem ligna-
riorum non aliler tabuias autlignum qtiocunqne 
polire polesi, niai superiuum radendo removeat: 
iia eiiara Deura patamug pet divinam apoatoloram 
praedicationem aliquid de noetris caruibus abacin-
dere et cnm dolore auferre, quando de animae per-
feciione agiutnr. jUa auUm ad eam laiigtiegcimue, 
Ua puritatem negligimos. Calceamenta quas gegta-
mua, ubi Uito contaminaia gvnt, gaodeimi* si quis 
prius ammadvertent vel amenog abaterserii, τβΐ 

φθάσας ίδείν ή Ικκαθαριεί πρδ ημών, ή ένδειξάμε- Β nobis indicang ad iUa purganda provocaverit (et 
sic qoidem semimug de omni ioimundUie, aire 
corporis, sive veetium ) : cum vero aairoa dabone-
gtatur per macalam lurpieeimam, ne audire qut-
riet» sustineiau» illam sic aflki, nedum abstergere, 
si dedecore quodam inbonegio conjroaculau %\u 

νος ήμίν προχαλέσεται άπο^δύψασθαι (τδ δέ δμοιον 
κάσχομεν χαλ έπί παντί /5ύπψ, εΓτε σώματος εΓτε Ιμα
τισμού), ψυχής δέ άχρειουμένης, ώςοΤαδιά σπιλώ-
ματος δευσοποιού τίνος, ουδέ άχοΰσαι όνεν/μεθα, ώς 
ούτως εκείνη πάσχει, μή δτι γε άπαλεϊψαι αυτής, εΓ 
τί του εί; αίσχος ά ν άξιον κατακέχρωσται. 

μς'. Τάχα γάρ λογιζόμεθ* ούδίν άν δούλων δια
φέρει ημείς, ουδέ μήν παιδαρίων, έάν επιτάσσω-
jisOa, καί ύπείκειν έναγώμεθα. Τάχα δέ που υπέρ 
τδδέον μεγαλο-οιούντες ημάς αυτούς, λέγομεν καί 
αυτοί, ώ; οί τηλικοίδε, καί διδαξόμεθα δή. Παρα-
οαίνεται δε τοίς ού φρονούσιν όρθά, καλ ώς αφρο
σύνη; έγκλημα έπικλάσθαι ήμίν, δτε δρώντες, & μή 
χρίω 
Χίίμενοι 
μέθα, καί ύπεραχθόμενοι, έοίκαμεν ούκ Ιχειν συνι-
δεΐν, οτι έκαστος άνθρωπος εις ουδέν αρετής έρχεται 
μόνο; αύτδς καθ* έαυτδν, άλλά κατά τήν έν πολλψ 
μεγέΟε! λελόγισται στιγμιαίαν άμέρειαν. Καλ δήλον 
α!* το τοις έπάγουσινέν τφ διά μερικών αρετών Ιέ να ι 
φιλοσοφώτερον, χάί παροιμίαν μέν προαγαγεΐν, 

άπόφανσις τό· ΕΓς άνήρ ουδέν τι φόβου έχει, ώς 
μορμολύττεσθαι, άλλ' ή μόνον λαλεί τδ αληθές. 
Έζείνο δέ ώς μάλιστα έκφοβείτούς φρ:>νούντας τδ, 
OLai τψ ένί* δν τίς Ιγγυήσεται, ώς ού συντριβήσε-
ται, εΓποτε καταπέσοι ; 

μζ'. Έστι δέ ημάς άκουσε σθαι παρά τών είδότων 
συνέτιζειν τούς εύπειθεϊς, καί ώς ή φύσις αυτή 
Ιχείνη διδάσκει καί παιδεύει τδν άνθρωπον, τδν 
ή;^ρον, τδν συναγελαστικδν, τδν βιωτικδν, τδν 
πολιτικδν, τδν σπουδαίου, τδν θεοφιλή, πολλών, ώσ-
r*p πραγμάτων, ούτω καί. ανθρώπων θέσθαι εί; 
συγχροτησιν χαί σύστασιν χαί βίου έντέλειαν. *Η 
γάρ ουδέν μόνον δίχα γε τών άλλων, υφαντού μέν, 
ώς ένδΰσασδαι, σκυτο^άφου δέ, ώς ύποδήσασθαι, 
χαί άλλων δέ, πολλών δέ εκείνων είς έτεροία τψ 
σώαατι χρήσιμα· εί δέ σώματι, ώς πλέον ψυχ§, 
:jj τδ πάν έν ήμίν, καλ οδ άνευ ουδείς άνθρωπος. 

μη'. Εί δέ τούτο καί Ιγνωσται καί πρδς δόξαν 
εύηρέστηται πάσιν άνθρώποις, τί δήποτε, άνθρωπου 
μέν περιίδντος τήν άγοράν καί διεγνωσμένου, ώς 
αγαθός έστι περί τέχνην όποιανουν, καί έ πι στ ρω ν-
νύμεθα χαλ προχαλούμεθα οί χρήζοντες πορίσασθαι 

P A T R O L . Gn. C X X X i l 

46. Forlasaetnimnibil a aenria aut p««ris differre 
nobis videmar, ei prascepta nobis imponantaT el 
ad morcm gereadum obatringamur. Fortasse 
ahiua quam decel de nobis sentientea dicimii»: 
En nos, qui ab Ul«e iaatruamvr l Ει qaojNam band 
recie eenljaius, ignoraiHise crioien nobis objici 
opinainar, quando ea qu* non oportai facieniea 

:ών, μανθάνομεν ού χαλά ποιείν, χαί ούτω δια- ̂  baud beae agere noa audimua, elquando, aic affocli 
ίμενοι καλ χωφεύοντες, έφ' οΤ; δεό'Λων παραινού- t{ velul caeutieniea in iis ad qq« rediaaime iiiali-

mtdamur, et moleaie ferentee non iuUlUgtre posao 
videwur, hominein per aeweiipgyra aolum nequa^ 
quam viriuUm aWingere, aed vebjii puncluin indi-
viaibile in uaiverao coneiderari. MaivifoatiiiB Uoc 
est iig qui gingnjig virbiiibug aoleriem nayaAi ept-
ram, aecundum provefbiura quod i u babft: Mon 
e$i cur vir wngulua raeiuai aut expaveacat, n\ck 
qiiod golug vfiniaiem dicat. Iie(nm porro prudes-
libug injicit dicium Mliid : V» ?iro aoii! qois tsnha 
gpotigorem gcse daidt pro eo, quin eOQienuur, obi 
aemel collapgus fnerii ? 

47. iam vero ab iis qiM docilea ioelruere eaUeoi, 
diceiur nobis, oa^qram ipsam doeene ec emdi/e 

0 booainem mangueiuin, sociabiiem viue aaore pne-
diuiro, chilem, gtrenuitm ac pinm, o4 akiit multaa 
reg ac neg<Mia in uwuw coujiingit, Ua eliam boroi-
ueg ad coeium ac gacUiatem convocei atque viltc 
perfer.1» participes reildai. Sane enia njbil aliqoid 
vaiet, Qial alia accedant, verbi cauga lextor quoad 
vesles, gutor quoad calcearaenu, el mohi aJUi qui 
varias reg in corporis uaum dasiiaaus guppadJiam, 
Jam vero de corpore re* gi i u ee habai, moll» 
magig de anitua, que bominig para pnegtantiaaina 
esl, imo sioe qiia ne uilua qaidem bomo eieigtit^ 

48. Si vero boc el ooUim e(, uii vide&ar, gratam 
arxepiumque eat omnibus hominibns, quid tandero, 
ubi qule forum froqneiiui ei IA aua arit exoeU-sre 
deprehendiiur, ad eura agsitWnles ei ea quibug opoa 

l t 
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habeinna cmerc aalagimus, el si qu» non siatini Α άπ ' αύτοΰ τ δ ένδέον ήμίν, κα\ μή φα·.έντα δέ άνα-
apparcant, summo cum sluriio innoirimus usquc 
dum demum reperiamue, neque solum gaudemus 
qnod rem desideraiam jam possideamus, ged inter-
dum eliam jnsfo majus prelinni insnmimus, ul car-
nem *ervitio addiclam aliqno ornamenio pulchrio-
rem redditam specUtoribusexbibeamus,ornamento, 
inqnam, qtiod a nobis plertimque nc conspiciiur quU 
deui? Animam aulem dominamsordibuspollui ei tene-
bri»ita,uii daBmonialro gratum esl, involvi einenics 
non solnm nujlairi operam impenriiimis, ut vel ipsi 
eam lanquam Dei sponsam condecoremus, vel per 
alium hujus rei perilum boc fieri sustinearmis, sed 
ciiam, si quis ad divinam formalionem seu tran-

ζητοΰντες κατ* σπουδήν πολλήν έξευρίσκομεν, κα\ 
προσρυισκόμενοι έχομεν φιλητώς εκείθεν τδ πεποθη-
μένον, καταβαλλόμενοι Ιστιν οδ καί τι ύπέρτιμον, 
Γνα τήν δούλην σάρκα είς ώραισμδν τοΤς βλέ πούσι 
παραστησώμεθα διά καλλωπισμού τίνος, ού τά πλείω 
ουδέ είς δψιν ήμίν ΙρχεσΟαι δύναται; Τήν δέ δέ
σποινα ν ψυχήν άφιέντες (5υπούσθαι κα\ σκότον ούτω 
περιδιδύσκεσθαι, ώς άν ό ζοφερός δαίμων φιλοίη, 
ούτε ζητούμεν, πώς άν ή ημείς αύτολ έξωραΐσωμεν 
ώς είς νύμφην θεοΰ, ή δι' έτερου νυμφοστολήσωμεν 
έπιστήμονος, άλλά καλ εΓ τ<ς έπιφανείη έπαγγελ-
λόμενος καλ προκαλούμενος είς Οεοειδζ και θεοφεγ-
γή μόρφωσιν, «Γτ' ούν μεταμόρφωσιν, ού προπηλα-

sformutioncm nos invitaverit atque provocaverit, β κίζομεν, ή δστρακίζομεν, άλλά καλ ξιφήρεις έπι 
conviciis proscindimus et procul abire jubemus, 
imo gladio aggressi interimere stiidemtts ? Omnis 
porro ars a nobis diligiiur el approbalur, nullo 
inier caa diecrimine admisso*: illa autcm qnai ad 
auimac pulchritudinein spectat, procul a nobis re-
j< cla negbgitur, neqtie ad avem infauslam aul ad 
rupimu pracipiiia, unde tandem aliquando reduci 
possit, amandalur, sed in oblivionis voraginem im-
mergiHir, u«<ie ad lucem nunqoam reiteau 

W. Econlra omne prudena consilium, omnia 
: doctorum proecepla, ad vilam corrigendam spcc-
' lantia, et legea adjnvantia ei canones roboraniia, 
aoppressa jaceni, omnique modo societas medilaiur 
IKHI deeo, ut retpubtrea salva ait, sed ut juslus, 

τρέχοντες, άχρειοΰν, ε ίπ ·ρ οίον τε ήν, γλιχδμεθα ; 
Καί άπατα μίν τέχνη στέργεται ν παρ' ήμίν χα\ 
εγκρίνεται, καί ού διακρίνομεν ούδεμίαν ή δέ κατά 
διδασχαλίαν ψυχή πρέπουσα ν αποκρίνεται βαλλό
μενη μακράν έξ ημών, είς ούχ\ κόρακας ή πέτρας 
απόκρημνους, δθεν έπανασωθείη άν Γσω* χρόνω 
ποτέ, άλλά ές βυθδν λήθης άφιεμένη βαπτίζεσθαι, 
ώς μή έχειν έκφανσιν. 

μθ' . Πουλή δέ άπασα κα\ συμβουλή κα\ διδασκα
λική αρμονία, συνιστώσα βίον δρθδν, καλ νόμςις 
επικουρούσα καλ συλλαμβανομένη, κανό σι κατηρ-
γηνται* άντιπράττεται δέ πάν έπίβουλον καλ ή oC-
ναξις, ούχ\, πώς άν τδ κοινδν σωθείη, άλλά πώς αν 

iripoie iniportunHS, in vinculig doleal, et praeceplor Q δ δίκαιος .μέν, δύσχρηστος δέ, καταπονηθείη δεσμφ 
<{itibu8 bene fnetitalue est, et ad quas proOtcnda 
a!io8 iniiituere sategit, in perpeiuum valedicai, et 
pater Sptritu dhriito instructus non a filio disiraha-
4ur (boc eirim minus foret malum), sed per niatum 
datmonem senris iniuilibus accenseator, el episco-
pus deniqiie indignuna quid infauslumque palialur. 

50. Non igitur morem gerlmns, neque obedien-
tiam spirilualem semmns, neqite patribus pare-
mot, φιοβ aancliis.Spiritus dat, neque prseceptoris 
arte indigemus. Qnapropter eiiam praseniem re-

• apuimug, et eam quatn non babemus, non desidera-
mue; quod omni arti accidii in bominibns, qui ea 
non opua babeni. Eebas auiem tara mieere scse 
babeniibns neeeasario conaequilur ui ad aniiquam 

καί δ διδάσκαλος μεταμάθοι, Α καλ αύτδς καλώς 
δεδίδακται, καλ έτερους ομοίως δίδασκε ι ν προβέβλη
ται, καλ ό κατά θείον πνεύμα πατήρ ού πρ^ς υίδν 
έκστραφείη (ούπω γάρ τοΰτο μέγα κακδν), Αλλ' είς 
δοΰλον άχρείον έγγραφείη διά πονηρού πνεύματος, 
κα\δ επίσκοπος άσκοπόν τ ι πάθη καλ άπαίσιον. 

ν ' . Ούκ άρα ύπακοΰομεν, ουδέ ύποταγήν τηροΰ-
μεν πνευματικήν, ουδέ ύπδ πατράσιν έσμέν, ούς τδ 
άγιον Πνεύμα δίδωσιν, ουδέ χρ^ζομεν τέχνης διδασ
καλικής. Διδ καλ παροΰσαν μέν έξωθοΰμεν, μή ού 
σαν δέ ού ποθοΰμεν* δ δή πάσχει άπασα τέχνη παρ! 
άνθρώποις, οί μηδέν αυτής προσδέονται. Διά ταυ:.* 
γούν δ τής φαύλης ταύτης ακολουθίας είρμδς παρ-
pησιάζει κα\ νύν τδν παλαιγενή θηριώδη βίον έκεί-

itlam Tiiam ferinam adspiremus, licet clanculum hoc ^ νον ύπούλως και ώς ούκ άν αίοθοιτό τις μή κατακύπ-
Aalet ab \h qui perapicacitate rarenl, vix aentiattir. των είς βάθος τοΰ νοείν. 

51. Mali avtera baec esi causa : artee post homi-
iimn civiHsaiionem inventas necessario diligimus, 
qnoniam sine itlis de vita pericliiaremur; probis 
aniem conaUiis ac bonis lcgibns niorem gerere 
noluraos, imo lanqnant muiilia, vel eiiam auperflua 
dodtgnainur. Quin eo andaciaa procedimns, ut ea 
nil ad victum valere nugemur; proverbium autem 
q«od poiius portkmem quatn suspendiuin commen-
dat,intcnr€rteni€8, aliena pro bono babemus, panrm 
peregrintim tanquain expettbile quid ajstimamus, 
vinnm rapium dulciasiirrom, aquam e furto pro-
^eoientem euavissimam, \estes rapina acquisiias 
«feluii lucis ortUB), proxinrf domum qnasi paradisum 

να". Καλ δ λόγος τοΰ πάθους τοιούτος τις · τάς 
μέν τέχνας τάς ύστερον εύρημένας μετά τήν κατ* 
ανθρώπους έξημέρωσιν, στέργομεν άναγκαίως, οΤα 
μή έξδν 5ν, ζήν εκείνων δίχα· χρησταϊς δέ συμβου-
λίαις καί εύνόμως έννόμοις όκνοΰμεν πείθεσθαι, 
περιέργους αύτάς, είτε κα\ πάρεργους γνωματευό-
μενοι. Καί που έθέλομεν ύπολαλείν κα\ αυτοί, ώς 
ουδέν τι αύτα\ πρδς τάλφιτα· και πν'ιξ ού μερ\ς 
άναστρόφως παροιμιαζόμενοι, καλδν εΐναι τά αλλό
τρια γνωμολογοΰμεν, κα\ τδν ξένον άρτου άποφαι-
νόμεθα νόστιμου, καλ τδν άρπαγιμαίον οίνον γλυ
κύτατου, κα\ τδ τής κλοπής ύδωρ ήδύτατον, χαι τήν 
έξ αρπαγής ένδυσιν φωτδς άναβολήν, καλ παράδει-
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σο*/τόν άλλδτρ:ον οίκον. Καί ούτως άνατρέχομεν είς Α consideramus. Sic aiilen: ad anliqnam rovertimur 

maliiiam, injnria afficienies, rapienles, convician-τδ άρχαίον χαχδν, άδικοΰντες, αρπάζοντες, λοιδο 
ροϋντες, βλασφη μουντές, συχοφαντούντες, χα\ έπί 
πάσι τούτοις καί διά ταύτα πάντα ψυχής χερδαίνον-
«ς άπώλειαν, ώς ούτε αυτοί ξυνιέντες είς έπιστρο· 
φήν, μηδέ τοις άδελφιχώς έν Θεόφιλε ία έπιστρί-
φουσιν ημάς επόμενοι, ώς εντεύθεν λείπε σθαι ημών 
ίράστω, άφιέναι χαλ τά τέκνα χαλ άπαν τδ φίλτατον 
βόσκε σθαι άποίμαντον καί ανεξέταστου. Καί ούκ 
άνακρίνομεν λογοπραγούντες ημάς αυτούς, διατί 
χατά οίκους μέν ποιμαίνειν δήθεν έθέλομεν άνθρω-
πικώςτδ συγγενές, τδ δούλου, τδ θετδν, χαί πάς, 
όστις ούν, διδάσκαλος καλ νομοθέτης τών εαυτού 
αύτοχειροτδνητος, καθά έχρήν, καθέστηκεν είς καλ 
ώφέλειαν σώματος καί ψυχής άνάπαυσιν* δ δέ έκ 
Θεού, καλ χατά βεδν, χαλ θεοπαράδοτος καθηγητής, 
ώς ούχ άν τις Ιχοι άντειπεΤν, άποχειροτονείται, ώς 
cTov καθαιρεθείς, χαί ούτως αφαιρεθείς τήν θιο-
πρόδλητον ενέργεια ν ; ίνατί δέ πάς μέν οίκος φυλάτ-
τει τήν ένδεχομένην διαδοχή ν, άλύση δο υ μένη ν 
θεσμώ φύσεως είς άδιά^όηκτον, ό δέ αποστολικός 
xa\ θεΐκδς έξαργήσει, οί μάλλον έδει τήν σειράν, 
ουρανόδεν χαΟήχουσαν είς τδν καθ' ημάς κόσμον, 
μένειν άδιά σπα στον, χαλ συντηρείν τδ'θεόθεν καλδν 
συνεχές καλ Αλυτου; 

νβ*. Ου χαλά δή ταύτα, ούδ1 δσα τοιαύτα, ώ 
αδελφοί, ουδέ δεάρεστα, διαβολικής δέ μεθόδου τύρ-
δαι προφανώς. Τί γάρ έδει αυτά γίνεσθαι, εί μή 

tes, maledicentes, accusantes, el prscter bacc el 
propler baec omnta aniinae periiiciem lucrantes, 
neque ipsi de converslone medhantes, neque iis 
qui lanquam fraircs per amorem Dei redacere nos 
velint, obsequentes; qnareln (ine vix fieri polcrit 
quin eo redoqaraur, ui liberos noslros ac quidquid 
amore cempleclimur, sine pasiore ac duce per pas-
cua vagari stnamus. Neque ndl ipsos examinando 
fnterroganuis, quare nos quidem qua hotniiiei 
in domibni nostris pascere velimus liberos 
consanguineoa ei adopiivos ei servos, et quare 
quieque, prseceptor ac legislator suorum sponie 
factus, et corporie Taleludini el animse tranquilli-
lati prospiciat: praeccptor antem a Deo dalua et 
secundtim Deum conslitulas, ei quod omnibus ma-
nifestum est, a Deo concessna, deponilur, tanquam 
vita privalua, et sic ab operc divino perficicndo 
arcetur? El cnr quaelibel famNia gaudet consuqnen-
lia non interrapta, et lege natur» qtiasi calena 
indissoliibili continelur, familia autem aposlolict 
atque divina, cnjus vtncula, ulpote e coelo ad ler-
ram descendentia, nunqtiam disrumpi, scd polius 
naliTam divinilus insitam pulchriludincm conaer-
varc deberent, abolehhur? 

52. Onmia isia, ο fratres, ncque pulcbra sunt 
neque Deo accepta, sed manlfesto fraudis diabolicas 
machinationes. Quoinodo eniin accidere potuiwei 

πρόθεσις ήν φιλόχεινος τώ άρχεχάκω δαίμονι, άλ- C η ί β ί daemon iovidiosus omnisqiie mali anclor aibi 
λάξαι τδν Αγαθδν σαδδατισμδν τδν ψυχικδν, τδν !κ 
βεβδ, τδν έπλ αργία πάσης κακώσεως, καλ μετα-
τοιήσαι κακώς τδ τά αρχαία μέν παρελθείν, καινά 
δε πάντα γενέσθαι κατά βεδν, εί.* τδ λέγειν άνά-
παλιν, ώς παρήλθε μέν τά καινά καί θεία, τά δλ 
αρχαία φαύλα λεληθότως άντιπαρελθόντα είς μέσον 
καταχορεύει της έν ήμίν δμηγύρεως; 

νγ\ Κοτλ οίδα μέν (μή γάρ ούτως ή μανείην, ή 
λαδοίμην του δέοντος), δτι ού κοιμήσεται δ βεδς είς 
τέλος, άλλά δυνατδς καί κραιπαλικδς ώς έξ οίνου 
όναστήσεται, καί εγκαταστήσει τά εαυτού τοις αυτού, 
τφ έιδασκάλω τδ δίδασκε ιν, τψ πατρί τδ υπηκόους 
έχειν τους υ ίου ς, τώ ποιμαίνοντι τό άγειν καί έπαν-
άγειν τά ποίμνια, ώς χρεών καί παντί, ώς άπλώ; 

propoenisset Sabbatum bonum, sptritualem, divini-
tus dalum, oninis maliii» suppressione insignem 
pertnrbare, el illud qnod dlcilur : Yelcra disparuc-
rtinl, omnia sccuiidum Deum innovaia sunt, male 
pemrtere in hoc : Nava ac divina di-paruerunt, 
velus aniem maliguitas sensim aensimque in ccciuoi 
nostrum irrepsil? 

53. Equidem novi (ueque cnim adco ir.enie suni 
caplus, neqne officii iiiiiueinor) quorf Deus non dor-
miei in Onem, sed poens ac velut e vino excila-
lus cxsurgel, ei sua cuiqne attribuet, praeceptori 
ul doceal, patri nl babeal fiUo6 morigcros, paslort 
ui gregem ducat ac reducat, uti addecet, el ul bre-
vis.siu», omni el praeposiio et subdiio dabil quod 

είπείν, ύπερέχοντι καλ ύπερεχομένψ έπανασώσεται Ο et spirilualiier ei couveni;U, ei gecundum legeoi 
τδ πνευματιχώς καθήκον, καλ τδ οίκειον καί προσ- ad ipsuin spectet. 
ηχον κανονικώς. 

νδ*. Καί οίδα μέν τούθ* ούτως έσόμενον ήθελον 
δέ άλλως αύτίκα τούτο βλέ πει ν καί yaipnv, καί μή 
δυσελπιστείν καί άγωνιάν καί εύλαβείσΟαι ποΓρά 
τοίς είσέπειτα, καί συνοχλείν τδν Κύριον,άυαστήναι 
καί ύψώσαι χείρα ύψηλήν είς εμβριθή έκδίκησιν, 
μηδέ άποκεΐαθαι συγγραφών, ώς άρακαιρδς ήλθε, 
χαίεύφόρησε ζιζανίων καλ ακανθών τδ τού θεού 
παρ* ήμίν χαί πλήρωμα καί πλήρωμα, καί ώς έθλί-
β̂ησαν εντεύθεν ικανοί, καθά ούκ έχρήν, καί δσους 
ούκ Εδει, καί ώς ούκ έτρεπε, χαί νυγέντες οί πα
θόντες έχεντρίσθησαν είς όβύνην. 'Οψέ δέ ποτε μετά 
τοσάπληγον, είθε δέ μή δεκάπληγον! είς εύχρηστον 

51. ΝΟΜ, inquam, II.TC iia fore : vellem lani pro* 
linii» ista videre et lactari, neque desperare nec 
dolere ncc limere de postens, imo Dominum rogare 
ui exsurgat ei manum ad vindiciam scvcram cslol-
lat, uec ralionis reddendae lempus disirabalur, si-
quidem momenlum advenii, et divinus tum coetii3 
lum clerus lolia ac spinas affallm prolulcrunt, et 
baudpauci conlumelia affecli sunt quot etquonM)do 
non decebat et ob causas indignas) cxsique yerbe* 
ribus iniscro dolorum aculeis liaditi sunt. Sero 
autcm aliqnando post tot plagas, quxutinam baud 
decuplenlur! leira illa ad prosperani fertiliuieui 
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reilibtt. Tantoperaaulcm desiderinm islud oordi meo Α ή γή εκείνη ευφορία ν άποκατέστη. Ές τοσούτον 
inliaeret tantttsqttc zelus diviiius me orii, ul in votis ar-
dentissimis babeam, ut ab boc statim die zixania per-
muiata in purmn frumennnn excrcscani, ue unqtiam 
a daemone cribrenlur, ct ut spinae, uti Deo gratum 
est,extoIlantur partim in cedros, cyparissoa, pinus, 
quas Dei domus expelil , parlim erigantar in 
alias arbores edenies fruges quas Deus diligiu 

δέ μοι τά τής τοιαύτης εφέσεως έντέτηκε, χαί ό τού 
Θεού ζήλος δπεχκαίει με, ώστε δι* ευχής εΤναί μοι, 
αυτομάτους άπδ» τής σήμερον καί τά ζιζάνια εί; 
καθαρδνσϊτον άναθηλήσαι μ^ταμειφθέντα, ώς μή 
άν τω βα(μονι σινιαθήναί ποτε τού λοιπού, κα\ τάς 
άκανθας δε άναβήναι δεοφιλώς, τάς μεν παρυψωδεί-
σας είς κέδρους καί κυπαρίσσους καί πεύκας, ων 6 τ*>ΰ 

θεού οίκος έφίεται, τάς δέ άναδραμούσας είς έτεροία δένδρα εύαυξή, καρποφοροϋντα τροφήν, ήν αγαπά δ θεός. 
55. Si amem hnaj dicens, 0 fraires, ct amicorum 

vulnera oslendena, gravls ac scverus videor illis 
qui forte pudore suffundunlur, queroadmodum 
quis, qui cum speciosus non sit, lamen videri 
lalis velil, invehitur in eum qni ipst dixerii, for-
inani ppeciosam qiiara sibi ailribuii, e&se eroemi-

νε'. Εί δέ ταύτα λέγων, καί γούν, ώ άδελφολ καλ 
παραδεικνύς φιλικά τραύματα, βαρύς δοκώ τοίς Γσως 
αίσχυνομένοις, καθά καλ εί τις μή ών ωραίος, έθέ-
λων δέ τοιούτος δοκείν, κατατείνεται τοΰ άνα&δασκον-
τος εκείνον, ώς ψεύδεται τήν εύμορφίαν, ήν έαυτψ 
επιγράφει — άλλ* έγώ πληροφορώ καλ άρτι τους 

lam, ai ego audiloribua persuasum esae cupio, me Β άκούοντας, δτι κολακεύεtv όκνώ, καλ ούχ Ιχω εύ 
ndulari nescire aui omnia indiscriminattm laudibus 
offerrc atquc sic palam meniiri. Unus enlin Dcus 
omnino ac sempcr el ubique laudibus celebrandiis, 
jusiissimus, opttmus, sanclisaimus, iu quo nulla 
inesi injusliiia, a qno fraus el malilia quaeconque 

#cxsulat : bomo autcm, qutcunque deniurn sil et 
qnanumcunque atligeril actalem, tru9ira siudei 
ol opinatur el laborai ut !n omnihus laude sil 
riignus. Quaoivis enim plurima feceril in mundo, 
non lameti to' pcrveuict, ut omnis culpse ac vitu-
perii expera sit in via, sed solnm obea, quae bene 
peragit ct quaienus scopum propositum attingii, 

'jure meritoque laodattir. 
56. Aique haec esi arence lex, qua aililela ac 

λέγειν άπαντα είς άδιάχριτον, καί ούτω φανερώς 
ψεύδεσΟαι. ΕΓς γάρ καί μόνος εύλογητδς πάντη καί 
πάντως καί πάντοτε δ θεδς, δς ούκ οίδε άμαρτίαν 
ποιείν, δ δικαιότατος, δ πανάγαθος, δ άγιώτατος, έν 
ψ ούκ έστιν αδικία, ου πάς δόλος καί .χαχδν άπαν 
έξώρισται * άνθρωπος δέ, όποιος Αν έχείνος χαί εΓη 
χαί δπόσος τδν της ζωής χρόνον, μάτην χαί έθέλει 
καί οΓεται χαί πραγματεύεται, απλώς ούτως εύλογη
τδς είναι διόλου. Πολλά γάρ ενεργών χατά χόσμον, 
ούχ άν έξανύση, δ:ά πάντων έρχεσθαι άλογοπράγη-
τος χαλ άμώμητος έν δδφ' διόπερ, έφ* οΓς μέν εύστο.-
χιι καί ορθώς βάλλει κατά σκοπού, ευλογείται 
πάντως. 

ν<τ'. Καί έστι τούτο άλειπτικδς νόμος, δι* οδ χαλ 
1 — — —* ̂ ' Γ 

pugilea ad fortitudinem exstiniulanlur, m raodo οί άεθλεύοντες καί οί άριστεύοντες προσαύξονται είς laudibus, accJamalionibu*, felicilatiuiiibui, modo 
praemiis adorneniur. Sed ab iie qui animarum 
curam gerunl, inlerdum ne ille quidem qui bene 
luclalus est, laudatur. Meluunl nimirum, ne disri* 
pull sectaioresque virlulia per asaensum ac gralu-
laiionem ad faslum vanamqtie superbiam prori-
ptanlur, ideoque viiuperam pugnalorcs slrenuos, 
quos tamen ejusmodi prcccptorum viiuperia ad 
mclius incitant ei yelul stimuli virtutis fiunt. 

κραταίωσιν, οί μέν t πα ί νοι ς καί εύλογίαιςκαί έγκω* 
μίοις, οί δέ καί δώροις ύπαλειφόμενοι. Καλ μήν Ιστιν 
δτε ουδέ δ άγαθουργών ευλογείται παρά γε τοίς οί
κο νομου σι τά ψυχικά. Οί δέ δεδιότες, μή τοις μαθη-
τευομένοις καί άλειφομένοις είς άρετήν ή ευλογία χαί 
χρηστολογία είςτΰφον άποτελευτήση καίδόξανχενήν, 
δυσφημοΰσι τούς αγαθούς μύστας, οίς χαί γένονται 
οί τοιούτοι διδασκαλικοί όνειδισμοί ερεθισμοί πρδς τά 
κρείττονα, χαί ώς οία μάστιγες είς έργασίαν άγαδήν 
έπισπέρχουσαι. 

νζ\ *Δλλ' ούτω μέν εύλογείταί τις έν χαιρψ άγα · 
Οοπραγών. *Οτε δέ που ή υπερβάλω ν, ώς διεκδραμείν 
τδν σχοπδν, ή έλλείψας άμάρτοι, τότε δέ εύλογητδς 

57. Sic aulem qni in icmpore viriuiem a;mula-
lur, laude dignus eriL Ubi vcro, prae nimio ardore, 
ulira scopum prorepiua, aut nimia pigrilia retenliia 
pcccaverii, mnc rcvcra nulla dignua censebilur ρ μ«ν ούχ άν Ισται πρδς αυτήν άλήθειαν, ακούσει δέ 
laude, sed potius verba audtet quas, ul non ainl ^θεν λαλιάς, εί χαλ μή πάνυ τι πιχράς χαί ώς οίον 

άψινθιώδεις, άλλά γούν επιεικώς κεκραμένας μέλιτι nimis acria et amanilenta, tamen judicii melle, 
uli decet, aiiemperala sunt, si nimimni peccalum 
lale sit ul non, supplanlatione diaboli, lapso inic-
rltum ac mortem comminclur. Quando aulein non 
medlocriier, ul ila dicam, sed capitaliier pecca-
verlt et tranagressio vix reniiUi posse videatiir, 
innc peccator vitupcriis ef increpationibus casii-
gabttur, cl , si modo raenlem sanam habeal, vul-
ncriscurationem per corrcciionem velut per amaram 
radicem lubenter ailmiilel. Si enim non ita sen-
scril, sed potius epiriiualem medicinam segre Terre 
alque a?er&ari vidcalur, male audiei, nil communc 
babens cum bominibua laude dignis, et posl tmilta 

διακρίσεως, δτε δηλαδή τδ πρόσκομμα ού συντριβή ν 
απειλεί τψ καταπεσόντι, ώς είς θάνατον, σκελισμψ 
δα]μονος * ώς, εί γε ού μέτρια, ώς ούτως είπείν, χα* 
χοπραγήσει,άλλά κατάκρας, καλ φανείται άπαραμύ-
θητος ή ύπερβασία, τηνιχαΰτα χαί σχώψεται δ έπται-
κώ;, χαί έπιτιμήσεται, χαί θεραπείαν τ£αύματος διά 
παραινέσεως δποία χαί πιχράς τίνος £ίζης δεξάμενος 
ίλαρώς προσήσεται, είπερ φρονεί εντελώς. Μή φρο-
νών γάρ ούτως, άλλά έχφήνας δυσανασχετείν χαί άπο-
δυσπετείν πρδς τήν κατά πνεύμα ίατρείαν, κακώς τε 
άκούσεται απεναντίας τοίς εύλογητοίς άνδρώποις, 
καλ μετά πολλά τά έν μέσψ, χαλ ουδέ αύτψ φίλα, 
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σχο>αχισθήσεται, ώς δ του θεού νόμος χα\ ό εκείθεν Α ineoumoda, ipai gravia, excommunicabilur, uii 
βιρχπευτιχδς χάνων παραδίδωσι. 

νη'. Καί ό μέν Ολίψας τον ούτως αθεράπευτου ούχ 
αν ίσως άποδεκτέος Ιοται ούδενί των τά εκείνου ζη-
λούντων. Ό δέ θεδς χαΛ οί τού θεού άποδέξονται 
τδν ακριβώς Ιατρεύοντα, χάν οί των Ανθρώπων υίοί, 
βαρυχάρδιοε δντες χαί αγαπώ ντες ματαιότητας χαί 
ψεύδος, εύλογείσδαι τδν δμοιον βούλωνται ν χαί ούχ 
άνέχωνται ψόγον πάσχειν. *Αλλ* δ άρχιατρδς θεδς 
ανθέξεται τού ποιου ντος τδ άγαθδν, χαί έχδικήσει 
έχείνον βλαπτόμενον. Μηδείς γάρ οίέσδω, άπο£Ιφδυ-
μείν έν τοίς τοιούτοις τδν ύψιστον Κύριον Αλλά 
πεπληροφορήσθω, παντδς χαχού χαί άνδρδς χαί 
πράγματος αύτδν κατεξανίστασδαι» όψέ μέν διά τδ 
μαχρόθυμον αυτού χαί φιλάνθρωπον, αυστηρώς δέ γι, 
χαί, χατά τδν μέγαν Δαυίδ είπείν, έως σφόδρα, όπη* 
νίχα χαί τούτο διαχρινεί. 

νθΛ Καί ένθυμητέον ενταύθα, ώ αδελφοί, δτι χαθά 
διδάσκαλος μέγας, προσφυέστερον δέ φάναι, διδασ
κάλων διδάσκαλος, χαί φιλοσοφίας δέ Απάσης, χαί 
αυτής της άνυποθέτου προϊστάμενος (χαλώς δέ εί
πείν έχαι τις, χαί προκαθήμενος), ούχ άν έΟέλοι 
αύτδς δι1 εαυτού χαί μόνου μυσταγωγείν. Άλλά σο-
βίσας πολυειδώς έτερους, εί; δσον έγχωρεί, προβάλ
λεται διδάσχειν τούς υποδεεστέρους έν φοιτηταίς. 
Αύτδς μέντοι παρών έφ* άπασι δόγμα σι, καί βιαρθρών, 
εί τί που δυσφραδές Ιχει, ναί δέ χαί έπιδιορθοΰμε-

divma ei eanonea ejusmodi tanaiionem coiicer-
iex nentes traduat. 

58. Quamvia aeletn is qei taiem hoiuinem incn-
rabilem affligit, illius ainicis vix fmuma sit accep-
titt, umeii Deoe ajnsqua temuli tolariem litedicum 
comprobabunt, licel boinioum fllri, uipote fonte 
prsfracto pnedili et vaniiaium uiend.icilque 
dioat, ejusmodi bomineiti laodibaa efforri eaptaut 
ac omirino viinperalionla alut littpaiieHtissimi. Αι 
vero Deus, stimnius mediciis, euin qui ppobltatem 
sectaior, adjuvabil, el qui injuria afficimr Hliiit» 
ul< iscetur. Ne quis enlm opiuetor, Dominuin stipre» 
HIUUI ulia non curare, sed poliua pmuasissitmirn 
sibi babeat, t*m omnibn* «nalia ei bontnibus ei 
factia pccnani bifUciarufn, sero quldecn ob loisga-
niiuilaleai ac boiainum aioorem, eevere auiem ei, 
iii com inagno Davide loqoar, Yalidiaelro*, qnando 
boc opponiiiiuin jutkcaverii. 

59. Jam vero, υ fraires, hoc qaoque atteudaimi». ' 
QuetiMdmodun magnua pr&tepior, vel ul accura-
lius loquar, praectplor prurceptarum, oimifsqito 
pbilosopbup, eiiam non wipposi!» prefectus («t 
nii bene quia dixerit, pncsidens) »on ipse per 
semeupaui» ac sotiiiu vull iiiiiiare, aed muUimodis 
alios «rudieiis, quauium fieri poieei, ad inferiorea 
discipulo* edof.eiHioa detegal, dum ipee, emictis 
itlsciplinia prseposiuis, explicai si quid exposttu 
tlillicitiuft reperiatur, e(, abi opus fuertt, dirigil 

νος, δποι δεήσειε, τά διδασκαλεία, έπιχοσμει τά ^ s<h<>Ias, ei auguota adornat, «l palchrimt adaugot 
σεμνά, χαί τδ καλδν ποιεί χαί πλείον χαί χάλλιον. 
Ούτω χαί 6 της σοφίας χορηγός Θεδς, πληθύνω ν χαί 
έπί γής πολυτρόπως διά ενσωμάτων θεραπόντων 
αυτού τδ οίχείον άγαθδν, &·ια έπλασε ν άνθρωπον, 
χαίσοφίαν έχείνω ένέθετο, «ηγήν τινα ταΰτην γλυ-
χείαν ώς έχ πελάγους τού χατ' έχείνον, λιβάδιον 
γλυχύ δξ αβύσσου γλυχύτητος, άπό<δ(5οιαν επιστήμης 
αγίας τε χαλ άψητου τής έν έχείνψ, ής μέρος χαί 
«6 προγνωστιχόν. 

^.Προεσ/ήτευσε γούν, χαθά μαθόντες έσχήχαμεν, 
έαρώτος άνθρωπος, αύτίχαθεόθεν εμπνεόμενος. Καλ 
το έχείθεν άρξάμ*νος, ούχάνήχεν ό πάνσοφος Κύριος, 
τους επιγόνους ώς χαί νύν σο^ίζων, άλλ1 έπιπέμπειν 
εφ χόσμφ φιλοτιμείται θεότητι παρωνυμουμέυους 

ei proiuevoi: iia etiani omnie sapiontia? princeps 
Dmis, muUiplicans ki lerra variis modia per famuioe 
corpore hidutoe beiiignitatem suatn, siniol aiqne 
creavii homineui, indidil illi eapienliam, ioolem 
quemdam dulceniex ipsius mari derivaiuui rivuluiu 
suaveiu ex abyaso avavtiaiia, iraiuceiia scicuUas 
eanctae ei ineffabilie, cuj«* pars esl facullas pra> 
scieiidi fuiura. 

60· Propbelavii igilur, qiieuiadmoauiii compc-
riHius, primiu bimio, exieinplo divmUHs in>piratus. 
Atque bhic exonua, non cessavii Dominus oiiuiiun 
e.pieutissiiuua, poaieros Ulujiiiuare, uli ei nunc 

>ed nijtiere in inuiidum aaiagii \iroa Uhinilaii 
άνδρας. ,θεΓοι γάρ χαί ένΟεοι εκείνοι πάντως χαλ ^ bimiles. Divini euifn el Deo repleti omnee sane illi 
πάντες, δπόσοι έκ θεού αυτοί ζωούμενοι χαί έλλαμ-
πόμενοι, χαί ούτω φωτδς χαί ζωής λόγον έν χόσμφ 
επέχοντες, ζωογονούσι τούς έν θεφ φιλόζωους , χαί 
«εριλάμπουσι τους μήτε άμβλυωπούντας τά ές άρε
τήν, χαί μηδέ όκνούντας έγρηγορέναι είς εργασία ν 
δεάρεστον. Καλ εμπνέων τοίς τοεούτοις άνθρώποις 
εκείνος τά διδασκαλικά, χαί μεδοδεύων τήν πνευμα
τική ν σοφιστεί αν, συνεπιτρέχει χαί έφορ^ τούς δι* 
αύτδν σχολαστάς * χαί προσεπιβάλλων τοις μυσταγω· 
γούσιν αναλόγως χάριν επιστημονική ν , συνεπιλαμ-
δά>«ται αύτοίς του έργου, καί συγγράφει, καί συν-
επιμερίζει τά είς καταρτισμδν, καί συλλαλει διερ
μηνεύων έξ άπάσης Γραφής, καθά τά υπέρ εαυτού , 
ομοίως καί τά εξ αυτού, ακολούθως δέ καί συνεπο-

stiiii, qui a l)eo ipsi vivilicali et illutikinaii, alque 
aic lucis el vita scieiitiam in mundo geslauies», eoe 
qui iii Dea vivere aiudent, Ttyilicaat et illustrant 
eos qui ad finulem non caeculiuiU el ad opera Doo 
grala sese accingere niiumur. Inspirans auleai 
lalibus bominibus doceiidi fatullaieu», ei iiidens 
aapienliain apirilualein, adjuvai ei iuepicil eoa qni 
ad ipsum animum adverlunl, ei condonaus precep-
loribus, qtioad opus eai, graliam itHelbgentia?, 
adjuvat cos in epere exaeqtiaitdq, ei proniiliit dis-
tribuitqiie qu» ad perreelionciu coodnctuil, ei 
conversaiur cum eis, expbcaus e loiu Scriptura 
quae ob ipso uriuuiur el ad ipsuni redeum, nec 
iii;iius iuciiare saiagii, el iu doceudu adjuvai aiqua 
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promorel. ha per viros ab ipeo ad doccnduni deg- Α τρύνει επιμελώς, χαί συνδιδάσχει χαι συνωφελεϊ. Καί 
linatos, dum ipae in exceisia versaiur inTisibilis 
(loius namque mundtie Deo plenus esl), uieliores 
fiuut qui ad viriutem sectandam apii sunt. 

61. Quid auiem dico αρύ t Etenim e lapidibus 
quoque quoe colliguul qui aancta meialla fodiuni, 
exsurgunt divina aemina, id est ditini homtnes. 
Res avtem illa prseclara eiiam in noa redundai qui 
Dunc vWiinui. Nam ditini v«rbi torren*, docirinam 
dico, divinitua acaluriens, veluti in quosdam einus, 
nimirum in antinaa proborum praeceplorum immii-
lilur, indeque proflueiis etiam ad noe pertingit ei 
tanqtiam paradisos divinoa irrigal ad omniinodaiu 
fertiliuiem qua auimae nutriuntur, et veluii aulcoa 

ούτω διά τών ύπ' αυτού προβαλλομένων είς διδασχα-
λίαν, έν τφ χαλ αύτδν Ανωθεν άοράτφ παρείναι (του 
θεού γάρ Απας δ κόσμος γέμει), βελτίονες οί ευφυείς 
τά είς άρετήν γίνονται. 

ξχ'. Τ; δέ λέγω οί ευφυείς; 3που γε χαλ έχ λίθων, 
ούς άναλέγονται οί άγίως μεταλλεύοντες, άνίατανται 
σπέρματα θεία, εΓτ' ούν θεού άνθρωποι· Τδ δέ καλδν 
εκείνο χαθήχει χαλ είς ημάς αυτούς, τούς τής νύν 
ημέρας. Τδ γάρ τού ένθέου λόγου 0ενμα, τδ δίδασκα· 
λικδν, πλημμύρον δεόθεν ώς είς κόλπους τινάς, τάς 
τών ορθών διδασκάλων ψυχάς, χαί αύθις έχείθεν 
προ^έον χαί είς ημάς, χαί ώς παραδείσους θεού 
αρδεύει έπί παντοία καρποφορία, δι' ής ψυχαλ τρέ
φονται, χαί ώς αύλαχας μεθύσχει έπί βλάστη ψυχ'« 

inuodat ad increnientum animaruro, ei tauquain Β τρόφφ, χαλ ώς ανθρώπους δέ ^υπουμένους ίλύί βιω-
bominea viim sordibus comroaculatoe ad purtiaiara 
lavando pcrducil. Noque vero aliier aalus nosira 
obtingere poteat, nisi boc solo modo, qtianlumvis 
io aliis matbodia taveniendis bomines allaboretit. 

62· Qiitcunque igilur boc bonum quod unuai ac 
aoluro iu loto mundo reperitur, coaiemnuot, pcr-
guasum aibi habeanl, se in tenebris densissimis 
caeculientes oberrare, quia neque doctrinae liimcn 
prsa se forunl quo io Tiujus viiae caligine ducanlnr, 
ueque alia raiione dirigontur; itno pro lumine iaio 
liilari inceiidium irruei in caput eorum, et pro 
laiice refrigeranle, deauper irriganie et in viiam 
<ElernaiQ salienie, fluctibus nialis oppriinenlur, non 

τική άπολούει ές καθαρότητα. Καί ούχ Ιστιν άλλως 
τά έν ήμίν σωτήρια καταπράττισδαι, ή τούτον καί 
μόνον τδν τρόπον, κάν εί καί πολλά χάμοι τις διερει· 
νώμενος, μυρίαν έτερο ία ν μέθοδον· 

ξ3*. Οί τοίνυν χαλδν τοΰτο έν χαί μόνον αύτδ έν 
δλιρ τφ κόσμψ άποπροσποιουμενοι πληροφορείσθω» 
σαν, δτι τε έν σκότφ ψηλαφητφ τυφλολ πλανώνται, 
τδ διδασκαλικών φώς ούτε φέροντες πρδ χειρών, ώς 
έν τή χατά βίον οδηγεί σθαι νυχτί, ούτε άλλοθεν χο
ρηγούμενοι, χαί δτι άντί φωτός τοιούτου Ιλαρού φλδξ 
τής αυτών χατα^γήσεται κεφαλής, χαί άντί άνα-
ψυχοντος ύδατος, άνωθεν μέν έπομβρουμένου, κάτω
θεν δέ άλλομένου είς α Ιώνιο ν ζωή ν , ύδασι χατακλυ-

eolum amaris, sed eiiain, qu» gravior poana eat, c σθήσονταιπονηροίς,οδ μόνον άλλως πικροίς, άλλά χαλ 
omni vigore acfertililate, ul ila dicam, deslilutia. άτενουμένοις, εΓτ' ούν άτεκνούσιν έπί ζημίαν, είτι 
S)ic auiem coiuiuuuis ouuiium Paier iuagna orba-
biiur liberorum copia quani impetus daeinouiacua 
absorbuerit. 

05. Curn ciiim iuier oroiies conslet, calamiiaiein 
«:ssc exiuosain, si bomines pro lubilu arbiirioque 
btto, nulli aubjeclo doiniuo, viverenl (quod idem 
est atque proprioe volunlali addictum ease et oimia 
cum (iducia genio indulgere): tali calaniitate, ui-
poto uemiiii aubjecli, laborant pofluli illi qui non 
iiabeut duces Oco supreino duci submissos. Talea 
imiiu populos inuiidus circuniagit ceu aniinalta qtwe-
«iani capiiibus carenlia. Qnare eoa perjocum,ttli in 
vcteri pruverbio eat, ακέφαλους καί άναύχενας (qui 

χρή ούτω φράσαι, τού κοινού πάντων Πατρδς αφαι
ρουμένου πολλήν πληθύν τέκνων, ήν παρέσυρε 
κατά^ους δαιμόνιος. 

ξγ'. Όμολογουμένου γάρ τοίς έν τφ κόσμφ άπασιν 
άνθρώποις, καχδν είναι δλεθρευτιχδν τδ αύτεξουσίως 
καλ άδεσπότως άναρχου (τοιούτον δέ τδ αύτδνομον 
χαί ίδιό^υθμον καλ πεισματικδν, είτε πεισμονικδν*, 
ύπδτοιαύτην κείνται φαυλότητα καί χαχίαν αναρχίας 
χαί λαοί, δσοι μή έχουσι χαθηγητάς, ών ύπερανέχει 
ό μέγιστος ηγούμενος, δ θεός · χαί περιάγει τούς 
τοιούτους λαούς δ χόσμος οία χαί τινα ζώα, οΤς οΰχ 
επίκεινται κεφάλα ί. Διδ καλδν μέν, χαί ακέφαλους 
καί άναύχενας τούς τοιούτους, κατά τινα πάλαιαν 

iieccapuineccolluiubabeal) jtirc nominaveris, seu D λογοποιίαν, άποσκώψαι', κάλλιον δέ καί, ώς είς φύ· 
poiius vermibusinarliculalisaccensueris, exsisleulea 
quidem, quod ad vil» rationeio altinet, sed ptilanlea 
sese praestare omni bomiiti qui Deo appropioqual, 
ei ad iia aetttiendum sibi invicero persuadeniee, 
liduciaiii iti rebus quibaa non oporiebat, collocan-
les. Oe bac fiducia quatuuinvie aaepius verba feci, 
iiunc quoiiue, quantum salie esi, recordationU 
«ratia proferre libet. 

64. Fiducia el conGdeiitia, res io lempore desi-
derabilis, nounuiiquatii autein fugienda, uti scimus, 
pleramque ex una radice ac fonle, seu ul eimpli-
i ius loqoar, ex uno priiicipio procedunt, e subjoc-
tione iiiiiiirum. Gtini auiein blpanilx siut (allcra 
,kma cuiiu appjtrei, secuuduiu quain qnoad IQS 

σιν άδιαρθρώτων σκωλήχων άποτάξαι αυτούς, δντας 
μέν, όποιοι τά ές βίον έκφαίνονται, δοκούντας δε 
ύπερανέχειν άνθρωπου παντδς, εγγίζοντας τφ θεώ, 
καλ συμπείθοντας αλλήλους είς τδ ούτω φρονείν, κ?ί 
π«ίσμα φυλάττοντας, έφ* οΤς ούκ έχρήν. Περί οδ 
πείσματος πολλά καί πολλάκις είπών έθέλω καν.Λ^Οα 
μετρίως έπισημήνασθαί τι πρδς άνάμνησιν· 

ξδ'. Τδ πείσμα καί ή πεισμονή, τδ καί εύκταίονέν 
χαιρφ χρήμα, καί άλλως δέ φευκτέον, ώς οίδαμεν, 
έξώρμηνται ώς έπιπολύ δσα καί ^ίζης τινδς ή πηγής, 
απλώς δέ είπείν, αρχής αμφότερα τής υποταγής. 
Διττές δε ούσης αυτής (ή μ£ν γάρ αγαθή διεκφαίνε-
τα;, καθ' ήν δηλαδή θ.οφιλέσιν άνθρώποις έΐν» 



Sil DB OBEDIENTIA MACISTRATUI CHRISTIANO DEBITA* 3iJ 
ποέγμασι πάντως ώφελίμοις ύποτασσδμεθα · ή δε ού Α omnine utilcs viris Deo acccptls nos subjidmus; 
τοιαύτη, θεωρούμενη αυτή, δτε φορτικοίς άνθρωποι; 
ύ-είχομεν, ούχ εύπαιδεύτως τύπου μενοι πρδς τοιού
τον φαΰλον παράδειγμα), διπλήν είναι ανάγκη καί 
τήν έξ άμφοίν πειθώ. 

ξε'. Πεπεισμένοι μεν γάρ άγαΟοϊς διδασχάλοις, 
άγαθδν πείσμα πάσχομεν · μή τοιούτοις δε δπείκον-
τε;, πείσματι άζήλω τψ εκείθεν, δποι μή πρέπει άν-
θρώποις, έχνεύημεν. Ούκουν υποταγής προηγουμένης 
Ιτλ ύστερούντι πείσματι, καί δευτερεύοντος πάντως 
τα γε είς ύποταγήν τοΰ υπακούοντος, δς μέν Θεώ 
προσανέχων πείθεται διδασκάλφένθέφ, καί τάς εκεί
θεν είσδεχδμενος ύποθήκας ποιεί τά καθήκοντα, θεού 
ανθρο>πος έχείνος, χαί σταθερδς αύτδς έν αρετή, χαί 

aHera aiitem noii tafts c*l, seri MI eo coDspicitur 
qtiod viKbus homtiiibns obedimus, ei ad Ule i«a-
lum exempliim male effingere nos sludenme), ad 
bipariitn iieceaeario etiam pereeasro «rii ex amba-
bus profluene. 

65. Si cnim bonia praeceptoritras pareiuus, b<>* 
nara fidticjam nanciseimur; sin vero oon talibua 
obedimn», conAdeiiiia mala ilitic quo 0011 decet 
bominea, declinamus. Cum igitiir obedientia pra?-
cedat, fidncia autem eubsequainr, βι cmn omuwo 
secandurti locuin obtineat qoi mofem gerit : pro-
fecio si Deo obediena, Aducia in preceptore diii* 
nilus tnspiraio cbilocaia ejusque doctrina tu se 
rcccpta id qocd decel facil, Dei bomo erit, tirniit» 

βέβαιος έν χαλοίς, καί ασφαλής τήν αγαθότητα, καί Β in virtute, conaUns in bonis, inconcussus in |Uo-
άστεμφής, ώς καί έπαινείσθαι, καί στύλος δρθότη-
τος άατραβής, καί θεμέλιος ά^αγής, εί καί ποτ* 
χατασείεται, χαί παραδείσου δένδρο ν εύριζον, καί 
οίον μήδιατινάσσεσθαι ώς είς πτώσιν δαιμονίοις πνεύ-
ρασι, χαί βεοΰ οίκος ακατάλυτος. Καί τδ πείσμα τδ 
χατά τοιούτον άνθρωπον ούχ απλώς έν έ παινώ κείμε
νον θαυμάζεται, άλλά καί θεψ φίλον καί άγιον γνω-
ματεύεται. 

ξς*. Είδε τις ύπδ διδασκάλω μή ούτω προηγου-
μίνψ είς ευθύ τάσσεται, άλλά κύκλω περιπατούντι, 
χαί τήν ευθύτητα στρεβλούντι, βς ούκ άν εΓη άμωμος 
εν δδω Κυριακή, κάντεύθεν άπ* εναντίας τψ πρωτί-
στφ καί έπλ θρόνου δόξης υπέρτατου καθημένω φερό-

bitateet inflextbilia, tit laudem mereaiur columtia 
reciiuidtnis non incurvala, fandameiunui nmi 
evertendum, quamvie nonnunquam concutiatuf, 
aibor pnradisi radicea in profundam agene, iia 
ut nequeai a malis daHnonibus in ruinam dejici, et 
domus Dei itievertibilts. Porro flducia ejosmotli viri 
noii soium latule et admiralione eei digna, aed 
eiiam Deo aecepia et eancta exisiimauir. 

Π6. Si quis autcm non a tali praeceplore in recio 
collocatur, scd iff orbe iitsiabiti at̂ ue reciitudinem 
penrerteute, ita ui non sil irreprebensibilis in v)a 
Domini, seu politis ab eo qui in sumtno glorisc 
throno sedci, avcrtattiret perversa fiducia innilaiur; 

μένος, τής διεστραμμένης πειθούς γίνεται* καλ ^ is, quoniam neque Dei amore neque pmdentia im*-
λαχών εκείθεν αρχάς ού θεοφιλείας, ουδέ φρονήσεως, builnr, el, ut breviler dicam, Oducia qitae virtotie 

ac vertlatU fruclus esl, deeiilutus ad flnem non 
bontim tendit el niagno cuui inipetu per doetrittant 
niHlliludini propriam ad ignoranliam progrcdil«r 
ei oinnem funem movet, ul ipsius volnptalt saiis-
faciat, is, fnquam, lali ilducia fretua a netniiie 
recie aentienle aut bene instrucio virluii couveni-
enier dtspoahus esse diceiur. Ε inalo eiiiia prin* 
cipio bonusiinis exsurgere nequii. 

G7. Eiiamsi vero qtiis in conversalione metida-
ciutn proferena verilaiem subinlroducere videinr, 
illud tamen quod pcrverse disseriuir, uescio quo-
roodoin aalutem ccdere poaait. Manifeslo auiem 

το παν δέ συνηρημένως φάναι, ούκ έναρέτως πρδς 
ά/.ηθειαν, καλ πείσας έαυτδν, είς τέλος ούκ άγαθδν 
ένίσταταί, καί αγωνιών αντιβαίνει, κοινότερον δέ 
?ράσαι9 πρδς ίδιωτείαν δι* ε ύ μάθει αν, τήν έν τοίς 
πολλοίς, πεισματίζει, ώς χαί χατά χράτος νικ$ν, 
χαι συνιστών δ βούλεται * ούκ έστιν, ούδ' άν είπείν 
τολμήση τις δρθά φρονών καλ λόγου μέτοχος, έναρέ
τως διακεϊσθαι τδν ούτω πεισμονικόν. Ού γάρ δέδο-
ται, φαύλης αρχής άγαθδν είναι συμπέρασμα. 

ξζ\ Εί δέ καί τις έν διαλόγφ τά ψευδή προτείνων 
παρασυνάγειν άλήθειαν φαίνεται, άλλά τδ έφαμάρ-
τωςπροηγούμενον ούκ οίδα πώς άν έχοι αποβαίνει ν 
σωτήριον. Δήλον δέ, ώς εις ταύτδν ήκει κακού, φαύλη 
τε άρχ% πεισθήναι, καλ κατ' έκείνην στρεβλωθήναι 0 ^d idem rnalum redil, aul principio perv«rso in-
είς τα έξης λόγψ υποταγής, κα\ οίκοθεν παρεκνεύ-
σαι τής ορθής, δπου οί άλιτήριοι καί κατά τής αρε
τής αίρετίζοντες, οί χαλ αυτοί δαιμονίαις προθέσεσι 
χαθυπε(κοντές πείθονται είς κακόν. "Οτι δέ είς γα-
λήνην σωτήριον καθορμίζει τούςέν βίφ σαλεύοντας 
τ6 θεοφιλές πείσμα τούς αύτδ έχοντα;, καί ή πρώτη 
Αεχτιχή θέσις αυτού δείκνυσι · πείσματα γάρ είθί-
σμεθα λέγειν σπάρτα ναυτικά, οΤς δηλαδή ναύς έλλι-
μενισΟείσα πείθεται, μή άφιεμένη διασαλευεσθαι, 
χα\ είς κίνδυνον κλυζεσθαι' δτε καλ μένει εκείνο τδ 
σκάφος ήρεμον έπί τή σωτηρία εαυτού τε καί τών 
έμπλέειν λαχόντων. Ενταύθα δή πεποιθότως πυνθά-
νομαι, πότε φιλοκ-.νδυνως αυθαδιάζεται ναϋς τοιαύ-
ΐτι, και άπο^ήςαι τοΰ λιιχένος έαυτήν φιλονεικεΤ, 

niii eique moreui gerendo buc atque illuc agitart, 
ani ab initio de recto iramite deflectere, ubi bo« 
mines riequain virtutique obluclanles ingrediun-
tnr, qai ei ipsi, inspirationibus obedientes daamo-
niacis ad pravitaiem declinant. Quod auem ffdu-
cia (πείσμα) in Deo collocata ilfos qui ea gandent, 
qnando viise lempeslalibiis lurbanttir, in poilimi 
tranquiltiim et salulareru introducit, primaria vo-
cabuii siguiflcatJo oslendii; fiduciam (πείσματα) 
e<:im appellare solcmus rudenles naulices quibun 
navts in portu constilula retinetur qtiomimis fluc-
libus agiletur aut ullo modo periclilelur, iia ιιι 
navigunn illud (ranquillUate fruatur non ;nintis 
ad sttam ipsitis salutem quam corum qui fonc dcu 
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tehanUir. Jam vero, cum magna Qducia lnierrogo, πότε δέ τδ άπδγαιον έχείνο π*ίσμα μεταπείθετε 
HV.II) ejuemodi navis aibimeiipai relicla, β porlu απλώς ουτω £αγήναι, χαί τδ πεπιστευμένον αύτύ 
eua apoate exiro poatil, an rudens ille icrrae πλοϊον αφείναι βάψαι είς κίνδυνον, ή άνέμοις έξώ-
siffiiaa naveni aibi cominissam, quooiinus abrepta σταις έχδούναι παράφορου, el μή δρα ή κατασέσηπε 
diacrimen uUuro aubire aul violculie venlie Iradi τδ σχοινίον εκείνο, ή άλλως ιύανάλυτον κέκλωσται . 
potsii, non prohibeal, nisi aul putredlue corrupiu* sit funis Hle, aut male confeclus, iia ι.ι 
facile diarumpaiur. 

6ft. Qoapropter in hominibus fldacta revera esl 
rea bona, ideoque aaft&i* martyribaa appeiiia 9 

viria venerabftlibu* dilocia, otnnibusqao omaino bno 
obedienlibus affecUia, uipola ex qua emtita vir-
itts el ara ei scientfa ei reipublica» coosiiiutio 
«xorilur ; quam uiinaiu Oeua omnibua Christia* 
itia concedat in aiaque conservet, iia ul semper 
adait eis ac remaiteat ei lempore opporiuno 

ξη'. Ούκουν Ιν άνθρωποις πείσμα τδ μέν τι άγτ-
δδν αληθώς, χαλ δι* αύτδ ζηλωτδν άγίοις μάρτυσι, 
χαλ άνδράσιν όσίοις άγαπητδν, χαλ δλως άπασι τοις 
ύποτεταγμένοις τψ Θεψ φιλητδν, δΓ ού αρετή πρό-
πασα χαί τέχνη χαί επιστήμη χαί σύστασις πολιτείας 
δρθής · χαλ διδοίη δ Θεδς αύτδ Χριστιανοί ς άπα σι, 
Χαί παραφυλάττοιτο τδ τοιούτον καλδν έν αύτοίς, 
ώστε παραμένειν χαί παρακατέχεσθαι καί ενεργεί-

efficaeem Μ praatet, ut laiMjttain aanctaa columnae Β σθαι είς καίριον, ώς εντεύθεν ανδριάντας Ιρούς χαί 
«ι oiigustaa elaluas naveequa Dei erigai ejus ser* * στήλας αγίας καί ναούς οίον Θεοΰ ά ν ι τ φ τους αυτού 
viiores ad aalutem communem* Talia eai iUa Gdu-
cia in Deo repoaiia, siao qua nulla est aalua; qua si 
homines carenl, eur tandem paradisus plan-
lataa eai, cum nulloe babiiurus »it incola* ? Est 
auleai porro alia fiducia, iuiprudeos, irralionabilia, 
lignea, saxea, brula, impeluosa, inexcusabilia , 
iiiibrims, obdurans, iobuiuana, provocaas, rapax, 
tbsmouiaca, iusaua, quain pacia Domiuui a nobis 
oi ab amuibub boroinibus, iutprimia auiem Cbri-
bliauia procui arerlat l 

69. Exaudia» nos, ο Deus Salvaior, princeps prav 

θεράποντας έπί χοινψ συμφέροντα Καί τοιούτον 
μέν εκείνο πείσμα, τδ χατά Θεδν, ού χωρίς ούχ έστι 
σώζεσθαι, ού μή παρά τοίς άνθρωπο ι ς δντος, τί δή-
ποτε πε φυτευτά ι παράδεισος, ,άοίχητος έσόμενος ; 
Λοιπδν δέ έτερον πείσμα, τδ άδιάχριτον, τδ άλόγι-
στον, τδ ξύλινο*, τδ έχ πετρών, τδ θηριώδες, τδ Ου-
μώδες, τδ άναπολόγητον, τδ άνειδοποίητον, τδ αγριο-
ποιδν, τδ απάνθρωπο ν, τδ μάχιμο ν, τδ λησ:ρικδν, το 
δαιμόνιο ν, τδ μηδέν υγιές, δπερ άπαγάγοι ό τής 
ειρήνης Κύριος χαί ημών χαί παντδς άνθρωπου 
έτεροίου τε χαί μάλιστα Χριστιανού 1 

ξθ'. Είης έπακούων ημών, Σώτερ θεδς, δ π;>ώ;ι-
ceplofaro, etinime ioier oeconomos, lolius lorrarum - στος ένηγούμενος, δ μέγιστος έν οίχονδμοις, ό οίκου-
orbia niagUier, dux eacroru^u ordinairi, princepa 
pruKipam, Domiite domiuorum, capui gubernan-
tium, qui propler nos e coelo ad ιιοβ descendisli, 
uleliam corpoialiwr priocipatum (uum oaianderes 
ignoranlibas, qui prxccpisli ac subjecisti, ti doc-
triua loa saluli» iundaiuenia posuisti : fac ut noa 
obedieniei, laorigcri cl de ofliciis no^iris bene iu-
stituu, quamvig sera, discipuli viriuti* fiainus, el 
i i impriinis qui culiui luo proxime sese addixeruol; 
fac ul DOS, secundum sancium Paalinisianri, ine-
prabeosi ia via lua auibuleiuus. Ainbulana euiin, 
iuquit» iu via irreprebcnsibili, bic iuibi serviebal, 
«θα sane furore pcrciius aui impeiu irresUiibili 
in perniciei gurgilem sese praecipitans. Precor 

μενιχδς διδάσκαλος, ό έπί τών ιερών καταστάσεων, 
ό τών αρχόντων άρχων, δ τών κυρίων Κύριος, ό 
ύπατος έν τοίς ύποτάσσουσιν, δ κατελθών ούρανόθεν 
δι* ημάς Ιο/ ημάς, ίνα καί σωματιχώς υπόδειξης 
τήν ήγεμονείαν σου τοίς άγνοούσι, χαί έπιτάξας,καί 
ύποτάξας, χαί δούς αρχάς έπί σωτηρία διδασχαλι-
χώς, χαλ ύπαχουσθείς, χαί πείσας, χαί τά ποιητέα 
έγκελευσάμενος, άποτελέσης μαθητάς όψιμαθείς του 
καλού, καί έτι μάλλον τούς έγγυτάτω λειτουργούν-
τάς σοι, οί κατα τδν άγίως ψά/λοντα πορεύεσθαι 
άμωμοι έν δδψ τή κατά σέ άπαιτούμεθα. Πορευόρε-
νος γάρ, φησίν, έν 6δψ άμώμψ, ουτός μοι έλειτουρ 
γει, ού μήν παροιστρων καί καιά φάραγγος άπω* 
λείας τρέχων ακάθεκτος. Εύξάμην δέ ούτως, ώ φιλ· 

auiem boc inodo, ο Domine boiniimiu amaulis- j> άνθρωπε Κύριε, δΓ αύτδ δή τούτο καί μόνον, δτι πάν 
«iuie, ob id &oluuit quia oinne bouiun desuper 
nobig per le acciuit, uon auicin quia diflioile 
]>rorsus ftire impossibile s i i , ul malarn islain 
liduciaiu abjiciamus, deleamus el adnibilum rcdiga-
iitua. Siaiuiaiquc euiui voluiiuus, qui libi obedimus, 
«.liam perfeeiimu ; el aimulalque in aniiaam indu-
xiaius, ad fitiein perligituua, vel, ut praegnaiiiius 
iUem dicamua, aiauulaique, curas noslraa iu tc 
rojicientes, adversua boc uialuui nosiuet acciu-
xiinua, victoriain reporUvimus. 

70. Vicloriam auiem reporlabiinu» boc luodo: Si 
qois sibi facile persua&erii ci niinia fiuucia ducius 
ad uianus cum feroci pugili conseremlas el pugnani 
cuai adver&ario iueuitdaiu processerii, ut brcvi posl, 

άγαθδν άνωθεν ήμίν διά σού έπιγίνεται, ού μήν δ.ότι 
πάνυ δυσχερές καί αδυνάτου εγγύς, άπν^όήξαι τδ 
φαύλον πείσμα καί διαλύσαι καί άναλύσαι ώς είς τ) 
μηδέν. "Αμα γάρ έβουλήθημεν οί τής σής υποταγής, 
καί ήνύσαμεν, άμα ένενοησάμεθα, καί απετέλεσα· 
μεν ίναδέ μεγαλείως φράσωμεν, άμα ώπλίσθημεν 
κατά κακοΰ τοιούδε οί τήν έν ήμίν μέριμνα ν έπί σε 
μόνον έπι^ίπτοντες, καί νενιχήκαμεν. 

ο'. Καί ή μέθοδος τής νίκης τοιάδε τις* Υποτεθεί* 
οθω τις πείσας έαυτδν ευχερώς, καί χραγδν πείσμα 
συμπλέξας, έπανατείνα·. χείρας πα^αμναίψ πυγμάχψ 
καί οίω χαταπολεμήσαι τδν άνθιστάμενον, άλλά μι 
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χρδν καλ 2τερος αύτδν άνηκε θυμδς, άφέσθαι ταχύ Α suiilentia immutala, ab illo ceriamine receseerit, 

meiutne ne eaptte percuaao ad aibiliiiii, uti ahmi, 
redactiis, coniriiua, suffocatus pereat; el si deind* 
priorl illo iugipienli conailio abjecio aliud ccperit 
gapieniius, et turoqoe deliberaio ai comparato, nio-
meiituin incliuare adaecanduin iniellexerii, uincad 
nieniem qua priorem suggesaerat sententiam recie 
poteril dlcere: Suasiaii quidem. alnonperaoadebis; 
voluisti enim, ut contra foriioreitt pugnse discrimcn 
subirem, neque lameu, quamvis ine eeducere gtu-
dueris, mihi ouquam perauadebig. Vereor eitim ne, 
ad lerram allieus, rependo potius stm obnoiiue, 
quam recte incedendo idoneos. 

της τόλμης εκείνης, μή κα\ άποΟραυσθή της κεφα
λής, καί «ου καί σποβηδ^ κατά τδν. ούτως είπόντχ, 
κχ. έπιτριβή φλώμενος καί πνιγόμενος · κα\ λογι-
βμδν τούτον δεύτερον συνετδν μωρψ έκείνψ πρώτψ 
άντιστήσας, χαλ άμφω ταλαντεύσας έκ παραθέσεως, 
χι\ βοπήν εύρηκώς έν τφ δευτερεύσαντι, έχει λέγειν 
βστείως πρδς τδν κατάρζαντα νούν εκείνο τδ πα-
λαιόν ώς ού πείσεις, ούδ* ήν πείσης· έπεισας μέν 
γαρ, ώ θυμέ, χείρας άντήρεις άνασχείν κατά Ισχυ
ρότερου ήπερ έγώ - ού πείσης δέ δμως είς τέλος, εί 
χαί παρέπεισας. Εύλαβούμαι γάρ Ιλυσπάσθαι, ^ιφείς 
εις γήν, καί ούτω τήν έρψιν άλλάξασθαι τής βαδί-
σεως. 

οα'. Πάλιν λογισμός παρέπλαγξέ τινα, δποία πολ
λά φιλεί καλ τοιαύτα γίνεσθαι, γενναίο ν είναι, παλα-
μασθαι συμποδισμδν, εΓ τις είς παλαίστραν άντικα-
τισταίη αύτφ. Καί έπανηγυρίσθη άγων, καί έκηρύ-
χθη παλαισμοσυνη, καλ αύτδς παρεισέδυ ές μέσους, 
ίθέλων συμπλοκή ν, καλ Θα^ών καταπαλαίειν, καλ 
ήδη εύ μάλα συμπείσας έαυτδν είς τοιαύτη ν άθλησιν. 
'Αλλ* έπειδάν άνταγωνιστήν θεάσηται φανέντα, δν 
μή Ινθυμούμενος, άλλά τδτε κατίδοι έξαναχύψαντα 
χτ\ είς αντίπαλου προχωρήσαντα, ού πείσεις τφ 
τφώην λογισμφ, Ιφη, κάν φθάσας Ιπεισας * ούγάρ 
άνέξσμαι πεσών συντρίψεσθαι, καλ καθόλου έν τοίς 
φρονούσι καλ μαθούσι βουλεύεσθαι, καλ αύδις είς 
ίέον μεταβουλεύεσθαι. Πείθει μέν τις έαυτδν έν 
πολλοίς, καλ είς τι ψεκτδν καί κατατίθεται, καί που 
ερεθίζεται, καί είς έργον έξορμ$. Μεταγνούς δέ 

71. Rurgnrn ratio, tni haud raro aceidere golei, 
Β allquem induxit, ut generosum tese exhibeat et ι«ι· 

pediinenia l i qua? in arena occarrant, fortiter diaji-
cial. Certamine igitur indicto, ei pugna praecoiti* 
voceannuniiata, illein medium progreditar, ceriandi 
avidug, de victoria certug, auis viribas in ejusmodi 
eongressu nimium quantum coniUug. At ubl adter-
aarium qttem non puiaverat, appareaiem etarrectuui 
et hosliobviam eontem congpicii, timc ralioni, dicit 
quamvis antea persaaseris, non aropliua persnade-
bis; nolo enioa lurpi caeu coateri, aed potiu» cum 
prodentibus sapientibusquo virig coasilium ioare ei 
ad officiuin reverti. Sic muiti* in reboa homo sibi 
confiaus vel ad malum propendet et glimolaiur adeo 
ni ad opus aggrediendum paraiug ait; aedpcani* 

9 _____ . . . _ r i _ . , r r i tentia correplas desiatU ab illo in quod aniea pro-
άφίησιν έχείνο, εις δπερ κατένευσε, καί χαίρει παυ- ^ cliv.gexgiHH',etqaodnon perrexerilgaudet,etqaaaH 
·ά;ιενος, καί λόγψ τοιούτφ, εί καί πέπεισται, δμως 
ούχέτι πείθεται, δμοιον ώσεί καί ορμηθείς κατά κρη
μνού, είτα ματάμελος έπαναστρέψεται, καλ Ιννους 
Ιχ δυσλογίστου γένηται. 

ο?'. Χρή τοίνυν ούτως έπλ πάντων τών δμοίων 
γίνεσθαι, ώς ακολούθως καί ημάς, άναλαβομένους 
τείσμα δπωσούν, είτε έξ ημών αυτών άβούλως,είτι 
χατά διδασκαλίαν κακόβουλου, πάντως δέ άπδ αρχε
ιακού δαίμονος, καί ώρμημένους ές πράξιν άποτε-
λευτώσαν είς φαυλότητα, ένθυμείσθαι, είναί τινα 
ημών κρείττονα, καί εί μή άνθρωπον, άλλά γε τδν 
θεδν, δς διδούς τά αγαθά καταγίνεται τής κακότητος, 
έαυτδν πάντως έκδιχών διά τής τοιαύτης έπεξελευ-

vis antea ceeserii ejusmodi consilio, tamen nou 
ainplios cedii, veluli %\ quis de praecipitio aese dc-
jeciurus, poslea muiaia mente revertiiur tt inaipieu-
tlain in eapienliam permutau 

72. Iia igiiur in omni re simili fieri decel. Ninii-
raui si consUiumcepimns, vel ex nobia ipsis imphi-
deniibus, vel pracceptum malignum sequentes, vel 
denique d«moni malorum priitripi ebiemperantes, 
ci ad opus Iroprobiiaiis niacula aspersom accingi-
mur, tura reputare debemiis, ease aliqeem superio* 
rem, eisi non hominem at saliem Deuio, qni, uli 
bonoruin fons, improbilati adversator, el ei quid 
ejusmodi admiserimua, ulturueesl. Ipse eniin leges 

«ως. Εκείνος γάρ καί νομοθέτης άγαθότητος άπά- 0 optimas tulil; tpsius esi nrandus unifereue, ipaiaa 
σης* καί αυτού έστιν, ώσπερ δ κόσμος, ούτω χαί 
άπας κόσμιος ηγούμενος, χαί αυτού έστι παράγγελ
μα, πείθεσθαι χαί υπείχε ι ν τοίς ηγούμενο ις, οί 
έχείνου είσίν ιίχονίσματα καί ινδάλματα. Διδ χαί ή 
αυτών ύβρις χαί βλάβη χαί ή κατ* αυτών αδικία χαί 
κερ'.εργία χαλ περιφρόνησις είς έχείνον άναβαίνειν 
διαγινώσχεται, τδν μισούντα μέν χαί άπαν χακδ*/, 
ούχ ήχιστα δέ τήν χατ* αύτδ έπιμονήν. 

ογ*. Ού γάρ έστιν άντειπείν, μή έπιμονήν τινα 
χειρίστην χαλ τδ πείσμα είναι τδ φαδλον, χαί Ιδιό
τητα ζωίχήν δυσαπάλειπτον, πολλαχοΰ δέ χαί άνεςά-
λειχτον. Πλήν άλλά Ιν άνθρώποις λογίμοις χαλ έπι-
εταμένοις ύποκλίνίσθαι "λόγψ χαί έπιπείδεσθαι 
oix ίστι μή έξαλείφεσδαΓ χαί τήν τοιαύτήν ούκ 

omnes inundc priocipes; ipae praeecpli, tit obedia-
mua et morem geramus superioribus qoi effigies 
ejus sunt ac aimulacra. Hinc apparet, eorom con-
lumeliam, offeneionem, injuriam, conieinptum redira 
ad illara, qui el omnem malfliam, ei in primis 
pergcteranliam- in ea oxlio habet. 

79. Inter amnes enim eooglat, fiduciam perver-
aam eaae peuimia quibusque acoengendam, gtqui-
dem affectio eat animi, qtue Donnist 4i0kul(er, ia-
ierdum aniem aulto modo eupprimi poteat. C«le-
rum bomioeg golartea raiioniqae obedire et obsequl 
scicnteg illam aiaiam affectioneiu siue dubw eiuere 
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possunt : neque enim a nalura eis indita esi, sed Α άγαθήν Ιδιότητα, δτΓμηδέ έχ φύσεως αύτοΤς αύξά-
per malani docirinam et consueiudinem incremenla 
capit ei stabiliiur, vel poiius, ul manifesiius lo-
qtiar, per coi.fideiuiam perversam q«a ci ipsa du-
plex est. Eienim aul a semciipso quis lalem itaii-
cisciiur confidcnliam, dum scilicel magno cm» 
labore sese erudii instrutiqtie ei &ic male fiducia 
impletur, aut aliuude principia sumil, malaque 
persuasiooe geduclus consueludiai quain scincl am-
plexus esl, perlinaciicr itibsereuciu JSiai enim quia 
nimio rei alicujus amore lenealur, vix ei iuha;re-
bil, sed polius facile ea relicia ad aliam iransibiL 
Illa igilur aniini affcciio non ad bomincn. vulgarem 
peiiinet, sed ascililium mauifesio quid est ei per 
docirinam superiiiductum, aiquideiu vcl ab alio 
quopiam in illa mala aJTcctione coi.f.rmalus ebl, vel 
eani sua sponie adraisil, eique coi.Uiniac.iler addic-
lua in dies ardenliori studio iiicubuit, nou sine 
niali genii auxilio, et sic, iu.proba cousuetudine 
male iiiflalua est.. 

74. Esl auieni fiducia omitino animi pcrseve- fe 
rantia a mala confideniia originein nacia, ei perdu-
ratio iirma et constans, id esi immulabilis. Pro-
pterea boino sic affecius jure mcriloque appellabi-
lur tcnax proposili et perseverans el inexorabitis, 
non tain secundura naturam sin.plici.er, quam 
eecundum propriam voluntatetn animique propen-
aionem, cujus pote&laieni ipse habei. Etsi enim 
naiura. indoles i.iuiari uequit, ailanien qnae post 
naluram sunt, imniuiautur, el imprimis doles liu-
maιι» proprie dicue faciJius mulari queunl, praa-
eertim ubt ad viriultm vergunt, quaiu Deus ipstj 
adjuvat, ab iniprobitaie noa abduceus, uii eiiam in 
tiducia apparcl. 

75. Si enitn boc quod videlur el quod bomincm 
ad agendum impellii ac persuadel, naiurse buma-
n_e contrarium est fleclique iiesciuui, imo iiiini- ^ 
uni quanlum indural. Talis ailectus uon esi niei 
n.erui» arbilrium el habilus singularis eiim qui, 
vcluli sapieus, lania ciim pertinacia iu malo per-
sislit, ostenlalionis utacula aspergens. Porro 
ejusn.odi affectus in siiigularilaiis studium, vauam, 
ostenlationein superbianique degenerat. Jam vero 
rcputare debenius, Domii.uii. qui superbis resi-
alit, ncquaquam favere lali velle couildenliac a qua 
Lucifer exorsus est̂  utpole qui, superbia ac vaui-
laie seductus, cuiu alia niagiia eiftcere, tum thro-
iium auum in nubibus collocare et sic Deo siiuilis 
ficri jactavU. 

76. Qui cuiu lali flducia innilerelur, veteres 
ejus asseclae, exempluin illius secuti, vix dici 

νεται τδ τοιούτον, άλλά διά ομχ εΰπαιδεύτου συνεΟι-
σμού χαλ φύεται χαλάδρύνεται, σαφέστερο ν δέ είπείν, 
διά φαύλης πειθούς, διπλής χαλ ταύτης. "Η γάρ 
οίκοθεν πείθεταί τις, μοχθηρδν αύτδς έαυτδν διδάξας 
χαλ παιδεύσας καλ ατή σας πεισματιχδν καχώς είναι, 
ή έτέρωθεν παραλαχών αρχάς, χαλ πειθανάγχη τ$ 
εκείθεν παρελκυσθείς, χαλ ούτω διαμείνας κακός 
επιμονής λόγω, φιλτάτης αύτφ. Ού γάρ άν τις, μή 
ύπερφιλών πράγμα, παραμένει ές αυτό άλλάταχϋ εκ-
πηδήσας απαλλαγή σεται. Ού τοίνυν ίδιότου [α/, ίδιότης) 
άνθρωπου τδ τοιούτον πάθος έστν, άλλά έπίχτητον 
είναι κα\ διδαχτδν έγνωαται, ήτοι πεισθέντος τινός 
πόθεν έξωθεν, ή αύτομαθώ'ς παθόντος τήν καχίαν, χαί 
μένοντος τοιούτου, χα\ έπαυξομένου χαι στέρεου· 
μένου είς διηνεχές δαιμονία συναντιλήψει, κα\ κατά 
έθος είς δευτέραν οίον φύσιν άποβεβηκδς γεγενη. 
μένου πεισματικού, 

in alleram vcluti naluram transeunle, confidemia 

οδ'. Και έστι τδ πείσμα έν τφ χαθόλου ήθους έπι* 
μονή διά προΟπαρξάσης φαύλης πειθούς, χαί ένστα-
σις άτενής χα\ άμετάβαΐος, ταύτδν δ* είπείν, αμετά
θετος * διδ χα\ ισχυρογνώμων λέγοιτ* άν ακριβώς ό 
τούτο πάσχων άνθρωπος, καλ ένστάτης απαραίτητος, 
ού μέντοι χατά φύσιν άχράτως κα\ καταμόνας, ώς 
ούτως είπείν, άλλά κατά οίκείον θέλημα χαλ ψυχιχήν 
δρμήν, ής αυτός έστι χύριος. Εί γάρ κα\ τδ χατά 
φύσιν μεταθέαθαι ούκ έστιν, άλλά τά μετά φύσιν, 
κα\ μάλιστα τε τά κατ" άνθρωπον f αον δύναται με-
τατίθεσθαι, καλ έπιμάλλον τά είς άρετήν ρέποντα, 
ής πρδς έξόρθωσιν αύτδς δ Θεδς αντιλαμβάνεται, 
Απάγων ημάς τής είς τδ εναντίον σπουδής, δποία τις 
καλ έπλ τού πείσματος φαίνεται. 

οε'. Εί μέν γάρ τδ δόξα ν κα\ υποκίνησαν κα\ πά
ρα πείσαν είς πράξιν τδν άνθρωπον απάνθρωπο* 
έστι, κα\ είς ουδέν μαλθακδν ένδίδωσιν, άλλά σκλη
ρύνεται είς δσον καί δσον* ίδιονομία πάντως ή 
τοιαύτη έστ\ν δρεξις κα\ αυτονομία καλ θέσις παρά
δοξος έπ\ φανητιασμφ τού τηρούντος ταύτην άμε-
ταπείστου τήν κακίαν σοφού. Τάσσεται δέ τδ τοιού
τον πάθος χαί είς ίδιοτροπίαν καί δόξαν κενήν, οΤς 
χαί τδ υπερήφανου συναναφαίνεται. Καλ αύτίκαχρη 
νοείν ημάς, δτι έναντίος δ τοίς ύπερηφάνοις άντι-
τασσόμενος χύριος έρχεται τψ τοιούτιμ πείσματι, ου 
κατήρξεν δ Εωσφόρος, δς ύπερφαίνεσθαι φιλον.ι-
κήσας, άλλα τε δεινά έβρόντησε ποιήσαι, κα\ τον 
αυτού θρόνο ν έφρυάξατο έν νεφέλαις καταστή σαι, χα\ 
ούτως όμοιος Ισε σθαι τφ θεφ. 

ος*\ Εκείνου δέ ούτω πείσαντος έαυτδν, λαβόντες 
εκείθεν αρχάς οί έκπαλαι δαιμονιώδεις, ούκ Ιστιν 

polesl, quauto studio eum imilari conienderinl: 0 είπείν, δπόσα πρδς μίμησιν έτεχνάσαντο, τήν μεν 
divinam eniin essenliam posiponenies, iiubecillis 
aique obscuris male aese tradideruol dominis, eo-
quc furoris osque processere, ut pessima conli-
dcnlia ducc qnain nulius praeceplor corrigcre po-
terat, adinslar diaboli illudere Deo videreniur. 
Cum Anim Deum, qui esl principium suinmum 
eiiuiilque principii expcra ct omni principio excel-

ένθεον ύπεροχήν παρωσάμενοι, βεβήλοις δέ κα\ άδο-
χίμοις δεσπόταις άγεννώς πιστεύσαντες εαυτούς, 
χαλ είς τόσον έκστάντες εαυτών διά φαυλότατης πει
σμονής, ής ούκ εΐχέ τις διδάσκαλος παραγίνεσθαι, 
ώς καλ μυκτηρίζεσθαι τής μιμήσεως, θεον γάρ άπει-
πά μενοι, τήν άναρχο ν καί ύπεράφ χιον αρχήν καί παν-
τοδύναμον, αίλουρο ι ς έπέδωκαν έαυτοΰς. καί βοί-
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δίοις απένειμαν σίβχς, καλ τοιαύτα τινά έμωρά- Λ leuiius, negarent, felibua sese iradidere, et lau-

ros coluerunl, aliaque similia desipuerunt, ila ut, 
hominum rusticorum niore, vel fabis alque cepia 
litare baud erubescerent. 

77. lia aulem qui lali confidentia inflali ad 

ναντο, άποσεμνύναντες διδασκαλίας δίχα πείσματι-
χώς καί κυάμους καί κρόμυα. 

ο?. Κα\ ούτω μέν τοίς πείθουσιν εαυτούς είς 
οιυλότητα υπερηφάνως έξ αποτελέσματος, χαί τοι
ούτον πείσμα χαταχλωσαμένοις Αντιφέρεται δ βεδς, 
οΤς έν τούτο χαί μόνον διά σκοπού, κατα^ίψαι άδί-
χως άνθρωπον, χαλ έμπηδήσαι πεπτωκότι, χαλ εί-
*εΐν· ι Κατάχεισο ούτως άνέγερτος ι Άλλ' δτε 
τινά εύρήσει χυρώσαντα έν έαυτψ, ού πείσμα λέγειν 
18-λω,ή πεισμονικήν, τά ξενόφωνα, πειθούς δ* τύ-
τωμα χαλδν έχείνο χαλ μαχαριστδν χαλ θεοφι)ώς 
έσφαλες χαί βέβαιον, αύτίκα πρδς εκείνου γίνεται, 
χαί προς άρετήν εύοδοί, χαλ ασφαλίζεται τά διαβή 

praviialem abripiuntur, ea tanquam anchora freci, 
adversatur Deus, siquidem nibil aliud Sllis cordi 
est nisi ul bomlnem niale praecipiient ejusqfte 
ruin» iosullaniea dicere possinl: En miaere jacee, 
nunquam resurgeg! Ubi vero invenit (Deus) aii-
quem qui neque confidentia neque arroganlia 
tumescit, sed fiducia bcmcsla, laudabili, flrma, 
inconcussa secundum Dei volunlatem plenus «st, 
eum proiinns adjuvat, in virtntis tramiiein dedu-
cit, gressus ejusmodi boniinia confirmat, laqueos 

ματα τού τοιούτου άνθρωπου, χαλ τήν έν σχοινίοις Β ac retia ejus pedibus imminentia ad nibilum redi-
άαιεινομένην παγίδα τοίς έχείνου ποσλ σχάσας είς 
ένενέργητον, κάν βηματίζη, δρθά ποιεί προπορεύε-
τ8α»., κάνέθέλοι τρέχε ιν, έκπέτεσθαι ποιεί, ώς ταχύ 
\ιμ6άνεσθαι του έν έφέσει καλοϋ. Κάν έστάναι δε-
iσοι, ούχ άν ούδ' αύτδς δαίμων ύποσκελίσοι τδν τοι
ούτον, ώς θεού Ανθρωπον καλ πεποιθότα είς εκεί
νον, χαι ούτως άνε στη κότα ώς είς δρος Σιών, καλ 
ώς οΐχον δέ βεου τεθεμελιωμένον, καθά τδ άγιον 
Εύαγγέλιον βούλεται· χα\ ούκ είδότα κατασείεσθαι, 
\ άνέμοις, ώς οία, καλά μ ι νον, ή καταράσσουσι ποτα
μοί;, ώς οία έπλ ψάρμου ή πέτρας αστήρικτου τε
θεμελιωμένον, μετριώτερον δέ φάναι, καλ στύλου 
δίκην άνεσταμένον, ούτε πλάγιαζε ιν οίου τε δντος, 
τοΓλψ δέ μάλλον ουδέ καταπίπτειν, άλλά χαλ δυνα- ^ 
μίνου Ισχυρώς ύπανέχειν τδ έπικείμενον. 

οη'. Προκείμενος δή δ Θεδς άπασι τοίς άνθρώποις 
ιίς αίτίαν καλ αρχήν καλ παράδειγμα (προσκυνητά 
δε ταύτα έν αύτψ πάντα), καλ έπεισε, καλ πείθων 
ώ διαλείπει τους είς αύτδν αποβλέποντας, στερεούς 
είναι χα\ βεβαίους κατά τής κακίας, καλ αμετάβα
τες τού άγαθοπραγείν, καί οίους άλλα τε ποιείν 
εύαγγελικώς, χαλ μιμείσθαι αύτδν είς δσον δύναμις, 
χαί όμολογείν εκείνον ενώπιον τών ανθρώπων. Ό 
U γε Σατανάς, καθότι αντικείμενος, τής άνάπαλιν 
διαδέσεως καλ αίτιος καί ένστάτης έστί, κακοπρα-
γείν τε πείθων τούς αύτψ προσανέχοντας, καί ές 

ταν γίνεσθαι κατά τού Θεού. 

git, el euntem in recla via conservat, currentern 
autem lanquam alis donat, ut quam cclerrime ad 
finem bonum pertiogal. Si autem standum fnerii,. 
ne ipse quidem diaboJus eum supplantabtl; esi enim 
boroo Dei in eoque flduciain collocat, ita quasi iu 
mooie Sion conetitolus aii, el tanquara dorous 
Dei, uti ganctuiD Evangeliuro ait, Armia innixa 
fundameniis, nunquam concutiatur, neque pro-
ccMis, ul arundo, neque iorremium impeiu, uii 
doinug super arena aut in rupe baud eolida 
fundaia, sed quaa poTtug pcrsigtat columnv insiar 
quae ueque inclinari, nedum dejici polest, imo 
quemvis impeium foriiter arcere ac rcpellere \a-

ι l a . 

78. Deua igiiurqai omnibusbominibus etcaugaex-
atgtit et principium ct exemplar (haec omiiia auteiu 
in eo gunt adoranda ) , et boriaius est, ei per-
pctuo horiaiur eos qui ad ipgum respictuni, 
ui flrmi consiantesque sinl in pugna adversug 
improbilatom, et perseverantes in viriute, viia-
que ad Evangelii normam compoaita ipsum pro 
virbus imilentur atque coram bominibus confllean-
lur. Gootra Salanas, uipote adversariug, opposilae 
afleciionis auclor esl insiigaiorque, eos qui ab 
ipgiug parlibug siaul iuipelleus, ul uialUiaiu se-
quanlur el in omnibus rebua Dco adverscniur. 

o0\ Καί Ιδού, δύο τούτων ιδιοτροπιών καί ένστά-
εεων ή μέν φαύλη τούς ποικιλοτρόπως δαιμο ν ιώδεις 
τφ ?ίω παρειστήγαγεν, ή δέ δευτέρα τούς ήγιασμέ-
νους τφ Θεψ παρεστήσατο άσκητάς, τούς τής έρη
μου, τούς στυλίτας, τούς χωστούς, τούς εγκλείστους, 
τους πολιτικούς παιδευτάς, τούς τών ψυχών άτενείς 
Οεραπευτάς, τούς τών έξαγορευομένων ψυχικών 
τραυμάτων ίατήρας, ούς ανάγκη χαί ξυρψ καί καυ-
τήρι χρήσθαι, δτε παραπέσοι καιρδς, τούς τών έτι 
χρυπτομένων έρευνητάς, τούς είτε άτεγκτους, είτε 
διακριτικούς τών άναιδευομένων κολαστάς, τούς 
έπανασώσαντας τοίς ήδιχημένοις άπαν άρπαγμα, 
τους χαί φιλανθρώπως χαλ άλλως δέ δικαίως ελέγ
χοντας, έφ' οις ένδέν/ται, τούς όνειδίζοντας, έφ' οίς 

79. En duo vilai insiiiucndae dirigenda?quc modi. 
Prior Itemque malug eos qui a malo genin tnspi-
ranturad viue lurbines deducit. Alter eos qui Deo 
sege consecrarunt, reddil asceias, ereiuius, slyli-
tas, subterraneog, inclusog, doclores publicos, gire-
nuos aidmarum curaiores, vulnerum auimae enuu-
tiaiorum medicos, qui quando opportuuum videiur 
euliello et cauterio uti debenl; porro eorum quae 
adbucocculu sunt indagaiores, improbtiaiig aul 
severos aui clementes vindices, eoruin qui injusie 
gpoliati sunt dcfengorcs, humanos justosque pro 
icmpore coargutores, nec non ubi opus csi, repre-
bensores, ad virlutis gtudiuni proiyovendum mo-
nUorcs,ad probiiatctn excilandain viiuperatorcs, 
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ad peecata dclenda speculaloret, ad vit* spirilua- Α χρεών, του; εύλογούντας, ώς θαρσοποιειν τά εις 
lts incrcmenta insligalores, elitt uno verbo dicam, 
aiiintarum quoad vitam et spiritura cttratores, et 
quod summum est, beaios Dei confessores, quos, 
quia sanctis apostolts, etantiquift legi, anie omuia 
autem D«o qui princeps est veriiatis leslis, et Chri-
sio Salvatori fidem babuere aique in sanctissinu 
flde persiitere, servos Dei reddidit ipsorum de illo 
confesslo etteaiimonium, et mors pro illo loleraia 
qu.c omnium rerura maxime borrenda atque diris-
sima est. 

άρετήν, τους έπιπλήττοντας είς διόρθωσιν, τους 
έπιτηροΰντας, ώς άνακόπτεσθαι τά άμαρτητικά, τους 
λογιστεύοντας πνευματικώς τά πρακτέα, το παν 
έπιτόμως είπείν, τους τών ψυχών έπιμελητάς, τους 
τε κατά βίον, καί δο-ot τε άλλως τοΰ πνεύματος, τδ 
πάντων μείζον είπείν, τούς μακαρίως τψ θεψ μαρ-
τυρήσαντας, ούς πεισθέντας τοις άγίοις άποστόλοις, 
καλ πρδ γε αυτών τ$ drffqt παλαιή νομοδοσία, εί
πείν δε τδ σεμνότατον, τφ πρωτομάρτυρα τής αλη
θείας τψ θεω, τψ σωτήρι Χριστψ, καλ έμμείναντσ; 

τ]) άγιωτάτη πειθοί φκειώσατο είς δεράποντας τψ θεψ ή υπέρ εκείνου δμολογία, χαλ μαρτυρία, κα\ δ δι* 
εκείνον θάνατος, τδ.φρικτότατου Ιν άνθρώποις δειν\ν, και τψ δντι {51γιστον. 

80. Tales si quis imilalur eorumque rectie opi- π'. Τούς τοιούτους εΓ τις μιμούμενος καλ πείθων 
nionibus sese addicit el iis perlinaciter adhserens έαυτον ένίσταιτο ταίς δρθχϊς δόξαις καλ ύπολήψεσι, 
quae decent facit, princlpio bono bonum flnem ad- ^ καλ παραμένων αύταίς πράττει τά δεόντως καΟή-
juDgens, isprimo baud dicatur improbam confld^n- κοντά, χρηστδν τέλος έπιτιθείς άρχαίς άγαθαίς, 
tiam sequi, sedpoiius rectx fldei atque teiiaciiali 
circa res divinas operam dare : coniidenlia rnim 
illa plerisque virorutn piortnn non approbanda, sed 
infoustum quid esse videbaiur. Jam vero eliamsi 
ponamus, talem affecimn iis qni recla fiducia innisf 
tenaces sunt propositi, convenire, tamcit dislin-
guendom erit dicendumque, nc epiritualem qutdetn 
qui flduciam babet, ubiqiie et hi ommbits rcbiis 
ideo laudari; sed ititerdum, imo sacpius dc sua 
lenacitate remiliet et de jnre suo, quantum fieri 
polesi, cedet, neque solum ad litigandtint comen-
dendnmqoe baud erit propensus, sed nc de justie 
quidem ad exlremum iisque ce.iare vulct. 

81. Hinc enim, tall bona agendi ratione tnila, 
bellorura inducia? ac focdcra el shniles res laudanda 
originem iraxcre. Ille igilur qui sie agh, non a n-
plius diceiur omnino tenax, sed vehili humutatus 
bonesiioribus omabilur uominibus : appellabiiur 
nimirutn bumanns, pacificus, irae infmicus, concor-
diae aniicus, ct ut accnratius loquar, tnoderaltonis 
amans. Quienim de jure quod prius tenaciter de-
fenderal, paululum remiltit, ad aliam fidumm poe* 
niienlia commoius, deduei solet, quando virlui<Mn 
scquens a prnposilo desistit et a periinacia con-
tentiosa ad moderationem iransit; siqnidem, quein-
admodum ille qui, poenitenlia ductus, ab im-

πρώτα μέν ούκ άν λέγοιτο πείσμα φυλάττειν ή πει-
σμονήν, όρθοδοξίαν δέ καί Ινστατικήν προσοχήν έπ\ 
τοίς τού θεού * αί γάρ πεισμοναλ καί τά πείσματα 
έδοξαν μή έπ* άγαθω τεθείσθαι τοις έν άγαθβ μοίρα 
πλείοσιν, άλλά δυαώνυμόν τι χρήμα είναι. Εί δέ 
καί ίσως θώμεν, προσαρμόττειν αυτά καλ τοις δεόν
τως πεπεισμένοις καί ούτως ένστατικοις, έχω διε/ών 
ενταύθα είπείν, ώς ουδέ δ πν2υματικδς πεισματικές 
επαινείται πάντοτε καί έπί πάσι, τοιούτος ών * άλλ 
έστιν δπου καί έν πολλοίς μετακινηθήσεται ττς oi-
κείας ενστάσεως, καί ύπενδώσει καί αύτοΰ ί!) το5 
κατ* αύτδν δικαίου ώς οίον τε, καί χαυνωθήσεται ού 
μόνον τού άλλως φιλονειχεΐν, άλλά καί αύτοΰ τοΰ 

C έπί δικαίοις είς άκρον καί δπερλίαν μάχεσθαι. 
πα'. Εντεύθεν γάρ καλώ τοιούτψ μεθοδεΰματι 

αί άνοχαί τών πολέμων έπινενόηνται,'καλ αί σπονδαΐ, 
καλ οσα καλά τοιαύτα. Καί τοίνυν ούτω ποιών εκεί
νος ούκέτι πεισματικδς όνομασθήσεται τδ σύνολον, 
άλλά ώς οίον μεταβαφείς χρωσθήσεται χρηστοτέραις 
κλήσεσι, φιλάνθρωπος επονομαζόμενος καί άφώό-
νεικος, καί μισών μέν τδ άκράχολον, εύκολος δέ μάλ
λον είναι προτιθέμενος, είπείν δέ ακριβώς, έπιε:χής. 
Ό γάρ έκ πείσματος άτενούς δικαίου ύποκαταβάς, 
είς έτεροίαν πειθώ έπί μετανοία μετέπεσεν έπιμη-
θευσάμενος έναρίτως, κα\ έκ φιλονείκου ενστάσεως 
μετεληλυθώς είς έπιείκειαν * έπεί τοι, καθά δ χατά 
μετάμελον έκ πειθούς φαύλης κα\ άμαρτιχής διά 

proba el impia conGdenlia, per aliam fiduciam bo- ^ δευτέρας ενάρετου πειϋοϋς μεταβαλλόμενος είς χαλ· 
nestam compulsus, admeliorein sensum se conTerl 
immulalione sive conversione facta, ita etiam (μιί 
modcrationis sludiosus est, ubi ab initio jur! suo 
firmiier inhaereredecrevit, deinde lempore oppor-
tur.o laudabiliter iinmulalus et ad pacem propensus 
cl uii veteribus sapieniibus placitum est, de jure 
8iio aliquaululum relaxat, atquc virtutcm ostendit; 
id esi nioderationom, uti sapientes eatn nuncupa-
vere, el ita concedil adversaiiis atque tis se subji-
cil . 

8 2 . His igilur boc modo ct liactenus consideralis 
(si enim longius pruirabere banc dispulationem 
vellemua, ostentationis inopporlunae crimen incur-
vereiuus), quid tandcm non aubjiciiuus nos, ο Do-

λίονα μετέρχεται νουν, μετατιθέμενος, είτ* ούν με-
ταπειθόμενος, ούτω πως καί δ επιεικής έαυτδν πεί
σας τά πρώτα τψ οίκείψ δικαίψ καλώς ένίστασθαι, 
είτα δεόντως μεταβαλών έν καιρψ, καί, ώς είπείν, 
έπιείξας, καί καθά δοκεί τοις πάλαι σοφοίς, καί 
παραθραύσας τών τινα δίκαιουντων αύτδν, άρετήν 
έκφαίνει, τήν, ώς οί σοφοί ονομάζει ν βούλονται, 
έπιείκειαν* καλ ούτως ύπείκει τασσόμενος όπδ τοίς 
ένστάταις, καλ αύτδ δή τούτο ύποτασσόμενος. 

πβ'. Ούτω δή τούτων ήμίν τε θεωρημένων καλ ΙπΙ 
τοσούτον (είς πλέον γάρ έπιτείναι τδ τοιούτον σκέμμα, 
φιλοτιμίαν οίήσεταί τις άκαιρου), τί δήποτε ούχ 
ύποτασσόμεθα, ώ σώτερ κύριε, δ καλ φθάσας εύζί-
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μην, πειθδμενοι τοίς διά σου διδασκάλυις ημών, καί Α mine Salvamr, quod jnm prins desideravi, doclo-
τήν τοιαϋτην πειθώ στερεούμεν έν ήμίν αύτοϊς, καί 
-Λ; έξ εκείνων συμπεραίνομεν αρχάς έναρμονίως 
ό[ρ]μψ αληθείας, άλλά τώ άντικειμένψ ύποστρων-
ιάαεθα, πείθοντες ημάς αυτούς* άλλήλοις άντιμ . · . . . vergario siiocuMiblniii 
<ρρί«σειν δσα καλ δπλοις άγχεμάχοις μέν, ταΐς κα- inviccm drbellanfog. 
χομηχάνοις έπιθέσεσι καλ τ[αίς έπι}β[ού]λ[οις έπ]ι-
νο·αις καί περινοίαι: καλ πεισμοναίς, τηλεβόλοις δέ, 
τι!; συκοφαντίαις καλ ταίς άποσταδδν διαβολαίς, 
έξ ών ουδέν τι χαλί ν έν ήμίν έκφανείται ποτέ, άλ)ά 
κι δ πολιτικός χαλ δ πνευματικδς παράδεισος ού 
trivov άπανθήσουσι καλ άκαρποι μενούσιν, άλλά καί 
άτοψυγέντες είς έρημίαν άποκαταστήσονται, καλ δ 
.χαθ' ημάς δέ κόσμος καί βίος άκοσμος ίσται, χαί 
ού χατά τούς Ιστορούμε νους δικαίους, τρόπον δέ άλ-
*βνάβιος; Β glortim q»i gcriplis ferunlnr, sed viise ne nomine 

quidctn digiia ? 

ribits a te conslittifis, ei ojustr.odi flduciam in nobis 
constabilimus, et fuivlnmentis ab tHia jactis insi-
glimiis semndum veritniis inipptum, gcd potius ad-

nobis tpsis fldenlcs, nos 
borrcre qnantnm et ar-

mis ad cominus ptignandum ap is, insidiis Ι Ι ΙΛΪ Ϊ -

gnis, consiliis perniciosis, suspicionibus et confi-
denliis, cl armis ad eminus ccrlandum idonris, 
conviciis el caltimiitis/ex quibiis nunquaro bnni 
quid iri nos rednndabil, sed el mtmdanus ct spiri-
lualis paradtsug non solum floribtia et rnictibus 
carcbtinl, aed eiiam cmarcescent ct tn dosertum 
cotnniulabunf.ir, ncc non lerra nosira el vita omni 
decore erll deslititta, nullo tnodo similis vilfleju^ 

trf. Έγώ δέ έν τούτοις δοκώ μοι πολλών τίνων 
m)«iv αίτιολογούντων εύλογοφανώς δήθεν τά κατ* 
αύ:ο·κ, χαί ύπολαλούντων, μή άν άγαθδν είναι, 
μη̂Α πολιτικώς έλευθέριον, τούς μέν μείζονας έν 
ενΟρώποις είναι, τούς δέ ύπάγεσθαι είς έ)άτ?ωσιν 
χαί ύπόπτωσεν, καί ταύτα, ένθα ή φιλία ίσδτης είναι 
η ΙΓεται, καλ ίσοπολιτεία νενόμισται, καλ κοινωνία 
^ριγματεύεται. Νοούντες, οίμαι, οί τοιούτοι, άνι-
50:ητα φαύλτην έμφαίνεσθαι τοίς διδασκομένοις πρδς 
TVJ; διδάσκοντας, καί τοίς ποιμαινομένοις πρδς τούς 
τααδίνοντας, χαί τοις ύπάρχοις πρδς τούς έξάρ-
/ιντας, χαί δι* αύτο φευκ:έαν είναι τήν ύποταγήν 
τοίς έκατσιρουμένοις έλευθέραν ζωήν — λανθάνον-

83. Jain vero hic eorum qui penitius res inda-
gant battd paueos speciose, nt ipsi aulumant, milii 
obloqwiftieg audio alquc diccnles, neque bnnum 
ncque civitale libera dignnm essc, m nonnnlli inicr 
bomineftsint superiorcs, alii aulem minores et sub-
riiti, idtpie eo minus, giquidem cbaritas extslima-
ttir aequaliias esse, et parilas cmiitn iegibus pro-
nuilgata est, el omnes unam communionem COII-
Bliltjuni. Πι, opinor, extsitmaiil inaiqualitatem qu;e 
inier dociores el diacipulog, inier greges et pasio-
r*g, inter snbditos et regnautes intercedil, malnm 
qnid esseet propterea ab omnibus qni ad libcram 
viiara aiispir.ml, aubjeclionem reapui debere : at 

T2i όε άρα οί ούτω γνωματεύοντες, δτι χαθυπάγου- C q U | j i a gtaiuunl, non auimadTerlunt, se siibmiltere 
eiv εαυτούς, πατέρες μέν δντες, τοίς τέχνοις, δε-
σπόταε 6έ, τοίς δούλοις, νηπίοις δέ, εί τψ μαχρψ 
*φΜ είς γήρας έλάσουσιν. Έώ τας γυναίκας, αίς 
αύτολ, τεταγμένοι χεφαλαί είναι, είς πόδας ύποκεί-
covtei χιτα τήν σφών αυτών γνώμην, δι* ής τδ έν 
ανθρώποις ύπερέχον κολούεται. 

τό-. Εί γάρ καλ έν τοίς είρημένοις άνισότης έκ-
ττίγίντιι ά.αμφίλεκτος, τί μή, του αύτου τόπου, 
χε\ έργου χαί αξιώματος πάντες γινόμενοι, διδά
σκοντες μέν πατρικώς οί γέννησα μενοι, χαί (3υθμί-
ί̂ ντες τά τέκνα είς ήθος, έν καιρώ δέ καλ έπιπλήτ-
τοντες καλ πλήττοντες, άντιδιδασχονται καί άντι-
χΐήπονται καί άντιγεννώνται, καί εις αγωγή ν 

semet ipsos, cum parentes sunt, filiis, cum do-
mini, servis, cum ad grandsevam seneciutetn per-
tenerini, infantibus. Mitto feminas quibus ipsi, 
Ircel domini eanim conetiiuli, ad pcdee provolvuii-
lur quando illU libucrit, ita ut illtid qoo virl anlc-
cellrr»i debent, penilus Iniervcrlatur. 

81. El si in diclis inrrqnalila9 ipanifesto apparet 
ΓΜΓ non, cuin omneseolem in loco el opcre et 
bouorc cxsislani, patres qui (iltos instiluunt ei ad 
mores bonestos componunt, ncc non in tempore 
viiiiperiisel verbcribiis casli^ant, οί ipsi vicissim 
edoccntur ei castiganior ei genorantiir, et ad vitam 
puerilem redi'UTil ? Qni autem patres familiag con-

ίΐανερχονται νηπιώδη; ΟΓς δέ οίκοδεσποτείν δίδόται, rj silluli suiil, cur non el ipsi servis SPge gnbdnnl in-
ί'.σ τί μή καί αυτοί τοίς δούλοις όποδιδάζούσιν εαυ
τούς έν μέρει, χαί ούτως άνισάζουσι τδ τής τύχης 
ιπρο^επές; Τί μή χαί οί τψ γήρα πρέσβιστοι έπα-
τεστρέ^υσιν είς παιδία, ούχ ώς κληρονόμησα ι βα-
σιλείαν ουρανών, άλλά έ κ κει σθαι άθύρμασι, καί παί
ζων χα\ παίζεσδαι; Ούτω δέ άν καί γυναίκες διά τήν 
«ιαΰτην έξίσωσιν άντιτεθήσονται τοίς δμοζύγοις 
**\ δεσπόζουσιν αυτών, καί τδν άποστολικδν άγιον 
χενένα λύσουσι, χαι άναλλα τρόπψ τοιώδε τά πάντα 
Τίνήιονται. ΙΙώς γαρ καλ άποχληρώσομεν, Αλλως 
& ·ας χαλ φυσικός χαί πνευματικάς αρχάς χα-
τελύεσέαι, τάς οπουδήποτε άλλοθι, τά δέ οίκειαχά 
Ι^α εύ χαθίττάναι, τά είς προταγήν χαλ ΰποτα-

lerdum, et sic fonona3 impariiatem ex&quani ? 
Quid denique llll qui ad decrepilam dcrenere seue-
cititen», ttjnsdem sqtiaUtaUs cansa, non reverttri* 
liir ad infantiam, hand sane ui regni eoelorum ha»-
redea fiant, sod ut ludicris dclecleiilur, ct ludant 
el ludibrio habeantur? Iia ciiam muliereg, ejugdem 
paritaiis gralia, conjtigibus qui earum domiiii aunt 
ada?qiiabuniur, et ganclum Aposioli cauonem irri-
Inm rcddent, aique boc modo omniainterverteniur. 
Quomado ctilm fiftri polerit, «l principNS naliira-
libns et spirilualibus , quaicunquc demum a :ui, 
dissolulis aique contemptig, ea qtiae ad regnantcs 
ei gtibdiios spectant, benc ap«d nos babeaot? 
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jam vero etiam desenis, quas mulii qni \iiam sc-
cundum Deum vivunt, et dilexerunl et diUgunl, 
ol inhabitationemNaziraeis dignam transformarunt, 
nbi neque invenitur, neque cooptatur aut dtligitur, 
imo no quaritur quidein firmiterque constituitur 
superior secnndum Spiritum sanctum, legem rec-
tnm usiunqtie laudabilem et nalurae convenieniem, 
ft inferior qui ci subsit, ex quibus ambobus pul-
cbra, rationabilia laudandaque couficitur parilas, 
secimdum quam, ubi res adminislrantur juxta 
divinam voluntalem, mulli discipuii doctoribiis 
perfecliorea, servi probi dominis excellenlioreg, 
mfantes, aecnndtim divinam revelalionem et be-

.nignilatem, senibus prudenliores flnnt, et mulierea 

άγροίς, ήδη δέ καί έρήμοις, ας πολλοί των χατα 
βεδν ζώντων ήγάπησαν και άγαπώσι, καλ είς olxs 
σμδν μετεδάλοντο Ναζιραίοις πρέποντα, SvBa μη 
εύρίσκεταί κα\ επιλέγεται καλ στέργεται, ναλδίχιΐ 
ζητείται καλ τάσσεται στερεώς 6 μέν τι; μείΓων 
κατά Πνεύμα άγιον καλ νόμον δρθδν καλ 50ος ευθύ 
καλ φύσει παριδεδομένον, δ δε ύπ' εκείνον, οΤι 
έλάττων εξ ών αμφοτέρων ή καλή καλ έν ίσίτητι 
σοφή καλ επαινετή γεωμετρεΐται ίσότης, χαθ* ήν 
εναλλάξ τών πραγμάτων δί οικονόμου μένων Ιλλόγω; 
Οεόθεν καλ μαθηταλ πολλολ κρείττονες διδασκάλων έν 
άποτελέσματι γίνονται, καλ δούλοι δέ άγαΟολ ύπίρ-
τεροι δεσποτών μή τοιούτων, καλ νήπια δπερφερη 
γερόντων έκ θείας άποκαλύψεως καλ δυναμώσεως, 

Doi gratia ac sapicnlia illustraUe animum virilem & καλ γυναίκες άνδρίζονται σοφία θεία καλ yi-
ρ τι. 

τ.ς'. *Ω τίχναι καλ έπιστήμαι, τί μή διά φθόνου 
καλ ύμεϊς άλλήλαις Ερχεσθε, οΤς θεωρούνται ύτερο· 
γαλ, καλ έν ύμίν τδ έπίφθονον έν τοϊς καθ' ήμ5ς; 
*Ω πέμπτον μέγα σώμα, τδ κατά πάλαιαν δίξιν, 
ύποκατάβηθι χρόνοι ποτε, καλ παραχώρησον οϋρα-
νωθήναι τά ύπδ σέ. *Ω μέλη καλ μέρη τά έν όν-
Ορώποις, τί μή κατεξανίστασθε τής καλής κεφαλής, 
του έν ήμίν ουρανού, άλλά ανεκτών ΰμϊν δοχεί, όλο. 
μελείας τοιαύτη; ύπεοκείσθαι σφαιρίον πολύτρητον, 
οί τδ πλείον όστώδες καλ ουδέ πλουτούν σαρκός π$-
ριουσιασμόν ; Λιά τί δέ υμών μέν Ικαστον μοχθεί 
καλ μάλλον τά μετά τδν θώρακα, τδ δέ τής κεφαλής 
έξαρμα μόχθου παντδς άπείρατον ύπερκάθηται, χαλ 
ώς οΐά τις τύραννος έξαπόπτου τρυφΑ, καλ δσα χαί 
πεδινής τής λοτπης διαρτίας έθέλει κατατρυφάν; 
Τ 0 παραδόται τών έν ήμίν καλ δογμάτων ορθών χαλ 
πραγμάτων θείων, απόστολοι χαλ λοιπολ θεοκήρυ-
κες, τί δήποτε κελεύετε ημάς έχειν τούς λογισμοος 
πρδς ύμίν, καλ μή άφίετε άντινομοθετεϊν και άντι-
γνωματεύειν; ΤΗ γάρ ούχλ καλ ημείς πάντες έπίση; 
ύμίν καί ομοίως άπδ γής άνθρωποι πεπ)άσμε8α; 

πζ'. Ταύτα δί πάντα, καί δσοι τοιούτοι λόγοι χα\ 
ήθιχολ τρόποι, πού ποτέ άνατείνονται, παχύς έν 
εΓη χαί μή βάπτων είς νούν βαθύ ν χαί δρθδν έ 
άγνοών. Αήλον γάρ, ώς δ μή ένδιαθέτως προσποι
ούμενος, χαί ούτω φιληδών τοίς άποστολιχοίς χαλ 

exhibrnt. 
86. Ο artes liiterseqne, quldn»£t vos inviccm in-

videtis, et de pnveminentia jactatis, atqne amiula-
tione improba dissidetts ? Ο niissum corpus mn-
giium, secundom veterem opinioncm, descende 
aliquando, el qu» tibi subdila sunl, in cceliltnn 
numero receuscri permitle. Ο membra parlicul»-
que boimnibus propriae, quidni insurgiiis conlra 
pulcbrum capnl, vestrum veluti coelum ? Cur vo-
big tolerabile videlur, ut membrorum cotnpagi gu-
pertmpositug aii globulus foraminosus, maximani 
partetn ex oaajbug compositug et carne propemodum 
destiititus ? Cur veslrum unumquodqtic laborat ac 
luctaiur, pracsertim vero pectus, duro caput in 
alto positum omnis laboris expers eminet, et ly-
ranniinsiarsuperciliose luxurialur ei c r̂tera mem-
bra veluti bumilia despicil ? Ο TOS qui nobig do-
gmata»recta pracepiaque divina tradidislis, apoxtou 
et caeteri verbi coeleatis praconeg, cur tandeui 
animum ad vos adveriere jubetis, nec legibii* 
veairis ac doctrinis adversari sintlis ? Nonne uni-
vcrsi nos quemadmodnm vos quoque bomines e 
luto conflcti sumus ? 

87. Hsec omnia, quae lalibus dictis faciisque 
comprebcndunitir, quonani lendant, nonnisi qui 
craaso ingeuio laborai et res penitius perspicere 
liequii, facile ignoraverit. Apparet enhn, eum qui 
non intimo corde aposloiorum Patrumque doc-
irinaa addictus, sed ab ea alienus est, baud ITMIIIUIH D πατεριχοίς, άλλ* άποπροσποιούμενος, έγγυς ήχει 
abease a coutemnendia rcbus divinis, cuin tamen 
inter omnea consiet, a Deo sicut omue bonum iia 
etiam sanctissima Evangelia iradila esse, el doc-
Uinam apostolorum cseterorumque divinorum pra-
conum et inlerpretum ad nos pervenirc. Quaprop-
ler eliam, qui illis adbanret aique per eos in altum 
ascendit aliosque secum exlollit, Dei est bomo, 
norigeroa sibi reddene aimiles, et ila Deum ipsum 
colene, ad quem omnia ab bominibus bene gesta 
redeuv qnoniam etgraiia bonum faciendi illinc 
desce. dit. Qui auiem reluclatur, et auribus obiu-
ralis omne sludium in eo collocat, ut resistat 
alque refracieiur, is magisirum a quo ad viriutcni 
scquendam incUalur, coronal quidem, ipsc vero 

περιφρονείν χαί τά έξ αυτού βεού, έξ οί ώμολόγη-
ται, ώσπερ πάν άγαθδν, ούτω χαλ τά τών άγιωτά-
των ευαγγελίων παραδεδόσθαι, χαλ τά τών θείων δε 
αποστόλων χαλ λοιπών θεοχηρύκων χαλ διερμηνέα· 
τών καθήκειν είς ημάς. Διδ χαλ δ μέν αύτδς ο!χει-
ούμενος, χαί δι* αυτών είς £ίον ευθυνόμενος, χαλ 
έτερους δε άπευθύνων, τού Θεού εστίν άνθρωπος, 
ομοίους αύτψ ποιών τούς υπακούοντας, χαί οΰτω 
Οεραπεύων τδν Θεδν αύτδν, ε!ς δν άναδαίνει αγα
θού ργία πάσα ή έν άνθρώποις, καθότι καί ή χάρις 
του πράττε ιν τδ άγαθδν έκίϊΟεν καταβέβηκεν. Ό δέ 
γε άποουσπετών, καλ τάς μέν άκοας άποκλείων, τους 
δέ πόδας καλ τάς χείρας εύθετίζων είς τδ αντίβαι
νε ιν καλ άντιπράττειν, τδν μέν διδάσκοντα κσλ χη-
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ρύττοντα τδ χαλδν καί είς αύτδ προκαλούμίνον στε- Α V"* Λ Patre coftlesli dcsciecit, inter filios perdi-
φανοί · αύτδς δέ τού ουρανίου πατρδ; άποστάς τ?| tionis collocalur. 
άχωλεία τίθεται είς υ Ιόν. 

«η\ Κα>, κύριε, βοήθίΐ, μήποτε, δτε μετέρχη 
τονέν πολιτεία τοιούτον άνθρωπον, συναπολεσθεϊεν 
χα\ έτεροι, ουδέν ίσως αίτιοι* άλλά τούτο μεν ούχ άν 
ποτε ποίησης δ άγαθδς, ού της δικαιοσύνης καλ 
άμα ελεημοσύνη; ούκ έστιν άπαρίθμησις, δτι μηδέ 
μάρπτειν έξείης έθέλεις, δς τε αίτιος, δς τε καί 
ού/l, κατά τδν ούτω φάμενον* άλλά πάντα μέν αγα
θόν άνθρωπον φυλάττων, τούς δέ μή τοιούτους φι-
λανθρώπως καί επιεικώς διοικονομοόμένος και κη-
οομενος καλ άνεχόμενος, κατακεράσεις διακρίσει 
φ κρίσιν, χαλ καταμελιτώσεις ούτω τήν πικρίαν 
?ής καταδίκης, δ δή πάντοτε ποιείς, μερίζων τοϊς 

88. Fac, Dotnine, ne qtiando (alem hoiiiiucm 
casitgas, alii simul pereant, qui fortasse inson-
tes Mint : ai vcro tu nunquam hoc facics qui 
bomts cs, rnjua juslitia atque misericordia iniini-
la est, quare non eodem inoilo sonlein perculies 
cl insontem.si qnia insons dici polesl, sed nm-
ncni liomincm bonum servabis, qni vero malitta 
sunt addicii, htimane mansoeteque tractabis, cu-
rabis, lolcrabis, in judicio faciendo dijudicabis, 
atque iln daiunniionis amarituiincm teniperabf*, 
qiiod semt>er f.-icis,, liis quidem beneflcia, illis 
mUericordiam condonans atque benevolenliam et 

μεν ευεργεσίας, τοίς δέ εύσπλαγχνίας, καί D.apd- Β liilarilalcm, in popnig aulem infligendis niansuo 
τητας, καί συμμετρίας έπεξελεύσεων πραγματευό-
μενο.;, καί ουδέποτε θέλων άνθρωπου κάκωσιν, μό
νον 61 μισών τδ κατά δαίμονα, τδν Αρχέκχκον ανε
πίστροφων. 

ιΛ'. Κεφαλαιωτέον μοι τδν λόγον, ώ όδελφο*, χαί 
σοσταλτέον εύροούντα είς πλείω διατριβήν, χαλ δη-
λωτέον ού πρδς άναφώνησιν ψιλήν, άλλ* αυτήν άλή
θειαν, ώς, ε! μή καί τού πάλαι ποτέ ανέκαθεν απο
λύτου κατά άνεσιν βίου άπανθίσομεν τά κάλλιστα 
1%\ συστάσει βίου τού καθ* ημάς, καί τού δευτέρου 
τού χατά τήν άγίαν πάλαιαν έπιλεξόμεθα, δσα τε 
δμσια, καί δπόσα πρδς ισότητα συντρέχει, μά)ιστα 
& τού άγιωτάτου τρίτου τήν καλ τελειοτάτην καλ 
τελεσ:ικήν είσοικισόμεθα χάριν, ού συλλεξάμενοι, ώς 

tum tc pnvbcns neque unquam bominis perdilio-
ncm cupiens jted aolummodo daemonem pravila-
tis auciorein tcnactssitnum odio habena. 

89. Jam voro, ο fralrcs, orationis cursus nc 
ulira modum discurral, restringendus est cohiben-
dtisque. Qiiod aulein jaui dicain, non mera verba 
sunt, aed veritas abaoluia. Nisi, ad modum priscat 
vilro omnibus nuineris absolut», pulcberrimoaedi-
mus.fructus in hac viia,neque secundai» quae in sarro 
veieri Tesiamento describilur et quae similia auut, 
tequimtir, neque sanclitsimc terliae gratiam per-
feclam et perflcienlem adipisciinur, non colllgenlea, 
ut in iransitti, slipis insiar, aed rccipicntes,quem-

b Ιπελεύσει, δίκην εράνου, άλλά είσδεξάμενοι, ώς^-admodnm Pater pairum el suinmua praeceptor 
ό τών πατέρων πατήρ καλ πρωτοδιδάσκαλος παραγ
γέλλει, μετά διακρίσεως αύτψ τε πρεπούσης καλ 
ημάς βελτιούσης, καλ ούτω σχευασόμεθα πάντοθεν, 
χαί συνεπιλαμδανομένης τής άγιωτάτης Τριάδος 
αχοθώμεθα έν τή καρδία τά σωτήρια, τά μέν αυτοί 
φιλοχόνως άναλεγόμενοι, τά δέ καί ύπαγορευόντων 
αγαθών διδασκάλου έκδεχόμενοι, δαχτύλφ Θεού γε-
γραμμένα, καλ ούτως άπονητλ παραδεδομένα ήμίν, 
οίχησόμεθα, ώς ού δέλομεν. Ιδού, είπομεν ύμίν, 

jubet, cutn judicio ipsi convenieuie, atque nos 
meliores rcddcnle, el Trinitale aanciiasiina adju-
vanle in corde reponimus salutaria, quaa partim 
ipsi sludioae conquirinius, parthn aboois roagislris 
edocemnr, digiio Dei conacripla et ita sine labore 

. xobis tradiia, deccdemus quomodo nolucriraus. 
Ecce, dixunus vobis, el audmt omniscius et om-
nipoiena Deos, cui gloria in saecola soectilorum. 
Aroen. 

αχούοντοςχαλ τού έπί πάντων χαί πάντα είδότος χαί δυναμένου Θεού, φ ή δόξα είς τούς αιώνας τών α Ιώνων* 
Αμήν. 
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ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΤΙ ΕΝ ΔΙΑΚΟΝΟΙΣ ΟΝΤΟΣ 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

ΤΩΝ ΠΙΝΔΑΡΙΚΩΝ ΠΑΡΕΚΒΟΛίλΝ. 

α'. "Άπαντι μεν ποιητή μέμηλε τοΰ £δειν, ώ; οΐ Α γε τάς παλαιάς, οο ποικίλως έγκροαίνουσα, χαθέ 
τε πρδ Όμηρου Ιστορούνται ποιείν διά μουσών μέ
σων, χαλ εΓ τι χατ* έχε ίνας άλλο δαιμόνιον φ Ολο ν 
πρδς μέλος άρμόττεται. Κα\ αύτδς δέ δ κορυφαίος 
έν έκείνοις "Όμηρο; καί τδ τοιούτον άδει ν, είτ* ούν 
δ μεμελισμένος λόγος, δ δή καλ φδής έστιν δρος, 
παρήγαγεν, ώς οΤα καί τις πρωτοτυπία, τούς ρα
ψωδούς, τούς στιχωδούς, τούς άρνφδούς, τούς κι
θαρωδούς, καί δσοι έτεροι τοιαύταις έναγλαίζονται 
κλήσεσιν. "Όπως δέ ^δοντες ήσαν ώς έκαστοι· καλ καθ' 
οίας αρμονίας, ών προείχον τέσσαρες αύται μάλι
στα, ή κατά "Ιωνας, ή τών Δωριέων, ή Αίολική καλ 
ή ΑυθιστΙ (τάς γάρ άπ* αυτών μίξεις, κα\ τής αρ
χαίας έν άρμονίαις δδού αποπλανήσεις, καί δσαι δέ 
άπδ Βαρβάρων ώς είς κληρονομίαν παρενεγράφησαν 

τρέχοι άν "Ομηρος καί οί κατ* αύτδν, άλλ' έ&ν 
άπλουστέραν έλομένη τινά καί δλιγοσχιδή, καλ ουδέ 
ώραΐζομένη πανηγυρικώς, οΤς ποίκιλείμων πρόεισι 
καλ τανύπέπλος, άλλως δέ πως χαινοφανέστερον 
σψιγκτδν εαυτή πέπλον σεμνδν χαί ουδέ εύπάρυχ/ον 
έκφανώς έξυφαίνουσά τε χαί ^άπτουσα, χαί ούτε 
τδν αυτής άνδρώναείς πολυκλίνους τόπους εύρύνουσα, 
ουδέ μήν, εΓ τις παρ* αυτή σεμνή γυναικωνίτις, είς 
θαλάμους ούδ' αυτήν διιστώσα, οϊ λίαν προσήκοιεν 
άν προσώποις γυναικικοίς είς κόσμον διαπρεπώς. 
Μισθού γάρ τίνος *οί λυρωδοί χοραυλούντες, χαί 
απολαμβάνοντες πρόσωπα, έν οΤς δώρων άλίσχον-
τα ι, λαλούσι γλίσχρως μέντοι πρδς λήψιν, χα\ τας 
γλώσσας ώς οΤον έκδήσαντες τών τοιούτων, πονούν-

τοϊς Έλλησιν, ού πάνυ τι έφίλουν οϊ ευγενείς άδειν), Β X f l U π ρ ο ς αύτοίς καί μόνοις. Όθεν ούκ έχουαι πο-
Οεωρούσιν έν τοίς παλαιοίς άνδρες πολλοί τε καλ 
σοφό*., ούς εί τις αίροίτο, έπερχέσθω τού ψιλώς είδέ-
ναι χάριν έπιστήμην γάρ εκείθεν άναλαβέσθαι πρδς 
άκρίβειαν, ούκ άν, οίμαι, ££διον εΓη (όκνώ γάρ εί
πείν, ώς κα\ αδυνάτου εγγύς) τοΤς καλ αυτά τά δά
κτυλα πρδς εμμελή κίνησιν ά^ύθμοις, καί ουδέ 
οίοις τε ούσι μουσικής κρατήσαι τέχνης ώς έξ ύπαρ-
χής, εί και αυτοί άνατεταμένοι, πρδς δγκον ή κόμ-
πον, μή μόνον κατά περιγείους μουσικής νόμους, 
άλλά καλ χατά ούρανίαν έμμέλειαν άδειν άν τερ-
θρεύόιντο, οποίαν τινά δ τήν σο φ ία ν αιθέριος Πυθα
γόρας ε!ς γήν εκείθεν καταγαγειν έσεμνύνατο, καλ 
πρδς αυτήν τά πλήκτρα χειρίζεσθαι. Ούκουν έν τοίς 
νύν έπιστήμην έστιν άναλαβέσθαι παλαιτάτην ψδι 
κήν ταύτδν 
μεθοδευταίς τής 
καί αυτόν τινα μελιχήν έχ χαινής γλαφυρά ν έπιστή
μην έξευρείν. Τδ γάρ άτριβές χαλ έχ μαχρού άδια-
σάφητον χαί σεσιγημένον τών μεθόδων, δθεν ή 
τέχνη κατέδυ ώς οία χαί τεθνηχυία, είς ταύτδν ήγα-
γεν έν τοίς χαθ* ημάς τό τε έξευρείν αρχαιοπρε
πείς ψδας, καί τδ συνιέναι, ών έπ' αύταίς βαθέα 
τεχνολόγου σιν οί παλαιοί. Άλλ' ούτω μέν ποιητής 
άπας ωδικός κατά μέθοδον, ήν είτε αύτδς έξευρών 
διωργάνωσεν, είτε κα\ έτέρωθεν παρειληφώς ήκρι-
6 ώσατο. 

λυειδή θαμά τ ρω πάν Ρητορεία ν κατά τδν πολύφω* 
νον Ό μη ρον * άλλά κατά μισθωτούς τινας ένί τινι 
προσανέχουσιν ώς τά πολλά προσώπφ, καλ ώς προς 
ύδωρ αύτδ φδοντες ταχύ άπο£/3έουσι τοίς μελίσμασι, 
χαί τού Όμηρικού ωκεανού μακράν μένοντες, άγα-
πητδν, εί καί είς αξιόλογα λιβάδια καταστα-
ζοιεν. 

γ'. Αύχούσι δέ δμως χαί έν τοίς τοιοδτοις πολύ ύ 
σεμνδν, δσοι του χατά τήν τοιαύτη ν ποίησιν σκο
πού πρδς ευστοχία ν χατατοξάζονται, ών ύπέρχει-
ται Πίνδαρος, πολλά μέν, ώς γε αύτδς άν είποι, 
βέΑεα φωνενντα ύχ' Αγκώνας φέρων, ουδέν δέ τι 
τών τόσων βελών είς μάτην έπαφιείς, βαθύς τάς 

ι* ·ν»ν «*»«Λ»ν·«νι*· iMftftiMtMtijv g ^ τ ω ν όητορειών, πόριμος έμπλατύνεσθαί « 

•ης ψδηί, ίν γ . χρυφ,ω&^ροκ, ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

λυειδώς, οίον ποτέ μέν παρεχδαίνων, ένθα προγό
νων άλση χώραν αύτψ ύφαπλοϊ, περιιέναιτά έχιίσε 
χατ' άρετήν κάρπιμα, ποτέ δέ στενολεσχών, ένθα 
ψίλωσιν εύρίσκοι έν τοις έπαινουμένοις τού άνθολο-
γεϊν τά χρηστότερα· ποιών δέ φασι ταύτα κα\ άλ
λως, τδ μέν μήκος τοΰ λόγου διά βαρείαν όλχην 
δωρεάς (ουδέ γάρ έλύριζεν ούδ* αύτδς άδώρητα), το 
όέ όλιγόμηκες διά βραχύτητα δόσεως, οία συμμέ
τρων τούς λόγους οΤς ελάμβανε, κα\, ώς είπείν, προς 
χείρας δωροφόρους λαλών, καί αύταίς τδ σώμα πι-

β'. Ή δέ λυρική διαχείρισις, έν fj προλάμπει δ Ρ*"™· 
χατά τούς σεμνολογοΰντας μεγαλοφωνότατος Πίνδα- β δ'. Έστι δέ αυτού θαυμάζειν ώσπερ τά βραχνλο-
ρος, έξαίρετόν τινα έτεροιότητα φδικήνέχει παρά γικά, ού:ω καί τά τοΰ πλατυσμοΰ, καθ* δν εύροών 

* TraDslatioois Latinecunm Pindari stodiosis relinquimus. £DIT. 
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μίν έπαίνοις, δποι ΙγχωρεΤ, πλατύς piti · βυσπορϊ-
στως δέ Εχων έγκωμιάζειν, ή έπιτέμνει τδν έπίνι· 
xov, σχάσας τδ γραφείον, ώί οία μηβέ βάπτειν Ιχων 
αύτο είς άντίχαριν χ ρου σου ή τίνος δωρεάς* ή άλλά 
παρεκδαίνει τά κολλά είς μαχρδν, ώς είναι Ιστιν ο( 
τήν παρέχβασιν, τδ πάρεργον τού Ιργου τήςψδής, 
μείζονα, χαλ προχοιλιούσδαι τδ σώμα τού μέλους 
τ | παρεχβάσει δίχην προγάστορος. Καλ έστιν ούδέτ 
τούτο αμάρτημα γραφής τψ Πινδάρψ,'άλλά τέχνης 
μέθοδος παρεκβατική, χαρτά ποιούσης αύτψ, καί 
τοτοδ λόγοι* άρμα έλαυνοοσης μαχροτέραν πρδς 
ένδειξιν πολυμάθειας τε χαλ Ισχύος γραφικής. 

ε»· Διττής δέ ούσης τής παρεμβάσεως, χαλ της 
μέν άπηρτημένης πάντη χαλ άσυμφυούς προς τά 
του νιχητοΰ, τής δέ χολλωμένης είς τά αύτοΰ χαλ 
συμβαλλόμενης είς τδν τοΰ νιχητοΰ Επαινον, αύτη 
μέν ώ; μέρος έστλ τής ψ3ής, Ιχείνη δέ άλλως άπο-
«μνύνει τδν νικηφόρον, άρχου με νον, εί τούδαφος 
της Πινδαρικής ωδής συγχατ αχεί μενον χαλ αύτο ν 
έ/ει προσώποις ήρωίχοίς, ή χαλ άλλως, έάν θείος 
χαί πως ούτω σύνναος δ νιχητής έν μι$ φδ] γίνοιτο 
προσώποις μεγάλοις χαλ υπέρ αύτδν, χαί τά τής 
τιμής συμμερίζοιτο. Αογιστέον δέ είς παρεκβάσεων 
σΰναρσιν χαλ τάς τών φυλών ήτοι φατριών μνήμας 
χαί τάς περλ αυτών Ιστορίας, έτι δέ χαλ τάς τοπο
γραφίας, εί που χαλ αύταλ παραπέσαιεν, χαλ τά έχ 
μύθων δέ χαλ Ιστοριών παραδείγματα, δι' ών ή 
παρεκβατική μέθοδος τψ Πινδάρψ έξανυεται. 

ς. Δήλον δέ, ώς χαλ ασάφεια ν επιτηδεύεται έν 
πολλοίς- χαλ ούτω πλούτων έν τψ γράφε ιν, δμως χαί 
ταντολογεί νόμψ βητοριχψ, ποτέ μέν έν τοίς έγγι-
«α, ποτέ δέ πο^ώτερον. 

?.Κατείληπται δέ άριστα γνωμολογών, τά μέν 
χσΛέχ παλαιτέρων παραποιώ ν, τά δέ καλ αύτδς 
αποφαινόμενος. Φιλοτιμείται δέ χαί μύθοις καλ ίστο-
ρίαις, εκείνο μέν ποιητιχώτερον, τούτο δέ πρδς άλή
θειαν, ής έφίενται οί σοφοί. 

η*. Καί μήν εί χαί δωρίζει, ούχ ή κι στα δέ χαί 
αίολίζει, δμως ουδέ τών άλλων διαλέχτων άπέχεται 
λόγψ κοινής, χαθάπερ ουδέ γλωσσών τών ιδίως. 
Ποιεί δέ αύτδ, μετεωρισμένος είς πολυειδές μέγεθος 
λυριχφ χαρακτήρι' διδ καλ άττικίζων, φιλών δέ καλ 
τήν σαφήνεια ν τήν τών Ελληνικών λαλιών, οίον ψυ- j 
yf,v, ίνα μή άψυχα γράφη καλ πάντη άγλευχή, άνδο-
λογήματος τοιούδε γλυχέος όποστερών τά σίμβλα 
της αύτοΰ ποιήσεως, δμως βραχέα τοίς τοιούτοις 
έντρέχων, ταχύ μεταπηδά, διαλέχτοις τε φίλαις 
αύτψ Ιδιάζων τούς λόγους, χαί μήν χαί τούς κοι
νούς παρεκκλίνων σχηματισμούς, δι' αύτδ δέ ουδέ τ} 
γοργότατη κατακόρως χρώμενος, χαί μάλιστα χ% 
χατά κόμματα, χαλ δση δέ περλ λέξεις γλισχρεύε-
τει. 

θ1. Καί τήν σχωπτιπήν δέ φιλών, πολύτροπον χαί 
ταύτην διαχειρίζεται γλυχασμοΰ χάριν, «η μέν 
3»τά ομοτέχνων, πή δέ χαί έτεροίως. Ός δέ πα) 
'Ώχειρηματικδς έσιιν δτιμάλιατα χαλ εύπορος έπλ 
«Ιν, χαί ώς απρόσιτος μέν χαί θύρας έπιτεδειμένας 
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r Ιχων τοίς δ φασι βεδήλοις τά είς άγροιχίαν, τοίς 
γε μήν συνετοίς άείδων χαρίεντα, οί τδ λαβυριν-
θώδες τής iv αύτψ φράσεως χαί τοίς πολλοίς άδιδ-
δεϋτον άπευθύνουσι, χαί τάς έλιχας περιοδεύοντες 
έως χαί ένδοτάτου, είτ* αύθις άνελίντουσι, χαλ οίκοι 
χατ* έμφρονα νουν άποχαδίσταντατ * χαλ ώς Ιλα-
ρΰνει μέν άχόήν, οΤς χαλ ξυνέτά λαλεί χαλ πρδς 
γλύκασμα, εκπλήττει δ* αύθις, οΤς χαλ τήν φράστν 
χατά πολυτροπίαν στρυφνοί έτέρωθι, χαλ λέξεις δά 
τάς έχ τριόδων άπο^βίπτων, παρε μπλέκει ετου χαλ, 
Ας δ τήν αρχήν άκουσας πάνυ έπαπορεί' Ιτι δέ χαλ 
ώς τοίς έπιδέτοίς πάνυ ποικίλος έστί, χαί δσα δέ 
Αλλα πρδς άρετήν ποιήσεω; εστίν αύτφ έπιγράψαι, 
ή τής αναγνώσεως έχχαλύψει διέξοδος * ής προλη-
πτέον χαλ ταύτα πάνυ άναγχαίως είς τε σαφήνεια ν 
πλείονα των προσεχώς δεδηλωμένων, χαλ είς δεω-
ρίαν έντελεστέραν, ήν ούκ άν έρεί τις άπψδειν πρδς 
τάτοΰ λυρικού· 

ι\ Ό προκεχειρισ μένος είς παρεκβολήν μελιχδς, 
ού τδ της μεταλλείας πολύσχημον φαίνεται, πολύ-
νους ών έφ' άπασιν, έν μέν διηγήσεσι χαλ έτέραις 
ούχ δλίγαις έννοίαις ασαφέστερων διάκειται, χαί ώς 
αυτός πού φησιν, έρμηνέων ές τό χάν χατίζη. 
Πάν έχείνος ενταύθα λέγων, ού τδ απλώς χαθόΑον, 
άλλά τδ μεθ' ύπεζαίρεσιν τών συνετών, δ έστι 
σννιέντων, ώς λογιωτέρων, ών περιαιρεθέντων τής 
τών ακροατών δλότητος, τδ επίλοιπου, άλλά χαλ 
αύτδ πάν έστιν άπέριττον μέντοι χατά γνώσιν, χαλ 
δι* αύτδ έρμηνέων χαχίζε*. Καί ούτω μέν έν άλλοις 
δ Πίνδαρος ασαφώς έθέλει γράφειν, ώς έρμτ\νέωτ 
δείσθαι είς td xαν, χαθά εΐρηται. "Οτε δέ θαυμα-
στώς γνωμολογείν δεήσει, χαί Αλλως δέ είπείν τι 
άστείον, τότε δή βιάζεταί πως είς τά πολλά ήρεμα 
πρδς σαφήνειαν έαυτδν, ώς Αντδ καλδν είη κάλλιον 
παρ* αύτψ, χαλ μή λανθάνοι, άσαφεία βαθεία έπη-
λυγαζό μενον, δσα χαί φώς ν{φει τινί. 

ια'. Γίνεται δέ αύτψ ή ασάφεια, ήν επίτηδες πολ-
λήν έπισύρεται, έχ τε συντάξεων ασυνηθών κατ* 
Ιδιότητα σχήματος φίλη ν αύτψ, Ας άναστρέφειν 
χρή πρδς ορθότητα φράσεω:, χαί έχ τοΰ χρήσθαι 
άντί δλων τοίς μερικοίς, Ό ζηλοί ώς μάλιστα χαί 
Αυκόφρων έν τοίς ύστερον. Παραδείγματα τοΰ μέν 
Αυκοφρονείου ζήλου έν τοίς έξης μυρία Πινδαρικά 
φανείται, τοΰ δέ τάσσειν άσυνήθως χαδ* υποταγή ν 
τών όφειλόντων προτάττεσθαι, τό * ένίχησαν ctt 

ήγουν οϊτινες ένΙχτ\σαν· χαλ %6· ixaOor αί με* 
γΑΙα, ήγουν αϊτινες έπαθον · χαί · χαμόντες οί 
χοΛΛά> ήγουν οϊ χαμόντες · καί · έν χάί θαΛασ-
σχι · καί · έν χαϊ τεΛευτφ · χαί· τεΛεΐν μή τινα · 
χαί δσα τοιαύτα.* 

"Ετι δέ Ασαφές ,αύτψ συν άλλοις χαλ τδ έν 
ατοιδ} αποφάσεων μίαν παραλείπει*, ώς νοουμένην 
κατά κοινού χαλ αυτήν έχ τών εφεξής έχπεφωνη-
μένων, οίον * 4<?i*or, ούτε υχέροχΧσν ΰ€ριν ορέ-
***** ήγουν ·. ρύτε fidqtor ϋ€ριν, ούτε ύχέροχΛον, 
Καλ πάλιν νανσΐ δ\ ούτε χεζός έών εϋροις ές 
Ύχερβορέους ~ttev,fyow οΰτε νανσϊν, οϋτ* 
χεζ% όδβύσοιο αν ές Ύχερ€ορέονς* Καί έτέρωθι 

12 
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δέ * r<kH>iy οδτε γήρας ούλόμενον χέχραται γε* Α τα πλείω Ιχ παραποιήσεων 

ήγ<*>ν · οϋτε νόσοι, ούτε γήρας* Τούτο δέ τδ 
αχ»: μα καλ τοίς δατερον Ιζήλωται, οίον * ξίφος, 
ουδέ Λνρ, ούδ9 αΐχισμός, ήγουν · ού ζΙφοςρ ού 
πύρ, ΰύ* al*tm. Τοιούτον τι καί τό * βαρονμενη 
γαστήρ οϋ μότοτ πρός δρόμον, άλλ' ουδέ προς 
ϋχνον έχιτηδεία. Τδ γάρ εντελές · ου μόνον ού 
χρύς δρό^οτ έχιτηδεία. "Eyjoi δ* Αν ούτω συμβι-
δΑσαι τις χαλ τό ' έχ% ούδβτός otv τών άχάντωτ 
oim έστιν, έφ* δτφ ονχϊ τών άχάντων. Αρνή
σεως γάρ ένθεταν τδ πρώτον έχει ν δόξοι άν κόμμα, 
νοούμενης άπδ χοινοδ έχ τής χειμένης έν τφ δευ-
τέρψ. Πινδαριχδν δέ χαλ τό * Αύ σύν ΑΙαχφ, ήγουν 
σύν Αίϊ χαϊ ΑΙαχφ. Καί Ιν αύτψ γάρ άπδ κοινού 
λαμβάνεται, ώς χαλ οπίσω τδ τεθέν έμπροσθεν, 
ήγουν ήχττν πρόθεσις. ^ ή ς 4 ν β υ ο ύ χ Λ ν σ υ σ τ α { η 0 υ τ 8 χ«$γ0ς 0ητορικδς, ούτε 

364 
χαλ όμοιώσεων πα

λαιών* Καλ δοχείο Ανήρ χάνταυθα μή έθέλειν ποιη-
ταΐς έτέροις φανερώς έπαχολουθείν, εί δέ που χα\ 
άλψ έφεπόμενος, έχειν έχτρόπάς τινας, δι' ών άλλην 
τινά τρέπεται παρά τάς λεωφόρους. 

ιζ\ Έστι δέ προς τούτοις χαλ Αλληγορικός δ ανά 
χείρα μελοποιδς παδνέχατέραν αλληγορία*, τήν τε 
χατά {Ιήτοράς, ήν χαλ Ερμογένης otoe χαλ oi *θμη· 
ρίζοντες, χαλ ήν πραγματεύονται οέτά μυθικά θε
ραπεύοντας. ΚΙ δέ σχληρώς άλληγορβί τά πλείω, 
άλλά χαί ούτως ηδύς δοχεί, ώς χαί Απλώς λυριχδς, 
χαλ ώς Πίνδαρος Ιδιότητα σώζων, ήν αύτδς είλετο, 
ούχ έχπίπτων άκων είς ψυχρίαν, άλλά σχοπδν αυτό 
προθέμενος, χαί εύστοχων είς γραφής Ιδιότητα 

t δυσμίμητον · χαθ* ήν καί τήν τροπήν πάνυ φιλών, 

ιψ. 'Βστι $έ χαί διά τδ λίαν. περιφραστικδν ασα
φής δ Πίνδαρος, δ τεχνάται δεξιώτατα, είς εαυτόν 
τε τούτο ποιών καί είς τά τών άλλων. 

ιδ*. ν 0τι δέ ώσπερ ή πυκνή περίφρασις παρ* αύτφ 
άσάφειαν ποιεί, υύ«ω χαλ ή συντομία, χαθ* ή ν χαλ 
άτενολεσχέί που δ έν πολλοίς πλατύνεσθαι τεχνώ-
μένος. 

ιε'. Καλ ή χαινότης δέ τών διαλέχτων, δι* ής χαι-
νοφραδής έστι χαλ αλλόκοτος ε|ς άκοήν, ή το§ βι
βλίου δηλώσει άνάγνωσις. 

•ιςΛ Καί επιθέτων δέ πόριμος έπι νοητής δ αύτδς 
διεχπέφηνεν, ώς δτε δίχα μυρίων άλλων τδ γενναίου 

Αλλη τις δμιλία, έπεχτείνει χαί τά τής τροπής δι* 
Αλληγορίας, έχούσης τι χαί σκληρότητος,είς παρά-
σημον έαυτψ χαί τούτο τιθέμενος. 

ιη'. Έμμετεργάζει δέ χαλ έκφρασε σι, χαί προ-
δοωρίαις δέ που διαφωτίζει ^ητορικώς τά γραφό-
μένα. 

ιθ\ Παρεκβαίνει δέ χαί είς παλαιάς Ιστορίας, οία 
χαλ πολυίστωρ, άτι δέ )χαί ·1ς μύθους τρδποις πολ
λοίς, ενίοτε χαλ υπέρ τδ μέτριον, χρώμενος ταίς μέν 
τών παρεκβάσεων ού χατά τινα έχφανεστάτην συν* 
έρτησιν, ταίς δέ δ\ά παραδειγματικών Ανάγκην, 
τισλ δέ χαλ πρδς γνωμολογιχήν πίστωσιν, ταίς 

ιφατησίμαχον λέγει, χαί ϊχχον χρατησίχοδα c «^Λαι δέ δι* εγκώμια προγόνων ή πατρίδος ή πα-
τδν δρόμψ νικήσαντα, πρδς ομοιότητα τού χαλκό- *ριΑς τού νιχητού. 
χοδες ίχχοι, χαί τού χραταίχοδες · χα\ Χόλεμον 
χαλκεττέα, χαί Χαόν ϊχχαιχμον, ώς προς τδ Ιχ~ 
χοχορνστήν καί φόβον άνδροδάμαντα, ώς εΓ 
τΐ£ είποι λαοδάμαντα · καί Αία εύρύζυγον άλλως 
παρά τδ ύψίζυγον* τδν δ* αύτδν καί όρεσίχτνχον 
χαλ έρισφάραγον καί όρσινεφή καί αίολοδρόνχην 
χαλ φοινιχοστερόχαν* καί Άθηνάν δέ έγχείβρο-
μον καλεί έπιθετιχώς, χαί αίχμήν δαμασίμβροτον, 
χαί όΛιερχέα ΑΙγιναν, ώς είπερ Εφη άμφίαλον · 
χαί χρατησιβίαν χερσϊ τδν βωμαλέον, χαί άρμα* 
σώου χους τούς ίππιχωτάτους, χαί έλασΙχΟονα 
Ποσειδώνα τδν έννοσίγαιον, χαί έλιχοβλέφαρον 
ΆφροδΙτην, καί ζωθάλμιον Χάριν, καθ* ήν ζών 

χ*. Ούτω δέ στρυφνώς φράζει ταίς έννσίαις κατέ 
πολύνοιαν, ώς έργον είναι πολλαχού, μι$ τινι στα
θερώς έννοίφ ένευστοχήσαι τδν άναγινώσκοντά, διά 
τδ ούτω καί ούτω νοείσθαι αυτήν κατά τά έν χρη-
σμοίς αμφίβολα· Πολλά δέ τών τού Πινδάρου κα\ 
γνωμιχώς δοχούντα λέγε σθαι, δμως χαθ* έτεροίαν 
έπιβολήν είς ίδίαν έννοιαν Ιλχονται. "Εστι δέ δεινές 
χαλ ού μόνον τδ έν έπεκτείνειν παραφράσεσι κα\ 
πιριφράσεσι χαί τισιν έτεροίαις μεθόδοις, άλλά χα\ 
τά πολλά συναιρεΐν είς χομιδή βραχύ. Όμηρου γούν 
χάΛχεον ούρανδν φα μένου, καί θεών ίδος Αο>σ* 
λές, χαί χρύσεον δάχεδσν, αύτδς έπιτεμών ταύτα 
συνεϊλεν είς τδ χαΛχεόχοδα Θεών έ6ραν τδν ού-

τις θάλ>Λΐ * χαλ αγώνα δέ μνησιστέφανον, δν χαί Ο ρανδν φάναι. Έστι δέ χαί επιτυχής ταίς γνώμαις 
έτέρως χατά λόγον -δριμύτατον μνηστήρα στεφά
νων είπε ν, ώς που καί αύλητιχδν νόμον μνηστήρα 
αγώνων Ιφη, ήγουν είς μνήμην άγοντα τους αγώ
νας * χαθά χαί Χαόν μνηστήρα πολέμου δριμέως 
πού φηαι τδν μεμνημένον μάχης, παρά τό ' μνή~ 
σαοβε δέ Θούριδος άλχής. Πολλαχού δέ χαί δρι
μέως γράφει, μηδέ μιάς τών βητορεκ&ν Ιδεών Απβ-
χόμεΛίος, ώς χαλ, ixt τ<Ας ένδοξους ενωτύρ*ν£ 
φησλ, χαί λιτ^ν δέ *βώ τήν ιύπταίαν, χαί, ώς ά# 
τις- *Ομηριχώς είποι, ηολύλισχον, είτε καί χαθ* 
έτερον τινα τρίλιστον. Τοιούτον δέ τι καί τδ στά· 
<riv dvttavstpw φάναι, #Ομήρου Αμαζόνας άν* 
ηατείρας βίηβντος. Όλως δέ χαλ ή φιλοτιμία τών 
χαινοφώνων επιθέτων έπιτβτήδβυται τψ Πινδάρη>ί 

χαί ύψηλδς, οία μή μόνον ευφυής, άλλά χαλ μεγα
λοφυής. 

χα'. Αίολίζει δέ τά πολλά, εί χαλ μή άτριδή δίβΐτ 
σιν Αίολίδα, χαλ κατά Δωριείς δέ φράζει, εί κα\ τής 
σκληροτέρας Δωρίδος άπέχεται, κάθ* ήν παίζει δ 
Κωμιχδς έν τε άλλοις, χαλ έν τψ Μώα χάα, δ έστι 
Μονσα χάσα. Εί μή τις τοιούτον τι έρεί παρ' αύτφ 
είναι τό · έχιτόσσας, δ έστιν έχύυχών, χαλ τόσ-
σαι χαλών, ήγουν έχιτνχεϊν, χαλ τό · άμενσαι, δ 
έστι χαρελβείν χαλ ηχήσαι, οίον · ύμεύσεσβαι 
ϊΥΑξέΟτ Τίσανδροτ · δθεν χαλ άμευσιεχή φρον
τίδα φησί τήν ταχέως €ύρετιχήν διάνοιαν χΛ 
άμενσίΧορον τρΜοψι, χα8 ! ifl Αμείβεται πορεία, 
ώς άγοσδαΐ είς ταύτδν παρά τούτψ τ* ̂ ap*l**<x 
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Ά άμτύβιν. Είη δ* Αν δμοίως παρ* αύτφ αναφίς xatA έστιν αύτψ έξαίρετον τδ έπλ πάσι (ενδφωνον, τΑχα 
τδ aTroc, δπερ εστίν ενδιαίτημα, χαλ τδ χέδοιχος, 
δ έστι μέτοικος, χαλ τδ α β ΐ φ α φΧ^ει, Αντλ 
τοΰ sorA στόμα, χαλ τδ χεδασχειν, ήτοι /i£ra-
<τχ?ΐτ. Τδ μαντβί έρίξαι, ήγουν «1ς *pw «*rV***» 
οίον* oA ψβϋδος ερίζω, ήγουν o$ α ^ ς ψενδος 
φιΧονειχήσ**, ούχ ούτως ασαφές, ουδέ τδ *<jifl χαλ 
rafj άντί τοΰ rtpp καλ r<*9 (ών απαρέμφατα είη 
δ« w/ifr χαί rix^v)t ουδέ τδ £pr*?> βρτ'χσς* δ»" 
ρισδέν καλ αύτδ· Άλλά ή αΙμα*ονρία χαλ «δ ·ά#α« 
σχα (δ δηλοί τδ ήεηίχως, δδεν ίσως καλ δ παρ* 
'ϋμήρψ Aaaaqra) κατά*Α πρδ τούτων δεδώρισται, 
ώς χαί ή κατά έχδλιψιν» Ασυνήθη χέροδος, ήγουν 
χερίοδος · χαλ δ «αχ^αδως δέ ή μετοχή δοχών πα» 
ραχεΐσδαι τ$ χ«&6£, καινότατα παράχειται, τά τ · 

*οι· χαλ αύτψ θελήσαντι πατείν ετέρων ίχνια, μ% 
χαθ' όμά, εΓποι Αν Καλλίμαχος. 

χδ\ Φιλοτιμείται δ< ποτε, χαλ τούς άλείπτας τών 
Αθλούντων παρεντιδέναι τοις μέλεσι, παρέκδασιν 
καλ ταύτην τεχνώμενος, δτε ώς είχος χαλ εκείνοι 
δωροϊντό τι μνείας χάριν τφ λυριχφ, φιλουντι τδν 
χρνσδν, ώς δε ιχθή σεται, ίσως δέ χαλ πλατυσμού 
μέλους ένεκεν * δς δή πλατυσμδς χαί είς πατριών, 
ώς έβΐήδη, χαλ πατρίδων επαίνους έζοχέλλειν τδν 
μελοποών έν πολλοίς ποιοι * χαί είς τινα έτεροία, 
ών δόξοι Αν είς λίαν περιτχδν έχ πάρεργου αύτδς 
μεμνήσθαι τοίς μή αύ έπεαχεμμένοις αυτόν · ώς χαλ 
δτι είς ηρωικούς μύθους παρεκκλίνει χατ* ούδίν 

ΛλαΜίαί A ^ T ^ l i A v t f « l U k Β ^ 0** 4 ν * ****** Ασάφειαν χαινήν πολλάκις. 
Ιχει, οία δυάζων τά ήρωίχά πρόσωπα , οποίον έστι. 
χαί τδ * ήν δ δείνα Κνρήνης στεράνωμα, t\r ήρ-

χατά τδ δάμος^ δήμος. Ούτω δέ καλ τα χ ρον Αω-
ριχέν axopofeo Αν, διά τί μή περιήγαγε το. xplv 
είς τήν δκέ του 1} γραφήν. "Ετι ού τέτρνπται είς 
χοινήν σαφήνειαν ουδέ τδ λέγειν Πινδαριχώς άχοινα 
τήν άγαθήτ άμοχβήν, δ έστιν άντίχαριν έχαθΧον* 
Μάλιστα δέ Ατριπτον είς συνήθη γνώσιν τδ αρμφψ 

ήγουν άρτι, δ παρ* έτέροις αρμοί λέγεται * ώς χαλ 
παρά Αυκόφ?ον* γινόμενον, δθεν χαλ τδ άρτίως, 
οίον kXx!<Hv άθανάταις άρμφ φέροτται. Καλ τδ 
Ιχει δέ άντλ του έχεινα ή αποκοπή χαινδν παρ 9 

εΰτφ ποιεί· ώσπερ χαλ ή έλλειψις τδ Ας άντί τού 
iuc. ου χρησις καί παρά τψ είπάντι * Ας f\Jrv xJUi* 
ρον, ήγουν ktff ής ήΧιχίας, nat έως νοέζει ης* 

χασεν ΆχόΧΧων. Ενταύθα γάρ ένοπτρίζ&ι %% 
έστεφανωμένη Κυρήνη πόλει τήν ή ρ παρμένη ν ηρωί
δα χόρην, τδ χύριον, {περ ή πόλις ομώνυμος. ΙΙολ-
λαχού δέ τοιούτον δυαστιχδν έμφάντασμα ποιεί, 
έχον χαί αύτδ Ιδιον τι πρδς χαρακτηρισμό. 

κε\ Τοιούτος δέ ών τήν παίησιν, ώς Αμυδρότατα 
ύπογράψαι τδν άνδρα (χρωσα ι γάρ τδ σκιαγράφημα 
τούτο αίς εντελές, εΓη Αν πάνυ εργώδες)» έπιμεμε-
ληται δπδ τών παλαιών χαί αίς γένους άναγραφήν 
τήν κατά τε Πλουταρχον χαλ έτερους, παρ" οΤς 
φέρεται, δτι κώμη Θηβαίων οί Κννοχέφαλοι. Έκ 

Ούτω δέ καλ παρά τό) Πινδάρψ χαλ παρ* Αλλοις ή Q ταύτης οέ τού σοφού τούδε γενέτορες, πατήρ μένΗα-
βΛεψις καινοποιεί χαί τδ ψ , Αντί τού χ«0Α, οίον * 
φ τ% άχό τόξου /*1ς« ήγουν φ τρόχφ ή τόμ9% 
ίνα λέγη, δτι ώς τοξεύων xmy 8v&b Μγοχς kxai* 
rmrt χαί μ^ αΟαγαέζωτ xap€%6aiTeetr, ίνα j τδ 
φ αχό τόξου Jelc ταντέν τψ {, δπερ 4ατί δηλυ* 
χώς, άντί τού χαβά. Ασύνηθες δέ χαί τδ τήν Τροίαν 
Tptdar Πινδαριχώς λέγοσδαι, χατ* Ικτασιν τής 
σρχούσης, καί τδ έχεΤθεν Ιπί^^ημα Τρνΐαθοτ. ΈπΑ 
πλέον δέ Ασύνηθες χΑ τδ ξυτάτα λέγειν τδν χοε-
•wor, ώς Απδ ταυ fvrAc <5 χο&ός9 ίνα είη, 
ώσπερ έχ του άΛχψος άΛχφάτ, δδεν %ΑΛχμάτ9 

ούτω χαλ έχ τοΰ (ιιτδς ύ €v*4r* "Ακασαον γούν, 
τδν βασιλέα Μαγνητών, βίον ξντατα λέγει τ | 
αύτου γυναιχέ· 

γώνδας όνοματικψ τύπψ Βοιωτίψ, χατά τδ *£*α-
μβίτώτδας, Κρεώτδας* χατά δέ τινας Αζίφάντου ή 
£χοπελίνου αύλητού, χαί Μύρτους, Ό ; δή £χοπελί-
νος τήν αύλητιχήν διδάξας τδν παίδα, έπεί φασιν 
είδεν αύτδν μείζονος Ιξεως φύντα, ήπαρ ύπ9 αύτψ 
τελειωδήναι, παρέδωχεν είς μάδησιν μελοποιφ, τψ 
περι^Ιδμένψ Αάσψ, τδ> ^ΕρμιονεΤ, παρ4 φ έπαιδεύ^ 
δη τήν λυριχήν. Ένιοι δέ f δν αύτδν Ιφασαν δυωνυ-
μίας λόγψ ϊκοπελίνον χαί ΑοΛφαντον λέγεσδέι. 
"Αλλοι δέ πατέρα Πινδάρου είτε πατρωδνιδν ϊκοπε-
λίνσν είπον Y«v4oT>au Είσί δέ, οί καί ού Μυρτώ, άλλά 
Κλεοδίκην, ή κατά συναίρεσιν Κλειδίχην, μητέρα τφ 
Ήινδάρψ άναγράφονσι, γενομένψ ΙπΛ άρχοντος 
Άδίωνος χατά τούς χρόνους Αίσχύλου, φ χαλ συγ-

Γ Α ·» * * έχείνου μεγαλοφωνέας. Τέδνιιχε δ», δτε τά Περσιχά 
ήκμαζε, χατά τήν Ιχτην χαί δγδοηχοατήν Ό) υμπιΑ* 
δα, ζήσας έτη έξ χαί Ιξήχοντα, χα*ά δέ 4 ν (ους 
δγδοήκοντα. Έσχε δέ, φασί, θυγατέρας δύο, Πρωτο-
μάχην χαλ Εύμητιν, rai υίδν δέ Αιόφαντον, γήμας 
Μεγάκλειαν * ών δή δυγατέρων μέμνηται χαί ε π ί 
γραμμα παλατδν ixttVo' 

χαι "Ομηρος έν *1λιάδι φιλεί* (τε δέ χαί στροφοί 
εννοιών, δ χαί ποιχιλίαν παραποιητικήν έν αύτψ 
εργάζεται* Εύρηται δέ καί περιαυτολόγος έν πολ
λοίς φιλοτιμότερον, καί σκωπτικδς δέ τών άντιτέ-
χνων δμοίφ λόγψ, χαί άμφίγλωσσος δέ έν ούχ ολί
γοις· δς γε πή μέν τήν ευφυία ν επαινεί χαί τδ 
αύτομαθές, ώς χαλ αύτδς ΧοΧΧά είδως φυφ, πή δέ 
τά χατά μάθησιν διδακτά. Καί εύδαιμονίαν δέ που 
πρδς τούς έπαινουμένους μέτρων, ποτέ μέν ταύτην 
λέγει, ποτλ δ* άκείνην* οίον ποτέ μέν πλούτον ή τι
μήν, ποτέ δέ σύν τούτοις χαί τι άλλο αγαθόν. 

*yV ΠΧοοτεί ΑΙ χ&Χ πολύν δγχον αδττφ ή φρά«ις> 
χαί ουδέ λαλείν «θέλει χατά τους πλείονας · άλλ' 

Τ£Γ μάΧα Πρωτομάχη Γ» **\ Ευμητις Χιγύφω-
[roi 

"ExXavcar, χινυταϊ Πινδάρου θυγατέρες, 
Άργόθεν ήμός txovtc, νομίζουν* Μο&ι χρωσ-

[σού , 
άΜψατ' ά*ό ξ*1π& ά$ρόα χνρχαΧ^ς. 

Εν φ δή Ιπιγράμματι ού δηλουμίναν τού* πώς έν 
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"Αργεί θανών δ Πίνδαρος, είτα είς τήν πατρίδα έχεί- Α δοτών, ούτω καλ Απδ νεδρεέων αύλολ έγίνοντο. Ή 
δεν έκομίσθη, δμως Ιστιν υπονόησα ι, δτι. άπελθών 
εΓς τινα Πελοποννήσιον Αγώνα, χα\ δανών χατ* αύτδ 
τδ "Αργός, άπεδόθη Ιχείθεν πατρίδι νεκρός. Τψ όέ 
£ηθέντι υίψ Διοφάντψ χαι δαφνηφορικδν $σμα γρά-
ψαι λέγεται Α πατήρ, δς φα σι καίΣιμωνίδου ήκουσε, 
νεώτερος μέν έχεί νου ών, πρεσβύτερος δ̂  Βακχυ-
λίδου. 

χς*. Είπείν ;δέ τούτο χάλ άλλως κατά τούς πα-
λαιούς, επίβαλε ιΊίνδαρος τοίς χρόνο ι ς Σιμωνίδου, 
fj νεώτερος πρεσβυτέρου. Τών αυτών γούν μέμνην-
ται Αμφότεροι πράξεων. Άλλά χαλ παρά Ιέρωνι τψ 
Συ££ακουσίων τυράννψ άμφω Ιγένοντο, άποδημή-
σαντες δηλαδή χαδ* έτερους χαλ αύτολ σοφούς είς 

δέ χέΛνς, δ έστιν ή κιθάρα, έξ αρχαιότατης κλή-
σεο>ς κεκληρονδμηται είς φράσιν. ΤΗν γάρ δτε 
δστραχον χέλυος, ήγουν χελώνης, είς κοίλωμα χιθά-
ρας τψ Έρμή έχρησίμευοεν (ώς·καΙ μετ' δλίγα γε-
γράψεται), καθ* ού ένταδείσαι χορδαί τήν χιδάραν 
απετέλεσαν. Ό δέ έσμί>ς δηλοί μέν τήν βοτρυδδν 
συνίζησιν τών μελισσών, ών έν τοίς κατωτέρω πλα
τεία μνήμη έσται. Δασύνεται γάρ άπδ τον ίζω. 
Κάδισμα γάρ μελισσών ή λέξις δηλοί, χαί συνιστ^ 
τδ δασύ ενταύθα πνεύμα δ παρά Άριστοτελει έν τό> 
Περλ ζώων Ιστορίας Αφορισμός. Τό δέ χηρόδετον 
ρέΛι άφομοιουταί πωςτψ παρ* Αίσχύλω κηροχΛύ-
στω δόναχι, δς δηλοί τδ σύριγγα· ΜαινάΛιος δέ 
δετδς δ Πάν ώς Αρκαδικός. Έν Μαινάλω γάρ έτι-

τήν Σικελίαν. Καί μήν πρδς τδ Ιστορηδέν τούτο δια- Β ^ , Α ρ χ α ^ ς ^ ^ 6 ^ ϊ η έ ί ^ 
φέρισθαι δοχεί τδ περιφερόμενον. Λέγεται γάρ, δτι 
Πίνδαρος ί ρωτηθείς, διά τί Σιμωνίδης μέν πρδς 
τούς τυράννους άπεδήμησεν είς Σικελίαν, αύτδς δέ 
ούχ έθέλει; !φη, Διότι βούλοιχαι έμαυτψ ζήν,'ούχ 
άλλω. 

κ? . "Αδετοι δέ χαί, ώς ευσεβής ήν , τιμών Πάνα 
χαί Ύέαν χαί Απόλλωνα , χαί δτι χατά τήν τού 
ίέρξου διάδασιν ήκμαζε τήν ήλιχίαν. Δια δέ τδ θεο
φιλής δόξαι, χαί τιμής πολλή ν περιουσίαν Ισχεν έν 
"έλλησιν. Απόλλων γούν ούτω φασλν αύτδν έφίλει, 
ώς χαί μερίδα λαμβάνειν έχ τών λυομένων έκείνψ, 
χοΛ τδν ίερέα δέ βοάν έν ταίς 1)υσίαις · Πίνδαρος 
ixl τό δεΐχνον τφ θεφ · ή χαί άλλως · Πίνδαρος 

ρασφόρος έπλάττετο, διά τάς τών δρων έξοχΑς τάς 
ύψηλοτάτας, αί αύταί μέρος είσί τού παντδς, είς δ 
μεταλαμδάνεται χαί δ Πάν. "Οτι δέ κέρατα έλέγον-
το χαί αί όρειναί ύπεροχαλ, δηλοί δ γράψας ύψιχέ· 
para χέτραν, τήν χαί ύψηλήν χαλ είς οξύ λήγου-
σαν. Ύμνον δέ άείσας ταυτόν έστι τψ φσας 
παιάνα, τδν, ώς δεδήλωται, Πινδαριχδν, εί χαί άλ
λω* έτεροίόν τι παρά τδν 6 μ νον δ παιάν. Αόναχες 
δέ νόμιοι, τουτέστι φΙΛοι τοις τέμουσι · χαλ δλη 
σύριγξ ή τψ Πανί φίλη διά τάς πνοάς τών -κατα-
κόσμων άνεμων χαί τούς εκείθεν συριγμούς, & τψ 
Πανί παντί φίλα είσί. Καί ούτω μέν τδ είρημένον 
επίγραμμα θεοφιλή εμφαίνει γενέσθαι τδν Πίνδα-

Ττω έπϊ τό δεΐχνον τον θεοΰ. Κατά Ιέ άλλους έν c Ρ*ν~ Λέγεται δέ χαί, ώς Δημήτηρ δναρ ποτέ αύτψ 
έπιφανείσα έμέμψατο, εί μόνη ν θεών αυτήν ούχ 
δμνησεν. "Ο δέ χαλ είς αυτήν έποίησεν, άρξάμενος 
ούτω· Πότνια Θεσμοφόρε· χαλ βωμδν δέ Αμφοίν 
πρδ τής οίχίας ίδρυσατο. Χαμαιλέων δέ φασι χαί 
Ίστρος Ιστορούσιν, ώς περλ Ελικώνα θηρώντος 
αυτού, χαλ χαμάτψ χατενεχθέντος είς ύπνον, μέλισ
σα τψ στόματι προσχαδίσασα, χηρία ένέθετο · οί δέ 
δναρ φασλν ίδείν αύτδν, ώς μέλιτος καί χήρου πλή
ρες αύτφ γεγόνοι τδ στόμα. Καί ούτως οίωνισάμε-
νος, έπειτα είς ποιητιχήν έτράπη, καθηγησαμενων 
αύτψ τού μαθείν ή τού Λάσου, ώς εΓρηται, ή τού 
Άδηναίοο Αγαθοκλέους, ή Απολλοδώρου, δν φασι 
χάλ προίστάμενον κύκλιων χορών, χαί Αποδήμουντα 
πιστεύσαι τήν διδασχαλίαν Πινδάρψ, παίδι δντι,· 

·έ? Πάν, Πάν , 9Αρκαδίας μεϊέων χαϊ σεμνών © τδνδέ ευ τδ πιστωθέν διακοσμήσαντα περιβοηθήναι. 
Τινές δέ γε, ώς κατωτέρω ^ηθ ή σεται, τδ ση με Τον 
τής μελίσσης παιδί νεωτάτψ έτι βντι Πινδάρψ έπι-

Δελφοις κλείειν ό νεωκόρος μέλλων τδν νεών, κη 
ρύσσει καθ* ήμέραν Πίνδαρος ό μουσοχοιός χα* 
ρΐτω χρόζ τό δεΐχνον τψ θεφ. Καί γάρ έντ^ τών 
Πυθίων έορτ] έγεννήθη, ώς δηλοί καί αύτδς εί-
π ώ ν 

ΠετταετηρΙς έσρτά βουχομχός, έν Α πρώτον 
έ6άσθϊ{ν άγαχατός έν σχαργάνοις$ 

δ έστιν έΛέχθην, ώς άπδ τού βάζω, ή χαί άλλως 
εϋάσ&ην, εϋφημήθην, ώς άπδ τού ενάζω. Λέγεται 
δδ χαλ, δτι δ Πάν μεταξύ Κιθαιρώνος χαί Ελικώνος 
ώ^θηψδων παιάνα Πινδάρου. Διδ χαί αύτδς $σμα 
έποίησεν, έν ψ χάριν αύτψ τής τιμής άνύομολογεϊ-
ιαι, ού Αρχή* 

Tfl Ιστορία δέ 
παλαιδν έχείνο * 

άδυτων φύΑαξ. 
ταύτη μαρτυρεί καί επίγραμμα 

. Νε€ρείων δχάσον σάΛπιγζ ύχερίαχεν αυλών, 
Ίόσσον ύχέρ χάσας έκραγε σειο χέΑνς. 

Όύδέ μάτην άχαΛός χερϊ χείΛεσιν εσμός έχει" 
[νος 

'ΕχΛασε χηρόδετον, Πίνδαρε, σείβ μέΛι.-
Μάρτυς ό ΜαινάΛιος χερόεις θεός, ϋμτον άεί* 

\σας 
Ίόνσέο, χαί νομίων Λησάμενος δονάκων. 

Λέγει δέ τδ επίγραμμα τούτο νεβρείους μέν αυλούς, 
εούς ώς είκδςέξ δστέων έλάφου νεογνης. Δήλον γάρ, 
Ατς νεδρδς τδ νεογιλδν της έλάφου · ώςδί Απδ ονείων 

γενέσθαι Ιστορούσιν. "Οτι δέ έν παλαιψ έπιγράμ-
ματι κείται γοργώς μνήμη τού μελισσείου τούδε 
κηρίου, δεδήλωται ανωτέρω. 

κη'. Έχθρα δέ φασι φρονούντων άλλ ήλοι ς Αθη
ναίων χαλ Φηδαίων, έπελ έγραψε που * νΩ ταϊ Λι-
χαράί χα) μεγαΧοχόλιες Αθήναι, χατά δέ τινας, 
έπεί έρεισμα 'ΕΛΛάδος ίφη τάς Αθήνας, έζημίω-
σαν αύτον Θηβαίοι χιλίαις δραχμαίς, άς έξέτισαν 
υπέρ αύτου Αθηναίοι ώς φυλαχτιχού. Λέγεται δέ 
χαί, ώς Αάχωνες έμπρήσαντες ποτε Θήβας χ#τά 
μάχην, ής ήρχε Παυσανίας ύ σρών ρααιλεύς, άπε-
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σχοντο μόνης τής οΙκίας τοΰ ποιητού, Ιδόντβς έπι- Α ποιητού γένος ούκ Αγλαφύρως, οί παλαιοΥ Εξω τών 
γεγραμμένον %ό · Πινδάρου τοΰ μουσοχοιον τήν 
στέγην μή χαίετε. Τούτο δέ φασι χαλ Αλέξανδρος 
μετά ταύτα πεποίηχε. Καλ αύτδς γαρ έμπρήσας 
Θήβας, έφύλαξε τήν οΐχέαν, ή χίλ είς Πρυτανείο* 
δστιρον άπετελέσθη. 

χν*. Φέρεται δέ λύγος, χαλ δίφρους ποτ» άΛιόν
τας είς Άμμωνος, αίτήσαι Πινδάρψ, οΤα φ&ω, τύ 
έν άνθρώποις Αριστον* καλ θανείν αύτδν έν έχείνω 
τψ ίνιαυτψ. Τούτο δΑ πάντως χαλ θανάτου έστί 
σέμνωμα, ώς χολούοντος τήν £ν χαχοίς μαχροτέραν 
βιοτήν* δ δή χαλ έπί των χτιβΑντων τδν Πυθοί ναδν 
Ιβτόρηται,οίτδ έργον συντετελεχότες θαύματος άξιον 
δν, χαλ άγαδδν μέγα έαυτοίς δεόδεν αίτηαά μενοι, 

έν τή Πινδαριχζ βίβλω κειμένων γνωμικών απο
φθεγμάτων προοτστοροΰσι χαί τάδε. Πίνδαρος ερω
τηθείς, τί πρίονος δξύτερον, είπε · Διαβολή. Δελ-
φόσεδέ ερωτηθείς τί πάρεατι θ 3 σων, Παιάνα, είπε * 
μονονουχλ λέγων, έχ τών έλλογίμων ανδρών θυσίαν 
είναι λόγους τψ κρείττονι. Πρδς (δ συλλαλεΓκαλ δ 
γράψας, ώς άχαχνα θύονσιν aoUtoL .Πρδς δέ τδν 
έρωτήσαντα, διά τί ού τψ εύ πράττοντι τήν θυγα
τέρα δίδωσιν ; Ού μόνον ευ πράττοντος, έφη, δεΙ* 
σθαι, ά)λά χαλ πράξαντος εύ. Τψ δέ πυθομένψ, 
διά τί μέλη γράφων, φδειν ούχ έπίαταται; Καλ γάρ 
οί ναυπηγοί , έφη, πηδάλια ποιούντες, χυδαρνφν 
ούχ οΓδασι. Τούτο δέ πως παρέοιχε προς τύ έρω-
τηθήναι μέν τινα σοφιστήν , διά; τί, δημογορεέν άλ-

Καί Κλέοβις δέ χαλ Βίτων δμοια τής υπέρ αγαθού 
εδχής άπώναντο, ήνίχα i κείνοι τήν μητέρα έπλ 
αμάξης έλχύσαντες διά μέσης αγοράς ές νενομι-
σαένην δημοτελή θυσίαν (οί γάρ Ιεροί βόες ού παρ-
ήσαν), Ιτυχον μέν ευχής μητρόδεν ώς έπλ κρείτ-
τοσιν αύτολ δέ προύχαλέσαντο θάνατον, δς αύτίκα 
έχείνων Ιλάβετο. Άλλά ταύτα μέν ούτω παρε££ί* 
φθ», ούδ' αυτά είς κενόν. 

V. Τοΰ δέ χατά Πίνδαρον γένους ούτω πεζολογι-
χως προενηνεγμένου, φέρεται είς αύτδν χαλ δι9 

έπων παλαιών ταύτα, οΤς έμφέρονται χαί τινα έπέ» 
xttva τών προειρημένων * 

ποιεϊν ; έχείνον δέ εύστδχως είπείν, ώς χαί ή άχδνη 
δζύνουσα είς ταμήν τά σιδήρια, δμως αυτή τέμνειν 
ού δύναται· 

λ£\ #Οτι δ% ού δεξιδς ήν αύτδς $δειν δ Πίνδαρος, 
άλλ* υποβολέα οίον είχεν Ιτερον τοΰ τοιούτου έργου, 
δηλώσει, έν οΤς μνήσεταί τις Αίνε ίου χοροστάτου * 
δν χαί δοκεί φιλείν οΤα Ιπικοσμοΰντα οίχείφ τέχνη 
τάς Οινδαρικάς ψδάς, ώς κορυφαίον χορού άριστον, 

λγ*. Ει δέ κατά τούς παλαιούς Πίνδαρος ίφη, 
τ ους φιλοσοφούνται ατελή σοφίας δρέχειν *αρ-
χδν, άλλά τοΰτό γε είς ψόγον άν έμπίπτοι, όποιος 

„ ι ι » . , . — » καί τώ Κωμικώ προστέτριπται, δς που τούς φιλο-
ΌΙνδαρον ύψαγόρην Καδμηΐδοςοϋδεϊ Θήδης . * . ι χ . Τ · _ · Α 
ΚλειδΙχη, εύνηθεΤσα μετεχτολέμφ Ααΐφάντφ, Q " * * ο υ ς . δ ι * *h **Ρ*ϊμονας είναι σκωπτει ως Αρ-
ΓεΙνατο, ναιετάουσα Κυνός Κεφαλής χαρά χώρφ, γούς. 
Obx οίον · άμα τφ χαϊ ΈρΙτιμον, είδότα θήρφ, 
ΕΙδάτα χνγμαχίην τε χαλαισμοσύνην τ% άλεγει* 

* [νήν. 
ϊ&ν μεν, δτε ητώσσοντα χοτϊ χθόνα χάτΟετο 

ΕΙσέτι χαιδνόν Ιόντα, μέλισσα τις ώς \χΑ σίμ-
\6λφ 

ΧεΙΛεσι νηχιάχοίσι τιθαιβώσσονσα χοτάτο. 
Τφ δέ λιγυφθόγγων έχέων μελέων θ* ύχοθήμων 
Έχλετο δια Κόριννα, θεμεΙΛια δ% ωχασε μύθων 
Τύ χρώτον* μετά τήν δ' Άγαθοχλέος έμμορεν 

[αύδής, 
Ός {Λ οΓχατέλεξεν όδόν χαί μέτρον άοιδής. 
Είτε δ* Άλεξάνδροιο Φιλιχχιάδαο μενοινή 
Καδμείων άφίχοντο Μαχηδόνες άστεα χέρσοι, 
ΙΙινδαρέων μεγάρων ούχ ήψατο θεσχιδαές χΰρ. 
'ΑλΛά τό μέν μετόχισθεν. Έτι ζώοντι δ* άοιΰφ 

λδ*. Ποιήματα οί ?:ολλά γράψαι Πίνδαρος λέγε
ται, ών χαί φέρονται ούχ ολίγα, ού μήν τά πάντα 
ύπεμνηματισμενα, Είσί δέ παιάνες, διθύραμβε*, 
προσόδια, παρθένια, τά χαί αυτά μνημονευθέντα 
πρδ βραχέων, ύπορχήματα, εγκώμια, θρήνο» χαέ 
έπινίχιοι, χατά τήν Ιατορίαν ώσεί τετρακισχίλιο*, 
ούς χαί έπινίχους τετρασυλλάβως φασίν, οί χαί πε
ρί άγοντα ι μάλιστα διά τδ άνθρωπιχώτεροι είναι χαί 
δλιγόμυθοι, χαί μηδέ πάνυ έχειν ασαφώς κατά γε 
τά άλλα. Εί δέ χαλ ύμνοι λέγονται οί αύτολ, Αλλ* 
αύτδ παραχρήσεως είδος έστί, χαθ' ήν χαί τύ 
ύμνεΤσθαι άντιφρσστιχώς που έπί ψόγου ετέθη, ώς 

. ^ \ , - " Λ ·- δηλοί χαί τό · ύμνεισθ* ύχ' αστών φροιμίοις χα-

Ι Λ ~ Ι ..λ · Λ _ J t ^ ι . . _ * J A ^ t l i i M X u « \ « 7 A H »AII»^««IU t>m UAAIU M I I U M V M ^ Καϊ μέλος, ώς ένέχονσιν, έν οΰρεσιν ήΰχερως 
[Πάν 

Πινδάρου αίέν άειδε, χαϊ ούχ έμέγηρεν άείδων. 
"Άμοςδ' έν Μαραθώνι χαί έν Σαλαμινι χαρέσταν 
ΑΙναρέται Πέρσαι μετά Αάτιδος άγριοφώνου, 
Τ]μος έτι ζ&εσχεν, δτ'ΑΙσχύλος ήν έν Αθήναις. 
Τφ δέ Τιμοξεινη χαρελέξατο, δια γυναικών, 
'ΰτέχεν Εΰμητιν μεγαλήτορα χαι Ααίφαντον, 
ΙΙρωτομάχην δ* έχϊ τοισιν. "Εμελλε δέ χύδος 

\Αγώνων 
Τώτ χισνρων, μαχάρων χαιήονας f άναδεδεγμέ-

Καί μέΛος όρχηθμοΊο, θεών ε' έριχυδέας ϋμνους 
7έ£έ μελιφθόγγων μελεδήματα χαρθενιχάων. 
Τοίος ίώκ χαϊ τόσσα χαθών χαι τόσσα τελέσσας 
KatOarer, όγδώχοντα τελειομένων ένιαυτών. 

) Λ \ Ούτω δέ χαί τούτων ή σ μένω ν ε:ς τδ τοΰ 

δάρου καί είδη* τουτέστιν Ιδέαι, χάριν σεμνότητος 
ονομάζονται, δπερ ύποκορισθέν είς εΙδύλλια επι
γραφή γέγονε τοίς βεοκρίτου ποιήμασι. Μελο-
ποιδς δέ ών ές τδ καθόλου δ Πίνδαρος, παρωνυμεί-
ται πρδς μέρος μουσικού οργάνου λυρικδς καλούμε
νος χαθά τις έτερος χιθαρψδδς, χαλ άλλος άπδ ψάλ-
τρου ψαλτψδός. Ούχ έξ άνάγχης δέ γε πρδς λύραν 
μόνην έμελψδει! άλλ* αύτδ μέν επελέγη πρδς τι 
έξαίρετον είς χλήσιν τψ ποιητή. Σεμνύνεται γάρ 
πολλοίς καί πολλαχώς ή λύρα. Ό δέ καλ έτέροις 
δργάνοις $δων έχράτο, χαθά δηλοί καλτδ άναξιφόρ-
μιγγες ύμνοι, χαί έξης· ΕΙ δ* ίαως ταυτόν τι φόρ-
μιγξ καί λύρα, ούδ' ούτως αύτψ μόνον τδ τής λύρας 
χρήμα πρδς ίδ:όν τι άποχεκλήρωται· Ός δέ Λ>ρα 
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αίρεται ή παρά τδ Λύειν άρας , οί; πρδς ήδονήν Α δμού (νδιχτοι, τούτο έκαστη των Ολυμπιάδων το?ς 

γλυχέως άρμδττεται, ή παρά τδ μυδιχώς είς Λύτροτ 
χατοΑΧαχτήριον εύρεθήναι ύπδ Έρμου ύς χέΛντ, 
δ έστι Avpar, έξ όστρακου συντεθείσαν χελώνης, 
δυύς τφ Φοίβω άντλ βοών κλοπής, ούτως ίλύσατσ 
έαυτψ τδν υπέρ τού κλέμματος χόλον-, λέγουαι χατ 
αυτά οί παλαιοί· 

λε'. Ιστέον δέ χαί, δτι, τεσσάρων δντων περιωνύ-
μιαν αγώνων Ελληνικών, οί χα\ !εροί έχαλούντο, 
Λς οί νικώντας ήςιούντο λόγου τοίς λυριχοίς, πρώ-
τους έξέθεντο οί τψ Πινδάρψ φίλοι πρδς άνάγνωσιν 
τους Όλυμπιονίκας, διά τδ τού Όλυμπικού αγώνος 
πάνυ ένδοξον, ού τήν θέσιν σεμνολογούντες τών 
τίνες παλαιών, είς τά χατά Πέλοπα χαλ Οίνόμαον αυ
τήν άναφέρουσιν, ώς έχείθεν χρόνο» άρξαμένου του m „ 1

 % . . . . „ Ψ „* ν . I 
- Μ t Ι - * • .* . # »δαριχδν μέτρον τρως ικε*είτο. *Ην δέ έν τψ των Ολυμπίων αγώνες· πρδς δ ο*δυσάρεστουμενοί r Γ r - Ύ 

φασιν, ώς αίσχράν ούτως ούσαν τή αίτία- τήν θέσιν 
ονχ άν διεφύλαξαν οί αρχαίο*, ούδ* Αν παρέμειναν είς 
ούτω μαχρδν ίερδς λεγόμενος όάγών, έφ' οίς ού τοιού* 
τός έστι διά τδ χατ* αίτίαν αίσχος* ϊψ% { τέθειται, 
ήπερ έστλν έρως Τπποδαμιίας χαλ φόνος Οίνομάου 
περίεργος. "Ετεροι δέ είς Ήραχλήν άνάγουσι τήν 
τού Όλυμπιχού αγώνος χαταβολήν» χαθά χαλ δ{Πίν· 
δαρος ενδοξότερου αύτδν κοσμεί, Έχεί γάρ τήν Αύ·» 
γέου χδπρον.χαδήρας ούκ έτυχε τών έπηγγελμένων, 
συναγαγών,φασι στρατοπέδου, τόν τε Αύγέαν άχύγει 
τον Cfjr, χαλ τήν ΤΗλιν Λαρίοταται, ήγουν χορβεϊ. 
Καλ πολλά λάφυρα περιποιησάμενος, αγώνα τίΟησι 
τοίς μετ' αυτού πολεμήσασι. Καλ τδ έθος έχείδεν . * » . . . m i l * . 
Λ ι Λ« *ν ·ν ι - , · t η προσεχώς δεδηλωμένη τριάδι έναλλάγδην σνντελουν 
διεμεινεν.Οί δέ μηδέ πρδς τούτο εύαρεστούμενοί C ^ L A K ^ . «ν »δ« 
φασιν , οΤς ουδέ αύτη έμεινεν ά* ή διάθεσις, έπελ 

πά^ιι* χαλ δσοι δέ άδλοι τδν Όλυμπιαχδν συνετέ-
λουν αγώνα, δηλούσι μέν χαλ οί παλαιολ σαφώς, χα\ 
ή προκειμένη δέ παρεχδολίκή πραγματεία έχφανεί 
Απαν τοιούτον άξιον γνώσεως· 

λζ'. Νύν δέ (5ητέον δτι τδ λεγόμενον πένταδλον 
ούτω περιγράφεται μέτρψ Ιαμδικφ * 

"Αλμα, xiJtr\t δίσχενμα, χοττύς χαϊ δρόμος. 

Καλ έτέρως δέ ήρψψ μετρώ! 

*£Λμα χοδός, δίσχου τεβοΛή χαϊ άκοντος έρωΤί, 
ΜαΙ δρόμος, ήβ* χάΜ\* μία δ9 έχΛετο χάσι rs-

[Λεντή. 

λη'. Έτι ίστίον χαλ δτι τδ έν τοΤς έπινίκοις Πιν-
κα-

δόλου τοιαύτη τριάς ποίημα , έν φ , χαδά καί έν 
τοίς τού Κωμικού δηλοΰται, έστι στροφή χαί αντί
στροφος χαί ίπωδός* περί ών καί οί τής Ρητορικής 
τέχνης ύπομνηματισταί διαλσμβάνουσι σαφέστατα· 
Αήλον δέ ένθα είσί τά τρία ταύτα, ή στροφή δηλαδή, 
ή αντίστροφος χαλ 0 έπψδδς, έχεί χαλ χοροί ε (σι, 
στρεφόμενοι, χαί αναστρεφόμενοι, χαλ διά μέσων 
έπψδοντες, χαλ τδ στάσιμον * εΓτε κύκλιοι ούτοί 
είσιν, ούς οί φσοντες φσματοχάμπται σκώπτονται τψ 
Κωμλχψι είτε χαί έτεροίοι * ών χαί αυτών Γδμων 
πάντων δ Πίνδαρος, ουδέν δέ ήττον αυτού χαί δ 
κόσμων αύτδν χοροποιδς Αίνέας, περλ ού πρδ βρα
χέων είρηται. "Οτι δέ οί Πινδαρικοί έπινίχιοι tj) 

δνσχεμείας πραγματιχής ήν ύπδμνησις* άλλά μάλ
λον Ίφιτδς φασι χαί Εύρνλοχος τούς Κι^αίους 
χαταπολεμήσαντες ληστάς + τήν παράλιον της Φω
κίδος κατέχοντας, χαλ πολλά έξ αυτών λάφυρα συν-
αναγαγόνεες, δ μέν Πφιτος τά Όλύμπια κατέβα-
λετε, τά Πόδια δέ δ Βδρύλοχος. Καλ παρέμειναν ή 
δέσις αύτη, ώς Απδ ένδοξου αίτίας έχουσα τήν άρ-

λς*. "Οτι δέ χατά πενταετηρίδας έτελείτο τά 
Όλύμπια, διά τδ πάνυ πό^^ωθεν συλλέγε σθαι τών 
Αθλούντων πολλούς * χαλ ώς αί τοιαύτα ι πενταετη-
ρίίες χαί Όλυμπιάδες έλέγοντο έχ τής Όλυμπίων 
πανηγύρεως, ήν έπλ Όλυμπίψ ήγον Διί, τψ τού D ματα. 
Ηρακλέους πατοί 4 χαί δτι, δπερ τοίς ύστερον πέντε 

ται χατ* άκολουθίαν εύσύνταχτον έναρμόνιον, ήν ούχ 
έστι παραβήναι* καί οίοις ποσί χαί μέτροις ή τοιά-
δε τριάς έκασταχού απαρτίζεται, σαφέστατα εκτί
θενται οί ύπομνηματισάμενοι, οίς χαλ έστιν εύμα-
θώς άχολουθείν τούς περιελθόντας έπισχεπτιχώς τδ 
τού Ηφαιστίωνος μετρικδν έγχειρίδιον. Άλλ* εκεί
να μεν έτερου Ιργου * ενταύθα δέ τδ προκείμενον 
έπέλευαιςούχ ασυνήθης, τά έχ τών Πινδαρικών 
έπινικίων συλλέγουσα χρήσιμα είς είδησιν εύχρη
στου τοίς καί γράφε ιν χαί άλλως δέ πως νοείν έθέ-
λουσι, χαί τούτο ού χατά δπομνηματιχήν έξήγησιν, 
άλλ* είς δσον έχ πλατυτάτου λειμώνος ανθολόγησα*, 
βσα ούχ Αν πατοίτο ή Αλλως έξαθερίζοιτο τοίς γε 
φιλοκάλοις χαί είδόσι τά τών Μουσών στεφανώ-
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Τον άοτον 4*pl ύΛοχρίσεως. 
ε'. Ό προδέμενος, χαρακτήρα τής ούτε εύτέχνου, 

«αλλά χαλ φαυλότατης διατυπώσεσθαι ύποχρίσεως, 
αντίκα πάντως χαλ χατά ψεύδους αυτού χωρεί, τοο 
χελ πολοειδοϋς χαλ δι* αύτδ πολυσχιδούς, δ πι ρ είς 
Γέας κολλάς διαβαΐνον χαλ χατ* αύτ£ς διαιρούμενον, 
έχει τι στρεβλδν σκέλος χαλ τδ δποχριτιχόν * ώστε 
χατά δύο χαχιών ύ τοιούτος άεθλεύει, ύ χαλ ημείς 
άρτι «εαύμεν, τού τι ψεύδους χαλ τής ύποχρίσεως · 
ήνή μέν παλαιά εδρεσις έπ' άγαθψ μεθώδευαε 
τεχνικώς χαλ ούτως επωφελώς τφ βίψ, οί δε τής 
έρετής επίβουλοι δαίμονες έν ύστέροις χρόνοις χα-
χώς τεχνησάμενοι, ές ψυχοβλαβές καί αυτήν ενέρ
γημα μετεποίησαν. ΤΗν μιν γάρ, δτι θεάτροις ένευ-
δεχ'ιμουν πρΑς έπαινον οίχείον οί ύποκριταί* σοφίαν 
αύπΛ έπιχοσμούντες, ήν έτέχνουν οί τής τραγωδίας 
διδάσκαλοι, άνατρίχοντες είς παλαιγενείς Ιστορίας 
έχείνοι, δεξιάς παιδεύειν σεμνώς, χαλ τά χατ* έ χα ί
νας πρόσωπα ώς οίον έξανιατώντες, χαλ είς δέον 
«ροάγοντες δι* ανδρών, ώς ούτως είπείν, έχπροαω-
τεποωύντων ύποχριαιχώς έχείνεις Ιν τε πιδανδτητι 
κλάσεως Ρητορικής χαλ εικονογραφία προσώπων, 
χαλ έν τοίς εκείνων πάδεσί τε χαλ λόγοις, δσα *Λ 
χατόπτρεις, εύθετίζοντες πρδς αρετής χαλλονήν τους 
χει Βιωμένους παλ άχροωμένους, χαλ τ ί τοιαύτη 
«νπδωλοποιήσει (δρτέον δέ χαλ προσωποποιία είπείν, 
ήδη δέ χαλ ύποχρίσει) διδασκαλία έν βιβλιογραφία 
ιχχαλούντες, δι' Δν χαλ αυτών είσετι καταρτίζεται 
fίες έ χαδ' ημάς. 

ρ. ΤΗν γούν έχ της τοιαύτης τέχνης μανδάνειν 
τώς τότε ανθρώπους, Ιοχι δέ χαλ τούς νύν, τύχης 
μκταδσλάς παντοίας χαλ ηθών ποικιλίας χαί βίων 
«μυΐήτους διαφοράς» 'Εδίδαζαν, παλ μήν έτι διδά-
σχουσιν αί βασιλικαλ δυσπραγίας &ς ή υποκριτική 
εέχνη λογογραφεί, μή χρήναι πιστεύειν τψ περ-.ό-
«τφ βίψ, έστήξεσθαι διόλου έν περιωπή, άλλά που 
ι&Ααδεί?θαι χαί χατακύλισμα. Έμπαλιν δέ τούτων 
έγνώρισαν ήμίν αί τών χαμαιριφών προσώπων παρ» 
υψώσεις, ά; καλ αύτάς ή ύπδχρισις εκείνη διεχει-
ρίεατο είς έπίδειξιν, ού φρενήρη άνθρωπον είναι, δς 
τιδινδς ών άπογινώσχει τήν σύν Φεφ ούράνωσιν· 
Έγνωμεν έχείθεν χαί, οπό σα φαύλα τούς ήρωας δ 
φθόνος διέθετε, είχότα δντα διαδαίνειν τψ χρδνω χαί 
εις τούς ύστερον. Καί ή τοιαύτη γνώσις βελτιοί τούς 
ιίδότας. Ούχ άφήχαν αί παλαιαί υποκρίσεις έκείναι 
ουδέ τήν φιλίαν άπα ρα σήμα ντον, άλλά διέστειλαν 
χαι αυτήν ορθώς, μή έχουσαν έν καλφ χαδιστάν λι-
μ̂ 'νος τούς περί βίον δαλαττεύοντας, εί δέ χαί 
ετριδλωθΐΐ, θανάτου ν πρδς ώραν τούς αθλίους πεφι-
λη;ιένους> 

1. Qai aibi propMii ncn ariifieiam ΐεπίοαι, »ed 
MKjutoima littiriftiiooH cbaraotoram exprimer*, 
m&m oorata» cenira fabiiatom φ$ fnvebitiir, 
qv» maluformifr et ktefre^ mvk/pta, in mtritaa 
ερεάοε iraDafona, * tecundum Illai diviaa, mcm-
bra •rtieibUm lorquel ei loeo nrwrei, i u u l qui t i t 
*e*at«v coatra dve ηε!ε eeriet, ut not Inpnwei*-
4i*raia fatma, falsitatem « «i«uhti*n«m{ qaatn 
qnMem vatai loventi» ad btmam »rtitc«liior el 
auuierpraviia imirusit , iatidiaiotta tuUm y'mu\H 
nmmwm im akiinb tcmparibao pravi macliinatioae 
im operatiOMM aaimk pernieioaam tranfrfovmaeaai. 
Tempua enim iuit quo proprte UikJe aelabrea ovam 
•caorea, iagaaiio qao ipal adamaDtaa quam ani-

Β udaJitar craabant iraga^difla maf laurl, ad amiqaat 
recnmoiea faiatoriaa, apiaa ad lionesum doctrioan^ 
4* iUatttM peraouaa qaaei aaaeiumea et ob ocalog 
f)ooaolM por komioaa, i t i i a dicaai^pcr siaaulatvua 
cum iitU peraoniAcatmct ia>eraijation6 formatlo> 
nia rbekvide ai Kprseaaoutiom peraonaram, <n lata> 
Tum MsaioBibns ac aarmouilMia, vdoi in apeealio, 
<N><«WUt4 j e x u viriuHi KttleMladiMfh videata 
ei amuomei, et tafi retmaoartaiieiie (dicereuir 
auidinpr^f>ot>oaie aal aOaaaainalaiioBianoitiia^ 
provvcaniaa io libroraaa daaertpHoae doeumaota, 
uuum ipoja adhoc «ita noatra iufernaia^ 

e t . Ex hac Igimr trte diicere polerani ttinc teiti-
porfa boinhiea, potiuot aatem edam hodiernl, oiu-
nImo<lai fbrtunia motalionea, nortjfn varieutea, 
ei inoomaraf vitaj viciasitodinea. Docebant, et 
aiiaiunom docent regum iniortunia, qa» aclomm 
ara tcenka describit, non eete credenduro conapi-
dendae vita, to eircumspeclione oninioo tlanJuoi, 
aed etlam a lapto cavendum. Vcrum e coutrario 
pro&iratorum bomioum elevationos, quat eiiajn 
aetorei dabaot paislm apeclandas, notum nobU 
feceranl.non eaae eancemeniii hominein,qui super 
terra gradiena maniionein crnu Deo iu calo noa 
aperet. Exitidequoqvecofnoviiiiiiaquot tnalis, qua 
veriaimUiter ad posieros eram iranaiinra, beroea 
invidla affecerU. Ει lalia noiilia meliorea roddit 

I> edentes. Non reliqueranlUlae simulationes antiqu* 
amicitiaia irrcprebeiisatn, aed ei tsiain rccla dis-
ItDiarunt, qu» non valet 1η ροπα tulo sistere 
per vitam naviganies, fmo si perveniuir, inforiu-
natos ditocloa ad horatu inortl truilii. 
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3. Quid mibi vcro ditcurrendum per singula Α γ \ Τί δέ μοι έπεξελθείν χατά μέρος τοΤς τοιοο-

tittdm magna ex parte bonorum, cum bene ecien-
tibua indicare aafficiai, quod bujnsmodi simulaiionia 
apeciea omnimodam ex biaioria viriulem et roali-
tiam visendaa ac audiendaa aniiguis propoaebat, 
uliUam quidem probarent, hancvero rqicereul? 
Bonuui boc exiude irantiu ad postcroa, ui non so-
luiu 6 vivenlibus muluemur boni scientiara; aed al 
cum tuortuis per hatic transaelionem converaanles, 
titam Tinuti cottgruaip adipiscauiur.El talisquidein 
erat lunc aceoica demonsiraiio, cam ralioaalia 
etaet ptraonaruiv el aciioimin iioitatio, et te iitla 
qualUaiara fioriUgium ad atodioaorttm diacfpti-
nam. Ει erai hujoa tewporia acior acenicua oniiria 

τοις είς πλέον αγαθοί;, δέον δν ύποχρούσασθαι τοίς 
«ύ είδόσιν, ώς τδ της τοιαύτης ύποχρίσεως είδος 
παντοίαν ίστοριχώς άρετήν τε χα\ χαχίαν τοίς άρ-
χαίοις έξέθετο είς τε πρόοπτον καί είς έπήκοον,ώς 
τήν μεν έχείνους αίρείσθαι, τήν δε άποπροσποεείσδαι; 
•Ο δή χαλδν εκείθεν χατέδη χα\ είς τούς μετέπειτα, 
Γνα μή μδνον έχ τών ζώντων έρανιζώμεδα τήν του 
Αγαδού μάδήσιν, Αλλά χα\ νεχροίς ομιλούντες δι1 

ύποχρίσεως εκείνης, τήν χατ* άρετήν ζωήν προσεπι· 
χτώμεθα. Κα\ τοιαύτη μέν ήν δτε ή υποκριτική έπί· 
δειξις, μίμησις ούσα προσώπων τε καί πραγμάτων 
Ιλλογος, χαί άνδολδγημα της έν έχείνοις ποιότητος 
έπί παιδεύσει τών έντυγχανοντων. Κα\ ήν δ τ*τε( 

tirtuiis praacepior, it»tr«dacena quidein in ibeaftruoi ^ W j ) l t ) l f i?t%v άπάσης διδάσκαλος, παρεισάγων 
cliam malitiarum lypoa, nen ui qaia eanira io-
dueretformam, aed ui ipsam avenareiar. Ui aliter 
dioam, quoad vuliqro raetidax, in jnagisierio vcrax 
erai; et poteratit speciatorea lime aibt lucroeum 
feddtre mendacium et iltad hudabiie, ubt quod 
apiisum ei seuaibile erat, veritatinon erai cetigruum; 
quod avicm «d eetuaniiain coufttiatam apectabat, 
anittas quaedaui erai figura. ^ 

4. Dfci voro quoque petesi cjuainodi acior qeaai 
Ottbtiatiiivus serao. Corpore iiamqua peraonalo 
pcaravi faclua, diacipUaia subatanUaliier eonatabaf, 
οι altqo» modo videbaiur ilta intaerent ania»a be» 
toieia, a qaibus foriutr inapiratua edveebat an-
ditoret. fUciiaaiora ^iiain dixarta iUam ui moniio-

μέν είς τδ δέατρον χα\ τύπους χαχιών, ούχ ώστε 
μήν μορφωδήνιΐ τινα πρδς αύτάς, άλλ* ώς εχτρέ-
ψασθαι * είπείν δέ καί Αλλως, ψευδόμενος έχείνος τέ 
πρόσωπον, άληθιζόμενος ήν τδν διδάσκαλον* χα\ 
είχον οί θεαταλ πορίζεσδαι τηνιχαύτα ψεύδος χαί 
εκείνο έπαινετδν, ού τδ μέν παχύ χαλ πρδς αίσθησιν 
ουδέν ουδόλως ήν πρδς άλήθειαν, τδ δέ πρδς έννοιαν 
τήν έχλαλουμένην ψυχής ήν τι μόρφωμΛ. 

δ'. Έστι δέ τδν ύποχριτήν έχείνον είπείν χαί ώς 
οίον λόγον αυτόχρημα. Τδ γάρ καδ' ύπδχρισιν σώμε 
ψευδόμενος είς τδ πάν, ταίς γούν διδασχαλίαις ού-
σίωτο, χαί πως έψκει κάτοχος έχείνος είναι ψυχαές 
ήρωίχαίς, ύφ* ών ψυχαγωγικώς εμπνεόμενος έδί-
δασχε τούς άχροατάς. Τάξοι δέ άν τις αύτδν καί ώς 

, , aiieBOi serwonee beoe iranamkieiifem an» c $ ϊ ς Ο π 0 6 ο ^ χογους αλλότριους εύθυδόλως πορθμεύ-
dieoiibus; atvfe qoati bifro»tem, 6 raliibna.viio, # v t e i χοϊς άχροωμένοις · ή χαί ώς οίον διπρόσωχον 
aialtoa qeomodo odebar lanoa, nteafem; live Οατέρφ τοίν προσώποιν ενεργούντα, εί χαί μή χατά 
qoeoMlanidoflice»9euialiierqtiatnMdli#Bid». Iina> 
gioaratar atiqaia ta ikk>, meteinpaycbasaoe oomine, 
porteatoaam \ uanaluaioneia. th»i w o oaeite eim* 
plex ctt, veiut uandaufioni lalem auD€U(uverU, 
peraonis beroicia subaervientem, quaai sermouea 
!paarum et actionee imiUDdo exprimerel, non judi-
cana qoidem stcundum illaa, vel^ ut idem dioain, 
diaceroeus vel decerneua, et iia judex rea ipaarum 
dei^riniuans, ul agai e( dicai quxquidem illae reipsa 
(eciaaeul ac .dixUeent, 

S« Aliter euiiu judex simpliciter dicerelur. Sed 

τδν περιαδόμενον 'Ιαννονa ή χαί διπλούν τινα, εί 
χαλ άλ).ως, ήπερ οί Μολιονίδαι» Φαντάσηται δ* άν τις 
έν τψ τοιούτψ χαλ τδν τερατευόμενον μεταγγισμδν 
μετεμψυχώσεως λόγψ^ Ό δέ τδν νουν απέριττος χαλ 
ώς είς εντολέα τδν τοιούτον έγγράψεται, χαθυπουρ-
γούντα προσώποις ήρωίχοίς, ώσεί χαί λόγους έχεί* 
νωνχαλ έργα πρδς μίμησιν έξεμάττετο· ού κρίνων 
μέν χατ* έχείνους, ταύτδν δ* είπείν, διακρίνων ή 
έπιχρίνων, χαί ούτω χριτιχώς ορίζων, αυτά δή τά 
εκείνων, ίνα χαλ ποι{ χαί λέγη, Απερ άν εκείνοι αύ» 
τόχρημα. 

ε'. r H γάρ άν χριτής άσυνθέτως έλέγβτο. Νυν δέ, 
uunc, ul coinparaius ad ducein ei ad prailorem el D ^ ^ τδν δούκα χαί πρδς τδν πραχτήρε 
ad imperio maxioio praeposiiuro, esi subpraeiore 

el subdux ei Jiyparcbus, sic et ad judieem illuiii 
praecipuun», cui quasi theraa aubost primUivupi, &t 
acior aceuicua; colligeits quidem et ipae criiica 
wiodo, opcra et veiba, ambo beroica, nou la.-
meii indubitabiliter illa ipsa quae sccunduui accu-
raiam sunl veritatem, sed verisimilia ci ioniuu 
ila ae babealia, ei moribus illoruui subuii«sa, el i a 
fere aub judicio illorum posita ; ad suadenduin au-
ditoribua ui crcdanl, si non ipsissima,. ul quia; 
dixerit, saliem lalia debuisse proiolypa esse beroica, 
quibus disciplina iheairalis refulgei, el adeo m 
bujuauiodi orator dicere auderet nmmas beroicaa 
evocaias lo^ui ei facere, pcr illos aciorea ea qu« 

χαλ πρδς τδν έν μεγίστη άρχ| δ ύποπράχτωρ χαί δ 
ύποδουξ χαί δ ύπαρχος* τούτο χαί πρδς χριτήν έχεί
νον κορυφαίου οίον δντα διά τδ πρωτδδετον ό υπο
κριτής * άναλεγόμενος μέν χαί αύτδς χριτιχψ τρόπφ 
έργα χαί λόγους, ηρωικά καί Αμφω, ού μήν άναμφι» 
λέχτως αυτά εκείνα τά πρδς άπηχρ&δωμενην άλή
θειαν, άλλ* έοικότα, χαλ τάχα άν ούτως έχοντα, χαι 
υπαγόμενα τοίς εκείνων ήθεσι, καί ώς ύπό γε χρίσει 
δντα τ{1 χατ* έχείνους * ώς έχειν πείθειν τους άχροα
τάς οίεσθαι, εί χαλ μή αύτότατα, χαθά τις έφη, άλλά 
γούν τοιαύτα είναι άν χαί τά πρωτότυπα ηρωικά, 
οίς ή υποκριτική έλλάμπεται μέθοδος, χαί είς τοσού
τον, ώς καί τολμήσαι άν τδν ούτω /5ητορεύοντι 
ψάναι, ψυχας ήρωΐκάς άναγομένας λαλείν χα\ πο;είν 
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fca μ{σων τών δποχριτών τά είς κηληδμδν, ως οδ- Α » u n l apecutorlbuf» ut i u ditam, incaaoojeiitum. 
τ«ς είπείν, τών θεατών. Ού ποιητιχδν ίδιον παρ* 
άλλοις μεν αί αοιδαί Μούσας παρά δέ τψ χορυφαίψ 
iv μελιχοις αί Κηληδόνες, άλλο τέρας αύτολ παρά 
γ* τδ τών Σειρήνων. Ό δε ούτω τολμηρδς £ήτωρ 
χει τήν έντεχνον πάλαιαν ύπάχρισιν δρίσηται άν 
άχοήτεντον ψυχαγωγίαν, βελτιούσαν τδν βίον, χαλ 
ttor εύτήν μετιδντα ύποφήτην ψυχών ήρωΐχών πρδς 
βίου λυσιτέλειαν, ή βιδλίον Ιστορίας ζών χαλ λαλούν, 
ή χα) ηρώων ύποδρηστηρα, οΤς χαλ τεθνεώσιν δ νους 
&' αύτοΰ περί γήν σώζεται· 

ς'. Καλ ούτω μεν άγαθδν παλαών χαλ ή ύπδχρι-
εις, χαλ δ χατ* αυτήν τεχνίτης· ΈπεΙ δε ούχ ήν μή 

Stc poelicam prmlegimn quidein apud caeteroa suni 
cantairicea UIUKF, apud verocorypbseum in melicia 
stHtl Oledoues, aliud ips* monairum preler Siro-
nviu prodigium. IUe vero audacis iiiius rbetor iodu-
airiotam Tetereiu arteui acenicaio defiuiret anima-
rumsioe magia evocaiionem, quae viiain ineliorein 
iatil,eleuui qui proftequiuir iliam, vaieui airimarttiu 
beroicarum ad vitae militaiein, vel bislori» librum 
vrremera et loqueuien, vel beroum fauiulum, per 
qoem iliorum eiiain mortnorum ineua in ierra aer-
vaiur. 

6. E l slc quidem boDum eral aniiquum et are ece-
nica ei hnjns ania artifex. Cum aotem fieri nonpoa-

χεί τδ χαλδν έχείνο καπηλευθήναι, χαί πρώτα μέν ^ let ut boc bonnni non corramperelur, et primo qui* 
ι χαί dem ob villum reruin admisiionem inutiiia fleret, έχμιωθήναι χατά παράμιξιν φαυλότητος, είτα 

«εντελώς άμαυρωθηναι, ώς άντί τέχνης εύχρηστου 
ιΐς ματαωτεχνέαν, είτε χαχοτεχνίαν διεκπεσείν, 
ανύει ταύτα δ πολύτροπος βίος * χαλ χατά τι φθόνου 
τέχνεσμα τή άγαθουργψ έπιδουλευσάμένος υποχρέ-
«ι, πρώτα μέν επινοείται τά Σατυρικά, μίγματα 
έχιίνα πράξεων χαί λόγων τών έν προσώποις ήρωί-
χοίς, &ν τδ κράμα γέλωτι χαί σπουδή παραμέμιχτο. 
ΚεΙ ίαασιν αυτά οί έντετυχηχδτες παλαιοίς πονή 
μαειν, ών δλίγα τινά περιφέρεται. 

ζ. Μετά δέ τά Σατυριχά σπουδαιογελοία εύδοχί-
μηη τδ Κωμψδιχδν ύποκριτιχδν, ούχέτι προσώπων 
ηρωικών άντεχομενον, εί μή που έν παρέργψ * τά 
πολλά δε συρφετοίς έγχαλινδού μενον, χαλ ούτω χα 

flerel, 
ddnde proreua eiiatn slc obfuscaretur, ut, ania bonaj 
loco, in vatttii» *ive malum desiuereiarliflciuin, ta«c 
perficii mtiUifuruiisviia; el, secunduia aliquaut iu-
vidfoa luacbiualionem, utili iuaidiata iheairo, ex-
cogttat eatyram, tuiaiuram illain aciionum et eer-
monuin in persmiis bemicis positoruin, quorum com-
poiilio risu graviiateque commisia eat. Hec sciunt 
qui vetcribua siudueruni operibua, quoram aliqua 
pauca circumferuniur. 

7. Poai aatyraoi autem jocoao aerioqae lempera-
tam, iu bonore futl repraeseolatio comica, non jaui 
pcrsooas beroieas tracuna, nisi forte per acccssio-
Bem, sed pleruiv.que sorilibus iovolula, sicquc con-

^ειαιτούμενον, χαί άν χεισδμενον είς παρόραμα, i i C culcaia, atque in despftctum caiura, nisi eleganter 
ρή χαλλι^μονούντες οί χωμφδοί έπήγοντο τάς τών 
βεατών άχοάς, χαί ούτω πλατυνάμενοι περιεσώθη-
βαν είς άνάγνωσιν τοίς έλλδγως βιοΰσιν οί τού 
έχείθεν μυελού χερδαίνοντες άπδ^ιπτούσι τά δστά, 
ΧΛ\ άλλο δε πάν, δσον μή νδατιμον, είς έξουθένωσιν. 

η'. Καί ούτω μέν τρείς αύται παλαιαί υποκρίσεις, 
tj μέν μεταχειρίσει διάφοροι, έλλδγιμοι δέ άλλως 
χαί επαγωγοί, άνθήσασαι ανέκαθεν χρόνου, χαί 
χαρπδν δέ ένεγχούσαι πάσα ι , ή μέν παλαιά θαυμά
σιο*, ή δευτέρα δέ χαλ τρίτη ούδ* αύταλ πάντη άπέ-
βλητον, έξώλοντο. *Ανεφάνη δέ τετάρτη μετ' εκεί
νες, ούτε Ελλογος,'ούδέ μήν αγαθή δλως είς ψυχήν, 
χα\ διΑ τούτο έρεθίζουσα τούς φιλούντας τδ αληθές, 
6μ̂ αε χωρβίν τψ χατ* αυτής ψδγφ, χαθά πρώτην jy consenlieudura in eju$ viuiperalionem, tanquaiti 

loquenies coinoedi apeclalorum captivaaaeni audiium 
e( Ua diffusi strvaii fuiaaent ad inetruendos raiiona-
bililer viventea : qui medullatn exdpieoies, oaaa 
rejiciuni, el aliud omne, quodcuaque noo esi ulile# 

averaautur. 
8. E l i u quidem irea illae veteres comcBdia?, 

tractalu quidetn diverac, aliunde vero insignes ei 
ad suadendum aplae, qua3 a longo lempore itorue-
runt et frnclum luleruul omnee, iila quidein atiti-
qua mirabilem, secunda vero ac lenia D«C ipsae 
prorsus aLjiciendum, perierunl. Apparuil auleto 
posl illas quarla, nec ralionalia, nec proreus ad 
auitnam ulili6,cl ideo veri amaturea excitans quoad 

έράξαντες λύγου βαλδίδα ύπεκρουόμεθα. Καί οία 
μέν τήν αρχήν έν άνθρώποις έπολιτεύσατο, ούκ άν 
ιίεείν ίχοι μιχρδς άχρίδειαν. Έπολιτεύσατο δέ άν 
πάντως, χαθά ούκ άγαπ£ δ θεδς. 

θ*. Έτι θετέον εις ύποκρίσεως τόπον καί τήν κατά 
τον άρχέκακον δφιν εκείνον ψευδαπάτην, τήν ψίθυ-
ρον. Νύν δέ άκμάζειν έοικεν, είτε σφριγάν καί όρ-
μάν καί τεθηλέναι είς χαρπδν σαπρόν. *Εμέ τοίνυν 
αύτδν, τδν άρτι τούδε τού κακού ξυγγραφέα, έξόλ-
λυσιν ή μιαρά. Καλ γάρ το ι κατακώ/ιμος ών μυ-
ρίαις καχίαις, μήπου δε καί άπάσαις, διαλελώβτ;μαι 
χα. ύπδ ταΰτης, ώς ούκ οιμαι, εΓ τις άλλος τών κατ' 
ίμέ. Δέον γούν ποτε χολφν, έφ' οίς πραγματικώς 
έιάχειιια;, άναχαγχάζω, έπιχρύπτων έμαυτδν, ώς 

priuia sermonis repagula abscindenlea insinuavi-
mus. Qaae qualem iu bomiuibus se geaserii ab 
origine dicere non posset nisi auclor gravis4'; eed 
oinnino vitam degit qualeoi uon amat Deus. 

9. Poiiendum est adbuc in arie aceuica illain 
qux gecundum auctorein toiiua mali aerpens sedu-
clrix eel, suaurranlem dico. Nunc auleni flo-
rcscero videiur, sive genuinare, prorurapere ac 
abire ia frucuim pulridum. Memel scilicel ip-
sum, praeseiiiem hujus inali descripiorem, perdit 
bebtia illa scelerala. Eleniin Iradilus niille iniquila-
libus, sinon omnibus, abea diiTamaius sum, ui 
uullua, pulo, mibi aequalium. Oporict euim aliquando 
dc Dcgotib quibus insum, veiari bileiu;sed abacoo-



379 EUSTATHII T B E S S A L O N K E N S B ΜΕΤΚΟιΟΠΤΛ 
itent me atatl poostim, rideo. Esaenl quidam a « e Α έγώ οίδα. Δέον δν Αφορφιν τινά; άπ' εμού, άγχα-
aegrctfatidh sed magfe illo* ad negotia reservo. Cae-
satn oporieret dtfendere : lacee in jodtciam fftiltu 
Ui oimiia brevieeime dicam, plerwnque amoerom 
vintro meniior. Utinam landera non prorcas ftJ* 
lar, le preeor v Deus Salvalor, qui soper me pa-
auiati manom luam. Hoc igiltir vnum non sltntito, 
sanctitaiefn, a qna remotus sttm, non aotammodo , 
« quanlam a lerra dlsial coelum, ι aed9 ai aic to-
qui lieei, qtianturn ex superlerrenie ad fictoa antf-
podee apaiium carrit. £cce peaairaum memettp-
8oni manifeslo. Non enim sinceriiati memeiiptuni 
fallaciter ingcribo, secunduiu pleroaquc eorum qui 
aunl circa nos, ego qui eiiaiu frivolos bouii-
uea iuler aniles et vetuloe et aiupidoa nuroero; nec 

λίζομαι τούς τοιούτους πραγματευτιχώτερον δέον 
βιχαιολογήσασθαι, Αλλά έχε μνθώ είς κρίμα έμοί. Το 
κάν Ιν βραχυτάτφ είπείν* ψεύδομαι τδν δρθδν (ν* 
θρωπον τά πολλά. Μή γάρ μοι γένοιτο Ις τδ παντε
λές, μή, & θεέ Σόπερ, δ χαί είς έμέθείς τήν χείρα 
σου· *Βν γούν έχείνο ούχ υποκρίνομαι, τήν άγιί-
τητα, ής άφιστάμενος ού μδνον, c δσον ουρανό; έοΥ 
άπδγαίης, ι άλλ* είπερ ήν είπείν, καί δσον έχ τών 
υπέργειων είςτούς εννοούμενους αντίποδας. Έχφαίνω 
έμαυτδν ίδού περιπόνηρον. Ούτε γάρ είς άπλαστίαν 
έμαυτδν ψευδογραφώ χατά τούς πλείους τών περί 
ημάς, δ χαί τούς αβαθείς Ανθρώπους είς μαμμα-
χούθους χαλ πολύωρους χαί μελιτέδας έγγραφων* 
ούδε μήν επίσης Απασιν ώς ές φιλία ν αδιάκριτος 

a?qu« couctia in aimciliam iuiprudenUro, blandilo- B προσφέρομαι άρέαχου δίχην. ΆλλΑ ετεργων ορθώς 
reno me prabeo. Yerum, slricte aeaapar q w eecuA-
aom Deum est, ebariuiem amplectena, nibilomi-
IUIS iimtanie lempore, conlra maliliam latro, dixe-
rii ille malignua qui laudabilein reprebensiooeoi 
iu lalralu ponil; et neque paciscerer, neqiw 
caoiplecteiui coadunarer, eisi biwiuuiem niibi ex-
prubrans rumpereiur. Cuin flere oporiet, non risu 
^ardomio qlar. Esi quoque milii raiioualis laeii-
lise oceasio, cum non, contraclis euperciliia nec 
labiis constriciis, suffoco gaudium, illud inlu&per 
liypocrisin cumponens. Non biuiulanier laudareoi 
quem non diligo, linguae gratiam Ongena adulaio-
rtam, cum eliam adulaiionem scio propagincm 

Αεί τήν κατά βεδν αγάπη ν, δμως καιρού καλέσαντος 
χαθυλαχτώ τού κακού, εΓποι άν έχείνος δ χαχδς, δς 
τδν έπαινετδν έλεγχον είς βαύσμδν τίβησι * χαί οδχ 
Αν ούτε συναλλάξαιμι, ούτε άσπαζομένω προσενω-
θείην, χάν δια^αγείη έπεχαλών μοι τδ μνησίχαχον. 
Κλαύσαι δεήσαν, ούχ άν έχγελάσω σαρδονιον. Έστι 
μοι χαλ χαρμονής έλλδγου χαιρδς, δτε ούχ άν ανν-
αγαγών τάς δφρύς, χαλ τά χείλη συσφίγζας, πνίξω 
συστείλ,ας τήν χαρά ν έντδς ύποχριτιχώς. Ούχ άν 
ύποχρινάμενος έπαινέσαιμι, δ ν ού φιλώ, ψευδόμενος 
γλώσσης χάριν χολαχιχώτερον, έπεί τοι χαλ τήν χο-
λαχείαν παραφυάδα «Τδα φαύλου στελέχους, τής ύπο
χρίσεως· Ού προσποιήσομαι ουδέ τδ έγχρατευτιχόν. 

prava2 stipilis, sknulalionis. Non ilem sobrielalem c Βέλτιον ήγήσομαι χατάσχετος μέθη έκφανδήναπ 
fingam, saiius duccus capium ebrieiale me videri 
quain fallaciierpro fioutine sobho haberi. Manum 
babens messe quae vcnii a Deoplenam, frucmm aou 
abscondam. 

10. Ui loium declarem, simulationein ego, u( qui 
maxime ex omnibus, in odio babeo. Iloc autcm 
dico non gloriane, AstydamanUa instar, ul diciiur# 

aed secundum accuraiionera sludio proprio iuimu-
nem. Prorsus enim malum islud delcstor, et ab 
\\\ot quanium possum declino. Si vero in bie 
forle diversae loculiouis convincor, binc quidem 
aiemciipsutn aceusansde more simulatorio, sicui 
jam anlea confessus sum y illinc autem idem ne-
gaiis, ecce luibi faclus advocaius in veriiale dico 

ήπερ ψευδογραφηθήναι πρδς νηστευτήν. Πεπληρο· 
φορημένος τήν χείρα θέρους τού έχ θεού, ούχ έχι-
χρύψομαι τδν χαρπόν· 

ι'. Συνόλου δέ Αποφήνασθαι * Απεχθώς έγώ διά* 
κ-ιμαι περί τήν ύπόκρισιν, ώς ούκ οιδ', εί τις αν
θρώπων. Αέγω δέ αύτδ, ούκ άποσεμνύνων έμαυτδν 
Άστυδάμαντος δίκην, δ λέγεται, άλλά πρδς άφίλαυ-
τον άκρίβειαν. Πανυ γαρ μισώ τουτί τδ καχδν, χζ\ 
είς δσον δύναμις, παρεκκλίνω άπ' αύτοΰ. Εί δέ τυ-
χδν έναντιοφωνίας έν τούτοις άλίσκομαι, πή μέν 
κατηγορών έμαυτού τδ υποκριτικών ήθος, ώ; φθάιας 
άνθωμολογησάμην, πή δέ άπαρνου μένος τδ αυτό, 
άλλ* ίδού δικηγορών έμαυτψ λέγω πρδς άλήθειαν, 

quod de caelero prosequens sincerilalis solem, si- D δτι άλλως μέν μεταδιώκων τδν τής άνυποκριαίας 
mulaiionia eflfugio lenebras; sed quaecunque simu« 
laiorie facere cooiessui sum, baec aunt a me ralionea 
ceconoroiae, qualem regula praacriblt discreloa 
sennones dispensare sialuene, labiaque aecundum 
opportuniialem aperire, nec non apertae locuiivnia 
inteflipestivitatem viure, atque omnino rcrarti 
conditionibus ?d opus accommodari. Quod quidera 
ei quis tribuii sioiulaiorio discrimini, non possei 
omnem boneatatem et moderatiouem eidisciplinain9 

quibus in viliorum fugam inducuntur boi»inesf 

bypocriei non subjicere, Manifcsium esl enim# 

quod bominuni nalura, qus lubrica esl et crra-
bunda facile poteat praecipilari in ruinain ; ille vero 
qui reciitudiuis Domtnua esl, dasuper resjvicieiis 

ήλιον, έκφεύγω τδ τής ύποκρίσεως σχοτεινόν δσα 
δέ διωμολογησάμην δρ^ν ύποκριτικώς, άλλ* έχεινα 
οίκονομίας είσί χαί παρ* έμοί μέθοδοι, οποίαν 6 
δρθδς παραγγέλλει κανών, λόγους τε κριτικούς oixo-
νομείν εκείνος διαταττόμενος, χαί χείλη έν καιρψ 
Ανοίγειν, καί τδ τής πα^ησίας άκαιρον άπολέγε-
σθαι, καί δλως ταίς περιπετείαις τών πραγμάτων 
είς δέον άρμόττεσθαι. Όπερ εί τις ύποβαλεϊ δια:ρέ-
ματι ύποκριτικφ, ούκ άν φθάνοι κα\ πάσιν σεμνότητα 
καί κοσμιότητα καί παίδευσιν, δΓ ών τ4} τών χαχών 
άποχϊ) ενάγονται άνθρωποι, καθυπάγωνείς ύπόκρισιν. 
Δήλον γάρ, ώς ή μέν κατ* άνθρωπον φύσις εύόλισθος 
ούσα, καλ τδ άμαρτηιΐκδν εύπετώς έχει χατα^ι-
πτείσθαι, δπη μή χρή · ό δέ τής όρθότητος Κύριος 
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ύτιρείδων αυτήν, δύο ταύτα έξανυει Αγαθά, κατα- Α illaro tee d«o bona 
τίπτειν τε κωλΰων έν τψ ύπερείδειν χαλ αυγχρο^ 
τείν, χαί πεσούσαν έξανιστών. Καλ ού δήπουθεν ύ 
αΉως μέν έτοιμος είς χαχίαν, τ | δέ χατά νουν δκκ· 
%\m έξορδουμενος, λέγοιτο Αν ύποχριτής. 

ισ*. Ύποχριτήν γάρ οίδαμεν είναι τδν έν αγαθή 
τροαχσιήσει χαί φαντασία τ{ έξωθεν εύχρηστεϊσθαι 
ίΛχεϋντα, χαί ώς είς μύρον ύ&ίον χαθεατάναι * τά δέ 
έντύς Αχραίαν χαί όδωδότα · χαί δείον μέν δολίως 
αρβφαινόμενον, δαιμδνιον δέ τά ές χρύφιον. ΕΙ δέ 
ΐΜύτος δ υποκριτής, «ώς άν είτ] δμοιος δ τ% χαχία 
=αλαίων; χαί πολέμου με νος μέν ύπ1 αυτής, νικών 
8 αύήν έγχρατώς · χαί χολαχευδμενος piv, άνα· 
vewev δέ χαί χαταπτύων αυτής, δτε φιλεϊν αύτδν 
έδελαε· Άλλά ταύτα μέν ούτω καθιστάσθω μοι, τάχα η 

μένααεμφώς έχοντα, ίσως δέ χαί Αλλως. 
Οί δέ ύποχρνταΐ, ών χαί φθάσας πεπείραμαι 

χαί είσέτι πειρώμαι, τοιαύτη ν Ιχουσι χαταγραφήν. 
Ύχβτοιούνται πρδ τών άλλων τδ φίλιον, ποππυζον-
«ς τ*ν παρατυγχάνοντα, θώπτοντες, αίχάλλοντες 
Αςοία χαί τινα χυνάρια σαίνουρα, κνυζώμενοι, προ-
χυλινδδμενοι ποδών, λείχοντες μιχρού χα\ Γχνη, πρδ 
twv «ιλου μένων βαΟζοντες εύνοίχώς δήθεν, π£ντα 
«ηβδντες, πάντα λέγοντες, δΓ ών άν έφελχυσωνται 
ένΟρωπον, προσανάχειν αύτοίς ώς έταίροις φίλοις · 
ώβίοντες, ού μόνον, δτε δάχρυον δ φιλοόμενος έκρή-
ξιι βλιδερδν, Αλλά χαλ, δτε που χαίρων αύτδς πάθη, 
wl owjvixa δέ ούτω συμβάν δφδαλμία επιγενόμενη 
Η « * τήν δψιν ώς είς δάχρυον, δ πήγνυται χαί 

982 
perficit, ε «pdeado pneser* 

vaas, auateniafido ΓοΠίδοβα», et Inpaam erigens. Et 
aana qvi caHeroqum quidem pronaa eat ad maliiiam, 
aed apiriiali moderaiione erigitur, DOO appellalMtur 
aimnlator. 

ll.Stmulatoreia quidem esse acimueeom qui bona 
apecie el apparealia videlur utilta et divinum cre-
deretur unguaoium; interius auietn ioutilia est ae 
foeiet; fraudulenierque divlaus apparet, dum ae« 
ereto daunoniacut «st. Si varo lalis esi hypocriia, 
quomodo ei siwilia eaaei qui cum maliiia Iuctaiur ? 
qai quidem ab Ula bello oppreasua iilam Uinen 
CrmUer viacit; ei adulatua ab aadem, respuii et 
eooapuit illam, qoando vult osculari euou Aua-
man baec quidem rolhi aic aiatula ainl, forle qui-
dem irrepreheasa, aliqaando vero raprebendenda. 

12. Hypocritae vero, quoa jam experiua sum ei 
adbue experior, talem subeant deltueationein. Fiu-
gunt aote omnia amicitiam, subeaot provocaatea 
•cctirrentem, adulaoles, mulcenies, ut faciunt 
calali caadam noventee, gannienles, ad pedespro-
νοίυϋ, tesligia fere lambenies, eoram dileciis, beni-
gne sane, lairantes, omnia facienlee, omnia dicen-
tes, qoibus alliciant hominem ad assuescendum ipsis 
al cbarU sociis; piorantes, non solum, quando 
amicua in tribulaiionis lacrymas emmpit,sed eiiam, 
cuno forte gaudens ip«e sic aflicitur, et cum super-
veotens oculorum morbus visum dolore prcmit 
tanquam ad fleium, qui coagulelnr in lippiiodinem. 

naiuralem ipsius lypum exprimere conanles; et 
ila quhleoa flenlee; l*lanlcs vero interdum quidcm 
urbane, quando laciiiiam adulalns babet; boo 
autera alias, si foraan raucitas vel parva tussis ΐIII 
supervenial. Conspicali enim Ulum ridenlem auffo* 
catoque fere similem, ad itnilaiionem ejus cacbtnni 
componuntur. Quod 8$ pulex momorderil, ut signo 
manifeslelar, vel insederil musca, parati sunt ad-
Yersos roordentes arma capere^adalaiores. Si vero 
forte qaamdam levero snggillationem vel subob-
acurom paiiaiur offendiculum, ASsculapio Pana« 
ce«que Ubant, insuper et Jasonem ad corationem 
faivocaolea. Cam aulem in slftrnulameatum exagi-
letur, pap»! qaae aaluiattones et qnalia vola ! In 

ιΐς λήμην. Πάντη γάρ πάντως μεδοδεύουσι, τψ γε· Q Ubique enim omni modo studeui irriso conformari, 
σοσχηματιγεσδαι, άχριδούμενοι τήν πρδς 

&ο^»εύφυβςτύττωσιν· καί ούτω μέν χλαίοντες, 
χαίροντες δά αστείους μέν Γσως, δτε χαράνό δωπευ· 
^νοςέχει* τδδέ χαί άλλως, ή χέρχνειν ή βήχειν 
*,Κ*με έπέλδοι έκείνψ. Ύποποιησάμενοι γάρ, δοκείν 
*Τ7·βθβι γελώντα έχείνον, συνδιατίδενται τψ χαγ-
ΙΜ)ΐφ είς ομοιότητα · ψύλλης δέ ένδχχούσης, ώς 
ίτιβημήνασθαι, ή μυίας έπιπετασδείσης, έτοιμοι 
πΐέχλονορείν χατά τών ένδαχόντωνοί θώπες. Εί 
Μτος δπώπιον ^ πρόσκομμα πάθοι βληχρόν τι καί 
έμυδρδν, σπένδουσιν *Ασχληπιψ χαί έΤαναχεία, συν-
ΐίαχαλουμενοι χαλ τήν Ίασώ πρδς δεραπείαν. "Οτε 
« **\ είς πταρμδν έξανεμωθή, ρ*6α\ τών προσκυ-
,̂αατων χαί τών εύφημιών I Άγωνιώσι, χαί χρο* 

^ 4 *χνην τινά έφιζΑνουσαν ίδόντες τή τού φίλου D angoribua aont iramam vel glumam in aniicf veslU 
4«6ολ||. Καθημένψ παρίστανται Ατενείς, τάς χεί
ρας Ιπαλλάξαντες πρδ τού κόλπου, ώσεί καί βασι-
^Ιμπροσθεν, εθελοντές οίμαι καί *όπίσω συνδή-

τερσικώτερον αύτάς, ίνα τύ δουλοπρεπές είς 
*Ww έμφήνωσιν. Έξαναστάντος αυτοί σχόλλοντσι, 
β»ρούμενοι, δτι δράσαιενή έξ επιταγής, ή άλλως, 
δ̂ιδοντι παρομαρτούσιν, δσα χαλ δτρηροί θεράπον-

φιλονειχούντες τήν πρόοδον. Μακαρίζουσι τούς 
Τεμένους τδν άνθρωπον. ΕΓ τι λαλήσει, φαντά-
towiv αύτδν, δλίγον μέν τί έστιν, έάν αίς Δημοσθέ-
"Ρ, οίδέκαΐ είς αύτδν Έρμήν. Τοξεύων, είς Άδα-
piv ιίχαζιται τον περίχλυτον · τρέχων, είς] Βορεά-

ανάγεται· μιχρδν γάρ, είπερ είς Περσέα, τδν 
«**τις έφη άρ6υΧ5πτερον. '^δων, Όρφέως έμ 

Dieoto •apersedeotem videnies. Apad sedeniera 
aatant aiienii, manibna ante ainum coosertia 
tanqnam io regi* conspecta volentes etiam, palc^ 
peraico mora, reiro llgaiaa Hlas babere, ut ad ter-
viendom devoii magit appareant, assorgenie, 
iaborant illi , obaenrantes quid faciant vei ex jussu, 
tet aliter, iier facientem comitantnr, veluti celerea. 
aervi, progresaum xmulaotes. Beatos praedicani 
qvl genoerunl bominem. Si quid loqoalur, illun 
parum abest qui» vel in Demoslhenem, plurea 
eiiam iu ipsam Mercorium iransfigureni. Sagittana 
Abaris famam adsequat; currens, aquilonibus a i -
eiioilatur; parum enim, si Persoo, qui, velul 
aliquis dixit, pennipes eral. €anians, Orpbeo 
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musieior ease praedicaiur. VlfOtn 8»c celebralum Α μελέστερος etvat άχούει. Καλόν είναι μανθάνιιχε\ 
Nireo praeponil, el eoper omnfa felicem eeee mun-
dare aiunt, quod lalero exomationis graiia obti-
ituerit bominem. Dniim qnid ad elcvaliouem amici 
relinquual imeniaium, boniinem facere Deum, el 
In sacram extollere columnam. Aitamen divinum 
ac diviniasiinum atquedivum, atque Deoairoilem et 
Deo parem et Dei semuhim, el si quod esl bujat-
modi venerabifo cognomentum freqnenter appellant 
bominem. Mane »e lavanli asialunl : a dormiente 
eedulo inuacas abigunt; spuenlU non sindnt calcari 
O i i l i Y a i i i , non fastidiosam illara esse putanles, 
aed amo-nam visu. Asceitdeniem in subjugale tau-
roeris extolfuni, el adbactentes illi« veluii HWSCK 
ciipediis, de rediin persuasum bnbere nolunl, 

υπέρ Νιρέα τδν περιαδόμενον. Καί έπ\ πάσιν tufej. 
μονείν τδν χόσμον φασίν, δτι τοιούτον είληγεν άν
δρα είς έπιχόσμημα. "Εν τι Αφιάσιν αΤναι άσάλευτβν 
είς ύπερΰψωσιν φιλιχήν, τδ δεοποιήσαι, χα\ είς 
ίεράν στήλην άναστήσαι τδν Ανθρωπον. Τδ μέντοι 
θείον χαλ θειότατον χαλ θέσχελον χαλ θεοείχελον χαί 
τδ θεοειδές χαλ τδ θεομίμητον, χαλ εί τι τοιοϋτον 
σεμνδν δνομα, συχνά χατεπφδουσι του Ανδρός. "Έτι 
λουομένψ παρασταχούσιν * ύπνοΰντος άποσοδονα 
τάς μυίας προμηθιχώς· πτύσαντος ούχ άφιάοΛ *α· 
τηθήναι τδν σίελον, μή αιχχδν αύτδν είναι φιλοκ-
φούντες, άλλ* ήδύν βλέπεσθαι. Άναβαίνοντα είς 
ΰποζύγιον Αναδάλλουσι κουφίζοντες, χαί παραχβ· 
λουθοΟντες δσα χαί μυίαι γλυχάσμάτι, ούχ έθέλουει 

Enarrant qtioque ctlumnias, conlra quas, amico B **ίθεσθαι είς άνάχαμψιν. 'Αφηγούνται χαί διαβολές, 
inleuias, ipsi sane decerlarunt, qnasque coniuia-
venint, ei ipsas iton veras, aed flctas, acelerati. 
Adulalum sic ironice ipsi contumelia afflcienies, 
argme comminiscunlur vita» communilalem el 
aubstantix dietribuiionem, \ini ampboraa, et alios 
auttimni fruciug, ei ratinos placentis refertos, 
illi proferenles. Et comedentem quidem et biben-
teui ad intcmperantiam incitanl,*Jt ipsi praetcxunl, 
ad viue suslemaiionem, scd alias puto, ut ipsius 
gulam ebrielatemque risui babeanl : verum si non 
saiiaiuiii illum «gre feriiul in apparcitiia, magis 
iamen gauderenf, quod ipsi laute replereiUur. En 
aatcin aliquid novi magis : tnysleriis inilianlur, et 

ων δήθεν έπιφερομένων τψ φίλψ αυτοί προέστηΜν 
Αντίμαχοι χαί ανέτρεψαν, χαλ αύτάς ούχ Αληδευού-
σας, άλλά πλαττομένας, οί έπίτριπτοι. Ύδρίζοντις 
αύτολ ούτω πλαγίως τδν χολαχευόμενον, σοφίζονται 
χαί βίου χοινωνίαν χαί περιουσίας Απομερυμ ν̂, 
βίχους οίνου περιφορούντες έχείνψ, χαί όπώραν άλ
λοτε άλλη ν , χαί τρυδλία πεμμάτων μεστά, Κα! 
έσθίοντα μέν χαί πίνοντα συνεπωδούσιν ιΐς xfr,-
σμονήν, τδ μέν φαινόμενον έπί συστάσει ζωής, άλ
λως δέ οΐμαι, ίνα χαταγελψεν αύτου είς βοροτητα 
χαί οίνοφλυγίαν. Μή έμφορουμένου δέ δοχοΰη μεν 
άχθεσθαι, χαίροιεν δέ άν μάλλον, δτι αυτοί πλησθή-
σονται δαψιλώς. Τδ δέ χαινότερον * χαί μυβτηαέ-

. f . ζοντατ, χαλ κρύφια οίκεία ή δράσαντες ή πλάαενκς, propria secreta, quae vel fecerunl.vel excoguave- r * . ; \ * ± ! · « r * · r r ; * β . u έκκαλυπτουσι, καλ αυτά χείριστα, χαλ ως οία τ:0βψ· 
runt, revelant, et ipsa pessima; et tanquam amico 
loqui credereque cuncta in animo reposiia, ausi, 
iitiseruin ei tunc provocani ad consorlium » ul et 
ille quasdam aooruAi secrelorum manifestel. Et 
baec quidem ipei faciunt, et hia aiia plura pejoraque, 
uaque dum praesiigiis deceperini inescalum, illique 
persuaserint ut ipsis coufidat ei quasi reciia aroicis 
inbxreat. Gum autem inlra relia roiserandum bunc 
pasacrculuin caplum retinueriiit, tunc simulaiionie 
nebalam abjicientes, apparent, amicilia vera aicquo 
maliiia splendtdissimi. 

15. E l quomodo iraclent hunc bominero, ego 
aclo, fratres, el voa sciiis, el ante voe eciunl acri-
piores, imo omnis mundus: unde superfluum eiset 
exponere quae de caeiero auditu non SUD( digna. 
Araneua qui i u culiccm, capitim reiibus leue-
ret, animalculum offenderei. Scd isiud per alienua-
lionem dicitur. Leo vero sic irrucrei ovl, animaiqua 
denle discerperet, bicul illi miscrandum amicuto 
discrrpunl Ixlanies, imo vero bilaria canentea, ul 
eiiam cum ipsis veluii canibus ludibria conspician-
lur. Non enim erubescum, sed osieniationem 
amanl, quasi per chorum el canlilenam, talia com-
plenies hi andaces et mieerabiles : uiium quidem, 
qrjod audacier adversusamiciiiam agunt; aliud vero, 
ouod nibil laudabile fuciuni. 

14. Uaque nonjam amiciiiam blandiiuentU ulli-

(5ηχότες φίλψ λαλείν καί παρατιθέναι τά έν ψυχί 
άπαντα, προκαλούμενοι τδν έλεεινδν κάνταυθα είς 
ομοιότητα, ίνα καί έχείνος των τινα παρ* αύτφ άπο̂ · 
^ήτων έχφήνη. Καί ταύτα μέν ποιούσιν αντοί, χε) 
τούτων έτερα πλείω χαί χείρω, έως άν χαταγοητεί-
σωσι τδν δελεαζόμενον, πείσαντες θανείν άχείνοις, 
χαί προσανέχειν δσα χαί φίλοις όρθοίς. "ϋτβ δι 8η-
ρααάμενοι έσω παγίδος τδ οίχτρδν εκείνο στρουθίον 
χατάσχωσι, τότε δή τδ τής ύποχρίτεως άπαγαγόντις 
νέφος, έκλάμπουσι, τή πρδς άλήθειαν φιλία χοΛοΰτα 
κακία περιφανέστατοι. 

ιγ'. Καλ οία διατίθενται τδν άνδρα, έγώ τε οίδα, 
ώ αδελφοί, καί ύμείς οίδατε, καί πρδ υμών οίδασιν 

Φ οί βιδλιογραφήσαντες, καί ό κόσμος δέ άπας * fcfc 
χαί περιττδν άν είη, έκθέσθαι τά χαί άλλως μ̂ οΐ 
ακοής άξια. "Αράχνης άν τις ούτω κώνωπα περύα-
€ών, οΤς διχτυούται, χαχουργοίη περλ τδ ζωδφιον. 
*Αλλά τούτο μέν είς εύτέλειαν πέφρασται. Δέων ̂  
ούτως άν έπιδρίση προδάτψ, χαί συσχών διαστάη-
ται τδ ζώο ν, ώς εκείνοι τδν οίκτρδν φίλον διαστα· 
ράττουσι χαίροντες, μενούνγε μέλποντες εύφρόαννα, 
ίνα καί έπ' αυτών δαα καί χυναρίων μέλ^ηθρά τινα 
Οεωροίντο. Ουδέ γάρ έπιισχύνονται, άλλά χα\ φιλ-
ενδεικτούσιν ώς έπί χορψ καί μολπή, τοιαύτα π/.ημ-
μελούντες οί καί θρασεις και τάλανες · τδ μέν, &:» 
τολμώσι κατά φιλίας, τδ δέ, δτι ουδέν τι δρώσι μ· 
καριστόν. 

ιδ'. Ούχούν ούτε σαίνουσι τού λοιπού τδ φίλ:ον, 
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ofo χΧαυΟ,μου χαλ χαράς μερίται φαίνονται, ουδέ Α ciunl, jiec ΙϊβΙιιε el gaudii parftdpea apparent. 
έμδνειν ή θεραπεύειν προσποιούνται, καλ του τιμάν 
χε\ εύλογβίν τδν πρψην φίλον χαί εύδαιμονίζειν άπ-
Ιχονται. ΑΓρειν δέ αύτδν έπί χειρών Αναβολέων δίκην 
«joOtov άπέχουσιν, ώστε χα\ βοθρεύοντες χατα-
βαλλουσι, χαλ έπέχουσι δέ * χαλ εί τι έχορήγουν τφ 
φίλιρ πρδ; δεξίωσιν, εί δε* χαλ μυστήρια έκειμηλιώ-
ravio που φιλιχΑ οί πρδ τούτων έξερευγόμενοι μυ-
ατηριαχά, χαλ αύ πάλιν Αντεισδεχδμενοι, ούδ* Αν 
qyaia χύσις ήτισούν έχβράσοι 0φον άναβάλλουσα 
το χατ* αυτήν Αρχικδν ύδωρ, ώ; εκείνοι έξεμούσι 
ύ ταρατεθειμενα κρύφια. Ταύτα δέ πάντα διατί 
ΙΛ\τίνος ένεκα; "Οτι φαυλότατων τι παραπεσδν 
άραγμα, ουδέ δβολού άξισύμενον, έλύπησε τδν ύπο-

nec tueri vel servire flngoni, et ab honorando bene-
dicendoque ac pratdicamto beaium bunc hesternum 
amicum, abatineni. Tanlum auteip abesl ut, equi-
eonum instar, illnm in manibus tollanl, ut cum iti 
caveas praccipitenl et obruant; ei si quid amico 
auppedilabant ad amicilise signum, et t i aliunde 
mysierta amici quopiam «ervanda reponebant, illi 
qui aniea divulgabam mysteriosa, ul vicieeim obtl-
nerenUnon faciiius fona ebullienlis aquae saam font.v 
nalem aquam emitterei, qnam isii reposita secreia 
eructant. Hxc amem omnia qnare etproptcr quid? 
Quia ree altqua viliaaima superveniens, nee oboli 
aeatimanda, conlrislavit siinulaiorem, despectotn, 

χριτήν παρεωραμένον, ώς άν αύτδς είποι, άξιων R aicul H>se diceret, domitiaiionem in omuibus auper 
&*τοτ:χώς ές τδ παν τφ κολαχευομένφ προσφέρε 
σδαι, χα\ μηδενδς άποτυγχάνειν έξ εκείνου, ών 
έφίεται * δ πάντως ούχ Ιστιν έν τφ βίψ πρδς ούδενδς 
γίνεσθαι, δπου γε πάς άνθρωπος ουδέ τού οίχείου 
κρατεί διόλου βουλεύματος, άλλά τι κυράπας έν 
σταΟερώ, τήν σήμερον αύριον μεταβολών, άπεχει-
ρπονησε τήν οικεία ν πρδθεσιν. Τί δέ φημι αύριον ; 
δεον είπείν, δτι αύθωρδν, τά τι άλλα, καλ διότι ού 
τόνο αχαδον πρύς άλήθειαν, τδ τάς φρένας πρδς 
τύχαςχεχτήσθαι ή μας. 

te\ Καί ούτω μέν τά ές φιλίαν κακούργου σιν οί 
τ% εγκριτικής αί ρέσεως, δτε μεταχειρίσασδαι τδ 
χατ1 αυτήν πρόδωνται. Καλήρχει μέν ένταύδα φαύ-
Vw; εκλεγμένους αυτούς αφείναι βάλλειν ές κόρα· 

aduialum babere volens et ab illo nihil eorura qtne 
deahterat, non obtinere : qtiod iu v iu proreaa a 
nemine poleat obtineri, obi qnidetn omnis bomo 
proprix volunlatis non est oinnino doniinus, sed, 
postquam aliquid firmiier statnii, hodierna die in 
craalinam coromuiata, proprium abjudicavii pro-
poaitum. Cur auiem dico crastinani{? dium opor» 
lebat dicere illico; istudque, inler c&lera, quia 
non eat oronino a verHate alienum, quod aenana 
Juxta fortunam babeir.ua· 

15. E i iia quidem bonum amicitise perverlant, q«« 
pertineol ad aeclam bypocrilarum, ctim id, qood 
ipakueai, admmietrare luculentiuaaggressi aunL EA 
qutdam ibl Mifficiebai iaios de pravltale convictoa 

*ας. Ό γάρ τηλικούτου χαταπανουργευσάμενος C de grada dejiiere. Qui eniin adveraas tantnia 
αγαθού, χατά ποίου έτερου εύλαδηθήαεται μή άν-
ίφίεααβει; Έπισχαψώμεθα δέ δμως χαλ έπ' άλλοις 
φ αυτών μοχθηρία ν, δπη έπιτιμιας άφώρισται 
έηυγνάνοντας * ού>δε\ς γάρ τήν τοιαύτην αγνοεί μο-
χδηρίαν, δπη έπιτεμίας άφώρισται * άλλ* ώστε συν-
αγαγείν τι χαλ αύτολ πρδς χατάχρισιν, χαλ προσε-
ειβελιίν τψ χατ* αύτης μεγίστψ κάδδψ ψήφον μίαν 
γούν τινα μέλαιναν, τήν διά γραφής ταύτης, δμοιον 
ύς ιί χαί τίνος άλιτηρίου λάίνον άμφιεσαμένου 
vRtfya, δν αύτψ ή κακία έξυφανεν, εί; επίσημο ν 
Ιτταοιον περίβλημα προσεπι^ίψει χαλ αύτδς έχ 
εαρ&ου λιθάριον είς άφοσίωσιν έθιμον. 

ι?. θεωρητέον ούν τον ύποχριτήν, δποίός έστι 
ΜΙ b rij πολιτική κοινωνία, δτε τάξεως που περί-

bonum perverae egil, contra quod aliud verebiinr 
audacter ferri ? Exami»emua tamen, et io aliie, 
ipaornm praviiatem, ubi cauaura aignata eai occur^ 
reulibus. Nemo enim ulem ignoral pravilaltm, 
obi censura noiau eat; sed noa eiiam aliquid col-
ligemui ad ccndemnationcm, et, maximo coutra 
iltini sulfragio, auffragium unum iqquara gallemm* 
gmnt, qeod eat illitts accuaaiiunis, superadjicie-
mui«, quemadmodum s», bomine sceleato lapideam 
tuuicam iuduto, quam ipsi roaliiia texuit, iu ai-
gnatum aepulcratn et ipae transhor ex via pal-
Jium Upideam ad expialionem ex raore conjiciaL 

16. Conaideremus igilur simulaiorero, qualis sit 
io civili coramunitale, ai qtiando ad insigneui 

•I Η V » · » r * w 

εανοΰς έπιτεύξεται.Άμα είδεν αύτδν ή Αγορά ή τδ 9 perveneril ordinein. Siatim ui conspexit eum forum 
βουΐιατήριον, καλ ευθύς περιθέμενος τδ τής εύσχη-
μοσΰνης, είτ* ούν εύλαβείας χαλ προσοχής και ακρι
βείας προσωπείον, βουλεύει μέν βουλάς άγσθάς, 
αγορεύει 6έ τά συνοίσοντα * χαλ ομιλών μέν έπιλέ-
γι:αι νουν, δς προφερόμενος ώς είς θεού φωνήν 
έπηχεΐται· πράττων δέ αφορίζει τδν μώμον έξ 
εαυτού, ώς καλ φθονεΐσθαι τοίς γε βασκάνοις. Καλ 
διάκων μέν ούχ Αν ές Πρόσωπον άποβλέψη, ούδ* άν 
ωταχαυχήσηται αύτοΰ δώρον * μέσος δέ άλλως γι-
νέμενος πράγμασι, τήν ενάρετου συντηρεί σύμδασιν 
%φτφ χατ* άρετήν. Κρίνων δέ άπορθοί τήν γνώ-
Rv ιίς ευθύτητα θεοφιλή. Έπανασώζει άπαν άφαί-
(*μϊι χα^ησιάζει τδ δίκαιον, περιγράφει τδ άδιχον, 
κ^ϊει δεόντως, έπιέιχεύεται πρέποντος, καθείρ-

τεί aenatua, exiemplo majestatis, alve circum-
speciiome ei prudemias necnon obsequii perso-
nam tndatus, consiliatur quidem consilia bona, 
el loquitnr verba magnaa uiililaii fulura. Con-
vcrsando aenlentiam qnidein concludit, qa« prolata 
lanquam ad Dei vocem aonal; operando veto $tc 
a se reinorei reprehensionem, ut invidig saltem 
flai objecium invidi*. Arbtler factus, non ad vul-
tum tinquam atlendel , nec st donttm invi ο 
ipsum gloriari audeltil. Mtslus alititide fiegotiis, 
lau tabiiem concilhilonem , fermone secandum 
virtiitem fatto, conservat. Judica/ts, senteniiam 
juxla re<:liiudinem Deo plaeitam, dirigil. Omne 
resiaurat abrcpium, aperta juaiam declarat, repri* 
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mit lnjusiutii,piiiiiloppor(iine, clementia con venien- Α γνυσι χραταιώς, άφ?ησιν έπιειχώς. ΕΓποις Ιν itt(. 

νον Αρετής άφίδρυμα. Πρδς γάρ αύ τοΤς Αλλβις ter mitur, firmilcr coercet, clementer ditniitit. 
Eum viriuiis imagiuem dixeris. Praner enloi caetera 
«oster homo priroum fingil et bumilitatem el ve-
ritatem : homilUalem, eo quod omnium est senrus ; 
verilaiem, quia non dicerel alhguid bonum, quod 
tale non eseel. Operatur maxime pulchram hanc 
dyaiiem; eos qni sunt in maximo gradu exuiui, poat-
quam in eis illam demonstravil et curavil. Eleva-
tus quasi duabus aureis alis, verilaiis sciticei et 
humiliiaiis, a senalu popaloque amatur. Exinde 
quodronque civile negoiium in iuanutf ejus venit, 
sed praeseriini negotlajprivau. Solet etiim,eui non 
semper, frequenter saltem, illi de re publica cu-
ranli superaddi rerura privaiarum cura. Adeuut 
igkur illum, qnibuslibet horis, innumeri, coro« 
manlcaturi de febus omDimodls, puta de ntipiii*, 
tle mercaiionibus, detiique de omnis generiscouven-
lionibus. El esi ipsis ille bonua annus, quem non 
ttquaret aumis supervenitns feliciseimus; iacilit 
ad omnes ei de nulta praviiate conviclus. liaque 
sensim sensiraque ascendit ad gloriam, ei alii 
faroae sublevauis, non operose pedibus ac manibua 
aurstim lendK, sed commode per aera, tirquam 
alaiu», exsurgii. Postquam aulem oimtes perversis 
Viis ad se traxerit, ei sic ad ipsum deveneriui, 
et verbtim ι Bonus ille, > passim hie fuerit dU 
vtilgatum, tunc veleretn illutn Deoceti in mentera 
ciio rememorabH, qui suos concives jusiilia re-

προεποιεϊται δ άνθρωπο; τήν Αρχήν καλ τδ ταπεινδν 
χα\ άληθευτικδν · τδ ταπεινδν, οΤς θεραπεύει χρί-
παντας* τδ άληθευτικδν, οΓ; ούχ αν φαίη τι άγαθδν, μΐ) 
ούτως Εχον. Πραγματεύεται δέέπιμαλιστατήν χαιήν 
ταύτην δυάΙα,Αποδυδμενος τούς έν μεγίστω βαθμφ, 
χα\ έπιδειξάμενος αυτήν έν έκείνοις, χα\ τεθεραπευ. 
χώς. Και άνυψωδελς χρυσαΐν οία πτερύγοιν τ{| χατί 
τήν άλήθειαν χα\ ταπείνωαιν, φιλείται πρός τβ της 
βουλής, πρδς τε τοΰ δήμου. Κάντεύθενάπαν πράγμα 
πολιτιχδν ήχει είς χείρας αυτό), ούχ ήχιστα δε χα\ 
τά Ιδιωτικά. Φιλεί γάρ, εί καί μή έσαελ, ές γούν το 
πολύ, τψ έπιμελομένψ τού κοινού προσεπιβέλλεαθει 

g καλ ή τών Ιδία καλ καθέκαστα επιστροφή. Φοιτώσι 
γούν παρ* αύτδν μυρίοι δσοι, καλ δσαι ώραι, χοινω-
σό μενοι περλ αραγμάτων παντοίων, τών χατά γέ 
μους, τών κατά εμπορίας, τώ^χατά συναλλάγμιτα 
παντοδαπά. Καλ Ιστιν αυτοί; δ επέτειος άγαθδς 
οϊτος, δν ούκ άν τδ έπιδν χαταλάδοι έτος άγαθυνό-
μενον * εύχρηστος έφ* άπασι, μηδέ μιάς φαυλότητος 
Αλισκδμενος. Καλ τοίνυν Αναβαίνει ές δσονκσλίίον 
τή εύκλεία, κα\ φήμης πτεροίς χουφιζόμενος ούκ 
άνα^ιχάται πονήρως. Αλλ* εύμαρώς αίθέριος ανει· 
σιν, ώς οίον πετάμενος. Έπα ν δέ πάντας ιφελχύ-
σηται τφ χατά πονηρία ν μεθοδεύματι xaV προς εότφ 
εκείνοι γένωνται, χαλ τδ Άγαδδς ό δείνα πανταχον 
τών έχείσε διαφημισδείη· τότε δή τδν παλειδνάηέ» 
χην έχείνον Αναπολήσας τάχα είς νουν, δς τους 

rumqtre communiura cura demulserat, «t sic ln Q έγχώρους δέλξας τή διχαιεπραγίφ χαλ τ | τών κοινά* 
archoulem assumpiua, postea fortiier HHs inbaesit, 
quse non conveniebani, ipse qaoque ad eimilia mn* 
latar. Et qualiler tractel vel banc urbem, quaaa 
obtinere poloil officioseregendam, vel banc pagnin, 
apod quem habiut, vel hoc oppidulam, in quo 
edncatus est, deducendum quideio <8t ex blslo-
rm et monumenlit, colligendum aateni eiiam cx 
1>ig quae velui obique fluot; mllle namque talia priua 
conspocta, hucusque eliam tldentur. Nobis autem 
dicero> sufllciet, oculis acutis opaa esse alioquin 
homini aic elevato, ut io ae post aaeuiiipUonem 
dare perapieiat, necessarias autem esse precea, ul 
«xinde possit subHmia humilia speciare. 

17. Porro iranaeoiidum est ex boc primario con- 0 
«peciu ad ea quft inferiora bumilioraque suul, io 
graiiam textune aermonia variegaiae, hiequa qua-
libuscunque per unius colleclivi modum immo-
randum, nelougias in injucuuda inaieria immore-
fimr, siquidem, velul portenta, sicei de isiia aeruio-
tiea ooeroai auut. 'Suni^eiiam in illia passim locia 
iaies ariificea. Non enim vuli malum a miuiiuia 
abiiaiere, aed per oinoia aine relinentta progredi-
ler. Simirlafis quippe <naUii« «opbisla, vel potitis 
verba Dci uaurpana, ex varbia iHtus ad ramuloa 
dsemoniacoa illud proferl adulteraium : ι Videta. 
ne conieiniiaiia vel uouui ex pusillia iaiis *, t 

έπιμελεία, χαλ άποχαταστάς ούτως εές Αρχοντα, είτε 
επέβαλε χρατερώς, οίς ούχ έδει, μεταβάλλεται χεί 
αύτος έφ* δμοίοις. Καλ οία διατίθεται ή τήν πόλιν, 
ήν Αν λάχοι περιέπειν, ή τήν κώμην, χαδ* ήν αυλέ* 
ζεται> ή τήν κωμόπολιν, ής άπότροφος ηύξηταε, 
άναλιχτέον μέν έχ τών ί στορ ιών χαλ τών συγγρα
φών, προσεπιλεχτέον δέ χαλ άπδ τών ώς εκάστοτε* 
μυρία γάρ χαί τοιαύτα προτεδεωρημένα, κα\ εισέτι 
νύν βλέπεται· Ήμίν δέ είπείν αρκέσει, ώς οφθαλ
μών οξέων δέεται τού λοιπού δ ούτως άνειλημμί· 
νος, άναδλεπόντων τρανές έπ* αύτδν μετά τήν άνα~ 
ληψιν, χρεία δέ κείεύχών, εΓπως έχείθεν έψορευει 
βλέπων τά ταπεινά» 

ιζ'. Μεταβατέον δή έχ τής κορυφαίας ταύτης 
περιωπής πάλιν έπλ τά κατωτέρω χαλ ταπεινότερε, 
διαπλοκής χάριν ποικιλτικής τής έν λόγψ, χα\ 
ένδιατριπτέον αύτοΓς έφ* δποσονοΰν έν τψ καθόλου 
συλληπτιχώς4 ίνα μή ές μακρδν άγλευκεί πραγμα
τεία ενδιατρίβω με ν, έπείπερ καί φορτικοί, ώτχιρ 
τά μισητά, ούτω καλ οί περλ αυτών λόγοι, Είσλνέν 
τοίς έκασταχού τόποις καλ χειροτέχναι τοιούτοι. Ούχ 
έθέλει γάρ τδ χαχδν ουδέ τών σμικρότατων Απέχε-
σΟαι, ά>λά διά πάντων άνυποστόλως χωρεί. Τπο-
χρινόμενο; γάρ δ σοφιστής τής χαχίας, μάλλον μέν 
ούν ύποσυλών τά τού βεοΰ βήματα, παραποιεί έχ 
τών εκείνου τοΤς δαιμονοφορήτοις θεραπευταίς τό' 

* Mairb. χνιιι, έ(ί. 



DE SIMULATIONE. Μ 
Οράτε, μή χατφρρονήαητβ μηδέ γούν ένδς των Λ bamiwbof, aitt arliado&a. Wcirco qui aabatuii 

μικρών τούτων, ι εΓτε ανθρώπων, εΓτε xa\ τεχνυ 
fipiwv. Λιο χαλ οί ταϊς τέχναις παρυφεστώτες ύπο-
χρκβλ, Αγαθοπραξιών κατάρχοντες, δσα. χαλ δελεα-
εμάτων, χαί τινας αγαθούς ή χαλ Αλλως περιφανείς 
δι1 αοτών θηραεάμενοι, χαί επαγωγοί φανεντες, 
ευτίχα συνεπάγονται χαλ τούς έτεροίους, Είώθαμεν 
γάρ οί άνθρωποι ταίς τών χρηστών Ανδρών χαίρειν 
μιμήσεσι, πολλοί δε χαί ταίς τών Απλώς μειζόνων* 
Έχειδάν δε πλείους έπαγαγωνται, χα\ εύδαμού 
φαύλη περί αυτούς ύπόληψις προφαίνηται, μετα
βάλλονται χα\ αυτοί· Καλ οί πρψην άληθευτιχολ χαλ 
έεράγμενες, χαλ δλως μή βαρύνοντες τδ φυλετιχδν, 
μηδε τούς μισθούς παρατείνοντες, χαλ τά τεχνιχά δέ 
αχριβούντες, χαλ ούτω χρηστοί πιστευθέντες είναι, 

artibua «iiBulalores, boooi actua flugeotea, qoaat 
illeciamenta, quosdaiuque bonoa vel aHlcr iosignea 
inier ipsos ranali, blandique ducea visi, coniinuo 
aibi sociaoi ei aliog. Sotemus «nim boiuines booo-
rum iimlatiooe virorutn, pluresque ahnpltciier raa-
joruai iniUHione gaadere. Poaiqoam autem pluri-
moa aibi junxeruni, et mioime prava vidatur apuA 
iHoacougregaiio, muuntur et Ulu Qui prius vcracea 
«i ainceri, now omnino contribnlea gravabaot, aec 
detinebaot mereedea, aed arie facia eurabani, ei 
aic probi esae eredebaotur, bouuio quidem supar 
divitiaa babuiate noroan miniroe ainanl, cuilibei 
autem improbitaii tl inbooesto quseatui cedunt; 
praserliwque, ai sorte contijigU ipsis ul arcbiiecli 

μιαούσι μέν δνομα χεχτησθαι χαλδν υπέρ πλούτον, Β * Μ e t publicia praesinl operibus, inler alia quae 
γίνονται δέ βδελυρίας άπάσης χαλ κέρδους αίσχρού 
ήττονες* χαλ μ&λλον, εΓπερ άρχιτεχτονείν λάχωσι 
χαλ δημοσίων προΐστασθαι, Αλλα τε πλημμελούντες 
ένοσια, χαϊ τούς υπουργούς χολοδούντες, ών μισθού~ 
νται' οί φέρουσι μέν βαρέως χολουόμενοι τού μι-
σθοΰ, ύπομένουαι δέ τους τοιούτους εργολάβου;, δε-
διδτες οία βαρείς έργεπείχτας, εί μή τού κέρδους 
ίχχωρούσιν αύτοίς. Καλ μήν χαλ οί έν τοί; τοιού· 
τοις είσέτι πλέον μικροΰποκριταλ, ο! τούς χάλικας 

oomroiuunl facinora, submissorum operariorum 
mercedes mulilant. Igii quidem segre ferunt mer-
cede frustrari, aed bujusmodi couduciorcs opcrum 
au&iiiient, gravea eos limeulea laborum exaciorea 
babere, nUi quod sibl lucrura retioeani.Ei vero 
aunt in lalibua non admodum simulaiores; qui 
lapilloa ecilicet afferunt, luortariumque ?ac calcern 
molliuol, inilio quidem, parlienlibus opera viden-
lurprebisinceriqae pr» se ferunl gpeciem, brevia-
sioio vero poateA in contrariuui couimutantor. 

χαλ ΑπλοΙκολ τυπούνται τήν 
δηλαδέ) παραφορούντες, χαλ τδν πηλδν ή τήν τίτανον 
εργαζόμενο», τάς ΑρχΑς μέν» δτε γνωρισθώσι τοίς έργοδοτούσιν, εύήθεις 
έεεν, μικρδν δε δσον έξαλλΑσσουσιν εαυτούς είς τΑ έμπαλιν. 

ΐ))'· Ούτε» χάνταύθα σμικροπρεπής ή τοιαύτη 18, Sic et ibf pawa reperhtir hujuamodi malifia* 
χαχία, ίνα, ώσπερ ύπδ παντλ λίθφ σχορπίους χατα- iit, qaenadmodum aub omoi lapjde acorpionea 
έαρθάνειν φαμέν, ούτω χαλ ύπδ παντλ σχεδόν τι άν- C dormiiare dicimus, aic eliam sub omni fere bomine 
6ρύαφ ύπόκρισιν ένδομυχεϊν λέγωμεν * ήν εΓ τις 
έλλόγως δνσφημείν προσθήσεται, εΓποι Αν, ώς Αρετή 
ΙαίμονΑς έστι, χαχίας χάλλος ύπουλου, πραγματεία 
αΐεχρσχερίής, Ιαδ* δπου δέ χαλ Αχερδής Θεού προ» 
πία'βδελυρία παραχεχαλυμμένη^ σκιαγραφία χρη» 
«έτητος, άγαδδτης ψευδεπίγραφος, Απωλείας λάχ ·̂ 
χος ανθισμένος» ώς χαλ λανθάνειν * γελών θάνατος, 
«txpia μελιτόεασα, σχότος ψηλαφητον μέν Αλλως 
πίς μή έχέφροσι, φευκτδν δε τοίς βαθυγνώμοσι* 
% σαρχοδόρος προβάτου, περιτεθειμένος κώ-
οϊον* Αίδης, Λ προλάμπει ζωή * φώς έπιπολάζον 
βαδεΓ αχότφ, Αλώπηξ λόγφ τδ δυσνευν έπικοσμούσα" 
Ιος γλυχάζων μέν τ$ προφορά, πιχράζιυν δέ τ ( 
φθορ̂ · γλυκεία σφαγή, άλυπος δλεύρος, λόγος δα* ; 

νατηρδς, άοπλος, νύξ ούχ άναπαύσιμος, σκιά θανά-
αιμος, έχιδνα ύφειμένη αίμοχαρής · δράκων τάλλα 
î v ^ροτολοιγδς, καλ ούτω σκληρδς, μαλθακός δέ 
τέ είς χρυσδν χατά τδν δρυλλούμενον χρυσοφύλακα» 
είχα γάρ άλλης φαυλότητος χαλ χρυσομανές τδ ύπο-
χριτοιδν φύλον, κα\ λίαν πάνυ χερδαλέον' χαλ ούχ 
έν ούδενδς έτερου πρίαιτό τις τήν αυτού εύνοιαν, 
«τι μή χρυσού, καλ αυτού συνεχώς έπαντλουμένου · 
Ας, είπερ λείψοι ποτέ, συνεπιλέλοιπε χαλ ή εύνοια τ 
Χαθά χα\ >υχνίφ έπιλειπουσης τής έξαπτούσης 
fotf, σοναπήλδε χαλ τδ δι* εκείνης λαμπρό ν. 

aimulaUoaeiD laiilare pronuDtiemiis. Quam at 
quie ex proposiio vellel diffamare, dicerei quod 
eat diaboli virtua, aimulala malitiae pulchritudo, 
probrosi nefotolio lacrosa, aed reapeciu Dei ein«> 
Jucro; nequilia velata, adumbrata uiiliutis de-
acriplia, boniutia simulacrum, perditionia lacus 
floribaa, ne eernatar, coospersus, morg ridens, 
amarUudo melliia, lanebrae palpabilea vel h<>-
ninibua non aagacibua, scd fugiendae prudentibus; 
iera caruii ovilia vorax, circumdata vellere, iafer-
oua, atiie quein praalueei vUa; luiuen super pro-
laodaa leoebras volitans ; νulpee aermone malam 
lutentionem exoroana; sagiita lenis quidem pro-
oumiaiione, aed amara corruptione; dulcis iru-

ί cidado, bSIare leibum, aciea leihifera siae armia, 
nox non ad quicscendum, morialis umbra, vipera 
aanguiue gaudens, sobmisaa; draco, quoad catera 
quidem mortifer atque durus, aed joxta celebra-
tum cbrjwpJiylacem roollis ad aurum. Praeier 
eoim aliam praviiaiom, aimulatorum genue inaanit 
auro valdequ« lucroatiai est; et non alio quocun* 
que beoevoleoiiam e]na aliquia Jemeret, nisi auro, 
eoque coniimie profuao; adeo ut, ai quando defl-
ceret, deflcaret eliam benevoleotia, quamadmodam 
lueern», deuciente quae ignam dat maierfa, ainrul 
aafertur lumes. 
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19. lauid maliim etfaro tiupitarum bonit inai- Α ιθ\ Τούτο τδ χαχδν ενεδρεύει χα\ τοϊς τον γάμου 

χαλοΤς. Γονή γάρ ύποκρινομένη τδ τής συζυγίας 
εύάρμοστον, οίστρηλατείται α!ς μοιχικδν. 

dlatur : mnlier enlm conjugii siroulane conlinen-
fiam, a>1 motcbiam inardescii. 

20. Istod prodittanee invenit, et eiiro aliis, pa-
triarnm prodiiionas. Eienim tincere amantea, ami~ 
c«a, aocius, afBnis, dvto, ainicos, tonsortea» 
contrlbalea, concivea luentur; qui vero caupo* 
nantes chariuiem adoUeravcront, pleramque qui» 
dem ad lucrum, raro vero gloriae cauaa, amicitiae, 
toliusqne communitaiis, et gencria, et ejusdem 
regionis civtam adversarii flunu 

21. Alil simalationis effecliis srnit absconaa 
lalrocinia. Non audenles enim bomicidsc pngnam 
ad faciem inire, aliier insidiantur; ei in simula-
tione conailii non inali, aubtto quidem bypocriaoos 
personam exuunt, artna palaro etrlngunt,ct iia aibi 
placita complenl. 

22. Hypocriseoa nebola speculatorum Inaidiaa 
obumbrans, grandia inala et exerciiibu* et urbibua 
infert. 

23. Simulatio amicitlae celebrem queqne exci-
Uvii Semiramidem adversas Persarum regem, non 
solum iimocuum, sed el amicissimum. Perfidia 
Sinonia magnum Trojanorum urbl malum inUilit. 
Yerunrt ibi de ligneo eqtio aliquis justo plus extollena 
arliOcium, dicat non dfssimulaiionem perfldam 
islud opus pcrfecisse, vei ut dialinctiua loqaamor, 
non sapientiam, hypocriseoa loco, bujua facinoria 

Β 

χ*. Τούτο τάς προδοσίας έξεύρε, τάς τε άλλος, 
χα\ τάς τών πατρίδων. Όρθώς μέν γάρ άγαπώντες, 
δ φίλος, δ χοινωνδς, δ ομογενής, δ πολίτης, σώζουσι 
τους φίλους, τους συναλλάχτας, τούς του αύτου 
γένους, τους πατριώτες · νοθεύσαντες δέ τήν ΑγΑ-
πην χαπηλιχώς, τά πολλά μέν έπλ χέρδει, χατά τι 
δέ που σπάνιον χα\ δόξης χάριν, καταγίνονται της 
φιλίας, καΛ κοινωνίας άπάσης, χαλ γένους, χαλ τών 
τής αυτής γης. 

χα'. Ύποχρίσεως αποτέλεσμα χαλ τά εγχρυφη 
ληστευτικά. Μή θα^ούντες γάρ οί φονιχολ τήν αν
τιμέτωπου μάχην, ύποχάδηνται άλλως * χαλ έν προσ
ποιηθεί τού μή φαύλου αίφνης γυμνού σιν εαυτούς 
μέν τού υποκριτικού προσωπείου, τά δπλα δέ τών 
θηκών, χαλ δρώσιν ούτω τά σφίσι Θελητά. 

κβ*. Ύποκρίσεως νέφος χαλ τούς έπιδούλους πχυ-
δήνας έπηλυγάζον, μέγα κακδν έπιπέμπει χαλ τοΙς 
στρατέ ύμασι χαλ ταίς πόλε σιν. 

χγ\ Ύπδχρισις φιλίας χαλ τήν περίχλυτον Σεμί-
ραμιν κατεπ^ρε τού μηδέν ήδικηκότος Περσιχού 
βασιλέως, άλλά χαλ ύπερφιλήσαντος. Ύπόχριαις ή 
τού Σίνωνος τδ μέγα χατά τών Τρώων χαχδν έκορύ-
φωσεν. Άλλά μή τις ενταύθα σεμνύνων τά χατά 
τδν δούρειον Γππον, σόφισμα, λεγέτω, ού μήνχρυ· 
ψίνοιαν ύποκριτικήν έξανύσαι τδ έργον έχείνο* εύ-
χρινέστερον δέ είπείν, μή σοφίαν αίτιάσδω εκείνου 

asaignet causam. Bene scil enim vere iDlerpella- Q τού άριστεύματος, ού μήν ύπόκρισιν. Εύ γάρ οίδεν 
turuf, quod coiiibet operi arte facto sive tecun-
dnm intquicaiem, aive secundum prudentiam, quo-
rum maier iadusiria presumpta eai, comitalur 
anquia dolus, paritcrque arti6cium. Artiflcio auiem 
doloqae neroo affirmaTerit noo eiiam perfitliam 
pleruinque sallem aubesae. Et ai qoidero bonos 
esi dolus, bonuo etiam eat bypocriseoa comttaias; 
qoodde sopbismate quoque valet. Srveromalasunt 
eiiani ambo, sicati>rgumenlor de facto Sinonta, talia 
essa debet illius bypocrieis, noo aliter ac simulalio 
percelebris in magnammttalo llegabyzi. Si quia 
auiein ha:c honorio copidiiaii virilique audaeis 
ascribaC, ut eliam comea simttlalio laudanda, inS-
i'»s non ierim. Ego vero non eecvndum illos mibi 

δ δντως ύποχρουσδμενος, δτι παντλ έργω δαινφ 
έξανυομένω, εΓτ* ούν χατά πονηρία ν, είτε φρδνηατν, 
ών μήτηρ ή δεινότης πεφιλοσόφηται« παρέπετα» 
χαί τις δόλος, ομοίως δέ χαλ σόφισμα. Σοφίσματι 
δέ χαλ δδλφ ούχ Αν τις άπισχυρίσηται μή ούχλ χαί 
ύπόκρισιν τά γε πλείω παραχολουδείν. Καλ εί μέν 
άγαδδς δ δόλος, άγαθδν χαι τδ χαδ* ύπόκρισιν τεα-
ρακολούθημα* ούτω δέ χα\ έπλ σοφίσματος. ΕΙ δε 
φαύλα καλ άμφω, χαθά που οΐμαι χαλ τδ κατά Σί-
νωνα, είη άν τοιαύτη χαλ ή χατ* αύτδν δπόκρισις, 
χαθά χαλ ή χατά τδν περίπυστον έν μεγαλοψυχία 
Μεγάδυζον. Εί δέ τις αυτά είς φιλοτιμίαν χαλ αν
δρική ν τόλμαν έγγράψεται, ίνα χαί ή ακόλουθος 
ύπόχρισις ενάρετος εΓη, έστω μέν αύτδ ούτω; έχον. 

mrerem, plane defal*galne, et ex opportunissimis D Έγώ δέ ούχ Αν χατ* έχείνους έσινάμην έμαυτδν. 
re^ecius, vanae gloriae cauaa. 

24. Sed qutd mibi exponemlnm hypooriaeoa 
exempla, quae frequenlia babeniar in antiquis 
gcriptoribus qui bistoriam tractant ? Concise nec 
procul a verilale dicendum est iiiundnm praeeeii* 
tem esse crassa slinulaiione plenom. Qui tei in boc 
Ipso, quod ι muiirfus ι est, apod nos per homi-
nes Imjusmodi fallitur; iia ut, quemadmodmn 

jnagni Dei nomen per eos qut divlnam non aeqnmi-
tur inspirailonetn, bl:»splicfnaliir, sic eiiam bla-
apbematiir muiidi nomen per eos qoi nmndi non 
auiit; qnales siinl, qni gentem hypocritarom com-
ponenics, destracuoncui super onnem aiiam iri-

χατακόψας μικρού δε?ν, χαλ τών χαιριωτάτων έχ-
χρουσθελς, δόξης χάριν κενής. 

χδ*. Άλλά τί μοι πλείω έπίρχεσδαι παραδείγματα 
υποκριτικά, έπιλδόέοντσ συχνά έχ παλαιτάτων Ακου
σμάτων τοΤς ίστορειν προτεθειμένοις ; Αέον είπεΓν 
συνεπτυγμένως χαλ ουδέ μακράν αληθείας, πλήρη 
νύν τδν χόσμον είναι ύποχρίσεως · δς γε χαλ αύτδ 
τούτο τδ ι χόσμος ι εΐναι ψεύδεται παρ* ήμΐν διά 
τούς τοιούτους, ώς βλασφημεισθαι, χαθά τδ του 
μεγάλου θεού δνομα διά τούς μή ένθέους, ούτω χα\ 
τδ του χόσμουδιά τούς άκοσμους· δποίοι χαλ τδ Ι Ονος 
τής ύποχρίσεως, οί τήν άχοσμίαν υπέρ πάν Αλλο φυ · 
λον τεχνώντει, παραποιοΰντες τδ τής φύσεως χδσ-
μιον. *£π* ά)Λοις γάρ πεπλασμένοι χοσμίως, ώςδ ποα-
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μοποιος θεδς Απεφήνατο, άλλως αυτοί μεταπλάτ- Α bum, nalurje ordinem 
τουσιν εαυτούς, δήλον, ώς είς τδ έμπαλιν. "Ακοσμοι 
αύτο\ άρα πρδς άλήθειαν, και δΓ αύτδ έξω κόσμου 
άλλον τρόπον, ήπερ οί πνευματικώς άναχωρηταί. 
Αύτολ μεν γάρ τφ κατ* αυτούς έξωτερικψ είς uicep* 
κοσμίους ύπερανοιχίζονται · οί δέ ύποκριτικώς Ιξω 
τού χόσμου Άρπυΐαις εαυτούς παρατιθέασιν, ώς 
ίξωκεανίζεσθαι. 

χε'. Άλλ' ενταύθα μνησθελς τών άγίως χαλ θεο-
οιλΰς έξω τοΰ κόσμου ανδρών, τών ύπερθεν γής χαλ 
πάντων τών χατ* αυτήν, τών ύπερνεφέλων, τών αίθε-
ρίων τδν νούν, τών άειλαμπών τήν νόησιν, τών φλο-
γέων αγγελική;, τών έκ θεού καλ κατά βεδν φώτων, 

394 
adulteraotes, artiGciose 

agnnt. Prxlcr enim alia, feliciier forinali, sicut 
creatorDous declaravjt, aliier ipsi ses$ immutaui: 
evidens cst qtiod in conlrarium. Partim idooei 
snnt ad invesiigandam veriialeni, ei id$o exlra 
mundnm nlio modo, quam spiritualee anaclioretse: 
bi enim, guo exitu, ad supermundiales a$cendunl; 
qui vero per meudatium extrn imtndum suntf bar-
pyis, iit Ooeannm transeant,se jungunt. 

25. Jaiu vero menlione facia virorum illoram 
qui eancie juxtaque Dei placilum exlra ronadvm 
sunt, qui super terram et omnia terreoa aunt 
elevati, qui nubcs transcendunl, aMberij jpiritv, 
seroper cogiiaiione lucidi, ardentea angeitea, ex 

δν χαλ αϊ γλώσσαι πύριναι άποστολικώς κα\ ή λοιπή JJ Dcq secundumque Deum lamina, quorum linguia. 
δεέπασα διαρτία, οΓς τήν κακ(αν καταναλίσκουσιν, 
έμπιπρώντες ώαελ καλ Αχυρα * οι κόσμον αφέντες 
χαι τά έν χόσμφ, πρδς αύτφ θεφ έγένοντο · διρρώ-
μαι στόλους μέν ολίγους πυρδς ασκητικού έν ήμίν 
εροφαίνοντας, γνόφου; δέ μυρίους δσους ύποχριτι-
XOJ;, άποφραγνύντας καλ διατειχίζοντας τούς νεφε-
λοϋμένους, ώς μή έχειν ποθλν καταλάμπεσθαι, 
Προσεπιβλεπέτω δέ και καταιγίδας άπο^ηγνυμένας 
εκείθεν, Γνα χαλ τδ φώς εκείνων σδέσωσι, χαλ τδ 
riv τού έν ήμΤν βίου έν άλαμπεί κατασφήσων-
ται. 

χς'. Τ0 χάχιστον θηρίον, δπόκρισις ! τί δή ποτε 
ιιρος τ$ λαΙκ$ τού θεού αγέλη ένάλλη καί τή ίερ£, 

aicui aposiolorum, igniue auni akut et reliqoa lota 
facies, ad consumendam niaiUiam, quain voivii 
paleas comburu.nl, qui luundum ei ea quae aunt 
ip mqndo relinquenlee, ad ipeum Deuaa par venerunl; 
prospicio quidem in nobis aliquot columnas igttc 
fulgentes ascetico, eed inmimeras nubee veltttf 
siuiulalotias, iircludentea et circuoxlant qaafr tiebn-
losos, ne lumen exinde fulgare poesit. Insupcr 
auiem aspicio procellas hiuc enimpentes, ul eiiam 
eoruui lumen exatrogaant, et qoodqnod ad vititm 
nostram perlinet, ia obaeuro roD*tUuani. 

26. Ο pesslma fera, simulaiio, cur in Dei gre-
gem laleiim et sacrom Irruis, ipsi Peo illura eri-

ίξ αυτού θεού άφαρπάζειν πειρωμένη αυτήν, μά),- r pere lentans, ubi potius dubilandinn, baud cre-
λονμένοννάλλεΛς έπαπορήσαι, ούχ άν οΤμαι, μή 
όεόντω;; Τί δή ποτε τήν δλην φαρέτραν έχκενοίς, 
τους ώσιωμένους τψ θεψ βάλλον ; ών οί μέν έν βίψ 
ίι'αύτδδή τδ βιωτικδν ούχ ούτως επιβουλεύονται 
ουδέ βάλλονται, οί δέ τδν βίον ά πει παμένοι φυλα-
ο%, χα\ πάντων ύπερπατασθήναι τών κάτω προθέ-
μενοι, ων μέρος καλ δ πρδς αΓσθησιν γάμος κα\ τά 
χετ1 αύτδν σαρκικά (ό γάρ τοι λοιπδς γάμος, δ χατά 
«νενμα, ούχ έστιν άνδρλ Χριστιανό) οΰδςνι άπό^(5η-
τος, ούπερ έφίενται νοερώς οί φιλόχαλοι,'τψ τών 
ψοχών χαθαρψ νυμφίω εαυτούς παρθενικώς άφο-
σιούντες) οί τοίνυν πρδς άλήθειαν τοιούτοι δσιοι 
του θεού άσπονδον Ιχδραν έξανάπτουσι τψ κοινψ 
πολεμίψ, γινομένψ προς αύτοϊςώς μάλιστα, καλ 

diderim, an non opportone ? Quid loiam exhauria 
phareiram, consccraios Dco pcrcutieiis ? e qnihus 
qui qnidem in vitae conversalione sunt, propier 
ipsam vitam npn sic paliuntur insidias el feritiQ-
tur; qni vero sseculum iribulim abnegaverunl, 
sihiqoe proposuerunt inferiora quaeque yolatu 
transcendere, quorum pars nupiiae sensibilcs sunt 
et sacnndum eas carnalla ; (csetene pamque nu-
plise, quae aecnndum spiriium snnt, nu.li viro 
Chrisiiano sunt interdictae, quas spirilaliter ample-
etuntur ardenier amanies, puro animarum sponso 
sese virginali modo consecrantes} , hi protndc 
secuntlura veritatem bujusmodi sancii Dei hnpla-
cabilem inimiciliam accendunl coramuni bosli, qtii 

9'.λοτιμουμένψ τδ άντίπαλον, κα\ οδτως άνθάμιλλον. D praiseriim illis adharet, in honore lenens quod sibi 
Καιτδ αίτιον, δτι γυμνωθέντες οί τοιούτοι τών τής 
«χντέρας ζωής ^ακέων, δ δή λέγεται, άιταραχα^ 
ϋ^τως είλοντο χατά τού αντικειμένου τοξάζεσθαι 
δ^ρ χάντα τδν λοιπδν άνθρωπον · χα\ τήν τού βίου 
«αρεχδύντες τύρδην, χαλ ώς έχ πόλεως ταύτης, 

ήν έστι πολεμικώς πυργηρούσθαι, προποδί-
βαντεςοΤα χαλ είς πεδιάδα, έν j ούκ άν ύπίδοιτό 
u> ^Χ ο ν β ύτόχρημα, στρατιώται θεοΰ είναι τάσ-
Wai, φύλακες τών Αλλων πάντων ανθρώπων, 
ίοιιλόντων μέν κα\ εκείνων μή άπονυστάξειν, ού 
«w1 αυτούς δέ, τούς ήδη ταξαμένους τά υπέρ τούς 
ι̂τούς. Αύτολ μέν γάρ τού θεοΰ κραταιοί, σφόδρα 

ηρμένοι τής γής, καλ διά τούτο φερέγγυοι, κατά 
τδν πνευμάτων τής πονηρίας άνθίστασθαι, τών καλ 
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odaequalum est ei sic aernalum aggredi. Ει causa 
esi, qnoniam bnjusmodi bomines craasioria viiae 
panniculis, ul vulgo dicilur, cxuli, palam cc^-
perunt conlra bunc adversarium super omnem 
reliquum hominem sagiilari; ct vitae lurban^ 
fugtentes, el postroodum ex bac urbe, qua lurrr% 
ab boste circumveniri queunl, progredientes velul 
in planiiiem, nbi quis non omnino timel ins id i^ 
miliies Dei e$se censentpr , aliorum oninium cu-
stodcs homimun, qui quidem ipsi non dormitare. 
dcbeni, sed non juxta \llos, qui jam dignitaiem su-
pra ca*teros obliouerunl. Ipsi 'quidem cienim 
sunl Dei fones, multum e terra eleyati, jdooque 
magis vnlentes ad reeistendum coniFa ncquiiisa 
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*apiritna, qui imilli sunt, et juxta Psalroistam \ Α πολλών, ψαλμικώς καλ τούτο είπείν, χα\ έξ δι}ο 
ex alto dimfcanl. Aliivero deorsum adbuc graviler 
tncumbuni, et non lam ad pugnam idonei auut, 
l̂icet aIioi]uin zelo seciindum beum, et sic inhje igna 
succensl non Sn carbunculo*. nec in tfualemciinquo 

'flammam, aed velul in fulgirra, qua? imiliiplicata 
coniurbani inimicos Dei, uon paucl superent eoa 
qni prorsus teoebrosi sunt, adiiapienJes ei ordine 
pcrflcienies, quae non erant ordioala* Quoa, pulo, 
pertimescentes illi monacbi, qui sese in lignca 
*iraula<xa secundum viriutcm suam erexerunl, nequa 
fereuies, quod qufdem ipsi ccrtaverint, alii autert 
anferaul praimia (elboc proraus summo jure), sive 
qood ab ipsia armatura epiritus paululum rejecia , 
iltt eam ia oriiamentura et propugnaculum vice 

πολέμουντων οί δέ Αλλοι χάτω Ι τι βαροΰνται, χι\ 
ούκ ές τοσούτον είσ&ν αξιόμαχοι, χάν άλλως τφ χα:* 
βεδν ξήλω κα\ τφ ούτως ένδομύχω πυρ\ αναμ
μένοι, ούκ ε (ς Ανθρακας, ουδέ ε-ίς φλόγα τήν τυχοΰ-
σαν, Αλλ* ώς είς άστραπάς, αί πληθυνόμεναι τα-
ράσσουσι τους εχθρούς του θεού, ύπεραναδαίνωσιν 
ούκ ολίγοι τούς διόλου μελαμφόρους, έξανύοντες χα\ 
χατορθοΰντες, Α μή έτάξαντο. Ού; οΤμαι κα\ δίδιό-
τες, δσοι τών μοναζόντων είς ύπόξυλα Iαυτούς 
αγάλματα κατ* άρετήν άνεστήλωσανι καλ μή φέρον
τες, εΓπερ αύτο\ μέν έ στρατέ ύσαντο, άλλοι 6e 
άπρφέρωνται τά έπαθλα (καλ αύτδ πάντως ορθό
τατα), εΓτε, αυτών άπο^,διψάντων μικρού τήν παν
ό πλίαν τού πνεύματος, έκεΓνοι αυτήν άντενεδύσαντο 

eoa imlueriQl, labuutur in hypocrisiin ; et illa, είς τε εύπρέπειαν καί είς όχύρωμα, εκτρέπονται 
lanqitara levi qaadam armalura sanctiflcanle ad 
laiendum tircuiudalt simplieiores decipiunt, eo 
qtiod lo arniis advereue damoues inimicos slautcs 
ad fugaodum illos, fugant virititem, el illam lotam 
<e aede moveot, quasi reversi ainl in hanc vete-
Tem primilivamque formam, per quaro velut in 
paradiso converftantea, inteuUti ab inaidiatore ho-
fninuoi dasaiooa evaaerini. 

27. Viderea igitnr iltos non qnales eunt, decipere 
«qneDiiibel lionilnetn, toto» a pedibua ad capat usqae 
1icio§. No» solum enim nudis neque lavaiis padibua, 
aordibusque desuper usqiie deorsum repieti circum 

είς ύπόκρισιν · καλ περιβαλόμενοι ταύτην είς άπί-
κρυψιν ώς οΤά Tt έλαφρδν άγιοποιδν. ρπλον, φιναχί-
ζουσι τούς απλούστερους, δτι ένοπλοι τοϊς έχΟροΐς 
δαίμοσιν άντικαθιστάμενοι, καλ ούτως άποσοδοΰντες 
έχείνους, άποσοβούσι τήν άρετήν,· καλ πάσαν έκεί-
νην είσοικίζονται, ώς εί χα\ άνέκαμψαν είς πρε-
σδυγενή άρχέγονον πλάσιν, δι* ής οία χαι έν παρα-
δείσψ διαιτώμενοι, άνινόχλητοι τφ έπιδοόλψ τών 
ανθρώπων δαίμονι έκδεδήχασι. 

χζ% Καλ Γδοις άν αυτούς ούκ άν μή οΓους τε 6V 
τας, άπατήσαι πάντα άνθρωπον, πεπλασμένους 
δλους έχ ποδών έως κεφαλής. 00 μόνον γάρ επίτη
δες νήλιποι χαλ άνιπτόποδες περιέρχονται, κα\ (5ύ· 

ambulant, ae«l etiam reliquam circa pedea arle con- Q που γέμοντες άπδ άνωθεν έως κάτωθεν, άλλά χα\ 
Jfoiuni fop.daiionem, qualem nerao mirabiturest ipsos 
nmnvenire, qui divinae fbrmalionis immuialiooem 

*semel siatuerunt. Geslicuianlem ueurpaot inceseum, 
-qualem forraicarum more incurvus praesefert ae-
nex, eic fidem facienles,. ae naturali vigore solvi 
por absiinemiam, et propqmoduin atllngere mor-
lem. Auamen hic manus alia lestanlur. Natri-
nieniis enim ultra saiieutem |umen(es,coRtraeie ae 
jactaniem loquunlur. Illa vero qu« iacie parepl, 
ipsa diflerertii lurba raendacii mutata videnlur, 

v£teiiim barba vel iocuiia aiaaene horret propter 
abslineniiae aordes et deforiueoi exinde coî cre-
tionero, vel ad otnaliun compia, pendeniem illinc 
feri viruiiis comprehenaioiieni, legenle caii) aupc-

λοιπήν χάκωσιν τεχνώνται περλ τούς πόδας, οποίαν 
είχδς περινοεΐαθαι αυτούς, χυρώσαντας χαθάπαξ 
παραλλαγήν τού θείου πλάσματος. Βάδισμα δέ περι
ποιούνται μορφαστιχώς, οποίον μυρμηχίζων τροχοί 
λδς πάσχοι άν γέρων, έμφασ*ν ούτω πέμποντβς, 
παραλελύσθαι τής χατά φύσιν τονώσεως τή έγκρι
τε ία, χαλ παρασχεδδν ήχειν τού νενεχρώσθαι. Κα\ 
μήν αί χείρες ενταύθα γε Αλλα μαρτυρουσι. Πεφυ-
σημέναι γάρ ταίς είς χόρον τροφαίς, άντιφωνουσι 
τψ ούτως άρετώντι. Τά μέν: τοι περλ τύ πρόσωπον, 
άλλ' αυτά έτεροία -τύρβη. ψεύδους εμφαίνεται. *0 
μέν γάρ πώγων ή άμελούμενος δυσπρδσοπτός έστι 
διά τήν έγχρατευτιχήν |$ύπωσιν χαλ τήν έχείθεν εί-
δεχθή πίλησιν, ή χτενισμένος είς ευπρέπεια1^ έχεί-

rioris labri tanuginoso Hore,. yeluii lecto piloso, D θεν έχχρεμάμενον φέρει τδ πάν τής αρετής, στεγί 
Si vero forte superiora quomodo manus ad orna-
inenium enutrivit, ai eiiam babel ad illa asceia 
arliftciosum fucum,qua diverais modie immuians 
«e coloralur. Oculi vero pulchrum animae speculum, 
^corporis lucerna, sol in humapo ccalo luc^ns, sea-
sibilis luminie in nobis portae, vulius oroamentuui 

^eliam ipst reddtintur inuliJes bypocrila3, vultum 
ampononc praemousiranies iratum et teiricum, 
reprimenleA bilariiaieuj, ei SJC nebulosi, non visio-
ιιίβ radios digserainaoles ad ubique videndum ei 
brevlsaimo teippore quai auni auraum et deorsum 
ei circum, divinius^conspicienduin, ̂  jia visionem 

ζοντος αυτήν αεμνώς τού χατά τδν μύσταχα πάπ
που, ο!α χαλ δρόφου λαχνήεντος. Τά δέ $περθεν εί 
που χαλ αυτά χατά.τάς χείρας τέτροφεν είςώραϊσ-
μδχ, άλλ' έχει χαλ χατά τούτων δ Ααχητής τεχνητδν 
ώχρον, δι' oC πολυειδώς έαυτδν άφανέζων βέδαπται. 
01 δέ οφθαλμοί, τδ χαλδν τής ψυχής Ινοπτρον, 6 
λύχνος τού σώματος, δ έν τφ χατ' Ανθρωπον ούρανφ 
ήλιος, αί τοΰ χατ' αΓσθησιν έν ήμίν φωτδς πύλαι, 6 
τοΰ προσώπου χόσμος, άλλά χαλ αύτολ άχρειοΰνται 
τψ ύ,ποχριτϊ, χνυζόμενοι άχαίρφ αχυθρωπότητι, 
συστέλλοντες τδ ίλαρδν χαλ ούτω νεφούμενοι, ού σχε-
δαννύντες τάς δπτιχάς Αχτίνας, ώς πανταχού θέειν, 

Psal. LIII , 5. 

ί 
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κα\ Αχαρε! χρδνψ τών Ανω καί κάτω |καλ πέριξ Α ηοη faWenJam; scd ad solim terram eot deji-

ciemes, ad inviie monstrandum solanunodo terram 
eaae quam illa deorsam regpicit ^isio. Altameu 
ciBlicolain prorstts perfectam, oporiebai aymbo-
liee «uraam laeri, sicqne levare ocutoa ad roon-
les, unde venii riie euspicientibue anxilium. 

δράττεσθαι θειότερον, χα\ ούτω τήν Οέαν μή ψεύδε-
σθαι * άλλά χατά γής μόνης αύτάς βάλλοντες είς 
ένδειξιν άκουσίαν τοΰ μόνη ν γήν είναι τδ ο&τω χά
τω βλεπον. Καλ μήν έχρήν, ούρανοβάμονα ταξάμενον 
είναι άνω βλέπε ι ν συμδολιχώς, χαλ ούτως αΓρειν 
οφθαλμούς είς δρη, δθεν καταπέμπεται τοίς ορθώς 
άναδλέπουσιν ή βοήθεια. 

χη*. Ούχ άφίησι δέ δ τοιούτος ουδέ τδ στόμα ευ 
έχειν τού χατά φΰσιν ενεργεί ν, άλλά παραποιεί αύτδ, 
τά πολλά μέν σιωπών χατά τήν, ώς Αν τις πυθαγο* 
ρίζων εΓποι, έχσίγησι/· δτε δέ χαλ φθέγξασθαι αύ
τφ εύαμεστηδείη, νυχτερίδων δίκην ύποτρίζων, ώς 
μή αίσθησιν έμποιείν τινι τοΰ λαλείν · εί δέ 
χαΐ διαρδροΰν δεει τδ προφαινόμενον ήρεμα, χαλ 
τότεύποψοφ^,ώςε ίχανεύώω^ snbiuurmural, quaai lime-

98, Talia auiem nec os ainil jutia natiiralent vira 
agcre, aed illud adolier al, plerumqac quideta silens 
accapdom bane, quatn pyUngorio more dixeris, 
larittirtuiaieui; sed el cum 6onum edere bonum 
ipai visum eet, veapertilioirain more slridulam 
vocau eniiueiia, iia ut aansuat aennonis alicui non 
impriiual; ai vero prolatum aliquautuluin nrticti-

xal τήν ψυχήν. Ένδειξις ταύτα τψ τοιούτψ έναρέτφ 
τού πεπνίχθαι τά έντδς αύτψ έν ασιτία χαλ λοιπή 
καχεξία, ώς μή τόνον εντεύθεν έχειν αύτψ μηδέ τήν 
έχπνοήν. Ααλιάς δέ τοιαύτης οποίος τις άν εΓη νους; 
Πλατύς μέν γάρ πως άν γένηται τψ ούτω δνσλάλφ 
χα\ δι' αύτδ στενολεσχοΰντι, γλυκύς δέ ούχ Αν ουδό» 
λως δ χαλ δυσαέσθητος. Υέφέλειαν δέ ήλίχην έχοι Αν, 
εΓσεται δ άκουσας, δς μή εΈην έγώ· Πραγματεύεται 
δέ άρα έν τουτοες ό ψευδάνθρωπος τήν τής Ιδιωτείας 
έπίχρυψιν. "Αγροιχοι γάρ πάντη πάντως οί τοιούτοι, 
πραγματευδμενοι τδ οτγηλδν χαλ τδ όλιγο^μονείν,' 
διάτδέχείδεν άνεξέλεγκτον ώς οΓγε σοφολ μοναχολ, 
χαι γραμμάτων Ανθρωποι, χαλ αρετής άνδρες, χαλ 

rel, ne aiinol exspiretmeuieiu. Haeciia |ue hujnamodi 
predito virtnie iesliinonio claro eaut quod ea quas 
auat. itttua ipai vexantur inedia reliquaque ma!a 
corporii vatoiudioe, taoqnaro exbinc ιιοιι baberei 
lODum nec respirationem, aeriuonis amem cjua-
modi qualis metii ease poaaet t barga quidem MMO 
eaae |X>ieai buk difficile loquemi et Ideo anguste 
fauti, jucanda vero aaue nan posset babefi quae 
tam difflcUe percipitur. Quauiaoi aaiera ulil.iatem 
proferat, audilor sciet, qui rgo nori csse veljem. 
Teuiai auteiti io ftalia bowo falaus Mj»nmii<i-
laiia disaimvlaiiauetii, Rudea anim omnlmodo aniu 
btijaemodi, qui ailentium verboruinqoe parciialtfm 

μύσται χρηατής παιδεύσεω,% τήν τε φωνήν τορούσι, r obaemnt, quonlam axinde confuiari nequeinit. 
τρσνότερον λαλούντες, χαλ τδ φθέγμα χαλλύνουσιν, C menacbl sapienteg , liliefaruirtqiu pe-
εννοίας έμμουσους ποταμών δίκην έξερευγόμενοι, 
ών τά όρμήματα εύφραίνουσι πόλεις θεοΰ * χαΛ τοΤς 
οφθαλμοίς λάμπουσι, χαλ τοίς προαώποις είς ώραΤ-
σμδν θείον έρεύ^οντα*· χαι τψ δλψ χατά φύσιν άνα-
στήματι τδ δείον πλάσμα έπαληθιζόμενοι, χαλ ταϊς 
αράξεσεν είς θεού μίμησιν είχσνίζονται. Ού μήν 
χατά τους παρ* ήμίν ύποχριτιχώς τυπούνται, οί τύ 
άχατάληπτον μεθοδεύοντες χομμωτιχώς, ύπογρά-
©ουσιτήν έμπραχτον άρετήν, εί χαλ μή έχουσα δι
όλου αύτδ έξανύειν, δτι μηδέ δυνατόν. 

χδ*. Ιΐλεονάζονσα μέν γάρ ή αρετή, χαΛ πράγμα· 

riii,n6cnon virl vhtulibus pleoi bonasque dibdplinae 
juitiaiorea, vocem expoliunl clare loquentes et 
eertnonem adoruant cogitationes barmonicas puini-
imni iaeur emUlenies, quorum iinpeius luelijlcani 
civiutea Dei; oeolis lucen», ac in divinum decua 
vulm ttjboicuiH, tota nalurall celsitudjne opoi Dei 
veraclter annoBliaut, et aciibus ad Dcl imiiaiioncm 
cQittfufHtfr. Attamam aon siniulalorie iingoiitur 
eecoodtiro illoa qui sunt apud nos, quique quod 
jncomprehenslbile eai de indaairia proifquontee, 
eiBcacetn promictonl viriutem, cul nou oinuino 
poasint istnd pcrficere, qnod baod posslbile esi. 

f9. Yhrlua cnim quae praeslat, t\ vere opcr.Tia 
τεαεδης αληθώς ο?σα, χαλ σπουδαζομένη χατά π£ν- Τ) est, ac omnimode studiosa, Ha ut per illam quasi 
τα τρόπον, ώς άγχεσθαι δι*, αυτής Ανδριχώς δποία 
χα\ λέοντα τ^ κατά ψυχήν άλογον, πνίγο* άν έντδς 
μοχθηρϊαν, μή έχου^αν έχφανθήναι» · ί τίς που εν
δόμυχος κρύπτοιτ^· χαθά χαλ όδμή δυσαπόφορος 
έριαμάτων παραδεδλημένων είς πλήθος ούχ άν έχοι 
φιλενδειχτείν τήν φαύλην δσφαν. "Οτε δέ τινι τά 
μέν έντδς άπάσης ακαθαρσίας γέμει τής διά χα-
χίαν, έξωδεν (έ αρετής προφαίνοιτο χάαμα έπιπλα-
στον, πώς Αν εκεί νιχψη τδ αληθώς ένάρετον, ού 
αηθόλως μέτεστι τψ άνδρί; *Αμέλει καλώς ό τήν 
ένάρετον πράξιν ψευδόμενος, κα\ ώς οίον έφιμυθιω-
μένος χατ* αυτήν, χαλ προσθέτψ έρυθήματι χαλλυ-
νόμενος, ού χρύψεται τήν αίσχρίαν διά παντδς, άλ
λα ταχύ έπιγνωσθελς έχφανείται9 χα\ διαδείξει ^αυ-

leo airatiguletur qiiod ιιοιι est iuaiiiiua raiionalc, 
aic intaruam malitiam suffocarel, Uf, si qiuc forie 
laierel inlerior, matiifestari uequhei:queiualmo-
dum tenacissimua aromatuiti inc|usoruiu odor ad 
inultiiudinem non valerel pravaro oleiniaai cxpau 
dcre. Cum auiem alicujus inleriura qualibei im 
puritate roaiiliae plreiia auut, e( e^teriora ficlum 
virlulis biatum ostenduul, quom<ido viMccrcl ibi 
quod vere virtulem aapi(, cum buic bomo niiuiuie 
participa^? frofecio qui pulcbram aclioneui iiugii, 
ei per eam quaai ceruasalua eai, adjeciiiioque co-
lore ve«ustaiqr, nou eemper tediiaiein abscondei, 
aed brevi cogniiaa apparebii, ei aeipsam fallaceiu 
n:̂ ndaceniqoe aiguaiorem Okicudet. Yel auioi 
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pastqtiant malis arlibua jam mendacium complevif, Α τδν απατεώνα κα\ ψευδεπίγραφον. Έχει δέ διπλόην 
iiwaluiique decipiena occurrentes, ac in eanciis esl 
rcpulaius, landem abluilur bypocrisi, eicque pror-
sus faclus daemonium in p« laieng ostendit, et, con-
viciis iitiraulibus, quid ab ipso scenico sanclhalem 
;csiimaverini, quod erai pravas naturae perversaeque 
viLe manifestatur. Vel cilo boni siinulaiionem 
otnnem veritus, uli gravein ipsuroque faliganlem, 
ad similiiudinem ejus qui, debile corpus babens ad 
scenam graviter armalorum, in loricaioruia mili-
tum annis impcdiius apparet (non onim omnino 
poiesi conciune moveri, plurimoram lalentorum 
ainialurae pouderecircumdaitig), ipgam qnidem vir-
tuiis apparentiam quaai gravem ei intolerabilem 
abjicii, exinde vero fugitivus faciua in eyidenlia 
peccandi brevi reatiluitur. 

δ τοιούτος έκφάνσεως. "Η γάρ άνύσας ήδη τεχνικώς 
τήν ύπόχρισιν, καλ ίσχύσας εξαπάτησα ι τους τετυ-
χηκότας, καί )ογισθελς έν άγίοις, άπολούεται τήν 
ύπόκρισιν τού λοιπού* καλ καθαρός ούτω γενόμενος 
έκφαίνει τδ έν αύτψ δαιμόνιον, κα\ πληροφορήαας 
τούς θεαθέντας, δτι χατετάχθησαν ύπ' αυτού σκηνο-
βατήσαντος, τήν άγιωσύνην διαδείκνυται, όπερ 
ήν έκφύσεως και φαύλης βιώσεως. "Η άλλά εύλα--
βηθείς τάχιον τήν δλω; ύπόκρισιν τού καλού, ώς 
κα\ αυτήν βαρείαν καί καταπονούσαν αύτδν πρ*ς 
ομοιότητα τού έν άγεννεϊ τψ σώματι πρδς δπλιτι-
κήν σκηνήν ένδεικνυμένου τά τών καταφράκτων στρα
τιωτών (ουδέ γάρ ουδέ εκείνος εύρύθμως διόλου έχει 
χινείσθαι, περιβεβλημένος βάρος δπλίσεως πολυτά-

Β λαντον), άπο^ίπτει μέν καλ αύτδ τδ πρόσχημα τής 
αρετής ώς βαρύ καλ αβάστακτου, αποκαθίσταται δέ δραπετεύσας εκείθεν 
μαρτον. 

50. Ει sic ntcrque simulationi aervit; qai per-
aevcralet qui fugilivusesl poram relinent similito-
diriei» cum eo qui principio paruitbypocrita,acilicet 
aniiquisbimum. Hic enim qtiaHgcunque, si forte 
coniigi &el ul liomo personas lieroicas imilareiur, 
deinde posl scenam in humilem 01 priug bominem 
redibal: bypocrita m o inonachus, pogtquam vir-
tuiem qitomodolibei illusil, ille rorsug roanet qot 
nuie repraeseutalionem cral peccaior. Ascribantur 
crgo lales bomincs coinico Iheatro, el gubordinali 
quidem ordineniur in simpliciter scenicos eosque 
v.on concinnos; superiores auleni repuienlur in 
lliealri duces, isiique imperfeciag sirnulationes 

ταχύς είς τδ προφανώς έφά-

λ'. Καλ ούτως έκάτεροι δούλοι τής ύποκρίσεως, 
δ τε παράμονος καλ δ φυγάς, άποσώζουσι καθαράν 
είκασίαν πρδς τδν πρωτοφανώς υποκριτή ν, τδν* πα-
λαίτατον δηλαδή. Εκείνος τε γάρ δ τυχών, εί που 
καί λάχοι άνθρωπος ών καλ μιμησάμενος ήρωΤκά 
πρόσωπα, είτα μετά τήν σκηνήν είς τδν πρψην τα-
πεινδν άνθρωπον άνέκαμπτέ * καλ 6 καθ* ύπόκρισιν 
δέ μοναχδς τήν άρετήν παίξας έφ* όποσονούν, έχεί
νος αύθις μένει δ χαλ πρδ τής σκηνοβατήσεως 
αμαρτωλός. *Αποχληρούσθωσαν δή χαλ οί τοιούτοι 
άνθρωποι τή παιγνήμονι θυμέλη, καλ υποτακτικοί 
μέν δντες τετάχθωσαν είς απλώς θυμελικούς, καλ 
αυτούς ούκ εμμελείς · ύπερκαθήμενοι δε λογιζέσθω-

rideaul, cogilalioncm expcriis guggerentes, quatea Q σαν ώς είς θυμέλης προάρχοντας, οί χαλ γελάσθω» 
σαν τών ού σπουδαίων υποκρίσεων, έννοιαν τοίς πε-
πειραμένοις υποβάλλοντες, οίοι μέν Αμα xjj κουρά 
έξεφάνησαν, οίοι δέ μετά χρόνον ού πολύν απεδεί
χθησαν. Ύπεκρίναντο μέν γάρ, τδν βίον πρόπαντα 
φυγείν, ακολούθως δέ κα\ τά παρεπόμενα, έν οίς και 
οί πρδς γένους χαί οί Αλλοις γνωστοί. Έτάξαντο δέ 
χαλ άτυφίαν χαλ εκτοπισμών χαί τδ δλως* Α6:ον, διδ 
ούκ άν χαλ μετάδωσιν. Τίνος γάρ άν μεταδοίεν οί 
μηδέν έχειν προσποιησάμενοι, καλ μηδέ Ανθρωπον 
βλέπε ιν άλλον χυρώσαντες, δτι μή μόνους εαυτούς; 
Μικρδν δέ τή σκηνή ταύτη έμμελετήσαντες, καί τδ 
δράμα έπιδειξάμενοι, ώς αύτολ έχορήγησαν, έαυτοίς 
καί τοίς άβαθεστέροις θεαταϊς εύηρεστηχότες έν 
μόνον τής δραματουργίας παραχατέσχον είς τέλος 

curo lonsura quidom apparuerint, quates aitlem 
poit breve lempus manifestaii gint. Simularunt 
ciiim loiuin fugere munduin ei consequenter ea 
quac cotuiianiur, ioler quae sunl parenie* aliique 
famiiiares. Constiiuerunt auiem quoque aibi mo-
desiiam ci succcssum ei omniuo paupertaiem, 
ideoque nibil proraus pariiri possuot. Quidnam eniro 
pariirentur, qui nibil iiabere flaxerunt; nec ul-
lum alium bominam praeler gemeiipsos videre aa-
aueii suni? Posiquam aulem buic aceaat aese 
paululum dedissenl repraesentavissentque drama 
quasi jpsi cboragi forenl, gibiniei ac levtoribus 
placenles spectaioribus, unum* solum' ex actione 
dramatica plerique ugque ad flnom relinu^ruot, 
praeflguralam lameniabilem nigrlliam; caeteris au- & οί πλείους, τήν προφαινομένην πένθιμου μελανίαν 

τών δέ λοιπών άπέσχοντο, μή, δπερ έπαιζον, μεί-
ναντες, χαλ μηδέ είς τά πρότερα γούν άποχαταστάν-
τβς, άλλά μεταποιηθέντες είς χείρονας, τδν χόσμον 
ές τοσούτον οίχειωσάμενοι, ώς εκείνου μάλλον είναι 
δοκείν, ή τού αγίου φροντιστηρίου. 

λα. Τοπρλν μέν γάρ ή βίου ζήτησις ήτισοΰν 
άπήγεν αυτούς τής αγοράς, ή έ ντροπή προφάνσεως· 
"Ωκνουν γάρ τήν έν τοίς πολλοίς θέαν * οί πλείους 
μέν διά τδ τής κατά κόσμον αναβολής ουκ άξιοθέα-
τον, πολλο) δε καλ διά καχουργίαν αίσχύνουσαν, ών 
δή τινας κα\ κάθειρξις έπέκρυπτε κακουργούντας, 
και ούτω λαγχάνοντας τδ ούτω κρύπτεσθα* ού χαθ' 

lem absiinuerunt, non quod ludeb&ni remaneoies, 
ncc eliam ad priora revertemes, sed in pejorea 
transrormati, mundum adeo sibiproprium operati, 
m Ulius magis quam gancli monastcrii esse vide-
rcnuir. 

31. Aniea quidem eienim vel quaedam viclus 
quae&tio, vel publicitatis pudor ipsos arcuil a foro. 
Faalidiebanl enim inier multos videri, plurimi qui-
dem quia mundana conversatione uon eraoi digui 
qui conspiccrentur; plures atilem eliam ob aliquod 
lacinos probrosum, e quibus aliquol carcer celavit 
malcfacientes, ei sic abscondi non lilienier obli-
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έχοόσιον, δτε ούιε τής συγγενείας ήσαν πάντως έπί. \ acntes : ct tunc nec prorsue inter propinquos, nec 
«τροφοί, ούτε τής συνήθειας· έπε\ μήτε δ τέχνη σχολά-
ζων ζωής χάριν άδειαν Εχει τά τοιαύτα έπισκέπτε-
σΟαι, ούδε μήν ό κρυπτόμενος δπωσούν. 'Αλλ' έπει-
δαν Ιχαστος αυτών ύποκρινόμενος, είς τδ πρότερο ν 
ήθος άποχατασταίη, επιτείνει αύτδ είς έμμέλειαν 
ούχεύάρμοστον. Έπανελθών γάρ τής κατά πνεύμα 
φυγής, φανητιψ, καλ ταΐς προόδοις έλλάμπεται · κα\ 
το μονότροπον ώσε\ ουδέν λογισάμενος, πολιτεύεται 
κρδς βίον άπόβλεπτον, φιλότιμου μένος, κα\ τήν συγ-
γένειαν πληθΰναι καί τήν γνωριμότητα. Καί γ« 
κϊηΟύνει αυτά, ^υθμίζων έαυτδν ού καθ* έτέραν 
άναλογίαν, άλλά τήν είς πολλαπλάσιον. 

λβ*. Καλ τούς τρόπους τοΰ πληθυσμού τούδε προ-
φέρειν μυσάττομαι, ών είς πρδ παντδς έργου ή τών 

iiuer notof yersabaulur: nam neque qui vivendi 
eausa vacal arti, neque qui quomodocunque cela-
lur, oiium babet Ulia invisendr, Sed poatquam 
eoruro tuiusquUque, simulatione facia, ad priorem 
niorein regressus esi, exiendit illwn io proporlio-
nem non congroam. Nam e fuga spiritali reveroua, 
conspici amal, ei in publico fuJgt-t; solittriaroque 
viiam pro nibilo repmaus, juxia cunspicuam vilam 
vivit, propinquos ei fainiliaret augero cupiens. 
Ei cerle auget ilia, non geao ooropofteua ad aliaw 
proportionen), eed ialam inufto iransgrediene. 

32. Modog vero bujus auciieuia horreo profer-re, 
quorum umis aute quodlibel opus esi hberoruin an-

τέχνων έπίκτησις, ών τά μέν σαρκικά ενόντων *έγώ Β gmentatio, Horuin quidem abcanl res carualcs ; «jgo 
δε λέγω τά κατά πνεύμα, δποίοις δ μέγας μέν 
Αβραάμ άλλως χαίρει, έτεροίως δέ δ ΆβραμιαΙος 
ούτος γέρων, δς χάριν αυτών δυσκολίαν ύποκρινά-
μενος βιοτης, καλ τδν αρχιερέα ύποποιησάμενος, καλ 
γελάσας μέν ούν, κα\ είς ψυχών ανάδοχο ν επικριθείς, 
χαί ούτω διαβάς άδεώς είς τά κατά βίον σωματικά, καί 
tfl των τέκνων είττποιή*ει πλατυνάμενος, άπερ δσα 
χα\ μήτηρ ή γραύς ύπόχρισις ΰπο τώ χαλψ γέροντι 
ίτεχεν, εΤτα καλ τδν ένδόντα τεκνοποιεϊν άποπροσ-
ποιείται, ώσεί ούΟεν ενώπιον αύτοΰ εκείνον λογισά
μενος. Ούτω δέ μετά τήν έκ φυγής έπανέλευσιν έκ-
χοτμίου λογικήν άποκαταστάς άκριβούται, και τδ 
μή άτυφον μένειν. Καί πού γάρ άν είη άτυφία πά
ρα τοϊς άπολεξαμένοις μέν τήν ταπεινότητα, καλ 
ό*ή τήν αύτ?5 όπαδδν ύπακοήν, Ιλομένοις δέ τδ αύ-
τόνομον καλ προτακτικού; 

λ)**. Οόχουν συχνδν τοΤς δσίοις μετά τήν έκ φυγής, 
χάθοδονείς τά κοσμικά πάτρια ού τδ < Εύλόγησον,» 
oj τδ # Ός κελεύεις. > ούδε τδ c Να>, τίμιε Πάτερ,ι άλ
λά τά τούτων άνάπαλιν. Τής γάρ υποταγής άλλαξά-
μινος τήνέπιταγήν, ευλογεί μέν, άλλά κατά πρόσω
πον τά πολλά διαβόλως* κελεύει δέ τοίς υπάκουου σιν 
2σα καλ τύραννος * άπαναίνεται δέ προκαλούμενος 
είς τι ένάρετον, αύτδς έαυτδν κανονίζων, αύτδς έαυ
τψ άρέσκων, εαυτού και μόνου τδν κόσμον τιθέμε
νος, φάναι δέ καλ άλλως, έαυτδν μόνον τφ κόσμφ 
πρσσλογιζδμενος" ούπερ εκτοπισθείς είς βραχύ έπαν-
έίραμε ταχύ πρδς αύτδν, δσα καλ παις παρά φ?λην 

vero dico splrituales, qualibua quidem gaudct 
niagnus Abraham, aliag aulem Abramiaeus ille ac-
nex, qui in illorum gratiam, faftlidio saeculi aiinu-
lato, poslquam arcbisacerdolem aeduxisaet ei ita 
quidem lusfsset, in pairoouin eleclua auimaruii', 
ei sic ad victus niaierialia gecure delapsus ei Mo-
rum adopiione diUtaius, quotquot velula roaler 
bypocrisis sub boc bouo sene peperit, poaica i l -
lum qui procreare fiiios dederat, renuii, quaei pro 
oibiJo coram oculis suia illutu if>utaiia. Sic au-
lem pogl logicam e laudabili fuga reversioaeai rte-
siiiuius conalur et quod modeslmn eai nou servare. 
Quoiiiodo enim modeslia tuaiieat apud oos qul 
bumilitalein ejusque couniein, obedieoliam, ab-
jecerunl, proprii vero juris «sae aminereqae raa-
liiermil ? 

35. Iiaque reiiglosis posl reditiiui ex fuga ία axca-
larem pairiam frequena esi>iion: < Benedic; ι noin 
i XJi jubes ; > neque magia : c Eiiaiu , teaerande 
Paier, > sed prorsus couirarium. Hic enbu qui pra 
obsequio imperium comuaulavil, beuediciL quideni, 
el saepe in facieiu diabolico uiodo^ acd aubdilis ve-
hui lyranuus imperat. Invitalua auiem ad aliquid 
laudabile reuuil, sejpsum rcgulam faciena, igeo 
aibi sufficiena, sui toliua aiuoduio etsa auppotteaa, 
lumen aliun.de muodoae aolum reputans; equo dU 
gressiis aliquaiilulum, ad iibun cilo reveriUur, 
sicui puer ad siiam nuiricein; aliur ac oporiei 

τιθηνόν Αλλως, ήπερ έδει, άναχωρήσας δ κοσμι- ^ separaius asceU mupdaaug, pro auperno succeasu 
χος ασκητής, κα\ άντλ τού άνω χωρήσαι ώς είς αύ
τδν θεδν, άνόπιν χωρήσας, οΓα ούτως έρμηνευόμε-
νος τήν αναχώρησιν πρδς τοΰ φαύλου διδασκάλου 
δαίμονος, καί πως ούτω φιλοσοφήσας κυνικδς γενέ
σθαι, οΓς χύνεον τρόπον άναλαδών είς τον οίκείου 
έμε;ον έπανέστρεψε. Μή που δΙ χα\ άλλοτρίοις έμέ-
τοις ό τοιούτος προσανεχρώσθη μετά τήν έπάνοδον, 
τήν τε πρφην φαυλότητα έξευρών, κα\ άλλην προσ-
ειακτησάμενος. 

λδ*. Ιΐρδς γάρ τοις άλλοις ούκ ολίγοι και τέχνας κα\ 
έμπολάς μετά τήν κουράν προσεπιλαδόντες, επανέρ
χονται είς τδν βίον, καλ εκείθεν έμφορτοι, κα\ άλλα 
δέπροαεπιφορτίζεσθαι δεξιοί διά τδ έκ τέχνης πορι-
στίΛόν. Οί δέ τοιούτοι πώς άν εΤεν άβιοι, δττερ έξ 

veiui ad ipgum Deum, reirorsum digressus, lan-
quam sic recessum ex nequaon nagialro da?-
nioiie interpreiatus, et aliquo tnodo aic pbtloaopha-
lug fieri cynicus, quibua cynicuin morem aasu-
inens, ad propriuin vomjlum revenitiir. AUter 
aLeuis vomilibus pogl radilum talla applkalur, ct 
priorein uequiliam reaumeng, aliaw kiauper adji-
cict. 

34. Nam praeler haec, arles ai «iegoiiatioD6in 
pobi lousuram non pauci rursum amplcclemee, 
redeuni ad sxculareiu viaiu, exinde res impor-
laules, el a^ diianduni scse per negoiiuin ex.arte 
qiucsluosuin babiles. Tales auiem iuiuiuues a vietu, 

http://aliun.de


m feUSTATHH THESSALONICENSIS M E T U O P O L I T J E 404 

qnod prfmo aibi proposue raitt quotnodo eaaenl 1 Α αρχής προέθεντο; Βίος μέν γαρ άπας 4 κατά κό* 
ViciHs enim omnig esl qu) eecnndum tnundum eai 
n<kgotfostfs, QI fleri potest, untw quidem atc» atiui 
auiem aliter, et etc qnaatuogus. Qui vero juxta 
•eriiatera egenus e&» statnit, et procul a negotiif, 
qeid ei prorsus mtlndo staiitoqne vfctn opns esl, 
cum i&miircuilboa ArtnaverU e*se conlentue t Pau^ 
pertaiis cuptditae deaohlur monasierium. 

55. Sed hif quidcm auperfluom esl amplfus im^ 
mwari : snflicfefiier etiim ta kocusqtie leGiindum 
veriiatem deseripia perscrutati sninus. Ego Vcro 
qtteddam titm stmnlaf*) virtutis idolum, glve simu-
lacnitit, eiVe specirutn (oon eniro imagfnrni de re 
extecrabfli d cere audeo) odiosutn Deo venio expogi-
tttrn. Manus iijiciimt iit carneg auas alicubi vinu-
tis sinittlatores el quodammodo gic gymbolica scri- Χαί πως ούτω συμβολογραφούσιν οί εξώλεις, άξιοι 

σμον χρηματ>στικδς, ώς έγχωρεί, 6 μέν οδτως, δ δ* 
άλλως, κα\ ούτω κτητικός. Ό δέ άκτημονεΓν έπ* 
άληθεία κύρωσα;, και άπραγμάτευτος είναι, καί 
άρκεΐσθα* τοίς παραπίπτουσι, τί άν δλώς δέοιτο 
κόσμου κα\ αύτίκα βίου; 'Ακτημοσύνης δρεξι; έρη-
μθΓ φροντιστή ριον. 

λε'. "Αλλά τούτοις μεν περιττδν έμπλατύνασ6α*. 
«Ικα\ώς γάρ αυτά έν άλλοις περίειργασάμεθα πρδς 
άλήθειαν συγγραφιχήν. Έγώ δέ χαί τι αρετή; άνο-
ποκίίτου είδωλΟν , εΤτε βρέ*Λς, είτε κεράμβηλον 
(εικόνα γάρ έιΛ τής επαράτου είπείν χατοχνώ) έχ* 
θήσων ήχω θεομισές. ΚατεπιχειρούσΙ χάλ τών oi-
χείων σαρκών έστιν ού οίτήν άρετήν προσποίητόι, 

It-unt perdiii, ampulatione dignt, primilias velul 
odto*ae illa su» cousecrantes deae, copiditaii, qu» 
Deus illormn diei posset, sicui ei veuter. Alii quidem 
gladift snparQciem carnis pauiiiluin siriDgcniea, 
ubi videttir ipais $ alii vero Ungulmn suiiimilaleni 
ndente*, vel etiaiii lima corrodenies, fulgeui vi-
drntibng, sive privaiim pueris, slve publice ροριι·» 
!is, ptagas islas a daemoiiibus sibi per nociem oran-
tibus ftiigse inipoeitas. Haec portenfosa aimulanlv 
irt visu uiirationem moveatu in ganclilalia osleu-
taiionera, vinunJgWem ac oleum, puio, irabant ad 
ae tn remcdii adhibitiotiem externam ei inleriiam. 
AflVciam auieiu eiiam iidem pediculorum niultiiu-

κατάκοπης εΐναι, άπάργματα otov μυσαρά ταύτα τ-j 
κατά σφάΐς δσιοΰντες δε$, τ*| δρέξει, ών θεδ; χα\ 
αυτή λέγοιτ' άν, χαθά κα\ ή κοιλία. Κα>. οί μέν 
μαχαιριθίφ ξέοντες ήρεμα τήν έπιπολήν τής dap-
κδς, δποι διακρίνουσιν αυτοί * οί δέ ονύχων δξύτητε 
άποσύροντες, άλλοι δέ κα\ f̂vt̂  χατακόνώ^ες, πλάτ-
τονται τοίς θεωμίνοις, είτε ίδίφ τέκνοις, εΓτε xoivfl 
λα οίς» πληγάς ταύτας έκ δαιμόνων άύτοίς έπ«ε* 
θείσθαι νύκτωρ εύχομένοις^ Τερατεύοντ^αι δέ ταύτι, 
ίνα χαλ έχπλήξωσι τή θέα εί$ άγιωσύνης ένδειξη 
κα\ οίνον δέ οΐμαι χαλ έλαιον ούτως έφελχϋσωνται 
είς ίατρευτικην έπίθεσίν τε κα\ ένΟεσιν. ΦιλιΛί-
μούνται δε οί αύτο\ κα\ φθειρών πληθυσμούς, ώ; 

dhieni, ila ul extra laceras vesleg serpenlia vide- g κα\ έξω τ")ν ^ικέων έρποντα προφαίνεσθαι τά ζωΟ-
aittur leuuia antinalia. Vel eliam aliunde forie φια. Καί που καλ έτέρωθεν ερανίζονται, τυχίν μ»ν 
<t>lliguiiiur, eiνβ prelio data, sive gratniio. Sed 
ad quid? Ui per illius gregis aiiiinaniia cooci-
tata niiialioue aubaiantiani abundanler accipianl el 
iude iiiagnuin iacrum obvenial ipaiajuxla scopum 
bypocrilis. Ouiiuogladialores, qui per diem loricati 
quideni inhig, eiiam exterius ioricss uiiliiatera 
oaienlanl, eo quod pruriiu movenltir et pcdiculos 
siudiogc exscriitentiir, aliunde.tero exagiiamur, 
ei variis raodis aiienlronem moveni; sea noaelale 
pro]iciuni pondua, ut levea aial ad donmiandum. 
Ευ* auiciu qui cavum ferrei cirmli prospectum 
sangiiine liiHuiil, uttvideatur ascei« rodere cames, 
et Ua cruorem ejiigmodi «votnere, digperdai Oeug, 

χαλ δι* έμπολής, ίσως δέ χα\ δωρεάν^ Διά τί καί 
τούτο; *Ινα τής αγέλης ταύτης τεθαυμαστνιμένόι 
Ουοις περιουσιασθήσονται, δΓ ών Ισται κέρδος αύ̂  
τοίς τδ μάλιστα κατά σκοπδν τοις ύποκριταίς. ΐΐ» 
τούς σιδηροφόρους, οί δι1 ημέρας τεθωρακισμένοι 
μέν ένδον, προφαίνοντες δέ δμως τδν θωραχισμδν 
είς έπίδειξιν, έν τψ χνήθ^σθαι χαλ τούς φθείρα* 

* πολυπραγμονείν, κα\ άλλως δέ διασείεσθαι, χα\ πσ» 
λυτρόπως μηχανάσθαι τήν θέα ν άλλά νύχτωρ απο
βάλλονται τδ τοιούτον βάρος, ώς Αν ελαφροί ώσι χα-
τακοιμάσθαι. Τούς δέ χαλ αίματι χρίοντας τήν χοί-
λην τού σιδηρέου κυκλώματος περιφάνειαν, ώς δν 
χείν αύτδ παρατρώγειν τών τού ασκητού σαρχών,χα\ 

ια aangaiue brianiea, qualee eraul viri saiignimitn D ούτως αΐμα oTov έξαποπτύιιν, έξολέσοι δ Θεδς, οία 
a quibus psallene David liberari precnur. 

36. Mibi aulem memori fueius referendttm est 
ridicalttin quoddain factam, quod in amplum e\pe-
riineiilum Megalopolllanis venil el nobig eliam novi-
laie percatais in tx>nataiiit meinoria reiramii. Fuii 
quondam goKiariaa virtitita vir asluiua amator, diri* 
genie Romaiitim impariniii felicigsimis augpiciU 
Joaune Coinnciio, ferro constringenl* ititerceptus, 
inacula toiua, odioaum eirigmeniui», gordea inde-
lebiles; grave olena alieuabal caieros, quod im-
i»niidicie circomcrngebalur , aed ct verba coutigc-
rani i|»si in vulgare cognomen, nugatorqoe voca-
l)n;ur. llic porro yrriulig babitu prinitf qnidciu an» 

αίματι χαίροντας * ώσελ χαλ αίμάτων ήσαν άνδρες» 
ών ψάλλων ό Aaut$ ^υσθήναι εύχεται. 

λ ς \ *Εμοι δέ έπεισι μνησθέντι καί τι γελοίον είς 
πλέον έκθέσθαι φάκτον τοιόνδε, είς π^Τραν έληλυθδς 
πλατείαν ήν δτε τοίς Μεγαλοπολίταις, δ κα\ ημάς 
έκπλήξαν παρέμεινε ν είς μνήμην διηνεκή, Έγένετό 
τι; ήσυχαστικής αρετής άνήρ έπίτριπτος εραστή-, 
Ιθύνοντος τήν 'Ρωμαΐκήν λήξιν τού παμμάκαρος 
Ιωάννου τού Κομνηνού, οΛδήρω μεσολαβούμε νος 
σφίγγοντι, σπίλος δλος έχείνος, γλοιδς μυσαρές, 
^υπος άνέχπλυτος* διδ χαλ δδωδώς εκείνος είς 
δυσπρόσιτον, οΤς άχαθαραία έστεγανούτα, άλλα τε 
βήματα ιίς έπωνυμίαν έχληρώσατο χωμωδούμενος, 
καλ Οε^ούμενο; δλ έπεκαλείτο· χαλ έξενίχα τοϋτο 
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εί;χ)ήσιν. ΈχεΤνος δή δ τω χατ* ίρετήν σχηματι- Α gelus csse credhuaest, deinde vcro juxla veriuieui 
εμφ τήν αρχήν μέν άγγελο; είναι πε φαντασμένος, 
τξ δέ ύστερον πρδς άλήθειαν αποδείξει δαίμων είναι 
ξιεγνωσμενος, ήδη δέ κα\ ΰπερθεν εκείνου ένηνεγ-
μένο;, οίς παχύτερου έπλημμέλει πρδς σάρκας, χαλ 
κρεάτων οίκείων άπέλευσιν έσοφίζετο, τη του σι* 
ίήρ<υ δήθεν παρατρίψει διαβιβρωσκομένων είς βά-
Οο;, δσα χαί τι ξύλον ύπδ πρΓονος. Και τδ σόφισμα 
μΐ7ρδν τφ δντι, καί ού μόνον πραγματιχώς, άλλά 
χα\ τω τρόπω τοιψδε δντι. Πνεύμονα ζωΐκδν ή χαλ 
τ(-αρ απολαμβάνων, χαλ είς λεπτότητα Χατακνίζων 
χλοώδη, όποια τά με μασημένα, χα\ προσπλάττων, 
5ποι παρείχοι τού σιδήρου, είσεδέχετο τούς ομιλη
τές· χαί μετά βραχείαν λαλιάν διεσείετο ήρεμα, ώς λ 

ιΓπιρ ώδυνάτο δαχνόμενος. Είτα τήν χείρα καθιεΐς 

dcmonsiraiioito daemon esse fuit agnilus atque 
eiinm stiper hunc etevaius, quod craegiua ia car-
nes pec4!aret, guarumque earnium cooiiaentiam δρ-
geret quasi ferri coniritioua profunde corfosaram, 
ul rodiiur sub eerra .ligfium. Argumenlaiio vere 
odiosa, non solum iu effeclu, sed eiiam io niodo. 
Pulmoneui Tel hepar animale guineitg ei ii» miiiitla 
concidens virescentia, qualia ma&licaia, coapiajifr» 
que ubi ferrum giuerei, susxipiebat familiarea; 
ei posi breve colloquium paulaiim exagttabalar,. 
quasi cruciaretur compuuciue. Pogiea maaiiiH iit-
lus demiitens, ubi puhuonem tsium imiaxeral, 
posiquam raserai, scelerataro auxiUairicem edu-
civ ad lumcn, el voce iamenubili eroiasa: 

ί,δον, δποι τδν πνεύμονα εκείνον χατέχρισε, κα\ Β 4 Carnee me«, > itiani cum arle discuseit ita ul 
χνησάμενος εξήγε τήν έξάγιστον ύπουργδν είς φως, 
χι\ έπιφωνήσας δδυνηρώς τδ ι Τά κρέατα μου, » 
ίιετίνασσεν αυτήν πρδς τέχνην5 ώς τδ μέν τού μύ
θους καταπεσείν είς γήν, δ»ον ήδη καί σήψεω;, τδ 
δε ίναπομεϊναι περ\ τούς δνυχας σήραγγι · ήν 
αποπλυνάμενος ώσελ χαλ βορβορώδη χείμσ,^ον, 

pars quidem borrida, pulredine jam olona, in ter-
ram decideret, pars autem cavis sub uaguibus ία-
daererel; qua veluti torrenie ccenoso ablula, ruul-
lum excUavil sluporem rem noodim scieniiboa, 
ilte, qu) non soium bujus erogionig ?er« bic, aed 
eliam horum vermium illic eral djgoug voxatfone. 

έπεμπε πολύ θαύμα τοις μήπω είδόσιν δ μή μδνον χαταβρώσεως αληθούς τής ώδε, άλλά χαλ σκωλήκων, 
τών εκεί επάξιος. 

λζ\ Τίνος άν οί τοιούτοι φείδοιντο, είς τδ οίκείον 
σώμα χακουργούντες; Ποία άποπροσποιήσονταΐ μο-
λυαμδν οί ούτως αίμοχαρείς; Ποίος Αν έφαρμόσοι 
ψόγος άνδράαιν, οΓς άγαθδν αίματηρά βαφή αύτη, 
δαα χα\ γυναιξί φύκο;; Τίς τδ σιδήρεον τούτο γένος 
άξίωςάποτρέψεται, ούπερ ή πραγματεία χρυσωθή-

57. Cui pareent i i , qni ppoprium corpug crti-. 
deliler traclanl? Α qftibus niaculis abhorrebunl qui 
eic sanguinc laetaniur? Quaiis reprebensio couve-
nirel bominibua, quibue bonum eai sic immergi 
aruore, ui nniliecibas placet fucug? Quia bujuamodi 
ferreum genug digne daiesteiur, cujus negoiiaiia 

ναι δΓ ύποχρίσεως, καλ ούτως άποτελευτήσαι είς c e*l p*r liypocrbim auro guperveeiiri, licquc loco 
in aurun), aut satiem iu argenlum desi-χρύαεον λόγο» άποπτώσεως χάν γούν εές άργύ-

ρεον; 
λη'. Έτι αεσημείωνται παρά τοις ανέκαθεν άγίοις 

ολίγοι μεγάλοι στυλίται, οί ούρανοβάμονες, οί δσα 
χαΐβιά κλιμάκων, τών στύλων, προσέσχον τψ ού-
ρανψ. Ή δέ νύν γενεά οια καλ δένδρα συχνά έν 
ξνλόχω πολλαχού γής τδ στυλιτικδν φύλον αναδίδω-
ειν, ού ζωής δν αύτδ ξύλον, ουδέ γνώσεως ξύλο ν, 
αλλά παρά τι βραχύ ξΰλον αυτόχρημα, καί ουδέ 
χατά Αωδωναίον έχείνο, ούπερ ή ν τις λόγ$ς, άλλά 
έιεροίον χαινόφωνον, έξ ού μόνον έστι τρυγφν τδ 
< Εΰλόγησον.» Ειδέ καί διδασχαλίαν έν τοίς άρτι στυ-
'̂ταις έπιζητοίη τις, πρόφασις τψ Ιδιώτη στυλίτη 

ruitise 
neret 

58. Noti aunt adhuc inier veieres sanctos ali-
quol magui atyiiUe, ccelo gradientes, qui per co-
laioaaa, vekili per aeaiaa, eoslo propioquabaiil. Prae-
sens aaiem generaiio tanquatH arbores tigiio densa», 
mullis in lerras locis, siylilicam iribum producil, 
quac aon est vime neque icteottae lignum, sed fera 
Ugnum purum, oeqae secundnm ilftid Dodonxum, 
cujus magoa eral fama', aoil aliod quid navl g 
nana, ex qaoaolum excipi poMel hoe: « Benedic.» 
Si quieautena in liodiertits siylitU docirioaifi qnaj-
ral, ignaro aiyiitsa, quod- naa valeat Ιοφίί, prastex-

γίνεται τού μή έχειν λαλείν, ή καταπνέων άνεμος lus egt ν·Ι ventus, airidale apirans el vo«is artk-
λιγυρδς χαλ σχεδάζων τδ τής φωνής έναρ0ρον, ή 
άαχητική τις ίσχνδτης, δΓήν στενοχωρείται ή λαλιά· 
Tr(; δέ κατά θεωρίαν αρετής ού:ω διεχπίπτων, 
όμως τήν χατά χείρα κερδψαν πράξιν εύ μάλα δ 
τοιούτος κατορθοί, δΓ ής άνιμάται τήν χάλαθον, δτε 
χατ' αυτής χέρμα χτυπήσει. Καλ τοιαύτα μέν αύτψ 
τα έν τψ φανεριρ * τά δέ έντδς οίδεν δ τά έν χρυ· 
ττψ βλέπων Πατήρ. Ούτω δέ έχοντες οί άνατετα· 
γμένοι, τά τέκνα τής ύποχρίσεως, οί μιμητα\ τού 
δαίμονος (τά γάρ λοιπά τών χατ* αυτούς υποκρί
σεων είδη ούχ Αν, ουδέ εί μυρία κάμοι τις γράφων, 
δυναιτο περιηγήσαοθαι), παράγουσι τούς απλούστε
ρου; είς πλατείαν κατάγνωσιν τής μοναχικής βιοτής, 
^γίνονται υπόδικοι τψ θεψ βαρείας χολάσεως, 

culaiionem impediena veJ quaedaui ascdica gra-
ciliu?, per qiiam anguaUaiur eloculio. Slc attieui 
conlomplaiiva viriule lapsus, manibus taman lucru-
gam prwclare dirigil oparaiionein, qua auraum eic-
yal calalbuot, cum in illaiii iHiinnoas aoffaos inlravU. 
Talia aunl ipai, qnie aunt maitiifeaia : iiitema vero 
novii ilie quae aum in abecondiio >idens Pater. 
T^liter auiem ae babeitlea q»i aopra ordioaii suut 
bypocrisaos filii, dxmouig ituitaiarea (caetera nam-
que gimttlaiioiiuin tllorum genera tiem naqaeat 
Diille libroa coffiponeado implerai, deaeribere 
valerei), siioplicea decipiuui ad maguam moaagiieai 
vitas damoaiiooeni, ei a Ueo gravi pauiiioni obao-
xii, quod per ipaos blasphcmclur, noo solum ia 
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genlibua, sed eliam in Cbrisliana rcligione, sanclis-.A δτι δΓ αυτούς βλασφημείται ή πρδς μίμησιν αυτού 

άγιωτάτη πολιτεία, οδ μόνον έν έθνεσιν, άλλα xat aima ad imllalionem illius convefsatio. 

59; iam eubobscure indicaviinbs ei oMendimus, 
fraires, qoantum roaluni sit bypocriets, dira per-
verei mendacii spcciee, a reclitadine defleiio, qnae 
verum homiiiem reddil inutilem, ignobilis vinutls 
extenuatio. Fugiamue igllur illam, nos veriialis fa-
inuli, scienies nibil tsse commun6 veritati cum 
mendacio, cui copulatur prava consors siraulatio, 
malis fecandissiroa, quam nec \ύ Inlmicos bonis 
sakent Clirislianie exercere licel. Eniinvero, si 
qnit non aperle loqtdlur, uti rerum staius requi-
rit, conlra inimicum, nec Justiilcaiionein allegat, 
nno verbo, non loiam aperii veritaiem, in omni-

έν τή Χριστιανική δρθότητι. 
λθ'. Έχομεν ήδη άμυδρώς ύποκρουσάμενοι χα\ 

έμφήναντές, ω άοελφο\, δπόίόν *ι κακδν ή ύπόχρι-
σις, τδ τοΰ κακού ψεύδους Αδρδν τμήμα, ή έκτροκή 
τής δρθότητος, ή Αχρείου σα τδν αληθή άνθρωπον, τ* 
άγεννές τής άρετης ύποκδρισμα. Φεύγοιμεν ουν 
αυτήν οί τής Αληθείας θεραπευτα\, είδότες, μηβέν 
κοινδν άληθεία καί ψεύδει, φ συνδυάζεται φαύλη 
σύνδικος ή ύπδκρισις, πολυτεκνοΰσα έν καχοΤς·ήν 
ουδέ έπ' έχθροίς ένδείκνυσθαι δσιον τούς γε αγαθούς 
Χριστιανούς. Εί γάρ χα\ ού πα^ησιάσεταί τις, έφ1 

οΤς έχρήν, πρδς τδν έχθραίνοντά, ουδέ δικαιολογήσε-
ται, είπείν δέ τδ δλον, ούκ επαληθεύσει, παραδει-

bva se prodtns; hoc lamen non esl bypocrila- Β χνύς έαυτδν έφ* Απασιν, άλλ* αύτδ ούχ υποκριτική 
ruirt ralio, sed solertia gehetans prudeniiam, juxia 
quam laudabiliter aliquis opporiube considerans 
lemptia, et persoaam, aique reliquas circurasian-
tias, dissimulabii ei abscondet quod in buccam 
venii, sed ulilia loquetur, aermonem ipsi meliente, 
recleque dirigente ac ordinante, ei secundum ceeo-
nomiam reddeute sapieniem magao magistro Deo; 
cui gloria io esctila. Ameft. 

έστι μέθοδος, δεινδτης δέ γεννώσα φρόνησιν, καθ* ήν 
στοχάζόμενός τις έναρέτως έν δέοντι καιρού καί 
προσώπου καλ λο^τής περιστάσεως, κάτακαλύψει 
μέν καλ κρύψεται τδ επερχόμενου τψ' στόματι, λα
λήσει δέ τά πρόσφορα, μετρούντος τδν λόγον αύτφ 
χα\ ακριβούντος χαλ τάττοντος χα\ πρδς οίκονομίαν 
σοφίζοντος τού μεγάλου διδασκάλου θεού, φ δόξα είς 
τούς αίώνας. Αμήν. 

EJUSDEM 
ADVERSUS1MPLACABILITATIS ACCUSATIONEM. 

Exstallin Thes$alonfcenti$ metropotiUB (tdvertut έχ-
probrante* ei injuriarum memoriam, ti quando 
meminmet vexatlonu ip$i undecunqueittatd?. 

i . « Sapiena creatura bomo : > baefc est an-
liqua» seuleulia Musa?, quae lexittem varielaiem erai 
mirata; exiude vero par leveui iransformaiionem 
dictmu fuit:« sapieolisalmain rem ease picioris ma-
DUID. > Polchra quidem illa dno sunl el talia)quae 
aureo ηίιοτβ fulgeaDi ubi pnaecribaniur, ei emiaus 
splendenietrj bujue operia frotitero faciani. Oporiet 
auleni pro simplicioribua audiiorrbua iusuper addi 
vel ajiiroadverti quod in ambobus *st arliflcioftuni. 
Sapiens enhn est homo variegana atlis raiio-
oe, qua lexii manibut opera : quod exlraneus 
dicere volueril; pictoris aurtm manus tsi aapiens 
iusiruQtfulum, niat forte piugans dOloee raeniiatur. 

t, Quod igilur urbs baec noslra, omnimode fe-
cuuda, picloribua abondai, non omuibus aecundtiui 
ariam, mo forte iineamenta bominum mate 
piagtiitibus, et alias quidani imagines, ei iuter 
«as noalrain douirpaniibUB, meam idcirct) eecun-
«ckiiii arcbeiypum accoraie exproat&m trau$CT»ptu« 

Ευσταθίου μητροπολίτου θεσσαλονίκης xpdi 
τους έχεγχαλοϋντας αύτφ μνησιχακίατ, εϊ-
χοτε άναμτησθεΐη χαχώσεως γενομένης χοβέτ 
αύτφ. 
α'. ι Σοφόν τι χρήμ' άνθρωπος. > Παλαιάς τουτ\ 

μούσης γνοΐμάτευμα, έφ' οΤς ύφαντικήν εκείνη πΟι-
χιλίαν έθαύμασεν * έχείθεν δέ λόγψ παραποιήσεως 
άναπέφηνε τδ έ σοφόν τι χρηιέα ζωγράφου χείρα 
είναι. > Κα\ χαλά μέν χαλ άμφω ταύΐα χαλ οία r.po-
στίλβειν χρύσεόν τι, ένθα προγράφονται, χα\ τηλαυ-
γές ?ΐθέναι τδ τού έργου τούδε πρόσωπον. Χρή δέ 
πρός γε τούς άπλοίχωτέρους άχρο~ωμένους προστε-
θείσθαι, ή γούν άλλά προσεπινοείσθάι τδ τεχνιχδν έν 
άμφοίν. Σοφόν τε γάρ χρή]χα ποιχιλτής άνθρωπος, 
πρδς τέχνην ύφαίνων τά πρδ χειρών, δπερ δ έξο>· 
τερικδς είπείν βούλεται · καλ ζωγράφου δέ χειρ 
σοφόν τι χρήμα, εί μή άρα tfl τής τέχνης Αρετ̂  
ψεύδοιτο παραγράφουσα. 

β'. "(ϊτι γούν χαλ ή καθ' ημάς πάμφορος πόλις 
αύτη γραφέων εύπορεί, ού πάντων πρδς τέχνην, 
άλλά που καλ φαύλως γραφόντων άνθρωπικούς χα
ρακτήρας καλ άχρειούντων, καλ άλλας μέν είκόνας, 
έν δέ καλ ταίς τήν ήμετέραν, ήκω μεταγράψων τήν 
γούν αύτδς έμαυτού, πρδς άρχετυπίαν άχριδώς 
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Ιχουσαν.Έαλ τούτο ού προς φ ι λα υ τ ία ν (τί γάρ μοι Α rug sutn. Ει boc ηυη amore mei (quid eiiim milii 
μέλον σκιαγραφίας, εί ψεύδοττο μεν τύ στερέμνιον, 
βλάπτειν δέ λέγει ουδένΑλλ ' ίνα μή παραβλέ-
κοντές οί τά ημέτερα ζωγραφοΰντες, χαλ είς λοιπήν 
άτεχνίαν έχπίπτοιεν δπερ είσμάλιστα δάχνει με, 
εί περ άλλως πεπαιδευμένοι τά είς τήν γραφιχήν, 
χαί τρανές δέ ώς εκάστοτε βλέποντες ού βλέπουσι, 
Χαι τοιαύτα πρδς άχρίβειαν, χαλ νοούντες έχβαίνου· 
σιν είς άλλόχοτον. ^ 

γ*. Έξενίχησε δέ με, χαλ είς τόδε αντιγραφής 
ϊ»ρήγαγεν, δτι μή μόνον έν τηδε τή πόλει τήν 
είχόνα ημών, τδ Δαυιτιχδν είπείν, έξουδένωσαν οί 
είτε γράφοντες, είτε διαγράφοντες ημάς, άλλά τήν 
φαυλεπίφαυλον αυτών είχόνα, χαδ* ή ν ημάς ούχ 
άνεστήλωσαν, λέγω, άλλ* έστήλίτευσαν, Ιως χα\ είς . . ., r r 

τήνμεγίστην τών πόλεων περιήγαγον. 'Εατι δέ τδ ^ nolavefooc, poslremo in urblum maiimam circum 

curae furet pictura, si menlireiur quidem souduut, 
nihil aulein oocivi iudicarei?), sed ne qui no-
stra pingunl, pcr iguaviani denuo in artis imperi-
tiam decidant : quod in primie me rexai; si qui-
dem res graphicas saiis docti clareque fere seroper 
videntes, nunc quidem cacutiunt et prse nimia 
cauiela descenduui in abBurdiim. 

5. Devicit aulem me prorsus el iu liane accueatio* 
nein induxit, quod non solum in bac urbenosiram 
iroagrnem, juxla Davidicum diclum, ad nihilum rt* 
degeruiil qui uos sive pinguni, sive dtacribunt-, 
sed viliasimam ipsorum imaginem, per quam nos 
baud in cippum elevavenint, dico, sed in cippo male 

τούτων δείκηλον ι Μνησίκακος άνήρ, έπιγεγραβι-
μενος είς αρχιερέα θεσσαλονίκης τδν άρτι. » Ηρδς 
8 δή βρέτας (παιχτέον γάρ τι κατά της φαύλης τέχ
νης) τά πρώτα μέν έντρανίσας έγέλασα · είτα συν-
αγαγών έμαυτδν είς νουν, καλ έ θαύμα σα, δπως ό 
χαναίολος χρόνος παράγει μέν κα\ τά καινοφανή, 
γίννα δέ δμως ούχ ολίγα ώς οίον έν ανακάμψει καλ 
πρδς παλαιάς δμοιότητας, χαλ αυτών τάς μέν οίας 
έπαινείσθαι, τάς δέ λήδης έσχατης αξίας. Καλ άμα 
έν^νοησάμην τάς τών αποκαταστάσεων Θρυλλουμέ-
νας πεντακοσιοστυας, ών έργον φασ\ν, έπεί παρά-
ίράμοιεν, έπα να τρέχε ι ν είς τά φδάσαντα ώς οία 
χαί παραδείγματα, χαί ποιείν αύθις αγαθά τε χαί 
χαχά εκείνα, δσοις ό προλαβών τών πεντακοσίων 
ετών ελκυσμός ένδιέτριψε. · 

δ*. Χρόνος ούν πάλαι ποτέ διέδη, καθ' δν άλλα τε 
τινα φαύλως έθεωρήθησαν, χαλ τδ σύννουν δέ χαλ 
συλαχτιχδν εαυτού, καί μή ^αδίως τοίς βλάπτε σθαι 
έθέλουσινάναχρωννύμενον, οίς ούχ άγαθδν ενεγράφη 
τοίς γε παραθεωρούσι. Καί δή καλ νύν χρόνος ούτος 
Φ?ανη, γράφων είς χαρακτήρα δμοιον κα\ ημάς, 
ότι προσέχομεν ήμίν, αύτοίς χαλ σχεπτόμεθα, μή 
βαλλώμεθα, χαλ φυλαττομεθα- τά της.διαβολής άμ-
οίδληστρα, χαι άναχαθαίρομεν ν εύθετίζοντες τά · 
πτίρα, εΓ πως, ών πεπειράμεθα, παγίδων ύπερπε-
τόμενοι σωζοίμεθα. 

Φέρε δή, χρώματα τρίψας δΓ ών έχοιμι άν ^ 
έμαυτδν μεταγράψαι είς δπερ ειμί (ού γάρ λανθά-
νομαι κατόπτρφ κεχρημένος έν φ χαρακτήρ έμδς 
εμφαίνεται, δν ή ψυχή έκαστων γράφουσα έν τψ . 
Ράπτε ιν είς συνείδησιν προϊστφ, ώστε καί άλλοις 
βλέπεσδαι, χαλ διακρίνεσθαι τά κατ* ήθος, καλ ούτω 
περιποιείσδαι μέν τά ορθώς έχοντα, διορθούσθαι δέ 
τά ώς έτέρως έκπίπτοντα), διαχριβώσομαι τδ έμδν 
παρά τοίς ενταύθα είχόνισμα, τά μέν άλλα πάνυ 
άχηκριβωμένον χατά τούς έμέ πρδς αμαρτία ν 
γράφοντας (φαίνω γάρ ίδού έμαυτδν άλλως μέν ότι-
μάλα διεστραμμένο ν, χαί άγαθψ μηδενι έλλαμπά-
μενον είς εύπρόσωπον) * τδ μέντοι μνησίκακου 
i; το πάν διαγράφω, κα\ εξαλείφω τή: εικόνος, ήν 
άνέστησάν μοι τά χαλά τέχνα τήσδε τής πόλεως. 

duxerani. Est aotem illoruin imago : c Memor in-
jnriamm vir, provectus in pra?se»lem Tbesaalo-
nicae archiepiscnpum. > Ad quod simulacrum (alK 
qualiler enim lod( ndum esl advirsus malam artcm)* 
primo quidem, oculis in id conjeclia, risi; deiudu 
recoiligens uierttem, valde etiam iniraius sum juo-
modo lecnporom varietas uova quacdam ad lucem 
producat, non pauca lainen geuerel tanqiiam ia 
renovaiione eectinduinque veteres shniliiudines, 
quarnm ali» quidcm laude dignae suni, alire vero 
omnium oblivione. Et eimol in meutem reTocavi ce-
ieberriitios resiiiuiionum qaingentos annos, qoo* 
nim offlchmi est, aiuni, cum iransierunl, ad ea 
quae pr«cesseruni recurrere lanqaam exemplaria, 

c denuoque producere bona vel inala illa, quibus 
clapsain quingentonini anuOfiim epatium imiuo--
raiam est. 

4 . Tempus igiiur olim aliquan^o iransill, quo, 
cuin aliqua ca?tera , tum prodoniia suique couaer̂  
vatio prave considerata sunt, et non facilis a no» 
«ere voienlibag dccoloraiionis optticio in non bo-
nttiu aaltem a male judicaniibus iiuputaiuin esi. Ει 
profecto nunc istud lempus reluxit, eimili ctiara-
ciere noa etiam pingcne, eo quod provideiuus uo± 
bis ei ne dejiciamur cavemus, et calumui» reiia 
fugimus, et aiaa aptaniea repurgamus, ei foric 
super retia, qeibus lenlali eumus, voianies, sal-
vandi gim«s. 

5. Age porro, tritia coloribas, qaibua mt po^siin 
talem qualis sum piugere (non eniin obliviscor 
uti speculo, unde tuea forraa relucei, quod autma 
eajusqae pingens colorando conscienliam, anle 
se pouilul a caeterisrernatur, inque moraiibas diju-
diceiur> et aic reluieantur ea quidem qus recia hunl, 
corriganlur errores coiumissi); perficiam meaiu 
coraai bic prasaenlibus imagiiieui; de caetero qui-
dein proraiw accuralam secundum eos qui uie pec-
eaiiiifiosum pinganl (ecce enim meiipsuin aliuuda 
quidem defonnaiuiD, etad pulchram foraiaui uulio 
bona reluceateia ostendo); banc auieiu mali meaio-
riatu omnioo deleo et au/ero ab bac hnagine, quam 
mibi bujus urbis boni ckes erexeruuu 
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6'. Mihi aitleui sic babenii scopum aliter bauc χ ς*Ψ Ούτω δή μοι προθεμένψ σκοπών, μεταχρώσαι 

colorandi partem calcis, quam docli piciorea meas 
applicuentnt flgnre, cousideranduin eril ante alia, 
cjuibus illud iwaginis vilium commode patefleri poa-
sii, quia non plane necessariuin ideni esse, juxia 
coghaiiouem, qua?dam noinina per compositioneiai 
proferre, ruraumque pcr apposilionetu expooere. 
Sicui auleui non semper in eunulem couccptnin 
\cniunt expreesiones privaliiu abslracbe, rursumque 
simul apposUao (non euim aliqui» xingillalim gram-
maiiciis dictus, et rtirsus privaiim celer, jam eiiam 
grainmalicus celer necesiario evadet, ncc eques aiin-
plWiler, ei privalim bonus, jam in bonuin equiletn 
necessaiio concurruul); iia nee in idem vergii di-
cere sciomacbiam, iit unuui redaclis tumbrae» ptigna> 

τοϋτδ γε τδ μέρος τής κονίας, ήν οί δεινοί ζωγράφοι 
τψ έμψ χαραχτήρι προσέπλασεν, θεωρητέον άν εΓη 
πρδ τών άλλων, δΓ ών έχείνο τδ τής είκόνος Αμαρ
τωλών έπιτυχίαν εύρήσει, δτι ου πάντως, ουδέ έξ 
ανάγκης, ταύτδν, πρδςέννοιαν συνθέτως τε προενεγ* 
χεΓν ονόματα τινα, χαλ αύ πάλιν έξαγγείλαι χατά 
παράθεσιν. Άλλ' ώσπερ ούχ είς ταύτδν άελ νοήμα
τος έρχονται λέςεις άφωρισμέναι Ιδία χαλ αύ'ΐις 
παρατιθέμεναι (ού γάρ δήπουθεν καταμόνας γραμ
ματεύς τις λεγόμενος, καλ αύ· πάλιν Ιδία .ταχύς ή$η 
καλ γραμματεύς ταχύς αναγκαίων έκδαίνει · ούδ* αν 
δ καλ ίππεύς απλώς, χαλ χατ' ίδίαν άγαθδς, ήοη 
χαλ είς άγαθδν Ιππέα κατ1 άνάγχην συνδραμούνται), 
ούτως ούδ* είς ταύτδν άγεται « σχιαμαχείν ι ειπείν. 

* quenominibus, et ruT&uiu c aub umbra puguare: >boc Β ύφ* έν άγαγόντα 0ήμα τδ τής ι σκιάς > καλ της 
quidem prospere iil ei desideratur, duin seiomacbia 
viiuperalionem babcl ei juxta proverbimu ad idem 
rediiac aeria vcrberaiio. Siceliam c cbirodieum, > 
manus jurisque conjtinctio viluperabililer ostendil; 
illuiu auiemc qui jus in nianibus babet, > laudabililer 
designal. Pariler c sceplrifer» quideoi esi vcrboruin 
coinposiiione rex; ι scepiruiu > aulein disjuncie ferl 
curvus el sordidus llbacae raendicusUlysses. c Andra-
poda > novirous quidetn c servilea pereonas; > ei quia 
auieui expre»siOue solula dicil c buuiinum pedee, > 
exiudec drapeias liuvenit servoe.i Bubnlcilal > aliquis 
velui agricola: ι bovea aulera predo abducil.» ι Auii-
cus ι quideni c bouus ι viriulein babel: ι pbilocalua» 
auleiu aliler iiiielligiiur, el maliliam indicat, qualein 
tliaoi dicere «apientes bjesiianl c Boni» quidem c pe> 
des >conveniuui eiiam viris, beroice ageutibus, cuai 
h*c verba separanlur: tnunuin autem coiij<incU*calH-
spbyro (pulcbria pedibus) nmliereiu exornanj. c Sa-
cro imiiislerio» si qui&ouerauir, sacria i i l aplus: bie-
rodulus auteoi (quoad nomcn)uiiiiimeconveiiii. iFor-
vidum opus » facit arrogaas: «θερμουργεί» (fer-
videoperaiur) bouio ioriU; videlur IdQmaljquld.ftPvd 
habeatur scrmoper larliepuiu > (callide dioeuiem)^l 
ariia (seu peifecia) loquenleai: sed qtii posierieretn 
«nlulo modo &uu»it, ia perfecia loquenlem laudabi-
ietu novii, ariiepum auioin ut impostorein viiuperai. 
Hajtts autew auciorce weMiodi, quibus diier<iui iu 
solulione verborum, et ilerum in eorum cooipositioac, 

ι μάχης · δνομα, καλ αύθις τδ ι ύπδ σκι$ μάχε-
σδαι * » άλλά τούτο μέν χαλ βύτυχείται χαλ ποθεί
ται, δ δέ c σχιαμαχών ι είς ψόγον αποτάσσεται, δν 
οΐδεν ή παροιμία είς ταύτδν ήκοντα τφ ι αέρα δαί-
ροντι. ι Ούτω δέ καλ τδν μέν · χει ροδί κη ν § ή συν
θετική χόλλησις της τε ι νειρδς, » τής τε «δίκης, > 
ψεχτιχώς παραδειγματίζει * τδν δέ t έν χεροίν τήν 
δίχην έχοντα > έπαίνοις άποκληροί. Τδν δμοιον 
τρόπον ι σκηπτούχος > μέν χατά συναίρεσιν λέξεων ό 
βασιλεύς* ι σχήπτρον ι μέν τοι διαλελυμένως έχει 
χαλ δ έν Ιθάκη ^ικνδς καλ ̂ υπαλέος επαίτης Οδυσ
σεύς. Οίδαμεν t άνδράποδα » μέντά-c δούλα πρόσ
ωπα* » διαλύσας δέ τις τήν λέξιν, καλ ι Ανδρών 
πόδας » είπιυν, c δραπίτας > εντεύθεν εύρε τούς δού
λους. Καλ μήν ε βοηλατεί ι μέν τις γεωργού δίκην * 
c βούς δέ έλαύνει > 6 ληίζόμενος. Καλ < φίλος > μέν 
< καλδς ι άρετήν έχει« δ « φιλόκαλος » δέ άλλοιό; 
«έ έστι χατά νουν, χαί ποτε χαλ χαχέαν παραφαί-
νει, οποίαν χαλ λέγειν δχνούσιν οί σώφρονες. Καλ 
c χαλά » μέν ι σφυρά » έπιπρέπει χαλ άνδράσιν, 
ήρωίκώς άνδριζομένοις, δτε διίστανται * ηνωμένα δέ 
είς έν γυναίκα κο ι μου σι τφ χαλλισφυρφ. ε Ψ1ερ$ 
δουλεία > βαρύνεταί τις, κ̂αλ έστιν Ιεροπρεπής * ό δέ 
συντεθειμένος είς ι ίερόδουλον ι ού πάνυ έκπρέπει. 
ι βερμδν έργον > δρά δ αύθαδιζόμενος * ε θερμούρ-
γεί ι δέ χατά θέσιν δ άνδριζόμενος. Δοκεί ταύτόν τι 
λαλείσθαι διά τού ι άρτιεπούς > καλ τού « άρτ,α 
βάζοντος· ι άλλ' δ χρησάμένος τδν μέν διαλελυμένον 

ordinaia e&4, ae€ ι pairis percusaorem > ducuut cum- ρ είς τδ ι βάζε ι ν άρτια ι έπαινετδν οίδε, ψέγει δέ τδν 
deui ac eum < qui percutii pairem, ι aiqaideio paiws 
percussor in babiuidiae laaiitiaeeai, aicuieii verberi-
paier; > dum aliqois pairem forie percuasii ignorau*. 
Wec ι bimaliopolaia t ,ei enm qui veeiimemum vendit, 
«d parem seniciuiam adducuut, laiiqiiam ad anam 
reduceolcs c biraaliopolam eaaa,» vealimeulum au-
lem vendere judicaniee eum qut boc vel seiuei feciU 

ι άρτιεπή » ώς έπίκλοπον. Οί δέ τής τοιαύτης με
θόδου πατέρες, οΤς έτεροιότης έν δια λύσε σι λέξεων, 
χαλ αύ πάλιν έν συνδέσεσι τών αυτών πεφυλοχρί-
νηται, ούτε τέν ι πατροτύπτην ι είς ταύτδν Αγουσι 
τψ < τύπτοντι πατέρα, $ είγε c πατροτύπτης » μέν 
έν είδε ι χαχίας, 4 χαλ c πατραλοίας* « πατ:'ρα · δέ 
τις ι έτυψε που » χαλ άγνοών. Ουδέ μήν τδν ε Ιμα-

τιοπώλην » καλ τδν ι πωλούντα ι δέ ι (μάτιον ι ξυνάγουσιν είς έννοιαν ίσοδυναμον, οΤα τδ μέν « Ιμα-
τιοπων.είν » είς τέχνην άφορίζοντες, < πωλείν ι δέ ε (μάτιον > είδότες και τέν είσάπαξ τδ τοιόνδε χειρι-
σάμενεν. 

7. Dicoargo sic atiquomodo seae ad invicem ba« 
bere«luali memoriam > in una voce, ei iu locuuo-
uie divisione, imewiui&seniali.i fileiiiin maliwemotia 
quidem, noo bonealc» dicerciur aliquis affici, tiec ab 

ζ\ Φημλ δέ ούν, ούτω πως διαφέρεσδα% πρδς £ 1 * 
ληλα τήν τε καθ' Ιν δνομα < μνησιχακίαν, ι χαι τδ 
έν διχασμφ φράσεως ι μεμνήσθαι κακού. Μνησι-
καχείν > μλν γάρ ούχ άν ποτε λέξη τις χρηστολογι-
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χω;, ούδ* εύλογοίτο αν υπ* ούδενδς δ μνησίκακος' Α aliquo taudarelur inali memor; qtiod autem aiiquit 
xaxw δ! μεμνήσθαι τινά, ούκ Ανάγκην πάσαν 
ψεγεται. Καλ δήλον έκ τοιώνδέ τίνων εγχειρήσεων. 
Kaxfa; άπάσης σχοπδς της χατ' ήθος, κατακαυχά*. 
σθαι μεν άνθρωπίνης ψυχής, καλ έθέλειν έπεμπηδ^ν 
oJxjj πρδς κάχώσιν, . έξης καλ φερωνυμείΐαι · ού 
μήν κιΐ δυναμις αύτ^ έξανύειν, δπερ προτίθεται, 
ibitl. Τών γάρ τοι σπουδαιότερων καλ πεπαιδευ
μένων ανθρώπων τοις μέν ουδέ τήν αρχήν 'πρ·>σ5άλ-
tatv Οα̂ όβί, τά τού πνεύματος δποστελλομένη δπλα, 
οΤ; «τυχάζεται δ κατ* αυτής στρατιώτης. ΤοΤς δέ • 
ίντοέχει μέν πρδς αναίδεια ν, χαί που καλ έν χρω 
μέν̂ ς γίνεται · Αποκρούεται δέ 8πλθις άγιότητο:, 
wik μέν είς λίαν ταχύ, ποτέ δέ καί μετά πληγήν, 
εΓτε πληγάς, άςδδρθδς λόγος ϊν γε τοΤς Λει^μένοις 
τίιίςίατρείανήπια φτρμακα έπιπάσας έθεράπευσε. 

η'. Τοιούτον δή καλ ή μνησικακία. Ούσα Χα-
*:α r*>, Χ»λ κακιών ή χειρίστη, πολλούς μέν, οί 
duai χατίστρωνται είς πλάτος ίστορικέν (τούς γάρ 
ίξω που β(βλο>ν χειμένους, χαλ ώς είς πλήθος άμ
μου χβχυμένους, ούχ άν μετρείν έχη τις), έλόχησε, 
χν. ύφερπύσασα ές ψυχήν, καλ λαθούσα τήν ύφεσιν, 
έξέπτεν αυτής Απαν τδ ζωτικό ν · καλ είς θάνατον 
έκτήξαια, τού τε σώματος παρείλετο, καλ τήν υπέρ 
•Α ίώμα Ις χάος Ι4δδιψεν. Ού γέρ άν εΓπη τις ώς τδ 
« μνηαιχαχείν > ψυχήν μέν έχει βλάπτειν, σωμ ασκεί 
δε έλλως τά έξω · άλλά μετά τδν φθονον, ή χαλ χατ' 
έχείνον, χαλ τοΟ σώματος αφαιρείται · χαθά χαί τνς 
xfesiv προθέμενο; ούτε τδν οίκοδεσπότην άφίησι 
χαίρειν, χαλ τδν οίκον δέ ύφάψας απήγαγε. 

0*. Καλ τοιούτον μέν ή μνησιχαχία, χαθά χαλ 
friw χαχία, δάχνουσα μέν ώσελ χαλ χύων τινάς, εί 
μ!) εύτήν έκφοβοίεν* σοβουμένη δέ είς τδ παντελές, 
εί τις απεναντίας Γσταται πρδς αυτήν. 'Ανθίσταται 

καντως δ περιορών τά χατά βίον Απαντα, χαλ 
μήτε έχ τών χατά £ού» φέρεσθαι μαλαχώς έχων, 
χα ιίχή τούς οίακας, δπως άν καλ τύχοι, διασα-
λεΰων, μήθ*, δτε avaf <4ουν αύτφ χωρεί τά πράγματα, 
zfy εύροιαν άποδιαζόμενος, καλ άπομαχόμενος εύ-
χλκίν * άλλά πάντα χάλων χαλ πάααν τέχνην ζωής 
αναπτων είς τδν μέγαν χυδερνήτην θεδν, οία χαλ 
δωρον έξ έχείνου λαχών τδ έπαμφοτερίζον τής προαι-
ρίαιως. Καλ εί μέν βούλοιτο Οεδς, χαλ αύτδς μεθ-

nieminerit mali, non necessario reprehensioni atibji-
citnr; qood ex qaibosdam expllcaiiqpiibus mam-
ftstum flet» Omais maliltas flniecirca moralia eal 
qtiidem buma-κβ anintae male facere velleque iUi 
tnsultare maleflcio, ex qua nonaen bajiet, qon u -
men 111i perflcieodi, quod sibi proponu, temper iu-
eit facullas. Homiuum entm diligeaiiorutn ac disci-
plinatorum aliis qublem nec imperium in caeteros 
audei dtferret vorita spiriiualem arwaluram, qua 
proiegiiur adTersarius ipsi miles; in alipa antem 
impudenter irruit, 61 ad ceriamen aiugtilare saepo 
descondii, sed sanciiutU armis repellilur, aliquando 
quidem ciiissime, aliquando vero port YUIJUIJ, aive 
vulnera, quae recia ratio, aaliein in fidem Itabeufcibtia, 
ad curMionem dulcia fundans roedicamina aanavit. 

8. Taliter igitur se babet niali aaemoria. Cum 
enim maliiia sit, et malitiarum pessima, mujlosqui-
deaa, qui jampridem in aperlo campo prosirati 
auttl (jaccnios eiiim extra libroi ei veUit iu aranis 
acorvum.accnmulaios, nemo uoquam metiri poterii); 
inaidiia eirceiDdedil, et in aniroam subrapeas, in-
iroduclioue cetata, lotatn ipsitis vira Tiialew exJuajjwt; 
atqne cum ad mortem uaqoa consenapwsael, ei cor-
ραε absiulit, et eam pneier eerpiis in chaos proje-
cit. Non enira aliqaia dixerit a matt inemoria laedi 
poaae animam aui alio roodo membra oxleriora 
exercerf; imo post invidiaro vei eecundam iatam, 
eiiam corpore privatur; ul aliquiafvi furtttm iaoere 

Q volaii, non ginil poaseasoreta domira in pace τ ί · 
vere, sed etiatn incenaa dotno abdudt. 

0. Sic igiiur agit mali merooria, ut oronU malf-
tia, raordens uti canit. obvioa, ntai larrofaciaitt 
ipsam; in fugam autem veraa plan«, si quia e con-
Ira aut adversas eaia. Contra vero siat oinnino, 
qui vitam omncm despicil, neqae jnxia ftneiitiim 
ferrl rooUiter ansiioens et gabarnacnla, q«o* 
cumqao velint, exagilaiie, oeqae, cain adverso eun>o 
fluant ipsi negoiia, auceeaaum vioJeaier abriptotia 
el rolacUDS ad boaam oatigalioncm, sed omiies f«-
oes otBneroque vilaa artem ad iuagnum giibernatorem 
Deaai refereoe, Unquam doaum ab illo aorihus 
eiecUoiiis dupUclialem si quidem Tobierii Dens ot 
ipae parieta babebit, atlingen« ad ea quibus secun-

i\t\ γινόμενος, οΤς ανατρέχει πρδς έχείνον, άποματ* D dum illum asceodil, Ipaiua bonis Qtens; εί vero non 
τέμενεςτά εκείνου χαλά* εί δέ μή έθέλει, δακπίπτων 
έλλοίες) ώς ή προαίρεσις έτεροιουμίνη διέκρινε. 

ι'. Καλ ούτω μέν δυνατά ί τις ή μνησικακείν, 
είτκρ είρείται, ή άμνησιχάκως έχειν, εί προέ-
λοιτο. Κακού δέ μχμνήσθαι τή μελέτη μέν χαλ τή 
ηροθ:σει χαλ προαιρέσει χαλ έφέεει χαλ σηουδή, 
«ι\ εί τι τοιούτον έστιν είπείν, ίσχύν έχει δ μή 
Έίνυ κακδς άνθρωπος. Φύσει μένίοι ούκ Αν δύ* 
va«6 τις, τέλειο; ών τήν ανθρωπότητα, καλ μνή
μην πλευτών καλ άνάμνησιν. Μυρίοις γάρ συμπτώ-
μααιν εί τών κακών μνήμα ι είς ψυχήν παρεισδύον-
ται, άπευχομένου μέν, ώς είκδς, τού χαλού άνθρώ-
<»υ9 χακού μνήμην άναδήναι είς τήν χαρδίαν 

τοίι, delabaua uttoluaiaa mutsta judicafiu 

16. El iU quidam poieat qait vel mali memoriam 
exarcere, qaando aic maluit, vei illa non affici, ei troe 
pneiulerii. Mali vero mamiufsaecura, proposiiiorve, 
τoliinlate, deaiderio, ttodio, alioque qHoUbci inodo 
horootton omniao matnspotesi. Naiara tamen band 
posael atfqnie birananUate imbatQSj meiivaria divee 
ac recordaiione. Mille oaroqoe casibas nialorum 
reeordaiio p«neirai in aniDaam, obsbtenie quidem, 
oi jusluui est, bono bondne, at mali recordatio »n 
ipsiiia eor non aacendai, no» valetile autera rcroe-
dhira efficax aliquod opponere, qao laleUi vlertt-
tiuncm rjepcHai. 
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αύτου, μή έχοντος δέ βοήθεια ν τινα οχυρά ν πρόβαλε σθαι, δι' ής τήν τοιαύτην άνάδασιν άποκρούπ-

• ται. 
14. 

talro potesl repelli, si quts aJ hoc diligenier se 
accingat, mali vero non rccordari sive cujus-
dam causa vexaiiomg, aliquis volens omuino non 
poseet, quid tandem illum qnl ex aliqua causa 
urgente se malum ab aliquo fuisse passam, 
In mentem rerocat, injuriarum memorke viiupera-
tioni subjiciimis ? siquidem jam agnovtmus magnum 
iniervallutn jacere, in quo mali memoria, malique 
vel vex;itioni* alicujus recordatio, dislani.Cur eiiam 
malttm quidem, quod tiomlum aliqur$ paesus esi, 
sed in futuro jacet, suspicieus et {jmens ei cavens, 
in bominem peccalorero non reputaiar; vexalio-
tietn vero menie revolvens, qtiam experlus eei, et 
lioc juxla quamdatn fortunaui^sub peccaloris colore 
plngilur? Aitamen baec ambo, tanquatu malre, spi-
rituali generanlur imaginatione. Ad bauc eiiim per-
tluontetde futuris psovidentfa, et de praeieritis 
Tacordaiio* Qoa autem causa quis beneQciorum rae-
minit, eadem nialelicioruru eiiain memoriam ha-
bet. Auferendum e&t ighur animain illi qui lalium 
oblivleci debel, et ipse raorli spriluali (radeodus. 

12. Si qnis aweni in coniradictione eibi compla-
«en* dicat, queraadtnodum recepii beneflcii memo-
riam oomilalur benelicii reddiiio, stc mali lole-
rati morooriam atibsequi ea qu* reiribuiionis euni, 
« I inde rautuo concurrere sibi mali recordaiionem 
et mali mamoTiam, is proculdubio absurda dicit, 
nec certe novit accurate discretionem aui regulam 
«bservara, unde probaniur quidcm qu« virtatis 
twit, condeninauiur aulem qu» pravilatis : rem n»m 
profunde penelrat. Verum, eiculi ntatres gmida*, 
auntqoaHlam qunlilates. (taque betielkioruni inemo-
fia, quae boua qualiias esl, alia qtiiitem simiiia ge-
nerat* sicuti graiia graiiam gtgnii; alia vero 
oola volunlale cousialil, quaodo beueflcto donalus iu 
«is quae sunt ipsius, vacuie mauibus commoraiar. 
Esl aalain etiam aliquando quodam eieriiie benefl-
cenlia, qtmlis eei ingraiorum, extecrabilium, judai-
caniium. Et quidem io talibus primum est beneficium 
reiribuere; secundum aulom in volunlalo sklit, 
«uni ad «flectum iransire nequit. Deaique ler-
tium esi oeque facere, neque vclle, benefactori 
Iujuriam inferre, ni fecit Iscariota. 

13. Talia quidem sunl spectantia ad benelicen-
tiain, quae aul pariurit ad Iiiclm, aui in aemiae 

. solo rvasideraiur, sive qiue prorsus sterilis esl, 
aut si quando parturit, edii inoiafit» sive qua: veraia 
graTiiaieui alio qiiodam niode luaniilur. Maleficon-
lia vero, juxta ralioiiero, cui wbesl beneficenlia ; 
alia per mali recordaiioueui siiiiHilat etim qui pas-
aas esi ad eCDcacei» vindiclam; el bsec ipsa, veluli 
gravida, parii cuui violentia ab eo qui passus est 
uiali retributionem; alia recordaiur quidero ei de-
alderat findiciam : cum auteui nocere aeqtiit, desi-

Ilaque, cuin mali memoriae quidem len Α tav. ΕΙ τοίνυν μνησικακίας μλν πόλεμου ίστι 
διαχρούεσθαι, εΓ τις ές τούτο κατά σπουδήν όπλί-
ζοιτο, κακοΰ δε μή μεμνησθαι, είτ1 ούν έκ 
πόθεν κακώσεως, ούδ* άν έθέλων τις είς τέλος 5ι5-
ναιτο· τί δήποτε τδν ένθ υ μου μενον 6κ τίνος περί-
πετείας, δτι κακόν πόθεν πάθοι, Ις μέμψιν μνη
σίκακου συντιθέαμεν; καλ ταύτα , γνόντες <[5η 
παχύ μεσότοιχον κεϊαθαι, φ διίστασθον τ^ μνη-
σικακείν καλ τδ μ;μνήσθαι κακού ή κακώσεω;. 
"Ετι διατί κακδν μεν, δ μήπω πάθοι τις, άλλ* έντφ 
μέλλοντι κείται, ύφορώμενος καλ πτοούμενος χα\ 
φυλαττόμενος, ού λογίζεται είς άμαρτωλδν άνθρω
πον κάκωσιν δλ αναπολώ ν , ής πεπείραται, χαί 
σύτδ κατά τινα τύχην χρώζεται είς άμαρτητιχόν; 
Καλ μήν άμφω ψυχικής φαντασίας, δσα και μητ ,̂-
άποτίκτονται. Ταύτης γαρ καλ ή έπλ τψ μέλλοντι 
προμήθεια, καλ ή τού παρωχηκότος άναπόληψις. 
Έτ!, ?> μέμνηταί τις ευεργεσιών, έκείνψ μνήμην 
Ιχει καλ κακώσεων. Μέμνηται δέ άρφοίν τ|) ψυχξ. 
Άφαιρετέον άρα ψυχής τδν τούτοιν έπιλησόμε,βν, 
καλ μεταπλαστέον ούτως είς άψυχον. 

ιβ'. Εί δέ τΙς φιλοκαλών έαυτδν είς άντιλογία* 
έρεί, ώσπερ δή τή τού εύεργετεϊσθαι μνήμη υ̂νεχ. 
τρέχει τδ άντευεργετεϊν, ούτω δή καλ τή μνημοαύνι; 
τού κακούσθαι συμπαρομαρτείν καλ τά τής άντιχ*-
κο!>σεως, κάντεύθεν συντρέχειν άλλήλοις τέ ι μεμ
νησθαι κακού » καλ τδ ι μνησικακείν,ι λαλεί μέν τι 

Q παχυλώς δ τοιούτος, ού μήν λεπτότερον Ακριβούν 
οΐδε, καλ διάκρισιν ή κανόνα διαρθρούν, δθεν εγκρί
νονται μέν τά είς άρετήν, αποκρίνονται δέ τ* είς 
φαυλότητα* ουδέ εμβαθύνει. "Ομως εγκυμονούν 
οία καλ μητέρες τίνες αί ποιότητες. Ευεργεσίας 
γούν μνήμη, αγαθή π ο π 5 τ η ς ούσα, ή μέν τις χΛ 
-γεννφ δμοια, καθότι καλ χάρις χάριν έστλ τίχτου«· 
ή δέ έν μόνω τψ έθέλειν έστλ ν, δτε δ ευεργετηθείς 
χεναίς χερσλ διοικεί τά καθ' εαυτόν. Έστι Ιί 
καλ στειρεύουσά τις ευεργεσία, δποία ή τών άχαρ·.-
στούντων, τών επάρατων, τών ίουδαίζόντων. Καλ το 
μέν πρώτον έν τούτοις έστλ τδ άντευεργετεϊν · δεύτε 
ρεύει δέ τδ έν τψ θέλειν, δτε μή έχει άποδαίνειν 
πρδς ένέργειαν. Τδ δέ λοιπδν καλ τρίτον, το μή'ε 
ποιεϊν, μήτε έθέλειν, καί που καλ αίρεΤσΟαί τι προς 

D βλάδην τού ευεργέτηκότος, δ Ισκαριώτης έπεχ).̂ -
ρώσατο. 1 

ιγ·. Και τοιαύτα μέν τά τής ευεργεσίας, τής f| 
τικτουσης ές φώς, ή έν σπέρματι καλ μόνψ tevpw-
μάνης, ή χαλ παντελώς στ^ρίφης, εί δ1 άρα ποτέ 
καλ τέκη, μύλην άποτιχτούσης, ή εί τί που άλλο τήν 
αληθή έγκυμόνησιν ψεύδεται. Ή χακοποιία δέ άλλά 
καλ αυτή κατά λόγον, δν έχει καλ ή ευεργεσίας ί 
διά κακού άναμνήσεως ερεθίζει τδν π2πονθότα πρδς 
άμυναν ενεργή · καλ Ιδού καλ αυτή, ώς οΤα χυσαμΗ 
έτεκε μετ' Ισχύος τήν έχ τού παθόντος άνταάχ»** 
*Η μιμνήίΤκίται μεν καλ έφίεται αμύνης* μή δυνα
μένη δέ δράσαι κάκωσιν, ϊστησι τήν έπιθυμίαν έν τω 



1Π CONTRA INJURIARUM MEMORIAM. 
δοΛεσθαι, καλ πέττει τδν χδλον κ α λ τά κύματα ^ derium in volunlale reponit 
Oowowa, oux ίξαφρίζέι είς θυμον άκρατϋ. Κα\ ου 
ίω,-ίξ αναλόγου δ ε ύ τ ε ρ ε ύ ε ι , καθάπερ εύεργετούντος 
ανδρδς χατ ' ένέργειαν δ Ιστάμενος έν μόνω τφ έθέ-
/£.ν ε̂ εργετεΤν ουτω καλ τοΰ μνησίκακου ένερ-
γ^ντο; τήν χάχωσιν ό έθέλων μέν, επέχων δέ εΙσέτι. 
Aot-ος χαλ τρίτος κάνταΰδα, ώσπερ έν τοΤς κατά 
£ΪΕρ·;εϊίαν έ έ-ί/Ιόητος καί επάρατος (0 μήτε ένερ* 
γών τ ί ευεργετικά, μήτε μήν α ί ρου μένος, άλλά καλ 
ψ*ΛΤΛ&.χτ>των), ουτω καλ έν τοίς ε ί ς κάκωσιν δ 
j/.'ω; έξ εναντίου κα\ επαίνων άςιος καλ ευχών, δ 
μύ χαχωσιν δηλαδή έφδακυίαν μήτε ένεργήσας τά 
εί; άμυναν, μήτε μήν έθελων, άλλ', εί ποτε καλ 
μεμνφτο, χουν τψ κακψ έπιφορών καλ εί τί που 
έ&Ιίπι χ α κ ί α ς , χωννύων αύτδ είς λ ή θ η ν , καλ 
μΰδαττόμενος καλ τήν μνήμην αυτήν. 

ιί.Εί τοίνυν ταύθ' ούτως έχει (έχει δέ πάντως ούκ 
ϋϊω;), ίσφαλται άρα τού είς όρθδν βαίνε ι ν αληθείας 
β « μεμνησθαι κακού εί; ταύτδν άγων τή 
άμαρτάδε τής άντικακώσεως. Δήλον γάρ, ώς ούτε δ 
μνί,μην ευεργεσίας άναλαβών πάντη πάντως εύεργε-
«ί, ουδέ μήν ό κακώσεως μνησάμενος, ήδη καλ είς 
Jiipw του άντικαχώσαι ώλισθ*. 

ιι'. Κεφαλαιώσασθαι δέ τδ χύμα τού τόπου τούδε · 
μεμνήσθαι μέν τίνος άγαθύνοντος χαλ αύ πάλιν 
χιχοΕοιοϋντος άντικειμένως έχουσιν, ούτω δέ καλ τδ 
εύεργετεϊν · 2 δή τίνες οίονται μνήμης αγαθής άπο-
τέλιεμα, χαλ τδ κακοποιείν δέ, δπερ οί νοεϊν δεινολ 
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fluclus reprimooi, non in iram impolenlem efferve-
•cit. Et sic ez analogia quemadmodum secundua 
est ab bomine qui aecunduni eJficaclan» bene 
fecit, ille qui sialil in voliiDlata benefaciendi, 
i u quoque secnndus e$l ab eo qai maii meme-

. riain ad effcclum ducil, illequi nocere quidem vull, 
adbuc auiem abstinet. Reatat aiuetn bic ettam ler-
lias, sicttl in iie quae suni btneflcenli», vilttpe. 
randus, el exserrabilis ille (qui nec beneficia re* 
ipsa confert nec rcddere gaudet,aed eiiam injuriam 
adjicii), ila quoque in his qua* ad vexaiionem spe-
ctanl, llle qui c«eierum t contrarto laadibus et bc-
uediclionibus dignua est, qui post vexationem sane 
praehabitam neque quae vindiciae sunt operalur ne-

B que quseril, scd, at forle memiitil, aggerem oppnuit 
inalo, et si quid olei malliiain, illud in oblivionem 
ei recordaiionem ipsam e menle rejicit. 

14. Haec igitur si ila sint (proculdubio aulero om-
nino tuat), convincHur in recto verilaife tramile 
non ambulare qui recordalionetn roali ad malum 
roalo retribuendum reducil. Hanifesium esi enim 
quod neqiie beneficii recordaius ubtque benefacit, 
neque qui vexationis illaue meniinit, jam eo ipeo 
ia abyssum matae tindicu* delapsus est. 

45. Age, jam resamaraus liujua.argutnenit aum-
matn : meminisse quidem alicajua bene faciemis, 
el raraum male agenlis recordari, opposiiionetn 
babeut; ul acoatra etiam benefacere, qnod qoidam 

τίχονοίδαστ τού μνήμην άπόθετον έχειν κακώσεως, ς boii* meiuoriaeffecium esiepuiant, el malefacere 
tl; αντίθεσιν ασύμβατου αφορίζονται * πρδς δέ τού-
«ί χαλ τδ έθέλειν μέν εύεργεσίαν ποιεϊν, μή 
ές'.σχύειυ δέ,χαλ πάλιν έτέρωθεν τδ ββύλεσθαι μέν 
«ντίχαχώααι, μή έχειν δέ, καλ αυτά είς μοίραν άν-
lixiAov ίδιάζουσι. Καλ είσλν αγαθής μέν συστοιχίας 
* μεμνήσδαι άγαθοποιίας, καλ τδ δι' αυτήν εύεργε-
**' χαλ τρίτον τδ έθέλειν, εί καλ μή αί χείρες 
έόνανται ευνεπιλαμβάνεσθαι. Τής ετέρας δέ φατρίας, 
^ λογίζεται είς έναντίωσιν, τδ βαρέως μεμνήσθαι 
χιχύπως· χαλ δεύτερον ευθύς, τδ δΓ αυτήν αύτίκα 
iwal τινά χακωτικόν · καλ έπλ δυσλ τούτοις τδ προαι
ρείσαι μέν, άτυχείν δέ δπωσοΰν τήν προαίρεσιν. 
Καλ ούτω μέν τών εκατέρωθεν βαθμίδων αί υψηλό-
«οαι, ή μεν ευκταία χατ' άρετήν τοίς προσδαίνουσιν, 

qnod sapientes «onservaLB roali memortae froc-
tuin cenaent, tnsoeiabiU intervallo aeparanlur. Insu-
per auiem velle quidem exercere beneficentiam, 
eed Don posse; iterumque alias cupere quidem 
roalum pro tnalo reddere, neque vero po&9e, in 
partem conlrariam ipsa diatinguunlur, Est bo* 
nt qaidem ordiaia aimul beneOcentiae meroiDisse, 
et ob illam banefacere, et lenium mens t>enevoia, 
elai maaua periicere non valeanl. Allerius autein 
classis, quaa reputauir in opposilioneni, est vcxa-
Γιοαίβ dolenier meniioisse; aeetindum cito propiet 
illam malefacere; ei stiper bis duobue, eibi propo-
nere qnidera, sed proposilum quocunque modo non 
atiingere. E l i u qnidem, ex mrieque gradibus sn-

ί^,ίποίαν απεύχεται 6 φρονών, έσχατον αύτδς D periores aaai, unus qnidem secundtim virluiem 
Μμον αίρούμενος, ήπερ άναδαίνειν, δθεν έστι χα-
ταχρημνισδήναι είς δλχθρον* οί μέντοι τούτων πυθμέ-

άνάπαλίν έχουσι. Καλ τδ μέν έξω μνήμης βάλ-
bw το ευεργέτημα, χαλ άχαρι στ ο ν είναι, χαί που 
^ ίαχνηρώς έμφυεσθαι τψ ευεργετηκότι, ώς χαλ 
έι»ιρώγειν έθέλειν τών αύτοΰ σαρκών, δ δή χαλ χάτω 
bvBtov υποστάθμης λόγψ έν τή επαίνου μένη συστοι
χία έκειτο, φαύλεπίφαυλόν έστιν δντως καλ μεμιση-

τώ καλ πρώτω καλ μεγίστφ διδασχάλψ, ού τής 
(*δητ*ίας δ νενοσηχώς αύτδ Ισκαριώτης έξέπεσεν. 
Έτέρωθεν δέ γε τδ μνήμην μέν π[άσγε]ιν κακώ-

άμελείν δέ άντικακώσεως, είς δ δή περιέστη 
οια χαλ είς τρυγίαν τινά ή κακίστη συστοιχεία 

ΐ'.' μ:μνήσθαι κακωθήναι, κα̂  τη μνήμη ταύττ] κα-

ambulanlibus desiderabilie, alina aulem tatis ut 
eum deprecalur prudens, uUimum ipse gradum po-
lius eligens, qnam ascendere mrsum, unde dect-
dere debebit in rutnam: fondi lamen illorum δ 
coatrarto veiiiuni. Et quidem extra memoriam 
projicere beneftcium, et ingratum esae, forieque 
niordicus sic inbaerere beoefactori, ul laliter af-
fecius eiiam illius carncs comedere velit, q«od v 

deorsum in ordine laudabili, lajcig loeo j^cebat, 
reip&a pravissimtim est odioaumqne primo magno-
que Magiairo, e cujtie discipulalu qui senaerat hoe 
Iscariota exddtt. Aliunde rero memoriam qnideni 
susiinere vexalionis, abstinere ?ero a mali relri-
buiione, ad quod vergii, unqoam ad aliquam l«* 



419 EUSTATIIHTHESSALONICESSIS ΜΕΤΚΟΡΟΠΤΛ 4M 
C60! peeaima cliself qu i nalt facil lenetur memo- Α χοποιεϊν, ή έθέλειν χαχοποιεΐν, αρίστη τέ έστι, χοΛ 
ria, bacque memoria matnin aghnr, vel malffaciendi 
volaniaa babelur, b*c fan bona «?l el Deo grata, 
al peccalorum deleirix, eo quod ip«a delet ex ani-
mi non conventanem Tindiclam. Hujus auiem ac-
cideniia causa eat, qnod q4iirf«ra beneRceiiUam 
prortua oblivisci, erdinalttr imer compostla sape-
riue bona, in quantuni nefafldnm, et ob id in odio 
esl, ei in maliitam fittpataiar; procul airtem jarere 
vindiciam, et velie non n»eminisec, ai qaod illatutn 
fuerit nialuin, vel si forie memoria eenreuif, in 
animam iolroiluin vindici iuale0eenli«iniercUidere9 

boc duobus de quo auperiua peccatts, obnrtitur, et 
illorum declinat orrimem ; et reiiaquens iitada&moiif 
malo, ipga Deo approprlalur, et io virtatem pu-
rilkaia, subliniia ad AhUsimuni volitat. 

16. Et sic batel se naiuraliier ree , sicut el da-
cioruni regula notii. Ez bisenimduobusconirarifs, 
oblivione beneiaciendi,et iteruai malefaciendi oblf-
vioae, quoniam unum pravum cum ait, sub bona 
felici sorie cecidil, aiteriim ergo diviuum cum 
aii» ei ipsum sub aliam eerietn maialn inlravit. Et 
aliqua roo<k>« qui non toluil inteiltgere ui bene 
ageret, }uxia Psalmislam, abandaotis medio meseia 
enaia spina repuiaiur, aciiieet, ia eerie bcaeflcio-
rtiuu Qai w o noa pro malo malum reddit, rosa 
judicaltrr, qua?, gpinas mali memoriae devitans, bo-
num innoctinm propotiiu ltaque jure dici poteot, 
quod ambuUiu, boiiuin quidem illud corpus, bene-

β ε ψ φίλη, χ α λ Αμαρτιών έξαλειπτιχή, δτι χ α ι αυτή 

Απαλείφει τής ψυχής τδ έν μή δέοντι Αμυντικδν. Αί
τιον δέ τούδε του συμπτώματος, δτι τδ μεν πάντη 

έπιλελήσθαι Αγαθοποιίας ένήλλαχται πρδς τ α ανω
τέρω συστοιχούντα χρηστά, εί; δσον ά^,ίητον, χι\ 
διά τούτο μισείται, χα\ είς χαχίαν απογράφεται - το 
δέ γε πό^|5ω βάλλειν τδ άμυντιχδν, χαλ έθέλειν μηδέ 

μεμνησθαι, εΓ τί που πάθοι χαχδν, εί δέ που xel 
μνηαθείη , άποχλείειν τήν ές ψυχήν εΓσοδον τή αμυν

τική κακοποιία , τούτο τοίς ανωτέρω δυσιν Αμαρτή-

μασιν ές τδ παντελές Αντιπίπτει, χαλ τήν πρδς αϊτέ 

φατρίαν έκκλίνει* καλ Αποχλη ρούσα εκείνα τ ω δα!-
μονι, οίχειοΰται αυτή τψ θεψ, χ α λ είς άρετήν άτο· 
λεπτυνθεϊσα χούφη πτερύσσεται πρδς τδν ϋψιστον. 

ις' Καλ έχει ούτω φύσεως τδ πράγμα, καθέ χαλ 
φιλόσοφος οΤδε χανών. Δυοίν γάρ τουτοιν έναντίοιν, 

λήθης τε τοΰ άγαθύνειν, χαλ αύ πάλιν έπιλησμοσύνης 

τού χακοποιείν, έ π ε λ τδ έν 9 φαύλον δν, έλαχεν ύπο 
τά χρηστά πεσεΓν σύστοιχα, τδ ά ρ α λοιπδν, θείον δν, 
αύτδ τήν έτέραν συστοιχίαν ύπέδυ τήν φ α ύ λ η ν . Καί 

πως δ μέν μή βουληθελς συνιέναι τοΰ άγαθύναι, χατι 
τδν ψαλμψδδν είς άχανθαν λογίζεται λήΐψ π α ρ α η -

φυκύίαν εύφδρψ, τψ χατά τήν εύεργετιχήν συστοι

χίαν · δ δέ μή άνταποδιδούς τοΤς χαχώσασιν, είς δ̂δον 

εγκρίνεται, δ τάς άχάνθας έχφυγδν του μνη&ιχι-

χε!ν άγαδδν άλυπον πρόκειται. Ούχούν χαί 1<πι 
πρδς άστειότητα φάναι9 ώς βαίνουσι, χαλδν μέν έχείνο 

Β 

ficioram ordo, veltui malo pede9 scilicet, ingrali- ^ σώμα, τά ευεργετικά σύστοιχα, ώς οία φαόλφ ΓΛ% 
— . s - s - . — • — — ί - . - ι — ϋ !~ τ<ρ τού άχαριστείν, χαχδν δ* αύθις εκείνο, τύ μνη-

σίχαχον, άγαθφ ποδλ 9 έπεμβαίνειν δκνούντι irpb; 
χάχωσιν. Φράσαι δέ άλλως · παραπέπηγε χάνταΰΟε, 

ώσπερ άρεταίς χαχία, ούτω χ α λ αρετή φαυλότητες. 

Μεμνήσδαι μέν γάρ τού ευεργέτη σαντος , χαλ μήν 
άντευεργετιΐν χατά έργον, Ιτι δέ χαλ έ δ έ λ ε ι ν εΟιρ-
γεσίαν άντιδουναι, συστοιχούσι κατ* άρετήν, ΦανΆη 

δέ προαίρεσις Ανθρωπίνη παρέπηξε τούτοις δένδρο·.,-

χαλοΤς, φυτδν φαυλότατον, τδ άχάριστον, δπιρ άτ»-
τίχτειν οίδεν ή λήθη τών ευεργεσιών. 

ιζ\ Καλ ούτω μέν συστοίχοις ταύταις άρεταΤς 

χαχία μία παραπέφυχ·, β α ρ ε ί α δ' έτέρωθεν μνήμη 

κοπώσεως, χαλ ή έ π ' αυτή άντιχάκωσις χακοποιή-

αι. *Αλλά ταύτα τρία κακά σύστοιχα π α ρ ά θύραν, 

mdiftia; maUim autein iatad, maii mcnuMria, boiio 
l<ede9 aecundHRt maiiliam ambaiara lardauie. Ui 
aliicr dicam, hie complaalatilur, aicut cum virtu-
f*'j»ua Qialiiia, aic cuqi virlale aaigna viua. Eieaim 
ejua qui bene fecii meminisae 9 beoeiciaque revera 
retribuere, atque eiiam nuilua vice beucficeniiam 
prasslare velle, ejusdem ordiais in virlute sunt; bo-
miuvm auiena prava voiuniaa his pulcbris arbori-
bua biseruji fruticen praviasiiuam, ingtaliludinera, 
quam parere aolel beneflciorutn obHtto. 

^7. βι iia quidam excrevii ex iUaram vhiQiam 
prdiiijbus una prayiue, et ex alia parle, gravis me-
nioria injuriarum, el ab l)la praya relributio per 
pnalcfaciendum. Sed bec iria mala aimuj ordiniata 
ad po4 lam, ut aiuul, aesimilanlur uai tirioii, scill- j) δ φασιν, ήχρυσ^ν άρετ{ μι | , αή τού μ^ έθέλειν όλω; 

μεμνήσδαι χαχώσεως· Φ δή άγαθψ έμαντοχ έτώ 

άποχληρώ · χαλ ούτε άν εύρεθείην χαχοΰ χαχόν τινι 
άνταποδούς (τούτο δή τδ χείριστον), ουδέ μήν έθϋ*» 
μέν, άδυναμίφ δέ άπαιωρών τήν άμυναν * δπερ αρε
τής ύπόκρισιν ΰποδάλλειν βούλεται τοίς μή άμδαθύ-
νουσιν» 

pct, ιιοη oranhio velle vexaiionia mominiase: cui 
1 Oiio memeiipsum ipse ascribo; et aic neque malum 
pro roalo cuiquam iiiveHirer reddiditaa; nequevo-
|eas quidcm, sed uon faleos, vindictameuspeadisae: 
quoruia prius (jHitlom peasimum, poaterins aotein 
virtulU eimulaiioiiei» ingeolia nqp profundia aobji-
fDcre vuli. 

18. Si quU auiem dixerit vulgare boc, < Is-
lud igiiur unde manife*lum esl? priiuo quidein 
diacutial vium noelrain, ubi non poierk inyeoire 
quemquam a nobis aliqiiid ulcisoendt causa paaauin, 
Deiade recentioribui ooelris infortuoiis adhibeat 
curam, in quiboe nemo noa audivit dicantea ali-
quid ad damnum bujua lipgu» nos caluinttiaiite 

ιη'. ΕΙ δέ τις έχει λέγειν τούτο δή τδ δημοτιχίν, 
τδ Πόθεν άοα τοΰτδ γε δήλον; πρώτα μεν 
έπεξελθέτω, οίς βεβιώκαμεν, έν οΤς ούχ άν εύρέσθαι 
δύναιτο τδν έξ ημών πεπονθότα τι πρδς άμυναν. 

Είτα χαλ τοίς έναγχος ήμετέροις ένδιατριψάτω πά
θημα σι ν, έν οΓς ούδελς ήκουσεν ημάς άποπτύαανχάς 
τι πρδς βλάδην τής χαθ' ημών διαβόλου γλώττη; 
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Ιχείνης, ουδέ 1ς τδ τυχόν. ΕΙ δ* αμφιβάλλει αύτδς, Α nccsine oonsilio. Si vero ambigllipse, erquid habe-

retnos vicissim laedere qaemquam e spiriiuaU grege χαλ τί άν είχομεν άντιβλάψαι τδν τής πνευματικής 
αγέλης άποσκιρτήσαντα έφ* ήμετέραις κακώσεσιν; 
θ!δα μέν, δτι κερτομούσι πυνθανόμενοι, άπερ οίδασι 
χρδς άχρίβειαν. Εί δέ καλ έτεδν άπδ σπουδής, δ λέγε
ται, ταύτ* άγορεύουσι, παραβαλλόντων έφ* ημάς 
ήσυχαίτερον έπί μαθήσει · καλ ημείς έξηγησόμεθα, 
όττοίοις ένισχημένοι κακοίς ούκ έξελαλήσαμεν εΓς γε 
τον βλάπτε ιν έπ\ δικαίοις δυνάμενου. 

ι^. Ούτω δή καταστήσας τά είρημένα, ώς ούκάν, 
οίμαι, 0αδίως άντιλογηθ?(ναι, λαλήσω καλ άλλως 
περί ταύτών έπιτομώτερόν τε κα\ σαφέστερον, 
«Σίκνύς, ώς ού ταύτα, μιμνήσκεσθαί τε κακού καλ 
μνησιχακεϊν άγαθοποιίας. Ό δείνα μέμνηται · 
άγαδδς άρα έστι. Κακώσεως ήλθε τινι μνήμη · άρα 
μνησίκακος δ άνήρ. Τίς δ τδ ποώτον είπών ; τίς δ Β 

το δ:ύτερον ; Οροδαλλέτωσαν εαυτούς είς μέσον, Γνα 
χα\ γελων*ο είς εμφανές. Μέμνηταί τις οίκου λαμ
πρού · οίκοδδμο; άρ* έστλν , οΤς μέμνηται. Πλοίου 
μνήμην έχει, πρδς τέχνην οίαχιζομένου, χαλ ούτω 
*αραχρουομένου τά πέριξ κύματα· οίακοστρόφος 
έριστος άρα tfl μνήμη, δ άνήρ. Μέμνηται τού φορ-
τιχου Φαλαρίδας* ούχούν εί μέμνηται, τυραννεί. 
Μέμνηται, καχά κρημνού πεσών τις καλ έκτρα-
χηλιαθαίς · πταίει άρα είς έαυτδν δ άνθρωπος. 
Άνασκα/λει τδ διανοία, κακδς αυτός ποτε γεγονώς, 

Η>!ς ήμαρτε, καλ τή μνήμη άχθεται · μνησικακεΓ 
γοίνίαυτψ. Οδτε εκείνα σοφά, καλ ταύτα δέ κωμω
δίας άξια ·. οΤς οΤμαι συντακτέον καλτό· Μέμνηταί 
τιςί χαχώσεως δπωσούν · έστιν άρα μνησίκακος. C 

χ'. Έτι δ τήν μνησικακίαν άτέχνως μνήμην 
χακοϋ ή χακώοτεως απλώς οριζόμενος,.ού μόνον τά 
ές ίητορείαν πλημμελεΤ, καίριόν τι μέρος τού πανη- . 
γυρίζειν σπάγευν αυτής, τδ ψεκτικδν. (δπερ ούκ άν 
εννίαταιτο, άτιαγομένης έκ βίου τής τών κακών 
V*hrT&)' Α)λά γε καλ τδ δικανίζειν παραγράφει, 
χαλ τούς τε άξονας άπβξέει, καλ τάς κύρβεις απαλεί
φει, χαλ τήν αδιχίαν πα^ησιάζει. Αύτδς μέν γάρ 
ρίχ Μέλει, μνήμην είναι κακού είς τδ πάν. Τδ δέ γε 
διχανιχον είσιν οίπερ ώρίσαντο, μηδέν έτερον εΐναι, 
ή τό · άνδρ* άπαμύνααΟαι, δτε τις πρότερον.χαλε-
«ήνη, διά μνήμην πάντως κακού ύπάρξαντος · ατε
λώς μέν εκείνοι φάμενοι, ού μακράν δέ σκοπού πάντβ 
πεσόντες. 

κα\ Χρή τοίνυν, ώς Ιοιχε,, τούς διχάζοντας άμα D 
εντρανίσαι κατηγορώ , χαλ έξαναστήναι τού θρόνου, 
*al ή αφείναι τδ βήμα χαλ αναχώρησα ι, ή άλλά γρά-
{ασ&αι μνησικακίας τδν άνθρωπον, δτι μεμνη-
μενος κακώσεως ήκει λύσων κατά νόμου δίαιταν τήν 
αλοχήν τού κακού, χαλ διαστησ,όμενος ε}ρηνικώς. 
Εί δέ χαλ παράγγελμα θείον υπόκειται, τυφθέντα 
τινά ές παρειά ν στρέψαι καλ τήν έτέραν, γένηται δέ 
\ τρώτη πληγή ούτω βαρεία, ώς μηδέ πλάγιαζε ιν 
ίχειν τήν λοιπήν, καλ δ πληγελς είδώς καλ μνήμην 
ίχων,δπάθοι, ού στρέφει έαυτδν καί είς έτερον 
πλήγμα, ήδη δέ καλ ύποβρύχοιτο στενάζων τψ βα· 
ροαλγήματι· είπομεν άν εκείνον άμαρτωίδν, ώς 
είδίτα, δ πάσχει, καλ ούτω μνησίκακόν; Γελοϊον 
το πράγμα καλ ορισμός. 

denoslris raaleOciia exsultantem? Scio qoidemquod 
vexaiorie percontanlur quae perfecie noruni. Si 
vero cerle propier eludiuta, ui dicittir, haec loquon-
tur, tenientibns ad nos pacilice ad instructionem, 
noe etiara explicabimui, quibus irreiiti malis nou 
Jocttti fuerimui eliam conira illam qai juste nocere 
poiesr. j 

49. Diclis ila coastilutis, ut non facile, pulo, con-
tradici possim, alia dicam brevius et evidenlius 
tiuper istis, osieudens oon eaderu esse rccordari 
mali, et male raeminisse benefieiorum. Aliquis me* 
minii : ergo bonus est. Tnjuriarum alicui memoria 
venil : crgo mali memor asl homo. Quis illud pri-
mum dicil? quis hoc secundmn? In niediu.n se 
producant, ut palam irrideaniur. Uliisnis dotnus 
aliquis roeminil; ergo, quibus meminii, bis est 
arcbiiectus. Navis inemortam babet scile guber-
nalse sicque fluctibus feliciter ereptae: optimus ergo 
giibernator ille vir memorabilis est. Insoleiniar me-
niinil Phalaridis : itaqoe, quia memiuii,iyraniiidem 
exerceJ. Meminil aliquis viri in praecipilnnn lapsuin 
el conquassalum : ergo talis homo semeiipsmu 
oflendit. Cogilalione repnfat ipse qtii fnit iniquus 
malaque gessit el memoria? succenset: ergo nialime-
mor in seipsum esl. Illa gapieutia non sunl, sed 
comoedia digna ; quibns islud adjuiigeudiim puto; 
aliquis injiiriariiut qualkercunque memiiiit: ergo 
ftiinukaiis tenax esl. 

20. Insuper qui mali memoriam sine ariiiicio 
memoriam mali sive vexaiionis slmpHciter de-
flnil, is non solum rheioris arlein offendil, ab 
illa gravem panegyriri pariein aufereudo, reprt> 
bensionem (qnse non subalsferf t, sublaU de vila 
makorum roemoria), sed eliam jiirisriiclionem abro-
gat, et axones abradil, ei tabulas delet, et ini-
qujlaiem excusai. Ipse uamque tioq vqli omniup 
raeraoriam esso mati. furisdictionem autem aliqni 
deflniunl nibil aliud esse quam islud : Hominei» 
repellere curo ajiqu}s prius iralua esl, ob mcnio-
riani sane mali quod illalunt est : parum eufllcien-
ter iili quidem loculi, sed non omnino proco! a 
vero abarranies. 

21. Oponet igimr. «t apparei; judicas, ubi cqg-
noverunl acciisalorem, e sella surgere, vel iribu-
nal deserere el recedero, vel ob viudictae animiin; 
coudeuiuare bominem, quod vexationia recordauis 
venit per arbitriutn legis inali noduin solutunis ef 
paciGce discu&sunfs. Sed el si divlnum subjiciaiur 
maudaiuin, quod aliquis in maxillafa percussu* de-
beat ct aliam praebere, fial aulein pritua percitsilo 
lamgratis, ul impoasibile ail alteram yerlcremaxil-
lam, el percussus videos et memoriam babcns. 
quod passus sit, non seconvertat ad aliam percu*^ 
auram, jam vero submurmurai gravi doloregemens, 
dicenduia nobift erlt, illum peccatorem, quasi quod 
patitur scientem, et sic simullali» mcmoremi 
Ridenda ct res el deOniiio. 
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22. Praeterea vir, in legitimum conjugium sciens Α *β'· "Ετι ούτε Ανήρ, ές τήν Ιννομον συζυγίαν ήδι 

puto esse pcccattim , non obliviscelur, pulo, pnssione 
furcmem sociam, et inodum quoipsumiraclavit, et 
ideo cavebit, per tolam viiam niemor, ne reverlens 
iniquil ssalutarem (Jisrumpat discordiam. Nec ma-
gisler, nec pnlerfamilias, malos habentes comper-
tos, unus quidem discipulum , aker aulcm alum-
nnm peccatuibusper oblivionem veniam darent, tt 
rerle nec ipsi Irilo memoriae colore, sub raali me-
morum iiuaginibus pingerenlur; veriim unus qui-
dem vocabilur conjugii aelator, alius autem bonus 
magisler, et alier prudens eornm, quorum admi-
nisiraiionem habet, oeconomus. Eadem vero plane 
raiione viaior qui pravurn ilineris comiiem invenit 

κήσθαι είδώς, λάθοιτο Αν τής οίστροπλήγος οίμαι 
σύννομου, οία εκείνον δίέθετο · έφ* οίςκαΊ φυλάττοιτο 
Αν, μεμνημέυος διά βίου παντδς, μή κα\ άνακυκλή-
σασα ή κακία διάζευξη τήν καλήν άρμονίαν. ΟύΥ 
Αν διξάσκαλο;, ουδέ μήν οίκοδεσπότης, κακούς έξευ-
ρηκδτες, δ μέν τδν μυούμενον, δ δέ τδν τρεφόμενον, 
άμελοίεν άν λήθης λόγω τών πλημμελούντων · καλ 
ούκ ήδη ούδ' αύτολ, παρατριβομένου τού κατά μνή
μην χρώματος , γράφοιντο αν είς μνησίκακων 
είκόνας. "Αλλ1 δ μέν έσται καλούμενος φιλοσύζυγος, 
ό δ* άγαθδς διδάσκαλος, δ δέ συνετός οίκανίμος, ών' 
οίχοδεσποτεΤ. Τδν δέ δμοιον λόγον καλ οδοιπόρος φαδ-
λον δδού κοινωνδν έξε^ρών, κα\ συ,χνά ύφορώμενος 

euiuquc ob illud suspicalur, prudens dicendus erlt, g τδν άνδρα κατά μνήμην, έχέφρων άν καλοίτο, καί ου 
non mali memor. Mercalor aulem qui consoriem 
assumpium comperil bonum commune furlim eisu-
geniem, arguit ac exprobrat, sibique cavei; sed 
non dc ullione notandus eet. Novimus lumulorura 
violatores, el semper odimus, et Lanquam malos 
vitamus, et non desinemus esse lales, donec isli 
talcs manserint. Si quis igitur mali inemores nos 
diccre vult, audeat et dicat et irridealur. H;«c au-
lem esi etiam csieris iniquitatibus explieaiio. Fura-
tur vkinus: suspectus esl; mali memor ergo qui 
furein suspicaius est. Alius bomicidium, sacrtlegium 
alicr, lenius auiem ioipieutem perpetravit : si 
inde odiurn, ma|i menioiiara experiuutur. Erral 
iia senliens et semetipsum decipit. 

23. Adhuc, si quident conirariorum eadein esl Q 
ecienlia cognilioque (est amem omnino), eadem 
eiil Accepii beneflcii malique illaii. Qui ergo 
judical ab bumana anima recordaiionem prorsus 
eradicaudam, cum aliquid mali pastue eei, opli-
niam quoque plantam, beneflciorum roemoriam, 
einiul exslirpabit, el paradisum quinobis inest de-
vastabil; et jam non aliquis animadveriere pole-
rii , ui de malo loleraio, sic de beneficio recepto. 
Eadem enim scieniia npvit ulrumqqe per recorda-
iipnem. Si quie aulem unius memoriam ηοη babet 
suscipiendam, cerle nec alterius. Et sic bumaqa 
perfeeWo defecji. 

24. Porro, meminisse njali simplicUer ad multa 
potesl referri: non enim indivisnm est. Aliquis me 

μνησίκακων. "Εμπορος δέ συλλαβόμενος μέτοχον, 
καλ φωράσας ύπούλως τδ κοινδν Ικμυζώντα, ελέγξει 
μέν καί μέμφεται καλ φυλάξεται* ούκ άν δε εί; 
μνησικακίαν άπάγοιτο. Οίδαμεν τυμβωρύχου;, 
κα\ μισούμεν άελ, καλ έκκλινομεν ώς κακού;, χα\ 
ούδ* άν παυσαίμεθα τοιοίδε δντ?ς, Ί*ως'άν εκείνοι 
τοιούτοι μένοιεν. Εί γούν τις έθέλει μνησίκακου; 
λέγειν ημάς, τολμάτω καλ λεγέτω καλ γελάσθω. Ή 
δ' αυτή καλ έπλ τών άλλων κακιών έφοδος. Κλέπτει 
γβίτων υποπτεύεται. Μνησίκακο; Αρα δ τον 
κλέπτοντα ύπειδόμενος. Έφόνευσεν έτερος, ίεροσυ-
λησεν άλλο;, δ δέ τις έθεομάχησεν. ΕΙ δή μισούνται, 
μνησικακούνται. ΙΙαραλογίζεται δ φρονών ουται, 
καλ αύτδς έαυτδν άπατ$. 

κγ'. "Ετι είπερ τών εναντίων ή αυτή επιστήμη 
καλ γνώσις έστλν (έστι δέ πάντως), εΓη άν ή αυτή 
καλ τού εύεργετείσθαι καλ τού κακούσθαι. Ό τοίνυν 
άξιων έκριζούσθαι παντάπασιν τής κατ* άνθρωπον 
ψυχής τδ μεμνησθαι, ώς κακώς πόθεν έπαθε, συν-
εκσπάσοι άν κα\ τδ κάλλιστον φυτδν, τήν τών ευερ
γεσιών μνήμην, καλ τδν έν ήμίν ερημώσει παρά
δεισον · χαλ ούκέτι άν τις είδείη αίσθήσεσθαι, 
ώσπερ τού κσκωθήναι, ούτως ουδέ τού εύεργετη-
θήναι. Ή γάρ αυτή άμφω οΐδεν έξ αναμνήσεις. 
Εί δέ τις θατέρου μνήμην ούκ έχει άναλαμβάνειν, 
ούκ άν ουδέ τού έτερου. Καλ ούτως ή κατ/ άνθρμ-
πον τελειότης έκλέλοιπεν. 

κδ'. "Ετι τδ μεμνησθαι κακού είς πολλά έθέλει 
άπλούσθαι* ού γάρ έστιν άσχιδές. "Εχει τις μνή-

moria lenet, quod aegroiaverii (si eane quid D μην, ώς νοσήσοι ποτέ (εί δή τι κακόν ή νόσο;) ώς 
περιπέσοι μαινόμενη θαλασσή καλ πει ρω μένη κα-
τασπάσειν πρδς $δην · ώς πληγείη ξίφει προς 
βαρείαν κάκωσιν, οήκ άλλοτοίφ, άλλά τψ άνέ 
χείρας Ικ ποθι τύχης τινός* ώς βαθεί βόθρψ (5ι* 
φελς έκ προσκόμματος· ώς παρασυρείη ποταμοίο 
^εύματι. "Ο τοίνυν τοιαύτα παθών, είτε εί; εκείνος, 
εΓτε πολλολ, ούκ άν πάντως, εί μέμνηνται κακοί; 
έγχύρσαντες, τή τοΰ μνησικακεϊν κακηγορία 
ύποπεσούνται, εί μή τι άκυρως οί χαχώς αγο
ρεύοντες όνομάζειν βούλοιντο. Ούκουν αναλόγως 
έκ του αυτού τόπου ούδ' δ μνημονεύων, παθείν τι 
πρός του κακόν, κακολογοι^ ,αν μνησίκακος, 
άλλά* τις μνήμων, ώσπερ, ών πεπόνΟοι, κακών, 
ούτω καλ τών άνάπαλιν. Εί δέ γε καλ άμυναν έχεί-

mali sit xgriludo), quod ceciderit in mare furens 
et ad infernum aitrahere tentans; quod gravis 
plaga ftieril incussa cnse, non alieno, sed pro-
prio per aliquem fati caaura, quod in profun* 
da.ui foveam ex oflendiculo lapsus, quod rivi flaenlo 
pertractus fuerit. Haec igilur perpessi, sive unus, 
sive plures, non omniiio, si memiuerint quibua 
occurrerint malis, mali memorise realui subji-
cercnturY nis', qui raale loquunlur, sic impro-
prie dicere yelim. Itaqae per analogiam ex eodem 
loco nec recordaus aliquid sc maii passum a quo-
dam fuisse, perterse dicendus esi mali mcmor, sed 
aliquis recordans, sicul, quae passusesi, inalorum, 
fiic eiiara eorum quae suot e conirario. Si vero 
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νος μελετά, χαλτίσασθαι τυρεύει, καλ καχδν άντα-Α quoque vindlciam il l* meditaiar, macbtnatarque 

roodum nlciscendi, necnoa malum aro uialo red-
dendl, boc est vera mali meminisse. 

oocoGvai κακού, έκείνό έστιν, ώ ούτοι, μνησι-
χαχεϊν. 

κε'. "Ετι έντεδησαυρισμένου τφ χατ Α ψυχήν τον 
μιείψ θεόδεν χα\ τού τής μνήμης χαλού ·1ς μυρίαν 
εύϊργεσίαν, ήν έχθέσθαι βιβλιογραφίας «Γη Αν έργον 
μακράς, τίς Αν ούτω κατεπιχειρήσοί στεγανής ταύ
της ταμιειουχίας , ώς δργάνω λήθης έξορύξαι τύ 
φνλαγμα, κα\ Απώσασθαι μέν τύ καλδν της μνήμης 
κτερυξαμένης άνω που πρδς "Ολυμπον , άντεισ-
αγαγείν δέ τήν χίδδηλον λήθην, τήν τδ καλδν 
πλάσμα τού Θεού άπανδρωπίζουσαν ; 

χς*. Έγώ ούν μαμνήμην, Θεέ σώτερ, άεί· κεκλή-
μην ούτω είδώς τε χαλ επιστήμων, χαλ διακρίνε ι ν 
μαθών, χαλ τδ δλον είπείν, Ανθρωπος* χαλ μή 

25. Item, thesaaritato ίο animae promptnario 
diviniius memoriat bono in mille beneflrfa, qno-
rom expositio longum opus essct, qofs manns 
in bauc absconditam proTisionem sic injiceret, ut 
oblivionia inslrumenio reeonditum effoderet ihe-
aaururo, ut arcerei qaidem bonum memori» sur-

. tura TOlilantis ad Olympum, inirodueeret antem 
ejna loco scoriam oblivionie, qoa palcbnim Oci 
plasma deiortnatt 

26. Ego vero, Deus salvator, ulinam meminerim 
aemper! Vocer ita sciens ct noecent, et diecernerc 
doctos, ei ano verbo, bomo! Non conrertar in le-

ίχατραφείην είς λήθαργβν. μηδέ μχταπλασδείην είς Β ibargicom, nec tratismtiler iti elultum, aut Meliti-
Μαμμάκουθόν τινα, ή Μελιτίδην, ή τδν έτερον 
Κόροιδον, ή είς Πολύωρου* μηδέ χορυζφην, ώς μη
δέν εΐδέναι χρίνειν, άλλ* είς άνδρείκελον μεταπε· 
κλάαθαι, καλ τδν λογικδν ψεύδεσθσι. Αοίης δέ μοι 
τρδς τ} μνήμη τών έκ φύσεως καλ τδ μή κάτεργα* 
(ειθαι, μηδέ είς καχοποιδν άμυναν τρίβεσθαι, χαλ 
οίον άπολεοντούσθαι χατά τών έχθρων, έρεθιζδμε
νον 4ποία χαλ άλκαία τινλ ταϊς τού θυμού μένου τής 
ψνχής ύποχινήσεσι, δι* ών δυμδς βιπιζόμενος είς 
μέγα καχδν άνάπτεται, χαλ αύτδ ή μονήρες χατά 
τι δκουλον, ή χαλ έπαμφοτερίζον διά τδ άντε ρε ί
δείν φιλσνεικότερον · χαί με συντηροίης έν τω μή 
έθέλειν Ανταποδιδδναι, χαλ συνετίζοις φυλάττεσθαι 
τούς χαχούς χαλ έχχλίνειν, ώς φεύγει τις άπδ irrepaol et lalenler uos extogant et occidani 
δφεως, μή χαλ ώς έχιδναι ύφειμέναι παρέρπωαι χαλ 
λήδοισι πίνοντές με χαλ χτείνοντες. 

xC. Έτι δ άξιων μηδαμή μηδαμώς μεμνησθαι, 
ε" τις δλως πάθοι χακδν, χάχείνα δοχεί προσαξιούν. 
Έ?ικράνθης άψινδιζόμενος· ούκουν περιτυχον μέ-
λιτι έκλαθού, εί πικρδν έπλ σολ τδ άψίνθιον. Νενό-
σηκας, ά^ώστως παθών περί τι μέλος, χαλ ήλγη-
χας* άλλ' ε Ες ύγίειαν έπαναχθελς, μηκέτ* έν θυμψ 
ίχε, εί καχδν ή νόσος. Έγώ δέ τψ τοιούτφ μέν 
λόγψ, καλ δσοι τοιούτοι (πολλολ δέ είσι) προσχοίην 
ούχ άν τεχνώσαιμι δέ, τδν νουν άπερείσας είς τά 
τού μέλιτος, χαλ τδ χατά μνήμην πιχρδν έκχυμί-
αας αντιθέτω γλυκάσματι. Ούτω δέ χαλ τή νόσψ 
προσενεχδελς, ούτε χατ* αυτής λυττήσω σκιαμα* 

dem, aut alterum Coroebum, atu Polyorum 1 nee ita 
gratedlne laboram, nt nibil Judicare sciam, aed in 
hooifnU fignram iransformer, et rationera men-
liar! Da vero mibi cum menoria rertiro ex natura 
fluentium, non eonQci, nec ad malignam conteri 
vindtctam, et qnasi leoaen fleri cotiira inimicos, 
elimulalum velul saeviswniis animte moitbua, qoibus 
ira auccensa laagouro in malum acceadltor, et hoc, 
vel solitariam, per modtim alictijae dittimulatkmia 
vel inier duos librainin, per «roulum reeielendi ani-
mam. Conserta ma in voluntale non Veiribuendi 
roalum, et doce me cavere dcclinaraqno a malit, ut 
afaeie colubri fugimus, ne aicmi vipcra subs>deii<6» 

27. Deinceps, qui nullalenufi nec anqoam oportere 
meiuinisse siatuit, si qoU omnino paaana sit ma-
lum, isla quoqoe probara videtur : amarlcalut es 
absiatliio poiatus : ergo reeurrens ad met oblivi-
acere, quod amariijn i\h\ tiiabsinlhittm. AEgroia-
visli, aliquo merobro dolorem pasao*, et dolaiiii: 
ad sanitalem reveraue, non jam habeas in animo, 
quod inalom stt morbus. Ego vera hnjuainodf 
raiioni ei omnea &tmilea (multi atitem aunt) non 
adhaererein; arte vero conarer raenlom ad dulcedi-
nem mellis applicare, necnon amaritudinem e Ae-
moria, opposiia dnleedine, exprimere. Sic autent 

χών, ούτε τδ χατά νόσον ήλγηχδς μέρος, έξ ού κα· D in morbuui lapaot, nee adversua Hlum eom um-
χώς είχεν ή ψυχή, έκτέμοιμι, χορδεόσας, δ φασιν, 
έμαυτόν άνάμνησιν δέ ποτε σχών εκείνου τού άλ
γους, άντιπαραθήσω τδ τού ύγιαίνειν ήδύ, χαλ τψ 
χαρτψ πάθει εξωθήσω τδ αηδές. Όμοίως δέ παν
τός, τών χαχοποιούντων εί που συμδαίη έπιμνη« 
βδήναί με, τού καρδιακού θησαυρού άναλεξάμενος 
τέ έχ της νίχης χαλ τού περιγενέσθαι χαλά, τήν 
μνήμην μέν εκείνων αφορίσω, φιλήσω δέ τά ύστε
ρον αγαθά* ών άντισηχούντων χαλ (δοπήν χαθελ-
χόντων άγαδήν, είς Άρπυΐας άνερείψεται τδ ούχ 
άγαθδν έχείνο μνημόσυνο ν. Πρδς τούτοις έπαναχρί-
νω τούς έμολ σοφιστικώτερον επικειμένους , καλ 
οΟχουν άξιώματι περλ μνησικακίας προτεινό
μενους, άλλά τυφλδν οίον αίτημα προΐσχομένους, 

PATROI. G B , C X X X V I . 

bra pugnaoa farerero, nec raembrtun morbidnm, 
ex quo palilur aoima, ampularam, roinutal, ui di-
citur, c i uie faciena: ted memori?m bujuadolo-
ria aliqoando retinene, ipii aanttatis JucundiUt«m 
opponam, ei ai»<»Ha eensatione repeliain molesum. 
Prorsus aulem siiaililer, malignantlum ai forte roe 
meminiase Cooliagit, el e cordts iheaauro aamena 
bona qufe de vicloria iriumpboque aant, memo-
riam quidera illorom arcebo, diligam aulero po-
eteriora bona, qutbus corapeaeaDtibua et bonam 
subducenlibut lanceai, ad Harpyias sustollelur hmt 
non bona recordalio. Super bii lnterrogabo mibi 
sopbistice inalanles, et non pUciio de mali mamo-
ria proposiitonem poneniet, sed caecum videlicet 
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quce?ilnm pro Iuceules, quod a docio vixdum pro- Α 0 δυσχερές αν ι Γη δεδόσθαι προς γε του έπιστή-

μβνος. 
κη'. *0 παιδεύσας με καλ διδαξας Ιερδς χα\ μέγας 

εκείνος άνήρ, τά μέν έπετίβει πληγάς έλλόγους, 
χαι Δν άνευ ουκ άν είη τής δρθής γενέσθαι τδν είς 
άτραπδν παίδευσε ως εναγόμενου- τά δέ που (ειρή
σθω γάρ τάληθές) καλ 6υμοΰ υποβάλλοντος, έξω 
κανόνος (έξη ν γάρ) θλίδων έ ρύθμιζε. Τί ούν μνή-
σομαι μάλιστα μέν τής άλλης αγωγής, χαλ μα
καριά τδν άνδρα, μνήσομαι δέ που καλ τής δριμύ-
τέρας, χαλ, ώς έμολ έδόχετ τότε, παρεξηυλημένης 
κα\ ούκ έ μ μου σου, καλ μεθοδεύσω χαλ αυτήν είς 
μνήμην κύχάριστον; Καλ ούπω τούτο μνησίχα-
κον. ΤΗν δ* άν μνησικακίας τής δντως, εί μή 
σύν άσταιότητιάμμελώς έμεμνήμην, αλλαδριμυττό-

Ε μένος ένηλλόμην έκείνψ, φανταστικώς αμυνόμενος, 
κθ'. Μεμνήμεδα (χαλ ού μόνος έγώ , άλλά τδ 

σύμπαν άχροατήριον), οία χακά ήμίν ό πάντων 
ύπατο; καλ^πρώτος διδάσκαλος Θεδς άφήκεν έναγ* 
χός που έκ τής Αατίνης γής έπεισφρήσαι είς κά
κωσιν, καλ ούδ' άν έχλαθοίμσθα. Τί δή ούν με μυη
μένοι χεχαχώσΟαι, μνησικακούμεν Θεψ ; λεγέτω 
τις, εί βουλομένψ είη αύτψ. Κάμολ μετά χείρας τά 
τού λόγου δπλα, καλ δίπαλτος άν έπιτεδείη αυτό 
έως καλ είς νίχην λαμπράν. ϊτρέψαι δέ καλ άλλως 
τδ αύτδ νόημα * ούχ άν έπιλήσεται δ Θεδς τού κα
κούς είναι τούς κακούς, χαλ δμως ούχ άν πρδς τών 
μισοκάλων κακηγορηθείη μνησίκακος. Έγχλει-
σθείεν τοίς τοιούτοις τά στόματα. ΕΙ δέ χαλείδω;, 

ponerciur. 
28. Qtii me htsiUoit el docuii sacer et magaus 

ille vir, hinc quidem icius inferebai raiionales ei 
sine quibus reota via noii incederel qm in iusli'u-
lionis semilas inlroducilur; illioc aulem forle (ve-
rum dicendumesl) ira suggerente, «xira rrgulain 
(licibai eivim) casiigatioiKJ modulabatur. Quid igi-
lur non tnemincro maxime illius dieciptfnae, bea-
lumque praedicabo viruro, menunero vero forlo 
quoque bujus severiorts, et, ut milii tum videbalur, 
inveieraiae parumquc convenieulrs, ei baac ipeam 
iirgrauun babebo jnemoriam ? JNonduia boc niali 
meworia esi. Esset auleiu mali memoria, ei nm 
(UHi urbauilate modvlaie memMiiaeenî aaaaperaiua 
auiem «l ullor, illi insuliarem. 

29. Weiuiaiiaes eliam (<ion ego seliw, aed lolain 
auditerimii) qiianta mala nobia o*mi«*i* atipreimta 
Η ptijiius magiaicr Daua ex Latina lerra reoemer 
io vexationem iuferri pe-rniisii, el ttaii obiiviscc-
mur. Quid igitur, vexationis mfmorcs, aaccen-
sebimus Deo? dkai aliquia, si ipst pJacet. Et mtfai 
sunt imer mauus aermonis arma, giadiasque bkeps 
ipei addeiur «aque ad inaiguera vicioriam. Ver-
lendeo) e*t auiam aliter idem cogiutem t ceite 
DCAI* waloe m>n oblmaceUH* esw maloa, ci u a m 
uon a \m*i iutmtcie niaii meiiK>r diffaiaatur. Ta-
libii* ora ilatidaaiur. Si vero quoque aciena, iwe* 
iuoriae loeo, qnaa iaii peccant iit ipsuiti, alflieiioncm 
addu.at, quis adeo pJeaas aurfacia csset, i i l axir.de r ^ γ ψ δήδεν μνήμης, άπερ εκείνοι έξαμαρτάνουσιν 
mali memoria fpsi iribuerelur ? Obscrarfttur quo-
que lale os, stcut os quod viluperai judicantes, 
ciiia ipai qnidein civ«Ka dteceroenies eoaqui eainp r̂ 
mali sunt el auafnioeinoriani fort judicialta aniaiabea 
piirpe4uoiB8inuatH,aquifl>enioria persequanlur; qin 
vero auieuUs suni aaali memoret ee$e juris interprc-
tesccascniur: dkiaam verereruei noawa adalterau-
lea, vel falso wuiaiiies, vel aubripienies; quod ΛΟΗ 
diligercnl, iwque dtvini vjri, aeqae Detts ipse qui, 
aspe fraudatus, aou aaiarti reciitsime cansetur. 

είς αύτδν, έπάξεται κάκωσιν, τίς ούτως άνάπλεω; 
τόλμης, ώς έντεύδεν τδ μνησίκακου αύτψ έπι-
λέξαι; Φραγείη καλ τδ τοιούτον στόμα, καθά καλ 
τδ μεμφόμενον τούς δικάζοντας, είπερ αύτολ μέν 
τά πολιτικά γνωματεύοντες , τούς «ελ κακούς καλ 
μνήμην εαυτών ενδελεχή ένοιχ(£οντας ταίς τοΰ 
δικαστηρίου ψυχαίς μετέρχονται μνήμη τον δέον
τος , οί δέ παρανοούντες μνησίκακους είναι 
τούς τής δίκης ύποφήτας ορίζονται · θείον δντως 
χρήμα καλ δνομα παραχαράττοντες, ή παραποιούν-

τες, ή άποχλέπτοντβς* δπερ ούκ άν φιλοίεν ούτε θείοι άνδρες, ούτε Θεδς αύτδς, δς μή φιλείν πολ
λάκις χλεπτόμενος ορθότατα περιλοσόφηται. 

3Q. Agedaw, eiiara juxta q«id lictum oratorin λ'. Φέρε δή χαι κατά τι πλαστδν έπιχειρήσας 
lege argumenialiifi, pudore etc arficiam toe qui νόμψ Ρητορείας, έντρέψω καλ ούτω τούς έμοί μέν 
mibi quidera voluni eeee aapieaiea ad maliliam, me Ιέ έΟέλοντας είναι σοφούς τά ές κακίαν, έμέ δέ μω-
vero pulant ia lamam aoniioum perRMJlaiionem ραίνειν άξιούντας είς τοσαύτην ονομάτων έπάλ-
iusanire stupidumque eane, ac eiiani forie graliaa 
ipaU babnre, quasi ««eapieiii^aa ica reddant, quod 
saua aou acnte videiiltbua insciis facio. Mibi enim 
a Deo mulla venkgratia, vemskawjiie gaud^o, q«od 
pugnia lacessiius non oiinua integer Aam, tt loeca 
cjkeruiuis, non opprkuar; el reeta via pergeus et 
letoaiul, sive scanualorum depoaiiione, iive cum 
alofiiis, pixia proverbtucn, rarnu petU, non 
lasdar, el lapidibaa ia acaudalum piajectis, inm 
d«itirFier; et fovearam occurrens aperturae, aive 
Ule proftwdeque bianiiuin, sive absconditarum, 
ul laia patero videalur qaae Itibrica tst via, 
in manibne efas supcrTolttein. Ipsa naroqva to1-

λαζιν , καλ άναισθητειν, καί που καλ εύχαριστείν 
αύτοίς, οία ούτω σοφίζουσί με, δ δή καλ λανθάνων 
τούς μή όξύ βλέποντας ποιώ. Χάρις γάρ μοι έκ Θεού 
πολλή, καλ χαίρω πρδς άλήθειαν, δτι χαταπυκτεοδ-
μενος ούκ άποθραύομαι τής άρτιοτητος· καλ πα-
λαιόμενος ού καταβάλλομαι* χαλ δρθήν έλαύνων χαλ 
σκελιζόμενος , ή καταθέσει σκανδάλων, ή καλ δτε 
τις κυρηδάσει, κατά τδν ούτως είπόντα, οδ κατα-
χάμπτομαι· καλ λίθων δέ παρα^4ο*πτομένων είς 
πρόσκομμα , ού χατα^ιπτούμαι* χαλ ανορύξει tk 
βόθρων περιτυγχάνων, τών μ%ν ύποχασκόντων χαλ 
πλατύ χαλ βαθύ, τών δέ χαλ επικαλυπτομένων , 
ώς δοχείν ευθείαν είναι τήν σφαλεράν, ύπιρπέτίρ-
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μαι έπλ χειρών αύτου. Εκείνος γάρ αίρων, χα\ τψ 4 lens, el angelo suo, magno potenLiasimoque no-
αυτού άγγέλψ, τψ μεγάλω καλ κρατίστψ ημών βα 
5:λεϊ, περλ έμού εντελλόμενος, διαφυλάσσει με Ιν 
έκάσαις δδοις αυτού. ΕΙ δέ<τοίς άνεψγόσιν , ώς πέ-
φρασται, λάκκοις ή λέοντες ύφεδρεύουσιν, ή σκδλο-
«ς όξέες έμπεπήγασιν, ή εΓ τι τοιούτον δλέθριον 
ίί.λο — άλλ* εκείνος κανταύθα τοϊς έχθροίς τδ ύπου-
λον κακδν πι ρ ιτ ρέπε ι, κηδόμενος πάντως, εϊτ' ούν 
φίΐοόμενος τής ημών ασθενείας, μή καλ προσκδ-
ψαντες ή άπολώμεθα, ή παρενεχθώμεν είς τδ βλά
σφημο ν, καλ μηδέ βί έπιχαίροντες ήμίν, γέλωτι 
κατά τδν είπδντα έκΒάνωσι, τέλεον έγκαυχησάμε-
νοι. Καλ ούτω μέν έγώ χάριτας ομολογώ, τάς μέν 
ολας τψ βοηθψ θεψ. ΕΙ δέ τι χάριτος διαβαίνει ν 
έΑέ/ει χαλ είς τους έμο\ επέχοντας, ούκ Αν οίμαι 

fttro regi de me mandans, custodil me in oinnibus 
viu auis. Si vero pateiuibus, ut dicium esl, lacu-
bus vel leonee insidiaulur, vel praeaculi pali deGgan-
lur, velaliud quid bujusraodi lelhiierum sit, tumille 
quoquc boc iniixiicis dissimulatum tnaluui inverlit, 
omnino curans, siva parcendo nostram debiiilalem 
servans, ne scandalum pasai vel dispereamus, vel 
iu blasphftmiam iriducamur, neque nobis irriden-
ifts, risu juxia proverbium, morianlur, In fluem glo-
riautes. Et ila quidem egogralias profiteor, ei bas 
quidem totas auxiliatori Deo. Si vero quid gralisc 
iransire ic l i i eiiam ad eoe qui me pcrsequiiiiiur, 
nemo, pulo, facililer credere poteril, discernere 
aciens, quid KJI graliludo, quonsodoque non pos-

- · * II · · 
ι̂δίως πιστεύειν έχη τις, είδώς διακρίνε ιν, δ τι D *»t gratias agere laesus. Juxta chariiaiem enim 

to secreto gemere silereque, pro laedeniibu* 
auiem orare, divinum quldem est ei possibile, praa-
aenim bouis Cbristianis, uondum vero quoque om-
nfno gralias agere. El boc quidem esl lale. 

«τέ εστι τδ εύχάριστον, καλ ώς ούκ Αν δύναιτο 
εύχαριστείν δ βλαπτόμενος. Άγαπητδν γάρ καλ τδ 
στεγειν άνοιμωκτλ καλ σιγ$ν τδ δέ καλ ύπερεύ-
χεσθαι, θείον μεν καλ άνυστδν δτιμάλα Χριστια
νοί; άγαθοΐς, ούπω δέ καλ πάντως εύχάριστον. Καλ 
τούτο μεν τοιούτον. 

λα\ Ή δέ μοι έπηγγελμένη τού κατά 0ητορείαν 
πλαστού έφοδος τοιαύτη τίς έστιν. *Τποτεθείσθω 
δίοδος κρύπτοϋσα δεινούς δδοιδόκουςληΤστάς ανθρω
πίνου φύλου, καί τις εκείθεν οδοιπόρων απέριττος 
άνθρωπος ττεριπεσέτω τοίς λοχίταις, καλ παθέτω 
δείνα δσα, άν οΐς καλ τ δ άποθραυσθήναι τών καί
ριοι ρων έν μέλεσιν. Εί δή τών τις εκείνων ούκ 
αγαθοεργών ανακτήσαμε νος οίκτψ τδν κατεαγδτα, Q 
^αρ.^ιμμένον άναλάβηται, καλ δεξιώσεται άλλοις 
τέ τιαι χαλ οΤς βελτιούμενον τδ χατακλασδέν είς 
αρτιότητα τδν βεδλαμμένον έπανάγει \κωλύει γάρ 
ουδέν, καλ είδέναι τδν ληστήν εκείνον φάρμακα, οίς 
έστιν άκείσθαι τά τοιαύτα), καλ δ ΰεραπευόμενος 
λόγους εύχαρίστους προάγει, καλ τούτοις τέως αμεί
βεται τδν πατάξαντα, τέλος δέ καλ έπανακληθελς, 
εί; όπερ ήν, θεοκλυτεί έπευχόμενος, καλ ύπισχνεί-
ται τά λψονα, καλ πρδ ποδών ρίπτων έαυτδν τού 
άχεοαμένου ές γνήσιον, άμφιπλέκεται τούς πόδας, 
χαί γε καταφιλεί · δ τοίνυν τοιούτος άμνηστήσαι Αν 
ίχοι καλών πάθοι ποτέ κακών, καλ άπαλείψαι μέν 
αυτά τής κατά ψυχήν δέλτου, άνάγραπτον δέ φέ-
ρειν μόνον τδ άκεσώδυνον, ούκ οίμαί γε, καλ ούχ 

31. Mla vero qttam prowiart teeundutn fbetoricam 
ictioiri* via talia est. Supponatnr transitue diros 
liumani gentris pradatoras cehxis, ei aliqtirs iter 
Hlae faciene tnrauttis bomo inckfai fn inaidiatorea, 
cmdMiaqee paiiator, quibut membra letliatiler 
sattct^mvr. Si quis porro islorum non beneflco-
rara, fnisericordia vulneratum susclpiens, rekvat 
dejectum,etqaibuftdam aliia bumaniier excipii, q\\\* 
but, reparato qaod ruptam eral, ad iutegritalem 
teesnm redneat (nibil enit» obstat, quiu prasdator 
Mtennnadia noscat, qnibus tsdia ?alnera curenlor); 
ei curaius gratias agil, qurt>us eiiam percusso-
rem vicrssiuidine donet, flnalHerque resiiiuica 
hi id quod prius eral, aupplex Deum precalur; 
opiima poliicctur, ti anle pedtes inedici «lnccre 
U pTojiderre, ejua ainplecihvr pedes et osculaiur : 
CaHa tgiior oWivieci debebii eorum qua3 passua 
est iDaloram, ei iMa quideiu ex animse labula dele-
re, acriptum autem aolam gerere lenimenlum, 
non pnto, el non ego solus, sed ei; aliug qui-
cunaae siL Dico vero qaoj primum quidem ad 
unamquamqae corporis curaiionain, deinde quoque 

αύτος έγώ, άλλ' ουδέ άλλος, δστις ποτ' ούν. ΛέγωD c u m f o r l e H l i i u i wnavil obvias ikt , juxia vero 
όέ, ώς πρώτα μέν καθ' έκαστη ν θεραπείαν τού σώ
ματος, ελτα καλ δτε που έντύχοι τψ θεραπεύσαντι, 
χαλ χατά λΟιπήν δέ άνάμνησινπροτρέχοι άν αυτού ή 
μνήμη τής κακοποιίας εκείνης, ής άναχεκόμιοται. 
Μάλιστα μέν ούν κατά τά συνανεζυμωμένα ή συν-
τ:τηκότα τών σωμάτων, καλ ούτω δι' αλλήλων 
ήνοντα, συμφύροιτο άν καλ τ|| τής θεραπείας μνήμη 
ή τής κακοποιίας· Καλ άτιοκαταστάς ό άνθριυπος 
είς τδ τής φύσεως εύ, ούδ* ούτως άν έχοι λαθέσθαι, 
άν πάθοι. Καί -που τψ ληστή Άσκληπιάδη χρόνψ 
τοτέ περιτυχών άσπάσεται μέν ήδέως, περιπτύ-
ξεται, κατακλύσει £εύμασιν επαίνων, πατνιάσεται 
δε χαλ είς ξενίαν αύτψ άφιχέσθαι. Καλ έχείνος 
Αφίξεται, χάλ χαρίτων συναπολαύσει καλ φιλοτη. 

cyteram recordaiiouein praeoccupabii enm lllius 
niemoria morbi, a quo revocatua esl. fraeseriiui 
autem qnidem ύ membra aimul fenntnlescerent ci 
liqaeiiereui, et ita febri peneirareniur, curaiionis 
aatmoriae mcmoria maleficii miscereiur. Sed rn bo-
num itatarse •taium bomo restitutus, ne sic quidem 
poierfl cortito quat pasaus cit obiivisci. Ει forto 
pra*dalori Undcni occurrens iEseulapio, cuni liben-
ter quideni amico aatalabit, ainplecteturque, lau-
dutn flvenlis exundaas, seJ ei rogabit, ut in bo-
spiliutn ad se veaiat. Et illo veniet, at cum gra-e 

tiit eliaoa prosptra salute fruettjr. Jam vero hospi-
lium vicissim dabil el accipiet. Si varo quia inte-
rea benevolum hospilcni, qui srgroius facriict 
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riirsom ad snnitalem revocatus, inlerrogaret, quU Α °*«C λαμπράς. "Ηδη δέ καλ ξένια τά μέν δώσει, τά 
et unde renit ipsi lalis hospes, non ita dirus eva-
derel ipae sopliiata» quia illius mali meinoriam iis 
quae dtcerel, intermiscerel. Diceret auiem sanc : 
ι Alienua quidem odioiue roibi erat bospes isie, 
cum descendii, et inferai porlttorera, ui deorswn 
me transduceret, invitavii. Jamque pedum altero 
procedeus ego morbo gravis in scaphara ascen-
deram. Uliimo lamen milis erga me factus, onere 
eublerato, poriiioremque Cliarouem deprecatua 
patrocinio terra solisque, quibus anle lempus ma 
subducereparabat, in id quod nunc 6um me re-
duxil, el ideo bonum hunc bominem benevole ha-
beo. » Numquid haec dicent hoapes ille sicquedis-
positus (supponiiur auiew i u esse), eimullaiom 
nienior eril ? 

δ* Αντιλήψεται. Εί δέ χαί τις έν τούτοις τδν φιλδ-
φρονα ξεινοδόκον, τδν ήν δτι παραλυθέντα χαί αύθις 
συνδεθέντα ·1ς υγιές, Ιροιτο, τίς αύτφ χα\ πόθεν 
ήκει δ τοιούτος ξένος , ούχ Αν ούτω δεινδς αύτδ; 
άποβαίη σοφιστής, ώς μή παρχπλήξαι χα\ μνήμην 
εκείνου τού κακού, οΤς έρεϊ. ΈρεΤ δέ πάντως, δτι 
ι Άλλος μέν έχθιστος έμολ δ ξένος ούτος ήν δτε Απ:ξ-
έδη, χαλ τδν έν $δου πορδμέα ναυστολήσαί με χάτω 
προύχαλέσατο * χαλ ήδη χαλ θατέρω τοίν σχελοίν 
έπιδάς έγώ βαρύς νόσω, τδ πορθμείον έσχάμδευσα. 
Ύστερον μέν τοι γαληνιάσας έπ' έμολ, χαλ του βά
ρους άναχουφίσας, χαλ τδν πορθμέ α Χάρωνα πα-
ραιτησάμενος αίδοί της τε γής τού τε ηλίου, ών 
έμελλε ν άπαγαγείν με πρδ ώρας, περιήγαγε ν, είς 
δπερ είμλ άρτι, χαλ τούδε χάριν φιλοφρονούμαι τδν 

καλδν τούτον άνθρωπον. Ταύτ' εΙπών δ ξενοδόχος, χαλ ούτω διακείμενος (υπόκειται δέ αληθώς ούτω 
διατεθε'Ισθατ), άρα μνησιχαχοίη άν; 

52. Ecce iuctarncn in ratiociiriis: qui volet, ad- Β λβ'· Ίδού, πάλη έν λόγοις * κα· δ βουλόμενος Αν-
vereum me procedat. Habebii auiem pala?slra lenem 
subslratuni pulverem, ut, si forte dejiciatur, resul-
let sanus, el surgens abstergat eam, ei siel, non 
casu laesus. Dico enim (quis contradicel?), gra-
Ua» sinccre ageniem iojuriarura meraorem dici 
nonposae. Non igiiur mali memoria siinpliciler 
esi mali recordaiio, sed recordatio vindiclas etu-
diosa, sive prasenlis, sive prompiae, quaa etiam 
ambas a nobie Deus averlai, non auiein solum, sed 
eiaboiiini bono Clirisliauo! Si quis autera opponit, 
quod : Hic etiam qui videbanlur maligni fuisse 
pradoira, bona faciunl, libi nunc Saive, rabbi, 
clamantes, adorantes vel, sicui aliquis dicerel, 
cancri bumililer proslraii, posceniea misericordiam, 

τεπεξίτω μοι. "Εχοι δ» ή παλαίστρα κόνιν Απαλήν 
ύπεστρωμένην, εί πως χαταπεσών άναπεδήσει σώος, 
χαλ άναστάς αυτήν άποψη σεται, χαλ έστήξεται, μή 
χαταθρυφθελς τψ πτώματι. Φημλ γάρ (ούχ Αν άντι-
λεγοίμην), ώς δ ευχάριστων πρδς άλήθειαν ούχ Αν 
μνησιχαχείν λέγοιτο. Ού τοίνυν απλώς μνησικακία 
ού κακού τίνος μνήμη, άλλά ή πρδς έντρέχειαν 
άμυντιχήν, ή τήν αύτίχα, ή τήν είσέπειτα, Ασπερ 
καλ άμφω ημών άπαγάγοι θεδς, καλ ού μόνον, άλλά 
καλ παντδς ορθού Χριστιανού. Εί δέ τις άντιθήσει, 
ώς Ιδού κάνταύδα οί δοκούντες ληστεύσαι πρδς 
κάκωσιν αγαθά ποιουσιν, έπλ σολ άρτι τδ Χαίρε, 
'Ραδδλ, προσφωνούντες, ύποκυρτούντες, ή , χαθά 
τις έφη, καριδουντες εαυτούς προσκυνητικώς, αί-

vcniain supplicantes; ia primis quidetn a nobia G τού μενοι τδ συμπαθές, προκαλούμενοι συγχώμησιν 
έν πρώτοις μέν ίστω μαθών έξ ημών, ώς τούτο 
πολλάκις ένορκοι μεθοδεύσαντες cl τά τοιαύτα σο-
φολ, καλ ημάς εύκολους έξευρηκότες χαλ εύστρέπτους 
είς χάμψιν, μετ' ού πολύ δεινοτέροις ημάς περιήλ-
θον σοφίσμασι * καλ εΐπον μεν, ώς ίδού οί τρώσαν-
τες έξιώμεθα, καλ μακρά τού διαδόλου καταλέγο-
μεν * μετ' ολίγον δέ άφυλάχτοις ουσιν έπεισπεσόν-
τες, πλείω χαλ βαρύτερα ένέτηξαν τραύματα, χαλ 
ουδέ θεραπεύσιμα * χαλ τδν έξωθούμενον χλέπτην 
καλ ληστήν διάβολον διά μιχράς μέν τίνος δπής άφή-
καν μόγις έξελθείν, τή δέ ανακάμψει διά μεγάλης 
θύρας πα^ησιαστιχώς άντεισήγαγον. 

λγ\ "Επειτα ένθυμείσθωσαν οί χαθ' ημών μέν 

discat, quod boc ssepe cum juramcnto profea.i 
qusinodi sapienles, noa facilea reperioe et flexu 
dociles, paulo post pejoribus nos circuinvenerunt 
sophisroallbus, et dixerunl quideoi : Ecce, posl-
quauo isesimus, sanavimm el mulia conlra calum-
niaiorem diximus; uon mulio posl aulem iocau-
lis irrueniea plura gravioraque iuflxerant TUI-
uera, nec eaitabilia; depulsumque latronem ac 
pnedaiorem maledicum per modicam quidem aper-
luram vix exire penniserunl, ad novum amem 
rediiuoi per magnaio januain aperie rursam iaLro-
duxerunt. 

33. Deiede mejtle repuient qui contra nosquidem 
nieuiores sunl mendaces, a nobis aulem inemoriaR ^ ψεύσται μνήμονες, ημών δέ άφορίζοντες τδ άγαθδν 
booum, pulcbrum naiurae donura, segregani, quod 
ego sa?pc adversus callidas adoratioues, veluti 
quasdatr. cornupeiarum i-ggiessiones, incaulorum 
veolrca efTrtngenies, nou omnino siolide dccla-
mavi, falsjsque geiuiflexiones demonslravi un-
quam luclaloruin liominum arlcs, conanlium utriui-
que cruris amplexu Inhaerere, ei illum cui paranlur 
insidiae prosternere. IUis auiem qui semper bojus-
modi sunl, compati el ignoscere suspicor quid 
apud ipsos signiOcare velil. Eieuiin compali el ve-
Diara dare noii essc possel a<l id aliquid cum aliquo 

μνημονικδν, τδ καλδν δώρον τής φύσεως, δτι πολλά
κις έγώ κατε^ητόρευσα ού πάνυ τι άφυώςτών στρε
βλών προσκυνημάτων, ώς οΤα καί τίνων κυριγμα
τ ων άνα^^ηγνύντων τάς τών αφελών γαστέρας, καλ 
τάς ψευδείς γονυπετήσεις έθεώρησα ώσελ καλ τέχνας 
παλαιατρικών ανδρών, τεχνωμένων κνήμαιν άμφοίν 
περιπλέγδην έμφύεσθαι, καλ κατα^ιπτείν τδν έπι» 
δουλευόμενον. Τδ δέ γε συμπαθείν τοίς είσαελ τοιού-
τοιςκαλ συγχωρείν δι' υποψίας άγω, τίδήποτε παρ* 
αύτοίς νοεΐν βούλεται. Συμπαθείν μέν γάρ καλ 
συγχωρείν ούκ άν τδ σύν τινι παθεΐν χαλ σύν τινι 
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χωρείν είς τδδε τι. 

GONTKA INJURIARUM MEMORJAM. iU 
Έγώ δέ ούχ Αν ούτω παθείν, χ pali et ei in aliquo cedere, Ego νβτσ aon iia pati 

ούδ* αν ούτω χωρείν έθέλοιμι, δτι μηδ' Αλλος τών 
φρονούντων είς Αγαθόν. Τίς γάρ άν έχέρφων Ιλοιτο 
παθείν συν τινι τύ της γνώμης άστατο ν, ή χωρείν, 
ταύτδν δ* είπείν όρμ$ν σύν τινι, πρδς Απερ δ συνε
τός απεύχεται; Ούτω γούν ύπόπτως Εχων πρδς τδ 
απλώς καλ συμπαθείν χαλ συγχωρείν, διαιρών τήν 
χιθ' δμωνυμίαν σύγχυσιν, χαλ διευχρινών έν ApOoV 
τητι, γνωματα ύω κατ* έμήν έπί κρίσιν, ώς θελήματι 
μέν άγαθφ συγχωρείν, χαλ χατά πάθος βύ έχον συμ~ 
παθείν χαλ στ έργω χαλ α ύχομαι * χαλ προκαλούμε
νος χωρήσαι χαλ παθείν έποίμην άν, χαλ πάσχοιμι, 
έ; δσον έξαρχώ, χαλ οΟκ άν έλεγχθείην, μή ούτω καλ 
αυγχωρών καλ συμπαθών. Καί μοι μάρτυρες τούτων 
οί της πόλεως ταύτης άγαθολ άνδρες, οΤς πλείστα-

nec ita cedere vellem, sed nec aliua bene eordatva 
qualiscunque. Quia enim pradeea Ineonguntiam 
aenteotiae cum aliqao paii congeniirel, vel cedere, 
aeu quod idem eat, farri cum aliquo ad ea quee ex-
pen deltatatiur ? Sic igitur suepicax ad iaiud aimplret-
ter fompatieudumetconcedendum, vocum aimHium 
diacaraeoa coniuaionem et reeta dijudkana, atattro 
juxta meum judicium qaod voJuniatl quidem botne 
concedere, juxtaque bonam paseionem compati na-
iurali propenaione coniplettor el deatdero, rogalus-
que cadere ac paii eequcrer cl paierer quanium pog-
aem, nee repreheodarer vetuii aic non coticedeus ei 
conpaiiana. Hujug aulem rei tiiihi le&tea gunt liujus 
urbis boai viri, quibua aaepe aJ bonas vias el hone-

χις προκαλουμένοις βίς άγαθάς οδούς χαλ εις χρηβτά Β **** aciiones exhoriantibua et eoocesai et com-
πάθη χαλ συνεχάρη σα χαλ συνέπαθον · τά πολλά δέ 
χα: ού πρδς δΰναμιν, άλλ*, άποστολιχώς είπείν, είς 
ΰχιρδολήν . Καλ ούτω μέν συγχωρώ χαλ συμπαθώ· 
διαφωτίσαι δέ τάς λέξεις ταύτας είς τδ χαίριον, 
συνεξορμώ χαλ συμπάσχω τοίς χωροΰσι δηλαδή χαλ 
χασχουσιν, δσα χρεών * έτέρως δέ συγχωρείν χαλ 
συμπαθείν, ε Ες άπερ έθέλουσιν οί πολλολ, απεύχο
μαι. Μή γάρ μοι δυσπραγηθείη, παθείν σύν εκεί
νες χαλ σύν έκείνοις χωρείν, είς δσα μή «ρέπού-
σιν* άλλά τάναντία γένοιτο μοι, πάσχειν τε καλώς, 
χαί χωρείν τήν κατά Θεδν δδδν, χαλ μή συμφέρε-
σ9αι φαύλοις, χαλ συμπάσχειν, άπερ αυτοί * έν οίς 
χαλ τδάναιτίως έπιχείσθαι, οίος ού θέμις, χαλ με-
λεταν δεσμείν, εί τίς που δίκαιος, διά τδ δύσχρηστος 
είναι τοίς μή χαλώς διαχειριζομένοις τά πραχτέα. 

λβ\ Φέρε είπατε πρδς αύτοΰ τού Θεού, εί μή δ 
φιλάγαθος δ αυτόχρημα Θείος νόμος δ αυτοκράτωρ 
εχεχάμφθη φιλανθρώπως ήμίν, καλ ταύτα μηδέν τι 
άχολογησαμένοις, μή χαλ τήν θβόθεν όξείαν έπι κου
ρία ν άμδλυνούμεν, οΓς υπέρ ημών αυτών λαλείν 
ίαχομεν (γογγύσαι γάρ τι παρ* αύτφ χατά τών ΰπε-
ναντίων, χαι είς μιασμδν ήμίν έλογίσθη στόματο,), 
τον ποτ* άν ήμεν άρτι; Ποί δέ τύχης έστηκότας 
ημάς έδλεπον άν οί άνθρωποι; Ού τοίνυν, οΓς ό έν-
δεος βασιλεύς, Θεού λαλήσαντος. είς τήν αυτού καρ-
δίαν ήμίν έπένευσε, ταύθ' ημάς άθωοΰσιν. Άλλ* 
έχείνος μέν χαλ δι* ημάς ύμνητδς, χαλ εύλογητδν 
χαλ θεφ χαλ άνθρώποις τδ αυτού δνομα. Έγώ δέ 

paeeus aum, ac plerumque non secundum facul-
latem, sed, Juxia diclum apostolicum, 111 excessum. 
Ει iia quidem concedo compaiiorqua : ul ametii 
Jiaa voces opporitiniua dilucidem, concurro COJII-
patiorque currenlibus ubiqae patieniibusquo sicut 
oportei; allier vero concedere ac compati, ad ca 
quse plerique voiunl, abnuo. Non enim mibi accK-
dai, ui patiar cuna iaiig, et cura islii cedain, ad 
mutta qitae non conveuiunll Mibi autem e conira 
eveniatetbene pati, ei eedera juxta Dei viam, et 
non Gonaeniire malia, uec compaii cum fllis ini-
quis; iuier quac nutueralur abaque causa iticumbere 
quibag non licel, medilarique vinculis neciere, si 
quis forle sit juslus, quia male dirigeniibus aclus 

> importunus esi. 
54. Agite, inipsius Dei noroine diciic, uisi 

virtutig amang, ipaaque divina lex, Domiuator, ad 
nos homaniier descendiseel, et boc, quin ullo modo 
fuissemus jualiQcati, ne promptum a Dco luuiue? 
remne auxiliuro, per ea quae pro nobis ipsia loqui 
poteramua (murmurare namque qaidquam apud 
ipguin iu adversariot, ία orU inqainameutum uob a 
repuiatuni e$i), ubinaui esaeiuua bodie? laquofur-
lunae aiaiu uunc nos videreul bomines? Non eoiiu 
quod nuiuine afflaiug huperator, Deo ad cor ipaiua 
locuio uog beaigne respexii, boc noa jusliGcai. 
Allaiueu ille quidein propicr nos exaliandua eat, et 
ipsius ooinen Deo boniinibueque benedieendum. Ego 

αγαπών αγάπη ν, τήν άναγχαίαν, τήν πάνδημον, ούτε 0 vero diligeus cbaritateui, ueceesariam, comniuiicin. 
χατά καχίαν ύμίν δλως προσενέξομαι, ουδέ μήν 
αφελώς πάντη χατά πίστιν αφύλακτο ν, ουδέν τι λό
χου ύφορωμένην, άλλά μετά συνέσεως εμβριθεστέ
ρας ώς οίον τε, χαλ οία τοίς πολυπαθέσιν ήμίν έπι-
πρέπει πρδς τούς άγαν έατυμμένους χαλ αυστηρούς 
χαλ έντραπτικούς τής ημών, δτε καλέσει καιρδς, 
άφελείας τε καλ άπλότητος\ήν τοίς άληθέσι φίλοις(ού 
γάρ δήχου καλ τοίς τυχούσιν) έμφανίζομεν προάγοντες 
εύηθέατερον, άνακεκαλυμμένφ προσώπφ αυτοί; έμ-
δλέποντες9 ού νεφελούντες φώς δψεως, ού τοξοποιούν-
τε; όφρύς, ού σεμνοπροαωπούντες, Α δή τοίς περίερ
γος πολίταις φαντάζομεν. Εί δέ καλ δέει φίλοις λαλή-
οαι, ούχ άποτορεύοντες λέξεις, ουδέ σμιλεύοντες 
εννοίας ουδέ βυοσοδομεύοντες τά είς φράσιν, άλλ* 

nec per maliliam vobia prorsus iubaerebo, nec sim? 
pliciier ubique per fldem iacauum nullaaque aiwpi-
caniem inaidias, aed cum graviore quadam prii-
dciilia, qualis multa paaeo mibi conveuil erga ui-
Diis accrboa et auaierog avocaioreaqua noeirsi siui-
plicilatis iiigcimiuiisqoe^gecuiiduni opporliuiilaiem 
babiias quam CUJU veris auiieia {μοα ciuia qiubua-
cunque) nianifeauoiiia aioipliciler procadentea, eoa 
re?elau facie conluenies, uoa vullug luuieii obnubi-
lanleg^ 1100 supercilium arciiinleg, ui in aogociosii 
civibus videmus. Si voro quoque cum aniicia sit 
ioquenduin, non polieule* locutioiiem, noa caslaiilea 
cogilaiionein, nou pbrasiio exaliauies,. ged ruaiiciua 
app^renies, el scapbam, ul dicilur, gcapbain di-
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ceai*», indocl* luquentc* aecQndtim ettdcntiam, h άγροικικώχ«ρον διακείμενοι, χαλ τήν σκάφων σκάφην, 
,ιια» aecunAvm. ariifteioeaai obacorKaum, quain 
.affecui altteff jajAka»ikim irrisar. 

55. Siqota airteat utem erii»ioa(iir aspe-
riuiew„ e* borome qraraat, qmmM>d* aabridere 
quandaque audtbiiuua ad serenam occuffaui «astl» 
.lavioaei», can ceiaiaiua tauiaes qui in mdc-
ceuUiu cacbintwi» el ia inpatiitim corrbaaltKi», 
nosttuia accuaabual lanero rUum, ipti ναβ ridie»li 
ei diCferejUiaai wewkBtes- intac stibridertv vek ir i i -
Uere, τεί cacUiaeafe, val ridere, qjuarum lougia-
hime dislaut cogiiaue defiftiliones? Quomoito vcra 
juxia grauam bilarem et aapianUao urbanaa aim 
iuiunis, iu&ta epeciem aeraftoitta., paaendum eal 

δφασιν, λέγοντες, καλ άμαθέστερον φθεγγδμενοι πρδ; 
σαφήνειαν, ού μήν τεχντντήν έπίχρυψιν, ήν έπι ο κενά-
σεται ό κατά τών '&λλοχ άκουόντων είρωνευόμενος. 

λε'. ΕΙ δέ τις ημάς αΐτχάται τής ταύτης στρυφνό-
τητος, έρήαομαι τδν άνδρα, πώς ποτε μειδιάσαι 
θα^ήσομεν εις γαλήνιον δ ι άχ υ σιν έντυχίας, δτε βλέ-
πομεν ανθρώπους, οί καλ είς χαγχασμδν άπρεπη 
καλ είς δρχηειν Κορυδάντιοντδ ημών έγγράψονται 
μειδίαμα, γελοίοι αύτολ δντεςλ καλ μή δια φοράν *?-
δότες τού μειδιών, ή σαρκάζειν, ή καγχάζειν, ή γέ
λωτα;, ών π ^ ω τ ά τ ω πάνυ τά κατ1 έννοια ν όρια 
ματα; Πώς δε καλ πρδς χάριν Ιλαράν άστ^ίσομαι 
καλ σώφρονα, κατά Ιδέα ν λόγου θετέ αν δριμεϊαν, 
οποίαν παραδίδωαιν ού μόνον δ γράψας τδν otvov 

accem, qualem lradit,n©n saUua qui vinara uva ft αίμα σταφυλής, άλλά καλό πλούσιος καλ γλι 
sanguiuem 8 acripait, sed dives οι dtilcis oraior 
David, qui psallit buccellia aimiles miut crjaiai-
los *, el nivera expandi aicut lanaro, aebulam 
auicm sicul cinerera gpargi*; fingil aulero /rigori 
vultiiin, eo quod vulluj ilcr facieuliuin coolur-
bau Omilio euim multas alias dulcedines, quibus 
sacra divinaquc Scriplura per aenigmaia Ipquuur, 
veluii cutn iiwl e comcdente duil cxire · , et 
quoddam pihim bellicosum crassutn esse aicui 
lexeniium UciatoriumT; et a&lra in dorao ain-
bulare % ubi lam rara suul leguiniuis superindu-
menla, ui iulus inspicienhbue appareal in aliissi-
mis aslrorum motus. Quibus adjungciidum spiaai 
in cbrii inanu crescere', et.palres quidem mau-
ducasse cardaos, filiis aulem obslupescere dcn- * 
les Ubi ergo quaedajn similia prodere au&us 
fcum Kcet cuui moderaiuiue valoissem loqui, quo 
metropolilae urbanitas dccepiis auribus videiur esse 
locuiio quscdam nou dilbyrambica damnosaque 
(utinam enim hoc essetl), sed vino gravis, ul 
luter baccbanalia carmina. 

56. Confitcor vobis, fratres, quod sic meos ser-
ntones coiicinnarc volo, viris negligenter audienli-
bus, ut etiams) coram divino rege itiihi loquendum 
essei, non esset mlbi opus praecavere ne foriuita 
loquercr. Etvero sciosub aniiquo necnon sub prav-
aenlf sacro regno mt slc in gravi coelu fuisse lo-

υχυ; 
£ήτωρ Δαυίδ, ψωμοίς έοικό τ̂ας βάλλεσθαι τού; 
κρυστάλλου; ψάλλων έχεΐνας, καλ τήν χιόνι ota-
πεπτάσθαι ώσελ χαλ Ιριον, τήν δέ δμίχλην ώσελ σπ> 
6bv πάσσεσθαι * πλάττοντος δέ καλ τψ ψύχει 
πρόσωπον, οΤς παρενοχλεί τοίς τών όδευόντων προα-
ώποις. Έώ γάρ πρός γε τδ παρόν τάς λοιπάς γλυ
κύτητας, έν αίς ή Ιερά καλ θεία Γραφτή χαλ αίνίστε-
ται, ώς καλ δτε μέλι έξ έσθοντας φησίν έξζλθ»ΐν, 
καί τι δόρυ στρατηγικδν παχύ είναι ώκλ χαλ 
αντίο ν ύφαινόντωυ* καλ άστρα δέ οίχίφ έμπερι-
πατείν, ένθα ές τοσούτον αραιά ή τού στεγάαματος 
έπισύνθεσις, ώ; φαίνεσθαι τοις Ινδον διορώσι τ̂ ν 
άνωτάτω κατ* άστρχ κίνησιυ. Οίς έντακτέον καλ το 

, άκανθα; έν χειρλ φύεσθαι τη τού μέθυσου, Χ2ΐ 
1 τδ γονείς μέν άκανθοφαγείν , αίμωδίαν δε τοίς τέκ
νοις έμφύεσθαι. Πού δή άλλά τοιαύτα γούν τινι 
τόλμησα ι μι άν, εί γέ που καλ εύπορήσαιμι προς 
γλύκασμα φθέγγεσθαι, δπου τδ τού μητροπολίτου 
άατείευμα δοχεί ταίς έ σφαλμένα ις άχοαίς λαλιά τις 
είναι ού διθυραμβώδης καλ άτηρά (είθε γάρ ην 
τούτο!), άλλά παροίνιος κατά γε τά περιαδόμενα 
σκόλια. 

λς-'. Εξομολογούμαι ύμίν, άδελφολ, ώς ούτα> τούς 
έμούς λόγους έθέλω στρογγύλεσθαι, παρηχόων αν
δρών άκροωμένων, ώς ούδ1 άν εΓπερ έμπροσθεν βα
σιλέως ένθέου λαλών πρδς χρείας είχον σκέπτεσθαι, 
καλ μή λαλείν ατημέλητα. Καλ μήν οιδα έγώ χαλ 
έπλ τής πάλαι καλ τής νύν αγίας βασιλείας ούτως 

catum, υΐ audicnies commoverem, ei mibl conci- D j v β α ρ ε ϊ σ υλλόγψ λαλήσας, ώς διαχέαι τούς άχροω-
μένους, καλ είς έμαυτδν έπισπάσασθαι. Άλλ' έν 
τοίς καθ* ημάς τούτοις υπόκωφο ι ς (όκνώ γάρ είπείν 
ύποξύλοις) ούκ έστι τοιούτον ουδέν · άλλά περιίσταν-
ται μελετώντες τ,ρέμα, τί ποτ* αν ημών λάδοιντο, 
άγεννή, δ φασιν, φαλάγγια, δυστυχή μυϊαν λο/ών-
τες, εί πως έγγιζούσης δράξονται. Τί δή ποτε, ώ 
σοφολ καλ άκροαταλ καλ Οεάταλ, μέμφεσθε, είπερ 
άνήρ γέρων καλ ουδέ πάνυ μακράν έσκορακισμένος 
λόγου, ηρωικά σκηνοδατούμενα πρόσωπα βλέπων, 
Πρίαμόν τινα γέροντα καλ Άτρείωνας, τούς αντι
πάλους έκείνω βασιλείς, καί τινα ΤδυσσΙα, χαι 

Harem. Sed cum liis nosiris subsurdis (non enim 
voio dicere subdoiis) nihil lale conlingil; sed cir-
cunvstani dolosc meditantcs, si foric uos dccipere 
pesaiitt, rgnobtlia, sicat diciiur, plialangia niiserao 
In^kiHuitia mnsculje, si forte apprupiuquaniein 
corriiHant. Qaid landem, ο sapienies audiiorcs el 
ftpectatorcs, reprehenditis, quando vir senex et 
nott atitnfno procal a ratione factus, beroicas per-
S9aae m tbcalra prodcunies cerncns, Priainum 
p»ta fcinem, et Airidas, adfcrsarios isti reges, 
el fanro&mn UlyseeiBf, ei atturum Ajacem nomiuc, 

• EccH. L, !6. k Psai. CXLVII, 17. 8 ibid. 16. · Psal. cxvm, (05. f I Reg. xviu 7; II χχι, 19 
• L>»r». vii, 3. · Isa. xsvrti, I icq. «· Eccli. xxx, 10. 
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άλλον, Αίαντα, διερμηνεύει πρδς τούς παρεατωτάς Α >obi« axuntibts Inttrpretatur noftbaee ί·8» vem, 
υμάς δηλαδή, μή αληθή ταυ τ* είναι, αλλά σκηνής 
ποιητικής παίγνια, ή σκιά; αληθείας, είπείν σεμ
νότερου * χαλ τδν μεν προφαινόμενον Πρίαμον άν* 
θρωπον αποδεικνύει δυσγενή πόθεν, χαί που χαί 
δο3λον, τούς έξ Άτρέως δέ ταριχεμπόρους μέν, δε» 
ζ.ους δέ λογολεσχεϊν έπλ θεάτρου μεγαλο^ημύνως 
χ α ι εύσταλώς ούτως, ώς παρεμφαίνειν βασιλικά 
πρόσωπα - τδν δέ τινα έχ που ματρυλλείου έξωρ-
μημένον, χαλ εύ είδότα κατ* άγοραν στωμύλλεσθαι, 
χαλ είς £ωποπερπερήθραν σκώπτεσθαι παραφαίνειν 
ύχοχριτικώς τδν λόγιον Όδυσσέα * ΑΓαντα δέ, τδν 
προφαινόμενον μέγαν, καλ χαθά τις έφη πελώριου, 
είναι μέν Αλλως ολίγον χαλ ούτιδανύν, έμβεδηκότα 
έέ ύψηλαίς έμδααιν, ή καλ άλλως ξυλοδάμονα, τφ 

aed poeltee aceiwe hidiera, vcl, m honeMius dteattrr; 
veritaUs ombras; el illam qoldem iltasitfetiiMVrt 
Priaraum bombiem oaia&Aii ignobilem et forte ter*> 
vum;fllios autein Atrei, galsamenlarioa, ted bsf* 
bflea in actna aic com jaetaMia factliiateqae loqnt-
tare,ot regias Dgurtnt personae; bunc aateiN 
qoemdaro e lupanari fortaasls exortutn, bene 
s c i e n u » in foro garrire joculariterque nugarl, 
diserti personam Ulyssie repraeemare; Ajaitm 
vero,praceminentem, magnum, et sicut aliquis d -
xer i i , iageaiem, essa qttifem alitmde parvum ei 
debilem, sed, altissiniia higreaeum eathttrnii, vel 
aHas ttgno gradfenieM, atc exaltari soper sotom 
aubUmam, Η adeo jaciatoveai obumbrare: qnid 

δντα ύπεξήρθαι τού δαπέδου μετέωρον, καλ Β ergo lalia mordeniia voa eoiitristaiK Τ Po?ro iiontre 
ulia ego SIMR, iBterpreiatkHie per aecwraUm uott-
Uarn dijadieans ea q u « nobiacm suni pusltta ste-
uica, reveJanaqoe INa qm magfm qaidem auni viscr, 
sed aliunde parvula valde, inaaife&tana hypocrisim, 
et epeclee axplicaes, nt unOsquigqae aeeuudum ve-
riiaiam appareal perfaoteqoe noscatur, et noa 
aepieieafes irrideai, qoasi, cum alias eit, alius 
imiliUudiai repra&semetur. 

ούτω σκιάζειν τδν βουγάΐον τί γούν υμάς παραλυ* 
χεί τά τοιαύτα δακνοντά ; Τ11 γάρ ού τοιούτος έγώ, 
έιελέγχων έρμηνευνικώς λόγω διά γνώσεως ακρι
βούς τά έν ήμίν σμικροπρεπή σκηνικά, χαλ δλαφω-
τίζων τά μεγαλοφανή μέν χατ' δψιν, πάνυ δέ σμο-
χροπρεπώς άλλως έχοντα, χαι διεκφαίνων τήν ύπά-
χρισιν, χαλ τάς φαντασίας διαρδρών, ώς Αν έκαστος 
προς άλήθειαν διεχφαίνοιτο, χαλ γινώσκοιτο πρδς 
αχρίβειαν, χαλ μή γελιρη τούς βλέποντας, ώς άλλος 
μέν ών, έτεροίος δέ τοϊς πολλοίς φαντασμένος ; 

ϊζ. ΤΗ γάρ δίχα τών άλλων σχηνοδατήσεων ούχ 
οί πλείονες προσωπείω φιλίας άχθονται μέν έξω, αί 
τινα λυπούμενον ϊδοιεν, τά δ' έντδς χροτούσι, σκιρ
τώ α ιν, όρχοΰνται χαλ προσποίητον έλεον «αραυγά- £ 
(οντες βαρύνονται έπλ τοίς έν λύπαις, ούχ δτι τοιού
τα, άλλ' οτι ζώσιν έτι, χαλ ούχ άπάγχονται; Ούχ 
έχδανείζσυσι μέν έπι άνεγέρσει πτώματος τού κατά 
πταιχείαν, τδκου δέ τού εντεύθεν βαρύ τι κατα^ι-
πτοΰσι, μικρού δέον χαλ είς τδ λιμφ θανείν οίχτιστα. 
Καλ ούτω σχήματι έλέου είς εαυτούς τδ πτωχιχδν 
επαγόμενοι, χαλ περιπτυσσόμενσι ώς είς άγάπην, 
ιΙτα κατά άπΑτην σφάττουσιν ανηλεώς, ού προσχυ-
«υντες καλ εύλογούντες τούς έντυγχάνοντας * είτα 
μικρδν τι προσβλθόντβς χαλ έχ προσώπου γενόμενοι, 
τά χείριστα κακολογούσα, μορφάζοντες μέν φίλον 
άνθρωπον, τοίς δέ έργοις λυσσητήρας κύνας υπο
γράφοντες. Τί μή λέγω τύ βαρύτερου; Ού τιθέασι 
τάς γλώσσας είς ούρανδν, βεδν τδν ούράνιον έπομνύ-

. μενοι, καλ αύτδ ούκ έπλ αληθείας ένδείξει, άλλ' έπλ D Q u e n o n * J verilaiis demoostralionem, aedad ab-

37. Nanqwd aatm praMer atius sconaa nen p.c* 
riqoe aub amiciiia persona uoleste ferunt exiror-
sttni quidem,siquemdam vidcenl afflretum, iniror-
6um auiem plaudaiif, exsaltani, Cripudiant, ci 
flctain miseraiioittm praemongtrantes gravanu»r 
super eis qui moeretil, non qtiia tafes atint, sed 
quia vimntadhuoei nonstrangulantur? Non commo-
dantquidemadfelevandam in paopertatem lapsuni, 
sed feDoris inde tiati potidus in eum projicfum, ut 
fame misere moriamr. Et iia sub mfseraiionis 
apacie ad ae iralrenifs quod egenoin est ei quasi 
ebariiale eonipleciontes, deinde per deceptteuem 
crodeliter jogukrnl, non adorantes nec benedicen 
lea oecurrentibns; postea paululutn progressi ei ex 
vlsu elapsi, peesime maledicom, elinulantes quideni 
amkumhomlnem, sed oparibus suis rabldos canes 
depingemes. Qaid non gravius dico? Nonne tolltint 
linguaaincoelufD,Deunn coeleaiem conieaiantes, i d -

χρΰψει, ων πονηρώς βουλεύονται; Τοιούτους έγώ 
καχούς δποκριτάς έξευρίσκων, καλ έπ' αύτοφώρψ 
χλέπτας του αληθούς έξε)έγχων, καλ άλλο μέντοι 
φαινομένους έ^ποδεικνύς, άλλο ίου ς δετά έσω διακει
μένους, καλ τούτο ούχ είσάπαξ, άλλά καλ σήμερον 
χαλ αύριον καλ ές τήν άλλην παλ έπλ ταίς εφεξής, 
μιχροΰ δέ λείπομαι είπείν, έσαε>, καλ ούτως αίελ 
χαλ αύτδς μεμνημένος τού κακούς είναί τινας, συν-
τίΟεμαι άφιλοσόφως είς τύπον μνησίκακον. Καλ 
ούχ είπον τά σοφώτερα, έφν οΤς οί πολλολ άροτρου 
μεν αγαθής εργασίας χειρίζονται, στρεδλούντες δέ 
αύτδ, φαύλας τε άνασχίζουσιν αύλακας, καλ σπόρον 
ο>/. εύλογου μενον καταβάλλοντες, τά πλείω μέν πα-
ραΟεωρούνται ύπ' έμοΰ, έστι δ' δτε καλ άναδιδάσκον-

acondenda ea quai perverse niediiantur? Tales egi> 
maios Irypocrlue adinventens, ct in flagrami <fe 
verttatis furio convinccns, el osteudcns aliier i\m-
deni parere, alher autem inius exsistere, i*ique 
non senef, sed bodie el cras ei posiera die, die-
bosque scquenlibas, fere dkerem, perpeiuo, el sic 
seniper ipse metnoriier lenens atiquos esse malos, 
irraiionaliter ascribor iti iDJuriae meiDuiis lypmu. 
Neque dixi sapieuliora, qtiibus pleriquo bona? quidem 
operalionia arairo manum admovetues, sed islud 
deiorqueules, pravos infinduul sulcos, ei senteii 
non bcuedicluui.spargeiites, plerumquc quidcm a ma 
despiciuiHur, aliquando vero gracili voce adu>o-
iicmur, quid agant. Eietaiiin ego doceus nou $o-
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lero td nibil ulilia sum, sed etiant ex bono colloquio Α ται λεπταλέχ φωνή, Α ποιούσι. Καλ αύτίχα 6 διδά-
percipio fractiim qnod malt inemor vocer. Hujos-
modi roulta nunc ego silenlio pratermitlo, lanquam 
itemm loctim ad chariutem conveTueuUm servans. 
Amiciliain enlm vcram pigeret aiiquem bomjntbus 
prooiitiendi, quibus seniel exsocrandum amari fa-
riom esl : quod si boc non esaei9 scd exspectarelur 
lllnd donec sacraincntam ipsis evaneacat, non e>-
aet haesiiatio eapienii eara talibua ae prabere con-
culcaudam. 

58. Ut auiet», boc omisso, atringamus eerroonem 
ad id quod jam bonesle dictum est, ei a prioribue 
absoWamur, deaidero a acieniibua edoceri dtscere-

σχων έγώ ού μόνον ού λυσιτελώ είς ουδέν, άλλά χαλ 
Αποκερδαίνω τής αγαθής ομιλίας τδ χαλείσθαι μνη
σίκακος. Τούτων δή τών πολλών σιγηλδς άρτι έγώ, 
οία χαλ εϊσαΰθις τόπον είς άγάπην συντηρώ ν τήν 
χαθήχουσαν. Φιλίαν γάρ τήν δντως δχνήσοι τις Αν 
ΰποσχέσθαι άνθρώποις, οίς άπώμοτον χαθάπαζ γέ-
γονε φιλιοΰσθαι · ώς, εΓ γε μή τούτο ήν, άλλ* έχαρα-
δοχεΖτο διαπεσείν χαλ τούτον αύτοίς τδν δρχον, ούχ 
Αν δχνος ή ν τψ φρονούντι παρέχει ν εαυτή ν πατεΤν 
χαλ τοίς τοιούτοις. 

λη', "ίνα δε τούτου άφέμενοι άναθλίψωμεν τδν λό
γον είς τδ σεμνώς ήδη λεχθέν, χαλ τών προτέρων 
έξώμεθα, Ιθέλω σοφισθήναι πρδς τών είδοτων χαλ 

que, quomodo, miaerationia regi» recordattis, non μαθείν, δπως άν τής βασιλικής ελεημοσύνης άνα-
possim resumere eimul memariam eoram, pro qui-
bns ex Deo, et ex divino rege misericordiae ambro-
sia pluerit anper me. Quomodq vero non bsc ambo , 
revolverem in menie, quod aa?pe quideni illi qtti 
aane mecum tuai, adversam nos inermea saghuve-
runi, el ut Deus nos protegens illasos eripuii, et 
linguas jacubri laeianiee, reirorsum converlens, 
obtudil? Ego vero dico, fieri non posse ut lensa-
tue ei memor boni regali» in me facti, ιιοιι me-
ininerim aimul ex alia parte nequiUaruin, pro 
quibus descendii auper roe bonuro. Si quis auiem 
ad boe repugnare vuli, vellem euni in Thracia se-
ptentrionali exsulare, ad audieadam echo, quae in-
ter aliaa ibi circuierit loca, quod adversum nos 
estreboans, ex qua veluti lonitru fuimus aitoaiti : Q 
et cognosceret ille, qualium nos nude memores, 
quale noraon noo bene oblintierimus. Memores 
enim quod vexaii sumu^, boc ipso memores 
injuriae dicimur. Imo sic qaideni cgo dUculicns um-
bras, ei falsorum virlutis gignatorum phautasmala 
dissipans» et eos qui fratrum amalorea videniur ul 
ahnuleol botium, manifeslans el exsecrandos mu* 
tui parlua ad aborium adducere conans, menda-
ciamque d&monibua toriem relegans, tauquant 
meniem babena ad Deum veriiatis, el caeiera juxia 
aiinilem ordiuem adraioiairans, et nuuquam oblivi-
acens, sed recordans malos reddeodi meliores, prae-
tipiior, quo deimUeadua eai exgecrabilis mali 
«nemor. 

59. Uabeo tamen magnum Eliam, coelestem el 
juxta Paulum loium ignem, ao qood iodignalionis 
igae eccundum spirilum «aluabai, igneinque de 
coelo evocavil, atque igneus sursum fercbatur, pro 
me loquentem, et aliunde quae mea sunt praeflgu-
rantam, ia eo quod malorum operum recordaius, 
uon solum boc consilii prorsus verbo ac lege ad-
nioiieo, sed et aperie reprebeudo, suspiciens qui-
dem me odio babendum, juxia dicium sapientis 
paroemias(a3 , quia non saplenies arguo, nec lamen 
sic loqui pratermilteus. Trucidavit eniiu ille 
aacerdoiea qui se voveraul opprobrio; nec lamen 

μνησθελς, ούχ άν Ιχοιμι άναλαμδάνειν ευθύς μνήμην 
χαλ τών πραγμάτων, έφ' οίς Ιχ τε θεού Ιχ τε βασι
λέως Ινθέου τδ τού ελέους άμδρόσιον έπεδρέχθη μοι. 
Πώς δε ούχ Αν άμφω ταύτα είην άναπολών είς νουν, 
δτι τε πολλά μέν οί δήθεν έμολ δντες, χαδ* ημών 
άοπλων δντων έτοξάσιντο, χαλ ώς δ θεδς σχεπάσας 
ημάς άτρο'»τοθς ύπεξήγαγε, χαλ τάς ίοχεαίρας γλώσ
σας άπήμβλυνε, στρέψας έμπαλιν; Έγωγ* ούνφημι, 
ώς ούχ έστιφρονούντά με χαλ μεμνημένον τοΰ έπ ' 
έμολ βασιλικού αγαθού μή συνεπιμεμνήσδαι Αμα 
χαλ τών έτέρωθεν χαχιών, έφ* αίς μετάδρομον έμολ 
τδ χαλάν. Εί δέ τις χαλ πρδς τούτο ζυγομαχείν βού -
λεται, ήδελον αύτδν τής βορειοτέρας Θράκης γενό-
μενον, τήν ήχώ μαθείν, δση τις τών έχεί περιήλθε 
βομδούσα τά χαθ' ημών, έξ ής έμδεδροντήμεθα * 
χαλ έγνω άν δ τοιούτος, οίων ημείς μεμνημίνοι ψι-
λώς, οποίον λαγ χάνο μεν δνομα ού χαλώς. Με μ νη με
νοι γάρ χαχωθήναι, παραγραφόμεθα διά μόνον αύτδ 
είς μνησίχαχον. *Λλλ* ούτω μέν έγώ δισφωτίζων 
τας σχιάς, χαλ τάς φαντασίας τών ψευδεπίγραφων 
τά είς άρετήν διευχρινών, χαλ τούς δοχούντας φιλ-
αδελφούς άναχαλύπτων, ώς υποκρίνονται τδ χαλδν, 
χαλ τούς επάρατους τόχους έξαμδλίσχειν έπιχειρών, 
χαλ τήν διαδολήν καταβάλλων, χαλ τδ ψεύδος δαίμο-
σιν αποκλήρων, οία τδν νούν Ιχων πρδς τψ τής αλη
θείας Θεψ, χαλ τάλλα δέ χατά συστοιχία ν τοιαύτη ν 
διοιχονομοόμενος, χαλ μηδέποτε λανθανόμενος, Αλλά 
μεμνημένος τού βελτιούν τούς χαχούς, χρημνίζο-
μαι, δποι χρή βοθρεύεσθαι τέν έπάρατον μνησί-

D χαχον. 
λθ'. Έχω δέ δμως τδν μέγαν 'Ηλίαν τδν ούρανο-

βάμονα, χαλ πρδς Παύλου τδν δλον πύρ, οίς τε πυρλ 
θυμού χατά πνεύμα έζεε, χαλ πύρ δέ κατήγεν Ανω
θεν, χαλ έμπύριος άνεφέρετο, ύτιέρ έμού λαλούντα, 
καλ άλλως τά χατ* έμέ διατυπούντα, έφ* οίς μεμνη
μένος πρακτέων φαύλων, ού μόνον παραινώ συμβου
λής τούτο γε πάντως λόγψ χαλ νόμψ, άλλά που χαλ 
εξελέγχω, ύπονοών μέν, ώς μισηθήσομαι χατά τδν 
σοφδν είπείν παροιμιάστήν, έφ* οις ού σοφούς εξε
λέγξω, ούχ άνιεις δέ δμως ούτω ποιιίν. Έσφαττε 
μέν γάρ έχείνος ίερείς, ούς έχληρούτο ή αίσχύνη · 
ουκ ενεγράφη δέ βίδλψ μνησίκακουντων f Αλλά 

" Hebr. χ, Ϊ5 . 
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ζηλωτής ήν δ θερμότατος, 
είτίς «ου κακός ή ν καλ ό Ικκυντών (!) σειρομά-
βτηςδμνεϊται, καλ ουκ ήν ούδ* εκείνος μνησίκακος · , 
ζήλεμ βλ δείω καλ αύτδ έπεγράφετο. "Εχασκε γή καλ 
χατέπινε κακούς, έκδικούσα τούς μεμνημένους, δτι 
χακοί εκείνοι · καλ οί τήν μνήμην S/οντες ούκ έψέ-
γοντο. Ημείς δέ φεύγοντες μόνον τούς καθ' ημών 
Ίεζάδελ, καλ μδγις ούτω περισωζδμενοι, καλ με-
μνημένοι φυλάττεσθαι τού κακού, παρανοούμεθα 
ίΐς μνησίκακον. 

\ 
μ. Καλ μήν μνήμη κακού ή μέν τίς έστιν έφ* 

ήμίν, ήν δσα καλ μηχαναίς ταίς ίδιαις δρέξισι χει-
μένην σαλεύομεν άνασκάλλοντες · ή δέ τις κακού 
μνήμη ούκ αυτόχρημα καλ άελ έφ* ήμίν έστιν, άλλα 
φύσις αυτήν άπόθετον έν τοίς κατ* αυτήν ταμιείοις 
τηρήσασα τυγχάνει, ανακινούσα δτε τι λάχοι παρα-
ιασείν. Ούτω κακού τις πεπειραμένος, καλ έκλαθί-
μενος μέν, περιτετυχηκώς δέ ποτε τφ λυπήσαντι, 
χαι λόγω δέ τινι ώς είκδς ύπομνησθελς προς ένθύ· 
μιον, ανακαινίζει τδ ήδ/j γεγηρακ' ς τής μνήμης, ή 
χαλ ώς οία τεθνηχδς άναζωοί. Καλ τούτο μέν ούχ 
Ιατι μνηαιχακείν είπείν· Πώς γάρ άν είη μνη-
αίχχκος δ μνήμην μέν άναλαδών χαχού, ήρεμων 
81 είς αντίποινου; Εί δ* άλλως έπλ φΟάσαντι δεινφ 
Ιρεθίζοιτο πρδς Αμυναν, χακά μελετών, άλλά τούτο 
μνησικακείν έστλ κατά τδ πάντη άναμφί/εκτον. 
OJXOUV &μέν ή φύσις κάντχύθα ποιεί, άψογόν Ιστι, 
χιλ ουδέ είς κακίαν πίπτει, άλλ* είς αναμνηστική ν 
τάττεται κίνησιν. "Ο δέ ημείς περιεργασόμεθχ, C 
μνησίκακον εκείνο, καλ ζωικής μέν άλλω; ακο
λουθίας, ού μήν τής κατ* άνθρωπον άρετώντα καλ 
τψ χρείττονι όσιου με νον. Λέγω δέ ζωίχδν έν τούτοις 
τδέπλ χαχώσει άμυντιχδν, δ καλοί παλαιολ εκτίθεν
ται, τδν βούν είπόντες κέρατι παίειν, εί τις αύτδν 
ερεθίζει, τδν ίππον δπλή, τδν άετδν γαμψοί ς δνυξι 
ρλατττειν, κεντρω τδν σκορπίον, τδν ελέφαντα προ-
νομαία, οδόντων άκωχαίς τδν λέοντα» Καλ ούτω μέν 
ζβιχά χαλ τά τοιαύτα χαλ τδ έπλ φδάσαντι κακφ 
άμύνασθαι. Έγώ δέ ού ζηλώ έπλ τούτοις · άλλά διά 
τδ μέγα παράδειγμα τού ύδριζομένου μέν, εύλο-
γοϋντος δέ, χαλ πάσχοντος μέν, ούχ άπειλούντος δέ, 
χαλ δσα άλλα τού στοίχου τούτου είσλν, εκτρέπομαι 
τδ άντικαχούν. Καλ μήν οί σπουδαιότεροι δι* έπιει 

fuit ardeniUsimus. Transfigehai qtioquc Pbinces, si 
quie forle malus eeset; et iransfigena bagia Uuda-
tur, nec fuil ille mali meinor, sed zelo riiviito ftiit 
hoc aitriboium : biavii terra malosque absorbuti, 
vindicans eos qai memineranl ob istorum mali-
tiam et bi qui memoriam tenaerant, noti rcprehensi 
suni. Nos aulein eoa qui contra nos suni Jeiabel 
aolummodo fuicienlee, el Ua vix salutem obtiiteti-
le«, ei niatiim viiandi recordanles, mali ntemorea 
rcpuiamur I 

40. Auamen eei quaedam in nobU quidem mali 
mentoria, quam, veiati roacbinationfbus proprils 
desideriis jaceniem excilando movemas: eet aufem 
aliqna maii memoria, quae aon prorsas nec semper 
i» nobis est, eed quam natura suia in repositorits 
deposilam serval, resuecitaiu cum accidit quid* 
quam oerurrere. Sicroalum aliquisexperuis, oblitus 
quidem est; sed iUi qui coiilrislavii obviain fatltifr, 
et qnodam modo, aicut naturale eat, ad memoriam 
cogiiatione revocaius, quod jam in memoria aenaerat 
rcnovat, vel qiiod aliquo niodo morluum erat resu-
sciial. El boc qnidem non esl mali meminieae di-
ocndum. Quomodo enim mali memor esaet qui 
memoriam qnidem mali recipions, ad retribmioaein 
latucn qotescit ? Si vero eecits siiper pracedent* 
damao irriureiur ad vindiclam, mala roediians, 
boc prorsu» sine dubio essel mali meminisse. Quod 
igilur bic agil nalura, trreprebensibite esf, nec in 
maliliam cadil, sed in mcmorem ordtnaiur moiiiin. 
Qnod autem nos operamur, mali memoria est, et 
quitiem alias ex nalurali conseqtieotia, non tanî n 
ex fa quae respicii homiiiem \u virtme viveniem et 
meliori dicaluai. ln bis auiem naturale diro, qaod 
auper maliiia repulsorium eat; quod etiam veiereg 
axplicant, bovem dicenles, ai quis etim irrilel, 
cornu ierire, equum ungula, uucia unguibnt aquir 
latn laedere, aculeo scorpioneni, elepbanium ore, 
demibus aeutis leonem. El iia qnidem naluralia 
sunt haec, necnon super prsecedenli malo se de-
fondere. Ego vero non super bia aemulor; eedjuxt» 
magnuai examplar illiua qui pasaua iujoriam, non 
maledicil, el aflectus roalo, non animatur, juxlaque 
caetera similia ordinia quaecunque suni, roalum pro 

χείας χαλ χαδυφέσεως χαλ Αοργησίας χαλ πραΰθυ- niato reddereabetiaeo. Atiamen qui boneslioree sum 
μίας, βαρυτέραν επινοούνται άμυναν. 1 ίς γάρ μεί
ζων άμυνα τής διά βεού, ή ν δηλοί χαλ δ τφ ονόματι 
Κύριος τούς δωρεάν κύκλουντας αύτδν αμυνόμενος; 

μα*. Άλλ* ίδού, φασλ, χαι συ έμδλέπων ήμίν άπαν-
τώσιν είς όμιλίαν έχτρέπη τού καθεστώτος, καλ εί 
|riv λαλών ήσθα, σιγείς, διαχεχυμένος δέ τδ πρλν 
τρδς Ιλαρότητα, συννεύεις είς έαυτδν, καλ στύφεις 
τ* πρόσωπον. Μνησικακείς άρα. Ούκ, ώ *γαθο>, 
άλλ'ασφαλίζομαι, άλλά φυλάττομαι, άλλά τεχνώμαι, 
pJj χαλ λόγος τις προδραμών, ή σχήμα παρατυπω· 

modeaiia, iadulgeulia , inaiiauetudme et paiientia 
graviorem excogiianl defensioneni. Queeaam eiiim 
roajor esset quam divina vindicU, quam osiendit 
qoi vocalor Dominaa, circumveiaentea se gratia, 
vinJlcando? 

41. Sed ecce, aiunt, et tu noa in concioaem con-
venieniee imuena, e consuelo discedis, et ti qui-
dem loquebaris, ailes, si vero prius ad hilarilatem 
inclinabaris, in teip&um redis et coaatrfitigis vul-
tam. Ergo mali memor4ea. Mon, opiimi, sed tuaor, 
aed caveo, aed opera*n do, ne qnod verbam prae-
currens, aui geaius simpliciier distorius, aat inlui-

(I) έχκεντών^ 
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tu» aurpemcaneos ex quodam in me mala motienti Α θέν Αφελώς, ή βλέμμα περιεργααθεν, πρός τίνος 
negoiia mibi rursum facessat. De his auiein noa 
ego *ora accusandus, sed vos, per quos ego sum iia 
circum9pectui, et limidns, el ausptcax, vel maH 
suspieiosu?, tanquam ab ardentibu* soiis frruplio* 
uibus a niniiorum fulgurtbns oeiilos defleclens. 

Ai \ Porro dico esse mali memoriam impassi-
bilem, vet, quod utem est diccndum, moororis ex-
periem : si vero hoc esi, illa quoqiie mali memoriae 
rationi exiranea esi, si quidem roali metnor non est 
^xira luclum, cum iinquiialis ex aiiquo meminil» 
Porro sl quis impassibUis meminil injuriae, qtio-
modo lalis «esel ma!i memor? Muliac ego ecto mali 
memorias, qaas ctiam comttator risus : ei talee 

τών έπ* έμο\ ^αδιουργών πράγματα μοι πάλιν πιρ-
έξει. Έπλ δέ τούτοις ούχ αυτός αίτιατέος, άλλ* ύμεις, 
δι1 ούς έγώ ευλαβής ούτω χαλ δειλδς χαλ ύποπτος, ί) 
καχύποπτης, δυσωπούμενος ώσελ καλ ήλιου κχυιτη. 
ράς έμβολάς τάς έκ τών πολλών άατραπάς. 

μβ*. Έτι φημλ, ώς έστι μνήμη κακού Απαθής, 
ταύτδν δ* είπείν, άλυπος* εί δέ τούτο, καλ άνοίκε.ος 
τφ τής μνησικακίας λόγψ, είπερό μνησιχαχών 
ούκ έστιν έξω λύπης, δτε κακίας τις έκ τίνος μέμνη
ται. ΕΙ δή τις ούκ έμπαθώς μνημονεύει κακώσεως, 
πώς άν εΓη δ τοιούτος μνησίκακος; ·ΟΙδα πολλές 
έγώ μνήμας κακού, αίς καλ γέλως έφέπεται · χαλ ούχ 
άν ουδέ αί τοιαύται άνάγοιντο «1ς μνησίχαχον, 

qooqne non repiuarenlur in mali memoriam, veluti ^ οία τδν πάσχοντα ίλαρυνουσαι καλ διαχέουσαι, χάν-
qui passus esl bilarem farienlee et alacrem, ibique 
taiitum siaittes neque, in uhionem destnenies. 

45. Adducor etiam in proposilia fabula oti. Caii-
eer oblique seniper versns, modo dexlrorsum, mo-
ik> sinrsirorsum, propeniem ex ee natam videne sic 
obliqitam ten«re viam, terribililer agebal indignans 
anisque natia exprobrans, qaod sic oblique ferreti 
lor ac notiquam scirem obvinm iter. Qo» quidem 
fabnla ridet, si quis alios bortaiur ad corrigenda 
•a, in quibtit ipse semptr peccator est. Ει iste 
rUua ad nostra pertinel. Quaromdam enim injuria-
rum memoriam causanies hi qul noa vtiuperanC, 
et koc seroper disserenlea, el in ipsam mali me-
inoriam maaifeste pro!apsi, posiea nobis boc au-

ταύθα μόνον έστηκυίαι, καί ούκ άποτελευτώααι είς 
Αμυναν. 

μγ\ Προάγομαι καί μύθφ χατά τών προκειμένων 
χρήσασθαι. Καρκίνος πλαγίαν άελ τρεπόμενος, τήν 
τε ές δεξιά χαλ τήν είς τδ έμπαλιν, καλ τήν άξ αυτού 
γονήν ούτω ^αιδουμένην βλέπων τά είς πορείαν, 
δεινά έποίει άγανακτών, χαλ τοίς έκγόνοις επίτιμων 
ένέκειτο, εί ούτω δδχμιοι φέρονται, χαλ ού ποτε τή» 
είς τδ πρόσδεν οίδασι τρίδον.' "Ος δή μύθος ούτος 
γελά, εί παραινεί τις έτέροις, κατορδούν εκείνα, ίφ' 
οΤς αύτδς άλιτρδς έκδαίνοι άεί. Καλ δ γέ>ως ούτος 
διαβαίνει ές τά καθ* ημάς. Κακώσεων γάρ τίνων 
προίσχόμενοι μνήμην οί τής καθ* ημών δντις μίμ· 
ψεως, καλ άελ τούτο λαλοΰντες, καλ καταχεχωσμί-

denl scriberc. Quid blateras , liomo ? Vuhieras, ei C νοι ές αύτδ τδ §μνησίχακον προφανώς, είτα δή 
cruor e vulnere profluit, proiundaque plaga subcst 
vuliierato; ei ille tanlutnmodo ciamal, ei non I D I -
raris illum qua possel ad vindictam non inflam-
mari; sed conquereris, et mali memorem vocae, 
quasi velie arguere nadiram, si juxta suam legem 
movei dolenlein ad ptangetidtim; sl vero lalis vul-
nere percuasus exinde te declinet ac fngiat, qttid 
in boc noviim ? Nec aeinus bis in idcni ofTenderei. 
Mutiis auteni brutorum aliis istud *provcrbiuin 
rompctil, sospicaniibus, acdeinde devilaHtibus pne-
cedens iRalum. Quonwdo igiiur liomo, rationcm 
babcna, extra illtid versaretur, aliquomodo vexaius, 
el noii seinel, sed aiukolios. Puloego quod non re-

τολμώσιν αύτδ επιγράφε ι ν ήμίν. Τί λαλείς, άνθρω
πε ; Τραυματίζεις, καλ κατα^έει αίμα τού τραύ
ματος, καλ ή πληγή βαθεία τφ πεπονθότι, χα\ 
κέκραγε μόνον εκείνος, καλ ού θαυμάζεις, δτι μή 
άντιπέπληξαι πρδς άμυναν, δπως άν καλ δύναιτο 
εκείνος* άλλά καταμέμφη, καλ μνησίχαχονfciti-
χαλείς, οία τήν φύσιν έλέγχειν έθέλων, εί χατα 
τδν αυτής νόμον υποκινεί τδν άλγούντα παθαίνεσθαι. 
Ε ί δέ καλ πληγελς είς τραύμα δ τοιούτος ύποχλέι:;· 
ταίσε είς τδ εφεξής, καλ εκτρέπεται, τί τοντοχαι-
νόν; Ούκ άν ουδέ δνος είς τύ αύτδ δλς προιχέψτ,. 
Πολλοίς δέ χαλ έτέροις τών άλογων ή τοιαύτη παροι
μία επιμερίζεται φανταζομένοις, χαλ ούτω φυλά:· 

c i * ralioaig ea»et, abundane in eadem pasiione, in- D τομένοις τδ φθάσαν χακόν. Πώς άν ούν άνθρωπο;, 6 
sensilisque ad oron« perti>aneiig ae sempcr *ffen~ 
dare paratus. Si lamen mali causa oflendiculi, 
puieiia ant lapfe, recederot, bic quidem m aemi-
ise lalus aegivgaiur aat alias feublaiug, iste vero 
rcplelus ec cumulattis el ila coinplaiiaius, lutn 
eniie ncc jam bomo, nec aliud animal prolapsionU 
locum periiute&cerei, aed iiiueri seipsum cuia se-
curiiaie louimiueret. 

έσω λόγου, έξω ταύτης πεσείται, κακοποιηθελς όπωε-
ούν, καλ ούδε είσάπαξ, άλλ* έπλ πλείον; Οΐμαί γε, 
ώς ούκ άν εκείνος ορθού έχοιτο λόγου, πλεονάζων iv 
τφ ομοίως πάσχειν, χαλ μένων ές τδ πάν Ανάλγητος, 
χαλ ττροσκόπτειν έσαελ άνεχόμενος. Εί μέντοιτότοΟ 
κακού προσκόμματος αίτιον ό βόθρος τυχδν ή δ λίθος 
άπέλθοι, δ μέν είς πλάγιου τής τρίδου αφορισθείς, ή 
καλ άλλως που άρδελς, ό δ1 άνάπλεως γεγονώς χα\ 

μεσχδς καλ ούτο> ναστδς. τότε δή ούχ άνέτιούτ' άνθρωπος, ούτε μήν ζώον άλλοίον ύποκλέποιτο τον 
ιού προσκόμματος τόπον, άλλ' έκδοίεν άν έαυτά τή δδφ είς δλατριδήν ού καχύποπτον. 

ΑΑ. Dale mibi ergo ei vos facikm ad aiabataa-
dnoi SOCUIN ; removete laqittos, exiolliie offendi-
ciila , faveas expleniea reddiie solidas; ei sic vos ex 
Dco judidum deserel, et me timor ac mctus de 
sta.u iliueris. Nuvil Dcus, qui cuucta pcnioscil, 

μδ*. Δότε δή ούν μοι καλ ύμεϊς π ε ρ ί π α τ ο ν εύοδον, 

ύπεξέλετε τά παγιδώματα, σχάσατε τά σχάνδ^α, 

στερεώσατε άναπληρούντες τά ύποδοθρεύματα ·χ*1 
ούτως υμάς τετδ έκ θεού κρίμα έ π ι λ ε ί ψ ε ι , καλ έμέ 
τ δ δεδιέναι καλ ύφοράσθαι τά τής οδού. Otfcvi 
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βίος, δ τά πάντα έξαχριδουμενον, οίδααι δέ χαλ οί Α iKweruniqaa <te reboe noelrfe imboli, qtiod mil-
ίών χαθ' ημάς επιστήμονες, ώς ουδέν έξ ημών 
είεπαίει χαχδν είς ουδέ να. Ούχ άν δέ οίμαι ουδέ εέ 
χαταλέγοντες ημών έχοιεν άν προενεγχείν τι πράγμα 
«ί< ίλίγχον. ΕΙ δέ καλ δετέον έπλ προύπάρξασι θε · 
μελ(οις τοίς έξ ημών, δροφον αύτολ χαχώαεως tδεν· 
το μνησικακίας οικείας λόγω. Τί δή άφιλοσόφων 
eir-ώνται νυν, μνησιχαχείν ημάς, μ·μνημένους, ότι 
μνησικάκοις άνΟρώποις περιπεπτώκα μεν, τδ οί-
x«tov χαχδν αύτολ έπιχλώντες ήμίν ; 

μ£'. "Ετι αποφαίνομαι πάλιν θα^ών, ού ταύτα 
«ο;ίν μνήμην κακού καλ μνησιχαχείν, άλλ* εκείνο 
μέν φύσεως άρετήν είναι καλ τελειότητα, περισω-
ζούαης xij ψυχή τό τών παθημάτων, ειτ' ουν νοημά
των μόνιμ«ν, δθεν καλ τη μνήμ» τδ-τής λέξεως έτυ-

Ιβιιι e i nobw nialuta in qaemquam redundavit. Nec 
aeiem, puto, ro»tra nos maledicente» aliquod fa-
etvm iu argwmenlum allegare possent; Si rero qno-
que super futidaaienta a nobie prpposila ediffcnn-
(hun, colmen ipsi mafitiae postierunt propriae mali 
meawri» ratione. Qaid er%o non pbilosophfce nunc 
caiisaniur noa esse mati memores, cirm recor-
daiuur, qirod hommfbas mali memorHraa incideii-
iwts, propriiim aialam ipai nobis fmputantes. 

45. Ad b*c rorauin explico coaHdens uon eadem 
sigattieare roati recordalwoem, et aiali roemoriam ; 
scd illaai qoidem esse aalara vlrtoiem ol petfe-
ciionem, cortscnranlis inanima quod ite pasaioiiibfis 
v«L cogttalionuxia aioramr, amJe venU memorfce 

μον. Τδ δέ γε μνησιχαχείν ψυχής φαυλότητα τί- V vocis elymaa; malt maminiase vcro prav itatem 
Οίμαι μαχίμου καλ όλοθρευτικής. Καλ τοίνυν μέ
μνηται κακωθελς, δ τί περ οΐδα, καλ ευεργετηθείς 
τότε. Μνηαικακείν δέ ούτε οίδα δν έργον έμλν, 
βϋέ μήν έθέλω,χαδάπερ ουδέ φιλονειχείν μάχιμον, 
οία χαλ συνειόως, ποίψ διδασκάλω μαθητής, εί καλ 
αφνής,έπιγέγραμμαι, δτι δηλαδή τφ είρηνικφ χαλ 
κράω καλ χαδηγουμένω τών βουλομένων είς τδ φιλ-
άνθρωπον· Εί δέ τι; έτεροιάτης έν έμολ αγάπης πρδς 
τόνδε τοϊδκ τίνος» χαλ έτερου πρδς άλλον, χαλ πολ
λών τιρδς πολλούς, ούκουν έστιν , ού» έστιν άλλως 
ινρεσθαι παρ* ούδ' ψτινούν έχον τδ- πράγμα. 

μς'. Κοινωνού (λεν άλλ ήλο ι ς άνθρωποι πάντων τών 
εί; χρήσιν βίου, καλ δμως ού τδν αύτδν τρόπον έφ* 

animae pvgnaera ei mertiferar arbiiror. Meniinitigiiar 
qui Ntalum pa*gtis esl> qnod aqmdem novi, et qiri 
aliqiiaado benefietot» recepit. Mall meminisae vero 
Unquain opus aeava nec ftganaca, nec volo, stcnt nec 
aw»wlari piigiiaceitt, nipote qttl mihi conscwis sutii, 
qaali magtstr* di scipohis, licet iaeptog,, ascriptua 
aim, paciftco stiliccl et mtti, pnemonUratortqu«i 
desiderioruni ad buraanUate» reapitMnliuni 9i quoil 
aiilom in me discrimen dileciioius inbar boao ei 
ision, iuter alitnn ei altu u, iater inukos ti nako&, 
noe est aliier cerle, non fieri poleat ul apwd (pienb-
qoana res inveniatar. 

4δ. CoiniaunkaiNtta iaviita hariiiae* qtinctn^ 
qHe aaai ad usnm viia^, nec tankeik ad mmies co<* 

έιζαβιν · άλλά ξένω μέν αρκέσει δδού ορθότητα ^ dem mo<lo.Exlraneo quidem rceiuni iior taterrogaiHl 
«υθομένι·» καθ υπόδειξα ι δακτύλφ, γνωστφ δέ τινι 
ιτροσεπιθήσ-ιν χρή καλ λαλιάν ίλαράν, καί τι καλ 
τροέδου φιλοτιμήσεσθαι, χαλ τ ρ ύφος δέ άρτου άπο-
ταμέσ^αι καλ δούναι, είγε πάρεστιν· Εί δέ τις έπλ 
τλείον γνωρίζοιτο, έπιταθήσεται δ- φίλιος καλ είς 
χοινωνικήν τράπεζα ν. Ό μέντοι λόγω φιλίας έγγυ-
ύτυ> χολλώμενος, ύπερθεν τών τοιούτων απάντων 
ίττήξεται, ού μόνον τάλλα τψ φιλουμένω χοινούμε-
νος, άλλά χαλ μυστηρίων έπιστήμην έχων τών 
τοΰ φίλου. Καλ βίοο μερισμ&ν μέν είπείν, ού
τω μέγα , δλου δέ αύτοΰ μετουσίαν καλ είσποίη-
αιν. Καλ καενδυ ουδέν ταύτα, εί καλ πατήρ αγέλη 
χαίδων περιεστοιχισμένος, ού τάς αύτάς άπασιν 
αναπτύσσει πλάστιγγας, £έπει δέ ούτως ή ούτως, j 
ώς το τής ψυχής ποθούν καθέλκει, καλ τφ δοκούντι 
τής ολκής, ά [γάπης μέτρ]φ (i), μετρεί τδ φυσιχδν 
ίσό^οπον· 

μζ'. Τί δή ουν τδν μέν έχπυρούντα φλόγα έπλ 
έμπρησμφ [οίκου], είς δραστήριου άνδρα καλλι
γραφείτε, τδν δέ ύπανάπτοντα λύχνον, φυλακής 
χάριν, είς κακούργου εγγράφετε ; Τί τδν δρθδν δι-
δάΐχαλον άλλως άντιδιδάσκέτε; Τί τήν στάθμην 
παράγετε; Τί τήν σταφυλήν άχρειούτε; Τί τδν κα
νόνα στρεδλοΰτε '9 Τί κατά τής καθέτου χωρείτε ; 
Τί τδν δίκαιουντα ζυ^δν μέμφεαΟε; Τί δέ Ί\ύ καλ 
μόνον έν άνθρώποις έκαστος εθέλετε μετρείν, πρδς 

aufflrieliditidicarcdigiio ; bomini aniein nolo jncun · 
dam oporiet addere locuiiouem, ^liquaniuliun blande 
C4Moil>ri, fru«iuia eiiaai- pauis, Μ licei, ab&cindare 
ac prstbate. Si qois anieiH magia eiiatn easei aolas, 
ustpie ad aiensaiu coinmaucm cxlenderelur com -
ntercium. Qui lainen amkilwe raiioae proxime coo* 
junclas eai, siiper ba?c <mniu oraiihebti, noa soinot 
c»(«ra propria dileci^ aiuico pariiiipaas, sed eiiani. 
myaarioruin amici oagnUioaeai babena. Et qun 
dcaa vklua pajriiiiaaeai dicera param esi; prorsaa 
auteui tsi ipsiua coasortio ei adoplio* Nec qitid uovi 
aunl liasc, si qtioque; paiar, ftlioruin grege cir-
cumdaius, non easdeia ouiuibus suspeadil lance^, 

} sed iucliiial sic vel sic, wt anitua? desiderium iiu-
pellil, et,ut sibi videtur, poudcrauiis uicusura cha * 
rilalis, naiurale lueusuraL aequilibriuin. 

A7. Quid igilur illum qui fLiinmam ad iacaudiuu^ 
domus acceudii, velul bomiucw slrenuum pulibra 
pingilis el illum qui succendil lucemaui cnsiodiic 
gralia taaquam maldkuiM deacribiiis? Qiud' re 
ciuiw adversua inagialrum aliier doceiie ^ Quid 
aiaussim perverlUU? Qnid perpendiculum dUlur-
baiiaTQuid ragalai» deprav.uU ? Quid.coulra oit-
tam exilis ? Quid jusiuiu viiuperaiis juguiu? Quid 
auieitt mc , aolumqua Luier bauuoea, unusqui&^ua 

(1) < Uuic mex loci umiili emcndaiioai jam miuus couftdo, > aii ediior ia Haulissa ObscrvaUonum. 

ο 
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Teslrum metiri vuUjuxta pondug qaod ipee profert, Α δν ύμείς προβάλλετε σταθμδν, χαλ λογοπραγείτε 
ei qnae sunl in me aniicitia? jtiga, sic examini eub-
jiHiit? Ipsi quidem librate vos sursuin deoreum, 
ut accidil; me vero iiatuite comparaadnm ad mo-
inenli tequalitatem, ubi non est invenire quidquam 
apud vos posilum in aequaiione. Si euim aliquan-
tulum lances vobig ciietodiuni aequilibrium, 11011. 

poiius aliquii aolo vieus amiactu boc vidii, sta-
timque anlilbetum amicilia? vestrae nostram in lan-
cem doniinattir, el deorgum aggravatam reddit 
inutilem ac quasrentem, ubi eonsisiat. Et magnum 
qtiidcm nobis impendet cnmen,quod nrni recle con-
versamor cum illustrioribtis hujug civitatis el egcn-
tioribus , sed confueiin cl indiscrelc commisce-
iuur illtg. Nibil aotem bic iti nngtra discrettone 

τά έν έμολ τής φιλίας ζυγά; Καλ αύτολ μέν άνω 
χάτω τρυτανιζεσθε, δπη τύχη · έμέ δέ συναλλάσ-
αειν επιτάσσετε πρδς Ισότητα £οπής, Ινδά μή !α-
τιν εύρ-ίν, τί παρ* ύμίν χαΟεστώς έν ταυτότητι. 
Ει γάρ που καλ πρδς βραχύ αί πλάστιγγες ύμίν 
φυλάξουσι τδ ά^επές, άλλ' ούχ έφθη τις ούδε 
κατά μόνην έπαφήν δψεως αύτδ ίδείν, χαι αύδύς τ6 
άντίθετον τ*, καθ' δμάς φιλία τυραννεί τήν ήμετέ-
ραν πλάστιγγα, καλ βαρυνομένην κάτω άχρειοί, 
ζητούσαν, πού ποτε καθεστήξεται. Καλ μέγα μέν 
ήμίν £πικλάται κατηγόρημα, δτι μή πρδς ορθότητα 
έπιβάλλομεν τοίς τε περιδόξοις τής πόλεως ταύτη:, 
τοΤς τε ύποδεεστέροις, άλλά φύρδην καλ άχρίτως 
αύτοίς προσφερόμεδα. "Εχομε ν δέ ημείς ούδ' έν-

corrtgendum babemus. Raiio autem egl Euripus ^ τ α ύθα έπιδιορδούν τδ έν ήμίν κριτικόν. Τδ δέ αίτιον 
qui noi circumdal ei versoria semper gyrans. Vix 
cnim allquis e nosirie ci?ibua qnemdam hodie 
praedicavil bonorabilem, cum ille cras ignominiogus 
acribitur gjmttlque cotifeelim deserilur. Dives nunc 
anperbe loqitiiur et paulo posl egenitssimns ad nii-
aencordiae januam pulgat. Nobilig ia praescnii lcm-
poris panclo post breve malediciiur ignobili genere 
sk orlus, ul conlemnendiis sit, elservus, ulriicimr, 
pro libero comparca». Quemdatn aliquandiu virtme 
praditum teatabantar, el brevi lempore postea gce-
lesiua denontialur, veltii si soinniitm umbra lege-
retur. In quas igilar opiniones voluntateeque inen-
tem vertemua, cum lic in ditereuin gcinduniiir Τ 

δ περινέων ημάς Εύριπος καλ τδ άείστροφον άνε
μουριον· Ού φθάνει γάρ τις τών ημετέρων πολιτών 
έντιμον άποφήνασθαί τινα σήμερον, καλ αύριον 
εκείνος άτιμος άμα γραφελς, καλ άχρόνως άπαλει-
φείς. Πλούσιος άρτι σεμνολογείται · καλ μετά μι
κρδν πενέστατος, τήν φιλάνθρωπου θόραν κοπτόμι-
νος. Ευγενές έν τ|) καθεστώση τού χρόνου στιγμϋ · 
καλ μετά λεπτδν κακηγορεϊται γένους κατάγειν 
οίου, καλ άποτροπιάζεσθαι, καί ποτε καλ δούλος, 
δ δή λέγεται, άντ' ελευθέρου φανείς. Άρεταίνιιν τις 
καιρίρ ποτε μαρτυρείται * βραχύς δή χρόνος, χαί 
καταλέγεται είς έξάγιστον, ώς είπερ δναρ έσχιά-
ζετο. Πρδς ποίοις γούν τδν νουν έξομεν δόγμασι 

Volo diligere laudatoe: priusquaui iu menle re- Q καλ θελήμασιν, εί ούτω πρδς έναντιότητα σχί-
ponantur, expelluntur. 

48. Sic in aliig effecta matatione gyroque, boc 
ego experiri arguor, el de maio gravatus, mati nie-
mlnigge inaledicor; el aliqutf modoaiculi luna vi-
deor, quam, ox fabula, maler increpabat, quod, 
giolam elegantcr textam quserens, sub una magni-
ludine non maueret ad id qaod volebat oblineu-
dum, sed pauliaper plena, reliquo lempore in inde-
finilam claritatia magaitudiaem coinmularetor. 
Dico vero forsan quoque ineis: in unum aliqoid 
deflaitum consislile; vos ip^os in unum indivigo 
aique immuubiiiter (erminate; et sic aliqnid a 

ζονται; Έθέλω στέργειν τούς επαίνου μένους· 
καλ πρινή έγκαθίσαι αυτούς ές ψυχήν, άπανίσταν-
ται. 

μη'. Καλ τροπής ούτω καλ στροφής πλημμελου-
μένης έν άλλοις, έγώ τούτο πάσχειν διαβάλλομαι, 
καλ βαρυνόμενος έπλ τψ κακφ, μνησικαχείν καχο-
λογούμαι, καί που καλ τδ τής σ·λήνης φαντάζομαι, 
ήν ή μυθική μήτηρ μέμφεται, δτι εΰπάρυφον ζη
τούσα στολήν, ούκ έχει έφ* ένδς μεγέθους μένειν, 
ίνα καλ τύχη, οδ θέλει, άλλά βραχύ τι πλήθουοα, 
τδ λοιπδν τού κατ* αυτήν χρόνου έξαλλάσσεται είς 
άπερίληπτα μεγέθη φωτισμού. Καί πού φημι χελ 
αύτδς τοίς έμοίς, ώς άιιοκατάστητε είς έν τι τέ· 
λειον · ορίσατε υμάς αυτούς είς Ιν άσχιδώς xal 

nobia qnaerile deflnilum. Donec anlem voa mutabi- D άμίτακινήτως · καλ ούτω καλ ημάς απαιτείτε κρος 
τι ώρισμένον. 'Εως δέ ύμείς εύρίπους ελίσσετε, 
καλ πρδς Ικαστον άνεμον στρέφεσθε καλ άντιστρί-
φεσθε, άφίετε ήσυχάζειν ημάς, καλ βαρόνεσθαι, χαί 
μνήμην Ιχειν, ού §λ έπο μεν κακού, καλ λυπείσθαι, 
χαλ έπέχειν τδ εύπροσήγορον · έπελ καλ τ*> θα^ιίν, 
ώς άγαπώμεθα, έποχήν τινα έχει. 

μθ'. Όμολογώ,άδελφολ (είθε δέ καλ γνήσιοι, δυ*-
κόλως Ιχει), είς έντυχίαν τήν απλώς εξομολογούμαι 
σκυθρωπά βλέπειν, δτε που θηρίοις έντύχω, δεδοι-
κώς, μή ποτε κατ* έμου πηδήσωσιν. Όκνώ χα̂  
αυτήν λαλιάν, μή καλ αφυπνίσω εχθρούς εδδοντας. 
•Ολως δέ είπείν, ούκ είμλ εκείνος δ πρώην τοίς xW 
μηχανωμένοις, είτε λαλούμεν, είτε σιγώμεν. Έξήλ-
λαγμαι, πάσι μέν ούκουν, τοίς δέ γ?» c 7 t f Ψ1****" 

le§ conlorqueiis, et ad oinnem venliun vertituini et 
convarlimini, siniie nos quieacere, gravari, memo* 
rianique mali quod videmug, babere, conlrisiari, 
retinereqae affabiliiaiem : uant ipsa fiducia, quod 
ainemur, quamdam babet regervaiionein. 

49. Conflieor, fratres (et uiinam veri, quod 
difficile egi), ad simplicem occuraum loirico vuliti 
me coofiteor inlueri, cuai forie bellui* occnrro, 
veriiog ne rae aggrediantur. Guiiclor eiiam loqui, 
ne dormicnleg iniinicoa expergefaciam. Ui lolum 
eloquar, non sum idem ac bcri mala machinan-
libus, sive loquimur, sive gilemus. Mutaius gum, 
non quid^m omnrbus, qtiibusdam saltem, sive 
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νούμεθα, είτι χρηστολογούμεν, είτε συμπράττομεν, Α comiler agimus, eive boiu loqolraar, ei?e opilnla* 
είτε συνεφεπόμεθα, είτε τι Αλλο ποιον μεν άγαπητικδν 
χα\ εμμελές, διατιδεμένοις έμπαλιν, ώσπερ έξ έπιτεχ-
νήοεως. Όχνώ τάς χαρδιαχάς πύλας δλας έ ξανοίγει ν, 
ιύλαδούμενος λόχον. Φείδομαι τής άπλότητος διά τούς 
έλιχτούς. Ού δα££ώ γυμνού ν τύ πρόσωπον διά τινα 
ή αφήχα ή Ορήνην, (1) εΓτε χαλ αυτήν μέλισσαν, 
τήν άλλως μέν γλυχείαν, τφ δέ χέντρψ πικραίνου-
aav. Συστέλλω τά; χείρας, εί δεξιούμεναι δρύπτον· 
ται. Παρέλκω χαλ τύ μέλι διά τάς επίβουλους μυίας, 
Ού προφαίνω γλύχασμα, οΤς ή άντίδοσις πιχρά. Καλ 
ϊχιι χαλ τούτο, οίμαι, λόγον τινά ' άντί τού μάννα 
χολή τφ μεγίστφ ημών δεσπότη άλλαγμά ποτε ήν. 
Είπατε γούν, εί μετά τήν τοιαύτην χολήν είσαύθις έ0-
ftM (-) μάννα τοίς, ώς άν είποι τις, έγκρασιχό 

uur, aive niiuu quid ex cbaritaia vel coociaetuia 
facimue, e conlrario disponaiur, lanqaam ex iu-
duslria. Haereo cunctaa aperire cordia jaaaas, ia-
aidias limens. Ab iogenuiute caveo propter tor-
tuosoe. Non audeo vultnm nudare propter aliqaam 
vetpam ant crabrooero, vel ipaain apeoi, de e»-
tero quideui dulceui, sed aculeo pungeiUem. Sub-
Iraho mamis, curo alricias laceraniur. Mel qaoque 
abscoiido ob oiuacas insidioeat. Non prvmonalro 
dulcedinem, eo qiiod esi amara relribuuo. Ει ba-
bei boc ρ υ lo quamdain ralionem : pro manna 
bilis niaxluio noatro Dotnino fuit olim oblaia. 
Dicite ergo an posi hujusmodi bilem adhuc ieiia, 
ul Ila dicam, biJiosis, plueril manaa. Sod boc 

hi; Ιχαίν^ις ; *Αλλ* ούχ άν ούτε αύτδ είπείν Ιχοιτε, ^ dlcere non poaaelis, nec aascrere biaspbemaado 
ού!1 άν μνησιχαχείν βλασφημοίητε τδν Θεδν, επει
δή εΙς διαρκές ού μαννοδοτεί. "Απαγε τής Αμαρτίας I 
Μάλιστα μέν οδν έννοήσεσθε, ώς αύτδς μέν οίδεν 
Ιχείνους κακούς μένοντας' οί δέ ούχ άλλοιούνται 
είς τύ δεξιώτερον. Κάντεύθεν έν μετεώροις. μέν δ 
τών αγγέλων άρτος χειμηλιούται, οΤς δ χοινδς τών 
αγαθών ταμίας επιμετρεί αυτόν * οί δέ πρ\ν δι* αύ
τοΰ τρυφήσαντες πεινώσιν επιεικώς. 

ν*. Επάγομαι πυθέσδαι περλ τού Ίσχαριώτου 
μαθητού, είτε σέσωσται, είτε χαλ μ ή ; Καλ ήδη 
δοχώ άχούειν ύπηχουμένην άπόφασιν, ώς ού σέσω-
βται δ άνθρωπος. Καλ επάγω, πώς δή ποτε τούτο; 
Κα\ μήν μεταμέλου χέντρον ύπέδυ έχείνον, χαλ χατ-

mali iMeminiase Deurn, eo qiiod manna dare non 
pereeveraverit. Absii boc peccatum l Ifaxioie qui-
dem igitur cogilate, quod ipae noveril ilk>s raa-
nere nialos; isii vero non muiabamur in meliifs. 
lliuc in aihere qnidem panis angelorain racondilor, 
quibus eum comnvnnit bonorum dialributor addit ία 
mensura : qui prius aitiem ex eo carpebanl deli-
ctas, convenienier egenl. 

50. Adducor ad iaterrogandum de hcarioia di-
acipulo, an salvus sit, annon. Ei jam autfire puio 
submurmurari declarationem quod non salvus sit 
bic bomo. El addo : quoinodo landem facium esC 
Ulad? Allamen poemtenlhe etimulua subiii illum 

ί*>ςε, χαλ δή χαλ έποίησεν, δσα διέκρινε, τυφλά Q e i popugil, et cerla ille fecit quae dqudicafit, c*ca 
μέν χαλ ώδινήσας κα\ άποτεκών εκείνος, ού τέλεον 
δέ, δμως άγονος άπεκδάς, ώς μή ούκ ένδείξασθαι 
χατάγνωσιν άμαρτάνοντος αύτδς εαυτού. Τί δή ούν 
δ τδ γλωσσόκομον, δ καλ αύτδς λογάς έν μαθηταίς, 
Ήραχέχρουσται είς άπώλειαν, καλ έθέλει έλέγχειν 
τδν θεδν ώς έπλ άμύνη ; Άλλ* Ιδού με χαλ τδν τής 
ΐπορία; ταύτης δεσμδν αύτολ έπιλύεσθε. Φατέ γάρ, 
ώς δεόντως έχείνος δ έρωτήσας, είπερ αυτός έστιν 
δχαραδιδούς τδν διδάσχαλον, χαλ άκουσας τδ, Σύ 
ιΐτας, καλ ούτω χαταμηνύσας εαυτού τδ δεινδν, χαλ 
δμως μή μεταγνούς, άλλά χαλ φιλήσας τδ μισητδν, 
έγονος έμεινε ν αρετής χαλ δένδρον απεφάνθη έδερ
νες μέν άλλως, χαλ οίον έπαγγέλλεσθαι χαρπούς 
ευγενείς, ατελεσφόρητου δέ αληθώς είς εύφορίαν 

quidero parturiene et parieaa, non atiiem perfecle, 
matiena tamen aterilie, ita ut ipee non ostenderet 
sui ipsiua peccatotis coiidemnaiionem. Quid igilur? 
ihesaurarius; qui et ipsa elecms eral iaier diaci-
pulos, projeclua eat, in perditionein, et Deam ar-
gitere de vindicalione prspsmnil ? Al ecee nodum 
bujus difflcullatis ipsi mihi aolvitis. Dicitis enim 
meriio, quod ille qui interrogavU, s\ quidero ipsa 
essel qui iradaret magislrum, et audivil illud : Tu 
dixieti; et aic manifeslavit soam perfldiam, et 
lamen non mutavUsenteiitiam, sed eiiam quod erai 
detesiandum amavil, virtuiie sierilis niansit, .fuii-
que manifesiaius ul arbor aliunde quidera bene 
creu, ac talis quae bonoa polliceatnr frucius, sed 

χαλ άξίνης έπάξιον χαλ καταβολής είς πύρ χαλ καύ- D Qon malurans ad iructificailont^m, el digna quae 
otv. itcufi percosaa projiciatur in ignem in combu-

slionem. 
51. Si qiua auiem postea natoraliier objicil : 

Sed nos, ai qaid motesti, aicut ipse putaa, Ula-
lum eal, illud boiioribua, comitaiibtte, capiiie in-
cliaatioaibos, probU salulaiionibua, quibus cunci» 
amicilta stgnaiur, coraviimia : ergo mali memorie 
cunsequeulia esi, quod erga noa aicul oltm itbi 
non sii animus; noa quidem ]uxia pneacripu>m 
hoc : Si quid rooleaii juxta noalram opinioaem 
perpetraium eat, nec ipsi in profundam demon-

VJ'. ΕΙ δέ τις πρδς ταύτα εύφυώς άνθυποφέρει τό * 
'Αλλ' ημείς, εί χαί τι τυχδν φορτιχδν προέβη, ώς αύ
τδς οίει, έχθεραπεύομεν έχείνο τιμαίς, προπομπαίς, 
χεφαλών κλίαεσι, χρηστοίς προσρήμασι, δι* ών πάν
των φιλία χαρακτηρίζεται, ούκουν μνησίκακου 
έκοτέλεσμα μή πρδς ήμίν ώς καλ πάλαι ε ί καίω σοι 
τδν νουν* ημείς πρδς μέν τδ δήθεν παραγραφικδν 
τό* c εί τί που καλ τετέλεσται φορτιχδν καθ* ήμετέ-
ραν δοκησιν, ν ούτε αύτολ ές πέλαγος αποδείξεως 

(Ι) Άνθρήνην. 
α 

Φ Έδρέχθη. 
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irationia tiHiiits deaaersi, occ voe SK! lalem diAlettl- Α έκκυδιστώμχν, ούτε ύμας ές τοιαύτην έργωδίαν 
4»lem iradi coacediiiuis; jaeeac auteiii ree, tft ambo 
Jiovima*,ego, inqtiam, ei voa, vel m arbUraninr 
Ego vero coaapararw ciun Testris eae quae sant 
Jiequft niine ex me retritMtioiies, iHterrogo: quid 
ego nifcisaqiialibiifi cedo?Nonae circniene aroplexn 
veUit in tervile viticulijin matras euper vos con-
j«ji|u? Notiue capdl el-cervicem aubiaUlo? Nonne 
«lukiior alloquor ? Nonne reelie precibus ineoe ob-
aiguo acrmoaes? Qnid agilur oporlel amplius ex 
n\e ad retriWmioaein? Si vero, quoniam ROII fpnm-
paticii gaudeiutis comitaiibus, irjiimplialcs grava-
jiius, milti opporUiae dicendaai, quori a lanlo tem-
pore sum apud vos, el nonduan tue cognoftcilis. 
Non recordamini quomodo ceniies adversue islos 

άφίεμεν άποδυεσθαι · κείσθω δέ τδ πράγμα, ή ώ; 
οίδαμεν άμφω, έγώ τε δηλαδή καλ ύμεϊς, είτε ώ; 
νομίζομεν. Έγώ δέ άντισταθμών ταΤς ύμετέραις 
τάς έξ εμού πρδς γε τδ παρδν άνττχάριτας, πυνθα"-
νομαι · Τί δέ έγώ μειονεκτώ τών καθ' ημάς ; Ούχ 
έπαλλάττω περιάγων τάς χείρας πλέγδην ώς εις 
δεσμδν δουλόσυνον έφ* ύμίν ; ού κατακλίνω κβ φα-
λήν καλ τράχη).ον , ού προσλαλώ γλαφυρώτερον; 
ο Υκ επισφραγίζω τούς λόγους δρθαίς εύχαίς ; Τί δή 
ού*/ χρέους ύπέρπλεον έμολ πρδς άπότισιν ; Εί δ', 
«τι προπομπαΐς ού χαίρομεν, βαρύνομεν τούς θριαμ
βικούς, έττι μοι καίριον ειπείν, ώς τοσούτον χρόνον 
είμ\ μεθ* υμών, καλ ούπω με οί&ατε. Ού μέμνησβε, 
δπως έγώ κατε,δ^ητόρευσα μυριάκις τών ούτω δοξο-

lionoribus ineanientes decbimaverim. Non recogi- Β μανού ν τω ν . Ούκ αναπολείτε είς νουν, οΤα πολλάκις 
laiis qu&caoique aaepe coilomttia sim ad audito-
riuin; itt quibue ciiain, qitod frustra gaudel pom-
paticis pfrogre&siUia ille qui repulat uilimaiu 
propaeilionttti, in qun, si fortc coniigerit eam, 
^uper lelhali fereiro sabiiiniselevatue, non seaut 
qtiibu* exallatar, «I forte iaiottrgitar siib pturi* 
flioriun ittjuriie, quibus licet, ad morttiatein leclnai 
appropinquantibus, in roaxillam caaiere jaceiikMi, 
naeumque digilis injuriose turbare ac forsan ma-
liiiose proculcare : qualia mulfa noviimis de sce-
lestis, qui, ve» posl nioriem, gravem niitrtenfs 
Inveleratamque iraw, nou erubescunt vanuui la-
cessere pulverein. 

52. Qu1 lales igimr cogilaiiones In raenie revol 

ώμίλησα είς έπήκοον έν οΤς καλ, δτι μάτην χαίρει 
πολυόχλοις προόδοιςδ τήν τελευταίαν πρόύεσιν ένύυ-
μούμενος, καθ' ήν, εί που καλ τύχοι αυτής, ένφέρ-
n-ptp νεκρικψ μετέοιρος αίρόμενος, ούτε αίσύάνεται, 
ων εκτιμάται, καί που καλ ύπδ πλειόνων δβρίσ 
καταλούεται, οΓς έξεστι, καλ τώ νεκροφόρφ σχίμ-
ποδι πελάζουσι κατά κό^ης τε τύπτειν τδν προχιί-
μενον, καλ τήν [iiva όχλείν δακτύλοις ές ύβριν, χαί 
που καλ ένάλλεσθαι κακοπραγμόνως * δποία πελλα 
οίδαμεν έπλ άλ;τηρίιον, ο! καλ μετά θάνατον βάρΰν 
κότον τρέφοντες οΰκ όκνούσι, κωφήν γαίαν αίχίζε· 
σθαι 

νβ'. Ό τοίνυν τοιαύτα νοήματα είς τήν καρδίαν 
νίι (rcvolvil antem sane qui eeipsum morlalem ^ ενάγων (ανάγει δέ πάντως δ θνητδν έαυτδν γνωμα-
*agnoscil, neque altra honiinem scniire pra3$omii), 
quanlo cum gaudiu acciperel bonorificos triumpho» 
glortsque larvas, ad modicuin tempiis in idolum 
ereclas, et rursuni solotas, ot ne unilira qnidem sine 
substantia remaneat? Ego ycro prorsus hnjns* 
niodi turbulanias deteslor ostentaliones, acria qtii-
dem sereniiate rrgnanie,propter maltum pulverem, 
quem terra minaens, cam a inultis agitatar pedb 
busv excilai in ipsura vullum et in ipsios insigaia, 
qus ego pura mancre et absque odio essc prafero. 
Quando autem pulverls nubes in casnum, et ipsain 
aquosum, miscetur, ita ui non solum caput, sed 
eiiam lolum corpus circumvenialur insidils, tunc 

τεύων, καλ μή τυράννων, φρονεϊν τά υπέρ άνθρωπον) 
πώς άν άποδέχοιτο θριάμβους τιμητικούς καλ σ/.ιν-
δαλμούς δόξης, είς βραχύ τι ώρας είδωλοποιουμέ-
νους, καλ αύθις λυόμενους, ώς ούδ' άν σκιά τις είς 
ανυπόστατου ; Έγώ Αέ καλ άλλως μυσάττομαι τας 
τοιαύτα; όχλο κόπου ς προόδους, ευδίας μέν αίθρια-
ζουσης, διά τδ πολύ της κόνεως, ήν ή γή λεπτοτο-
μούσα, δτε πολλοίς όχλείται ποσλν, αναπέμπει χαλ 
κατ' αύτοΰ προσώπου καλ τών έν αύτφ τιμίων, 
άπερ έγώ καθαρείως διακείσθαι καλ άνεπιβουλεύ-
τως έχειν φιλοτιμούμαι* "Οτε δέ ποτε δ κονίσαΆος 
μλν είς πηλδν φυράται καλ αύτδν κάθυγρον, χα\ 
οίον κεφαλής μέν ούκουν μόνης, τοΰ παντδς δε χατ-

nec ab aroiclssimis in incomtnodam volo cogi co -^ επιβουλεύειν σώματος, ουδέ τότε ούδ* ύπδ τών ιριγ 
" " " τάτων έθέλω τυραννείσθαι είς προπομπήν όχ/η-

ράν. 'Αρκοΰσι γάρ καλ ούς δ θεδς άναγκαίως ι-έ· 
ταξεν ή προηγείσθαι, ή συνεφέπεσθαι. Τί δή γοΰν 
βαρύ ές τολύ, έάν τούμδν τούτο θέλημα συνιστώ, 
άποδυσπετών είς τδ μή έμόν ; "Οτι δέ καλ τάς ?ι 
θυτάτας προσκυνήσεις τών ούτως υγρών χατακυ-
πτειν Ιν ούδενλ λόγψ τίθεμαι, άλλά καλ απολογιέ
μαι, άνθομολογούμαι καλ αυτό. Τδ δέ αίτιον ού μό
νον, δτι τά τού θεού άνθρώποις οί πολλολ όσιοΟντι; 
ούτως, έφ* οΤς ού χρεών, άλλά καλ δτι πεπείρχναι 
πολλά τοιαύτα καλ παικτικώς έν άνδριυποις (5αδιουρ-
γούμενα. Πρδ δέ γε τής πείρας έχω διδαχθελς Υ.Λ 
τήν έπλ τω σωτήρι Χριστψ κλίσιν γονάτων έχίίντ(ν 
τήν έν μυκτηρισμω, ού ένεκεν οί φαύλοι εκείνοι 
προσκυνηταλ κατα^γονται. 

niiiaium. Sufliciunl enim quos Deus neceasario 
disposuit ad prsecedendura v«l ad consequendtim. 
Quid igiiur grave inulluoi, si meam hanc volunia-
icin oWirmo, rfluctans buic quae noa eoi mea? 
Qnod aulein profundissimas adorationes «tc bumi-
«lorum ubsque ulla fieri ratione judico, ronfit^cr 
Itoc ei probo. Raiio vcro noii sobim, quod divina 
j»ic lioininibas mulli consemul, ubi nnn 
oporlei, sed ei quoniam bujusmodi mtilia ia homU 
nilius lusorie faklacherque fucta sum expertus. 
Anle vcro experieniiam edoclus craui «rga Cliri-
sium Salvatorem genuum Hlam flexionein ad !u> 
dicrtim, propier quod perversi illi adoratores dam-
nanlur. 
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νγ\ "ίσως δέ ούκ άπάόον, καλ λόγον ύμίν έρείν, Α 55. Forie «riawTion erU absonnm rationcm volds 

έξ ου πρώτου τον τοιούτον νουν Ικέρδανα, πείρα 
δ:αλαβών, ήν συγγραφής άπάσης πρόδρομον οίδαμεν. 
Διδασκάλω ζτην σοφώ, καλ άμφω άνδρε, δ μέν έμολ 
τ·ταγμενος είς άγωγήν, ό δέ έτερο; χρηστδς αύτφ 
χατα συνήθειαυ. Καλ ήν άμφοΐν 5παν πράγμα φί-
)ιον, τά οίκοι, τά θύραζε, καλ δλως ειπείν, τοΰ βίου 
το zav. H x ^ δή χαιρδς τρυγητού, καλ ώ; έκάτερος 
χάνταΰθα εΓ&ιστο, συμπροήλθον τής μεγίστης τών 
«&εων είς τινα χωρία, ού πάνυ μεν, άνακεχωρηκότα 
οί μετρίως τής Μεγαλθ7*5λεως προαστείων δίκην · 
ωντδ μεν τω γεραιοτέρψ πατρόθεν άφώριστο, τδ δ* 
Ιτερον άντεπαρεκάθητο, συγγενείας λδγψ προσήκον 
τω 'μφκαβηγητή. Καλ ή θέσις έχατέρων αντιπρόσ
ωπος, τού μέν έχείθεν, τού δ' ένθεν κειμένου της ^ meo praceptori. Utrhisqae sittte 

exponcre, ex quo priino talem cowepl menlem,e*-
perientia colligens, qtiam oinnis scripti praambnfutn 
novinius. Erant roagistri duosnpicntes, ti ambo 
viri, unus quidem nribi prapo&Uns ad discfplinam, 
et aller uiilis propier consiietndinem. Et aniboruin 
erat qtiodciinqiie dileciain, aWe quod donii, sive 
quod extra donnim, nno verbo, lOlum tiue oom-
mercium. Vcnil porro vlndemia» tempns, ei seoiin-
dum utriusque morem, e maximn ciriiaium con-
venenint in pradia, non tnntlum quidem, sed mo-
dicum, suburbiorum instar, a Megalopoli dlstantia. 
Quorum unum eral seniori eors devolnia paterna ; 
alienim autem ratione propinqttUalis obiigerat 

«x adverso 
C:i λ!β«ν μαρμάρων στρωτής δδού, ής έπιπολζς 
1*ρδς νεώς τψ μεγαλων$μψ μάρτυρι Γεωργίψ μέχρι 
χαλ νυν ίδρυται. 0$ προεστώς εξ ανατολών κίων 
μάρμαρος έκ λευκού άνεστήλου καιτά κεφαλής ώς 
οία χαλ κιονόκρανον μαρμάοιον πίνακα, στίλβοντα 
ήλιώδες, ώ σταυρού τύπος τίμιος έγκεχάρακτο. Καλ 
f,v εκ τοΰδε τοίς έκεΐ χλήσις παρώνυμος πίναχι. Καλ 
ό χιών μέν εκείνος χρόνοι μαχρψ πειαθελς κελεύοντι 
τρομαλέος όθενοΰν γίνεται, καλ πίπτει (χρόνος οΐτος 
ού μακρδς), καλ θραυσθελς ούκέτι άνίσταται. Συν-
ίπτ,λθε δΐ αύτψ καλ δ κιονίκτης σταυρός · καλ δμως 
τουνομα τψ τόπψ εκείθεν σώζεται και καλείται Πι-
ναχ'διον. "Όνομα τούτο κενδν πράγματος, έγκατα· 
νωδθίντος τού έργου δλέθρψ, οία καί τινι τάφψ. 

erat, tilnc ei inde jnxia viam lapidtbire marmoreis 
airalaiD, siipcr quam aedes sacra fotiiasimo ma?-
(yri Georgio usque nnnc assurgit. Anl«, ab orienie, 
marmorea colunioa coloris albi, caphe cippi, lan-
quam marmorcum caphelhim pinacem offerebat» 
eolfs fulgore radiantem, cai venerabilis typns cru-
cia erat inscnlpius. Ει eral exfnde loci cognomca 
Pinact muluum. E l columna qtndem tango cedena 
tempori undiqoe ireroula facia eat, el reeidit (non 
procul abest lempas); et fraeta notidmn «rectx slai: 
lapsns esl antetn cum illa cracis capilnlaris iypn«, 
et lamen loco nomen exbinc servaium csi ti TO-
catar Pinacidiam. Nomen est re vacuum, qnae 
operl in rnhiam aggerato, siculi ciridani lamtilo. 

χα\ τύπον oTov κενηρίου περισιυζοντος. Είς δή τό- C Φ ϊ 3 ί ^ typntn cenotaphii conserval. Ιιι hunc loemh 
itov τούτον παρεγενέσθην άμφω οί σοφολ, καλ καθι-
ζήσαντες έπλ τήν λιθόστρωτον έπλ χαχλήκων, οί 
σωρη&ν έχεί έστοιβάδαται · καλ ύπδ σνίχ5) γεγονότες, 
ξς άπετελείτο σκ(ά τις άμφιλαφής καλ οία σκέπειν 
άλύ-ως τούς έπ' αυτή Ινδοιάζοντας, ώμίλουν άλλήλοις 
τα πλείω μεν καταμάνας, ώς ή φιλοσοφείν αυτοσχέ
δια, ή βίου τρίτους περιηγείσθαι. "Ηθελε δέ αύτοίς 
ή φιλόσοφος άστειότης καί τι πρδς χάριν $δειν, κα-
ταμωχωμένους τών οσο· κατά τάς δδούς προφοροΰν-
τιι ωδε καλ ώδε, πλανύττοντες έν πράγμασι, καλ 
fioj τούτο οΐασμα περιστρέφοντες, ώστε τρέφεσθαι. 
Τών i l άγελαίων εκείνων δδιτών αστείους μυκτήρας 
άχροωμένων οί μέν σεμνότεροι καλ είδότες τώ λα-
λοΰντε άνδρε, έσιώπων καλ προσεχύνουν, καλ ούτω 

deveneruni ainho sapientes, et in litltostroto sede-
runt super lapiltos, qoi aggcratiin ibi congesii 
sunt; et sub ficu strali cujus umbra producilrir 
ampla talfsqup, tit commode legni eos qoi aub ipsa 
disseruat, roulno coniabtilabantiir, pteruaiqae soli, 
ut vel libere pfliHosepbareniur, vd vltae semiias 
explkarent. Yolebal autem ipsos philosophica tir-
banltas aiiquid caiiera gratiosnm, ridenles illos, 
quicunque pcr vias illuc fertintur, negotiis vacau-
tes, et hoc vitae licium, at educemur, circumdu* 
cunl. Turba viatorum illorum urbanae faceiias 
audieniium bonesiiores quidem dnos videntes viros 
colloquentes, silebanl et salutabanl, et sic honoran-
les praeleribani; qui vera juventute fervebani, levl 

τιμώντες άπηλλάττοντο · οί δέ κατά νεότητα θερμολ ® sosarro respondcban», et sennonis gralia qnasdam 
/̂τ=φώνουν ήρεμα, καλ ή τοΰ λόγου χάρις άπεγέννα 

τινάς έν έκείνοις χάριτας, Ιλαράς μέν, ούκ έξω δέ 
«νος αγροικίας, οποίαν ό γεωργικός άκόρητος βίος 
ο'ίε τημελείν. Πολλολ δέ καλ είς τδ συνάμωρον έχ-
αλΝοντες έβλασφήμουν καλ αύτολ άδιαφόρως, ώς ή 
τρίξ ύπελάλει ένδον ζέουσα · καλ Jjv τοίς σοφοίς εκεί
θεν γέλως μειδιάματος μέν σφοδρότερος, μώμον δέ 
OJX έπισυρόμενος. Ιίαρίστατο έπλ τούτοις καλ νεα-
ν!ας οίκ άγεννής, γραμμάτων τών μέν ήδη γεγευ-
μένος, τών δέ μέλλων, καλ δολιχδν ευτυχή τούτον 
*·ύσαι χαραδσχούμανος. Έθά^ησε δή καλ έκεί-
ν-;, έπελ, χαθ' "Ομηρον είπείν, νεοίη καλ έχείνον 

in ipsis graiiat producebat, jocosaB qaidem, sed 
non exlra quamdam rasllcltaiem, qualem agrestis 
ei non expoliia viia producere solet. Multi vero de-
clinantes ad prsedatorem, blaspbemabanl ipsi, non 
secus ac iaex rourmurat iulus aesluaus; et exinde 
sapienlibus erat rieti*, medio quidem risu fortior, 
sed non posl se viluperalionem irabens. Superve-
nit aatem ti juvenis non ignobilis, Kderie pa«-
ctilis quldem jani delibtitus, aliia atitem etudere 
paraias, el boc fclix cnrricnlani pcrficere ioriiler 
aniiilens. Aiisus autem est ille, siqnidein, ul ail 
flonierus, ilkmi Jttvcnia devicil adverrtis aenlo-

ύ\ Λύτ*>5 
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reiu mordax emiltere verbum. Qui jucundae hi-Α « έξενίχησεν, έχβαλείν Ιπός τι χέρτομον χατά του 
lariiati amarum jungena aitiuium, elevari paululuiu 
in ulnis bomioia foriis granimaiicum excogitai, 
et statira ac cum naiu eublimie exiolliuir, in clu-
n«s ejui virga ter immiUitur. Ad id tantnm ma~ 
gnus ille dux ullionem mensus e*i. Iltiiis auieai 
vulium circumdedit ptidor, natitrali pulchriludini 
roseoque colori ruborem substituens. Cum vero, 
poslquam urbanum impudeniem sic pndcfei-erit, 
surrexerit boaus seoex, Iransierilque litboslrotum, 
rt ad lociita siium appropinquaverit, coniilante 
mco maglsiro miseraniejqtie oculos in juvenem 
conjicieiile, ille luiiiinne labia aperiens, honiini 
aimilis non iotelligeuti quod facturo est, oc-

γεραιτέροο. ι Καλ δς ίλαρότητι γλυκερή θυμδν άψιν-

θώδη συγχερασάμενος, άρθήναι τδν γραμματικό* 
εννοείται μετέωρον ήρεμα έπλ Αγκαλών γενναίου 
ανδρός* καλ αύτίκα δ μέν Αμα νεύματι αίρεται, 
κα\ ράβδος τών εκείνου γλουτών κατηνέχθη Ιστρίς. 
Έπλ τοσούτον δ μέγας Αρχων τήν έπεξέλευσιν έ με
τρίασε. Τοΰ δέ δμως αΙδώς περιήλθε τδ πρόσωπον, 
άντιλάμψασα τφ έχ φύσεως κάλλει τφ έρυθροδάνω 
τού ερυθήματος. Ός δέ τδν ΑστεΤον αναιδή ές τοσού
τον αίσχύνας έξανέστη δ χαλδς γέρων, καλ τδ λιθό-
στρωτον διέβη, και τοΤς αυτού ήγγιζε, συνομαρτοΟν-
τος καλ τούμού διδασκάλου, χαλ δυσωπουντος Ιπ\ τψ 
νεανία είς έλεον, εκείνος είς ουδέν ουδέ πσρανοίγων 

cepil atalionam ad portam ligneam agreslem, B τά χείλη, ώς ούκ ά^οντι έοικώς, δ δή πεποίηται, 
qualis sapienlem Odyaseura excepit domum re-
versum. Exinde puor seipsum ligaiione manuum 
anie peclus vincii. Ει priuto quidem vullu demisso 
aelal ci&ain lacrymas fuadere paraltie ; poateaque 
captii solo suppliciler appropinqual, non nielu ad 
coRimoiionem roovente, eed inenlis urbanitaie. 
Loquitur eitain miseranda aicut mos est, (bxc 
orai»l siiena), simulqae loquitur ei meus magister, 
aed ij-ee aincero corde; ti inducunt ambo sapien-
lem ad bona cogitanlem, aacerquidem vir in slm-
plicUale, juvenis autero ia jucanditale intns dUsi-
niulala. Cum auiem uirinqua placaiu* cseei iPe, 
misericordiamqtie anmiii, ac signum dedii nlju-
venis euper terram jacens exsurgat, Ql in urbaui-

κατέκλινε τήν στάσιν είς ούδδν ξύλινον άγροτικον, 
δποΤος χαλ τδν σοφδν Όδυσσέα έδεξιούτο οΓκοι έπ
α ναζεύ ζάντα. Εντεύθεν δ παΙς έαυτδν δεσμεϊ τψ πρδ 
τού στήθους πλέγματι τών χειρών. Καλ πρώτα μέν 
παρίσταται κατηφής, έθέλων καλ Ενδακρυς εΐναι' 
είτα χαί τφ έδάφει πιστεύει τήν κεφαλήν ίκιτευτι 
κώς, ού φόβου ύποκινούντος εις πάθος, άλλά τής 
κατά ψυχήν άστειότητος. ΑαλεΤ δή καλ οίκτρέ ώ; 
έψκει (τάδ' ήσαν σκηνή), συνεκλαλεϊ δέ κα\ ό έμδ, 
διδάσκαλος, άλλ* αύτδς ένδιακειμένως ' καλ πείθουσιν 
άμφω τδν σοφδν είς αγαθά νοούντα, δ μέν ίερδς άνήρ 
έν άπλότητι, δ δέ νέος ένδομύχω στυφού ση γλυχύ-
τητι/Ος δέ Ιμαλάχθη εκατέρωθεν εκείνος, καλκατ-
ένευσεν έλεον, καλ δή καλ έξέγερσιν τυύ νέου έχ τοΰ 

laie pner aciivae solerlise: capul in lerram verli- C κατά γής κείσθαι, γίνεται τής ενεργούς έν άστειότητι 
cale firmane, tergumque magU incurvans, tt seip-
sum gyrans ui incnmim arciiin, deinde pedes in 
sublime lollene ad inslar illius qui relalus est 
gasiioulari maiiuum loco cruribus, el eic capite 
deorsum pogito de jacenli aurgens, et in recium 
se suslinens, posteriora projicil iu mirabundmn 
senem, et violenier incidens, illumque proripieus 
\n agresiem domunculam, resupinai, el iu ipaum 
eodetn habilu cadil, suisque pronig ipsius supina 
percutit; capul quidem ex illius pedibn» aducens, 
ipse vero caput ejus forcipis instar lonuiis. Iuier-
ea quidem risus uirobique nullus erat, Mid om-
ucs anxie stupebant, quod sic puer isie lalcin i l -
iusissel virum, ultricenique aperabani correciio-

μηχανής δ πα?ς * καλ τήν κεφαλήν είς γήν εύ μάλα 
κορυφαίσν έρείσας, καλ τά έξης νωτιαία είς πλέον 
έπικυρτώσας, καλ γυρώσας έαυτδν ώσελ και τόςον 
|5αιβδν, εΤτα τώ πόδε είς μετέωρο ν έπάρας χιτ> 
τδν ίστορηθέντα χειρονομείν σκέλεσι, καλ ούτως άνα-
στάς έκ τού κείσθαι κύμβαχος, καλ συ στ* σας έαυ
τδν είς δρθιον, καταράσσει τά οπίσω κατά τού θαυ 
μασιωτάτου γέροντος, καλ βίαιος έπεισπεσών, έχεί
νον τε κατα^ίψας έσω τού άγροικιχου οίχίσχου, 
ύπτιά£ε(, καλ αύτδν επιπίπτει κατά σχήμα δμοιον. 
καλ πλήττει τοίς καθ' έαυτδν πρανέσι τά κατ' εκεί
νον ύπτια, κεφαλήν μέν τοίς εκείνου ποσλν έχχλί-
νας, αύτδς δ' αύ τής εκείνου πυράγρας τρόπον λα· 
βόμενος. Έπί τούτοις γέλως μέν ήν ούδαμόθιν, 

liain leniter effusus eat, el nubilura quod, ui naiu-
rale esi, in vulluro ejua pnecurrerat, bilaritaie 
dulci fraclum evanuit, exsultantes de circum-
slami lurba, ip&i gavisi sunt, et juvenem solulum 
dioiiserunl. 

nem. Gmu auUm beros iile super juveniletn soler- D α\\Λ πάντες έτεθήπεισαν, εί ούτω παίς εκείνος άν 
δρα τοιούτον κατεσοφίσατο · χαλ ήλπιζον κολαατιχήν 
παίδευσιν. 'ύς δέ δ ήρως εκείνος διεχέθη έπλ τξ 
νεωτερική δεξιότητι, καλ τδ οία είκδς προδρα^ν τού 
κατά πρόσωπον εκείνου νέφος βαρότητι γλυχιία 
«ερι^αγέν απήλθε ν, ύπερησθέντες τδ περιεστηχος 
στίφος αυτοί τε έχάρησαν, καλ τδν παίδα συνέλυ-
σαν. 

νο*. Τίς δή ούν έγγυήσεται, μή καλ ημάς κατα-
χλευάζεσθαι τοιούτοις προσκυνήμασιν; Έπλ τούτοις 
εί τις έπαποροίη, δ τί ποτε τού λοιπού ποιητέον, ι\ 
πάντα ήμίν ύποπτα, λελύσεται τδ άπορον ούτως, 
αδελφοί * δ έγώ ποιώ, ποιείτε, καλ μή φιλοτίμείσθβ 
πλεϊον, ούπερ ήμίν, έγώ. 'Οτε δέ θεφ καλ τοίς Αγίοις 
αύτοΰ εΰχοισθε, τότβ δή Ιξδν ύμίν, είγε χαλ δύνα-

54. QuU ergo spondebii nos qaoque non i r r i -
deri lalibue adoralionibua? lnsuper si qais dubi-
lat, quid tandem de cailero, si aobis omnia sunt 
auspecla, faciendum sit, ba/c dubiudo sic soive-
tur, fraires: quod ego facio, faciie, nec magis 
quam ego nobis, vos ambile. Cum autem Deum et 
aancio» ejus deprecamini, tunc Tobis licet, si poa-

! 
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αββ, ohvt είς γήν κατα^έειν, καλ ούτω κατάγειν Α silis, 40ΧΟ8 in lerrnm vos proslernere, sicqne di-
iwOcv τδν θείον Ελεον * ημάς δέ άφετε ανθρώπους 
*:va c, χαλ τιμάσθαι άνθρωπικώς, εΓ που χαί χρεών. 
£1 U χαλ ταύτα ειπών περι τής άναμαρτήτου τών 
αχών μνήμης, ύποπτος έτι ές μνησικακίαν είμλ, 
ϊτ.ε 8ή μεμνημένος, μή πάν, δ τι βούλεσθε, ύμίν 
^ίημι, άλλ' έγώ τού ταύτα δοξάζειν ούχ άποστή-
εομαι. 

νε'. Λέγω δέ πάλιν άναλαβών, ώς ούχ άν, ουδέ εί 
μυρία δεινά πόθεν άκουσομαι, άνασχοίμην χαταύέ-
σθαι, ταύτδν ε!ναι (συνπρημένως λέγειν) μνησι
χαχείν, καλ αύ πάλιν έν διαλύσει μεμνησθαι χα
χον. Άλλ* έχείνο μέν χαμηλού τίθεμαι χα\ τών 
Ιη τοιαύτα, καλ άνθρωπου δέ ψευδόμενου τήν θεία ν 
χ/.άσιν, χαθ* ήν είς άγαθοποιίαν εΓργασται * αύτδς 

vinain misericordiam coetiias invocare ; noi vero 
sioite bomioee esse bumaneque, si oportet, hono-
rari. Quod si talia dieens soper inculpabili mald-
rum memoria sutn adhoc de mali memoria suspe-
ctus, eo qnod memor, non omne qnod vultis, vobis 
permiilo, ego tamen a tall opinione non recedam. 

55. Dico vero ileram resutnens, quod nunquam, 
etiamsi mHiia roala exinde audirem, vduii rem 
acqnisJtam admttlam, Idem esse conjonctim dicera 
mali meminitse, separattmqiie rursum meminisse 
mali. Illud quidtm esse cameli canctoramque si-
nulmm, bominitqiie mendacia, qui diviaam mentUur 
creationam, juxta quam ad benafaciendum forma-

" · · · " r» 1 * 1 

& μέμνημαι άπονήρως, εί τί που χαχδν ή σύμβαμα tus eat, pono; cqoidein vero elmpNciier memini, si ij χαρασύμβαμα προέβη έπ' έμοί. Καί πως είς φάν
ταζαν ζωίχήν έμο\ τά τής τοιαύτης μνήμης άπο. 
τελευτ̂ , συναποληγούσης ευθύς τφ φαντάσματι. 
0ΐδχ γάρ εύ μάλα, ώς δαιμον$ έχείνος άνθρωπος, 
χαί ιν έαυτψ φέρει τδν αίώνιον χαχδν, τδν ουδέποτε 
αγαθοποιδν, τδν άελ πολέμιου · δς, εί τί που έσάπαξ 
χάθοι άβούλητον, λαβήν ταύτην έχων κακύνει διά 
}lw τδν βραχύ βλάψαι φθ£σαντα* 

νς\ Ούκουν μνησιχαχείν είναι οίδα τύ άποδ ι̂-
Αόναι μετά κάκωσιν άνταπδδομα, δ δή τών αμυνο
μένων έατ\, καλ άλλως δέ, ώς ό μελικδς Αγιος βασι-

qnodpjam malum, vel acddens, vel eonseqpeot, 
irruetil in me. Ει aliquo modo ad tmagioalionem 
animaiem tarminantur mibl quae sont hajnsmodi 
memorift, ronlinuo cum vieione nna finienlis. Benc 
namqae scio qood dJemoncm agit, elin semelipso 
feri illam qui aemper esl malus, qui nuiiqnapi 
boneficns, qtii tempar inimicne ; homo Mlequl, 

j i semel aliquid molestom faent pasau*, oecasi-
jone daia, per liiam eum, qui modicum aocere 
potuerit, Uedjt. 

56· llaqua mali meminiase taae sdo, posi In-
juriam raddere relribtitionetn, qaod uicUceniium 
tst, el al iu, ul dulcie eanctasque rex dicere sug-

λείις υποβάλλει λέγειν τδ άνταποδιδδναι τοίς άντα- g e r j , t x eiriboere retribuentibus mala; siniplictter 
αίιδοΰσι κακά · τδ δέ γε απλώς μεμνησθαι κακώ
σεων τήν τε φύσιν έχει χυνήγορον, είτε συνέριθον, 
χα\ φρενήρη χαρακτηρίζει ψυχήν» Έβλάβην · μνή-
αομαί ποτε. Τούτο φιλοτιμία φύσςως. Μνησάμενος 
ού βλάψω · τούτο επιεικές χαί θεοφιλές. Εί δέ καλ 
το βλάψαν ύποβλέψομαι, δτε προπέσοι τής δψεως, 
AU' αύτδ ευλαβές χαλ φυλαχτιχδν, χαλ ουδέ πδ^^ω 
ΰ'Μηως. £1 γάρ ύπδ παντλ λίθφ χαταχοιμάσθαιι 
οοκεί σκορπίος παρά γε τοίς εαυτούς φυλασσο
μένου {ού δήπουθεν γάρ απλώς ψληθές τδ πάντα 
λίθ'.ν αχορπιοφύρον είναι), τφ παντλ μάλλον ύπο* 
δλέποιτ* άν τις λίθον, δθεν σχορπίοι τινές ή προέ
βησαν, ή προέκυψαν · πρδ^ οΓς δή λίθοις ούτε ποσλ 
γυμνοίς έγγίσει τις, ούτε χαταχοιμήσεται, χάν δτι 

auiem mali recordari naturam babH patroaam, 
aive consociam, ti aensaiata siguai animam. La?tas 
fum: recordabor olim. Hoc natura aiudium. Recf»r-
dalos non Uedam : boc conveniene ei 0©o placans. 
Si verq nocivum, com ante otulos cadil, suspicor, 
boc ad prudeatiam custodlamque periinet, el ex-
tra seasum oon eai. St enhn aob omni lapide tcor-
pio dormire vldelur irepidaivlibua, (non enim atl-
q«e veratp eat omnem tapidem celara scorpionem) 
maxiroe suspicaretor aliquis lapidem, anda qai-
dam ftcorpiones exieroai vel extulerunt capnt; 
ad quqs cerie lapidaa aon nodls padibua appro-
ptnqoaret nec dormirel aliquis, eui sapieutia ra-
reaiea mali mamoriam ietoa aiiingere lapidea opf-

μάλιατα οί τήν σοφίαν απλοί μνησιχαχείσθαι > D nareouir. Mon soiam igiior nan me pudet dicare 
xal τούς τοιούτους λίθους φιλοσοφοίεν. Ού τοίνυν ού 
μ̂ νον ούχ αίδούμαι λέγων, μεμνησθαι χαχδν, εί τί 
χρυ πάθω - άλλ' έν πολλοίς χαλ εύχομαι τοιούτος 
είναι, ίνα μή χατά τδ πάλιν χαλ πάλιν αφύλακτα 
χαχούμενος, ούχέτι ού μή υπάρξω, ά̂ λ* οίχήσομαι 
χαλ χαταγελώμενος, οία ές τδ πάν άπροδρατος. 

νζ'. Τί με διδάσκεις, ί) 'γαθέ, 1 μή μανθάνειν 57. Qui.d me doc^s, optime, quid «dtecere iiQr 

qood recordor maloin, ai qooddam perttiti, eed 
in muliia taiiter ease deaidero, na fomn i|eram 
incaate vexatos, jam non prsvaleam, sed tan* 
quam ad omne improvidua, difpereain irrisoa,. 

κέ^υκα; Τί δ̂  άγει ν έθέλεις, δποι μή έστι προβήναι 
Τί μ* τδν ύρθδν κατακάμπτεις; Τί τδν άνακε-
αλυμμέν^ς βιούντα διαστρέφεις είς ύπουλον ; Ούκ 
έχω καταθέσθαι, ώς άμνήμων έσομαι είς τδ πάν* 
αλλά καλ μέμφομαι τδν *ύτδ άξιούντα. Καλ έστι 
χατά γε τδν έμδν λδγον δεινδς πολέμιος, δς κα\ λο-
{̂ σας πολλάκις μνημονικώς, καλ είς φα νερά ν δέ 
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queo? Quid me du^er^ vis, quo non est possibile 
progredi? Qiiid me reclqm inflcciis? Qiiid aperio 
dwgeâ eâ  ad diaManuUUonein dislorques? Non ad-
mittera ppssum ad omne ablivioaum e^se; ima 
vero qui (aliier optnatur eum vitupero; ei iaxia 
meum judicium, lerribilia ei asiolus eal iuiiaicut, 
qui sa'pe posilis mcmor insidis, in apertain auiem 

15 
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pugnain audax proruens, ei aliqtiid, si non inng- Α μάχην θρασύς προπηδήσας , πεπραχώς δέ τι χ.λ 

χατά τοΰ πολεμηθέντος, εί καλ μή μέγα, ειτα τδν num, adxersns lacessilum operalas, deinde lareum 
vellei oblivisci, quod ab ipgo passus esi; vorans 
qtiasi cbariralom, ei nolciii esse eibi sufficiens, ice-
dus lamen invenire, el in pace vivere, el non 
pati vindiclam. Evidens eniin esl quod homo 
Ule tenet opjnioncm, quam non acceplabilem csse 
nemo non videt. 

58. Uoiao inimice (loqnor aotem, bene iiovi, 
juxia solam rti memoriam, noo tanien mali me-
uior dilacero cogfutionem); itaque tecundum 
pradicia inimice, non rccusa fuedus, aed me cosio-
dire satago, oec jam, tit ία dicie, mali memini. 
Si iue juita qaamdam ariis reguJam oportei noroen 
pouere, tnali custo* sum, vel intellectu facilius lo-

έπηρεασθέντα έθέλοι έκλαθέσθαι, δ τι πρδς έχείνο-j 
πάθοι, αδηφάγων οίον τήν άγάπην, καλ μή έθίλων 
άρχιον αύτψ εΤναι, σπονδάς τέως εύρέσθαι, καλ ε!-
ρηνεύειν, καλ μή πάσχειν άμυναν. Δήλον γάρ, ώ; 
αξίωμα δ άνθρωπος προβάλλεται, δπερ ούκ άν δμο-
λογοιτο δεχτδν εΐναι. 

νη\ Πολέμιε άνθρο>πε (λαλώ δέ, εύοΐδα, προς μ4-
νην πράγματος μνήμην , ού μήν σπαράττω μνηαϊ-
χάκως » τδ νόημα), ώ τοίνυν τά πρδ τούτων πολέμ:ε· 
ούχ αποστέργω σπεισάμενος, άλλά φυλάττεσΟαι με
λετώ, καλ ούχ ήδη, ώς σύ άν είπης, μνησιχαχώ· 
άλλ\ εί με χρή κατά τινα τέχνης κανόνα δνομα 
θέσΟαι, φυλαξίχαχδ; είμι, εύμαθέστερον δέ είπείν, 

quendo, limidas, circtititsptcltts, flrroiter habens δ δειλδς, ευλαβής, τδν νουν Ιχων πρδς έμαυτψ έστυμ-
iutus meaioni ad eecuriiaiew. Ego vero qnodam 
inodo boooro illum qui mibi sese imraicum ac 
lerrificum praeelare conatus esl: jam enim per-
timeseo liominem, slcui prxdicltim est, et pro 
npgno illum ραοα, et aic mihi inprimis caveo, et 

. observo, ne quando quie inaidiis iieruin posiiis, 
Unquam fnimiciiia gaadens, dicat/fquod advar-
sum me pramlutt. Noa aura, ο frater, bomo 
proraua de lorba, nec de vulgo, eed qnod-
dam inier bomines habeo decus, ut repotaret illtsd 
aliquig e beoe cognoacenUbus qun nosira aunt. 
Ad totum autent ano verbo dicendum, ego stim 
ipse possidens. Porro, si valt invidla ad pessiden 

μένως είς άσφάλειαν. Έγώ δέ πως καλ τιμώ τδν 
καλ έχθράναντα, καλ φοβερδ ν μοι έσπευκδτα γε
νέσθαι. Πτοούμαι γάρ ήδη τδν άνδρα, καθά πρού-
θετο, καλ έν μεγάλείψ εκείνον τίθεμαι, καί ούτω 
προσέχω έμαυτψ γραφικώς, καλ συντηρούμαι, μή-
ποτέ τις λδχον καλ πάλιν καθίσας, οΓα φίλεχθρο;, 
έρεί, δτι ίσχυσε κατ* έμού. Ούκ είμλ, ώ άδε)φε, 
παντελώς άνθρωπος τύρβης, ουδέ τών πάνυ τυχαίων, 
άλλ* έχω τι καλ έπικδσμημα τών κατ' άνθρωπον, 
δ τί ποτέ τις εκείνο λογίσεται τών εύ είδοτων τά 
καθ* ημάς. Ός έν δέ τδ πάν είπείν, Ιχω καλ αυτές. 
ΕΙ δή πρδς τδν έχοντα Ιρπειν ό .φθόνο; έθέλει, τίς 
άν.με πείση μή ούχ ύφοράαθαι τήν τοιαύτην ύπου-

lero impere , qois milii auadebit ne susplcerc * o v *ΡΨιν» ™ " τ Λ °·» W * * β ε * Ρ * ν σ έ P W 

talem irreptionem, idqtie in bis, ad qn» jam 
ceaira me dolose irrepsit, nec eeiael, aec bis ? Non 
carie, Jicei centies atiqals mihi mali memoriam 
eiprobraret, ab invidia viianda deiisterem, ab 
illa qiiidem, quas nondum sttc manireeuvit, sed 
praeaerUm ab ea qua aportiesime aa proiuliu 

59. Ego vero quoquo ecio mali roamoriam ease 
qaidem prorsus maliliam, ei iniqaitatam pesai-
mam, el bukj non possa contradici; qaod aui*m 
aliquis paciflce palienterqae meminarit, si forte 
prhu vesatqa eat, iexopto sctre quo praviiaii» loco 
Hdia sapiens, ul vocari poteat, reponaiur, qualis?e 
nomiuis maiiiiaa aitbjacaat; ut aic ei ipse, ei va-
leain, vim afferam iialtire, oamqoe privwu memo-

πρδς δφον, καλ ούχ άπαξ, ουδέ δίς ; Ούκ άν, ούδ' 
εί μυριάκις καταλέγη τις έμού τδ μνησίκακον, 
μεταστήσωμαι τού τδν φθδνον φυλάττεσθαι, χαι xfa 
Ιτερον μέν, ύς ούπω προύφηνεν έαυτδν, μάλιστα δέ 
γε τδν πα^ησιασάμενον. 

νθΓ. Έγώ δέ καλ εκείνο οίδα, ώ; ή f μνησικακία ι 
μέν κακία πάντοκ, καλ χαχιών ή χειρίστη, καλού» 
έστιν άντιπεσείν · τδ δέ είρηναίως καλ άπαθώς μ$-
μνήσθαί τινα, ε& τί που φθάσας κεκάκωται,γλί/ομαι 
Ιβέσθαι τδν ούτω σοφδν, ώ; έξονομάσαι, ποί φαυλό-
τητος τέτακται, κακία δέ ποία παρωνυμείται · ί** 
ούτω καλ αύτφ καλ αύτ^ς, εί γέ που καλ δυνήσομαι, 
χατέπιχειρήσω τή; φύσεως, καλ έξωθήαω τδ μνη-

Tia , qnae maii atcut boni, nirsumquo boni aical ^ μονιχδν αυτής, δ κακού μέν μίμνηται, δτι καλ Λ* 
inali reoordalur. Hic quoqoe distingueitdom, quod 
iUe qoidem booi, quod alicabi reparil, recorda-
tus, botiata prastabit relribulionem, graiiam pro 
gratia reddens ; quod est hominis virtule prsedhi: 
qni vero mali recordalur, sive vexaiionis ab aliquo 
accepta*, gi quidem boneste vivat, huc usque sistet, 
et ad aibil procedet ampiiaa, nlsi ad se custodien-
dum , dwiec bencvolaai1 barmdniam per lORgam <x-
perientium 'probaVerii, vel ab]odiea*verit initnici 
ftiga, Quod eane beaium David e mieero Saot fecit 
aalvum , non omnioo mali meinorem (miliasimai 
*nim erat Propbeta, )scd e malo scse circumspe-
<etione cuslotiienlem. 1 

λού, καλού βέ αύ πάλιν, δτι καλ κακού. *£νθα χαλ 
διοριστέον, ώς δ μέν καλού μεμνημένος, δπερ εύ-
ρηκέ πόθεν, άντευποιήσει, χάριτος αντιστροφή χά
ριν άντιτικτούσης · παλ έστι τούτο άνθρωπου άρβ-
ταίνοντος. fO δέ κακού μεμνημένος, είτ' OJV κακώ· 
σεω; τής έκ τίνος, εί μέν σπουδαιδτερον βιοϊ, μέ
χρι τούδε έστήκοι άν, καλ αίς ουδέν προχωροίη 
ττλέον, ή τδ φυλάττεσθαι, μέχρις άν δ έν τοίς «pa-
κτέοις γνώμων ή έγκρίνη φιλικήν άρμΟνίαν τ$ 
icp? έοκιμασίφ, ή άποκρίνη ές τδ έκ*ιδ>άσκειν τον 
εχθραίνοντα. Ό δή καλ τον μακά^ον Δαυίδ έσωζεν 
ίκτοΰ αθλίου Σαούλ, ο* μνησικακούντα πάντως 
t1tpαδτατoς γάρ ο αροφήτης), φυλαττδμενον δέ έχ 
τού κακόν προμηθέστερ>ν. 
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ξ. Καλ τοιούτος μέν ό ώς έ^εΟη μεμνημένος Λ 60. Talis quidem est Mle quK gicul dielum esi. 

χαχοϋ, Ανθρωπος ών εκείνος έμμέριμνο, καλ άσφα-
λής χαλ πλούτων έν συνέσει, καί γε καλ αύτδς έμ
προσθεν καλ δπισθεν βλέπων, είτ* ουν τοίς φθάσασι 
τά είσέπειτα ή τεκμαιρόμενος, ή καθ' ύπδνοιαν 
^ραντασιούμενος · δ δ' Αλλως μεμνημένος χακοΰ 
πρδς άμυναν, είτε μίαν τινά, είτε καλ διαφόρους, 
τούτο δή τδ δαιμονιώδες, ι μνησίκακο; > ακραι
φνής εκείνος, καλ πολύ διάφορος τψ Αλλως μεμνη-
μένω κακού κατά γ« τδ φύσει τέλειον τής ψυχής. 
"Εστι δέ άρα δ αληθώς μνησίκακος ούκ άπεσχοι-
νισμένο; ουδέ τού χαι ρ 3 κάκου. Εκείνο*; τε γάρ 
ήδύνεται κακοποιών, χαλ δ μνησίκακων δέ ούκ 
άν είη μή χαίρων έν τφ μνησικακείν. Τί δή 
ποτε ούν, ώ εί τινές που λοχάτε αμφίβολοι * Αρα οί 

recordaiur mali, curo gii homo sedtihu et lutug 
et pnidcniife bonig fllveg, ante retroque videng, §ive 
prateriiig fnlura prttgagierig, vel per suspicionem 
iinaginang; illeveroqni aecog maii ineminil ad 
Vmdictam, sive tinam golam, give diversng, qtjod 
eti diabolicam , pure mali memor est et valde dis -
crepang ab IIIo qni secundum naiaralem anima» 
perfaclionem alitor mali recordaiur. Non c$l ergp 
vera mali oiemor a male gaudenli divereos. Iste 
naipque male faciena deleetaiur, illa vero mali 
metnor̂ eeie neqtiiret, qain de mali memoria l#ie-
lar. Qoid erg<r landem, ο aadiloreg, giqnidam arobi-
gui ponilig insidias ? Nunquid isli qui priml mala 
indueanl in faominem innocanm, vitarepoggentyo-

χατάρχοντες κακών έπλ άνθρώπφ ουδέν αίτίω,δύ- xj cari male gandenteg ? Non ego pnto. Si vero rea ita 
ναιντ' άν έχφυγείν τδ χαλείσθαι χαιρέκακοι; est, ntc a mali memoria tales abesse valerenl. 
Ovx έγωγε οίμαι. Ei δέ τούτο, ούχ άν ουδέ τού Quid igitur aliis gaa proprja tribuunt? Ipsi forte 
μνησικακείν ο! τοιούτοι άπέχοιντο Αν. Τί δή ούν /populariter ainnt ut ille gic menliendo : Nostra 
έτεροι; τά σφών αυτών έπικλώσι; Καί που καλ tua gunt; et nog ridentea inirabimur. 
αύτολ δημοκοπικώς φασι πρδς τδν ούτω ψευδωνύμου μενον, ώς τά 
έπεγχανούμεύα. 

ξα'. Έπεισί μοι, ώ φίλον ακροατηρίου, χαλ είσ-
έτι λάλησα ι πρδς μνησικακίας διάρθρωσιν. Μέ
μνηταί πως καλ βρέφος κακώσεως, τιθηνούσης αύτδ 
χα\ ούτω της φύσεως, καλ πληγέν άπαξ χειρλ, καλ 
(δον αυτήν είσαύθις δπωσουν έπαρθείσαν, συστέλ
λεται λδγψ μνήμης τινδς, χαλ ή φαντασία σφίγγει 
αύτδ δειλαινδμενον. Καλ, οίμαι, ούχ ήδη «μνησικα-
κεΤ έχείνο, είπερ ή μέν μνησικακία κακία πάν-

ήμετέρα σά, καλ ημείς γελώντες 

61. Supereai adbuc mibi dfcendum, ο charum 
attditoriutn , de oiali . memoriac compage. Mali 
qnodamroodo memlDit Infans, ipga gic docente na-
tnra, semelque manu percueitis , sf denao vldet 
Wiara qnomodoeunqae gublntaip, cujnsdam memo* 
*riae rattone constringilur, cl imaginatio iremolam 
illum preaiii. Et puto, non jam ille maJi memjnjt, 
slqaidem mali memorla prorsus malUia est,tafang 

τως βρέφος δέ Απαν κακίας άνεπίδεκτον. Ούκουν C amem omnino malitia? est incapax. Non igltor ex 
μνησικακείν έξ ανάγκης έστλ τδ μεμνησθαι κα-
χώσεως. Μνήμην Ιχουσι τού κακού σθαι καλ οί 
παιδαγωγού μενοι, καλ βελτιούνται τβ μνήμη, ενα
γόμενοι τή είσάπαξ καχώσει πρδς τδ μή καλ εφε
ξής έφάμαρτον. Καλ έστι καλ ή τοιαύτη τού χακω-
fcjvat μνήμη ούδ* αυτή μνησικακία, φύσεως δέ 
σοντήρησις είς παιδείας ασφάλεια ν. Ούκουν καλ 
ηλικία πάσα ή κατ* Ανθρωπον τής αυτής ακολου
θίας έξεται, καλ έν ούδεμιάΊ μνησικακίας έσται 
απέδειξες ή της κακώσεως άνάμνησις. Έπαθε τις 
έξ απρόοπτου πληγήν δποιανούν παροδεύων, καλ 
αναλαμβάνει τάχα μνήμην, οί πάθοι· καλ ούδ1 

αΰτος μνησικακεΐ, δτι μηδέ είς άνταπδδομα κα-

necegsilate mali menrfnigge egt vexaiionig recor-
dari. Merooriam babent] mali qnod pcrlulerunt qui 
gub psedagogo snnt, ti ista memoria fluni mdiores, 
vexatione serael accepia inductl ail non peccaa-
dam !n posiemm. Et hojusmodl memorja malj 
qood illatum egt , nec ipsa e$l mali momoria, ged 
natura etigtodia ad dhciplina* tutamfen. Itaque 
eliam onmig «taa bominig bujngmodi rpmHatum 
reiinebil, at in nolla mal! memoria* eril deraon-
gtraiio , baee veiationlg recordatio. Passns eat all-
quisab favlgibfli qirimdam plagam, gtatjmqne me-
moriam ejut qnod pcrtuftt babet; el igte qnoque 
non mali meminit, eo quod nibH ad nHribtilionem 

ταστρέφει, καλ ουδέ πολυπράγμονα! τδν πλήξαντα. ^ parai, neqae vulneris datorem Inquirit. Sr vero 
Εί δέ καλ φυλάσσεται τδ τής πληγής δίσσευμα, 
ούχ Ιχει τδν μεμφδμενον 

Ήδη που καλ φιλία ή αληθής ολδέ ποτε δαί
μονος φθδνψ καλ κάκωσίν τινα, καλ τδ εντεύθεν 
έχολούθως χαλ μνήμην αυτής, καλ δμως ούδαμού 
ΓΛρείσδυσιν εκεί Ισχε τδ μνησίχαχον · άλλά τδ 
μ*ν πταιστδν τής έν άνθρώπφ φύσεως κατέσεισε 
Τήνφιλικήν οίκοδομήν χαλ έκάκυνε, κανών δέ φιλι-
xo; τ*> χατασεισθέν ύπήρεισεν αύύις, καλ είς έδραίσν 
ήσφαλίσατο. *Α.μα γάρ δ φίλος ύπεμνήσθη πρδς τι 
χαχ',ν έξοκείλαι, καλ ευθύς έπανελθών είς τδν τής 
εταιρίας λιμένα κατήρε. Καλ ίδού μνήμη κακού 
αντη άναπέφηνεν έπανάκλησις αγαθού· 

ξγ*. Έστι καλ νεμεσητικώς μεμνησθαι κακού 

ge custodii a vulnerfg iteratione, nemo vitupera-
blt eom. 

6t. Jam etiam amicitia vera, daemonig invidia, 
cognovii aliquando eertam injariam, at tnda con-
seqtienter ejtts memoriam , et minime lamen bne 
iiitroilum habuil tnali m«taoria ; eed quidem hu-
tnanas nalurac tacillaiio qaaesavlt amiciiift «di-
nctHia et laBsft, charitaiig autem regala quod qua*-
gatttm eral tlervm auffaUU et in fiwnum coo-
g^ridavii. Simul enim ac amkut recordatug esl JK! 
altqutd mafuni impegJgge, gtatini ad godalKii por-
lum radreng appticuii. Et ecce haec meraoria mali 
apparuil boni reductio. 

63. Fieri quoque polest qt indignaaler allquis 
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recordelur nrali quod Sn alium fit, el pleiiquopru- Α τινα του γε έττ' άλλψ, μενούνγε καλ πολλούς τών 
(Unliuia fere semper iia sentiuuu Qui, si bonuni 
atiquid iniqni discunl es»e paseuin, malum boe 
detestanies, adversusei iiiiquiim gravantur, neque 
cum lali faciual jier, sed si forie'divtaio via con-
ducit ipsos io unam , occurgum (teviiant ai ugqae 
adeo inalum , indignaiionis ralioue, nihil norentes 
vimlicanl. An porro talei sint mali memoras, d«-
clarent qui sunl in nobis gapicnlei, qtiibug idem tet 
inali recordaiio, et mali inemoria. Meminit cliam 
mali qui deponift fxomologesim. Audeant igtlur 
itfum in mali memoria ordinam relegare: vilupe-
rent autem desimili maliiia guscepiores aaimarwii, 
et sic adversug ipgam exomologegim arma mo-
veani. Qui cerie resaicit animas, maliiiarum veia-

σωφρδνων ώς εκάστοτε - οΐ άγαθδν τι παρηνομημέ-
νον μαθόντες, καλ τδ κακδν μυσαχθέντες, βαρύνον
ται κατά τοΰ παρανόμου, καλοΟτε συνοδέύουαι το 
το ι ούτω, άλλά κάν εί που σχίσμα οδού ξυναγάγη 
αύτου; «ίς Ιν, εκτρέπονται τδ συνάντημα, χαλ 
είς τοσούτον αμύνονται νεμέσεως λόγψ τδ κακδν, 
ουδέν τι προσεπιβλάπτοντες. ΕΙ δή μνησίχαχ:ι 
ούτοι, γνωματεύτωσαν οί έν ήμίν σο?ολ, παρ* ο!; 
ταύτδν κακού μνήμη καλ μνησίκακη μα. Μέμνη
ται κακού >.αλ ό τιθέμενος έξομολάγησιν. Τολ-
μάτο>σαν ούν άπυ^ιπτείν καλ τδν το:ουτον ει; 
μνησίκακον · ψεγέτωσχν δέ έφ* όμοίχ κακία χαλ 
τούς τών ψυχών αναδόχους, καλ ύπλιζέσθωσαν 
ούτω κατ* αυτής έξομολογήσεως· Ό γάρ τοι καταρ-

rum recordatua, aalularia operaiur, non mali roe- Β τ { ζ ω ν ψ υ χ 4 ^ κ α χ ι ω ν μεμνημένος παλαιών, ενεργεί 
mor. Nunquid alios juvans ipse Isderelur, acqui* 
reretque perdiilonein, aalutem aliig quideui ira-
perii«ndo , maliiiaa vero recordalus, ut poeniienliae 
reaiedio peccalorum venanuui avacuot ? Nec igiitir 
lalig est mali nieinor , ο vos, qui in omnibus eslia 
boni mcmores. 

64. Invenire etiam licet mali memoriam bi-
storicaro , exqua veluli matre procedunt nolilias 
quaedain ac ecripta, memoriain exciUntia malo-
rum peraclorum ab bis ?el illie,fqoi libris coiwcri-
4>ti suaL Si malorum igitur mamioerinl quidem hi-
storici, non aoiein maledicaniur ut mali roeraores, 
nec acripior, ai lales excitet mamoriaa, de mali 

τά σωτήρια, ού μνησίκακων· "Η γάρ άν έτερου; 
ωφελώ ν αύτδς έβλάπτετο, καλ οωτηρίαν Αλλοις 
πραγματευμένος απώλεια ν άπεκέρδαινε, μεμνημέ
νος δέ κακίας, ι να φαρμάκφ μετανοίας εκκένωση 
τδ έκ κακιών δηλητήριον. Ούκουν ούδ* 6 c τοιούτο; 
μνησίκακος, ώ τά πάντα ύμείς μνησίκχλοι. 

ξδ*. Έστιν εύρείν κακού μνήμην καλ ίστοριχήν, 
έξ ής δσα καλ μητρός προΐενται γνώσεις τινές χαλ 
συγγραφαλ, άπομνημονεύουσαι κατά πεπραγμένα 
Λρδς τούτων ή εκείνων, οί ταϊς βίβλοι; έμπεριει· 
λήφαται. ΕΙ τοίνυν κακών μέμνηνται μέν κα\ οί 
Ιστορούντες, ού .καταλαλούνται δέ μνησίκακοι, 
καλ ούβέ συγγραφεύς, εΓ που μνήμας τοιαύτας ύπο-

jnemoiia probrose notetur, quid laadem oporiet eog g κινεί, καταφάακεται «Ες μνησίκακον, τί δή παί-
jocari, qui simplicem mali merooriam iu mali rae-
inoriam inducuni ? Si roe perseculi sunt, et vos 
pergequentur " · Si me peraeculi sunt, inquia, Do-
iniue SaWaior: ergo mali meminiaii, siquidem oin-
nig persecutio rapulatar in vexaiioneui, ille vero 
qui meminit bujosmodi mali ,mali memor esi. Ye-
rum boc quidem forie per oppositionem Deua inlel-
JigU,ci explicari potest. Si vero quoque David, 
psallena de qaibasdam , quod maledixcrint ipsi, 
velulique aermonibua odii clrcumxenerint ipsuui, 
«i graii9,ipsi Itellam inluieriiit, vituperareiur forie 
quaai inali memor, eiquidem , quod fuerit letut, 
meiniiiii; ipeeeiiam cum apiriiu justiiicabitur et ab 
illis de qnibut roprebeudiiur, se purgabit, 

65. Nos aulem dicimus, quod neque paler, j) 
neqtie magialer, neque pasior valebil, ille quidem 
natos, isu diecipulos, hic autem pecudes, secun-
dumbonum fiaem unicuique compelenicm, conver-
ure , ni*i laeinioerit eiiam malorum qaae filii, vcl 
diseipuli vei ovee commillunt, et quac praesidenles, 
patrem, magistruin, pasiorem aiBigunt. Si igitur 
ego ips& partim quidem secundtnn apiritam paler, 
pariim auiem sine iropo niagisier, jain vcro quoque 
. pa&tor, quales Deuasais martdai prsaides futuroe 
gregibus sacrie, inihi ralionale eei jet memoriam 
babere quorumdam malorum, quae juxta verisimi-
4iiadiaem.adniiuunt illi qui eub divinain palerni-
laiem, qui sub Dominicara dixciplinam, qui sub 

M Joan. xv,.S0. 

ζειν χρή, τήν απλώς τού κακού μνήμην είς μνη-
σικακίαν ανάγοντας; ΕΙ έμέ έδίωξαν, καλ υμάς 
διώξουσιν. Εί έμέ έδίωξαν, φής, ώ Σώτερ Δέ
σποτα · ούκουν μνησίκακε^*, είγε διωγμό; μέν άπα; 
είς κάχωσιν προσλογίζεται, δ δέ μνησθελς καχοΰ 
τοιούτου μνησίκακος έστιν. Άλλά τούτο μέν θεός 
πόθεν ίσως ακούει πρδς αντίθεσιν, χαλ δύναται 
αύτδ έπιλύσασθαι. Εί δέ χαλ δ Δαυίδ ψάλλων περί 
τίνων, ώς κακά εΐπον αύτο), χαλ ώς λδγοις μίσους 
έκύκλωσαν αύτδν, καί έ πολέμησαν αύτφ δωρεάν, 
ψεχθείη ποθέν οία < μνησίκακος, ι είγε μέμνηται 
κακωθείς * άπολογήσεται καλ αύτδς μετά τού 
πνεύματος, χαλ αθωώσει έαυτδν, έφ' οΤς εξελέγ
χεται. 

ξε'. Ημείς δέ φαμεν, χαλ ώς ούτε πατήρ, ούτε 
διδάσκαλος, ουδέ μήν ποιμήν δυνήσεται, δ μέν έχ-
γονα, δ δέ φοιτητάς, δ δέ τρίτος θρέμματα έπι· 
ατρέψα», πρδς δπερ έκάστοις πρδκ,ειται >γαθδν τέ
λος, εί μή μέμνηται καλ χακών, Α παίδες ή μύ-
σται ή ποίμνια.χακούσι, θλίβοντα τούς έπιστατούν-
τας, τδν πατέρα, τδν διδάσκαλου, τδν ποιμαίνοντα. 
ΕΙ δή ουν καλ αύτδς έγώ «η μεν πατήρ κατά 
πνεύμα, πή δέ χαλ τροπής έξω διδάσκαλος, ήδη δέ 
χαλ ποιμήν, οποίους ό θεδς ταίς εαυτού fcpai» 
μάνδραις αποστέλλει έπιστατήσοντας · εύλο
γων μοι, καλ μνήμην έχειν κακών τίνων, άπερ 
ώς είκδς έξαμαρτάνονσιν οί ύπδ πατρότητα 
θείαν, οί ύπδ παίδευσιν Κυριακήν, οί ύπ;> ποί-
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μανσιν άποστολικήν. Τί δή παραιρούμαι της Ολης, & apoeiolica Ctialodia vtlam degunt. Qeid mihi ma-
H ής ανακύπτει τά διδασκαλικά ; Δήλον γάρ, ώ; 
δώπκάλοις τοιούτοι; ού πανηγυρίζειν έπαινετικώς 
ϋδοται άαΐ τους παιδευομένους ύπερεξαίρουσιν εύ-
λογητικώς * άλλ' Ιστιν ού καί έξονχιδίζειν προφέ
ρομαι τά φαύλα, έξ Δν αύτολ δαχνδμενοι τήν ψυχήν, 
εί; τδ διδασχαλιχδν εαυτούς καΟιάσι ύέατρον. Ού-
«>; ό έχ Καππαδοκίας άνασχών φανστατος ήλιος 
Βανίλειος, ούτως δ συνανασχών αύτψ λαμπρδς φωσ
φόρος Γρηγδριος· ούχ άλλως δε ουδέ δ χρυσδ£-
fov; Ιωάννης, να\ μήν ούδ1 έτερος, δστις ούν 
τα θεία λαλών, ούς μέν κατευθύνοντας είς δδδν 
Κυρίου έώρων, εύλύγουν, κάντεύΟεν θάβ^ος ένε-
χοίουν καλ έπλ τά έξης τού αγώνος χατά τούς άλεί-
πτας, οΐ τοίς άγωνιζομένοις άμφεστώτες τά τής 
νίχης μεθώδευον· Καλ χατορθούντας μέν ευλογούν * 
Ε! δέ που φχύλως έχείνους ίβλεπον διατιθεμένους, 
χαι άχρειούντας τήν άλειπτικήν άρετήν, καλ ούτω 
τοίς διδάσκαλοι; χαχύνοντας τήν ψυχήν, ούχ είχον 
ιύλογητιχώς τοΐς τοιούτοις προσφέρε σθαι, άλλ* έκα-
χολόγουν, άλλ' δνείδεσιν Ιπλυνον, άλλά προέφε ρον 
τα ήμαρτημένα είς πλατυσμδν έλεγχου, άλλ' έύριάμ-
δενον, χαλ ταύτα ού μνησιχάκως, άλλ* έπι-
ετρεπτικώς, εί πως αίσχυντηλολ άποφανθέντες 
ορθά βαίνουσιν. Εί δέ χαλ έδαχνον, οΤς έλεγον (Ιδα-
χνον δέ άν πάντως χαλ πλέον, είπερ έάν πληγαίς 
έπέστρεφον), διδασχαλικδν άρα καλ τούτ* ήν, ού 
μέντοι χαχωτιχδν ώς είς άμυναν, ίνα χαλ πλη-
•«νόμενον είς ι μνησιχαχίαν > έγγράφηται. 

ξς'. θεωρητέον ούν,. εί χαλ έγώ έν τψδε τύπου τε-
ταξομαι, δς χαλ χαλού μεμνημένος, ού τέλος ή ευ
λογία, καλ χ αχού δέ, ού τδ Ιμπαλιν, έχω μέν χαλ 
τους ευλογημένους, διά τδ καλοκάγαθου* Ιχω δέ 
χαλ τούς άνάπαλιν εκπίπτοντας, διά τδ ού μισδ-
χαχον. Καλ τοίς μέν ηδύς κρίνομαι διά τήν εύλο-
γίαν, τοίς δέ δακνηρδς διά τδ μή έχειν έπαινείν, 
τλήν εί καλ φδρτον επάγω, καλ χακοποιείν δοχώ. 
Άλλ* ούχ άποστήσομαι διακείμενος ούτως, πρινή 
άπογνώ τής εκείνων διορθώσεως. Τότε δέ καθε-
δουμαι άφωνο; καλ ένεδς, ούκ έμπαζομενος , δπως 
έν με χαρακτηρίζη τις, εί τις πρδς έμπάθειαν, εί 
βούλεται, μνησίκακου ντο;, είτε πρδς ήθος βα« 
ρνμηνι χαλ σχληρδν καλ άτέραμνον. ΚΙ γάρ τοίς 
άχροωμένοις παιδευτικώς ούχ έπικεέσεται ανάγκη, Β UbieDim audfoalibug ad dMciplinam ιιοιι iuciunbe-

leria sabtrabiiur, e qua flnanl doclrioalee aer-
mones ? afaaifeftluin est enim qaod lalibna ma-
gislris non srmper datur edere panegyrie<>8 
latHlibusque diacipuloa superexaltare ; tempus esi 
autein quo reprehenderecogunt iniquiiaice, quibns 
animam ipai aentieiiiea punclam, in didascMicum 
sese dooiiliani iheatrum, Sic ortos e Cappadocia 
spleitdidisaimiiseolBasilitis; aic exeodentoriue taco 
fulgcne lucifer Gregoriue, aic auiem pariter auri-
flutis Joannes, aic alitis quicunque div>na pradi-
cal, quos quidein recie procedentes in vixm 
Domini videbani, banedicebani, et exinde Adnciam 
inapirabanl ad fuiora certaoiiaa, stcut alipiae qui 
IiKianlibaa asiantea vicloria? laudes celebrabanl. 
Et recte quidem ambalames, benedicebanl iUis; 
ai ycro forte viderenl eos prave dwposilo*, invtttera-
qne reddentes altptaram efficaciam, el iia»magttiris 
afftigeole* anhnatn, nan poieranl ilKs adbaerere 
laudanlee, sed increpabant, sed reprehenslonetn 
iirfundebau*, eed ia campum exprobralkmis pee-
cata prodiicebaiit, sed de eis iriunipbabant, el hoe 
quidem non mali memoria, sed animadversiou?, 
sifurie verecimdi manlfestali recle ambulem. QUIMI 

si. vero quoqae puagerent bis quae dicebant, (pun-
gereni autem onmiuo magis, siquideni iciibus 
corrigerenlj, boc eiiain erat ad inslruclionem, non 
vero maliiiosuni lanquain ad vindictara, ut ad mali 
roemoriam ascribalur. 

60. Videndum esi igitur aa in boc loei sjimpsc-
riui ordiaem el ego, qui boni meoior, cujua Gnis 
eei laudatio, malique vero, cujua eai reprebensio, 
babeoquidem laudaios propter optrationera bona*n, 
babeo vero quoque eeeus iraclaioa, propier malaiu 
odio non habilum. Et illis quidem jucuudus aestie» 
morpropler laudalionem, liis auteuj unardax, quia 
laudare noo babeo, niai simul onua inducam et 
malcfacere videar. Veramumen aon cessabo sio 
ease dispositue, priu&quam de illorum correaioua 
desperem. Tunc auiem sedebo silens el roulus, non 
curane quomodo me iioiem, si quisad libiium, me 
paseione jnalx menioriai poihuni, aui indole ira-
cunduu», el durum, et insvperabitem ostendal. 

αρές τ ψ διδασκάλψ έχειν τδν νούν, όρθοτομούντα 
τον αληθή λόγον, εί καλ τοίς έγγοις φαύλως έχει, 
2 κωλύει ουδέν είς παίδευσιν άρεταίς κατά τύ * & 
Ιίγουσιν ύμίν οί Ιερείς ποαίν, ποιείτε, χαλ τδ 
ίχόμενον * σχολ^ γ* άν έμφρων διδάσκαλος έψεται 
τοί ; τοιούτοις, χαλ άντιχαθαστηχότος πρεσβύτου 
φιλέψιος γένηταε. 

ξζ'. Είην λέων, τδ έπισχύνιον ή εξαίρω ν ή καθει-
μένο;, καλ μή χατά τήν λυρικήν Σειρήνα πίθων 
έ χαλδς. Καλοίμην αύστηρδς καλ στιφρδς, χαλ μή 
«λαδών καλ έκλυτος, ^ανοίμην όφρυοεις έπλ σεμ-

rei aeceaaitaa, in magisiro menlem habeadi 
reclaro, ad verum saniionein disiribuendum, etoi 
in pravia operibua ait, quod non Impedil educa-
UoDem ad vhrtuies, sectinduin isiud : Quae di-
caat vobia aacerdotaa facere, faciie l s , et conec 
queaa; muho minns sapiens tnagisier lalibus 
inhaererel, et, contradicenie sene, volupiuosus 
flereu 

67. Essem leo, gupercilium sive tollens, sive de-
millens, et non jaxta lyricam Sirenein seductor 
jucundus. Tocareraasteruft ei rigidus, non flaccidua 
el eomaiui; apparerem gravitaie auperciliosus. 

" Maub. xxiii, 3. 
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ndii tmicoeil* ol tneco perfugug ob agreatem pue- Α νάτητί; χα\ μή κορυζών, χάλ μύξη κατάφυτο: διά 
ritiiatem et Miiiplicitaiem. Odi Proieum uniliifor* 
mfeni; Amo secundom DeuiD uniformilateni. Aversor 
ciiiod secuadam Empugam itmlias indwit phaniastag. 
ielor in bomine gHtopliciUiem et immalabiliiatem. 
Non juxia pronog spbasra reputarer, cujus eai 
semper Mse inobile, ted cubus, cujue eai gubiliiag 
exhra reprebcnsionmn leiragonum. Non uovii naiu-
ra tricipitia.monsira : qumhodo tioverit tenticipi-
tiat Mec Janus absque reprehensione biformis egt. 
Unus tnibi prorgus esaei vuhua, qui cuaciis esl 
atits, Deuui aptramibu*. Nbn talurein, neque 
secundum p^rricham, neque corybaaium more : 
sad radicarer, stabilis permauens, ubi eonveuil, 
planta coelesiis, ex aliqua parte uiaxtaue aapieatia: 
paradisi. Ibi planlavii ma Deus, site frueiiferuai, 1 

site nudaium alenlibua, neacio. Sisleiraui igMilr, 
eieul ordibaius suui, ne quoque, eursuoi deoreuro 
factue, quibue agilor, inulilia reddam qu& mihi 
cotntuunicanlur iu aggimilaiionetiu Aliud populua 
gimplex , et aliud populug aacer« Hic quidtm 
siiraim, ille vero deorauiu flxue. 

68. Quid igiiur me subducere vulite, indocilem 
deflecti, quo non ginil regol;iv quae me scMpil in 
recium? lrrisus est et maxhnug noster Dominus, el 
qui luserUnC Jdstiflcantar adbuc in suis galtem 
opinionibns : sed nibil proficiunt, sed cum elfectis 
ordinantilr. Attamen cum atiqujg ex illis adeo ma-
lcflcis ad euin pure veuil et abnoit priora, tunc 

τδ κατ' άγροικίαν παιδνόν τε χαΛ αφελές; Μισώ 
Πρωτέα τδν πολύμορφο ν. Φιλώ τδ χατΑ βεδν μο-
νδτροπον. 'Αποτροπιάζομαι τδ χατά τήν Έμπουσαν 
πολυφάνταστον. Ζηλώ τδ χατ'· άνθρωπον Απλούν 
καλ Αποέχιλον. Μή σφαίρα λογιζοίμην χατά πρα
νούς, ής Αελ τδ ούτως άστατον, άλλά κύβος, ού τδ 
στάσιμον χαλ έξω ψόγου τετράγωνον. Ούχ οίδεν ή 
φύσις τρικέφαλα τέρατα* πώς ούν ε ιδεί η άν έκα-
τογκέφαλα ; Ούθέ τδ τού Ίάννου δ ι πρόσωπον άκατ-
αιτία τον. "Εν μοι πρόσωπον εΓη διά παντδς, ο καλ 
τοίς Αλλοις Απασιν, ο! Θεδν πνέουσι. Μή δρχοίμην 
μήτε πρδς πυ^ίχην, μήτε κορυβάντιών· άλλά 0ι-
ζοίμην, μόνιμος βεβηκώς, έφ' ού χρεών* φυτδν ού
ράνιον Ικ πόθεν παραδείσου τού κατά τήν μεγίστην 
σοφίαν. Έκήπευσέ με δ θεδς ενταύθα, ούκ οιδ*είτε 
έγκαρπον, είτε καλ άλλως έψιλωμένον τών τρε-
φόντων. Έστήχοιμι ούν, ώς έτάχθην, καλ μή Ανω 
κάτω γεγονώς, οίς ανασκαλεύομαι, συναχρειώσω 
καλ τά κοινωνούντά μοι ές ομοειδές. "Αλλο λαός δ 
Απλώς, καλ άλλο λαδς δ Ιερός. Ούτος μέν άνω, έχεί-
νο; δέ άλλά ύπο6εβηκώς. 

ξη\ Τ ί δή ούν με καθέλκειν βούλεσθε, τδν μή 
πεφυκότα κατακάμπτεσθαι, είς δ μή βίδωσιν δ κα
νών, δ είς δρθδν άποξέων με ; Έπαίχθη καλ δ μέ
γιστος Δεσπότης ημών, καλ οί έμπεπαιχότε; δικαιο
λογούνται καλ εΙσέτι τά γε σφίσι δοκουντα * όνιναν-
ται δέ ουδέν, ώς καλ συντετάχθαι τοϊς εκλεχτοί;. 
Άλλ'δτε δή τις καλ τών ούτω κακοεργών πρδς 

bnjusmodi recipil iate, uibil priora malefacla fa- Q εκείνου γένήται καθαρώς, καλ άποείπη τά πρύτε-
clcna in lllum, elsi malam ipsum esse nuverit. 
Quando etrtirt qui Viviflcal ab onu, sero infunderet 
boiia, non qualia dives Hle evangelicus amat suain 
iroplere animam, sed mulio niajora quac suis aeque 
parttlur cfiecipulis? Slc auiem itlum qui prorsus ab 
ipso deflexerat, duininodo in lota redeai anima, 
ιιοιι qunsl maloniro arlillcem propellil, aed lanqdain 
proprium bonum accipil. Et tanreu bujuair.odi Sal-
vaior alio tnodo exterminai ab ipso quicunque for-
nliaiur. 

69. Talium axemplarium ego etudioans enui, etoi 
miuas sapiens dico. Cum reclis quidem erigo jy 
ineipsum; si qois auiem lortug cgi, non facile 
el ego gic lorqueor ; ged precor; oe iajuriam 
reddatH. c Νυιι auiem scire, quod injdtiaii» sim 
pasaug, illa, qu* geiucl talia congcripait, memoria 
non sinit. Morgum tuordere proverbhim couoedn.: 
pias auiem sernio non abaolvit, god disaoiveiia 
conjunciionein hanc nflordero roorgum claudit 
os morso, no quando reinordens, deuao dete-
sianduiu morguni inferat. Si ver* morgu Jasgua aii-
quid rabidi seaaerit iusiillatuin ei exinde maneat 
hisiguiiug, boc maoeag aignam uoa feneral 
quideiu memoriaiu ad idem rciribueedaia, aed 

ρον, τότεδή καλ προσίεται τδν τοιούτον εκείνο;, 
καλ μηδέ πρστεβον κακά ποιών έπ' αύτψ; εί καλ 
καχδν αύτδν εΐναι οίδε. Πώς γάρ δ ζωογόνων έχ 
γενετής, ύστερον αγαθά έπι^έει, ούχ δποία δ 
εΰαγγελικδ; φιλεί πλούσιος άποπληρούν τ{ ψνχ}, 
άλλά καλ τά πυλλψ με·ζω έν ίσοκλήρψ τοίς αύτοΰ 
μαθηταίς; Ούτω δέ καλ πάντα τδν έξ αύτοΰ άπο-
σκιρτώντα, είπερ έν δλη ψυχ5 έπανέλθτ ,̂ ούχ ώς 
άρχέκακον αμύνεται, άλλ' ώ; ίδιόκτητον άγα
θδν παραδέχεται. Καλ μέν ό ούτω Σο>τήρ Αλλον 
τρόπον εξολοθρεύει πάντα τδν πόρνεύοντα άπ 
α^τού. 

ξν\ Τοιούτων έγώ παραδειγμάτων ζη^τήςν *1 
χαλ Αφραίνων λέγω·* Καλ τοίς μέν ορθοί; συνεξορθώ 
έμαυνόν * εί δέ τι; είη στρεβλές, ού δλαστρεφω μέν 
ευκόλως ούτω; - εύχομαι δέ, μή άποταλ*υτήσαι είς 
δμοιον. Οίδα χρεώστη; είναι τού * αδικούμε*^ μή 
άνταδιχχίν. » Μή οίδέναι δέ, ώς ήδίκημαι, ούκ άφί-
ησιν ή καύάπαξ άπογραφομένη χαλ τά τοιαύτα 
μνήμη, άακνόμενον δάκνειν, ή παροιμία έφίησιν. 
Ό δέ ευλαβής λόγος ούκουν άφίησι * παραλύων δέ 
τήν συνάφειαν τήν δάκνειν δάχνεσθαι, κλείει τδ 
στόμα τψ δαχνομένψ, μήποτε άντιδαχών βλέψη 
δποϊά τ\ δάκος ΑπΟτρόπαιον. ΕΙ δέ γε δ τψ δήγματι 
πιιαθελς πάθοι λυσσώδες τι έντακέν, καλ παράση
μο; έχείθεν μένει, τούτο δή τδ μένειν μνήμην 
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αντιχινοΰν άντίδειζιν μέν οΰκ ενεργεί, άνάμνη- Α 
<jiv & μόνη ν συγγραφιχήν, οδ πεπόνθοι ό άνθρω-

ο'. Ούκουν πάντη πάντως καχιστέα ή τοΰ κάκου 
μνήμη · άλλ* δσον μεν αυτής άνήρ άμυντής άπομε-
ρ&ται, σκορακιστέον, είς δσον έξεστιν όπόσον δε 
ή χατ1 άνθρωπον απλώς άπομνημόνευσις έκληρώ-
σατο, δγωγ' ούν ούκ ο!δ' εΓ τις άπαλείψαι δύναιτο 
τής ψυχής. Εί δέ τίς που καλ τοιούτον άνδρα ίσως 
Ιστίρησεν, Γτω πρδς παραδοξίαν, καλ ήαυμαζέτω, 
χαλ ζη/ούτω αύτδς, εί δύναται * έγώ γάρ ούτε £άον 
χαταΟείμην άν, χαλ ακολούθως ουδέ θαυμάσομαι9 

οτι μηδέ ζηλούν δυνήσομαι, οΤα λογιζόμενος, μνή
μην έμπεφυτευμένην άνθρώπφ είναι παντλ καλού 
μέν, ίνα πρδς αύτδ £υθμίζηται τδ κατά βίον ήθος, 
χαχού δέ, ίνα τδ φαύλον έκκλίνηται. Καλ ούτως έχοι 1 
ο" άνθρωπος έκλογήν μέν τού κρείττονος, ίχκλισιν 
β τού είς άβελτηρίαν άπάγοντος, ή τις δή μνήμη 
ώς τά πολλά χαλ Ακοντί τφ έπιτετάννυται, καλ ώς 
οΟχ άν προέλοιτο, χαί που χαλ ουδέ πρδς ηδονή ν. 
Ός γάρ τή δψει δρασις ούχλ αιρετή έστιν, ου πε
ρί πίπτε ιν είίωθε, χαλ τφ τής ακοής αίσθητηρίψ 
«τφτρδπαιον άκουσμα, καλ τή γεύσει δέ παρεγχυ* 
μφταί ποτε τδ μή φιλητον, παρεισκρίνεται δέ καλ 
τή όσφρήσει τών τι μή ρΜως προσιτών * ούτω 
χαλ μνήμη φιλεί μέν τών καλών εΐναι, παρεισδύε-
ται δέ που καλ τά μή καλά ούκουν αίρουμένοις 
τισί. Τίς γάρ άν προέλοιτο του καλού καλ ήδέος 
τδ πάντη έμπάλιν; Ούκουν καλώς ούτε κατα-
θήσομαι, ούτε θαυμάσομαι, δπερ άνόπιν έλά-^ 
λησα. 

οο*. Καλ μήν, εί γε θησαυροφυλάκιαν οΤόν έστε 
φύσεως ή μνήμη, έν ψ ταμειουχείται πολλά μέν 
χαχά, πολλά δέ καλ έσθλά, καλ έξ ού καλ αυτού προ
έχοντα ι καινά τε χαλ παλαιά, τά μέν τινα έπλ 
ωφελεία τή αύτόθεν διά τδ καλόν, τά δέ (1) καλά 
μεν, λυσιτελή δέ ή πρδς παράδειγμα τού φυγείν, 
ή πρ>>ς παραμυθίαν τήν διά συγκρίσεως, ή πρδς 
φυλαχήν χαλ συντήρησιν · πώς άν τις ίεροσυλήσας 
τον πολυτίμητου τούτον φυσιχδν θησαυρού^ μόνην 
τήν τών κακών αυτήν καθ* αυτήν άπαγάγοι μνή
μην, εί μή άρα τόπος τίς έστι καλ έν αυτή καλ 
μεσότοιχον, δίχα μερίζον τά τε χαλά μνημόσυνα 
χαλ τά εναντία, ώς έχειν τινάς τά μέν φαύλα ύφε-
λέσθαι καλ έξελείν, και ούτω κενεαγγίαν ποιήσαί 
τινα, τ ί δέ αγαθά μένειν έπλ χώρας αφείναι, ώς 
κλουτείν ούτω τήν φύσιν, έφ' ήμισυ κολούωθείσαν 
του λοιπού αγαθού, καλ διεκπεσούσαν του μεστού 
καλ ναστού ή πλήρους; "Ο δήποτε λόγος πάσχειν 
τά δστρακα. Μή γάρ έστι δειχθήναι, ώς ούκ άγαθδν 
χαλ ή τών κακώσεων μνήμη, δτε μή τις τδ θείον 
**ραχαράττει νόμισμα. 

ο?. Έγώ μέν ούν ήθελον καλ κατά τούς Ιστορη
μένους μνήμονάς, οί περ άπεκληρούντό τισιν όπαδολ 
ένπολέμοις, εί πως ύπομιμνήσκοιεν έκκλίνειν τά 
χινδυνώδη, είναι χαλ έμολ τοιούτδν τινα, δς έν καιρφ 
λαθδμενόν με κακού τίνος άφύκτου παρένυττεν άν, 
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snlam iihiiiioriaiu iuscriptan iiiius quod honio pct> 
tulit. 

70. Noit igilur peesima seniper el ubique mali 
lueiuoria : verum quidquid ex ea quidem vir par-
litur ullor, hoc, quauiuui Ceri poiesi, rejicienduiii 
e&l; quidquid auiem bumana simpliiiier conlingit 
recordaiio, an aliquis ex auima delere postil, nescio. 
Si qaU vero talem forle memoral hominem , eat ad 
novjiaicio, ei niirelnr aique zelel ipae, »i valel: 
ego enim non facililer admiUerem, nec (-oiisequen-
ter mirarer, iiiinusqiie poesem aemulaii, laiiquaiu 
repuiang memoriani boni cuilibtft eese bouiiui in-
natam, ul secundum illuil vivendi ratio conciue-
lur, mali vero, ut pravum dedtnelur; el sic babeat 

I bomo melioris quidem dcleciuin, iUius auiem quod 
ad slullfiiam ducil declinaiunj : quae porro meaic-
ria saepius bomini invito, ceuira planium, el prac-
ler jucuadilatem, iufuadilur. Sicui euiiu e^l visui, 
quo solcl circuinierri, visia non d^sitterabiiia, el 
audilua aensui deteslabtlie audiiio, goeiuique mi-
acelur aliquando quod non csl ainabile, alque 
oifactui iufanditur eiiam aliquid valde amari : 
sic quoque memoria bonoruin eese quidcm amal, 
sed etiara aliquande qusedam noa boaa \iris 
delicatia insiauat. Quia enim bono jucaudoquo 
qaod plane cenlrariuin esl prxfcriel? Riie igi-
tur nec adaiiiiefei», nec mirarer, quod saper.us 
dixi. 

71. Revera, si qua&i gazopliy aciuiii nalurae me-
moria esi, in quo rcconduniur mulia qnidein maU, 
sed multa quoque lionesta, ei ex quo producuniur 
no\a el veiera, illa quideui aliquol ad utiliialrm 
axbtnc propur bonum, alia vero, mala quidem, 
ulilia auicm, ad exemplum sufctenundum fu-
giendi, vcl ad exhoruiioneiu ex couiparaiione, vel 
ad lutelam ac cuslodiain ; quomodo quis, liunc 
nalurae varium tbeaaurum diripiena, soiam malo-
rum ipsam separatim abducerei lucmoiiam, uiai 
quis in ista locus easei ei iuiergeries, bona nienio-
-rabilia coulrariaqae bifariain dividena, ul possiiU 
aliqui prava quidem subdueera ei auferre, sicqtie 

D quauidam facere vaeuiiaiem, bona vero sinerc loco 
nianere, ila ui sic diteacerei natura, de caeiero di-
midiala boao, complementoque ac pleuimdine pri* 
vata ? In quo tandem raiioesi palfendi oelracisnium. 
Non eniin demonsirari poiesl, non esee l>onum 
eiiaro malorum memoriam, nisi quis divinuna adul-
lerai Bumisma. 

72. Ego quidem uiiqae vellem secundum hislori-
cos memoree, qai couligerant qaibusdam oomiies 
iu bellis, ui quodammodo pertculosa vilare mone-
reni, esse quoqne mibi lalem quemdam, qui, in 
lempore, cujuedam immineniis inali obliviscentem 

^l) Κακά. 
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hi* siimularel, ih raente ponens mibi custodiew-Α ένθυμψ τιθείς μοι φυλάττεσθαι, μή χαλ πάλιν ταύ-
cHitu, τ\ϋ rursum in iddm rtialum iotidam ; ei Ua 
(jUidem ego in lucrd ponerein opportunam mcmo-
riam ma^i. Mali memori tamen aliler est mcmoriae 
desiderium, qualiter esl pinna? testaB. Haec onhn 
anrial pinnophylacem, eo quod ipsam aperlam ior-
cipibus premens,(juaud6 piscieufus per eam trahs-
i i , frritai, et vi contrahii quaAi lesta palmas, 
et elc inctudere piscicuium in escam sibi eimul ac 
cahcfo, per queria prabenlur qitae sunl ad esum. 
Mall meiuor auiem 6ic amat memorem, qui obli-
vioso membriam adversus afiquem submovet, et 
qbagi sbpiiam fexpergefacil ad bominis capllonem 
el inierilum. llinc talis meinor delealur, noo ao-
liiin e meuiis. nosirafe labula, sfed eiiam viventium. 

τοκάκως πείσομαι · καλ ουτω -μεν εγώ έπραγματευ-
σάμην άν τήν έν καιρίω μνήμην τοΰ κάκου. Μνη-
σικάκφ μέντοι άνθρώπψ Αλλως επιθυμία μνήμης, 
οποία καλ ή χατά τήν πίνναν τδ δστρακον. Εκείνη 
τε γάρ φιλεί τδν πιννόφύλακα, δτι περ άνεωγυίαν 
αυτήν πιέσας ταίς χηλάίς, δπηνίκα δι* αυτής ίχθύ-
διον παροδεύει, ερεθίζει, καλ συστέλλε ιν ποιεί τας 
οίον τού Οστράκου παλάμάς, καλ ούτω χειροΰσθαι 
τδ δψάριον είς βρώμα εαυτή τε καλ τφ χαρκλνιδίω', 
6V ού πορίζεται τά ές τροφήν. Καλ δ μνησίκα
κων δέ ούτω φιλεί μνήμονα, δς έκλαθομένω υπο
κινεί μνήμην κατά τίνος, καλ ώς οίον εύδουσαν 
αφυπνίζει πρδς άνθρωπου ένσχεσιν καλ δλεθρον 
οςδή τοιούτος μνήμων άπαλιφέίη, μή δτι γε τής 

Est meniorid jusii ei meinoriale perpeluum, ad Β κατά ψύχήν ήμίν δέλτου, άλλά γε καλ τής τών ζών-
quod erlt jusluB , s . Quid ergot Nort est eiiam baad 
jusltirUm memoria ? fest aliier, sane prorsas ne-
cessario. E l non jam qui tneroinil iniquorum bo-
initiuin, mali memor reputabitur, siquidem, juxia 
naUcae iusliiuiiboetn, eorum etiam qui lafes non 
sunl, lanquam ad leciioitem, meminit. 

75. Verum iit accuralus sefmo non in mblium 
suspendalur, eia pbstquam memeiipaum deliueaiio-
nis inddd aubobscure descripserim, posiea inali 
meaioriam vobis deiiuiam, ettrinsecus, per leveiu 
uuilalionen), subducene. Vivii aliquis eordin qui 
qnocunque modo iiosaliquandoconlrisiaverdai; non 
exacerbor. Exornai sui ipeius vitam et boc bene; 

τών. "Εστι μνήμη δικαίου κάλ μνημδσυνον ali*> 
νιον, έίς δ έσται δ δίκαιος. Τί γούν ; Ούκ έστι 
καλ τών μή δικαίων μνήμη; Έστιν άλλοίον, ναλ 
πάντως άναγκαίως. Εαλ Ούκ ήδη που δ τών έκδί-
κΊιΐν μεμνημένος ανδρών έγγράψεται είς μνησίκα
κον, έπελ κατά φύσεως απογραφή ν καλ τών μή 
τοιούτων ώ; είς άνάγνώσιν μέμνηται. 

θ / . "Ιν* δέ μή τδν ακριβή λόγον έπλ πολύ αν
αρτώ, φέρε διαγραψάμενος έμαυτδν σκιαγραφία; 
λόγφ άμυδρώς, εΐτα καλ δρίσομσι τήν μνησικα
κία ν ύμίν, έκ τών έξωθεν ύφελκυσάμενος λόγψ 
παραποιήσεω;. 2jJ τών τις όπω'σούν ήν δτε λυπη-
σάντων ημάς· ού πικραίνομαι. Οροσεπικοσμεί τήν 
αυτού ζωήν καλ τδ έύ * συ φθονώ, άλλά γλυΧαίνο· 

, w „ t _ Τ _ F _ , 

non invideo, sed jucundum habeo, speraus et ipsa u μαι, θαρρών καλ αύτδς τδ τοιούτον θεόθεν αγαθόν, a Deo bujusniodi bonum. Sanus eei, non aflligor. 
Privailir, sappleo, si posstim. Eget, suppedito pro 
poese. Quaeril possibile j non abnuo. Alloquilur, 
benevole respondco. Perculit, nielioram fleri de-
preco)*. Conviciatur, non audire simiilo. Silei, ta-
ceo. ObViani UL torvus , et quomodo non lalis es-
eem? Sjrmpaibiam poscil, do cum voiis ex animo. 
Gapat iucliriat, vicissim incurvor. Domiuus ego 
aatn aptid Ulum , et tpse dominus apud me. Affa-
bilis id inc ipse esl, nibil minus ego iti illum. In-
soper aiilein si qua^nt et iniimam amiciiiam ei 
convicium ti eoulbbehiruin, b&*iio. 

74. Supposila igitur lali descriplione de dUpOhi- Q 
tionibus meis ίιι iaidenles, propobilam ad deiini-
tionem vcnio, dicoque mali iiiemoriam esse veteris 
ine coctionem, dexlere subsequeiuciu, ul landem 
coctum litdai. Vctusigitur ira subcbi mali memori, 
nocivum exilum quaereiis. Ubi autoin uon est om-
nino metnoria infensa, eed aliunde ineinoria susci-
lans alicujus inali gimpliceai imagiiiaiiotiein, non 
ad ciijusdaui vexalionein, verebitur, puio, sapieus 
boc in oriiinem malitiae inscribere ; s\ vero nou 
boc fadt, nec in ipsatn mali iueniorise tabulam 
inscribei. 

75. Alhiade vero puicbrius esi cxlraftco rtaliio 

Τγιαίνει * ού θλίβομαι. Στέρεται * ά να πληρώ, εί 
τί που έχω. Πένεται * έπιδίδωμι τδ πρδς Εσχύο;. 
Ζητεί τδ δυνατόν · ούκ άνανεύω. Προσλαλεί* άρεί' 
βομαι φιλοφρόνως. Παίει · έπεύχομαι βελτιούσθαι. 
Υβρίζει* προσποιούμαι κωφεύειν. Σιγά' σιωτ.ω. 
Άντιπαρέρχεται παραβλώψ· χαλ πώς άν έγώ ού 
τΟ'.Ούτος έσομάι ; ΑΙτεΐται συμπάθεια ν * δίδωμι 
μετά τής ευχής ολόψυχου. Κλίνει κεφαλήν · άντι-
προσκυνώ. Δεσπότης έγώ παρ* έχείνφ * αύθέντη; 
εκείνος παρ' έμοί. Εύπροσήγορος άύτδς είς έμέ* ου
δέν ήττον έγώ έπ' αυτψ. Έπλ δέ τούτοις, εί χαι 
φιλίαν ζητεί τήν έν χρψ καΛ τδ σύσσιτον χαλ όμο>ρό-
φιον, δχνώ. 

οδ*. Υποτιθεμένης γούν τοιαύτης διαγραφή-, έφ1 

ο!ς έγώ διατίθεμαι πρδς τούς βλάπτοντας, γίνομαι 
τού προτεθειμένσυ δρου, καλ λέγω, μνησικαχίαν 
είναι κότου πέψιν, ύποσμύχοντος δεξιώς, πότε άν 
βλάψαι τδν έγκοτού μενον. Κότος άρα σύνεστι τφ 
μνησικάκφ, ζητών βλαπτικον αποτέλεσμα. "Ενθα 
δέ ούκ έστιν όλως μνήμη κοτήεσσα, μνημοσύνη δέ 
άλλως ανακινούσα φαύλου τινδς φαντασίαν άπλήν, 
ού μή έπλ κακώσει τινδς, αίδέσεται, οίμαι, ό φρό
νων καλ έγγράψαι τούτο είς συστοιχίαν κακίας* εί 
δέ μή τοϋτο , ουδέ είς μνησικακίας αύτδ θήσει 
τταράπηγμα. 

ο;'. Και άλλως δέ κάλλιον, άλλοφύλφ σφύρφ χα-

, | e *aa!.cxi f 7. 
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τ»χροτήσαι τδ έμδν τούτο κατά κακία; ξίφος, Ό Α resonare mcuiu bnnc coulra maliiidm ensom. Bilis 
νόλος, είτ' ουν θυμδς (εί δέ τις είπείν βούλοιτο, καλ 
έργή) ούτε έ ν κινήσει τυγχάνων έτι και Ρρασμψ, 
είςακραιφνή άμαρτίαν εγγράφεται, ούτε μήν παυσά-
μενο; μέν κινήσεως, μή έλλοχών δέ και ένεδρευτι-
χώς Ιγκαθήμευος. Άλλ1 δτε άν καί ές τοσούτον 
άλλοιωθείη χαταπεφθελς, ώς μή Ιχειν Ολίέειν δλως 
τ^ήσηχολωθαντα, μήτε μήν ταράσσει ν και ένοχλείν, 
ώστε καλ Θέλειν έξεμείσθα** τότε δή ούδ* άν χόλος 
!τ: λέγοιτο, τψ παντλ δέ πλέον ούτε μήνιδος κληρώ
νεται κλήσιν, άλλ* ού κότου. Πού γάρ μήνις, πού 
δέ χότος, δ μήτε παράμενε ί) μήτε έγκειται; Καλ 
έ λως δέ γοργότερον τδ αύτδ σφυρηλατήσαι * μνη
σιχαχείν λέγοιτ' άν τδ καταπέψαι μέν αύτΙκα τδν 
χΛον, μετόπισθε δέ κατακρύπτειν αύτδν κότου δίκην, 
ίως αν βρασθείη έκζέσας πρ*>ς Αποτέλεσμα. 

ος·\ Καλ ούτω μέν έφαντάσαντο καλ οί τά ές πί-
επν τυφλολ, δ', τι δήποτε ή της ι μνησικακίας ι φάυ-
λότα-ς βούλεται. Οί δέ τρανέστερον εί; τδ τής άλη-
ίείας φώς άναΒλέψαντες, καλ ημάς ποιείν ούτω 
διδάξαντες, ύΤς Ιψαλται· Εί άνταπίδωκα τοίς άντα-
Εοδιδοΰσί μοι κακά· ορίζονται προφανώς, tμνησί
χαχον ι είναι, δς άν άνταποδοίη κακώσεως χάχωσιν. 
Κα\ τούτο μέν τοιούτον. Άλλά προσεπιδοτιχοί μοι 
χαϊ ύμεϊς, ώ πατριαρχικοί παίδες, οί τοΰ μεγάλου 
*ατρ>,ς Ισαάκ, είπείν τι καλ ύμέτερον, έξ ούπέρ 
άναχύπτει φιλόσοφος λόγςο, ορίζων τδ μνησικάχη-
μα. Φατέ γάρ ούτω· Μήποτε μνησικακήσει ήμίν 
Ίωσή?, καλ άνταποδφ ήμίν άνταπόθομα πά/τχ τά 

sive anirons (aut, si quis iia dicere velil, ira) qui 
non ia moiu consistil adhuc el in fervore, vel qui 
moiu non composito quidem, non lamen laqueoa 
pouil el ad insidiag gedel, iu puntm iuacribeltir 
peccaiuin. Veruin cum adeo muutue fuerii deco-
Cliie, ul nequaqttam possil vexareeum qui jam iratus 
est, aec agiiare tarbareque illum, ila ul eliam vel-
tel eToaii ι lunc neque bilis ainpUus dictreiur, nec 
a foriiori noiaen iracnudia? vel vateris irae soriin-
lur. (Jbienim iracundia, ulii velus ira, quodnrque 
roanel, neque subjacei ? Alias auieni iuagis siuprn-
dum boc idam malleaiam : mali meimatstt diccre-
lor coqutra quidem aubiio bilein, retrorsum amem 
illam veluii veierem iram abgcondere, usque dutn 
ebolliens in effeciam erumpal. 

76. E l Ha qoiflem fmagtnaverunl qui in rebtts fl-
dei caecl crant quid tandem mali memoriae praviias 
velii. Qui vero manifeslius in lumen verhatts in» 
spexerunl et nos its facere docuernnt, ui in paalmia 
babelur : Si reddidi relribueniibue milii mala"; 
cvidenier definiunl mali m^morem esse, qui maiuai 
pro malo reddll. E l Doc quidem &*t i ia; sed ad-
dititii mibi et vos, patriarchici puerti magni patris 
Isaac Qlii, dichis aliqnid el veatnim* ex qtiosurgit 
philosopbicus eermo tuali merooriam deflfiteim. 
DicHis enim sic : c Nequandn mall meminerit in 
nos Joseph, ei retribulione reltibual aobis onuiia 
hiala, qnae fecimas i l l i " . Itac igiiur manifesle 
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χαχα, ά ένεδ-ιξάμεθα αύτφ. Ταύτα τε ούν άριδήλως deir.onslraut niali memorinB doHnilionem esse qua-τόν τής μνησικακίας δρον διεκφαίνει τοιούτον είναι^ 
όκο&ν μικρόν τι άνόπιν ύπεκρουόμεθα. Καλ αύτδ 
8τδ ιμή μνησθής ανομιών ημών άρχαίων,ι τοίού-
τίντι παρεμφαίνει τοίς έμβαθύνουσι κατά νουν. 
Έστι γάρ εκείθεν έρανισάμενον φάναι, ώς άπας ό ζή· 
tfiv μή μνηόΤ/ακηθήναι, ούτως άν ποτνιάσηται τδν 
συνάνθρωπου" μή μνησθ}ς, ώ εταίρε, αμαρτημάτων 
ταλαιτέρων είς άνταπόδοσιν δηλαδή, ώς οία μνη
σίκακος. Καλ είη άν καλ ούτω μνησικακία μνήμη 
καλαιών αμαρτημάτων έπλ άνταποδόσει όμο'$. 

ο7. 'Αναλεκτέον δέ εισέτι έκ τών έξω καλ μή 
χαθ* ημάς ακανθών εις ροδόεντα, ώς άν εϊποι τις, 
Α̂ γον καλ τό · Μή μνησικακήσης, εί σύ φυλακήν 

letn pauio superius indtcavimus. Ipaom auteai boc : 
Ne meaiineris iniquitaium noslrarum aniiqaa-
rum", al'»quid simile pertiibet illis qni profnnda 
guiit menle. Dtci namqtre poioat exiude coHccuun, 
quod omnis qni niali memoriam non aentire po-
scit, sic tn biimaiiitale soclura suppliciter depreca-
retur. Ne memlneris, aodes, veternm peccaiormii, 
ad reiributiouem aciticet, quasi mali meinor. fit 
esset eiiam sic niali memoria, velcrum meaioria 
peecaiorum ad similem relribationeio. 

77. Golligendum aaiem esi adhuc eX caeieris et 
non juxla aoe tpinis ia roseutn, ut aliquis dixeril, 
serrooueni, etiam hoc : Ne mali uiemiiicria, si tu 

χατέλαύες. Αξιοί γάρ καλ ούτος λόγος, τδν κακοίς ^ custodiam apprebaudisli. lndicat enim isle sermo 
ζεριτυχόντα μή μεμνησθαι, δ πάθοι, πρδς άμυναν. 
Και ούτω μέν και τούτο. Άλλος δέ γε θυραϊος νούς, 
βι' ού παραγγέλλεταί τ ις , μή μνησικακείν τήν 
Υ'-ικίαν, ύφ* ής ένεοττοτροφήθη εμφαίνει καλ αύτδς 
ι μνησικακίας ι υπογραφή ν. Τδ δέ εντεύθεν έγώ 
βερμότερόν τι λαλών, φαίην άν, ώς ουδέ τδ μεμνή-
σΟαί τι-ος κακού, μή απλώς, άλλά καλ πικρύτερον, 
'ροσχρούειν Αν έ ξ ανάγκης έχοι τή όρθότητι· εί γε 
Χαλ Δαυίδ ούτω μνησθελς πολυπραγμονιϊ, λογιστεύων 
τον Κύριον, τί έπληθυνθησαν οί αύτδν θλίβοντες* 
χα\εύχεται δέ, τών τοιούτων έξάντης γενέσθαι· πο)-
λολ δέ χαλ έτεροι σύν αύτφ, ψυχάς αίσθητικάς εύ-

malts obviam faclam non debcre quod passus sil 
ad viadictam meminisse. E l ita quidem esl isiud. 
Alia vero de janua scnteniia, qui probibehir ne 
quis in hauc a?talcm, a qua educalus aet, mali me-
minerit, nianifestai et ipsa niali memoriai deli-
neatioaem. Ego vero quod exinde esi vividius cx-
primeas, dicerem, quod neque cnjuadam mali, non 
simpliciter, sed eiiaro amare meminisse nece&sario 
reciiiudiaem offendil; si quidem ipse David sic 
recordaas sollichaiar, a Domino "rationein peieus19, 
qaid multiplicali sinl qui Iribulaal ipsum ; et pre-
calur al ab illis iininunie et sanus fial (sicul el alii 

, € Psal. vii, 5 " Ccn ι·. 15. 1 8 Psal. L X X V H I , 8. " Psal. m, 2. 
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mtihi. qtiisensibilesoblinuiTUiit auimas, nec ossuim Α τυχηκότε;, όστέων σήτας, διά τδ έμμέριμνον, καλ 
lineas, ob inquieiitcJinem el dUficuIlalcm itijurias 
oblhiscendi, scnlial. 

78. Si tero (quod majusesi) nobis concet-sum esl 
deprecart ut conculcenms iniinicos, non sotuni spi-
riiales, scd eiiam carnalcs, vel ui idem dica-
inus, invisibiles ac visilules; quaenam est itideiimia 
ei non beue circiiTnscripta pracepiio, quod non 
oponet omnino mali recordari? Sulis eaim niani-
fesiuin est, qaod ille qui precatur ul a visibiiibus 
liberctur iuimicis, in quibus sunl qui irremcdiabi-
lia mala feccruut, prorsus maleiicii memiuit. Simul 
enim ac precem eruclavil cor ut a talibus inimicis 
liberalio flat, siatiin in mentem ascenderual isti. Et 
ecce quoque hsec est memoria mali irreprehensibilie, 

ρή £}δίως έπιλΓστικον τών κακώσεων. 

οη'. ΕΙ δε (τδ πλέον είπείν) καλ παραδέδοται ήμίν 
εύχεσθαι, καταπατείν εχθρούς, ού μόνον Ασαρκους, 
άλλά δή καλ ένσάρκους, ταύτδν δέ φάναι, άοράτόυς 
καλ ορατούς· τίς ή αδιόριστος καλ ούκ εύδιάρθρωτος 
παραγγελία τού μή χρηναι μεμνήσθαί πη κακόν τ* 
σύνολον ; Ούκ άδηλον γάρ, ώς δ τ.ο:νιώμβνος λντρον-
σθαι ορατών έχθρων, έν οΤς καλ οί κακώσαντες 
άκατάλλακτα, μέμνηται πάντως καχοποιίας. "Αμα 
γάρ εύχήν ή καρδία έζηρεύξατο λυτρώσεως τοιούτων 
έχθρων, καλ αύτίκα είς νουν εκείνοι άνέύησαν. Καλ 
ίδού καλ τούτο μνήμη κάκου άνεπιτίμητος , ού σιω
πώ μένη, ούδ* ύπ* οδόντα στρεφόμενη κατά τούς τον-

ιιυη laciia, nec aub denlibus, ad instar imirmuran- Β θορύζοντας,άλλ'έκλαλουμένητορώτερονιΙςΑκρόασιν. 
tiiiin, veraaia, sed ad audilionein acutiue eipressa. 

79. QiioA atiiem isii» fortius esl, fieri poiest ut 
aei velur memoria mali cujusdara ad vindiclam, ei, 
ιι ι evidenlius loquar, ad niali reddiiioiiem ; ci uou-
dain boc ontnino maii memoriae lennino subjaccai. 
Talas autem plane sunl qui lega belli, necessario 
ac iueviiabililer, in inviceni, cx urbibus ei gcnii-
bfks, provocaii, postquam aliqui noa jusle turbaa 
scdiiioucsque ac laesionee agitare cojperuM, foriiiar 
iHeiuiiieruiU mali, nec prius uleni memoriaui di-
iiiiUitut, quam uUioueui exercuecini. Eiboc rursum 
ac rureuui frequeuier eicilalum, iuceudiuia belii 
auecendil, aon exslinguendum, usquedum beueQ-
viuin pacis, curae oblivioae legens, coelilus demis-

οθ'. Τδ δέ δή καλ τών τοιούτων δριμύτερου* έστι 
ποτέ μεμνησθαι κακού τίνος πρδς άμυναν, καλ, άνα-
κεκαλυμμένως είπείν, πρδς άντικάχωσιν καλ ούπω 
ουδέ τούτο είς τδ πάνε μνησικακίας» δρω υπάγεται· 
Τοιούτοι δέ πάντως οί πολέμου νόμψ άναγκαίως, 
καλ ώς ούκ άν εΓη άλλως, ήρεθισμένοι έπ' άλλήλοις 
κατά τε πόλεις, κατά τε έθνη, δσοι, προΰπαρξάντων 
τινών ούκ ένδίκωςτού νεωτερίσαι καλ στασιάσαι 
καλ βλάψαι, μέμνηνται στερεώς τού κακού, καλ ού 
πρότερον άνιάσι τής τοιαύτης μνήμης, πρινή μί· 
λετήσαι τά είς άμυναν. Καλ τούτο κατά τδ πάλιν 
καλ πάλιν συχνά ζωπυρούμενον, πυράν άνήψε πολέ
μου, ούκ Αν σβεννυμένην, έως άν τδ της εΙρήνης 

« U M , bujuamodi cuucta vorans inceudiuiii lewpora- C λαθικηδές άνωθεν έπομύρηθέν μαράνη τήν τοιαύτη ν 
παμφάγου πυρκαιάν. 

π', ΕΙ δή τδ τοιούτον μνημόνευμα καί ή κατ* αύ
τδ άμυνα ούκ έστιν αναντιρρήτως ι μνησικακείν, ι 
Αλλ' δμοιον φαίνεται, ώς εί καλ θήρα συνεχώς άγριου-
μενον καλ έμπηδώντα είς δλεθρον άπαμύναιτό τις, 
καλ τοσαυτάχις, οσάκις δ θήρ άγριωθείη πρδς κάκω
σιν τί δή τδν πολύτλαν άνθρωπον καλ θηρίοις ύπο> 
λοις κύκλω στοιχιζόμενον έ θέλομε ν ήλιθιούσθαι, καί 
που καλ παραβλέπε ιν, έως άν τδ άφύλακτον πλήση 
τών τούτου σαρκών τά στόματα τών εθελοντών λα-
φύσσειν καλ κατεμπίπλασθαι, δέον άφιέναι τδν ούτως 
έλεεινδν μιμνήσκεσθαι, καλ φυλάττεσθαι, χαλ άνύειν 
αύτδ δή τούτο καλ μόνον, τδ διαδιδράσκειν τάς παγί
δας, αίς μυριάκις ένσχεθελς άελ πτοείται κάκωσιν; 

πα' · Τοιούδε τόπου - εγχείρημα κάνταύθα πάλιν 

verii. 
80. ΡΟΓΓΟ 8ϊ lalis memoria consequensque deiea-

VH> non est, absqua couiradictione, mali meuii-
nie&e, sed siinilia videlur ac si farani a*pe fureu-
iem ac ia inlerilum ruenlem aliquU propuisaret, ei 
lioc loiiea qnoiica fcra perniciose farerei; quid 
HiUeraui boimueiu dissimululis ieris undique cir-
t)iiuida:uiii, volumus bebeiem sese negligere, doiiec 
iucusiodiius suia carnibus impleal ora voraie saiu-
raiique voientium, cinu oporieai adeo iniserandura 
permitiere recordari seque cattodire, el id aolum 
nperari, devitare laqueos, quibus ceniiee irretilua, 
acinper maliliam borrcscii ? 

81. In argum«niaif) bujue loei rureain el btc ne* D 
ressario, praster alios plurcs, etei qui legiliroo iu 
impiiarum feedcre a pravo socio palilur injiiriain. 
ISon esi enim quod ιιοιι recordeiur e( ipsc mali 
aibi adversaalis ; sed curam adbibebit iasidtasque 
ponel, usquedam hunc malum corripuerii, vcl, 
anlequara capiatur, alias e viia sustuterit : el 
tion saae reputabitur ipse mall memor .(quomodo 
enim TJ qai, stc operatus, tamen absolf ilur. 

82. Evidenler igitur et bis apparet non ad pro-
puUaiionera simpliciler ac iiideflnile reduci mali 
n^moriam, sed ad quamdam feroceoi ac niorda-
cem in «quilibrium, quse plane non neccssaria nec 
jusla viveaiibus ία Cbrislo est, sed quas laudaiar 

άναγκαίως, δίχα γε άλλων πλειόνων, κείαθω καλ δ 
ές έννομον γαμικήν συνάλλαξιν πρδς φαύλου κοινω
νού παροινούμενος. Ούκ έστι γάρ δτε ού με μ νή σεται 
τού άντιζυγούντος κακού καλ αύτδς, χαλ μελετήσει 
καλ ένεδρεύσει, έως τδν χακδν ή συλλήψεται, ή καλ, 
πρινή λαβέσθαι, άλλως άπαγάγη τοΰ ζήν. Καλ ούδή-
που άναμφιλέκτως είς μνησίκακον ούδ' αύτδς έγγρα
φη σεται, (πώς γάρ;) δς καλ δικαιούται, δράσας ούτω. 

πβ'. Ούκουν άναπέφηνεν έκ τούτων φανερώς, μη
δέ είς άμυναν απλώς ούτω άδιάρθρωτον άνάγεσθαι 
τδ μνησικακείν, άλλ* είς τινα θηριωδώς δακνηραν 
πρδς άντισήκωσιν, ού πάνυ ούτε άναγ>.α!αν, ουτε 
δικαίαν τοίς γ* ζώσιν έν Χριστώ, άλλ' ήν έπαιννίη 



Π CONTRA INJURIARUM MEMORIAM; 4lS 
\, τ:ς ΙΟέλων όφθαλμον έκκόπτειν άντ\ οφθαλμού, Α ab ilto qui vull oculum eflbdere pro octilo, deiilcm 
*?\ £δόντα χαταγνύειν άντλ οδόντος, καλ άντλ χειρδς 
«r.ipiavttv χείρα, χα\ δ~α τοιαύτα· οΤς ούκ άν ευαρε-
ϊ^ϊτοάνήρ επιεικής, δς και εγχείρησα; άμύνασθαι, 
ι!«τδν έχθρον ύπδ ξίφει θέμενος, εΓτε χειρλ σφε-̂  
τίοα, είτε -rij κατά νόμον, παρίεται τήν ψυχήν, καλ 
χιυνούται τα νεύρα, καλ άφίησι τήν άμαρτίαν τω 
χαταχύπτοντι έ; σφάγήν. 

π/. Ε! δέ καλ κανών εξωτερικός γνώμην απευθύ
νει, δτε τις πάθοι, ά κακώς δέδρακε, τότε δή ευθείαν 
δ'κην γενέσθαι — άλλ* έγω ούκ άν (ηλώσαιμι ούδ* 

τοιούτον, εκ δέ τού τής ι άμνησικακία; ι δρου-
χορίσομαι τοπικώς καλ τδν τή; «μνησικακίας ι διο-
ρισμόν. ΕΙ γάρ ι ά μνησικακείν» έστλ τδ « άδικου-
μενον μηδέν άνταθικεϊν, μηδέ άντίβλάπτειν βλα-
κτόμενον, > είη άν έξ εναντίου «μνησικακείν τδ ήδικη-
μίνον τινά ή βεβλαμμένον έθέλειν, ήδη δέ καί ένεμ
αν b τώ ποιήσαντι τδ ταύτοπαθές. » Αεγέτω γούν 
h;, χαλ άπαριθμείαθω αδικίας καλ βλάβας, Ας έγώ 
άλτ,μμελώ έπλ τέκνοις, άπερ είς πατραλοίας έπ* 
1μο\ κατέγραψαν εαυτού;, νχλ πρδς τών αύτοίς φιλ-
ιάτων, να\ πρδς τής ύπερουσίου Τριάδος, ναλ πρδς 
ής δρθής ημών πίστεως. Καλ ού μόνον διορθώσο-
μαι, τοιούτος άπελεγχθελς, άλλά και προδούς έμαυ-
tvv Ισομαι παθείν άπαν χείριστον. 

πδ*. ί ί δέ κατακύπτω βλέπων είς γήν, μή χαλ 
εχανδάλοις περιπέσω, έί &έ κατακλείωτδ στόμα, μη-
χέτις δφις άκοντίας ένερεύξηταί μοι τδ θανάσιμον" 

rxirahere pro dente, nianum auferre pro maim, 
c»ieraqtie similia, quihns non eibl complaceret 
homo ctemene; sed, posiquam ulcisci crepiseet, 
dcinde inimicum eive proprla, sire legali maiui 
sul) ensc posirsset, flecleretnr animo, nervisqne mol-
liretur, ac ciilpam incurvato subgladitim dimitlerct. 

8$. Verumetsi caiion exolericns ditigat stiiHMt-
Uam, cum qnis passus ost, qure malitiose fecera», 
lum reotam fleri justiliam, ego lamen ejnenwdt 
morem imiUri nolledi, sed ab illtus definilione 
qiiod nort est mali memoria juxta topicam, ad mali 
memoriae distlnciionem perveniani. Si enim non 
mati meminisee esl, iujuriam passum non injuriam 
reddere, oec laesum vicissim todere, esset e con-
trario mall meiuinisse, quod aliqnis injuriam passus 
ant laesas voluntatein ipsanique darei operani a 1 
liojus simfle redilendum, qnod passus egt. Dical 
igitur quis el adnumerel injnrias ac Iftsiones quas 
ego (onimitto in iltios qui semellpsos in me parri* 
cidas monstrarunl, sane iu nomine ipsis cliarlesi-
morum, sane in nomine sancttssitme Triuitatis, 
aane ia nomine reciae nosirae fulei. Et non snhmi 
emendabor, lalis facli convicitis, eed eliam me-
ipsuin, tradam ad quodcunqae patiendum. 

84. Si vero iacurvor ad lerram intucns, ne in 
offendî ula incidam , si os occludo, ne firpcns 
acontius adhuc mibi leiliiferum infundal venenuai; 

ϊίδέ τά βλέφαρα συνάγω, καί πως μυωπάζω, δυσω- C si coniraho palpebras et quasi caeculio, a?gre 
ττούμενος άστραπάς έκ τών πολλών κατασπινθηρι 
υμένας έπ* έμολ (ού δήπου γάρ α̂λ έξαλλομένας 
χατά σκηπτούς, δτι μηδέ Ιστιν αύταΐς ύλη προς 
Ιςιμμα, εί μή άρα πρδς μόνον άμυδρόν τι ί κ καύμα)· 
t! δλ τοςδποιώ τά; όφρύς, ούτε γελοία φρονώ ν, καλ 
ίμαυτδν δέ σκεπτόμενος κάνα τδ Γνώθι σαυτδν, 
ti\ αύνοφρυς εντεύθεν γινόμενο; καλ κατ' έμαυτοίί 
ίίΐνδ;, έπείπερ άπλοίκευόμενο; περιπίπτω κακοίς* 

tt διαχριτικδν τάλαντου διατείνας τδ κατά συν-
είδησιν, έντιθημι θατέρχ μέν πλάστιγγι τά έμά 
<?ιλιχά, τ$ έτέρφ δέ, δσα τούτοις άνάπαλιν καλ 
ή £οπή γίνεται πρδς τά κατ* αδελφότητα μάλ
λον, ήπερ τά μή τοιαύτα· εί δε μεμνημένο; παθημά-

ferens fulgara a maliis in me acintillamia (non 
eulin mique erorapenlia sicul fuJmioa, eo quod 
ipsis non esi mateiia ad combuslionem, imi lan-
lum ad obscurum aliquod incendium); si in ar-
cnm sopcrcilia curvo, non per jocum, scd meip* 
suiii consideraae juxta illud : Noscc icipsuin, et 
exinde juncla lenens supercilia, atque \n meipsuni 
gravis, quandoquidem cun; simplicitate ία mala 
jncidam, ai dijudicatricem conscienti:c slaleram 
expandens, in una quidem lance pono aieam bcne» 
volenliam, et io alia, quod est conirariuai, staiuo» 
cl momentum magis ad ea qti;i- fraierniiaiis sunV 
quain ad opposita tnclinat; si passiomnn rucoMatua^ 

των, έπλ μέν τοϊ; χρηστοτίροις ίλαρύνομαι, τά δέ ^ de melioribue quidein bilaresco, ca*tora* aulom ηιά 
>οιπα χρώζοοσί με σκυθρωπότερον, καλ πρδς ώχρίαν letricun^ingunl ac pallidum ; si qwibus coniido fa* 
{ίάτπουσιν* εί δέ, οδς μέν θα^ώ, ασπάζομαι, καλ 
ίεξιάν έμβάλω δεξιαϊς, καλ προσεφέλκομαι, έφ* οΤς 
& ού μοι θά^ος, ϊτέρως Ποιούμαι τήν συνάνΐησιυ 
άνΟρωπικώτερον, κοινωνία; λόγψ τή; απλώς· εί δ* 
αυπάλιν, ού μέν άρτον έφαγον έν ένδεία, εκείνος ευερ
γέτης έμολ κρίνεται, καλ σεμνολογικώς προφέρεταί 
μοιδιά στόματος, δ;δλ μυρία^ σχώυ ένθεσιν έξ *μού, 
πτερναν έστρέβλωσεν εις πτώμα έμδν, άλλ* αύτδν 
οΟχ έχω προτ'.Οέναι, καλ έπίπροσθεν άγει ν τού θρέ-
ψαντο;* εί δε τψ μέν κατ' έμού δπλιτεύσαντι συστέλ-
)ων τά; χείρας είρηναίως προσφέρομαι, τω δέ έπι-
[ίο] ρήσαντι καί τι φιλοφροσύνη; προβάλλομαι· εί 
δε τώ μέν εύλογοΰντι γαληνή μοι τδ βλέμμα, τδν δέ 
σχώπτοντα ίζχ καλ βα,οΰν διοάσκαλον ύπο^&ίττω* 

mtliariter eoe excipio, dexieramque jungo dexieris; 
dequibas aaiem mibi Qducia noa est, aliter occur-
sum honoro per siropUcem communiotiem ; st rtr«-
suui ille cnjus manducavi panem in iuopia benefl-
cus inibi judicalur, et bonoriflce pcr os mcum pro-
ferlur, ismm vero qui, muflis a mc vh!hbua ac-
cepiis,calceniin casuui menni Iniorsit, non possum 
prajrtrre ducereque anleeuoi qui nulrivii; si arma 
contra i«e fereiui manus pacilica lollens accedo, 
irruenlique aliquid benevolenli33 prbrero; si bene-
dicenli secenum oslendo vuUum, irrideniein vcro 
lanquam gravem magistrum horrosro sl gravitcr 
conversantibue assimilor, ne ]oo..isus vidcar istn 
sic veuirabilibus, bisauloiu qui rident ιιυϋ pos^un» 



Ί 

179 E U S T A T H H T H E S S A L 0 N 1 C E N S I S Μ Ε Τ Β Ο Ρ Ο Π Τ Λ « 0 

haerere tanquam veracilcr hilaribus, t-mescens, ne Α' ε · ™U μεν έμβριθώς δμιλούσιν έξομοιουμαι, μη 
irfidcanl, aul sardonico risu exciphnt (mutia si-
quidem per talea passus sum) ; Μ lalia vet agens 
•el paliens videor, cosmmilel aliquis iu n»e nainram, 
etcommuUbor; alias eliim depenere non possein 
qfotl est ia me sive rigidum, aWe benevolum, sive 
timidum. 

85. In medio muliorum iaqueomm pefambiito» 
Quid igiliir me probibelis istos euspicari, quos aae-
pitis circa maleftcia vidi ? Non illos couiribulo, 
recordans qnomodo «epe perperam egerint con-

καλ παιγνήμων δοκώ τοίς ούτως σεμνοπροσώκοις, 
τοίς δ'αύ γελώσιν ούχ έχω προσέ/ειν ώς αυτόχρη
μα Ιλαροίς, δεδιώς, μή χα\ σαρκάζουσιν, ή χαί 
Σαρδόνιου ύποσεσήρασι (πολλά γάρ έγώ χα\ διά τους 
τοιούτους fπαθόν) — el δή τοιαύτα ή δρών ή πάσχω* 
έκφαίνομαι, άλλαξάτωτις έν έμολ τά τής φύσεως,χα\ 
άλλοιωθήσομαι* άλλως γάρ ούχάν Ιχοιμι άποθέσθαιτο 
χατ' έμέ είτε ακρίδες, εΓτ' ούν ευλαβές καλ δειλόν. 

πε'. Μέσον διαβαίνω παγίδων πολλών. Τί ούν με 
χωλύετε, ύτίοβλέπεσθαι ταύτας, ών είς καχ̂ ν πολ
λάκις πεπείραμαι; Ού συντρίβω ταύτας έν τφ με
μνησθαι, δπως χαχώς έσχασαν χατ' έμού* άλλ1 ύπερ-

tra ine; eed transilio vel pralcrcurro, ut adversus g πηδώ, ή παρεχτρέχω, ίνα χατ' Αλλου μέν τίνος 
aliam quemdam efflcaciier hieni* inaniter autem 
adversum roe; lauquam si lupua, juxla proverbiuin, 
sic in vanum oa aperial. Olueraut midi vibicrs, 
quas ex muliis vulneribus fovi, perctissiis el νυί-
neraius instrumentis belli muliis, aliis quidem co-
ntinus, aliis aulem pluriinis cminns ferientibus. 
Quid porro repugnaiis nie circumire vibices, et ad 
unatnqiiamqiie, dolorem placans, apponere leni-
men ? Si vero cuin curalionibus astanl recorda-
liones (proiiaiis eniin omnino necesse esl niemi-
nisse, bic quidem esse jaculum ex arcn; quem iste 
quidain in me leiendil; buc aulcm inclinavfgse lan-
ceam, qua lalis percussil; liuc vero lapidem im-
probe gyratain atligiese, quem jecii fundibalarius 

χάσχωσιν έμπραχταΓ χατ' έμού δέ είς χενέν, ώς ti 
χαι λύχος, χατά τήν παροιμίαν, ούτω διΤστά το 
στόμα είς άπραχτον. ΙΙροσώζεσαν οί μώλωπες μοι, 
ούς έχ πολλών τραυμάτων άνεμαξάμην, βεβλημένος 
τε χαλ τετρωμένος όργάνοις πολέμου πολλοίς, το!; 
μέν άγχεμάχοις, τοί; δέ πλείοσι τηλεβόλοις, Τί 6η 
όχνείτε, περιΐέναι με τούς μώλωπας, καλ καθέχα-
στον έπιτιθέναι άχεσώδυνον παραμυθιού ; Εί δε ταίς 
Οεραπείαις συνεκτρέχουσι μνήμαι (αύτίχα γάρ itav-
τως ανάγκη μεμνησθαι, ώς ενταύθα μέν βολή έχ 
τόξου, δπερ ένέτεινεν ό δέ τις έπ' έμοί * ενταύθα δι 
δόρυ προύκυψε, δι* ούπερ δ δείνα προύτυψεν έκεΓσε 
δέ λίθου κακουργία ένεωτέρισεν, δν έξεσφενδονηβεν 
όνομάκλυτός τις, ώς καλ συνθραύσαί με* άλλοθι δέ 

notue, ad vulnerandam ine; alias autem eneis C χ α χ Λ φ 0 ρ ά ξίφους, πελεκίζειν σάρκας φιλονειχβΰσα), 
icluni, abscindere carnes cunaliim): et ita renovan-
lur menioriae vexationuai; quid ibi facerem bomo 
qui non menlior plaamaliotitm, qua mfbi qUoque 
roerooria* bonum ad benelaciendum inditmn est ? 

86. Slrictus est pngio coatra nie, peneiravilque 
carnca, ei sic cxacerbavii : quid igilur reprcbeu-
dor, in iiunc gladiotmn conjiciftns oculos? Non 
frangoquideii), nec aliter quocunque modo manuin 
ii i illutn mitio : retordor aulcm iilum esse nialuin 
per qnem iuibi iargum vulnus aperlum latain cica-
iricein in gignum iuiprossit. Percugsii me Iancea : 
hxc quidem ab inimico forte benedicilur, lauquam 
Ιει profundam penelrans plagam : sed percuesus 

χαλ ούτως ανακαινίζεται μνήμη κακώσεων · τί έν 
ενταύθα ποιήσω, άνθρωπος μή ψευδόμενος τά τής 
πλάσεω;, δι' ή ; μοι καλ τδ τής μνήμης καλδν εκ
ποιούν συμπέφυκεν ; 

πς·\ Έθρασύνατο έγχειρίδιον κατ' έμού, χαλ εΐρ-
πυσεν έσω σαρκδς, καλ ούτω; ήγριάνατο. Τί ουν 
ψέγομαι, είς τδ μαχαίριον εκεί/ο βλέπων ; Ού θραύω 
μέν, ουδ* άλλως δπωσούν αύτοΰ κατεπιχειρώ· pi-
μνημαι δέ, αύτδ είναι τδ κακόν, δΓ ού μοι τραΰμι 
βαθύ έντακέν ένέμαξε πλατεία ν ούλήν είς παράση
μο ν. Έπληξε με δόρυ* καλ αύτδ πρδς μέν τού εχθρού 
ευλογείται ίσως, οΤα εμβάθυναν είς πληγήν. Ό δ-
πεπληγμένος πως άν έχοι λαθέσθαι, οΓον εκείνο γέ-

quotnodo poseei obliviari, qualiier isla ftieril ln ^ νοιτο κατ' αυτού; Βέλος έπιπετασθέν ένεπάγη μοι-
ipsam ? Telum voliians iuhaesil mihi; quid exiraclum 
ei non confraclum, a?siimaret quis non agnoscen-
duui mibi lelum ipsum esse quo percussus fuerin), 
ei Ha cogerei viram, bona? memoriae ex anima de-
lere iiilclligenlein poienliam? 

87. Non vis, sodes, raeminUse me mali: beaa 
scio, qtioniam nec vivere. Ailamen cgo viiam con-
sequenlemque memuriam servare cupio. Ui evi-
denlius aiilein loquar, v»la3 quidein exiius his 
duobus mi&eri sukil, quod oblivio Πι cbari, nec ille 
qui vexavil noscilar. Aliquie aulem ia sanilatc vi-
vcaa, neuirum abjiceret. Percusal te, inquil; boo 
humanuni esl; fer generosiier, si divinis sermoni-
bus menteni applicas; ne nie reverberes, ne 
quoqne mali memineris. Pulchra libt euni baec, 
fraicr, usqucniodo; loquclurquo tecuin ipsc Deus. 

τί δή ούν έξελκυσΟέν, καλ μηδέ θραυσθέν, άξιο! τις, 
μηδέ γινώσκεσθαί μοι, βέλος αύ.δ είναι, δι' ου πί-
πληγμαι, καλ ούτω βιάζεται μνήμης επαινετής άν
δρα τής [ψυχ]ής απάλειψα ι νοεράν δύναμιν ; 

πζ'. Ού θέλεις, ω οδτος, ρεμνήσθαί με χαχον. 
Οίδα χ[άγώ], έπελ μηδέ ζήν. Άλλ' έγώ καλ ζφην, 
καλ τήν παρεπομένην μνήμην σώζοιμι. Σαφέστερον 
δέ είπείν βίου μέν έξοδοι δυστυχούσιν άμφίτί(Λ 
ταύτα, φίλον τε έκλανθάνεσθαι, καλ μηδε τ̂ ν χα-
χώσαντα είδέναι. Ζών δέ τις ές υγίειαν, ούκ αν οΟ-
δέτερον άποδάλοιτο. "Ετυψα σε, φησίν. 'Ανθρώπινον 
τούτο καλ φέρε γενναίως, εί πρδς τοίς θείοις λόγοις 
έχεις τδν νούν, καλ μή με άντιτύψης, μή καλ μνη-
σικακήση:. Καλά σοι, ώ αδελφέ, ταύτα έως ωδε · 
και συλλαλήσει καλ δ θεός. Λέγειν δε, ώς μηδέ λά· 
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Cji ές νουν τδ πλημμεληθέν, άλλά τούτο μετάστα- Α Dicere vero : nequc recipere debeag in i»eni»m 
οι; άνθρωπου έχ του χατά φύσιν, χαλ ώς οίον με-
τίπλααις, χαλ άτεχνώς δργή θεού. Έκακώθην, χαλ 
έαίγησα. Ού μήν χαλ τήν μνήμην έξήλειψα, δτι μηδέ 
Ιβ-Λ τούτο γε ένεργηθήναι, εί χαλ πάνυ τις βούλοιτο. 
Ή γαρ έχοι άν τις έγγυή-σασθαι καλ τά έν ύπνοις, 
έν ο!ς έστι σκιασθείσαν μνήμην κακώσεως, έωθεν 
δι*{ωγραφήσθαι είς ψυχήν ακριβώς τήν του άνανή-
([αντος; Καλ ούδελς άνθρωπος δυνατός ούτω τά ές 
βοφιαν, δς ενυπνίου φανέντος, καλ κάκωσιν ήδη 
/sOeiaav φαντάσαντο;, είτα καλ έχλαλουμένου πρδς 
ήλιον λάμψαντα, δ δή παλαιδν έθος ήν, μνησικα
κίας ή τδν δνειρον ή τδν όναιροπολήσαντα γράψε· 
ται, εί χαί τις εντεύθεν μνήμη καλ είδησις συ,νεξέ-
βραμεν. Ού γάρ ταυτόν έστι, κακώς διάκείσθαι 
χρίς τινα, χαλ μνησθήναι κακδν εΓναι τινά. Τδ μέν 

qiiod comatigsuni est, lioc eftl homimg a sua ita» 
tura alienatio, velulque transformatio, vereqiie Dei 
ira. Injuriam paasus giim et silui. Noo tamen me-
moriatn abolevi, quia boc non eai poeaibile.eliamsi 
quis vellel. Numqiiid posset aliqaig cauiionem of-
ferre de goroeiis, in quibus adumbrata vexationis 
tnemoria potest mane accuraie depingi in menle 
vigilantis? Niillusest ho»*o saiig in rebug sapientise 
poiens, qui, sommo fncio., per quod vexalionis jam 
ia oblmone posilae repraesenialur imago, deindeque 
posl solU orlum relalo, de mali meinoria vel som-
mtim, vel somniaiorem, licelexinde memoria gcien-
liaquc suscilciur, arguat. Non enim «dem esi ma-
lam Ui quemdam habcre dispositionem, et memi-
nisse queuulam esse malum. Unum scilieet ultionia 

γάρ αμύνης έργον, τδ δέ ψιλής γνώσεως. *Ην Αρα Β esi optis, aliud aulem purae nolionis. Quod idem 
t:u;ov, άργυραμοιβού άφελέσθαι τήν βάσανον λίθον, 
xa\ άνθρωπου διάκρισιν τήν έν τε καλοίς έν τε κα-
κο£ς. Ούκουν διακρίσεως έργον τής κατά πνεύμα, 
μεμνησθαι, ώσπ€ρ ευεργεσίας έπλ άνταποδόσει , 
ουτω δέ κιλ κακώσεως ούκ έπλ άμίνη, άλλ' ώστε 
ίχχλίνειν τούς κακούς.. 

πη'. Κακώς ποεεΤν,Φεέ Σώτερ, μή άν έθέλοιμί, τδν 
χεχδν δέ είδέναι, ώστε καλ έκφεύγειν, εύτυχοίην δ:ά 
«υ, Οίδα κακδν τδν δφιν, καλ ούδ' άν λαθοίμην, ούχ 
δ«ι μήν καλ άντεκαθίστασσαι, άλλ* ώς μακράν αύτου 
γίνείθαι. Είθέ-ποχε καλ αντίδοτου τής έζ αυτού δέομαι, 
δψέ μοι τούτο γίνοιτο, καλ μηδέ προσφεροίμην αυτό
χρημα έχιδναν, άλλά κατά είδοποίησιν μεταποιητική ν. 

πθ'. *β νόμοι , άμ'νησίκακοι ρέν δΓ αίώνος, 

essei, trapeziix lapidein Lydium auferre, horoi-
nigijue in bonis cl malis discrelionem lollcre. Dis-
creiionis igiiur gpiritualia est opus meiniuisse, gi-
caii bcneficenlix, ad retributionem, aic eiiam vexa-
tiouis, aon ad vindicUm, sed ad malorum fngax*. 

88. Μale fac^re, Deus S dvalor, non velim; ma-
luin auieai nosearc, ut illuin effngiam, per le ob<-
lingam. Malum novi serpenlem et non oblifiscar, 
non ut obsisiam, ted al procul ab illo fiam. Si 
vcroquandoque mihi aaiidoto ex illo opiisesi, boc 
mibi sero flat, nec reipsa ad viperam accedani, nit! 
sccandiim apecialem iransmulandi proprielaiem, 

89. Ο leges, quae aunquam mali memores qtii-
ούχ ιίδοτες δέ φιλείν τούς κακούς διά τδ καθ* υμάς C dem fuieiis, sed propler humanilaiem ve.*lram, ma 
ούάνθρωπον* ώ κολάσεις έκεΐναι πρδς δίκην αίώ-
.wa, &y μνησικακίαν ούχ Αν κατειπείν τολμήση 
τις· αννάρασβε ήμίν χαλ τού λόγου, συλλάβεσθε. δτε άν 
ϋγαμεν, άμνηυιχάχως μέν έχειν, μεμνησθαι) δέ 
χαχώσεως. ΎμαΤς μέν γάρ θλφεσε τούς κακούς· 
{μι; δέ μόνον μεμνήμεθα, εί τί που πάθοιμεν έξούχ 
έγαθού άνθρ^όπου, ου καλ έ^αιρεθείημεν. £αρύδέ 
«πως ούχ ή μνήμη τού χαχού, άλλ' ή έπεξέλευσις. 

V* Είτα, ώ λογισταλ τών έμών, έγώ μέν μεμνη-
μενος, ώς χακδν πάθοι μι, πληρούμαι δνομα φορτι-
*ο> ύμείς δέ οί άναιτίως άλογιζόμενοι καθ* ημών, 
τών χαλ ώφελούντων τά πλείω, ποίας εαυτούς άξιούτο 
Λήαεως; 'Ακούσομαι πρώτον, εί γε καλ λαλήσει τις 

losamarenescilia) OJiisiiliie punit«ones aetenta?, qnav 
rum mali memoriain exprobrare nulluaauderet ISuo 
curriie nobis et cum raiioue juvaie, cam dicimns 
nos eseequidem stiie roali memoria, vexationia au* 
leta meiiiinifs«. Yosquidero enim nialosalfligitis, 
iioa autem aohnn meminimue, si quid passi fnerimaa 
ex bomina non bono, quomodo liberetnur. Oueroaum 
auieiri esi oianiuo, non meinoria mali, sed vindicia. 

90. Deinde, ineoram inspeclores, ego quideni 
recordans, quod nialum sim paesus, grave noman 
aorllor: voa aiUenj q»j e|ne canaa conira nos irra-
liotiabiliter feriiaiDi, contra nat qni pliirimum atiles 
fuimus, quali vos ipsos appellalioae dignot jadicatis ? 

«θα^^ηκώ;, καλ τότε Αντιλαλήσω, άπερ υποβάλει- J) firimainaudiam,si quis fldudaliteraudei loqui,postea-
ται το λογιζόμενρν τής ψυχής. Όφιν δρω τηρητικδν 
ετέρνης τής κατ' έμέ. Ποίος ούν ούτ.ω γενναίας 
χι-Λ τής έν έμολ φοβέρας «ύλαβείας, δς έχτεμεί 
"ϊς ψυχής τύ χαλ ύφοράσθαι χαλ φεύγειν, έχθα χρεία 
χ»λ τού άλλως έμολ αύχφ βοηθείν, ε ία αυτοχειρία, 
ιίτε χιλ χατά πρόσχλησιν επικουρική ν ; Αέων έπ' 
έμολ ενεδρεύει, καλ ανάγκη π^σα,.έτέραντραπέσθαι. 
Μεγαλόψυχος ούν καλ Λύκάρδιος δ άξιων, μή δε δ ιέ-
ναι, άλλά π-λάζειν θηρίφ ύποκαθημένφ πρδς θάνα
τον. Τί δέ ού λέγεις, ώ αδελφέ, μνησίκακον καλ 
τον μετά βλάβην διδάσκοντα καλ παιδεύοντα τούς κα-
χώσαντας, καλ ούτω με μυημένο ν, δτι κεκάκωεαι; "11 
πάντως όκνεϊς είπείν τούτο, εύλαβούμενος ψεύσα-
9hit 

quecoiiira loquar, qaas saggeril menlis cogilalio. Ser-
peniem video calcaneum meum observanleni. Naw-
quid ergo aic generosus eril coalra limidam mqqm 
circumspeeiioaein, qui animas suapeciioaem ae (α-
gam aubtrabet, ubi de caatero mibi ipsi succqrren-
duia essei, rive propria maim, siva exbor^aiione 
juvante? Leomibi insidialur et owoiQO necoaae est 
uiiter alioverUiur : magaanimus igilur et genc-
rosus esi qui judicai non es*e limenduro, ged aece-
dondum ferae ad morieni accubanii. Qaid vcro non 
dicis, fraler, roali memorero eiiani illmn qui post 
injunajn docet el erudit malefactorcg, ei i u me-
iniiiit scso fuiisa vexaium ? Numquid boc prorsaa 
diccre lardag, mendacium verilus? 
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91. Ttfleiihu* e Mysia vulneratus est : Acbiltes, Α Ιι*'. Τήλεφος ό έκ Μυσίας έπλήγη· Άχιλλεΰς h 
qui vulncraverai, sanavit. Meminil Mysns mali. Hic 
niemoriae concurril aanaiionis cogiiatum, e.c ad 
graieg inducil. Ncc intermissioncs inimicorum sunt 
utali memoreg.' Etenim in illis badie amiciiia, el 
paulo |>o*t ptigna? maliiia. Et ecce, tiuermtssionis 
amiciiia uieiiioriam quidem liabeb.it mali, non sane 
mali memineral, nec vclerem iram babere videba-
tur; allamen inlerea memoriam babeul ei sptcti-
latoreg, et, omnes iugidiartim viae custodes, in spe 
niali. 

92. Prolndeque ego, si roe «overim implacabilri 
inimicos babere, solerler eog ul malo* deviiabo, 
jn memoria semper rceens. Nou jam inde mali mc-
mini, sed nbique memoriain mali lutoriam babeo, 

καλ τρώσας ίάσατο. Μέμνηται δ Μυσος τοΰ χαχον, 
ΈνταΓ»0α μνήμη συνεκτρέχει τδ τής υγείας ΙνΟό-
μιον, κα\ συνεισάγει τδ εύχάριστον. Ουδέ αϊ άνα-
κωχαλ τών πολέμων} μνησικχκίαι. Καλ μήν έν 
αύταϊς φιλία σήμερον, καλ μετ' δλίγον μάχης χαχίι. 
Καλ ίδοή ή κατά άνακωχήν φιλία μνήμην μέν χα-
κού είχεν, ού μήν καλ έμνησικάκει,' ουδέ χότον 
έχειν έδόχει · άλλ' έν τφ μνήμην έχουσι καλ αί 
άποσκοπεόσεις καλ πάσα φρουρά προδοκής έδοΰ, α! 
κατ' ελπίδα κακού. 

^β'. Ούκουν καλ έγώ, εΓ που γνοίην Ιχειν άσκίν-
δους εχθρούς, φυλάξομαι κατ' άγχίνοιαν αυτού; ώς 
κακούς, καλ νεάζων άελ τή μνήμβ. Ούκ ήδη μνη-
σιχακώ, άλλ' έχω πάντοτε μνήμην φυλαχτιχήν 

quoniaai isii ubique sunt mali, nou ut inemoiv,s D κακού, δτι κάκείνοι πάντοτε κακολ, ούχ ώς μεμνη-
mali, sed ut vere boc ipsuin; niali meinores quod 
si non ita forel , quis assnmeret sibi geipsum 
coiisumere in conliuua recordaiione pravitaiis, η 
cxhnurirl solliciliidinibus, al fremiitii dentium 
subjici, cl excogilare tartarea, el vium bumanmn 
niemiri, et dilabi, et absuuii curarum inceodio la-
befaciioneque inachinationiim, quibus aliquis ferox 
fieri et iu Timonem iransformari possel? 

93. Aitaniau ego, si quoddam apud roe Judicem 
proponerciur geuus bilaris vilae, aliudque rursum 
in cogiiationibus superfluis el moeroribus, conde-
imiaiioucm promuuiarem adversuaacerbitaieni con-
\'\ClMS 

μένοι κακού, άλλ' ώς αληθώς αύτδ τούτο μνησί
κακοι ·' ώς, εΓγε μή τούτο, τίς άν έλοιτο έαυτδν 
άπεσθίειν έν τψ μεμνησθαι κάκης ές τδ διηνεκές, 
καλ τήκεσθαι μερίμναις, καλ είς βρυγμδν οδόντων 
τάττεσθαι, καλ βυσσοδομεύειν ύποταρτάρια, χα\ 
ψεύδεσΟαι τδ ζήν άνθρωπικώς, καλ ύπο^έειν, χαί 
άμαλδύνεσθαι τυφεδδνι φροντίδων καλ μεθόδων τη-
χεδόνι, δΓ ών άν τις άποθηριοίτο, ή καί είς Τίμωνε 
μετανθρωπίζοιτο ; 

^γ'. Καλ μήν έγώ, εί τις παρ* έμολ κριτξ δίαιτα 
ευτράπελου βίου προέκειτο, καλ αύ πάλιν τού χατλ 
περίνοιαν ούκ άναγκαίαν καλ σύννοιαν, προύθέμην 
Αν καταδιαιτήσαι τού έστυμμένου χατά τδ σύμβιον 

iristitiaque tnorobiutera el coutraoiioitem. ^ καλ περινενοη μένου καλ συνηγμένου είς τδ άμειδές· 
. Εχ duobus enim illis, Heraclilo Democriioque, qno 
rwn unus lacrymabundua erai super bumanU iitl-
aeriis ad ipsiua cxperiontiam undique vcitientibue, 
aher aiUem rieu rumpebatur de rebus humanis, iia 
Itaiaocriti partem uiagig cfsem, quia aecuadam ba-
inanam naiuram est, qua proprium bominis eel 
fisu». Fleiaa enim aon in siriciam proprietaiem 
radii, sed rea naiurse adullerat, ideoque noH ipei 
paiurauicr aiuaiur, sed in paseiona et iovile fleri 
as6olcL 

94. Non e&l mali meminisse, ο bomines, omaieo 
recordari mali, dicereque : lllequidam me vexa-
vit, e! laoien inisereatur Deas el illtaa carjigeaiie, 

έπ*λ χαλ δυοίν έκείνοιν, Ηρακλείτου τε καλ Δημο
κρίτου, ών δ μέν άρίδαχρυς έξέβαινεν έπλ τοίς ώς 
εκάστοτε ήκουσιν αύτφ πρδς πείραν άνθρωπίνας 
συμβάμασιν, δ δέ γέλωτα κατε^ήγνυε τών παρ* 
Ανθρώποις πραγμάτων, πρδς τψ Δημοκρίτψ μάλλον 
είμλ, δτι καλ πρδς αυτή τή φύσει τ$ κατ' άνθρω
πον, καθ' ήν ίδιδτης άνθρωπου τδ γελαστικόν. Τδ 
δακρύειν γάρ ούτε είς ίδιον τι άποχληρούται, %*} 
τά της φύσεως δέ που παραποιεί· διύπερ ουδέ φιλεί-
ται αύτϋ ές γνήσιον, άλλ' tl που, χατΑ ιιάθος, καί 
ού μάλα χαθ' έκούσιον. 

ĉT. Ούκ έστιν, ώ άνθρωποι, ε μνησιχαχείν τέ 
μνήσασθαι δλως χαχαύ, καλ είπείν, ώς δδέτιςέχά-
χ ω σ έ με, καλ δμως έλεήσαι δ Θεδς καλ αύτδν παι· 

et mei correcii ; q»od ego faciena Deum prppur D δεύοντα, καλ έμέ «αιδευομενον, δπερ έγώ ποών έ> 
pie babeo, sed proraus flle mali meminit, qni aia-
luoriae conjunciani babet inaidiosum consilium. 
Qnid cogitis gimplicem €1 bonum Jacob in inali 
menioribus inscribere, cuai fralrem Eeati recordans 
guppicaiur, ei pericaium ex illo gusplciem timet, 
ci aublerfugil, ei neqiiit oblivisci qualig in ipeiim 
frater sil, iracundui gcilicet malStiamqae deposiiam 
in corde servans? Quod. si oblivigceretur, non, 
quemadmodam non vult casum praaverteret. 

95. Esi eiiaai noa deleciu &ed casu memoria mali-
tiso, veluii gi milvug adtolana in roemotlam reyocai 
se avicutorum eese rapacem, eisic admoaei quemdam 

τδν βεδν ύιι*ρ έμού· άλλά μνησικακεί π̂άντως δ 
^5 μνήμη σόντροχον Ιχων τήν έπιβουλήν. Τί £ιά-
ζεσθε τδν καλ απλούν καλ καλδν Ιακώβ έγγραφη 
είς μνησίκακον, εί τδν άδελφδν Ήσαύ μεμνημε-
νος ΰφοράται, καλ τδν έξ εκείνου κίνδυνον ύφορώ-
μενος εύλαβείται, και ύποστέλλεται, καλ ούκ Ι/ε·· 
λαθέσθαι, οποίος είς αύτδν ό άδελφδς, βαρύμηνις 
δηλαδή, καλ κακίαν ταμειουχών άπδθετον; ώς, «ί 
γε λάθοιτο, ούκ άν φθάνοι πίπτων, καθάπερ ου 
λεται. 

^ε'. Έστι καλ ούχ αίρετή μνήμη.κάχης, Λλέ 
τυχαία, ώς εί καλ Ικτίνος παραπετασθελς άναμνή«ι, 
άρπαξ είναι δρνυφίων, καλ ούτω προκαλέσεταί τινι 
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βυρίξαι χαλ έπισυναγαγείν «παραφχινόμενά «ου \ edere srbilum, ul con£rcgonlur alicubi apparenlea 
νεόττ:α. Ούτω καλ 0οίζος πολλάκις καλ συριγμδς 
Μμνη?ά τνχ βελει καχωθέντα ή δφει, ώ; έπαθε 
τ· τότε χαχον, ή έξ δφίως ή πληγής, χαλ έπέστοεψε 
τδν άνθρωπον είς έμμέριμνον. 

W\ Ε * Υ°" ν δίδοτε ταύτα, τί δή μόνον άμα νοσφί-
Csi*U τού χαλ νοεΤν καλ έμμερίμνως έχειν καλ δε-
δ.έναι περλ έμαυτψ, δ;, εI μεν άμύνασθαι μελετώ 
τον; «χθρούς, εΓην έχθρος τψ θεψ· εί δέ έκκλίνω 
τηνέξ εκείνων βλάβην, ύμεί; μέν γράφετε με, δπως 
έν α! μηλίδες ύμίν ύπουργοϊεν ; Ό δέ διακρίνων — 
αλλ1 εκείνος ήγήσεταί με καλ άποφανεϊται βεβηκότα 
χαλ ασφαλή, καλ νουν έχοντα καλ οφθαλμούς έν τή 
χεφαλή (τούτο δή τδ τού γραφικού σοφού ίδιον)· δς 
δη παρεξετάζδΐν μέν έμαυτδν ούκ έχω, ίνα καλ πρδς 
εκείνον γραφοίμην ακριβώς · ές δσον μέντοι ίσχνδν 
ίχιαγραφούμένος, ούκ έν ψυχζ τίθεμαι τήν έφ* οίς 
χακούμαι άμυναν, ουδέ μοι πράξις διά βίου τοιαύτη 
χεφαλαιούται* δς γε καλ τδν έπλ τούτοις αμυνόμενο ν 
μάταιου καλ ηγούμαι καλ αποφαίνομαι, ού μόνον ώς 
αλαζόνα κατακρίνω ν, άξιου ντα παντδς ύπερθεν είναι 
τοΰ θλίβοντας, άλλά καλ ώς ουδέ πάνυ φρινήρη. 
Έοικε γάρ δ τοιούτος ούκ είδέναι, ώς άμυνα πάσα 
ούχ έξ ανάγκης έχει τδ δρ$υ μόνον, άλλά που καλ 
άντιζυγούν ευρίσκει τδ πάσχειν, καλ αύτδ πολλάκις 
μονάζον. ΕΙκδς γάρ, καθά τις είπε ν, c έγχειρούντα 
χαλ πράττε ιν κακώς, ι Καλ μυρίους οίδαμεν, οί 
έχδραμόντες άμυνείσθαι, φθάσαντες έπεσον, μηδέν 

pulli. Sic eiiain s.rpe slridor aul sibilus recorda-
tioncin altulil alicu», qui telo vel serpenie jam 
vnxalus est, quoif o)im aliquid mali vd ex serpenie 
τιΊ ex telo, passus sit, et liominem ad cautelaia 
cOMvcrlit. 

96. Si ergo conceditis' ista, quld me sobim absi-
slcre coghis a consilio eisolliritudine et meiu snp«r 
me, qui, aiqttidem vindicare me cogilem ab ini-
mici.% ero inimicus Deo; si vero rieciinem illorum 
vexaiionem, vos quidem pingliis ine quomodo ineli-
dee vobis adjuvarenl? Qui vero dijudicat, at ille 
dirigei me, reddeique flnnum ac lulum, el nienleiu 
el oculos in capiie babenlem (boc porro depicii 
sapieniis esl proprium). Noa habeo quidem com-
parare memetipsum, ui fiecunduro ipsum accurale 
depingar : sed quanlum posaibile esi adumbralus, 
nou ί«ι aniraa pono de quibusvexor vindictain , nec 
raibi lalie aclio per vilam computatur. Insuperau-
tem illum qui &e vimliral vanum acsiimo declaro-
que, non aolum ut ja< taiorem coudcntnans, opi-
nanlem esse super omnia tribulare, sed eiiam ut 
noa oiDiiino sensatum. Videlur cniia talis neecire 
quod onuiie vimlicia r.on babai ex necessilaie 
solam aclionein, sed eiiam conirarlam invenii pas-
sionem, el banc plermnqne aolam. jEquura esi, ut 
aliquis dixit, aggressoreni male proaperare. Innu-
roeros quoque uovimusqui currentes ad vindictam, 
nibil operau roagni,* prius corraerunt:-et riiina 

μέγα δράσαντες· καλ τδ πτώμα ήν ώς δεινόν. c magnanimis erat. Ideo pradensfiac in obscuroncs 
Διόπερ δ φρονώ ν ούτε έπ' άδήλψ πράγματι πολλά 
τυρβάσει, καλ ουδέ τδ θείον εαυτού άπαγάγη. δ τούς 
Γ-άτχοντας καλ μή αμυνομένου; έκδιχείν φιλεί. 

Ιζ \ Ούκουν, καλ δτε έν χρψ γέγονα χρόνου, καθ* 
!ν εγνώσθη μοι τά κατ* έμού φαυλισθέντα, έξον δν 
χιλλα/ήσαι, καλ ώς είκδς Αντιβλέψαι, δμως έσίγησα 
τιπεινωθελς, ώς εί καλ έκωφώθην σφόδρα* καλ πάν
τως έδει οδτο) με διατεθήναι, είδότα, ποίου θεσπότου 
δοΰλός είμι, ούκ έθέλοντος, ημάς τούς αύτψ δεδουλω-
μένους άντεπεξάγεσθαι τοίς έκφλυαρίζουσι τά ημέ
τερα, μενούνγε τά τών ελπίδων πείσματα εϊς τήν 
ΧΧΥ αύτδν πέτραν άνάπτειν, καθ' ής ούδελς ενεργή
σει σάλο; τά εαυτού. Είς γάρ τδ πάν είπείν, δψέ ποτ' 

goiio mulia ciebit, nec divinum auxilium abs se 
rejiciet, quod paiieuies ei non sa vindicantes ulci-
j c i aoiat. 

97. Itaqne eum in ipaum (empas perventsecm, 
quo aofa sunt mihi prava conlpa me facia, lteereu 
qae loqui et naiuraliier oontra nooere, Umen bu-
milialus situi, tanqtiam bebetem valde, ei omniaO 
deccbat me (aliier fdisponi> scientem, qaalis tkv* 
mini siiti servus, noienlis nos qui ipsi servimospra-
gredi contra eos qui costra derident, raiiones au-
lcm spel vuli super ipsins pelraq) volenlis inniii, 
coaira quam nullus ex prsevalnbit fluctus. Et-
enim, ad lolum Joquendnm, sero communis Domi-

h b κοινδς άγαπήση δεσπότης δούλον αμυνόμενου, j) nus diligeie^ seiviiro se vindicanlem el ex ipiius 
κα\ μή Ιξηρτημένον τής αύτοΰ δυνάμεως, καθά δη 
λοί χαλ δ Ψάλλων, έπλ τψ;όνόματι Κυρίου άμύνασθαι 
του; δσοι κυκλούντες έκύκλουν αυτόν. "Αλλω; δέ καλ 
su; άν Αμυνείται ό στρέφων είς νουν, οίου μακάρι· 
σμού δ τοιούτος έξω πίπτει, μή τώ χίρε συνδέων, 
χαλ προτιθελς έαυτδν τοίς ή παίειν ή πατείν έθέ-
λοοσι; Κακο^ημονέίται ό κατά θεδν άνθρωπος · καλ 
τί τούτο πρδς αύτδν, εί φρονεί τά τής γραφής; Όνει-
έίζεται · καλ τί άν αύτδν βλάψοι ό τοιούτος ψόγος, 
ούχ έχων διαβαίνειν είς ψυχήν, εί τις ακούει στεγα
νότερου ; Διώκεται · καλ μέχρι τίνος; Ού γάρ δήπου 
καλ υπέρ τά,Γάδειρα. Εί δέ καλ τούτο, εγγύς αί τών 
μακάρων ίστορούμεναι νήσοι, καλ καταπαύσει είς 
εύτάς. 

potcniia, ιιοιι pendeutcm, sicuc explical ille qui 
psailil, se in nomine Domini propnlsare eos qu| 
circumdanles circiuiidabant enm. Alias aulem quq-
niodo se viudicaret ille qui revolvii iit uiente de 
quali bealiludiac lalis excidat, qui non, duabus l i -
gatis inanibus, se submillil illis qui ludcre vcl con-
culcare volunt? Maledicitur liomo qui secundum 
Deum est; quid hoc ad illum, si modo Scripturarn 
cogilet? Conviciis pelilur; quid lxderet eum bu-
jusiuodi viiupcralio, qute non polesl ad auiaian^ 
transirc, dunimodo qais leciiis audiai? Persecu-
tionem patilur : usquequoiNon cerie ultra Gades, 
Si vero ita esi, prope sunt celebrauc beatorura in-
sula?, in eisque requiescet. 
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cum cxptobraverint vos, ac persecuti fuerini", > 
et reliqiium ; in quo poniiur eiiam omne verbum 
caluniniosum ac falsum propter Deumillatum. An-
noa porro baec omnia pluerant contra nos, nubnla 
super nos impendenie, quam "vapores bumidi pa-
triotici victiis et odii exlranei, ejevaverunt et in 
densmn contraxerunt? Convicia passi sumus, quoU 
quoi opprobrium inferre possunt. Persecuiionem 
suslinuiinas, qu*£ pendet ab osoribus, qnibns pra> 
sentia loca non esse capacia repcrluqtur, qunsi sane 
nobi3 lolnm replenlibus, el bunc uniyersuna cxte-
ris non babilabilem facienlibus. El tamen nihil 
magis quani nos circumscriptum. Qtiantuluno enim 
occupabil tocum, pulex unus, al cui magnus David 

c Μακάριοι έστβ, 
δταν δνει?ίσωσιν υμάς καλ διώξωσι, > καλ τδ έξης 
δλον, έν ψ κείται καλ πάν £ήμα κατήγορον ψευδές 
τε καλ έπαγόμενον Ενεκεν τοΰ Θεοΰ.Ή γάρ ού ταύτα 
πάντα καθ' ημών βέβρεκται, νέφους ύπερκρεμασΟέν-
τος ημών, δπερ άτμίδες κα\ υγρού, μέν ήμεδαττον 
βίου, καλ μίσους δέ άλλοτρίου, ύψωσαν καί συνέστη
σαν είς πύκνωμα; Όνειδίσθημεν, δσα καλ πρδενεγ. 
κεί/ αίσχύνην Ιχει. Έδιώχθημεν τδ γε ήκον είς τους 
μισήσαντας · οις ούκ είναι τά Ινταΰθα χωρητά ένέ-
σταται, ώς ημών δήθεν τδ πάν πληρούντων, καλ την 
ενταύθα οίκουμένην ποιούμενων άοίκητον τοις λοι-
ποίς. Καλ μήν ουδέν ημών εΰπεριγραπτότερον. Πη-
λίκον γάρ καθέξει τόπον ψύλλος εΤς, δποίω χαλ δ 
μέγας Δαυίδ είκασε ν εαυτόν; Έ££έθη καλ καθ* ημών 

semetipstim assimilavil ? Pronnntiatum est eiiara ^ 0ήμα» ού τόδε τι άχλώς, άλλά πάν. ΟΓμοι γάρ, ων 
contra nos verbum, non hoc aliquid simplicilcr, 
scd omnc. Nam ebeu! qualia audivimos\ plcraqne 
placer nequeunt linguae qu33 didicit bonesin loqui, 
An vero non fallaciter haec dicia sint, sed ex veri-
lal*, noadum quidem criminoeam percepi demon-
strationem : erc« vero ceriamiuig slaiio, c( si co-
ronam merueril adversum noe qni procedere contra 
fuerit ausue, corruam et a dNina beatituriine et 
ctiam a viia. Sed et si verbum < propter me ι bic 
convenlt {propler Deum enlm mibi sunt hiijus-
modi passione», et propter justiiiam et veriiatem 
ejus); non amplitis decerlare volo, ne revdans 
molcsla, propler quae sieii a^versarias et liic con-

ήκούσαμεν, ών τά πολλά ουδέ δχείσθαι δύναται εί; 
γλώσσαν σεμνά φράίειν μεμαθηκυίαν. ΕΙ δέ μί; 
ψευδώς εκείνα λελάληνται, άλλά πρδς άλήθειαν, ουκ 
Ιχω μέν κατηγορικήν άπόδειξιν έτι μεμαθηκώς· 
Ιδού δέ βήμα πάλης · καλ εί στεφανωθείη κατ' έμού 
δ προβήναι τεθα^ηκώς είς άντίπαλον, έκπέσοιμι 
καλ τού Οεόθεν μακαρισμού, καλ τού έχειν ζωήν. ΕΙ 
δέ καλ τδ « ένεκεν έμού > άρμόττει ενταύθα (θεοό 
γάρ μοι ίνεκεν αί τοιαΰται πάθαι καλ τής κατ' έχεί
νον καλ δίκης καλ αληθείας), ςύκ έθέλω τέως έπαγι»· 
νίσασΟαι, μή καλ άποδεικνύς τά φορτικά, υπέρ ων 
ένστάτης προεστώς έξέκαυσα έγχώριον κατ* έμο5 
πυρκαίάν, ακούσω ποθέν, ώς Ιδνύ δ έξαρνο; το5 

tra me snccendi incendhira, forte audiam < ecce Q t μνησικακείν > ενισχυμένος τφ πάθει άλίσκεται, 
qui mali meminisse negat coactas paasione con-
vincitnr, ι hunc sermonem extraneum, nec nobi-
lem nec strenuum, resonantiam Hngaae iahonesta 
canentis, et talis quoe balbulire nugas ei nihH op-
portunum loqui sciat. 

99. Sic ego non ulcisci macliinor, sed el cujus-
libet buja9inodi personse negoliique importiiniia-
êm el imperiiiam etmane sludium obse.rvo, judi-

fans et hoc ^x me, quod ilki qaS maledicuniquem-
dam non prorsiis â i usu dicendi alienmn, in repre-
bendenlem aciem inire yidenlur. Onmis au:eai 
lalis dilectus esset rationem babepti , aecunduni 
isuid : c Reprebende sapientem, et diliget te?1. > 
Addo tamen hoc pro veritate, quod, ubi qmdom 

παράμουσον τούτον λόγον, καλ ούκ εύγενη ουδέ δρα-
στικδν, άπήχη μα γλώσσης ^δουσης ανάρμοστα καλ 
οίας βατταρίζειν είδέναι καλ μηδέν λαλείν καίριον. 

Ι^θ'. Ούτως έγώ ούτε άμύνασθαι τεχνώμαι, χαλ 
παντδς δέ τοιούδε προσώπου καλ πράγματος άχαι-
ρίαν καταφρά^ω καλ σκαιότητα καλ σπουδήν ύπίχ·-
νον, κρίνας καλ εκείνο πρδς έμαυτού, ώς οί καχολο-
γοΰντές τινα μή πάνυ έστερημένον τής έν λόγω 
διαγωγής, είς ελέγχοντα δοκού,σι τετάχΟαι. Πάς δε 
τοιούτ.ος άγαπητδς άν εϊη τφ λόγον έχοντι κατ α το 
ι "Ελεγχε σοφδν, καλ αγαπήσει σε. ι Οροστίθημι 
μέντοι κάχεϊνο πρδς άκρίβειαν, ώς, ένθα μέν φίλος 

amicus reprebendic, ibi prorsus esl jucunda reprc- ρ ελέγχει, έκεϊ πάντως κφλ ήξύς δ έλεγχος, καλ διδα; 
bensio, et erudiens et sic corrigens; ubi yero ini-
micus esi <jui reprehensionis acerbaa verba pro-
ferl, ibi jucundiiatem rcprebensio seciun non af-
ierl, eo quod ex ore non amico, nec mellifluenie, 
sed eruclanlp qu«cunque loqucns audienti pulat 
esse niala, exii. Non yero tamen hujusmodi reprc-
bensio cessat, quin utilis s|l. Quemadmodum 
enim qai corpus sanqm vult, eliam, plusquam ip-
lum mel, amanim absinlbium aestimabii; sic et qui 
vult aniina sanus esse, quod utile esi emendicabil, 
eicul ab aroica locuiione; sic etiam ab illo qui ui 
inimicus loquitur. Itaque, sicut invenk quod ad 

σκαλικδς, καλ ούτως έπιστρεπτικός · δπου δέ έχθρ^ 
δ άναταράττων τά είς δριμύ ν έλεγχον, άλλ' έχε! σε 
ήδονήν μέν δ έλεγχος ούκ έπισύρεται, έπελ δή μηδέ 
φιλικού πρ^ισι στόματος, μέλι αποπλέοντος, άλλα 
έξερευγομένου, άπερ δ λαλών οίεται πρδς κακού είναι 
τψ άκούοντι. Ούκ έστέρηται δέ δμως ούδ* ό τοιούτος 
έλεγχος τοΰ προσιτδς εΐναι. Ός γάρ δ μελετών υγιαί
νει ν ές σώμα , τιμήσεταί ποτε καλ πρδς αύτοΰ μέλι
τος τδ πικρδν άψίνθιον, ούτω καλ είς ψυχήν εύεκτείν' 
έθέλων, έρανίσεται τδ ωφελούν, ώσπερ άπΙ> φιλικής 
λαλιάς, ούτω δέ καλ άπδ τοΰ πρδς έχθρίαν λαλούντος. 
Ούκουν καλ ώσπερ έκ φίλου ευρίσκει τδ κατορΟούσθαι 

••Matih. ?, Π . " ΡΓΟΥ. ΧΙΧ, 25. 
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είς εύθυ αρετής, ουτω χαλ άπδ δυσμενούς» εί καλ Α virtuUa recthudinei» dmitex amieo, sieetfcbhoste 
έχείνο μεν γλυκέως, ύποπίκρως δέ τούτο. Αογιείται 
γαρ εύ μάλα ορθώς δ άχούων κακώς, δτι άληθεύον-
τος μεν τού εχθρού χερδαίνει σωτήριον τι δ κακολο-
γούμενος. διότι φέρει θριαμβευόμενος, χαλ κατα-
νΰασεται ές ψυχήν, καλ φεύγει τήν είς τδ κακδν 
έπιμονήν, λέγων κα\ αύτδ τδ ι ΕΙ ουτω γνωστδν γέ-
γονε, »̂ καλ θεραπείαν τινά Ιχων τήν έν κόαμω κα-
τάχρισιν. Καί ούτω μέν, είττερ αληθεύει έχτιθελς δ 
έχθρδς τχ του μισουμένου κακά · εί δέ καλ ψεύδοιτο, 
άλλά καλ τόδε κέρδος μέγα τφ κακολογουμένω, καλ 
ού μόνον δτι, ώς οίδαμεν * μαχαρίως πάσχει κατα-
μαρτυρούμενος ούτω ψευδώς, άλλά καλ είς τδ μέλλον 
ρυθμίζεται, διανοούμενοι, ώς εί καλ μή ποιήσας 
χρωματίζεται ούτως, οίος Αν είκονισθείη παραπε 

infentd, lloeiqnldem daleiter lllud, boc aniemama-
re. Reefiseime namqae repulat qni male andft, 
quouiam, inimico vere quldem loqueale, lucratrjt 
aliquid aalatara maledictos, eo quod fert ttiumpha* 
Kter, ei anima compangiiur, et in ma!o pereaverait* 
\hm fugit, dtcaiia ei hoc ipsum : « Bi noium fa<-
ctom eai; t «i quamdam curationem t\ mimdana 
coademaaitone traheni. Et ita quldem eet, ei verax 
est iaimicaa odioai mala explican*; sfi vero men-
itainr, hoc eiiaei niagnum lacram est waledktlo* 
uen palfemi,. aoa eolum, ffnia vekill sclrmie, qiil 
*4e faltaciter malo lestimouta lacestltur, beale pa-
liior, sed etlam qoia in poaiaram recte dirigilor, 
coasiderana, qitod ai quidem non operalua «aliter 

πτωχως είς Αμάρτημα. Ούτως έγώ φρονών π*ρλ ° deptogilur, qualia repratteniaretiir in peceatam pro* 
αμύνης, ούχ άν γενοίμην τού άμύνεσθαι, μή χαλ 
απιγάγοιμι έμού αυτού τδ σώζε σθαι. 

ρ'. Άλλά μή μοί τις ενταύθα σοφιστικά παίζειν 
Ιθέλων ύποφερέτω, χαλ χάριτας έποφείλειν χρήνα* 
αναφανδά τοίς χακοποιούσιν » είπερ τδ τοιούτον κα-
χον κτλ είς ίατρείαν τοίς είδόσι φέρει ν εγγράφεται, 
χαλ είς διδασκαλίαν, χαλ είς ευεργέτημα, χαλ ε*ς δσα 
τοιαύτα · μηδέ άξιούτω ημάς τδ κακδν, δ τήν ε μνη-
«χακίαν ι παρανομάζει, μεταγράφειν είς άγαθδν, 
χαλ άντονομάζειν, ώ; δήθεν καλόν · ίνα ούτω χρεών 
είη, καλ διδαακάλοις έγγράφεσθαι τούς κακοποιοΰν-
τας, ώς οΤα πρδς άρετήν επιστρέφοντας τδν κακού* 
μ ε ν ο ν , είπαρ εύ έχείνος φρονοίη, χαλ τήν κάκωσιν 

Japasa. Ste ego de vtadicta aentleos, ad viadieaa* 
dom baod veoirem, ne procttl a mo salulera efflciam. 
- 100. Aliamen ne qole mibi volens bic joeoae 
•pponere sapbtaiiea, dicat gratiae etiam aperte 
mdefactatilbaa asse reddendai, siquidem Imjus-
modi malnm ia curaiionem ierre scientibue ceiw 
aetur, et ia diaciplinam, ei in beneflcium, ei iii 
aJU aimUia; neqoe exieliiwt malum, qubd maN 
memoriam eognominat noa, inier boaa reiWrre, 
alilerqoe nemiaare, qnasi aeiUeet boaain; iia ul 
opaa eaaet, iotar magiilrof iaxtribi roalefaetatip* 
uaquamad vJrluieia.converleaiee vexaium, <ktm-
modo qaidam illa r«eia aemiat, ti vtxaiiOM» pto 

ανάγοι πρδς παίδευσιν, Αναλογιζόμενος, ώς ούκ C vebac in dtaciplinam, repalans quod- non opara-
αγαθά πράξου ευρίσκει τούς κολάζοντας, λέγων «ου 
χαλ αύτδς καιρίως, δτι τά έργα τους λόγους εύρί-
εχεται, χαλ ώς νοσημάτων ψυχής τοιούτον φύεται 
νοσήλιον φάρμακον. 

ρα'. Μή δέ) τοιαύτα τινα ύποκρουέσθω τις παίζειν 
ίθέλων χαλ γελοία σοφίζεσθαι. Πρώτα μέν γάρ δ 
τοιούτος άκουσεται, ώς, είπερ άγαθδν αυτόχρημα τδ 
χχχοποιείν, τί δήποτε δ καχδν ποιών αύτδ τούτο 
χοθέν έλεγχττχώς όνειδιζόμενος όκνεί άκουειν, χαλ 
δυσχεραίνει τδν λόγον, καλ ού χαίρει μανθάνων οί-
xtibv Ιπαενον; Άλλά ή ρύει τά ώτα πρδς τδν δνειδον, 
ή ακούει μέν, άντερεύγεται δέ γογγυσμοΟς, καλ 
οριζόμενος, δτι χακοποκί; Έπειτα δΐ προσακού-
οτται χαλ, δτι λαλεί μέν ό ούτως άξιώσας πράγμα 

ΐυε boaa, adolaiarei infenii, dieena avtem eiiam 
ipse oan impartuaa, quod opera raiionea inve-
Rtont, ei ianqaam animax morborttfli lale prode-
dtHraaluure remedioro. 

iOf. Non sane laiia qwdam aliqnis, htdere vo* 
leni et jocoae aophisliceqao cavitlari, profarat. 
Frimo qaidem enitn aodiel, qeod, si bonutu retpsa 
eat walefacere, qold undain malum fatlentem d-e 
hoc ipso vRuparattoDean ao reprebensk>nem audira 
pige4, bioqao stgre fert aermoneni, nae dfscera 
asam taadem gaadei f Sed vel ofeturai auree ad 
eiprobrattoatn, vel andit qtidem, a< murmaf 
ernciat, «tiam iajuris liabeaa, quod mafftfactt ? 
Deiuda voro qiioqae aadiel, qaod loquitvr quldem, qtri 

τολμηθήνοη δυνάμενον, χαλ παραλαλεϊ έπιείκειαν. ^ judieavii Ha rem ansa poesiWlem, eed extra «en-
Αυνάμεθα γάρ ούτω ποιείν, καλ όνομάζειυ τδν έχθρδν 
μεν άλλο τ« σεμνδν, καλ έντάττειν αύτδν μέν ε!ς 
ευεργέτου τόπον, τδ δέ τών μωλώπων έξοιδουν χαλ 
Οφαιμον είς πάχος εύτροφον τιθέναι, φιλίφ χυμφ 
χρωζόμενον τδ κατά ερύθημα, τά δέ ραπίσματα είς 
φιλήματα, τάς βλασφημίας είς ευλογίας, τά κατα-
ττύσματα είς μύρων χεύματα, τούς έχ τριχών έλκυ* 
σμούς είς χτενίσματα, έφ* οΤς πλόκαμοι πρδς κάλλος 
χέχυνταΓ. Καλ δυναταλ μέν αί τοιαΰται μετωνυμίαι * 
ούκ οίδα δέ, εί έκφευξείται δ ούτως άντονομάζων 
ευτραπελίας έγκλημα, καλ τδ είρων είναι, καλ κλέ-
κτειν είτε έαυτδν είς νοήματα, καλ τδ έν άνθρώποις 
χοινωνικδν έξαλλάττων ούτω, καλ άλλοφωνών, ώς 
ίίπεΐν, καλ άντιφράζων αλλόκοτα. Μήί:οτε δέ έπ' 

P A T B O L . G a . C X X X V I . 

eum loqottur. Possuinas enim lic facere tiomi« 
nareqtro iniinvcum aliud quid bonceium; «t ipsfiin 
qnidem in beneflcf locom proveliere, plagarum 
auiem taroorem et ruborem in nulritoriam pln -
guedinam, amico sacco rubescentem, inscribere; 
alapas in oscala, blaspbemias in benedicliones, 
epuiamenta in ongucntomm fusioiie*, capillomro 
circinoa ia comptum, quo polchre couax fliiunt* 
Posslbiles quidem sont bajusmodi inctonymia* : 
non aulcm scio, an qai sic antonomasiice loqui(ur, 
seurrilitatis vocamen effugiet, aec Jocnlator dice-
inr, aut aon in ccgiialionibus se sedacem habebi-
tnr, sic, quod commune est in bomimbus, hnmB-
tans cxtranearoqne fere Hngtiam loqnana, et pet 

16 
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γλώττα είπεν, ή 
δέ φρήν ασύνδετος χα\ άσΰντροχος. Τυχδν δέ τα-Ivdatar iaUd: Ungua diili, meita vero n#a eral 

txmaora nee concinens. Feraaa auiem ipaa ataroti 
erdlaom e«m iia ladooie ι QtiU acll an vivert 
tilidemac mori? et canera. ISonoe eoin Idem 
1«sui 9*1 dime : Qaia scll a* eoospoert ait aio-
pltcti, virgaque fitrire amiee taltttare, el rdiava, 
quibua Μ Jactabit ille qai oaalefida repolari veta 
baacficia judicat ? 

102. Noa igiuir potaem, qaeu»dro*luin pat an-
leftoauiiam vecare, aic nac ia idtpeura ponare 
teagbtrum eara qri Μ raala ttacial. NaiU ealm 
nagiatratia yexaiio maliiia repuiaiur: qnod auiem 
pdr maieticNHn it, roaliiia nomioe laxaiur, et 

χδήσεται χαλ αύτδς μετά τοΰ «αίξαντος τό · Τις 
ο*δ·ν, tl τδ Cfiv μέν Ιατι χατθανείν; χαλ τά έ φέξης. 
Τ Η γάρ ού τοιούτον παίγνιον καλ τδ φάναι* Τίς οΐδεν, 
εί τδ χαταπτύειν άσπάζεβθαί έστι, χαλ τδ δ α πί ζει ν 
δεξίωσις, χαι δσοις τοιούτοις έναγλαΐσχται δ άξιων, 
τάς χαχοποιΐας είς αυτόχρημα ευεργεσίας λογίζε-
σύαι; 

ρβ\ Ούχ άν ούν δυναίμην, ώσπερ άντονομάζειν, 
ούτως ουδέ είς αύτδ τούτο διδάσχαλον τιθέναι τδν 
έμο\ χαχώς προσφερό μενον. Ουδεμία γάρ τών διδα
σκαλικών κακώσεων είς κακίαν εγγράφεται* αύτδ 
δέ διά τδ χανοποιείν κακίας τε ονόματι επιγράφεται, 

Φαο »oa ptocat. Ooaa quidein snol omnia diaci- χ β \ β β ψ φ α · ί τ α ι . Καλ αγαθά μέν πάντα τά έκ 
fUoamm aearba, injuria, vexalioaia minfla, mtna- * διδασκάλων δριμύ^τοντα, ή κακολογία, ή τή; κακώ

σεως απειλή, τδ της απειλής προαγόμενον είς Ιργον, 
οί παραβλώπες έντρανισμνόλ, τάλλα. Ού γάρ χατά 
κακίαν, άλλ* αρετής παίδευσιν έπιτετήδευται. Διδ 
χαλ προστρέχομεν τοΤς ούτω δβδάσκουσι, χαλ μισθού 
τάς έξ εκείνων κακώσεις άλλαττόμεθα, καλ έχοντες 
έπαχδιζόμεθα τά βαρύτατα * κάν εί μή ούτω πά-
σχοιμεν, έχτρίχομεν έχείνων τών διδασκάλων, τών 
άχράτως μέν γλυχαινοντων, πιχρχένειν δέ ούκ είδδ-
των* γίνόμεθα δέ ύπδ άλλοις, οί τφ ήπίω συγχιρ-
νώσι τδ δάχνον, χαλ ούτω λύπην ένσπείροντες, εύ-
καρπίαν προκαλούνται τήν έσύστερον. Καλ τοιαύτα 
μέν τά τών πικρών διδασκάλων, ών τέλος δ αύτόθεν 
γλυχασμός. Οί δέ γε χακύνοντες πίκραίνουσι μέν, 

4*α iadacant dieciptiaami aed οι perdaftt. Si c βύχ ώστε μήν δΛασκαλικώς γλυκαναι, άλλ' έξολέσαι. 

in oput prodocMa, torvdram octtlonun amje* 
<ioa, at reliqua, Nao enim ad mrdttiata, aedtf w-» 
iiiUa infdrmaaonem adinvaau aaoi. Idoo eon* 
cerrimui ad i u doceaiea, ei mmeda paakiooea 
illorum comipuianuia, ei Kbaaier graviaeitoa aoati-
eamoa. El si non iia pati velimoa, excorrimaa 
<qaidam ab Ms roagiairis, qui pure dulces auni, «t 
asparari neaciuni; Intja amem tob auia, qii a»V> 
$cani€«m daki amarum, ei iia tnoBroram iawaa»» 
Μ , palcbra» In poatemm educuni meueai. Talla 
faldem aaat qaae penlnant ad amaroa magiatm, 
αραπιά aaie eai dalcedo. Qui vero aalafaciunl, 
fumtant quideaa aaiariiiidinen» MHI Uoieii al dal^ 

qaia aoieta prabe et abtqoa aiali namoria tWii, 
doicaJitiem lecundimi viitaiem aeatit, at » k qa\* 
dkomaai aecandtioi Oeomol per Uera, ei ex Dea« 
oc virtotla, quae in paUenlia aat, ftnla; aed qai pro-
ΐαΐίέ aiaaritodiMm, noo oradivit, imo, qood ad ip-
aun altinet, perdidit. 

t^3. N4W FgUurin raagiflrum ΙΒΙΙΗ aopbisiica 
^Mia poaat adfaraarium» cujue Interesi, noo juxu 
diacipliaam aiva verbia, «Jve operibaa, ad yirtaum 
coavarteffa, sed, veluli ai qaa aarnWara fera val 
faiman q u e a d * » cooavmaret, α vUa abdoeere. Bia 
apportime, paio, mperaddo, εμιοά, a| vel ab iaU 
wicia uiittiaiem pereipare diligeBlioraa recU agst« 
tiwi el solerur axoogiutum aat. Ια lenietiiiaai dieta 

Εί δέ τις γενναίως φέρων χαλ άμνησικάκως γλυ
κύτητα πάσχει χατ· άρβτήνι * λ ^ά τούτο μέν χατά 
βεδν, χαλ διά βεδν, χαιθιού, χαλ τέλος έστλν αρετής 
τής έν υπομονή· δ δ! πικραίνων ούχ έπαΒευσεν, 
άλλά τό γα είς αύτδν ήκον ανάλωσα* 

ργ\ Μή μοι γοδν σοφιατιχώς είς διδΑσκαλον έγ-
γραφέτω τις τδν άντεκχίμενον, χαλ ούπερ σκοπός, 
ούχ έπιστρέψαι παιδευτιχώς τά μέν λογτκς, τά δ' Ιρ-
γοις βίς άρστήν, άλλά ύπεξαγαγείν βίον, ώ' *ί καλ 
Οήρ ώμηοτής ή χαλ σκηπτδς αναλώσει τινά. Τούτοις 
προσεπάγω χαιρίως, οίμαι, ώς, έάν καλ παρ* έχδρών 
ώφελείσθαι τούς σπουδαιατέρονς δρδώς τ* έγνωμά-
τευται, χαλ δαξιώς μεμελέτηταν, άναΗ»ΰμεν οί τά 

τadigeniea eruimua eaae quandoqae vel inimiciii» 0 είρημένα γνωματενόμενοι τδ είναί ποτι καλ της Ιχ-
mtf imro aliqtffd commodum. Sl eaim bi&miconi ia 
beatficam ordioemus^l aiagitlri loco iaacribamtia, 
uon jam declarandom eril qood poaaibile ail ex 
iainkia alilitaiam percipere, sed poiiuj quod aa-
tnrale ait ex beneficie ev roaglelria qooadam exci-
pere commoda. Εί sic qiiklem e f ka lolleiur qui-
dem aiiUssima aententia, aobsUioetur auiemquod 
vit aadilum aliquis ridebiU 

104. Scio quidem quod aliqaia reepondabti, et 
inioper graiias eaae reddendas bosiiliier agaoiibus, 
siquidem proraus aliqaaada sant otiles. Talis aaiem 
aadirai a me, qeod si gratiaa iaii* aovi, eom peĉ  
cator ab illis per converaionem in melioreia sum 
wutatus, aiumon noa sanc bac iela rationc fimal 

Ορος μέγα *ι ηροσωφέλημα. fii γάρ τδν έχίρδν είς 
εύεργετούντα τάξομεν, χαλ εΙς διδάσκαλον μεταγρά-
ψομεν, ούχέτι άχοφαντέον, ώς Ιστι χαλ έ£ έχθρων 
ώφ^λειαν σχείν, άλλά μάλλον, ώς άρα πέφυκε χαλ 
έξ εύαργετούντων χαλ διδασκόντων ώφελείσθαι τινάς. 
Καλ ούτως έχ τον βίου οΐχήσεται μέν γνωμάτευμα 
χρησιμώτατον, άντεισαχθήσεται δέ, δ μή καλ άκου
σας τις έκγελάσηται. 

ρ9. Καλ οίδα μέν, ώς ύποκρουαχταί τις, χαλ είσέτι 
χαριστέον είναι τοίς.έχθραίνουσιν, είπερ δλως δπωσ-
ούν ώφχλούσιν, Άκούσοι δ' άν ό τοιούτος έκ γε έμού, 
ώς, εί χαλ οίδα τούτοις χάριτας, έφάμαρτος ών χαλ 
βελτιούμενος ύπ' αυτών είς έπιστροφήν, άλλ* ού δή-
που τφ λόγφ τούτφ σύνοιδα, χαλ αγαθούς αυτούς εί-
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ναι είς έμέ δτι μηδέ προτίθενται τήν ώφέλειαν. Άλλ' Α n*vi ίρ οι «rga m« boMO aaac, uiai qtjod ptoferaa* 
αυτοί μιν είς κάχωσιν βάπτουσιν, ή δέ κάκωσις, 
θεοΰ μεταποιούντος, Αλλοιούται είς τδ λυσιτελές· δθεν 
ούΤ δν αύχήσαιεν χατά τους διδασκάλους, ώς Αρα 
τά/δα τινά κακώσαντίς έδίδαξαν αίς αγαθόν. Άλλ* δ 
μβ> διδάσκαλος θα^ύντως άν έναγλαίσηται τψ δε«* 
6 δαγμένφ, χαλ προδαλείται, δσα δριμυξάμενος οία 
έδίδαζαν αγαθά· δ δε μέμαθητενμένο; προσκυνήσει, 
χα>. οί άκούοντες μακαρίσουσιν. Ό δε κακοποίησα^ 
ούχ hf ένα6ρυν:ίται δμοίως οΤς δέδρακεν, ώς ούδ' άν 
αί,νοσοι άγαθολογήσωσιν έαυτάς, εΓ γε πολλούς χα-
χύνουσαι, πρδς άρετήν έπιστρέφουσιν. Ούκουν ταύτδν 

' έστι τδ δίδασκε ιν χα\ ούτως εύεργετείν,καλ τδ κακό* 
χοιιίν καλ ούτω δοχείν εύ ποιείν. Άλλ' έχείνο μέν 
άγαθδν τφ δντι, εί χαλ δ διδαχθελς άπικδαίη inipfc-

utiliiatem. Ipsl quUkm in injiiria» «targunt; injw-
ria vero, D»a muuate, coavertituf ta ceaanadaau 
Unde gWriari noci poaseni, secaaAim a»a§i«iro$,, 
qtiod aliqaam male intettate* la bomiBi oV 
cireriiH. Magiaiar quidem co»ftdemer aibi cawpla-
eerai iaedaclo, allegaretqiH?, quafilWD fuil severtia* 
tantam adocuitae baai; erudkua aatetn adoraraiei 
attdleataa dlcereot beaiatiw Qai vero nale fetit, noa 
siiuiliter in bia qo» patra?il glorlareur, aicuti aeo 
owrbi sa ipaoa laudareat, eo quod muHoe rexa»te$ 
ad Ttrtiilam contartant, NonigiUMriderpeat docoro* 
sicqve beneiaeere, ac malafactrre, akqoe ad boue 
agaadum eradira. IUad quidean rovora boown eat» 
etsl qai dociaa eai evadat parveraue; hoa aaiem 

νος· τούτο δέ φαύλον, εί χα\ δ καχωθελς γένοιτο β panrna», eul ψύ voxalaa t*U &at par palieatiaui 
έγιος διά τδ φερ£πονον. Καλ έχείνο μέν αύτοάγα-
θον τι, τούτο δέ αύτοχαχίας Ιργον. ΚΙ δέ χαλ αγα
θόν τι δοκεϊ, άλλά φαντάζει τήν αγαθότητα, ώσε\ 
χαλ πίθηκος άνθρωπον, ή χαλ τδ έν χελιδόνι τχ χνοχίτ 
6ές τέχνην οικοδομική ν. Τάχα δέ θετέον τδν, έν οίς 
βλάπτειν έθέλει, έπωφελοΰντα είς τδν «λήξαντα μέν 
έπλ φόνω, ίασάμενον δέ ή άπελεύσει αίματος, ή 

λ̂ηΤβ τομώντος τραύματος* δν είχονίσοι μέν Αν τις 
<ίς ευεργέτη ν σχιαγράφον δίκην, ούχ Αν δέ διαζωγρα-
φήσοι χαλ είς εντολές. Μένουν γα χαλ περιτυχών ποτε* 
άκοτρέψεται ώς έχδρδν,χαί που χαι άμυνείται, ώς 
δνναμις. Άλλ* έγώ τούτο μέν ούχ Αν ουδέ ένθυμοίμην, 
ιί μή Θεδς αύτδς έξέληταί μου τδ φρονείν. ι Άμνησι* 
χαχώνι δέ, ώς εκείνος εντέλλεται. Αλλο μέν βίναί φημι . , ^ , ^ ^ 
διδάσχαλον κ^λεύεργέτην,ά^οΛτδνώσανελδιδάσκα- C fUiruai el btfie(a<l*f#ta, aliad vara iten qt»i q»a*| 

saaciut. 8i vero auaradae boai «paoieai garii» bo> 
nitatero aolum ingit, qaoanadnodam baaMoem ai* 
mia, vel biraadiaii apecica iodaMrioaa tooiim-
ctaama artam. Fbrla vero pooeodm cal iibtai qal, 
ia hiaqaibaa nocert imoMil» QlUto asi, ia peroa« 
lientfoi ad ocddeodon, ianaatam a«l«u cvuom 
dinsiooa, vel ?ulaeria abadndaodi pUga ι qtiom 
rtpraeaaalaret qaidatn aliqnia in benaficua poc 
moduna adaiubmiioata, oon auitn αηωαα dopi»* 
ferci. £t vtro forailaa eeeorrena, valui koaioiii 
eviiobU, al forte, juxu ptMaaUrteia» propalaabh. Uaa 
iaaaea ego quidem i*n nMAle cainuparam, imi 
Deaa ipaa miki seoaun auforat; vemm tuud moli 

·, siottt MJa Jabei aliad quldeiit easa dka iua^ 

λον καλ ώς βίον ευεργέτη ν, χαλ είναι τιμιωτάτους μέν 
τους πρώτους, ύατερβίνδέχίςπρεσδαίον τούς λοιπούς. 

ρε*. Μήοδν αίρετιζέτω τις, χαλ εκείνα χαλ ταύτα 
ουνάγειν είς Ιν, άλλ' έάτω μέν φεύγειν, δστις ποτ* Αν 
χαλ είην έγώ, τδ φευχτδν, είτ· χατά τδν της έρη
μου, ήν καλ έφίλει έχείνος, είτε χατά τούς δειλούς. 
Έάτω με φρονείν καλ νοείν χαλ είδέναι διαφοράς 
ηθών, καλ τί μέν Ιστιν άδελφδς 6 Απλώς, τί Ιέ φίλος, 
τδ έν τοίς χαθ* ή μας μέν είκαίον χαλ ff»v χαλ πολύ-
χροον, τοίς δέ σπουδαιοτέροις μάλα πεπονημένον καλ 
μονάζον,κβθ' δ καλ κοινά τοίς φίλοις τά πάντα γίνε
ται. Ού γάρ έστι χατά τδ τοχδν φίλον άνθρωπον εί-
ναι πάντα, ού μήν ού εξάδελφο ν. Άλλά χρή μέν ού-

jaagiater ei qaaai beaefactor eai; eaaaqne pri** 
reaia bouere uiuUam, paaiariarea auteni orbari Uadt% 

40& Noo igiMftr oliqalt coniepdai in αααιιι hm 
ei lUa oongfagara; aed qnod ^aidcai fugioaJaoa eatt 

qaiaqaU lawtai ego abai, fogare aiaat, alva t4cui 
llle qot fagit In ΟΙΟΜ» qooaa aniabat, bive skvi 
ignovi. Sloal me lapara, laadiiari, sairefna faareai 
differeatia», qaid tii qniden» fraier aimplieiiar# 

quid vero amkoe; qaod quide» in nosiria fa| ior-
UriUmi et facila varlataqtie; «Uliganiioribua a*i*a 
vaWe iaborlotom ei nnicai», jnxia q«od aiiam ααν· 
aia dileeiia coaunuaia Auiit. Noa eaim fiari poital 
iit eaau aii am&cue OMMP boiao, ue fraiar quidoi». 

τω; είναι* ημείς δέού ποιούμεν ούτως, άλλ' δνδμασι D floc qoidem opo.rlOtfet 
χαλ μόνοκ δσιούμεθα, ώσπερ τδν δμόγνιον, ούτω χαλ 
τδν φίλιον. *Έστιν ούν μοι τδ αξίωμα, τδν μέν εύερ-
γετούντα ύπ«ραγαπ^ν, τδν δέ καχοποιούντα φ i ρε ι ν, 
ώς δυνατδν, χαέ οχως Αγαπάν, χαλ δπερεύχεσθαι· τά 
πλείω μέν στήααι τήν κάκωσιν, χαλ ^atooi τής Αγανα · 
κτήσεοκ, παρεναπείρειν δέ που χαλ βύχάς τάς υπέρ 
αυτού, χαλ λέγειν τδ* Μή οτήσης αύτψ, Κύριε, τήν 
άμαρτίαν ταύτην. Καλ μήν τούτο φίλον μέν τζ 
χακοποιοοντι απλώς άχουόμενον. Φιλοέη γάρ Αν, εί-
wpt έν οίς κακόν τι ποιεί, Αγαθδν εύρίσχιι τδ έχ 
τής ευχής Πλην αλλά εμβαθύνω* τψ λόγω, βλεπέτω 
τήν τοΛύτην «ύχήν, μή τι χαλ βαρύτητος έχη. Χτή-

Doa auiem noitaie 
agimas, sed aolb naniuibtta velali propinqwm, 
iia aardeoia , babtBMM aaactfHD. Ι^έατ m»M 
pro lcge eal beraaflow qwam magis diligcro, 
*MlclMio»iaai vero farre» qaaaiaio poaaibila, at 
aliqaaierMia auure, et pro iljo orare : piiNertlai 
qvidem aiatere aaaliiiam oi ob lndigBaikNie abail-
m re, faMera vera quoqaa propier iUam praoaa ac 
dioero : ht aiatuae iUi, Dooiiae, boc peacatniM t ,« 
Poiro iamd qoidaio aiuicilia maJefacioaii oiqtpUci-
aec failolBgftttr. Diligereliir eniin, aiqrMdem in hia 
qatbaarttaluttinfen, botioan oratioaia iateeit, A i u -
ΙΒ· υ kt alim raiiooia daicandpna takr» 

· · Αα*τιι,89. 
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r*r oratiortein, tfe quid etiara gravilalis babcal. Α γάρ ενταύθα δοχεί λέγεσθαι τν αταθμώσα-

σθαι, εϊτ' ουν ταλαντεύσασθαι, καλ, ώ; είπείν. Htc cniitt Slaluere videuir inteHigi: ponderare, 
sive /tarotv, vel, ult i u dicam, fW«re xtjfert. Et 
aignlicarel : Dootine, ne joxta meritum aiateri 
ponderts; nee secundum proportionera examinea 
hoc peccalum; at si reprimi nialos opoiteai, eradi 
quidem ei coaverte, terreque vekit ad reprimen-
diim, alque iltis osleade poieotiam taam; non 
auiera juxta aqtialitaieni, xel, ut clariasime loqaar, 
ad sequipoudium. 

106. Sed, ui dicebam, ιιοιι aliquis velii contra 
staiulam ire conaueludinem in rebua per antouo-
naaiam vocandii. Eieaim ai maleflcum ia beneO-
dim, to qood per pattentiam oiHitalem pertiplmos, 
taacribamus, ex consequenli amicutn, si coaiultui 

ζυγοστατήσαι. Καλ λέγοι άν * Κύριε, μή προς 
άξίαν σταθμώση, μηδ' άνάλογον τρυτανβύσης τουτλ 
τδ αμάρτημα* άλλ' εί χαι δεήσει αναστολή ναι τους 
φορτικούς, παίδευσον μεν χαι έπίστρεψον χαλ έχφό-
βησον ώς έπί αναστολή, χαλ γνώρισαν αύτοίς τήν δύ-
ναμίν σου, μή «ρδς άντάξιον δέ, χαλ σαφέστατα εί
πείν, ίσοστάσιον. 

ρς-'. Άλλ' όπερ ίλεγον, μή τις έθελέτω παρανο-
μείν είς τδ χαθεστηχδς κοινωνικδν διά τού άντονο-
μάζειν τά πράγματα. Εί γάρ τδν χαχύνοντα είς 
εύεργέτην έπιγράψομεν, οΤς άνεξιχαχούντες ώφελού-
μεθα, έξ άχολούθου χαλ τδν φίλον, εί ποτε συμβου-

ftonderegulisanuciliebenedecernat, fin inimicum; Β λευσάμενος ούχ εύστοχήσει τά έςφιλιχήν ύποθήχην, 
eo quod aliquid di-lriineati fiieriiiioa experti, per 
metonjmiam transferemus. Hoc aolem dici non 
poierit. Non enlm ex effectibua opera soient, oi 
didicimoa, cbaraeterea accipere. Posatbile namqae 
est boni flnfs praviaaimam ease principiuno, eui 
ffnis ilte prospere termineUir, flnie auieni aciloaia 
non boiiae probisalmum iaiiiain esae, ctsi roale anc-
eoaaeril operatus. ltaque probisaimus amicus sem-
per probus cst, eui per eum aliquod dileclo aab-
eai deirimenium ; maMena auicm seraper pra-
tam sorikur appellaiionem, donec inalos perseve-
m , «ui per aedddns in beneflciam ejua malida 
teroiiaeiur. Hic autem dico confldenies, quod non 
dfeti ainicns: Nocui; memoriam non babeaa. Verum 

μετονομάσομεν είς έχθρδν, εί τί που βλάβη σό μεθα. 
Τούτο δέ μηδέ λαλοίτο. Ού γάρ έχ τών αποτελεσμά
των οΐδε τά έργα χαρακτήριζε σθαι, ώς έ μάθομε ν. 
Είκδς γάρ χαλ αγαθού τέλους φαυλοτάτην είναι τήν 
καταρχήν, εί καλ αύτδ ευτυχώς τετέλεσται, καλ πέ
ρατος δέ πράξεως ούκ αγαύης χρηστότατο ν εΐναι τδ 
χατάρξαν, εί καλ δ πράξας δεδυστύχηκεν. Ούκουν 
καλό χρηστόϊατος φίλος άελ χρηστδς, κάν εί καλ 
συνέβη τψ φιλουμένψ βλάβη τις δι* αυτόν* καλ ό κα-
χύνων δέ κληρονομεί διόλου φαύλης κλήσεως, έως 
άν μένοι κακδς, εί καλ είς εύεργεσίαν ούτω συμβάν 
άπετελεύτησεν ή έξ αυτού κάκωσις. Λέγω δ' ενταύθα 
θα^ούντως, καλ ώς ού λέγει φίλος * Έκάχωσχ, καλ 
μή έχε μνήμην. Άλλά χάκωσιν ούχ οίδε φίλου τήν 

bavd ex propofiito noxam amiei novit, licet quam ^ Ax προθέσεως, κάν δτι μάλιστα δεινά έξ εκείνου πά-
σχη. Ουδέποτε φίλος κακολογεί τδν δμοιον, ουδέποτε 
βλασφημεί, ούκ έχθαίρει, ούκ ερίζει, ού δοιάζει 
έαυτδν τού φίλου, ού συμπλάττει διαβολάς, ού κατη
γορεί* ψυχή δέ άφιλος και ουδέ εύμήχανος τών τοιού
των γίνεται. Εί δέ ποτε Μ ς εύστοχησασα έθέλει λέ
γειν τφ πολεμηθέντι* μή μέμνησο, άλλά διόλου φίλος 
Ισο* παίζει, έφ' οίς άξιοί, ασφαλές δέ λέγει ουδέν. 
Άκούσεται γ-ρ ό τοιούτος πρός γε τού βλαφθέντος* 
Ό ; γνώριμος μέν έση καλ συνήθης, φίλος δέ ούχ άν. 
Φίλος γάρ άπας άναμάρτητος όρθφ λόγψ χαλ κανόνι 
πρδς τδν φιλούμενον. ΕΙ δέ που καλ προσκόψοι, ά).λά 
τδ σφάλμα ούκ είς άνάγερτον εκείνον καταπίπτει. 
Προσακούσεται δέ δ τοιούτος, χαλ δτι χατά τούς πο-

imxiina mala ex iHo patiatur. Nunquam amicui 
mafedidt siinilem , aaroqaam blaspbemat, tion 
odit, non rfeaiur, non dlffldii amico, non flagii 
cahmaiaa, non aeeusai. Auiaia vero non amiea uee 
«olmiam ietarom habei. Sl vero qaaodoaue male 
ratiodnala velii dicere laoaaalio ; Noli meminisse, 
aed aeniper amicua eslo; Jocatar tti bia quaa repo-
acil, nibitqtie laiom loquilar. Audiei Udis a teso : 
Licet noiua quidem sis ei laiuUiaria, ιιοιι aaiem 
amrcus. Nara omnis amicaa in dilecloin a recto 
Torbo rcgulaqoe non defloeiiu Si vero offeudai, 
ôffensa neu in islum haud exclialui» ruei. losu-

per autem talis aadiet, quod juxia conscriploe in 
^Wet el \p9t repulabUar. Ει qiieroadroodum fin ^ λιτογραφομένους ?^γισδήσεται χαλ αυτός* χαλ χαΟχ 
•eiviiaiem aliqais ordinaiui aliqnaadiu qaideta non 
-reipsa dvfa eai, eed extraneae; inscriplas aoiem tu 
«aocietaiem, appotiiiona fllbie ftt civiuiw, et aecundiu 
esi ab iudigenta taaqaam botpea oon paree ac caeieri 
•pariicipani bonorea, niai deveniat, ioreitan illustra-
tna, aiva per digniutia ornameaiam, aive per aug-
tiienium : aie et tibi abquandiu qnkfem amicum erit 
^ontuberniuiH : si vero favorabile lempus ad regu-
larem aiaidiiam illaxerii, tu«c in verum aniicum, 
qai diligU ueaaimitaiein, ordinabaris. Aliaa autem 
raote verereiur qoie in te qaod ioexpertnaii eai, 
tmerqae eaaiaraa rattanea eUaro quid forean, bia 
cognitia, beslenme aocius, amiquus, aempar aniieus, 
uiuceroB, coinmodus, ab amico, in unum et ipsiim 

τακτός τις ές πόλΐ" «έως μέν ούχ αυτόχρημα πολί
της έστλν, άλλά δήπου ξένος* έγγραφελς δέ είς φρή-
τρην, θέσει τέχνον γέγονε πόλεως, χαλ δευτερεύει 
τών Ιθαγενών, ώς Ιπηλυς, ού μεταλαγχάνων τών 
ίσων τοίς Αλλοις πρεοβείων, εί μή Αρα συντελέσει, 
αριστεύσας τυχδν, ή πρεσβείαν τιμήσας, ή έπιόούς· 
ούτω καλ σολ τέως μέν Αγαπητδν έσται τδ δμωρόφιον. 
Εί δέ χρόνος εύμαρής έχφήνη τά τής φίλίας κανονι
κώς, τότε δή καλείς αυτόχρημα φίλον τετάξη, δ; 
δμοψυχίαν φιλεί· άλλως δέ καλώς άν εύλαβοίτό τις 
τδ έν σολ άδοκίμαστον, τά τε άλλα, καλ δτι ταύτ' 
ίσως μαθών ό πρώην εταίρος ό χρόνιος, δ άεί φίλος, 
δ καθαρδς, δ επωφελής, άποπηδήσοι άν φίλου τάσ-
σοντος είς Ιν αυτόν τε καλ τδν νέηλυν χαλ δτι ουδέ 
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σοφδν, τδέξ άκρας Εχθρας πιστεύειν σίς φιλί αν άκρα ν 'ά rt novdliun ordiaaoie, piOsiUm; ei qno I noti eat 
αγρονως άποχαθίστασθαί τινας. Αποφαίνομαι γάρ 
ούχ ένδοιάζων, ώς ούδενλ τών της θείας τραπέζης 
ήδυσμάτων έπιχαίνειν 6 λίχνος δαίμων φιλεί, καθά 
tjj αγάπη καλ τ9) συστοίχω ταύτης φιλία· καλ χασμά-
ται άελ πατά τον τοιούτου κάλου. Καί Ινθα μεν Α 
fkb; επικουρεί, άπωθούμένος τδ θηρίον, λύκος απο
βαίνει, μάτην χανών. "Αλλως δέ γε άνύει, τά μέν όψέ 
ποτε, δπου καθά πδλις δχυρά ή φιλία πέπηγε* τά δέ 
χα\ (5αδίως, Ινθα κατά ψάμμου τά φιλικά τ;θεμε-
λίω;αι. 

ρζ\ Χρή τοίνυν δοκιμάζειν, ,ώσπζρ τάλλα πνεύ
ματα, ουτω καλ τδ τή; φιλίας, καλ μή προσφέρεσθαι 
τφ τυχδντι πείρας άτερ, άλλ' έςετάζειν, καλ συχνά 

sapiene ex inimicili» cacumine confidere quoadant 
ad anidlia cacumen aubiie traoaferri. Dedaro 
tiamque noa dubitans qaod nullam divinaa uensac 
tiiavUatibus iahjare aotet iuvidus d*mon, aicat 
chariiaiam et ipsiua coasorlem aroiciiiam. UbL 
qaidem vigilal Daus, feram arcens, lupus fruelra-
lobiatu recedit. Alias autetn cogitalum perficil, 
quandoqoe qaidem eero, cum veluii firma civitas 
ainichia conslal; qnandoque vero fcrilius, ctim 
swper arauam amiciiiae fundameuia niluniur. 

107. Oporiet igilur, sicut cateros spirilu*, *reot 
anriciiiae spiritum experiri, aec occurrenti sine 
probatiooe inhaerere, sed exaroinare, crebrocircnm-

χεριβλέπεσθαι, καλ πάντα ποιείν, δι% ών άν δ φίλος g spicere canctaque facere quibos ainicut dijudicetur, 
δαχριθήσεται, εί στερ:μνιος, εί αληθής, εί μή χορο-
βατεϊ σκην.κώς· ε? στεγανοί τά χείλη, ώς μήτε κακο
λογίας εκείθεν έκπέτεσθαι, μήτε αύ μυστήρια τ:ροπη-
Jiv εί δύναται φέρειν ελαφρώς φίλον βαρυνύμενον 
χατ* αύτού' εί μή πρός κέρδο; φιλίΐ, τούτο δή τδ τοίς 
πλείοσιν έπιπολάζον εί μή θερμδς, είς έργωδίαν έκ-
τρέχειν, ώς πράγματα παρέχειν τψ φΟ.ψ' ε! μή 
πρόϊίσι καχύποπτο;· εί πρδς άλλους φιλίαν συνηλλα-
χώς, έμεινε κολ κχτώρθωσεν* εί καλ κινδύνους ύπο-
μένειν ήτοίμασται εί τψ φίλψ έπαρκέαη, καιρού 
καλούντος, έν οίς άρα καλ δέοιτο εί τυρευομένην έπι-
βουλήν καταμηνύσει μαθώ/* εί τοίς τού φίλου κατα
πίπτουν παρέξει άντί/ηψιν τδ πάν είπείν, εί τοιού
τος Ισται τψ φίλψ, οίος άν αύτδς έαυτψ, φάναι δέ 

an ftnnus, an verus, annon scenice salians ; an la-
bia siringat, nl exinde maledictiottes non exennt, 
nec eecreia prosiliant ; au teviter ferre poasit ami-
cam in ipsum gravatoin, aanon ob bicrum amelt 

quod miittie porro freqaens eat ; annon fenons ad 
excorrendum in difflcultalcs, ut negoiia ansdtet 
amico; aanon ab anteriori eutpiciosus; an cuni 
aliis amiciiia coniracia , porseveraverit et beao 
processerit ; an eliam pericnla sustinere paraiua; 
an amico sappeditalnrns ait, poscecte dreumgtan-
lia, illa quibua egeret ; au cogniia iDStdiarmn 
macblnatioae revdaiuroe ; an rcboa amid cond-
deotifms aaxithim praestaltirtts ; an, uno varbo, 
talis araico fnlurus sit qualie ipse eihimetlpsi jux-

χαιά τδν είπδντα σοφδν, ι άλλος αύτδς. ι Ούτως έγώ Q laqtie sapienlls dlctvm, alios ipse. Sic ego probaro 
hitendo iJlos qui aliquando nocaenint, et probalioae 
facta, si tatea iaventi fuerini, iu unum ipsis conve-
iiio, apiritoaliaque communlco, et ego sam in ipsii, 
sicui jubeor ; utinam auem et ipsi forent in mt. 
Aliter auiein vereor, recedo, jam vero forle aejan-
gor, eidcnno propinquans relroferrc pedes volo, si-
cul tiiuidus passer, qoi granum framenti videua, 
paululnm ad illud ciirrit, ei reirorsam aecedit, ne 
forte in iaqueam cadat. 

108. Ego muha ainiilia pasana suoi : aeduciu» 
sum, deceplus, lusus, iu error^ni conjecius, awici-
tiaro me puiane faisse lucratum. Ebeu 1 quaniapi 
iuimiciliam ioveni ! Iinaginabar in amicilias roaaa 

δοκίμαζε ιν αί ρου μα ι τους ήν δτε βλάψαντας, και δο-
χιμάσας, Ιξευρών είς έν αύτοίς ήκω, καλ συνανα-
χίρναμαι τά ψυχικά, καί είμι έγώ έν αύτοίς, καθά 
παραγγέλλομαι· είεν δέ καλ αύτολ έν έμοί. "Αλλως 
δε εύλαβούμαι, ύποστέλλομαι, ήδη δέ που καλ δια
στέλλομαι, καλ έγγίζων αύθις άνά π^δα χωρείν έθέ-
λω' καθά που καλ στρουθιον δειλδν, δτε κόκκον σίτου 
ίδ̂ ν, καλ έπ' εκείνον δραμδν μικρδν, καλ κατόπιν 
χωρεί, μή καλ είς παγίδα πίσοι. 

ρη'. "Επαθον έγώ πολλά τοιαύτα· έδελεάσθην, 
ήπαιήΟην, παρεκρούσθην, άπεπλανήθην, δοκών φι
λίαν κερδήσαι. Οί μοι τής έχθρας, ήν ευρον. Φαν-
τασάμενος, ρδδοις αγάπης περιτυχείν, φεύ δποίαις 
άχάνθαις περιεπάρην, ού τριβύλοις, ού παλιούροις, ^ incidieae; qualiboa, ebeu! perfosius sum spiuie, noa 
ού βάτοις, άλλά κυνοσβάτοις, αί κέντροις δξυτάτοις 
φρίσσουσι. Πλεονάκις ύπουλος φιλία κατεκαυχήσατύ 
μου, καλ ούτως έπαιδεύθην τδ ακριβές. "Ηλπισα μυ-
ριάκις τά είς φιλίαν * καλ ή έλπλς, δ δή καλ λέγεται 
χοίς σοφοίς, ελλιπής απέβη μοι · κάντεύθεν δέδοι-
χα τδ τών ελπίδων άτελεσφύρητον, ώς έάν καί τις 
εύλαβοίτο σκιάς. Καλ δ μέν τάς ελπίδας φάμενος 
έγρηγορότων ενύπνια, ούκ έσθ' δπως εύρήσει τδν 
ί) άντιλέξοντα, ή κάλλιον φράσοντα. Έγώ δέ άλλ' 
έχείθεν έρανισάμενος, καλ τού γνωματεύσαντος 
ά πονάμε νος, λέγω καλ αύτδς, δτι, καθά βλεφάρων 
ές ύπνου άνάπτυξις ονείρων έστλν έκπέτασις, ούτω 
Ψυχή> άνάνηψις κεν^ν ελπίδων άπέλευσις καλ άπά-
λειψις, άιδ πολ>.άκις μέν δνειροπολήσας άγάπην, 

iribulis non paliuria, non balis, ted cjuoblaiis 
qui spiculis aeutiasiroia borreal I Saepe dissimulata 
amidiia insolenler in me ae lulit, ai ita exquisiie 
erudiius autn, Ceniiea aiaiciiiaa boaa speravi et spes 
quod aapivntibus etiara dicilur, imperfccta milii 
abiil; quam ob causam eiiam operum imntaluri-
iatetii timeo: velati ai qaia tiroerei umbras. Ει ille 
quidem qui dixit tpcs vigilauiium aomnia, sano 
nuiiquam invenirei rel conlradicemea, vel melius 
ioqueatem. Ego vero exinde Umen muiuaius et 
seiiieaiiali fruiius, ei ipse dico, qtiod, quemadmo-
duai e somno palpebraruin apertura aomuioruin eat 
evolaadi ralio, sic ebrieiatia animae cessatio, va-
narum speruoi profecius cst ei aboiitio. Ideo bttpo 
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qnfdem ebarkate aomnlata vel iperaU, totiesque Α **V ουν έλπίσας, τοσαυτάκις δέ Ανανήψας, καλ 
tanata ebrletate* cam aperalam non invenirem ul 
elapwai, illud ex aaiawe ubuia deJevi,aoc jamapera-
\ i . Et txbliw asque nane gpea timao proboqua, 
dotiec iHarutn, ui dicere faa oet,iwbi« b aKqaid 
aolidmti desierii : cnjus prmQQSlrati atatim ex-
atitil. 

Aate transfonnaitonem iatiua generis, neceate 
e&l ui homo statui potillco lolua Inhereat. Hic ao-
lem, paucia dettaiuu verbis, in eo coosUiit atatas 
ut omoes cbariuie aa complecUalur inviccin et 
exieros ; ot inier aa communiceni iu quantura 
quiaque desiderct, ae muiuo defendanl et adjuveni; 

έλπισδένμή εύρων ώς άπεληλυδδι;, άπήλειψα χςς χβ-
τά ψυχήν δέλτουαύτδ, καλ ούχέτι ήλπισα * καλ εκείθεν 
Ιως καλ είςδεύρο Αιιλιώ τάς ελπίδας, χαλ δοκιμάζ», 
Ιως Αν ή χατ* αύτάς, προσφυώς είπείν, σκιά αίς τι 
στχρέμνιον άποτελεσθήσβται * οί προφανέντος avfru-
ψεν αύτίχα «λεία φιλία, χαλ παριλάμψασα πάσαν 
απήγαγε νεφόλην υποψίας, χαλ δ φίλιος πατησιά-
{εται. 

Πρδ δέ γε τον τοιούτου μεταστήματος έμμίνειν 
χρή πάντα άνθρωπον τή πολιτική καταστάσει. Έστι 
δε αύτη, ώς έν βραχεί περιγράψασθαι, τδ πάντα; 
άγαπητικώς^έχειν άλλήλοις τε χαλ τοίς έξωθεν, Ά 
χο νωνείν, έφ* οΓς έκαστοι χρήζουσι, τδ συνεπιλαμ-
βάνεσθαι, τδ έπαρχείν, τδ μή έριθεύεσθαι, τδ (ή 

w\Ut adaiat rix«, nec lipgua* maledieentea, nec " έπιτρίβειν συχοφαντιχώς, ταύτδν δ* είπείν, διαβο-
λικώς. Έλαθον δέ έμαυτδν έξαπλώσας τδ έν · ε!,* 
γάρ τδ άγακητικώς έχειν τάλλα πάντα ώς οίο 
αφαιρούνται αγαθά, τά τε είρημένα, χαλ ών γέγονί 
λόγος, οΓς χαλ τδ άμνησικακεϊν συντέταχται· £2 
δή ταύτα φρονώ (φρονώ δέ ούτω, θεού δίδοντος), 
πέσοιμι έξω της τών πτερύγων τού βεοϋ σκέπης, 
είπερ ξίφος Αμύνης ήκόνησά ποτε, μή δτι γε είς 
άρχίερωσύνην έ πανάδας άλλά, χαλ δτε τδύς κρημνούς 
χαλ τάς ύπωρείας τού τοιούτου ύψους διέβαινον. Εί 
δέ τυπτόμινος χαλ αλγών έγόγγυσα, καλ ή τδ ΦεΟ 
μοι, ή τδ ΟύαΛ> ή δσα τοιαύτα, ύπέμυξα, καλ 
ώ Κύριε, βοήθει έλάλησα, έξεδόησα δέ που χα\ 
τραχύτερον * Δαιμόνιοι, τί μοι επέχετε μηδέν 
πταίοντι; 'Αλλά ταύτα, οίμαι, ούκ άν με χρώμα-
τίζοιεν αίς μνησίχαχον, ουδέ γράμμα τοιούτον 
χρώσαιεν έπ' έμολ, ώς ουδέ τις όξυγράφον χάλαμον 
βάψας ές ύδωρ, έχοι Αν έντυπώσασθαι γράμματα. 
Καλ έγώ μέν εύχομαι, τά ές μνήμην κακού τοιον-
τος είναι διά βίου, οίος είμλ, παραξέσαι τδ τοΰ 
Λαρικού, "Ος δέ μή άρκέσεται, ή βλαπτέτω με, εί 
χώραν αύτφ διδοίη δ θεδς, ή επεράσθω τά χείρι
στα, χίγ« θα^οίη έξιχνείσθαι τήν τοιαύτην αύτοΰ 
•ΰχήν είς τδν Ύψιστον · δπερ έγώ ούχ άν ποηθείην, 
είδώς εύ μάλα, ώς ευχή μέν δικαία θα^ε ί τήν ύψού 
Ανάδασιν, χαλ Αναλαμβάνεται είς άχοάς Θεού, ή δέ 
μή τοιαύτη μάτην άνα^ιχάται, δποι μή έστιν Ανα-
τΤήναι αυτήν. 

alla deaantiaiio perftda, seu verbjui diabolica. Asi 
fallor ipae qui rem unicam latiua exteadi:pr$dj-
cu enim bona ei cattera pratiermiaaa ia muiuum 
cQoflvaa( aiuorem., quo noali illati oblivio aceediu 
Qua? ai lueas mea uao eaaei, ( e*i auiaw, Jovame 
Dcof y excidara de umbra diviaarura alarqm · Si 
viodicife gladium exacoi, profeclo oon aecendi 
gradux dixini sacerdoiii, verum aiojitea abruptos et 
Yaragiuiba* biantea I Aat *i vaxberibua afflictua et 
doioro ^oippaaciai quando iogemui, iWa Heu 
aaibi, v«a mibi 1 cflatut aun; ai Domiu*, a4juva 
mo, exclamavi > inao et vehametiiiora adjeei : 
Oamouu, qaid aggredimin) bomlne«a iADOcutim Τ 
UUus modi foiem verba aoo io mali recordaiio- Λ 

abeanl nec luibi verianiar ciimini: qui lalia 
v auia laacnpu vellei ubelus, calamum curreotem 
iaiinaJsae^ in aqaam ei oollam litteram fonBMael. 
iaudo eoim, quoad: mali rocordaUooeiD, me Ulcm 
eaaa per lotara viiam , qualis euin, et poeue aeo-
teutiam afferam. Qui bia aon e#i cootanUii, qul 
mibi eai molesiua ci (il permillerei Deae) ad pe-
jora procederet, eouilcit focie voia el moiimiaa 
ipsius ad Aliiseimoiu deferonda; aai nuUua ne t#-
nei tremor: apprime scio jualam ad c<Blum asceu-
dere orationem et perveuire ad aurea I>el, asi 
in raDam movet tsthia generis invocaiio acalas; 
Raoqoam etiim eo osque ascendet. 

I 
i 

• 



M i U HYIINUM frBNTBCOSTABBM 1>ΛΜΑ C X * r . FOS 

EUSTATHII 
THESSALONICENSIS METROPOLlTiE 

INTKRPRETATIO 

H Y M N I P E N T E C O S T A L I S D A M A S C E N L 

M O N I T U f l f . 

(Ang. MtU Spfcitetf. RMN., lom. Y, p. xxtv.j 

Hactenua Euslathii arcbiepiacopi Tbeaaakmiceiisia nomeo claruerat propler eximiot ad uiniraque Ho-
raeri poeroa conmenlarioa ; nunc donmn aacri qaaqva poematta interptea procedii, et qoidem in aloia 
Crbe primum impreeaus, abi Hoaertca? quoqoe ejusdem lucubrationaa nalalem locem anno 1550 taau-
teruat. later bynnot qtii aancli Joannie Damaacani aomea geruni nobilia est tum ob tbeologia aliitu-
dtaero, lum ob melri ctiain suavilalem, Ig qui diviaum Spirilum celebrai, ei a Graects pentecoilali tem-
pore caniitir, Mitta nunc cootroveraiaai utram hie bymnag reapse parentem babeal S. /oanaera Damas-
ceaam τδν «βνυ, an hooftonymooi aliu»,q«a auper re Euaiaibiaa ipea ia Proamio veriM faeit, ium atiain 
ia aapera Peatecoataril Gneci tdUiooe Veneu amii J8S7 docie diaaeritar, Nequa eitim aos do bymai 
aaeiore nvnc qucrimaa, aedajua inlerpreteiD dodiasimum Η copioeiaaimaiD in litterarvm rem paMieaai 
ladi deducinaa. fccrtpti bujae duo aaUem exemplaria ittaoiaeruat, alieraai YtadabooeAae, quadaccaratr 
dmrihit Lambecina in B. Viadob. ed. no?. L V. ρ. 55«, a qao ume* dilaedatui quideoa eat, M I I 
uoeu lypia couuntadatus ; altervm Vadcanura 1409, bmbgrciaiin, liUaris miaoliaaiaut inaumariaqa 
tigtia conscripioui; quod cum janxKu deprebeadiaaeia, ei dautJri* Umdia obaeratuo) dolereoa, cooahiai 
denique in bujua voluminia poatrama parie coHocare. De quo aane aertpto Umbeciuro, ei prawertiw 
AlUtinm in Prolegomenis Damascenieie, cap. 6K-70, apud Leqajaiitap, copioa* diapvlaredecuU, ut inco-
gniium scriptum lectoribus revelareni; mibi vero qal lotui», qualia quaaiuaqne eat, legendum orbi icr-
raram Jain exhibeo, diu loqui noaeat neceaaa : aui enim cuique ocnli, ai modo Graecis liUerig &it im-
butus, EusUtbium bunc pro dignitale ac merho commendabani. G w a cerle EcclesU pott illos primo-
mm aaecalorum Palrea, parem Eusiatbio, ioierpreftem vix ullum habet, qui taniam sermoais Graeci copiaai 
et tfaeoldgicse lacalUtis rerumque variaruin periiiam orae se ierat 
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Κ Υ Ρ Ο Υ Ε Υ Σ Τ Α Θ Ι Ο Υ 
ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 

ΕΙΣ ΤΟΝ Ε2ΗΓΗΘΗΣ0ΜΕΝ0Ν ΙΑΜΒ1ΚΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 

Οδ Προοιμίου χρδς τό τέΛει κείται καϊ ή χατ* ixtiror άχροστιχίς· 

S A N C T I S S I M I M E T R O P O L I T / E T H E S S A L O N I C K N S I S 

D. EUSTATHII 
PROGEMIUM ΙΝ 1ΧΤΕΚΡΚΕΤΑΤΙΟΝΕΜ IAMBICI CARMTNIS 

Cajus proamii in fine legitur acrostichis huc $pectan$. 

Videris, fraler, spirkualera illam poaiulationein Α "Εοικας, ώ αδελφέ, ήν προ μακρού διέτριβ ς 
quam jamdiu aiiapeiiBam tenebas, lempui lerena πνευματική ν άξίωσιν τριψημερών καλ λαλών προ· 
et caulius ioqueue, ramiase auieai propier rave- μηθέστερον μεν, ήρεμα 61 χατ' ευλάβεια ν, έπιτείναι 
retttiain, ditluliaae landem quaatum licebat, ut άρτίως δσων έξήν, ώς προθέσθαι καλ είς εμφανές 
prodiret el in aperto ponerelnr, c l slndium im- ένεγχείν καλ σπουδήν ποιήσασδχι άγαγείν αυτήν είς 
pendlsse «I ad fioem ducereiur. Quare haec tecum έντέλειαν. Διδ τήν τοιαύτην γνώμην ύπδ σεαυτφ 
volveat, ut quidam dixlt, et paululum deblaterana Γλλων καθά τις Ιφη καλ ώς οίον παραλαλών λεπτα-
deniisea voce, bodie in lucem emisisli, ct voluiili λέη φωνί), σήμερον έξετράνωσας, καλ ήθέλησας είς 
nie ad opua difftcile provocare, quod est fnterpre~ πράγμα δύσεργον έμέ προχαλέσασδαι, δπερ έατν 
mio et commentalio bynini bodie Spiriiui gancto έξήγησις εΓτ' ούν διευκρίνησις ύμνου μελωδικού τού 
cantati, neglecli quidem ab iisqul talia dlligenlius σήμερον φδομένουτψ άγιωτάτφ Πνεύματι, παρεω-
aectantur, nullo niodo autem digii qui eic coa- ραμένου μέν τοίς τά τοιαύτα μετελθούσιν έπιμε-
iemaatur : ex insplratione enim coelesli prodil λέστερον, ού μήν καλ είς τάδε βαθμού καθεστάσθαι 
liichymnus per supercoeleslem Paracleliim, quem αξίου πεφυκδτος * υποθέσεως τε γάρ ούρανίας έπεται 
veaeratur poela celebrando ; ei auclor illa Inspl- δ τοιούτος ύμνος διά τδν ύπερουράνιον Παράχλητον, 
ralioue ia sublime exlollitur, alia quidem pedeslri Β δν άποσεμνύνει περιόδων · χαλ αύτδ; έχείνη συν-
aernione proferenael verecuade incedaus, ia aliis εξαίρεται είς δσον οίδν τε, τά μέν πεζή προϊών τ|| 
aotem roeirica visus aablimilale vebi; cui ros φράσει, ώς εί καλ σεμνά· έβάδι£ε · τά δέ καλ έποχος 
divinas conformao.s el psaliena verbia poeticia; μετρικό) ύψει διεκφαινδμενος · φ συσχηματιζδμενος 
liec re Ipsa i ia csi ioferior bts qai lalibus non τά περλ τήν Οειοτάτην έννοιαν καλ λέξεσιν έγκρο-
aasueverunt, qoibus simplicitas cordi eel, videlur αίνων ποιητιχώτερον · έστι δέ ούκαλ ού πάνυ συνη-
ideo prodiieae imagiais iiular divlnse in adorationi* Οέστερον, τοίς άτριβέσι τά τοιαύτα οΓς τδ αφελές 
acin proBtrats, indignae quidam fucati decorie i i i - πεφίληται * δοχεί δι* αύτδ είς είκόνα οΓ>ν θειοτάτην 
larpretalivi; gic enlm, inqairenli mihi otlendilur προίστασθαι προβεβλτ,μένην μέν προακυνητώς, οδ 
coinmcntaloram de tanta pulchritudine aeqtialita*; μήν χατηξιωμένην καί τίνος περιάπτου κάλλους 
Jiisi forsan iis piacuerit c&laium boctaactum si- τού άπδέξηγήσεω; · ούτω γάρ αίτιολογών παριστά* 
gillum reservare inconsullo cuilibet; vel aliter, ταί μοι τδ τών εξήγησα μένων Απερίστροφον έπλ 
oumem gloriam divini bujus canlici inlui relin- τοιφδε καλφ · t i μή τι άρα έκείνοις εύηρέστητο, 
quere jacenlein , noa ui iutus sil ab inaidiU, sed τήν γλαφυρά ν αγία ν σφραγίδα ταύτην άπαρακίνη· 
ob iiieflabtlem admirationem, ul inyaterio siupo- Q τον αφείναι τφ κατ' αυτούς άνεπισκέπτφ · ή χαλ άλ-
rem parial magis quaai explicatione tali, qu;e feali λω; πάσαν τήν δδξαν τού τοιούτου θείου $σματος 
cssei impar solemnilati. έσω παρεάσαι χατακείσθαι. ούκ είς άνεπιβούλευτον( 

άλλά πρδς άμυθητον θαυμασιότητα, ίνα τφ μυστηρ^ώδει θαυμάζοιτο μάλλον ή τή έκφάνσει, ούχ οία 
τεούση, τφ μεγαλείφ τή; εορτής συνεπαίρεοθαι. 

ΑΙ sic quidein, ο amicc, lanii operis gravaoiiue *Αλλ' ούτω μέν, ώ φιλύτης, έπλ ούτω μεγά)φ 



Μ ΙΝ HYMTVlKiI FENTECaSTALEM DAMASCKNl. 
πράγματι σήμερον τελεσφορήσας πρδς ένστασιν Λ grave mibi, utinam non usqu Ϊ in fiaeni, ouus 
φ έφ* ήμίν άξίωσιν, φόρτον ήμίν έπέθου, είθε μή 
4; «έλος, βαρύν· Έγώ δε χρωσθελς ούχ οίδα είτε 
ώχρω, είτε έρυθήματι έφ* οίς ήξίωμαι* χαλ γάρ 
έμα αΙδώς τε χαλ φόβος ύπήλθέ με * ή μέν, μή άπα-
νςνάμενος, σκωφθήσομαι πολυειδώς * 6 δέ μή ποτε 
χατανεύσας είς έργον, χαλ ούτω τού σταδίου γενό
μενος* άποσυριχθήσομαι κλωζάμενος τοίς χαλ τούτο 
τδ καλόν έν τοίς άρτι φιλοτιμούμε*νοι;, εΓπερ τι άλ
λο τών διά σπουδής πολλής * δμως έμαυτδν συμ-
πείσας, ίνα μή έπλ πλέον είλήται περλ σέ λογισμός 
ορέξεως, θείας μέν τφ δντι, όχληράς δέ εί μηδέποτε 
άποιελεσθείη, γίνομαι ίδού τού σού θελήματος * καλ 
επειδή πάλαι άγίαν έπιθυμίαν έν ψυχή συλλαβόμε-
νος καλ ώδινήσας, έξέτεκες τήν σήμερον, ώς οίον 

iinposuisli; ego auteiu nescioan pallore au rubore, 
conspicuus sum de iia quae facere dignue baboor, 
(piidor enim simal * l limor lue replcai; ille qui> 
deiu, ne recusans irridear imilliformiier; hic 
auteai, ne, annuetis operi, et sic sladiam iugressus, 
exsibiler ab bis qui cl boc pulcliruin de praesenli 
aectantur, si qaideiu aliud niagui sludii uialeria 
sil eis): niilii ipsi tamen persuadens, nl non ain-
plius deprebendatur in le ratio poliliunis in se 
quidem diviuae, moleslae lameii si uoa periiciaiur, 
laain sequor volunlalem; el quoniam quam jamdiu 
coucepisti ia meuie aanciain cogiiaiionem, ei par-
turisii, bodie peperisli, quasi consullo caplans op-
portuniuteui, foeUira veaio obsleiricaturus, et 

χαιροφυλακήσας επίτηδες, μαιώσεσθαι ήκωτδ άπο- Β quaaluin in me esl educaturue,. et reddilurus libi 
τεχθλν, καλ έκθρέψασθαι ώ; περίεστί μοι τούτο 
£χ£ΐν, καλ άποδούναί σοΓ, εύκ οί5α μέν, είπερ ήρωΐ* 
δα τινά γένναν, πιθηκίδα δέ τινα πάντως άν οίαν 
τνίς άπλουστέροις καλ αυτήν περιβλέπεσθαι · κατέ-
γνωμεν γάρ τήν άνθρωπίνην φύσιν, ουδέν τι τών 
έν τφ καθ* ημάς βίψ πονημάτων πάντη πάντως 
έξονθενούσαν έφ* άπασιν, ουδέ τδ φαυλότατον, καλ, 
ώς είπείν, ούδενόσωρον- καλ έστι τδ πράγμα δμοιον 
ώς εί καλ τών έκ γής άναδιδομένων άλλοις άλλα 
πρδς αρέσκεια ν ευπρόσιτα έκκεινται. Αγαπήσω 
γούν χαλ αύτδς, εί χαί τισι μετρίοις άξιωθήσεται 
είς έντυχίαν έλθείν, δπερ άρτι άγαθδν, κατ* έμέ 
χρίνοντα, έργάσομαι· καλ έσιαι λέγειν καλ έμολ δι* 

neacio an beroicam prolem, an siniiuia aiiquem 
qui rudioribus admiralioni e i l ; humauain cnin 
uovimua naiuraiu, quae oullam asruoinaiuui ler-
restriuni parvipendit, el, ul ita dicam, nulliue IMO-
iiieuii : siniiie qaid eat ac si inler frucius terrae 
aJit aliis ad deleclaiionem acceeau faciles proeta-
retiu Gratum igiiur habebo et ipse »i dignum in-
veuium git in popularium coiigres&am venire quod 
uiodo bOAuui, me judice, sum faciurus: iicebii c l 
mibi usarpare ialer meos aequalee, verbum Glycia 
diceulia : Et ego aliquii in terra videor ette. Si 
auleiu ab boc bonore exciderim, conlculus ero 
lua solius saiisfaclioue; el vulgi aoa babeos adaii-

έχείνους πρδς έμο. δ ν τας, τδ τού Γλυκέως ε ί πόντο; Q ralioneai, diugam eolitudinem ; el amici alque 
ώ; άρα χαϊ έγω έτ τή γή τις φαίνομαι alrai, 
Εί χαλ τούτου διεκπεσούμαι τού σεμνώματος, άρ-
χέίομχι τή σή καλ μόνη εύαρχστήσει * καλ τδ λεω-
φοοούμενον θαύμα μή έχων, φιλήσω τδ μονήρες, 
χα ι τφ τού φίλου κα· τής δντως φιλίας δρω παρα-
κήξας τήν ένιαίαν ταύτην αγάπη ν, διά τήν έντεύθ:ν 
κεκορισμένην μοι εύχήν, ούκ εύξομαι πλεονεκεή 
οχιώς έθελήσαι πληθυνθήναί μοι λόγους εύφημους* 
οία πολλάκις ύπολαλείν κατ* έμαυτδν είωθώς, ώς 
χαθά σοφδν βούλευμα έν τάς πολλάς χείρας νικ$, 
ούτω καλ μία ευχή αγαθή τδν μυρίων έπαινον. Γι
νόμενο; ούν τού λοιπού τής σης αγγαρείας έπλ μι 

amicitise proposilo comerminans unicain baac 
ambiliqnara, propler praesliium. deiaceps mibi νο· 
lum, non gloriabor quod pnevaluerini quasi volun-
las adfueril ul multiplicenlur mibi verba laudis; 
sical aaepius dicere soleo intra rae, quod quemad-
iiiodam mulias manus viacil unuai sapiens con-
Bilium, sic ei una boaa oraiio inuliorum laudea, 
Angariaiua igitur a te quotquot pasaaum millibua 
proaperum iler pratbebil Spirilae sancius, qui a 
sapicnlibue fratribus laudeai accipil, quibus plena 
eat saactissiraa Dei Ecclesia, iade iiicipiaiu unde 
jussisii. 

λιαομοις όπόσοις εύοδώσει τδ άγιον Πνεύμα έκ τών αδελφών σοφών άφελόμενον χάριν, οΓς ή άγιωτάτη 
τοΰ θεού Εκκλησία πέπληθεν, ένάρξομαι ούπερ έζήτησας* 

Καλ δή έν πρώτοις παρασημαίνομαι δτι πολλών D Ει boc in priniis aanoto quod multi preseulem 
ύκαγόντων τδ τού προκειμένου ήμίν σχέμμα κα
νόνος είς τδν έκθέμενον τούς δεσποτικούς ίαμβε ίου ς, 
*6ν είς τήν γέννησιν τού Σωτήρος Χριστού, χαλ τδν 
είς τδ βάπτισμα, έχείνους δέ αύθις είς τδν πάμμεγαν 
Ίωάννην τδνΔαμαακηνδν, έγώ ούκ έχων γενέσθα» 
ραδίως τοιάσδε γνώμης, διά τδ μή έξακριβώσασθαι 
εούτόν τα τδν κανόνα, τφ φράσει τεκμαιρόμενος 
άποδιίστώ εκείνων τών δύο ίαμβικών, καλ άλλον 
τεχνίτην έκείνοις Ιδιάζων έτέρψ τινλ τούτον παρα- ( 

πήγνυμι δς τις Αν χαλ είη έχείνος· Καλ ουδέ εκεί
νους τφ μεγάλφ Δαμασκηνφ έχω προσνέμειν, κατ* 
αίτίαν τοιάνδε * φώς είς τάς θείας Γραφάς έλθείν 
έχ θεού καλ τδν λαμπρδν τούτον Δαμασκηνδν λέγω * 
τήν δ* σαφήνεςαν χυτού τίς έ,χμάξεται. μιμη^άμε-

byaiiiuoi referaul ad auclorem Dominicoruui car-
mioum, uuius quidein de nativitate SalvaiorU 
Cbrisli, alierius de baptisniaie, alios ruraam mugno 
Joanui Daoiasceno ascribunt. Ego autem Itanc sen-
lentiam baud possuin seqai, ideo quod nou diligen-
i^r abaolulus eat bic canon; el ex slylo conjecians, 
aeosoveo duo ba?c carmina, el alium auciorem iis 
Iribuens, propriuui aiiuin queaidam buic assigno, 
quisquta ille; nec magao Daiuasceao tribuere pos-
sum, ab eam causam quod lux in Scripiuras divi-
nas a Deo venil, el ia illusirem bnnc Damasce-
uum; el elegaotiam ejus quia imilando referei, 
quamin omnibus scriptis suis proferl? Α lali aa-
leai Idea iooge absunt praedicti canooes. Si uuis 



Μ7 IUSTATH1ITHESSALONICENSIS METROPOL.LB » i 
vcro dtxertttltam in iis quoe concinnaTil iambis Α νος, *ήν έν Απασιν οίς γράφει; τοιαύτης δέ ιδίας 
propiium imtuutasse cliaracterem, audicl primo 
uuindcm in omnibas incedere doctam rbelorem, 
el forsan invitum, dominanle διι IIIo propria in ecri-
bendo natura : illumque maxime in vereibus lalem 
exsisiere eo quod majorem volaplatern venatur 
poesis, et sic itlecebras mnxioic praeiendat; ju-
cundum enim quod pcrspicuum esl, non auteni 
qaod obsctiram. Plato quiJem cuai poeiice scri-

"bit, dilucidior esl ct suavior. Audiei postea qnod 
nianifestavcrit magnus ille vir qaid inpoesi valerel; 
non euim paucas taalum versuum paginas reli-
qtiil, sed ei opus druinalicum scripsit, ul nobis 
experienlia probavit qui di-aaia leginms compo-
aiium iii beat&ct caais buxannae higioriam, per 

οί είρημένοι κανόνες πάνυ μαχράν είαιν. ΕΙ δέτι; 
είποι εκείνον έκίτηδτς άλλάξαι τδν οίχείον χαρα
κτήρα έν οΤς Γαμβισε, πρώτα μέν άκοόσεται δτι σα
φής βήτωρ πανταχού τοιούτος έχβαίνβι, σχεδόν τι 
χα\ Ακων, τυραννούσης αύτδν της α!ς τδ γράφειν 
φύσεως, καλ μάλλον έν τοίς έπεσι τοιούτος έστιν 
εκείνος, διά τδ τήν ποιητικήν ηδονής πλέον στοχά
ζεσαι, καλ ούτως αύχείν μάλιστα τδ έφοκλδν · ήδύ 
ίέ τδ σαφές, ού τδ μή σαφές. Ό γούν Πλάτων δτε 
πρδ; μέτρον γράφει, σαφέστερος έστιν εαυτού χχλ 
γλυκύτερος * είτα προσεπακούσιται, δτι δ μέγα; 
εκείνος ού λέληδεν ουδέ οποίος ήν τήν έποποιίαν · 
ού γάρ απλώς μετρητά; άφήκε σελίδας έπων, άλλά 
καλ έδραματούργησεν * ώς χαλ ημάς ή πείρα έΐί· 

porain adnolalunt ut poenia Joannia lfaaiur; erai * δαξε περιτετυχυχδτας δράματι εκείνου, πεποιημέ 
auiem Maagur cognomen quo maledictue Copro-
iiytnue roaligne loqoebatar irrideng eum quasi 
Syrio ortum genere; et adornabai compoeitionem 
bujusce dramails glylua plane Euripidicus; pro-
priam enfm genealogiam lexebat Saxanoa, et dole-
bat f i laaio malo socctrmberet in borio, et vim 
pateretur; tunc paradiso lociim assimilans, refe-
rebai quoinodo malus daiinon rurgutn decipere 
leataret Evaai ma; sic poesis abaqaa grandito-
qneaiia, et luce pcrspicwiiads pollens, nec rudi 
pbrasi obscura ia illostri Damasceno. 

νφ μέν είς τά χατά τήν μαχαρίαν σώφρονα £ωσάν-
ναν, παρασεσημειωμένψ δέ έχ πλαγίων ποίημα εί
ναι Ιωάννου Μανσούρ (1) · ήν δέ δ Μανσούρ έπώνυ-
μον, $ δή δ επάρατος Κοπρώνυμος έχαχολόγει 
σχώπτων εκείνον οία γένους ώρμημένον συριακού, 
χαλ έσκευώρει τήν διάθεσιν εκείνου τού δράματος 
ευριπίδειος αυτόχρημα μέθοδος * έγενεαλόγει τε γάρ 
έαυτήν ή Σωσάννα χαλ άπεκλαίετο εί περιπέσοι κβ-
κω τηλικούτψ έντδς κήπου καλ βιασδείη · Ινδα καλ 
παραδείσφ τδν τόπον εΐκάσασα, έν φ ή προμήτωρ 
ύπδ τού δαίμονος άπατηθείη, φράζει γλυκέως ώς έ 

άρχέκακο; δράκων πάλιν πλανών Ισπευ^β τήν Εύαν έμέ · ούτως άστόμφαστο; καλ ή εποποιία καλ φωτλ σα
φή νε ία; διάλευκος καλ άνεπισκότητο; φ ρ άσε ι σκληρή τψ λαμπρφ Δαμασκηνό). 

Hnjus ad imitalionem in roagua Theasalonice, C Ού *ρός τινα ομοιότητα έν τή μεγάλη #εσσαλο-
iambos olitn texueruni diacoal, unus quldem indi-
gena, nomine Sumanes, scrinloram praeieclaa ex 
ecclesiaslica dignilate; alter sapiene Megalopoliiei, 
leviia sacrarum arlium magigler, Micbael proiec-
dicog, qui Undeui vexalione diaboli laboravit; ei 
ambo propier bymnuni pro saaclissimo urbis pra> 
fecio, de suaveolenil magiio mariyre gtoriam 
adepli sant, cuni non vilia dixisaent, ei luciditata 
fulgerenl. Anle eos aulem, eodem stiscepto opere 
de augusiiagiuio Nativhaiig Cliristi feelo Joannea 
Geoatetres gloriari poiuil el ipse quod simili Ince 
^raviialis, tl clarilatig el gaavitaiis prefulgeret, 
nil ei ipse asperum babeog* Si qufs auiem coulen-
dens dicere laalit spirilualem modulalorem alta 

νίκη φβάσαντές ποτε ίχμδίσαι διάκονοι, I μέν τι; 
εγχώριος, έπίκλην Σουμάνης, χαρτοφύλαξ τδ έχ-
χλησιαστικδν αξίωμα, έτερος δέ σοφδς μεγαλοκολί-
της, λευίτης άγιοσοφίτης, Μιχαήλ πρωτέκδικος, έ 
έν ύστέρω δυσχληρήσας έπηρείφ δαίμονος, χαλ αμ
φότεροι πρδς ύμνον τού άγιωτάτου πολιούχου χατά 
τδν μυροδλύτην μεγαλομάρτυρα ευδοκίμησαν, οβτε 
ταπεινά φράσαντες καλ βαφηνείφ έλλαμψάμενοι · 
πρό δέ αυτών εί; δμοιον έργον πονησάμενος 6 σο-
φώτατος Ιωάννης ό Γεωμέτρης έπλ τή πανσέΓ,τφ 
τής τού Χριστού γεννήσεως εορτή, Ισχεν αύχήοαι 
χαλ αύτδς όμοίφ φωτλ χαλ σεμνότητος χαλ σαφηνείας 
χαλ γλυχύτητος λαμπρύνασύαι, ουδέν τι σκληρονά-
μενος ούδ* αυτός · εί δέ τις έρίζων έλέσθαι είπείν 

eapientetn, velaliter dlthyrautbico igne eucceasuibf) τδν πνευματικόν μελωδδν λυχοφρόνως ή άλλως δι-
acripsisse, quod urbanoB et docius Theocrilot in 
roeiboduai redigere statuit, vel ai landem capia* 
ret, vel ut a?quarel alios tali poeai nobilltaio*, etsl 
quaedam no» probaia dicat, et probabitia tantum 
edai. Esio tamen, feriutem dixerit; ttt enim non 
arguaniur quod ica aifirmative locuti simus de bis 
quae non oportebat, demus ut mulaveril musicus 
aanelus Damasceaus propriam loqaelam, qaagi 
vocls diesimulalor, per Imiutionem OOD qa« $1ΠΡ> 
pliciter a mullie exercetur qtiando opportunhas 
volneril, non qua insigni modo narratur de beroica 
quadam peraaaa, a«d aecuadum apostoiicam illain 

Ουραμδικώς ποιήσαι, δ χαλ δ Αστ:ίος άμα χαλ σο· 
φδς Θεόκριτος επέκρινε που μεδοδεύσαι χάρ:ν \ 
φιλοτιμίας ή απλώς έξισώσεως της πρδς έτερους 
άγλαϊζομένους έποποιίφ τοιαύτη, αμάρτυρα μέν 
λαλεί καλ, ώς είπείν, είκοτολογεί- "Εστω δέ δμως 
άληθεύων. Ίνα γάρ μή πεισμονήν περιέπειν έγκλη-
Οώμβν άφ' οίς ούχ έχρήν, διδόαμεν άλλάξαι καλ τέν 
άγιον Δαμασκηνδν μελωδδν, τδν οίκείον φθόγγον 
οΤα χαί τινα φωνόμιμον πρδς μίμησιν οδ τήν άπλως 
παρά τοίς πολλοίς μελετωμένην, δτε χαερδς, ουδέ 
κατά τδ έξαιρέτως ίστορημόνην περί τίνος ήρωίκο» 
προσώπου, άλλά κατά τήν ύπ* αυτού μεμελισμένην 

(1) Deagnomiae Jionixr. Hemque d* alio iafra legeodo, Aw/α, Alkutta Koco PRbdicto. 
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άποατολικήν πολύφθαγγον άρμονίαν γλωσσών · ίνα Α iingiiaruisi bariuoiitain ab βο riiKgeitter qHattilaiti; 
προς τέχνην εΓη καλ αύτδς ποικιλόφωνος, καλ έκ 
θείας έπιπνοίας πολύγλωσσο;. 

Τοίνυν, ώ άγιώτατε Δαμασκηνέ, χρεώστει χάρν· 
τα^τοίς παρα^ίψασιν Ιπλ σέ τού; τοιούτους κα
νόνα;, καλ είσπαιησάμενος του; λόγους τούτους ώς 
οία χαλ γεννήσαμε νος αυτούς, καλ ούτω πληθύνας 
τέκνα σου, δέξαι καλ τρίτον κανόνα τδν εί; τύ Αγιώ* 
τιτον Πνεύμα. Τί γάρ κωλύει έπιγράφεσθαί σοι 
χαλ αύτδν χατ* εκείνους, ίνα πανάριον · έστι θίδη, 
ή άρκλίον, είτουν κιδώτιον, χαρισώμεθά σοι τψ με* 
γίλω Ιωάννη τδ πόνημα τούτο, ώ; φασιν οί ίδμο-
νες, Ιωάννου Άρχλά ; ουδέ σεμνδν γούν τι αύτολ 
δνομα χωριζόμενοι τψ καλ φιλοπόνω έκείνψ χαλ με-
γαλοφώνφ φιλοσοφώ άνδρί * ούς έγώ μ:σώ, χαθά 

ut ρςΓ arieiu esset ei ipse varUrmtft votum ei ex 
4ivina ipsptiMiioue uiuUaruiu liugiianin) periius. 

Nuu$ ergo, α tauciitVime Damascoue, graiias 
ag« bU qui in le bog cauoiies tujeceituit, ai a»m 
feccria serutnue* iilot, ul vidclar, Η geaaaris eot* 
fU &ic iualliplicaverU fcelus iunt, accipe ei ler-
lium cationeni ka Spiritum sanclum. Quid euint 
veut quia ascribalur tibi el iale ciim uliis, nl 
canUtruin boc, id esi calalbiun, vel copbtuu;» vd 
«porlam tribiua»u* libi, opua, ul aiuni, docii 
JiiaouU Arda? Nec boncstum ilii nomea iinp»-
nenies impigto buic ct grandiloqtio pbilosoptm; 
quofi ego adi, sicnt el alios qui aniiquum et doeluia 
niagielrum, cttjua dotOrinU miiHi et umlloliee 

καλ άλλους ο! καί τινα σοφδν διδάσχαλον παλαιδν oculaii farti su«U invidia tuiuentea Cboeroboscum 
πολλούς χαλ πολλαχώς έν λόγοις όμματώσαντα, φε
ρόμενοι φθόνψ Χοιροδοσχδν* έπωνδμασαν * ούχ Αν 
έχείνον ούτως έαυτδν δηλούντα, δτε γράφον έχαρα-
χτήριζ* τά οίκεία * χαχώνυμοι άνδρες εκείνοι ουδέν 
ήττον ήπερ οί χατά τήν μασσαλιωτικήν πίσαν Αατί· 
νοι, καρ 1 οΤς τεθέληται άναιτίως ούτω χαλ είς ουδέν 
έέον δυσφημείν τούς έγχωρίους έπιθέτοι; όνόμααι, 
Τδν μέν γάρ σκύλσν, τδν δέ σχλάδον, τδν δέ «αγά» 
νον, ή έπονομάζουσιν ή χαλούσιν * ώ; αίρετδν εί
ναι, Ανώνυμο ν παρ* έχείνοις είναί τινα, δ τοίς ψυλ-
Ιοί; χφ έθνει έπισυμβέδηκεν, ή ούτως άτέμως όνο· 
μαστδν, χρόνω δέ ποτε μακρψ καλ περιώνυμου * 
άλλά τούτο μέν τοιούτον ώς έν παρεχβάσ·ι. "Οσοι 

cogitoitiiuaverinil; iu>a quod ille εie aaip»um ma-
pifeaiavorii, qnaiulo acribeua propna ad vivuw 
expriniebal; faiaosi bi viri nll miuus egeruui 
quam, JaxU ftUstUieneiaiD fidem, Laliai apud 
quoa absqna ulla cauaa ei necmilaie, iudtgeuaa 
appotilis noniinibas sie odtoaa vocare maa eai 
aliuw panaoan, aliam aclavoaem, atium pagauiim 
cogaoiaiaaiii; qaati opUaduni aii iaier eoa igooii 
DQoiiAia eaae aJiquem, qttod plebl cum policibaa 
coaiiagit; val ijc foade nowiaari bomiaam eilani a 
mulio tempore nobilem. Sed bec quideia io di» 
greaaiene; qul auiom Gbcoroboecum hoo>Hieia Ulia 
doelrtM irrideai, $ob auario degaal; ei qai Arclom 

tt Ιοιροβοακδν τδν τήν λογιότητα τοσούτον σιλλαί- C loqouaUir, tali domlcilio digni eeseat, ai flngentea 
νουσιν, tbv ύπδ συβώτη αγόμενοι * χαλ οί τδν *Αρ 
χλάν δέ λαλούντις. Αποθήκης τοιαύτης εΐεν επάξιοι, 
έάν πλαττόμενοί τοιαύτα έπιγράφωσιν Ανδρασι περί-
•ινύμοις * χαλ ούχ Απαγορεύω ές τδ «άν Ανδρα Θετέον 
εκείνον, τά τε άλλα σοφδν χαλ μουσικδν επιστήμονα, 
τροθέσδαι, χαλ ούτως Αρμόσασθαι τους θείους ύμ
νους πρδς μέτρον ζήλφ έλλόγιρ· έπεί τοι πολλούς 
οίδαμεν καλ τοιούτους | ν τε τοίς παλαιτάτοις καλ έν τοίς καθ* ημάς, 
έξ^λλάττοντο. 

Ό γούν έν Αγίοις «ατριάρχης αοίδιμρς ΑουκΑς, 
δς νεφέλην χρυσήν $ύ«ργαα(α« ήμίν έδρεξχν, δτε 
ήρεν έν διακόνοις τελούνχ&ς, έντετυχηχώς ποιήματι 
*Αράχνης θαυμαστώς χατά έποποιίαν, δπσρ έν Ασ~ 
«έδι μέν έγέγραπτο, Ανέκχιτο δέ εές θαύμα περί που 

lalia nobilibus aacribanl tiria. Nec dico bominem 
OIBDI laade dignam, et de caelero aapaenlem, ai 
periiuui muaicum, in publkum edidiaae, et afc 
pnulenii xalo veraibua conclaataae divinos byiunoa: 
mulloa cnim novimaa lalas ei ia aaiiquis ei in 
recemioribus, qul (alio aibi aitribaU reapaebajii 
acrtpta. 

ol τά γραφικά μετατιθέμενοι 

Sanelua igitar qt BObitia pairiareba Lucaa qai 
anmufii oobis betteiceatMa roraaa infuAiltdmii iuter 
diacoiuaa versarautur, oceurrant poaeaii Araueai 
quiMid. poeaim admirabiU, qood aaper clypeuM in-
acripUna erat, jaraabal mtom m i a t a rw i parta 

τά έντδς τού μεγάλου* φροντιστηρίου, δπερέδείματο D auigni apoiiaj«krli qqod exainftieral Sradiiia. xVuna* 
Χτούδλος δ 'Ρωμαίός, έ ποίησε τι χαλ αύτδς δμοιον, 
εί χαλ μ*ι πάνυ έν χρψ πρδς εγγύτητα* ήν γάρ αλη
θώς εκείνο τδ παλαιδν άμίμητον * ού τι που παίζων 
ουδαμώς ουδέ δ Αγιος γέρων έχείνος, άλλά έν τψ 
χάσαι τδ σύντονον τού πνευματικό); άθλείν, ποιου-
μένος χαλ τήν άδαιαν έργον, χαλ τήν άνάπαυλαν 
σκουδήν τινα» χαλ τήν-άνεαιν έντασιν είς γλυκύ 
αγαθόν * φ τις προσανααχών Ιχοε άν λόγβεν, ώς ούδ* 
ούτω κακώς. Ιΐρδ δέ εκείνου οίδαμεν έργον λογικδν 
πονηθέν δτε τδ 'ΡωμαΙκΛν σκήπτρον ώρθου δ Κο-
μνι̂ νδς 1 Αλέξιος, ού τού· έργου σχοπδς άμα καλ άτ.ο-
ιέλεβμα, στίχους ήρωίκους έχθόοθαι, κορυφουμένους 
μέν είς ποσδν τδ δοκούν τή κατ* έχείνους μούση· 
άριθμούμενον δέ έχαστον γράμμασιν ίσοις, ώςμηδέ 

iius, iecit el ipae ajmile aliqaid,etsi specie iaapart 

vara auim iaiaii(abUe e m vaiua Utud; nac aliquo 
aoodo irridena aaMCios seoex, aed u& spirUoaUa 
ctmieutioaem iaborit raftaxaret, qelelan tecix labo 
rain, et auain aaavia negotix» boni; cut adlMareaa 
qaiaqae poaalt dtatre aoa iia malum. Aotea fatem 
Tkttaaaa wabodicuai opaa exaralaro qttaoda έΛο-
moaum aceptFaa» poriabat Alexiot Ganaaoiia, e « -
}ua operis aeopua el fiaie eral keroicos dedueere 

- veraaot urmiBaioa in qaaaUlate paeai illorom eoo-
gvaenii, numeraiam auten ananqnaaique liitarit 
partbus, ita ui ueqoa noua vicinirm excaderei, vel 
uoaliiiara, eieraai liltane ouraee cencaleoaiae i u 
ul manifou esset carum aequaluas ; ei JaUtudo 
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quidem poematis istitis eententias referebal laudis Α Εν Επος ύπερπαίειν τδ προσεχές, ουδέ γούν ένλ στοι* 
plenas ftnperaiorise. Qui vero legendo percurrebant 
duos vcrsuum terminos, Iitteram liUere addendo, 
inveniebaiil a dextris compleium beroicum versum, 
et a sinistris simililer alterum ; el erant sacrati 
acrostichides, et unusquisque seoreim ab alio, nibil 
fundo poematis adbaerenles; et scriplum erat in 
teiragono diligenter hoc poema laleribus circum-
duclum non linearibus aed grammaticis; et diametri 
ipsae insignitaeerant praeclare Htieris rnbris :nomina 
enim venerabilia quatuor paribus lilieris ila dedu-
oia ut composite iponerentur ostendebaai singula 
diamelri principia; etaspicienti haec in nientem 
venit nil impedivisse arlificein tetragoni hujus poc-
matis, et potuisse eummis diamelris maicriaiti 
cancellare si vohiisstt; noluil auiem ; sed cuui 
mengiirasset primo, et initia reliquisset eibi invl-
cem adversaulia, i u ut mcnii occtirrereat diame-
tri illaa ad perfectionem, Jaboravit in medio epopceae 
aua», el tiguram rbomboidaleiu ex quatiiur litierts 
deacripsil ; et elrgaas erat hoc opus, et aliter qui-
ctem, sed et sotibendi perilia; ci tatpra univerel 
tairagoni ei diametroram inttia in nominibus et 
rbombus mbris fulgebat ornata litieria; et resi-
dnum opcris consuctis ecriplum erat ctaaracteribus, 
eteratvere oculoruut obtectaraentum et acituai 
mentis ornameuium · 

χείω * καλ Εκειντο τά στοιχεία πάντα χαθ* είρμδν, 
ώ; είναι δήλην τήν έν αύτοίς έξίσωσιν * χα\ τδ μέν 
πλάτο; τής έποπο!Ϊας εκείνης περιείχεν έννςίας 
άποσεμνυνούσας τδν αύτοχράτορα. Οί δέ τά τών στί
χων δύο άκρα περιερ/όμενοι άναγνώιται, κα\ στοι-
χείον στοίχε (ω έπιστοιβάζοντες, ευ ρίσκο ν έκ δεξιών 
Επος αποτελούμε νον ήρωίκδν καλέξ αριστερών δμοιον 
ϊτερον καλ ήσαν ίδιάζουσαι ακροστιχίδες, κυρίως 
ταύτα καθ* έαυτά έχάτερα, ουδέν τι τού εδαφίου 
προσαπτόμεναι * καλ κατεγράφετο είς τετ ρ άγω νον 
ακριβές εκείνο τδ ποίημα πλευραίς περιεχδμενον ού 
γραμμικαίς άλλά γραμματικαίς * καλ αί διάμετροι 
άλλά καλ αύταλ θαυμαστώ; έσημειούντο γράμμασιν 
έρυθροίς. Όνόματα γάρ σεμνά τέσσαρα ίσογράμ-
ματα κατασυρόμενα έν τω εύτάκτως τεθείσθαι, 
παρέφσινον αρχάς διαμέτρου έκατέρας · καλ είχεν 
ενθύμιο ν 6 βλέπων μηδέν τι κωλύεσθαι τδν τεχνίτη ν 
τού ποιητικού τετραγώνου εκείνου, καλ άκραίοις 
διάμετροι; χιάσαι τδ Εμβαδόν είπερ ήθελεν · ούχ 
ήθελε ν δέ άρα εκείνος, άλλά διαμετρήσας αρχικώς, 
χαλ άφελς τάς αρχάς αντιμέτωπους κείσθαι άλλή-
λοις, ώς εννοεί σθαι διαμέτρους εκείνους πρδς εντέ
λεια ν, έκχνάσχτο έν τφ μεσαιτάτω τής εποποιίας 
αυτού, καλ σχήμα τι ^ομβοειδές, έκ τεσσάρων 
γραμμάτων αύτδ διαγράψας. Καλ ήν άστείον έχείνο 
τδ πόνημα, καλ άλλως μέν, καλ διά τού δεξιώς δέ 

αύτδ διαγραφήναι* τά μέν πλευρά τοΰ δλου τετραγώνου καλ αί τών διαμέτρων έν δνόμασι καταρχαλι 
χαλ δ βόμβος έρυθροίς έγανοΰντο πχραυγάζοντα γράμμασιν · δ δέ λοιπδς δλκδς δ κατά τδ Εμ£*δον? 
συνήθως είχε τής γραφής * καλ ήν αύτδ πανήγυρίς τε δψεω; καλ σώφρον άγαλμα ψυχής· 

Ει soiersnobis visus est vir ille; nec solcrtiam C Καλ έφάνη δ άνθρωπος εκείνος ήμίν δεξιός * ναλ 
nlentUus erat, in veritatadico ; visus eet autem δέ, ουδέ Ιψεύδετο τήν δεξιότητα πρδς άλήθειαν* 
non ex seipao Uni pulchrum inchoassc opns, sed 
accepiese illud ex antiqtia tnventione. Anlea cnim 
exatabatsimile Graecum poema, quoad sententiasqui-
dem omnino diversam; eecundum enim ad imi-
taiionem, rcgias laudes babebai ;archelypumaulem 
peregrinis conatabat substaniiis ; qaaedam aatem 
fugerunt me; abiit enim volumen aliqtio inler La-
tinos; beu rotbi quod meatiaerim quanta perpes-
sus fuerim capius et in serviiutem redaclus t Feli-
cem auiem me quod a Deo vere Salvaiore Hberaiua 
fu.»rim 1 Modicum autem recordatua, referre pos-
eura quomodo exordium unum male dedocebat 
Sarapis, daemonis boc nomen ; reliqaa autent tria 

έφωράθη δέ ού κατάρξχς αύτδς τού καλού τούδε 
πονήματος, άλλά παραλαβών αύτδ έξ ευρέσεως πα
λαιάς · προέκειτο γάρ εκείνου έλληνικδν τοιούτο 
ποίημα, ές τδ πάν άπαράλλακτον δίχα γετών εν
νοιών * τδ μέν γάρ πρδς μίμησιν δεύτερεύσαν βα
σιλέως ευσεβούς είχετο · τδ δέ άρχέτυπον εξωτερι
κών εννοιών ήρτετο · καλ τά μέν άλλα εκείνου παρ
ήλθε με · ψχετο γάρ μοι τδ βιβλίον ές που τήν Αα-
τίνην. Οίμοι δέ δτι άνεμνήσθην οία Επαθον αίχμα-
λωτισθελς, καλ ούτω δουλωθείς · εύ μοι δέ, δτι «ρδς 
τού έλευθερωτού τφ δντι Θεού λέλυμαι. Βραχύ δέ τι 
μεμνημένος Εχω άναφέρειν ώς μίαν μέν αρχήν δια
μέτρου παρέσυρεν δ Σάραπις· δαιμόνιον αύτδδνο-

aimilia,ec ipea litieris paria; rhombum in quadra- μα. Τάς δέ λοιπάς τρείς έτερα όμοια ίσογράμματα 
tum redigebat Ζευς ia lali Ogura : Ζ quidera stante 
in medto versue eeorsim, σ autem svbjecium post 
versum uaum, quasi sub vertice posiluin; in oiedio 
autem anibanun lUterarum istarum erant ε et υ, 
inmedio aple verbi vel Htterarum, lla ut fierent 
subjecu coDjanciio daoruin iriangutorum rbombi 
coogrue deseripii; quoniam versua illi non ad den-
attaiem pcr lilteras coacervabaaiur, sed coitcinne 
ad perepicuiialem reeolvebantur. Et baecqnidem 
dao in poesim versa a viris quibus olium studium 
erau 

καλ αυτά · τδν δέ (Μμβον έτετραγώνιζεν δ Ζεύς έν 
τΓΊάδε καταγραφή C οία τού μέν C κειμένου 
μέσον στίχου Ιδία 

ν 
χαδ4 εαυτό* τού δέ σ ύπο-

βεβλη μένου μετά" V Επος ϊν, ώς οίον χατά τι
να κάθετον · έν δέ σ τξτ μέσω τούτων άμφοίν 
στ'χων παρακειμένων τού ε κάλ υ, συμμέτρψ μεσο
λαβήσει στοιχείου ή στοιχείων, ώς άν γίνωνται αυτά 
ύποτείνουσα κοινή τοίς δυσλ τριγώνοις τού (5όμ*συ 
διαγραφέντος μάλα ευκρινώς · επειδή τά" Επη εκεί
να ού πρ^ς πύκνωσιν τοίς γράμμασιν έστοιβάζον-
το, άλλά εύρύθμω; ήραιούντο πρδς εύδιάρθρωτον * 

χαλ τοιαύτα μέν έκιίνα τά δύο κατά έποποιΐαν πλατέα τετραμμένα παρά άνδράσιν οΤς ήν χαλ ή βχο^ 
σπονδή. 

ι 
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•0 *έ μετρήσας ημάς χρόνος, έφηνε καλ αΰτδς Α Sed quod mensural nos tempvs, raaflifesiavU et 

ipsum leviiam bomiaeni perilum perftciendi raiio-άνδρα λευΐτην δεξιδν έξανύειν λογικάς εγχειρήσεις, 
αίς αν έπιβάλοι, Όλυντηνδν τδ; έπίκλην · καλ είδο-
μεν ίστδν δν εκείνος έξύφανε μετρικώς, κα\ έθαυ· 
μάσαμεν άκούοντες μεν τδ τέχνημα καλ έκ παλαιού, 
ούπω δέ περιτετυχηκότες τοιούτφ μέχρι καλ ές 
αυτόν · ήν δέ τδ ίστούργημα εκείνο τοιούτον · στι-
χιδίψ πρώτω ύπέκειτο έτερον δμοιον, στοιχείοις γρα-
φιχοϊς ές άπαράλε ιπτον κατ* εκείνο ποσού μενον * καλ 
τφ δεντέρφ τρίτον ύπέστρωτο έμφερέ; τά γε είς 
άριθμδν γραμμάτων · καί τψ τρ'τψ τέταρτον, καλ 
τούτο έχομίνως, έως ού εκείνος είτε ήθελεν είτε 
ήϊυνατο · καλ τά γράμματα κιονηδδν οίον διατεταγ
μένα κατ' εύ κρίνε ιαν έν τψ έκαστον στίχον έκάστψ 
έπικείσθαι άνακείμενον, ο*>; εί καλ αλλήλων τά στοι-

nalia incepla quibus anipauto intendebai, Olyntio-
num nomioe : ei vjdimus telam quam meirica te-
Xitii, et mirati sumua audientes ariem banc antt-
qaam esse, el nondum bacusqae lale qnid vtdera-
mas. Erai auiem textura lalis: Versui primo siibja** 
cebat allar similis, elemenlis graphicia sine Inier-
miwione secnndiiro illum conformalus : et sectin-
do leriias eubalraiuft erat quad liuerarnni mime-
rum coinpar et lertio qnartus, el *»ic deincepa 
quoaJusque textus voluil aul potnil: el liitenc co-
lumnae iustar ordinataB ad perspicuani distin-
ciiouom, dum singulis veraibus einguli aubjacentea 
versareulur, iia ul invicent colinrerent etemenla ; . , - , . ^.„..r.w- — - n * " " - " w ~ ' * 

χεία έξήρτηντο : έφάνταζον στυλίσκους τούς μέν κα- oslendebanl columnaa et in latiiadine el in profui* 
τά πλάτος, τούς δέ κατά βάθος ορθούς Απαντάς, καλ 
συμβιβαζομένων τών έν έκατέροις εννοιών άναγνω-
βτικώς ακροστιχίδων δίκην · έκληρούντο Ιδίας μέν 
Ιννοίας οί κατά πλάτος δρδινοι ([) άπ% αρχής μέχρι : 
τού τελευταίο» * ίδίας δέ ωσαύτως οί κατά βάθος · 
χαλ ήν ού Πηνελόπης ίστδ; εκείνος καλ ιστορούμ*-
νος καλ αναγόμενος, ή Ελένης πέπλος Έλλην.κοίς 
άεθλεύμασι κατάπαστο;, άλλά εμπλοκή σοφίας, 
ί ς έργον καλδν καλ τδ πάρεργον · (ατού δέ τού
του στήμονες ρέν, οίον τά κατά βάθος έπη · κρό
κη δέ, τά τού πλάτους · χαλ λογίζεται ή μεν τού· 
του χοίησις ύφανσις, ώς οίον δέ άνάλυσις, ή άνάγ-
νωσις, καλ δ στ ή σας εκείνον προσφυώς άν (5ηθείη 

dilate, recias omnea, cum coagmeotareniur in sin-
gnliasenlentiae congruead legendun, acrosticbidam 
instar; proprias aorliebaittur sealenlias versua in 
latitudine ordiuali, ab initio usque ad finem ; pro-
prias ainuliler qtii in akiiudiue et erat uon Peae-
lopie tela bxc, ab bi&loriis cognita et celebraia ; nec 
Helenae veium Argivorvai camporum cerlaaiinibua, 
aed sapieuliae complexas, citjua pulcbrum epua pri-
niarium et secundarium, tel* auiem bujas alamina 
aicat ei versus, in profundo posita; iraroa auteo* 
in lalitudinc, elae&limaiur texiura poesis illa, aed, 
utaequuiu est, explicaiio velexposiiio; ei quicon-
aiUuii eam, coagruenier dicereiitr docia lexialsxe 

ϊόγον ίξυφάναι σοφόν · ώς δέ δύσεργον τδ τοιούτον C v e r b * <I l , a m dHttcilie all lalis lexlura, sciet qai 
έξνφασμα, γνώσε τα ι ό πειρασόμενος αύτδ διαχειρί-
σεσββι · σοφδς μέν έσόμενος είπερ αύτδ άκριδωσε* 
ται * ού βυνησόμενο; δέ διά τέλους ούδ' αδτδς έν 
πολλοί; εΤναι κατά τδν ούτως είπόντα σοφόν. Πτέ
ρυγας δέ γε καλ άξίνας καλ ώά καλ βωμούς, άθύρ-
μχτα καλ αυτά μουσών σεμνότερον δέ φάναι αγάλ
ματα, Θεόκριτος παραδεικνύτω καλ εί τι ; άλλος τοι-
οντο έκφαίνεται # ού σπουδαίοι; εκείνος λογίοις έκ* 
διδούς έαυτδν κατά τούς αδιάκριτους έξεταστάς, 
άλλά πρδς ού φαύλην σπαυδήν άστεΐζόμενος. Έν 
οί; έστιν είπείν ώς ήν αύτοίς ή τοιαύτη έργψδία, 
χέπος άπονος, μόχθος γλυκύς, πόνος ανάλγητος, ίμ-
μουσος ασχολία, άύλος ήδο/ή, αργία έλλόγως έργα-
rxTtf θήξις ψυχής είς οξύτατα, έθισμδς καινότερων 

ulein iaslilaere teiuabii, solera faliiruai ai eam 
aple pcriecerii; non poterit auiem uaque io fineiu 
ei ipsa in muiiia esse aicut prsdielue ingeniosaa 
vir. Alae aulem, ei s< cureg ei ova, et aluria, sigaa 
et mqsaram ornamenu ui dtscentius appareanl, 
Tbeocritus caoat, vel b\ quis alius reperilur Ui-
comptisdans seipsuui aucior sententiis, jaxta io-
iloclos inqoieitores; sed poiius urbanilatein diligcn-
lissiuoe seclattir. De quibusdiceadum esl lale ar-
duum opusipsis fuisse laborem facilem, moleeitum 
dulcein, fatigationem dolore caremem, conciiina 
cnra, immaierialis voluptat, oUum sapiealer la-
boran^i ngeaii acamiuis cultas, novarum cogi-
lalionum consuetudo , laudabilis verbi innovaiio. tf - Ί"»·» Τ-Λ·»» » i wwmt - » · » ρ - ^ — . r ^ . « r w ^ _ — - - -

έκινοιών, καινοτομία λόγου επαινετή, μέθοδος τού modua noa tequendi viam mukorum; Cailimacluu 
μή βαίνειν κατ* ίχνη πολλών, δ δή Καλλίμαχος δ 
εοφνς έπετήδευσεν, έφοδος εφευρετική χαινοτέρας 
κοιήσεως, ένδοξος αποφυγή ταυτογραφίας, ευφυίας 
έ^δειζις, έπίδε;ξις εύπορίας νοεράς, φιλόκαινο; καλ 
φιλότιμος μεταχείρισις λόγου, έξηλλαγμένη στολή 
σοφίας, άγαδδν άλλόκοτον, πλούτου νοερού προχεί-
ρισις, έμφασις δυνάμεως ψυχικής, έκφανσις ίσχύος 
γραφικής. 

Άλλ' δπερ άνόπιν λόγου φθάσαντες έσκεπτόμεθα, 
είπερ πολλοί τίνες καλ τών έν ήμίν παλαιτέρων καλ 
των προσφάτων καλ περλ μέτρα έπονήσαντο, ή διά 
α̂στώνην έμφρονα, ή πρδς χάριν όποιανούν, καλγέ-

pbilosopbus instituit, via inventrix recenliorii 
poeseos, laudabilis fuga lautograpbias, ingenii oa-
tensio, manifesialis uberis animi, nova et gene-
rosa varbi traclaiio, divhiaruin spiriiualiuni ac-
quieilio, vigoris ingcnii arguiuentum, vis grapbicaa 
exbibitio. 

Sed quod antca considerabamus utrum mulii cx 
aniiquioribus et ex receniibus poesi operam dedia-
sent, vcl propter iadilam facilitatem, vel prooier 
causain qualeiucunque, el hoc accidil voleati Da-

(1) l u cod. 
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masceno,i!lua»iaatori Eecleaia» Dei,qei doctofeeoeplt Α γονχν έθελήσαντι καλ τψ έχ Δαμασκού φωστήριτης 
τού θεού Εκκλησίας, άλλαξαμένψ τήν φιλόσοφον iawboe eouciaaare; ei boc non aeeutidum prnpriam 

iiatnram qu», ul iia dieam, boraines per Spirilum 
sanciaia luntine replet, aed td imitatfonem poetici 
lagenii, modo quidem aublimis et dulcU, itiodo 
amem rigidi ei iafelicis hi» quibua loqniiur, til di-
xerifquidam; aecundum qaem cbaracterem ei ipae 
aliua videtur ae antea, quasi acceeau difficilis : et 
ua le boe oriatur, aiBrmalur certissimo modo. Pro-
funde igiiur iocliaatae, libenter acdpio quad afllr-
matur, reprehensionem accepiurtis, ai genior facius 
noiidtim noverim rem Um pulcbram ; ferene ati-
lam, eo quod non ignorem non omitibus omnia 
dare Deam; el loagum tempus per qnod staiuiiur 
axperienlia, noo omniom peritiano omnibtis Iri-
buere; si autem qtri afllrmaturi sttnt ct probaturi 
qussltom non inveniant, niliibmitmis aanua, el 
Httillorum aequor opinionem, et du c*tcra am»cl 
iitjiineta snbeo : boc bene perpettdeng, frhtd quod 
ia Eccleaia «ancta iutroductnm fnerie, quasi in le 
)am el wanifeaialiiin el probatum et jadicatfjm, el 
io psalmodia pnedicatum, cene in contcitipitim 
venire, ai non adaiftUator ot beaCt Patris tuenie 
satum; et propttrea non deapiciendum qnasi spti-
rium et iniarpolatam ei ideo rejeeiitinm vel alr]t-
ctatdam; sed poiioa adoptanctaro, et fn molta ba-
bendum apatimatioae. Qoomodo enlro reprehea-
sloae dignnfaiM>aetaetf margariiam in fttndamento 
aecleaiatllco, n\ lapillo, vel llliiaai calcem non 

διάθεσιν ίαμβίσαι * καλ τούτο ού κατά τήν εαυτοί 
φύσιν τήν, ώς ούτως είπείν, έν άγίψ Π ve 6 ματ ι φα·-
αίμβροτον, άλλά πρδς μίμησιν χαρακτήρο; ποιητι-
χού, άλλως μέν κατ* Εννοιαν σεμνότατου κα\ γλυχυ-
τάτου, οΤς δέ φράζει αυστηρού είτε καλ άτηρού, 
κατά τδν ούτως έρούντα · καθ' δν χαρακτήρα χα\ 
αύτδ$ άλ/οΤος φαίνεται ή πάροιθεν ώς δυσπρόσιτο;, 
κα\ μαρτυρείταί πόθεν τούτο είς άναμφήμοτον * τί-
θημι βαθείαν προσκύνησιν, καλ δέχομαι πρδς δμο-
λογίαν τδ μαρτυρηθέν * πεισδμενος μέν ευ οίδα 
μέμψιν ε! γέρων άνθρωπος ές βχθυ, ούπω Εμαθον 
ίστορήσας πράγμα ούτω καλδν. 'Ανεξόμενος δέ 6ιέ 
τδ μή ΑμφιγνοεΤν ώς ούτε πάσι πάντα ύίδωσιν δ 

' θεό; * ούΐέ μήν δ μακρδς χρόνος δι* ου αθροίζεται 
πολυπειρία, πάντων άπα σι πεΤραν έντίθησιν. Έέν 
θέ οί μχρτυρήσοντες καλ πιστωσδμενοι τδ ζητούμι-
νον ούχ εύρίσκοιντο, προσκυνώ καλ ούτως· καλ τί-

/Οευαι τή φήμη τών πολλών, καλ τού λοιπού γίνο
μαι τού φιλικού έπιτάγματος * εκείνο καλώς έκι-
λογισάμενος, δτι τύ έκκλησιαζόμενον ίερώς, ώς ήδη 
καλ έμφανισθέν καλ δοκιμασθέν καλ εγκριθέν χαλ 
είς ψαλμωδία ν πα££ησιαζδμενον, ούκ έστιν ώεπερ 
ούκ έξαθερίσαι, ούτως ουδέ άμφιβαλείν μή ούχλ 
αγαθού πατρδς νοδς δηλαδή έκγονον είναι * διδ ουδέ 
χρή ναι παρχβλέπεσθαι ώς νόθον καλ υποβολιμαίο* 
καλ δι* αύτδ έχβληιον ή άπόβλητον, άλλά σίσποιεί-
σθαι, καλ έν λόγω τίθεσθαι πολλφ. "Η πώς ούχ έν 

parvi faeere, ai»d ravereri ubt pceorrftrit ; et do- ^ είη μεμπτέον, μάργαρον μέν λίθον κρηπίδος έχχλη-
gma de Triaitate el Mrmonea divina mysleria inler 
preiautea, qaibne beati Deom servi eollaadam, non 
€»m veneraliona dficere el praacinere et rtie CMIH-

poaera, et nU remktendo el twa laciditaie expo* 
nerc, Ha ot mt eanrtiecenlar el oeiili et oa, et ana-
naa ef habitna corporit, at aaima ipta t 
λως έπλ σαφηνείφ ερμήνευε σθαι, ώς ούτως άγιάζεσθαι καλ οφθαλμούς 
περιο/ήν δλην τού σώματος καλ ψυχήν αυτήν ; 

Inde ergo incipieadum uade propoaueTam, tl ex-
ponendum primo quomoJo conimentuidi operie 
aoclor, qu«ad styfi dispositioneni se iiabeat sivena-
mratalis fuerii, qnalem reapse cogniium halwmus, 
aive per iniiialionem optimis et variia linguis loqui 
conlcnderii. Puri&atia igitur eai lamlnla quod ad 

σιαστιχής, ή ψηφίδδς ή Ιμπλασμα τιτάνον μή χι* 
piopfv, ώς παραπεσείν δποιτύχοι, θεολογία; δέ τρια
δικός τοιαύτας, χαλ λόγους μυστηρίων θειοτάτωνίχ» 
φάντορας, οΓς χαλ Αγιοι Θεού θεράποντες υμνούνται 
παραπλχχόμχνοι μή προσχννητώ; καλ λαλείσθαι καλ 
ψάλλεσθαι, χαλ γράφεσθαι είς δρθδν, χαλ άνυποοτέ· 

χαλ στόμα, χαλ χείρας, χε\ 

'Αρκτέον δή τδ εντεύθεν, ού προεθέμην, χαλ προ 
τών άλλων έκθετέον οίον δ τού έγχειρηθησομέν>ο 
έργου ποιητής τά ές διάθεσιν γραφιχήν, είτε ψύ™ 
τοιούτος έστιν οίος ευρισκόμενος άναγινώσχιται, 
xfca χαλ χατά μίμησιν, ώς άν τεχνήσαιτο χαλ αδ· 
τδς χρησταίς βιαφόροις γλώσσαις λαλείν. Kalap^ 

pcrepicuHateaiaUiiiet, tantumacripturaebujuscano- D ΐητος μέν ούν χαλ φωτδς τού χατά σαφήνειαν ίς 
τοσούτον μέτεστι tf, γραφ^ τού κατ' αδτδν χανένο;, 
•ίς δσον καλ νυκτλ χειμερίφ άστρφας έλλάμψεως. 
•Απεσκότωταιγάρ οίον τά πολλά δ σοφός · ** μινδίί 
τδ τών νοημάτων βάθος , θεολογικών *ών πλειένων 
υπαρχόντων · τάδε οίς σχηματίζει σεμνώς · ΪΛ» 
δέ δπου καλ διά τδ τών λέξεων ού κατημαξευμένον, 
Αλλά που χαθά φιλεί διατρίδειν αύτδς x*V «avn-
λώς άτριπτον, ή γούν άλλά δυστίβητον · έχ« W τι
να; καλ έτεροίας έπιτηδεύσει; δ λόγος αδτω, άς οί 
περίεργοι όχνούσι μή ψέγειν δσα καί tiva; χήΡ*< 
γραφής ·ού πιριπεσδντας αύτολ ές ανάγκην ύποθέ-
σεως υψηλής καλ ούτοις εργώδους δι* ής to»*!*' 
ζουσιτά κατά Ρητορείας σκιρτήματα τοίς πολλοί;* 
ουδέ ενθυμούμε/οι εκείνοι ώς έτεροϊονμέν τέ^νπο-

niaineftl, quanium luemali nocii siderea3 lucis ; lene-
bresctl enlm sfc in niu tis pbiloeopiius, ium ob co-
gUatiommi profunditateui doclrinae theologicae, tum 
ob miram slyli coaciunilatem ; quandoque autem 
propier verba baud communia, aed, aicui ipsi ar-
ridet, inusiuia prorsus aut difficile imiiabilia ; va-
rios quoque ipse verbis sensus acr.ommodat, quos 
purisia: non dubitaai reprehendere ve>ut quaBdaoa 
sermonis vitia, qui non oblemperant legibue inaieriae 
tubliniis ac proinde difficilis, par quam irriii liunt 
plerieque artis rbctoricae effeclu», quanquam non 
exislimeni ipsi ul peregrhium, inconsueia agendi 
ratione aublima loqui, vel aolcinaia dictiiare verba, 
vel vocts iuflarc dicla, ct aataliltaa diviiiationes 
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λιτεία χομπΑζειν, ή ατωμύλλεσθαι πανηγυρικώς, ή 1 proferre, et alia gimilia effutire; atiad auleo» re 
«ρογγύλλειν προφωνήσεις καλ λαλιά;, χαλ γενεθ-
λιαλογείν, χαί τοιαύτα τινα μετέρχεσθαι. "Αλλο δέ 
τδ θεολογείν χαταμόνας έμμελώς χαλ μέτρψ Ιπε-
σθαι χαλ τοίς τού μέτρου δσα καί τινι νομοθέτη. 
Ίί γαρ άν εί ουτω οιέκειντο καταθέμενοι τάς ψή
φους, χαλ συναγαγόντες δλους εαυτούς, έφίλουν τδν 
εύθέτως γράψαντα χατά τδ ύποκείμενον χορηγεί · 
χαί ύστερον είπου χαλ παραφθέγξεταί τι χατά ανάγ
κην ό άγωνιώνΓ ΕΙ δέ χαλ συνθέτοις φανείται λίξεσι 
χαίρων δ νυν είς τήν προκειμένην έορτήν μελο-
«οιων, συγχωρείσθω ποιιίν άφειδέστερον δπερ έχ-

diviaa loqui duntaiai accurata, ct mensure aub-
esaeei metri regulig velat magigixo; io u l i eaim 
casu gi, eeateutiaa depaauieaenl, convergi ipgf 
eam diligerent qui recle jcripaisaat juxla pro-
pogiiam trgumentuio : Ucei quaudoque aliqvid 
neglexerit gcripior ex aeceeeiiaie; gi autain retiia 
videaiur gaudere verbie qai prapoaiUm Jcamt go-
lenimtatem, liceat Μ facere negUgeniiaa quod 
jadicavii, quasi quodam inodo ia boc oala, nec 
per couteiapium agenli, ged ob placiUm et rev e-
rentiam. 

έχρινεν - ώς οία τρόπον τινά είς τούτο πχφυχώς, ούτι πρδς ψόγον, χαλ πρδς άρέσχουσαν δέ αύτψ 
σεμνότητα· 

'Αρχουντων δή χαλ τούτων είς ένδαχομέμνην σκέψιν Β Sed batc safficiaal ad aagaeplam disaertalionem ; 
θεωρίας, έπελευστέον χαλ τήν παρά τοί; νεώτεροι ς 
μείωδικοίς εύρημένην ήμισευμένην ακροστιχίδα * 
ήμιαευμένην δέ αυτήν είπον, ώς μή χατά τοϋ; αρ
χαίους Ιδία ές αριστερών χαλ Ιδία δεξιόθεν σ^νείρ.υ-
σαν μέτρον έχ της τών έπων δλων έχατέρωθ:ν 
αχροτητος, των Αχρων στοιχείων έπιστοιβιζομέ-
ίων άλλήλοις άρχήθεν μέχρι τέλοος * άλλά τδ ήμισυ 
τής σπονδής εκείνης Ανθούσαν, δπερ έστλ τήν έν 
μόναις ναέ; έκαστου τών στίχων έξ αριστερών χχ-
ταρχαϊς · οδ πρδς έμφασιν άμυδράν χαλ ήκιστα 
δυσχερή έπινενόηται τοίς πλείοσι μελιρδοίς ή μέχρι 
χαλ νδν συντηρούμενη ένίοις παρασημείωσις, μόνης 
της τών τροπαρίων ενάρξεως * ών άκάστφ προσ-

venioaduia nuae ad invenum a raceiiiioribua poetia 
diakNaiam acraaiicbkkm : dimidiatam dixi ea 
quod, coatm priaeorun aattaa, oon acoraim a 
auriatria et aeoraim a dextria eeaaptaaAur metrum 
ex iniiiig veramin oinaiom, gtmiroia efeageniis |n-
vioem coherentibas ab ioiiia oaqae ad fiaem, md 
perQciatur dimidiun operig ItujtM, goroprie a«He 
cei iniiiU adummodo aingulorum verauum a atai-
atri* pogilorum ; uade per iutilaliOMnt raaotam ei 
niinime Jifllcilem excogilata esi a pleriaque poeiia 
ea quae hacnsque a pluribag obaemiar anuotalio 
inilii gotam gtropbarum, quaruai aingulia adjwn-
eium priroum gccuudo, et illuil aequeuii, ei ate 

»ύσα ή πρώτη τ ) δευτέρα, χαλ αύτη τή μετ' αύ- ^ rdiqua deincepg, uoum efforwani iambtim, a pri-
την, χαλ αί λοιπαλ ταίς εφεξής, άποτελουσιν ένα C ma Iktera ίο prima slropbe uaque ad uUknam ab-
ίαμβον τδνέχ του προκαθημένου γράμματος έν τφ 
τρώτφ τροπαρίφ μέχρι καλ του τελευταίου απαρ
τιζόμενο* * εί καλ νυν παρεώραται καλ αύτδ τοίς 
μαλθαχοίς ήμίν χαλ άπόνοις * οί χαλ τήν ψαλμφδίαν 
τής έν τοίς ίεροίς κανόσι δευτέρας ψδής, τό γε είς 
ημάς ήκον τέλεον παρεστείλαμεν, χαλ οδτω τους 
κανόνας έννεαείρμους δντας, έζημιώσαμεν είρμψ 
ένλίκαστον, είς οκτάδα τήν έννεάδα κολοβώσαντες · 
χαλ χλέμμα τούτο έξευρηχότες ούκ Αν οίμαι λογι-
οόμενον είς έχαινετώς Ιερόν * εί καλ δ άοίδιμος έν 
σοφοί; Θεόδωρος δ Πρόδρομος αίτιολογεί σεμνώς αυ
τέ, κανόνας Ιερούς έξηγησάμενος. Εχόντων δή καλ 
τούτων ούτως, έπελ 6 έξηγΓ,θησόμενος μελωδικός 

soluturo : licei nunc negligatur et hoc a uobig να-
oordibug ei igoavtg, qai psalaiodiam aeciiadi intor 
aaeroa canooea bymni, quem uaque ad noa slaa 
iuiegram gervavii el aimiUler caaoaoa ex aoraai 
gerlebug coagianlea, $erie una aingulos privavintoa» 
in ocuvuia aoaariam decariaaieg; el furluin illud 
quod iii?enimug DOO arbliror ioler rea vere aacraa 
depuiandum eaae : liceiillugirig iotar doctoa Tbeo-
dorua Prodronug bvjug caoaam reddat qui canc* 
nes aacrog iniarpnsiatua esl. Rebug igimr i u g« 
habeotibua quoniam ialerprelaodo melodico ca-
noni prsaii respoadeug sequeuiibus acroaiicbia, an:e 
cauonem cotuiderandua ipae venii. 

χχνών έχει συνήθη τοίς ύστερον ακροστιχίδα, έπισκεπτέον πρδ τού κανόνος αυτήν διαχειμένην ού
τως. 

ρ AcrcnichU. 
Ο Deigenum Yerbum, SpirUuin advocatum rursug 

Ή άχροστιχίς. 
θειογενές Αόγε, Πνεύμα παράκλητον πάλιν άλλον 

Έκ γενάτου κόλπων ήχας έπιχθονίοις, 
ΟΤα πυρδ; γλώσσησι, φέρον θεότητος άθλου 

Σήμα τεής φύτλης χαλ χάριν ύμνοπόλοις. 
Τούτων δέ τών τεσσάρων έπων τδ μέν πρώτον 

χαλ τρίτον ήρ$ά είσιν - ελεγεία δέτδ δεύτερον καλ 
τδ τέταρτον · «οταπδν δέ τδ ήρφον, καλ οίον τδ έλε-
γείον,άναλσκτάον έκ τών εξηγητών. Ό δέ νου; αυ
τών τοιούτος · ι Τ 0 έκ βεού Πατρός γεννηθείς Αόγ*, 
έκεμψας ήμίν τοίς έκιχθονίοις, χαλ διά τούτο τα-
χιινοίς, ώς έν γλώσσαις πυρδς, καθώς χαλ δ κανών 

[aliura 
Εχ geailorig ainibug misisii (errestribus 

ln igaeaB liogoa? gpecie ferenlem Deilatig maieriae 
[experlig 

Signom taaj generaiionia, et graiiaui caaioribug. 
Uorum quatuor verauum prirous ai lenius be-

roici gaat, elegiaci vero gecundusei quarlus. QualLs 
auiem heroicua, et qualia elegiacua, diecenduui 
a coBftmeaiaioribag; eorum autem geagug bic esi: 
Ο VerlHim ex Deo Patre geniiam, migigii nobia io 
lerra degealibug et propter boc miserig, quasi in 
igneia liaguis, gicui ducebit canon, SpirUun 
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po.Hqaam tu in coelum aseeudlgli; ui pogtqtiam 
congolator venit snper noa Filius tuus, conaolator 
iierum venlret e simi Palrfs, misstts Splritug sait* 
ctus, afferens Iaudaioribus gattr.Uc Trinitalig gignam 
imaiaterialis luse divtnilaiig, id est nalur» acnaliviia-
lis tiise, ei psallentibtis gratiam pro tiymms. lnterlm 
verbum Deigenum qtiod ab initio diciltir, oslendil vio-
lentum mensura? in carminibug impodimenlum; vnrfe 
θειογενή dicil Yerbnni, cuat impossibila git, at aon 
proferaiur ciun diphiboago, ged cum sola littera · , 
θεογενή. Maitifestum eniiu quod aliud esl θεός, aliod 
θείον : aninia aciHcet quae Daus non egt, divina esi; 
uade et aliud sil θεογενής et aliud θειογενής : for-
aan antem, non per generaiioaem inler daaa im-

δεύτερον τούτον νυν μετά σέ αναληφθέντα εί; ου
ρανών · Γνα Παρακλήτου ήδη σού Ιτού Τίού x««-
βάντος είς ημάς, παράκλητος πάλιν !λθη οευτιρώ-
ματος Λόγω έκ τών κόλπων του Πατρός, το άπε-
σταλμένον άγιον Πνεύμα · φέρον αύτδ τοίςδμνηταΐς 
τής αγίας Τριάδος, καλ σημείον άθλου θεδτη?-,ς χ:τς 
φύτλης, ήγουν τής σης φύσεως ή γεννήσεως, γΛ\ 
τοϊς ύμνηταίς χάριν τήν έπλ τοί; ύμνοις · έν τούτοις 
δέ τδ μέν θειογενές, έκ πρόθυρων, δ φασι, διεκφαί-
νει τήν μετρικήν έν έποποιιαις βιαίαν περωλχήν, W 
ήν θειογενή λέγει τδν Λόγον, δέον Αδυνάτως βίπείν 
μή έν διφθόγγω, άλλ' έν μόνψ τψ ε στοιχείω θιογ> 
νή. Πρόδη)ον γάρώς άλ/ο μέν θεδς, άλλο δέθιίον. 
Η γούν ψυχή θεδς μή ούσα, θείον έστιν · ώστε χαλ 
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mutabiles pargonas Verbum inventnm esl θειογε» ° άλλο μέν ό θεογενής Λόγος, άλλο δέ ό θβιογενής -
νές, aed quia communiier dicitur genitum, quo-
nlam per ipsutn, scilfcel divinum Verbum, divini 
ei nog et Dco simileg efflcimur. Si qnig aulfem θείον 
non derivaiive naiurce partic«ps accipiat, sed Deum 
ipsum giccogiiana, divinura dical Verbum exdivino, 
Deo scilicet, Paire orium, nescio an invenial qni fa-
ciiiter bocadmiltat: mihi qtiidem ita aeaiire non 
placel; de Paracieto auieiu dicenda infra dicen-
lur. 

"Αλλον aulem vel simpliciier dicilur pro έτερον, 
vcl ad dogmaiicam exaciiludiaeui quaai novil qui 
distinguit άλλα; et άλλοίας; cui obsequens , et 

ίσως δέ ού παρά γέννησιν τήν έν [δυ]σλν άμεταδό-
λοις, Λόγος νυν ευρέθη θειογενής, άλλά παρά το 
κοινώς λεγίμενον γενέσθαι, έπε· δι* αύτου ήγουν του 
θαίου Λόγου ήμεί; θείοι καλ θεοειδείς γινόμεθα. ΕΙ δέ 
τις τδ θείον ού παραγώγως μετουσιαστικδν λαμβάνων, 
άλλά τδν θεδν αύτδν ούτω νοών, θειογενή λέγει τδνιχ 
θείου ήγουν έκ θεού Πατρδς Αόγον, ούχ ο'δα είπερ 
εύρήσει τδν άπραγμόνως άποδεχόμενον τούτο. Έ; ι 
γούν ούκουν αρέσκει ούτω νοείν · περλ δέ Παραχλή-
του είρήσεται τδ δέον έν τοίς έξης. 

Τδ δέ άλλον ή άπλοίχώς ίσως είρηται άντλ του 
έτερον, ή πρδς άκρίβειαν δογματικήν, ή ν οίδεν έ 
άκριβωσάμενο; τδάλλας, άλλ* ούκ άλλοίας * (περ ο* 

qaasi in luce ambulans,non dixisset divergum mig- C ακολουθών καλ ώς έν φωτλ ούτω περίπατων, ούχ 
gtun fuisse Paracletum, ged alierum, juxia praeaea-
tem gcripttiram; genitum auiera de qoo hic dicitur 
ei genitorem ei eatorem el Patrem, divina gyno-
aynia giinul venerabuada colligil; φυτοσπόρος enlni 
eommunior eet : quod auteni ex sinu Pairig rois-
gus fuerti Spirilus sanclus, manifeslius docet 
canon, iu qtio iiiveiiiciur rurgum vox γλώσση σι, poe* 
tica lontim dialecto; ui poeia enim, molestiam pa-
litur eo quod ulalur verbis quibug gaudet poegis; 
indicium auieai natura? Fifii fert Spiriius sanciug 
Non ouum, gecunduui tinicam acrosiicbidis diciio-
nem, sed varia, gicut veritalem decel; veriiatem 
euim dixii magisicr veritaiis Yerbum, pronntiens 
se inissuvum Spiriluin ganctum verilalis, amo-, 
rem quem priiuug babail in discipulos suos, quos 
dilexii et Spii itus gai.clus, qui et docuit eos 
ut Spirilus sapienlia?, cajus eliam indiciaai fuit 
eonaubgiaulialiiag Patris ei Spiritus, el luminis par-
ticipaiio et sanctiialis, el cbarUatis, qaam iade 
veuieng attulii Spirims aanctus, sicul tunc ci disci-
pulis, el mox iniiialoribus popalorum, ila et uuac 
nobis spirilualibus laudaioribus, id esl circa bym-
nos occupaiis ; quodl)onuni el in oniiH-seffnndilur 
Dei laadalorea, quibng poela coinmode ae immis-
cuil pro pai licipalione cbaritaiig. Videndam aulem 
utruro boc qui fen formam incorruptibilit dcitaiit 
pogail et verbo accotniuodari per reciitudinein 
magculina: comnmnicatioiris, ui dicalur Filius 
dare nobta per Spiriium ganclam foriiiam naturae 
sua?. 

άν είποι πεμφθήναι άλλοίον παράκλητον, άλλέ άλ
λον κατά τήν ενταύθα γραφήν · γενέτην δέ τδν εν
ταύθα βηθέντα καλγενέτορα καλ φύσαντα καλ πα
τέρα ή θεία συνωνυμία είς έν άγει σεμνώς. Ό μεν· 
τοι φυτοσπόρος κοινότερος, τδ δέ έκ κόλπων Πα
τρδς πεμφθήναι τδ άγιον Πνεύμα, ό κανών διδάξει 
έμφανέστερον, έν ψ εύρεθήσεται πάλιν κείμενο ν χαλ 
τδ γλώσσηn ποιηιικώς Ιώνων διαλέκ.ω. Οία γάρ 
έποποιδς, όχλείται καλ λέξεσι χρήσθαι οποία; οΗι 
φιλείν ή ποίησις * σημείον δέ φέρει τής τού Υιού 
φύτλης τδ άγιον Πνεύμα, ούχ έν χατά τήν ένικήν 
προφοράν τής άχροστιχίδος, άλλά διάφορα, οίον τήν 
άλήθεκ.ν· *Ηλήθευσε γάρ ό τής αληθείας χορηγό; 

^ Αόγος υποσχόμενος πέμψαι τδ τής αληθείας άγιον 
Πνεύμα, :ήν φιλίαν ήν έφθασε σχείν έπλ τοί; μα· 
θηταίς, ού; χαλ τδ άγιον Πνεύμα συνεφίλησε, το 
καλ σοφίσαν εκείνους ώς Πνεύμα σοφίας. "Ετι ση
μείον ού έφανε ν καλ τδ συμφυές Πατρλ καλ Πνεύ
μα τ·., τδ συμφωτιστικδν, τδ συναγιαστιχδν, τ6 τή; 
χάριτος συμμεταδοτιχδν, ήν εκείθεν ήκει φέρον τέ 
άγιον Πνεύμα ώσπερ τότε τοίς καλ μύσταις, κιλ α> 
τίκα μυστηπίλοις τών εθνών, ούτω και νύν ήμίν τοίς 
πνευματικοί; ύμνο πόλοι ς, δ έστιν αναστρεφόμενοι; 
περλ ύμνου; · τούτο δέ τδ άγαθδν χαλ είς πάντα; δια
βαίνει τούς τού θεού ύμνητάς · οΤς δ μελωδός δεξ̂ ώς 
έαυτδν Ιδού συμπαρέμιξεν έπλ συμμεθε^ει τή; χά
ριτος· σκοπητέον δέ είπερ τδ φέρον θεότητο; άθλου 
σήμα, δυνήσεται καλτψ λόγψ προσαρμόσαι κατά ευ
θείαν άρσενος μετοχής, ίνα λέγηται ό Τιδς άγειν ίιά 
τού αγίου Πνεύματος ήμίν σήμα τής εαυτού φύαεβις. 



521 1Ν HYMNUM PENTECOSTALEM DAHASCENI. 5*2 

Ότι δε φύτλη ού μόνον ή φασι;, ώ; είρηται χατά Λ Quod aatam φύτλη non goltim natara, ut dictam 
•»1 secundam ialerpretem, eed el origo git, evidena 
tel; et naioralis esi batc gigaificaiio de Filio qaaai 
genilo, per quero nobia Spiritua aanc.ua vonit. 
Evidena esi auiem Jquod ax ista voce φύτλη de-
doclum est verbum φυτάλιμος proJalum valgari 
modo per aocepe; derivaium ex radica qirae aigni-
Hcat, facere ut creacant plaata», niaxime a φύτλη, 
ita ut inde fial φυτλάμιος et caiu iransposUione 
φυτάλμιος; quast .qaie patar aii, et sic canaa cro-
acendi, aade venit nomen φυτοσπόρος. Veram gir, 
adoraata acroglicbide, iempa» eat ut bic aistant 
quse preeuni hymno, ut exiode in eum venialno-
bis eermo9quinoUTimus mendoeumquandoque eaae 
bymnum bunc, ex aniiqaorum ealpa librarioni», 

xbv έξηγητήν. Αλλά καλ ή γέννησις, φανερόν έστι 
χοινώς' καλ έστι προσφυής ή τοιαύτη σημασία έπλ 
τοΰ Τίού ώς γεννητού, δι* ού τδ Πνεύμα τδ Αγιον 
ήμίν έκιφοιτά. Δήλον δέ ώς έχ τής τοιαύτης φύτλης, 
χαλ ό διά τού υ δίχρονου προφβρό μένος έξωτερικώς 
βσρΐ,χτιι φυτάλιμο; * γινόμενος μέν χαλ παρά τδ 
ρ-Λ άλλεσθαι ποιείν, μάλιστα δέ παρά τήν φύτλην, 
Ινα jj έξ αυτής φυτλάμιος, χαλ μεταθέσει φυτάλι
μο; * ώς οία τις πατήρ καλ ούτως αίτιος τού φύε· 
βθαι, ήτις Εννοια χαλ τδν φυτοσπόρον ώνόμασεν. 
Ούτως δέ χαλ τής ακροστιχίδας διασκευασμένης, 
άρα μέχρις ώδε καταστήναι τά πρδ τού κανόνος, 
Ινα εντεύθεν είς εκείνον μεταβαίη δ λόγος ήμίν πα-
ραοημηναμένοις ώς πλημμελώς ένιαχού ό τοιούτος 
έχει χανών, διά τδ τών αντιγράφων έχ μακρού έφά- Β U | e x gequenlibus patebit. 
μαρτον, ώς έν τοΤς έξης φανείται, 

ΕΙρμές τής φδής Χρώτης. 
*Αρχή τής τού είρημένου κανόνο; έξηγήσεως, 

ήχου μέν δντος τετάρτου τού κατά τούς φδικούς μου* 
αιχωτάτου καλ χοροποιού, μεμελισμένόυ δέ πρδς 
ειρμούς τούς ύποτεταγμένους* οΤς δηλαδή ακολου
θώ; χαλ τά ύφ' έκάστφ συνείρονται τροπάρια. 

Ι. θείψ καλυφθείς ό βραδύγλωσσος γνόφφ 
Έ^ητόρευσε τδν θεόγραφον νόμον. 
*Ιλύν γάρ έκτινάξας-δμματος νόου, 
Ό ρ | τδν δντα, καλ μυείται Πνεύματος 
Γνώσιν γεραίρων ένθέοις τοις άσμασιν. 

Ερμηνεία. 
α\ Κανονικώς, ώς εΐ-είν μεθοδεύσας τδν παρόντα 

Hirmus primtt oda. 
Initiam interpreiationta pnedicti bymni» e 

qvirlo tono, omaium eleganiiggUno el cboris cotv» 
graeole, modalalo pro gubordinoiig birmig, qao» 
deiade aequuatur eabnex&e siogulie gtropba?. 

Diviaa teclua lardiliiiguia nebuia, 
Elocutus eat a Deo gcripiam lagem: 
Maierla enim abjecia, ocolis meotie 
Videre eum qui eat discit, Spiritus 
Cogaiiioaem laudans dhmiis cantibaa. 

lnterpreUtio. 
Regalariter, ut ita dtcam, tractatam praesen-

ιίρμον τής πρώτης ψδής δ σοφός ποιητής Ιωάννης, G iem primi bymai stropben dociua poeta Joanoes, 
δς τις ποτ* άν καλ εΓη ούτος, ού μόνον έχ τής τ3ύ 
βειν λέξεως χαρακτηρίζει αύτδν, ής χάριν φκειω-
μένης τ | πρώτη φ % «αρειαηχται τδ $σμα κείμενον 
έν τψ-, Γεραίρων ένθέοις τοΊς φσμασιν, άλλά καλ 
8j:iv» τδν νομοθέτην μόνον, ύλην ποιείται τοΰ είρ-
αω.ογ/ιχού μέλους, άλλως μέν τοι παρά τδ σύνηθες. 
Ού γάρ τι έρυθραΐον δλως ενταύθα ή ΑΙγυπτιακδν 
χαραπλέκει θαύμα* τά τής εορτής δέ παρεμδαλών 
τώέγίου Πνεύματος άσυμφανώς, ήγουν τδν θεόγρα
φον νόμον, φ σύστοιχος χαλ σύμφωνος ό έχ Χιών 
(ιλινσόμενος νόμος, ώς έν τοϊς έξης ·ίρήσεται« 

u\ τή; του δντως δρασιν διά πνευματικής άποκα-
Αύψιω; οποία χαλ τοΤς άγίοις άποστόλοις σήμερον 

quiaquit gif,non aoluon ex verTao foxiv insignit, 
cujus gralia priiaam sirophaa formavit, introdnc-
tus eat cantua btg verbia : laudans tlivinit cautibus; 
aed ei ipgum legialaiorem adaia maieriara facit 
paetici operia, aiiur autem quam fcrt coasueiudo. 
Non cnirn omnioo maria Rabri val iEgypti mira-
cola bic inteawit, aed fartim iatroduceng qwm 
fealo Spariiug ga*cli eoograuoi, diviaam nespe 
legaaa, coi corapar ei conaoaa eai tox ex Sion oiV» 
lura, aicot poaiea dkcauir, aiaaol et Jki vigioseoa 
per revelatioBam Spiritna, qaalig et aaaclia apo-
atolla bodie iacu tal, ei Spiritva cogmtiooea « i 
loac pnebitan, ul mox dieetor, diaaaril da pro-

ίχεγένετο, καλ τήν τού Πνεύματος γνώσιν προθεω- ^ p i j c U q u J t i a Spiritx adocte que dec*i»t. Hoc m 
ρηβείααν έκτοτε, ώς μετ' ολίγα λέξεται, φιλοσοφεί 
ix\ τφ προφήτη οία πνευμαφορήτφ τά καθήκοντα · 
Επι δε δ μέλπει τοιούτον * Μωύσής, δ μικρού λέγειν 
δίω, νους θείος καλ τήν σοφίαν περιττδς, άλλως μέν 
τοι βραόυγλοισσος, ού νεφέλη σιναϊτική σκεπασθελς 
άκΑως, άλλά γνόφφ πυκάζοντι θείφ, έ^ητόρευαι 
νομον ΙχεΤνον τδν περίχλυτον διά τδ θεόγραφον, 
άοτραπηβολήσας οίον εκείθεν τδν μέχρι καλ τότσ 
χρυπτόμενον * ή καλ Αλλως, έκφήνας ώ; εί καλ έχ 
λίθου χυρίτιδος φώς αύτδς πρώτος έφηνεν, δ δή 
λέγεται, άφαντον τοίς μήτε Ιδού σι, μήτε είδόσιν 
αυτό. 

¥· Εί δέ ξενίζον δοχεί άνθρωπον ύπογραμματεύααι, 
ί 5λω;6μιλήσαι τψάοράτφ, χαλάναιδέφκαλάπροσίτφ 

PATaoL. G«. C X X X V I . 

praacliui : Uoyaes <quod vtx dieere 
neceage cgl), roeoa diviaa, ei in aapitoUa excel-
lana, aciArom lingua tardua, non nebala dioalilca 
cooperlua aimplkiier» acd circtt«af«$a aaba di* 
viaa, illam promulgavit OBMIU» pratcla-
ngaimaa», qua? a Deo acripia eat, lulgiribaa iso»» 
tieoa caia ugque ad td lemparia incogaitam; vd 
aliter, manifeetaaa quasi ex igneo lapida, iacem 
quam ipga primue ogieodit, qvm dkitur, bia qui 
aec viderani nec aoverunt eani, invigibilig. 

2· Si auicro raaudjtum videaiur bomineoa Oel 
gcribam exalUiaae vel omniao coaTersaitim eaac cum 

Π 
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habenle et inacccssibili Α θεψ, ου δή Απλώς άνθρωπου τοις κατα νουν δμμι. 

523 
ittviaibili, formam uon 
tteo, qaando spiritualibus tioniims ocnlis noa l i -
gnum, vel irabs, vel lale aliud vile corpnscutum 
<>bjacel ad eripiendam divlnam vUioncm; sedtnun-
daouin lutuin vitae bamori immisluoi inungit 
Unii insiar animae inlellectuai, ifa ul omniao non 
possit per se ipsam perveuire ad visionem Dei. 
Si jgilur non iiiirum \ideaiur quibuadam, sciant 
m>n vnlgarcm bominem fuisae Moysea quando, 
u( quidaui ait, cum Dto loquebalur aujici instarfa-
unliarissiini, nec buuiauis ulebatur oculis, sed fere 
angelicis; imo oinnioo angelicie. Non «aim dcpra-
vabal vUwMiein ejus nialeria aliena, nccltmus qua-
Leai diximue, qui oblincie gaudci el oblenebra-
re animae lumen, el sic iniuilcm facere bominum 

σιν ού ξυλήφιον, ή δοκάριον, ή άλ/ο τι τοιούτον 
φαύλον σωμάτιον επίκειται είς θείαν δψιν έπιτ:ρ> 
αθούν · άλλά χού; κοσμική βίου ύγρδιητι άναχβ· 
κραμμένη έμπλάττει δίκην ίλυος τδ νοερον ττ; 
ψυχής, ώ; μή έξικνείσΟαι δλως τδ κατ* αύτί]ν όπ··.· 
κδν είς θέαν θεού. Εί τοίνυν τούτο ξενίζον Ι/ει τι-
νάς, άλλ* Γστωσαν εκείνοι, δτι ούκουν δ τυχών 5ν· 
θρωπος ήν δ Μωύσή;, δτε κατά τδν ούτω; είπο'νπ 
ώάριζβ τψ Θεψ δίκην οίκειοτάτου ομιλητού, oG&s 
δφθαλμοίς διψκείτο άνθρωπικοίς, άλλά άγγελοειΐέ-
σιν, είπείν δέ ορθώς καλ αγγελικοί;. Ού γάρ ha-
κούργει τήν δψιν αΰτώ ούτε ύλη τις άλλοία, ουδέ 
μήν ιλύς, έποίαν είπομεν, φιληδούσα καταπλάττειν 
καί άμαυροΰν τδ κατά ψυχήν φώς, κα\ ούτω; Αχρειούν 

prudenliaai; sed cuin expunxiss/Bteum cl removis* Β τδ έν άνθρώποις νηφάλιον • άλλά έξαλείψα; αύττ; 
&ei, ui aplius loquar, cum eiciisfcisset de oculo 
mentis impedimeitia, vidti Doiiiiuum, et sl.ilim ini-
lialae est, sive accepii noliliam cjus qui bodte 
oalebralur Spiriiua, qui cum Dco semper esl et 
cognoscilur el cerniiur; qwmi sialim et veneralus 
csi, ut.videiur, caniibus non vulgaribus, sed vere 
divinis,;superne afllaius sicul cl in celebiaio eiitu. 
Nou eniro accidit ei eicnt Manoe dicere : Perii-
iwus, Deuin vidimus: aetl, Vixirotis, et vilam pro-
duximus, ei couiinnati suimis; Doo appropinqua-
viirnis, De«> collocuti autnus ut discipuli; uude 
laelari oporlet «jl iaudare Deuin, el Iseta canere, 
noii simpliciler sicul qu<e vulgo laudabilia sunl, 

καλ άπαγαγών, καιριώτερον δέ φάναι, έκτινάξαςτού 
κατά νούν οφθαλμού, δρά τε τδν κυριότητα δντι, 
καλ αύτίκα μυείται εΓτουν μυσταγωγείται τήν γνώ
σιν τού σήμερον έορταζομένου Πνεύματος τοΰ it\ 
σύν έκείνψ καλ δντο: κα'. γινωσκομένου και δρωμ:· 
νου· όπερ ευθύς καλ έγέραιρεν, ώςείκδ;, $?ματ.ν 
ού τοίς τυχούσιν, άλλά δηλαδή ένθέοις, ένΟεάζων δή 
που κατά τά έν τϊ| περιυμνήτω έςόδψ. ΟΟ γάρ 
επήλθε καλ αύτψ κατά τδν Μανωέ λέγων, ώ; *ΑΓΛ-
λώλαμεν, βεδν έωράκαμεν άλλχΈζήσαμεν,διβγενό-
μεθα, συνέστημεν, θεψ ήγγίσαμεν, δμιληταλ θεο5 
χρηματί£ομεν. Διδ καλ άγάλλείθαι χρή, και γεραί-
ρειν τδν βεδν, καλ $δειν χαρμόσυνα, ούχ άπλώςόκο!» 

eed cerle divina, per qu* el aiiims bonilas dcmoiia- t i π β λ ι τ ι χ Λ ς επαινετά, ένθεα μέν τοι, 6V δν χι\ 
iralur, οι gaudium de bono ; Deum cnim vel diviua 
laudare, anim* \irlus est; canlando aulem ea 
profcrre, boliiiaj iniicium · cuin nuJlum sit aniinal 
irisie, cantare voluiuuis. 

5. Vide ui supracitaio bymno, boc : dktina iec* 
tus mebula. tlictum ad distiactioaeio naluralis 
uubecuU densaia^in lempeeialeai aariaai rulilan-
leiu, per quain la^duuiur aiiquando quae in inundo 
wjm; adliuc ci aliarum onbiuni quales violenier 
apirare laeUtur peaaimua daeuion ad perniciem 
Eccleske, e\ dicere poasem Cbrisiiaailatts. Ex niul-
lia biace nubibue replelur bisiorta aacra, quam 
prinecps tenebranau condenaat, uebalas in eoe 

χρηστότης ψυχής έκφαίνεται καλ ,χαρμον)) έπλ w 
άγαθψ · τδ μεν γάρ ύμνίίν τδν βεδν ή τά θεία, ψ> 
χής αρετή · τδ δέ καλ φσματικώς αυτά προάγίΐν, 
σύμβολον ηδονής· έπελ μηδέν ζώον λυπούμενον, 
αίην παρελάβομεν. 

γ'. "Ορά δέ έν τή £ηθείση ψδ$ τδ ΟεΙφ χα,ΙνφθεΙζ 
χ ν φ ψ , ^ηθέν καλ έπλ διαστολή φυσικού τινο; γνό-
φου πυκνωθέντος είς έκρηξιν άερίαν πυρόεσσαν, V 
ής {ίλάπτονταί ποτε τά κατά κόσμον. Έτι δε καλ 
πρίς έτεροίους γνόφους, οποίους έπαιγίίειν φιλεί δ 
άρχέκακος δαίμων έπλ βλάβη εκκλησιαστή}, ψ-
μενα δέ είπείν, χριστιανική. Καλ γέμει κολλώ·/ 
τοιούτων γνόφων ή αγία Ιστορία, ούςό τού σκότους 
άρχων πυκνοί, νεφέλας άγείρων κατά τών μιιούν· 

co«gr«gauB qui coiilamnunt, insidians qaandoque 0 των αύτψ, συσκευασμένο; μέν ποτε καλ τεχνώμε-
ei wacbiaaus ui iii lucem Xonet el fulguret, non 
valeua auieni bac facere usqae in tinem, cl lene-
brosns brevi evadena, aicui lamea fulguris aiinul 
ac emicat evaueacii. Nou ulia ergo nebula bcaiuin 
operuii Moysem, sed re ipsa diviaa; a Deo enira 
toiigregata in airum coiidenaaia est, et virum Dei 
drcumfadil, et modo quaei in lemplo divino ipeo 
vel scbola Deus loquebaiur ut magisier, el acri-
bebai; Moyses ameni brcc exiiida bauricos pro-
mulgavit. 

4. Vide leclus opporluuissiaiuni verbum, el ad-
jaceiUibus congruens ; non enini coopertus vel 
aliud simile fuisset aptius bic Moysi quam tecius; 
ei Ttdetur prodire verbum boc cx aulacis, ct iis 

νος, καλ είς φώς έξαστράπτειν, χαλ οΰιω; έχλά,-
πειν · ούκ έχων δέ κατορθούν αύτδ καλ είς τέλο:, 
άλλά σχοτιαϊος ταχύ άποβαίνων, ώ; καλ σέλα; ά> 
τραπαίον έχλάμψαν άπέσβη · ού τοίνυν τοιούτο; Ά* 
μακά,οιον Μωύσήν άμφεκάλυψε γνόφο;, άλλα 
δντι θείος · ύπδ βεού τε γάρ συνηγμένο; είς μέλ̂ ν 
έστεγάνωτο, καλ βεού περιελάμβανεν άνθρωπον χ*· 
δσα χαλ περλ μουσείον θείον αύτδν ή διδασκαλείο* 
βεδς μέν έλάλβι έξάρχων καλ έγραφε, Μωϋτη; δ£ Μ 
εκείθεν μεταλαμβάνων ΐρ4όητόρευσεν. 

δ'. "Ορα δέ τδ χαΧνφθύς, καιριωτάτην ταύ^ν 
λέξιν καλ τοίς προκειμένοις εύάρμοστον. Ούτε γί? 
τδ σκεπα^Οελς, ούτε άλλο τι τοιούτον προφύοιτοδν 
τώΜκ,Οτξ ενταύθα μάλλον, ήπ*ρ τδ χα.Ιν^ΟεΙς. Κζΐ 
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δοϊίϊ ώρμήσθαι ή λέξ'.ς έκ τών θυρατικών καλ υ μ- Λ maxime quae similia sic vocalis nebulie, reiium 
μάϋων, και μάλλον τών χατά τας ουτω καλουμένας 
νεφελας , οπόσα ι πλέκαμε να ι δικτυωδώς καταπε-
τέννυνται πετεινών, καλ περιειληφυϊαι κύκλω αυτά 
χατέχουαιν έσω, καλ ούκ άφιάσιν έκδιδύσκεσθαι τύ 
έμφίβληστρον. Ούτω γάρ πως, κυριολεκτικώς εί-
χείν, κάτοχος τφ θεψ γινόμενος ό καλυφθείς Μωύ-
οή;, δλος ήν εκείνου, κα\ πρδς έκείνψ χαλ δι* εκεί
να ενήργει τά κελευόμενα* τοιούτου δέ νοήματος 
ήρτη-at και τδ κεχαλύφθαι μέν τήν Έρυθράν ύδατι, 
άναχαλυφθήναι δε τά εκείνης θεμέλια έν τή διαβά-
σει τού Ισραήλ. Ούτω καλ πόντος εκείνος τον Φα-

instar implicata, avibus expandutitar, el in gyrum 
rircumacia eas iuius deiineni, ncc clabi Biount e 
reticulo. Sic ergo, ui proprie ilicatn, a Deo occu-
patu* tecius Moyses, tolus erai ejus, cl pro eo ct 
pcr eum jussa perficiebal (lalimcnli afline esl qnori 
maro Bubrum utida cooperlum esi, et profanda 
ejus detocla stinl ia iransilu filiorum lsrael; sic 
et mare illud Pharaonem cum comilibus suis coo-
pcroh), et reveiaia facie tali corttomplatione pro-
spicil; et deiecli plane oculi, tali velamine exii l i , 
aperli suitl ui late viderent. 

ραώ σύν τοϊς άμφ* αύτδν έκάλυψε · καλ τδ άνακεκαλυμμένον δέ πρόσωπον, τοιαύτης θεωρίας έκκύπτει· 
χα\ οί άποκεκσλυμμένοι δαυιτικώς δφΟαλμολ, τοιαύτην κατακάλυψιν έκδύντες, Ανεψγασιν βλέπει* 
πλατύ. 

ε'. *Ορα δέ ώς γνόφψ καλυφθείς δ Μωύσης, δμως Β & ^ide porro quoinodo nabe lectus Moyses non 
ούχ έσκότωται ζοφωΟε\ς ομοίως τψ καταπεπλασ-
μένω Ιλύί τδ δπτικδν τ ή ς Ψυχήί» ώς δ μελψδός φη-
σιν, άλλ' είς τούτο καλ μόνον περιεχυθη ένδον, ώς 
χριώήναι τδν κόσμον καλ θεώρησα ι καθ* ησυχία ν 
τον θεον, καλ έξαστράψαι λόγψ τε καλ πράξει, έκδΰς 
•ήν γνόφον άστραπηβόλος καλ άπηλλαγμένος αύτοΰ, 
χαθά καλ ούρανδς καλύψεως τής έκ νεφών. "Ολως 
γάρ αίνιγμα ήν δ γνόφος τού καλ σχολής δείσθαι τδν 
προφήτην, ίνα ούτω γνφ δαυιτικώ;, καλ τού άστρά-
ψειν έχείθεν πνευματικώς · ά δή σύστοιχα τή νύν 
αγομένη έορτ}, έν fj φώτισμα αγίου Πνεύματος, 
καλ φωτοχυσίας φλΐξ καλ ύγρότητος άγιαστικής τής 
χιιά τδν αγιον Ίωήλ χορηγείται · ήν ύγρότητα σκο-
τεινδν μέν ύδωρ άλλως έν νεφέλαις πνευματικαίς 

lamea iencbrescit, caligine circunifusus quasl 
lis liino oculis menlis, ut ail poeia ; sed in tantum 
etsoluromodo in inlcriori effusas est, uiabscon-
derelur mundus, elin pace vidcret Deum, cl vcrbo 
fulgeret ct actu, nube exulus fulgnra coruscans, 
el expeditoe, eicut coelum absquc velamine nebu-
larum; omniuo enira myslerium eral nefbnla et sl-
gnificabal olio indigere propbclam, ut sic aperic 
coguoscerel, et inde spiniualiter illumtnniuruin 
esse; quaa prscseatt coagrnunt festo in quo i l -
luminatio Spiritus sancti et flamma cum diffuso 
luiuine el pluvia saaciificante subminislratur , 
jtixia sanctum Joel; quani pluviam aliter ad un-
dam tenebrosain in nubibus spiritualibus intcllexit 

χ . , Γ * - 1 w * - ; — " - r " — — — β . ι « . · ι * * ι · 

κατενόησε διά τδ βάθος τού μυστηρίου δ Δαβίδ * ούκ David ; uon aulem inteltexisset lucidissimum esse 
δν δέ μή κατελάβετο καλ πάμφωτον είναι τδ αύτδ, 
δ:ά τδ άγιον βάπτισμα καλ τήν ούτως ένδυσιν τού 
αληθινού φωτδς Ιησού Χριστού. 

ς·'. Ό δέ βραδύγλωσσος αντίκειται μέν τψ ταχυ-
γλώσσω, ού πάνυ δέ πλείω ψόγον ούτος εκείνου έχει. 
Ό μεν γάρ βραδύγλωσσος έχοι άν αγαθόν τι ποτέ, οί; 
διατριβών τήν φράσιν καλ ούτως έστιν δ τε άναδι-
πλών αυτήν καλ οίον επαναφέρω ν, έγ καθίζει ταίς 
τών ακροατών ψυχαί; είς άκριβεστέραν μνήμην καλ 
γνώσιν τδ λεγόμενον, βάδην τώ λόγω προίών καλ 
παρακολουθούμενος. Ό δέ ταχυλάλος καλ φυρων 
ούτω τους λόγους είς άδιάρΟρωτον, οία έπίτροχον 
γλώσστν τοίς λόγοις έφιελς, καλ δυσπαρακολούθη-
τος Ιντρίχωυ οΓς λέγει γοργότερον ώς εί καλ (,εύματι ^ dientes prasveniet, inutitl facio strepita, el peciore, 

boc per eanctum bapiigma, in quo sic veram in-
duimue lucem, Jesuni Chrislum. 

6. TardiUngnU opponiiur celeriler loqaeni:, nec 
plus quam iste viluperaadus esi. Tardiloqnus enim 
boc boni babet quod pbraaim proirabens ct sic 
locuplelans, er quasi repetens, audieniium aoimh 
in diligeiUissima memoria et cogniliono inscrit 
dicta, dam sermone vir pedelenlim gradiurr et 
comilatur; qui autein ceteriter loquilur ct dicla 
sic laariiculatiui miscet, citaiam linguam verbis 
impellens, caplu didicilis esl, vi acrins in dicendo 
currens ut lorrens in prasceps raptns, cito au-

κατά πρανούς έχέετο, τάχα άν παραδράμοι τούς 
άκροωμένους, κενά ψοφήσας, καλ πνευμόνων, δ δή 
λέγεται πόνον παθών * οποίους πολλούς οίδαμεν πε
πειραμένοι ώκυγλώσσου;, χύδην τούς λόγους εκφέ
ροντας · έμέ γούν διδάσκαλος λάχοι πλήρης τήν 
γλώσσαν κατά τ?»ν ΑΙωύσην, καλ μή πτερόεντας προ-
φερων λόγους, καλ ούτω κενόγλωσσο; · εί μέν τοι 

ul aiuat, doleas; ai plures navimus breviloqueates 
qui confuse verba proferum; mibi autem magisier 
obveutai liogua perfecius sicut Moyses, non q\tt 
alalas proferat vores, el sic inania loquatur; si 
auteni pcrnicem taiis locupletetur liaguam, bcatum 
Ulum dico, aicul et calaraam scribae divina volo-
ciler acribenlis. 

γλώσσαν ό τοιούτος πλουτεί έντρέχουσαν, ώς οΓα,καλ κάλαμον γραμματέως όξυγράφου τά θεια μακαρίζοι 
αύτδν. 

ζ. Ενταύθα δέ σημειωτέον, ώς ε2 καλ, καθά 
ίστορήθη, έξ έπικαύσεως επήλθε τψ μεγάλψ Μωύσή 
τ} βραδύγλωσσον, άλλ' ούχ ούτω καλ τδ δύσηχον, 
δπερ ό άγιώτατος ποιητής Κοσμάς επιλέγει αύτψ 
έν τψ, τφ βραδνγΛώσσφ χαϊ δυσήχφ ΜωσεΊ. Τψ 

7. Noiandani hiq quod si, wt narraium est, ex 
adusiionc aeciderii Moysi lardiloqueaiia,non eeque 
iograias TOCIS sonus qaera ipsi aitribuii eanctis-
simua Cosmas poeia dicens ; Tardiloquo et diuono 
Moysi; in ore «niai reslricta Iingua, corum taa-
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lnni qnl in ipso efformanlur aonorum domina est, Α στόματι γαρ έγκολυμβώσαή γλωσσά, χαλ μόνον τών 
nec raucitatts, ncc gravedinis, nec cauerorum mor-
bortim qui male eonanlem reddunl vocem caata 
esl, quia non omnibus participai ipsa, aed mtrhi 
soni non ariiculosi et qui lingua non; indigent, 
per seipsos in nobis efformantur et somao dedilis, 
vel aliier aileniibus, nec piane loquenlibus. Pliy-
aicum ergo vitium m Moyse gracilU vocis sonus, 
fiec e i adaatione ppovemi; qnoad tarditoqueitliam 
auiem, notandum quod hic noa derisorie adjecii-
tiuai boc nonton propheUe qui Deum Yidit iufera-
tttr, sed por singulanlalcm qaamdam dictum eit, 
cwm mirum sil eum qui sic lingua vitiosus erat, 
noa fiusse errabunduai in verbts inlerpretem OeL 
iJndc illuslrissiiuuni non dixit Moysen, scd ex lar-

κατ' εκείνο ποιών ήχων αυτή κυριεύόυσα, ούκ ήδη 
κα\ βραγχώματος, χαλ κορύζης, κα\ άλλων παθών 
ποιουντων δυσήχους τους έκφωνουντας, αΙτία έστλ*, 
δτι μηδέ συνεπιλαμβάνεται πάντων εκείνη, άλλα 
πολλολ ήχοι άναρθροι κα\ ουδέν τι γλώσσης δεόμε· 
νοι, ενεργούνται ήμίν αύτολ καθ* εαυτούς, καλ άνα-
κειμένοις ε!ς Οπνον, καλ άλλως δέ σιωπώσι καλ μ*| 
φδεγγομένοις τδ σύνολον · φυσικδν άρα πάθημα το 
δύσηχον τ ψ Μωύσή και ούκ έξ έπικαύσεως καλ αύτδ. 
ΕΙςδέ τδ βραδύγΛωσσος, παρα ση μαντέον καλ δτι ού 
σκωπτικώς ενταύθα τδ τοιούτον έπίθετον τψ θεόπη) 
προφήτη έπέ£0ιπται, άλλά προς τινα παραδοξ'αν 
έπιλέλεχται, ώς καινδν δν, εΓπερ δ ούτω τήν γλώτ-
ταν ήμαρτημένος, ούκ άφαμαρτοεπής ήν θεο£όή-

diloquentia euui nolavit, quasi per exceileateia & τωρ• διδ καλ σιγήσας τδ έπισημότατον πύριον τον 
cura arliculo dentdiisirativoconjunctionein,expre$96 
oumino vocari poluerit σκι* divina loquittir, st Ua 
libuissei. Si euina vulgaris honiaticio, et ut Ha 
dicaai ullimus, in oanlus poeiici iailio coramemo-
randum babuissei Moysis ipsuin nouicn dicendo : 
Divimlus olim leclus mibe Moytei; vel aliler: Divina 
Moyses aliquando teclut nebuia; vel Divinam Moy$e$ 
i»gret$us olim rmbtm, quotnodo, subliuMs poela 
videri volens, sie demein» fuisael at lardifoqMuni 
proferret, sileret aaiem iuclyitini Moysis noincn? 
El lale qaid bic habeiu«s. 

8. Nabes (γνόφος) auiero, ei oponeai el pbiio- Q 
logis aliquid prasbere qaod ipsis grataai sil, non 
longe distal a νέφος, et νόφος el ζόφος; sic aulera 
conslruiiur. Est verbum abscoadhttm, nec usu 
clanun νεφώ non fulgeo, unde simplicius deduci-
tur νέφος: aolila auiein commatatione lluera ε in o, 
ellicUur νόφο;; uade consequeater, et medtue iuter 
verbaai praebabiium νέφω, dcducUur^votpev, sicut 
dicUtir κέκλοφεν; inusilatum aalem verbum νόφος 
imain ex iribus medtia lilteria, brnc γ, tude δ sa-
uiena, (quaruM comiaunio Ui πηδώ et πηγή, ei U\ 
γήπεδον ei δαπεδον demonsiratar) fll γνόφος ci 
δ νόφο;; γνόφος aulem, rejecio boc ecaervaio qned 
imuiuUbile 06l, el asauutplo ζ, ζόφος Uodem ilt; 
qaod et loeani babet >n μαδδς et μαζδς, ui aiunl 

ΜωΟσέα, έκ βραδυγλωσσίας αύτδν έχαρακτήρισεν, 
ώς οΤα έξ άρματος ύπεροχικού μετά καλ άρθρου 
γνωριστικού, δυνάμενος πάντως έξονομάσαι Ρητώς 
τδν θεο^ήμονα , είπερ ήθε)εν. Εί γάρ άνθρωπο; 
είκαίο;, καλ ώς ούτως είπείν ή κι στο;, Ιχοι άν Ιν 
καταρχή τού είρμού μνησθήναι τού προφήτου προς 
δνομα, είπών θείως ό Μωϋσης πρλν καλυφθελς τφ 
γνόφ<ρ * ή καλ άλλως* θείψ καλυφθείς έΐωυσής ποτε 
γνόφφ, ή καλ δείον παρεισδυ; Μωύσής πάλαι γνό· 
φον πώς άν δ μεγαλεπήβολος μελψδδ; βουληθελς, 
έξηπορήθη ώς τδ βραδύγλωσσον μέν προσενεγκειν, 
σιγήσαι δέ Μωΰσέα τδ περίκλυτον δνομα ; καλτο.ού-
τον μέν καλ τούτο· 

ΙΓ. Ό δέ γνδφος, ει τι χρή καλ τοίς εγκυκλίου 
παιθεύσεως δμιλούσι παραθείναί τι σφίσι φίλον, ού 
μακράν μέν άπαιωρείται νέφου; καλ δνόφου καλ ζό
φου. "Έχει δέ σκευωρία ν τοιαύτην · έστι λέξις κρυ-
φαία καλ ού παραυγάζουσα χρήσιν, νέφω τ6 ού 
λάμπω, έξ ού απλούστερον μέντδ νέφο;· τροπί{δε συν-
ήθει τού Νηματικού ε είς ό<οματικον ο, νόφος ·ψ ακο
λούθως καλ μέσος παρακείμενος τοΰ αύτοΰ ένεστώτο; 
τού νέφω, παραδέθοται νένοφεν ώς κέκλοφεν* δ δέ 
άχρηστος νόφος οδτο; έκ τών τριών μέσων στοιχείων 
πή μέν τδ γάμμα, «ή δέ τδ δέλτα προσλαβών, ων 
κοινωνία καλ έν τψ πηδώ καλ «ηγή, καλ έν τψ γή 
πεδον καλ δάπεδον, ποιεί τδν γνδφον καλ τδν δνό-
φον. *0 μέν τ « γνδφος έκπυρηνίσας, οΓον τδ άμετά-
βολον, καλ μεταλαδών τδ φίλον ζήτα, ζόφος άποτε-

veteres; μαδ$ eniui neceaaario μαζό;. Iti nube aa- D λείται * δ δή γίνεται καλ έν τψ μαδδ; καλ μαζδς, ώς 
φασλν παλαιοί* μαδ^γάρ άναγκαίως δμαζδς.Έ* 
γνόφψ δέ καλ ούκ άπαρακαλύπτω; ύπδ φωτλ λάμ-
ποντι τά κατά τήν θείαν νομογραφίαν τερατουργει-
τάι, καθότι τδν παμβασιλέα Κύριον τδν καλ φριχτον 
καλφΛΑνθρωπον, μυριαχοδ τής Ιεράς Γραφής μανδά-
νομεν, ίλαρώς τε προσφερόμενοντοίς καθ' ήμας, ού/ 
ήχιστα δέ καλ σεμνώς, καλ ώς είπείν βασιλικώς, ίνα 
καλ τούςύπβροχικούςάνθρώπους διδάξη, καλ μάλιστα 
τους έν μεγάλαις άρχιίς πραΟνεσθαι μέντα πλείω 
καλ ώς οίον άφομοιούσθαι τοίς ύ^δ χείρα δ:ά συγ-
χωρήσεως καλ συνδρομής τής διά συγκατάβασιν 
μή λανθάνεσθα* δέ μηδέ τού εμβριθούς δτε χρεών * 
Ι/Λ μή έξυπτιάσαντες άδεώς οί ύποτεταγμένοι, 
καταχυλισθώσιν έκτραπίντες είς τδ άνυπειχτ» 

leiu, ei ιιοιι aperte luce iulgentc, peracta SBBI 
prodigia qu» ad divkuuk legis fcripiianeai spec-
Jit^ sicut decel ouiuium regem Doaiiaam lerri-
hileui ei bouiirium aiaatoreni, ul millies doccnt ga-
cr.e Scripiurae sitaviter ag«aii in \m qu» ad nos 
sunt, sicui ei graviier, ei ut Ua dicain, ragia; tit 
ci superbos homines docerct, ei eos pra3eertlm qui 
iu maguis digniuiibua sant, imerease pteninHpie 
et assiiailan iis qai sub manii eorum sunt per con-
8<rusum et concursaa» in demissioae; noa obli-
viaci auiem graviialis quaado necesearia est, ne 
iuipuae se exlolleates subdili, eouverai volvaniur 
ia iasubordinaiione, et sic ia anarchia, quod ipsis 
minimc coiiiuioJam essct, nec uiagtsiraiibus. £l 
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χαλ ούτως Αναρχον * ώς μηδέν δν διάφορου αύτοίς Α alilcr quidem, quietis pbilosopbtcas el ecc«iilatuj, 
χαλ τφ άρχοντι · καλ μήν καλ Αλλως, ησυχίας φιλο
σόφου ΧΛ\ Ατρεμείας καλ ηρεμίας, χα\ έπικρύψεως 
ενάρετου σύμβολον καλ ό 0ηθελς μωσαϊκός γνόφος · 
ώ; δέον τους δμιλητάς τοΰ θεοΰ μή κατά σκδτον 
μέν ήλάβπεσθαι (μή γένοιτο!) πλην μηδέ ένφωτλ 
σγοραίω χαλ τυρδαστικψ, σεμνότερον δέ είπείν, 
πχνηγυρικφ, μετιέναι τά θεία, έν ά?ανεία δέ σχολα
στική, καθ* ήν οί σχολάφντες γινώσκουσι δαυιτικώς 
τόν θεδν. Καλ ταΰτα μέν τοιαύτα· 

β\ Τδ δέ,. ό βρωδύγλωβτσος tyfaropevrsr, αντι
θέτω έοικε 0ητορικψ' Αντίκεινται γάρ πως ή Ρητορεία 
χαλ δ βραδύγλωσσος.. Εί γάρ τις βραδυγλωσσος, πώς 
άν |5ητορεύοι; καλ αυ πάλιν εί ^ητορεύει, καλ ταΰτα 
νόμον θεόγραφον, πώς άν είη βραδύς τήν γλώσσαν; 

61 iraoquitlilalis, et occultationis viriute prarfUa! 
gymbolum eat dicla Mosaica Bube»; quare oporlet 
Dei colloeuiores aon in tenebris vagari, ne fiai a$ 
aliter ad divina accedamna quam in luce non fo-
rengi ei t-imaKuaria, et meliug dicam wlgari, sed 
in obgcurkaia qaieie p)eaa,in quaqut atwvacafii, 
Deum inttrae noruni. Ει ha?c tatia> W A U 

9· Qnod antem tardiloquue Iocutus git, anliihesi 
aimitlimam eat oraiorwe; opponuntur enim quodaiu 
modo etoquentia et UtrdiJoqtieniia. Si enim qait 
sH fingua lardug, quomodo aloqaaturTKt ΠΙΓ$Η«, 
gi loquatur, et legaro proferal a Deo tcriptam, 

ΚαΙδμως έχει τδ Ασφαλές ή έννοια κατά ίδέαν ύψους, Β quoroodo lingua tardua git? Et tamen cerla manet" 
δπερ έστλ σεμνδτητος. Τρόπον γάρ τινα φράζει ού * 
τω; · D τήν γλώσσαν παράχοπος ού διά μογγίαν, 
άλλ* ώς οίον βούγλωσσος καλ βατταρίζειν σκωπτόμε-
νο; έ^δητδρευσεν, ούχ υπουργών τ{ έπιτυχούση 
βράσει, Αλλά φθόγγφ θεοΰ. ΕΙ δέ σκηνοβατών τι; 
έν θεάτρφ καλώς ύπδ χορηγφ λαμπρφ, ίπαινον πο
λύν επίσυρε τα ι, πηλίκος άν εΓη ές θαύμα δ τψ χο
ρηγφ της σοφίας θεψ ύποφητεύων τά εκείνου 0ητο-
ριχώς χαλ'τορώς; Αιδ τψ τοιούτψ άντιθετικφ σχή-
ματικα\ νοήματι συνεξαιρόμενος δ μελψδδς καλ τά ές 
©ράσιν, ούκεΐπεν ώς 6 βραδύγλωσσος έξηκρίδωσενή 
έξετράνωσε τδν θεόγραφον νόμον, άλλά τοΰ τροπα-
ριαχοΰ γνόφου δσα κα\ βροντήν έζέ£(5η£ε τδν τοΰ 
αμεταβόλου συχνδν βοίζον, τριπλώσας αύτδν έν μ;$ 

mena, gecandum ideam altkudinis, id est roaje-
Staiig; quodam enim nodoaic loquiiar: Qui Hngaa 
impeditus erai aoa quia clara orbatag voxe, ged 
quaai bubiriam liaguam gerena, ei balbutit NOII-

cuilibet pbragi obseqneog, sed voci Dei. Si auiem 
acenam adiena quie in ibeatro a nobili magiairo 
edoctug, gloriam roultam lucreiur : qua in aduii-
ralione forel qui gub magtalro gapienilsa Deo iu-
terpretareiur verba ejus clare et elegaoter ? Undc 
lali aatilhetica figura et cogitaiione sublauih 
poela eiiam quoad pbraaiai, non diiit tardiloquunv 
plane calluigga vel explicas.se diviaam legem, ged 
sicut flguraiiv» nubis lonitrua, crebrum emiaii 
immutabilig Dei gibilum, triplicane eum in uuo 
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λέξει πρδς εύλογίαν τριαδικήν, καλ τδ σεμνδν σεμ- wl-o ad Trimialia gloriao*, el graadia graviler 
νώς φράσας ώς έπρεπε * τί δ' άλλά καλ χρήζομεν έν 
τοιούτοις Μωύσέως τούτου στεντοροφώνου ^ήτορος, 
Λ καλ τδ ίσχναλέον τής λαλιάς είς ούρανδν αύτδν 
Αναβαίνει ακουσμένου ύπδ θεοΰ; καλ στοιχείοις ύπα-
κοήν έμποιεί έπλ αλλοιώσει ξένη, καλ θάλασσαν 
σχίζει καλ άποκαθιστ^ καλ γήν δέ αυτήν £ήγνυσιν 
ώς χαίνειν κατά κακότητος, εί τις έννοήσεται τά 
χατά τδν Ααθάν καλ τδν Άβειρών. 

?· Εί δέ καλ μή δυσπραγία φύσεως, άλλά έξ έπι-
χαύματος άνθρακος, δν μετέλαβεν αύτδς άντλ στα-
τήρος καλ αύτοΰ χρυσέου, τδ βραδύγλωσσον δ γλυκύς 
Μωύσής έκληρώσατο, σεμνδτης καλ αύτη τφ θερά-
ποντι τοΰ θεοΰ μεγίστη, έφ* φ καλ χρυσέω τήν 

elocutue, ut decebai; quid autero aobie opug est in 
bis Ifoyge illo slentore* vocfe rbeiore, eujug gra-
cilitas vocis in coeluai ipsum aeomdit sub audionta 
Deo? Et etemeniig auditum feclt pro alieaa traus-
muiaiione, et roare divisit et dimovit, el tarram 
rupil, ila ul aivergug praviiaiem palcscerel, 
si recogilaverie qo» eirca Daiban el Abiroo facla 
gnnt. 

4Θ. Si auiem non ex vitio nalurae, ged ex car-
bonig adugtioae, quem gumpsil ipse pro atatere 
auri, tardiloquitMii mili accidit Moysi, maxiiua e$f 
veroDei digmlaa, posi ipsuro aureum os dki , et 
igaeam linguam eicul aposloli gortitum esge, oi 

γλώσσαν λέγεσθαι, καλ πυρίνην γλώσσαν καλ αύτδν ^ magni Inslar Isaia, carbone pFopbaiice fuisse U 
λαχείν άποστολικώς, καλ κατά τδν μέγαν ΉσαΤαν 
άνθρακα ψωμισδηναι προφητικώς. Εί δέ καλ κωφολ 
Ιχ γενετής τρανουνται γλώσσας ύπδ θεού. καλ θαυ
μάζονται, καλ μογιλάλοι διατρανοΰσι τδ λάλημα 
καλ ύποκινοΰσι καλ αύτολ θαύμα, πηλίκος άν ε Γη 
βραδυγλωσσος ούτος (5ήτωρ, δς θεοΰ φο^ήν ύποκρι-
νάμενος, ούτως ύ περλ ία ν ευδοκιμεί ν έλαχε ; Φράσαι 
δέ καλ άλλως τδ αυτό* Έάν άνθρωπίνη συνάσκησις 
επιμελής θεραπεύσοι γλώσσαν δυσπραγοΰσαν είς τδ 
λαλείν, δ δή δ Παιανιεύς £ήτωρ ώς καλλίστευμα 
δυσπραγούσης φύσεως έτεχνήσατο, πώς ούκ άν δυ-
νήσεται δ παντοδύναμος Κύριος, 6 της φύσεως δη-
μιουργδς τδν αδτοΰ ρήτορα θεραπεύσαι, εί τήν 
γλώσσαν καχεκτεί; Ση μείωσα ι δέ δτι άλλως τδ kfi-

cturo. Si auleip loquelam et lauii a nativiiate cla-
ram a Deo obtinent et admiratioai gunt, ei balhi 
perspicoam reddunt vocera et ipgi prodigium sca-
liuot, qualis fuit lardiloquus illa araio» qut Dei 
vocem intarpretaiug, gic abundaaliug meruit bo-
norari?ged idem aliter dkendtim : Si diligeng bo-
minum giudium iingwm curet in loqucndo maii 
proiiibiiam, quedet fecit ex Paaana Iribn oriundus 
orator ad viiiosac emendalioneai naturoe, qua 
modo noa poasit omnipoieng Dominus, nainrx 
creaior, propriura inlerprelem curare, si liagua 
laboret? Notandum amem quod illud pronunthvit 
non necessario sumalur pro perfecte el eleganler 
protulil, sed significarc aucior voluii sinccra ct 
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uifetla locutitt e$t, prout facmnt diligenlcr ei gene ^ φητόρενσεν ούκ έξ ανάγκης λαμβάνεται άντλ τοΰ, 
roei oralores, qualis exetitil Moyses non a seipso 
loquens, nec propria profcrcns, sed divintius quas 
Dei erant; unde invincibiles snnt el ipsi a Spiritu 
*anclo afflali oratores qui, ul pastca canet poeta, 
illillerati cum cssent, Grserorum philosopborum 
ora clanserunt, non aliter quam verbo; et tales 
esse Dei preedicatorcs omnino oporlebat. 

διάτορον έκαλλι£(5ημόνησεν, άλλά δηλούν έθέλει χαλ 
τδ, σπουδαία καλ αναντίρρητα έλάλησε κατά, τού; 
καλ έναγωνίους καλ γενναίους Ρήτορας, όποιος πέ-
φηνε χαλ ό Μωϋσής, ούκ άφ* εαυτού λαλών, ούδε τ* 
εαυτού, θεόθεν δε τά τού θεού · δΓ ου ακαταμάχη
τοι καλ οί κατά τδ Αγιον Πνεύμα ρήτορες, ο? ώ; έν 
τοίς έξη; μέλψει δ μελψδ^ς, αγράμματοι* δντβ:, 

τούς τών Ελλήνων σοφιστάς έπεστόμιζον, ούκ άλλως άλλά λόγψ* καλ έχρήν πάντως τοιούτου; είναι τοί»; 
θεο^ήτορας. 

41. Dtvina autem tex quam Deus ipse digilo 
Rcnpsh, per quam daemones pellif, et onera volvii 
qc« nema feret unquam, ct innumcra alia peragit 
miracula; 'excogitaret autem bic forsan aliqms 
quod, inter cxiera, alius sit tegis dator, et alius 
legislator; sed amba in Dcura recidunl; ipse cnim 
Jegem dat praecipiendo, et fert scribens in corpo-

ια'. θεόγραρος δέ τόμος, δν θεδς αύτδ; έγραψε 
δακτύλψ, δΓ ού καλ δαιμόνια έκβάλλει χαλ φορτία 
μετακινεί, άπερ ούκ άν φέροι τις, χαλ λοιπά δβ 
μυρία εκτελεί τεράστια. Πορίσηται δ' άν τις εντεύ
θεν, εί καλ έπ' άλλων διαφόρους είναι δοκεί χατά τι 
τόν τε νομοδότην τόν τε νομοθέτην, άλλ* Ιπλ Θεοΰ 
συμβαίνειν αμφότερα. Ό γάρ αΰτδς καλ νόμον'δίδω-

ribtis; idem Iegem et dedit, el tulit; maaifesle au- Β σιν έπιτελλόμενος, καλ τίΟησι γράφων έν σώμασι· 
tem a Deo scripta invenia est Icx per Moysen divi-
nitus Israelitis missa, ad snpereminentem distin-
ciionem cieierarum lcgum physicae, gcniitim, el si 
quae alia justa distinguilur omniiio ab illa lege; 
incompositae enim el incongrua leges, et crudeles, 
quales eranl Cyclopuin et Laestrygonum legcs, non 
sunt hic omnino commemorandx, qiundo scrmo 
est de lege a Deo rite scripta; sicui nec loges 
eorum qui statutis regunlur proptiis, vel mulie-
rum, vel tabularum, \el puerorum, et si qui alii 
tales sttnt; nec tpsi enim ob vililatcm memoria 
digni sunt. Si autem oronis lex politica Dei donum, 
et sapientium hominam inveniio esse dignoscilur, 
talis certe bona cst, et vere accioilur ut a Dco 
data et lata. 

δ αύτ^ς άρα καλ νομοδοτεί. Δήλον δέ δτι Θεόγραφο; 
ευρέθη νόμος ό διά Μωΰσέως θεόθεν τοίς Ίσραηλί-
ταις πεμφθελς πρδς ύ^τέρσεμνον διαστολήν έτερων 
νόμων, τοΰ φυσικού, τοΰ εθνικού, καλ ε Γ τις άξιο; 
αντιδιαστέλλεται δλως νόμψ τοιούτψ. Οί γαρ Αλό
γιστοι καλ απρεπείς νόμοι, έτι δέ καλ οί θηριώδεις, 
όποιοι καλ οί κυκλώπειρι, κα·. οί κατά Λαιστρυγόνας, 
ουδέ μνημονευτέοι δλως ενταύθα, ένθα ό λόγος περ\ 
νόμου εύθέτως γραπτού τψ θεώ · καθά οΟβέ οί τών 
αυτονόμων, άλλως δέ ουδέ οί τών γυναιχονόμων, 
καλ τών -τραπεζονόμων, καλ τών παιδονόμων, χαί 
οί τίνες άλλοι τοιούτοι. Ούδ' αύτολ γάρ έν τοί; άρτι 
μνήμης επάξιοι, διά τδ ευτελές. ΕΙ δέ χαλ πας νό
μος πολιτικδς δώρημα μέν θεοΰ, εύρημα δέ σοφών 
ανδρών έγνωμάτευται, άλλά τοιούτον άγαθδν μάλι
στα καλ κυρίως ή διειλημμένη !κ θεού νομοδοσία χαι 
νομοθεσία. 

ι?'. Ή η ίλύς δτι πηλώδης ύγρότης έστλ, χαλ «Γ 
αύτδ έμπλαστική, καλ άλλο τι παρά τήν απλώς Ολην, 
δεδήλωται ήδη· σαφώς έρμηνεύουσα έξ είκασίας 
προσφυούς παραβολής νόμψ τδ έν ήμίν τοί; έχ πη
λού σαρκικδν φρόνημα καλ νόημα · δΓ ού έπιπρο-
σθούμενον τδνοερδν ήμίν φανίον ώς εί καλ ένεπλάτ-
τειο ύπ* αυτού οΤα καλ πηλού πλατειών δαυιτικω; 
είπείν, άφαντοί τήν τοΰ κατά Πνεύμα φωτός χαλ 
είσδοχήν καλ έκφανσιν " καλ ού πρότερον άφίεται 
φεραυγές είναι καλ φωσφδρον έμπυρευόμενον 1% 
τού τών φώτων Πατρδς, εί^Ιή πρότερον τήν ίλυώδη 

absterserimus interiorem mansianculam; quando D άπαλείψομεν μεσολάβησιν δτε καλ δραν ήγουν νο<ΐν 

42. Ltmus autem quod sii coenosa bumiditas et 
per hoc ad illinendum apta, et aliud quam materia 
aimpliciter, jam declaratum est pulcbre reprae-
sentans ex conjectura naiuralis inter legem colla-
tionis el carnem ia nobis ex limo condilis, ideam 
et noiionem; unde oblenebrata nostra menlali 
lucerna quasi ab eo linirelur vclut cx limosis 
tabellis, ut aperie dicam, susceptio deleiur elma-
nifestalio luniinis in menlibus nostris; nec prius 
permittilur lliuminans e&se et lucifcra lucernabxc 
a Patre luminum accensa, quain primo coenosam 

et \idere vel cogUare polerinius illuminatorem 
Deum, cadente madido coeno, et miiniia contra 
impedimenta immissa luce; ul exinde Jocus qui est 
in anima noslra illuminans, ct excipiat hilarem 
lucem a Deo, et emiilat, adeo ut quomodo quidaai 
ait, eum certissime cernai qui est ullra omnem 
visioncm. 

43. Yerbum excuiiens fortiiudinem demonsirat, 
et nobilcm racilitalPm ob Iiberailonem a malo; sic 
talvi Israelilae facii sunl projectis iEgypliis ia ma-
rc; sic Paulus morder.lem viperam cxoussil a 
nianu. (Jsiialutn autem boc Torbuh^ et in psalmis 

δυνησόμεθα τδν φωτοδότην θεδν, τής πλαδωΐη; 
ίλύος καλ έπιπιπτούσης καλ στεγανούσης πρδ; χωλυ-
μην φο>τδ; άπενηνεγμένης · ώς εντεύθεν τδ εν ήμίν 
φωταγωγέ χωρίον τδ κατά ψυχήν, καλ είσδέχεσθαι 
φ ώ ; Ιλαρδν θεόθεν, καλ προπέμπειν, ώς οξύτατα, 
κατά τδν ούτω φάμενον, έκδέρκεσθαι τον άπίση; 
θέας έπέκεινα. 

ι γ \ Τδ δέ έκνινάξας γενναιότητα εμφαίνει χε^ 
ευγενή ^αστώνην έξ απαλλαγής κακού · ούτω; έξάν-
τεις Ίσραηλίται τών Αίγυπτίων έγένοντο έχτινα-
χθέντων είς θάλασσαν · ούτω Παύλος τήν ένδακοΰ-
σαν έχιδναν έκτινάξας απάγει τής χειρός · χρή^ιμον 
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U τι έντανθα καλ ψαλμικδν τδ ι Έξετινάχθην ώσελ £ notnm: lExcussussumstcnt locustae.»Ocnlum men-

tis ex bac parte duplicem totum bomtnem innuit; σχρίδες·» δμμα δέ νδου, ώς έχ μέρους τούτου τδν τδ 
*άντα διπλούν αίνίττεται Ανθρωπον· Ός γάρ μιά 
(bptfi του κατ* άνθρωπον οίκου, τ$ κατ' άκοήν αί-
σθητιχήν άντανέωγεν ή κατά νουν, ούτως καλ ταΤς 
/οιπαίς τέτρασιν αί ανάλογοι. Εί δέ καλ χερσλ χεί
ρες, καλ πόδες ποσλ, καλ μέσα μέσοις παράκεινται; 
συνδυασμού λόγψ, του κατ' αίσθησιν καλ του κατά 
νουν, ούκ άν εΓη άναγκαίον είς πλέον έπισημαίνε-
σΟαι παρά γε άνθρώποις ού παραδλέπουσιν, άλλά 
ορθώς μεμαθηκόσι θεωρείν διπλόην ταύτην έπαινε· 
την τήν κατά άνθρωπον. 

ιδ*. Τδ γάρ, όρξ τόν δντα, δίδωαιν ήμίν θαυμά-
feiv, δτι έν γνθ*φψ καθορόΐ ό θεοπτικώτατος Μω&σής 
χάλλιον ήπερ οί άνθρωποι τά αίσθητά έν φωτλ κα-

ut cnim uni portie domus aliciijug quoad intclligen-
tiam scnsunm, opposila palet alia iri mente, sic iit 
aliis qualuor sensibus. 9i aiitem manibus manu*, 
ei pedes pedibns, cx medfa nteriiia adjacent, m 
modum dualismi intcr sensus et mcntem, nil ne» 
cesse foret illud demoaslrare bominibus non negli-
gantibas, probe autem acientibns videre dtipli-
eem gloriam taanc in bomine. 

H . Verba, videl tum qui est, admlrandi tocum 
praebeni qood Moyseg vir maxlma pergpicuua, 
meliug Deum viderii in tmbe, qnam bominoe in 

Βαρώ. Αύτολ γάρ παραβλέποντες, καλ τά μή δντα Β P u r a , , l c e eeiiaibilia. Ipgi enim torva inenteg, qiiia 
έστιν οδ ώς δντα φαντάζονται · θεο^ήμων άρα κυ
ρίως δ Μωυσής ώς θεδν τδν δντως δντα όρων καλ 
αληθώς θεωρικώτατος. Ίστέον δέ δτι τδ, όρ$ τόν 
Λτα, δηλοί μή ίνδαλθήναι ή άλλως απλώς ούτω φαν-
τασιωθήναι τδν Μωϋσήν τηνικαύτα · aoV*v δέ πάν
τως τδν θεδν ίδείν ώς άνθρώπψ έφικτόν* ποίον 
θδόν; ου κύριον ώσπερ δνομα Όώτ* κατά τδ Έγώ 
εϊμι όδ>ν·6 κατ' εξοχήν δηλαδή. Εί δέ καλ τά δντα 
ε-δεν άλλοτε διά του θεού, καλ ούτως εΐδεν τά κατά 
τήν κοα-μογενειαν δ Μωΰαής, ούχ Απλώς, λόγψ δέ 
φιλοσοφίας καΟδ δηλαδή δντα · άλλά νύν αύτδν τδν 
δντα βλέπει, τδν δΓ ού τά δντα πάντα, καλ ού τή 
δισποτεία τά δντα πάντα υπόκειται. Έν δέ τψ μυεί
ται ση μείωσα ι δτι άμα είδε ΜωΟσής τδν δντα, καλ 

non gunt gtbi effonnanl qaasi sinl; Moyscs autem 
a Deo affialus, quaei Deum, eom qul vere esi 
vidit, vero oculo. Sciendum autem qtiod vidit eum 
qui e$t, oslendat noti vienm fgae, vel allter, non 
gimpliciter efligiem respexisse Moysen; ipsitm au* 
lem omnlno Deum vidifcse sicut bomini fas est; 
qualem Deum ? Sutim Domimim, cujus nomen : 
Qui est; juxta haec : Ego sum qui sum, vi telicet 
exeellenli modo. Si atiiem ea quas stint intuitug est 
olim per Deuir., et sic vidil ea quse. ad cosmogo» 
niam gpectant Moyses, non simpliciter, sed per 
modum philogophicnm ratione nempe eorum exsis-
teatiae: nunc aulem et ipsum enlem videt, per 
quem suni omnia, cujug poteatati otnnl* stibsitnt. 

αύτίκα μυείται τά τού Πνεύματος, έν οΤς δ θεόγρα- C l n v e i b o a i l t e m mitiatar, notandom quod simul 
φος νόμος, ίνα ώς δ έωρακώς τδν Υίδν έώρακε χαί 
τον Πατέρα, ούτως δ ~~έωρακώς δ έστλ νοήσας, καλ 
ούτω γνούς τδν δντα, έχοι γνώσιν αύτίκα καλ τού 
Πνεύματος. Άγαθδν τούτο μέγα, τδ καλ τοίς άπο-
στόλοις κεχαρισμένον άπδ τής οήμερον εορτής. 

ΐ4\ Τού δέ μυείται λέξιν καιριωτέραν τοίς τά δεία 
τελουμένοις ούκ Εστιν εύρέσθαι. Έξ αυτής γούν 
παρ* "Ελλησι μύσται τδ πρώτον οί τά σφίσι δοχουν-
τα θειότατα κρυφιομυστικώς παραλαμβάνοντες πρδς 
τών ΕεράσΟαι λαχόντων, καλ ούτω τελούμενοι, καλ 
τελεταρχικώς παιδευόμινοι · δποία καλ τά Αττικά 
μεγάλα καλ μικρά μυστήρια καλ τά έν Τροφο>νίου 

enteni vidit Moyscs, et slaliin novil qtiae de Spirilu 
sunt, in quibug divina lex; unde, sicut qui vuHt 
Filium, vidit ct Patrem : ila qui vidit, id egt, qni 
cogiiavil et gic novit enlem, Spiriius ataiiun co-
gnilionem babel; et niagnum iliud boaum qaod 
ei aposiolis conccasum esi in bodiemo feaio. 

15. Opporlanius auletn quam μυείται YerlHimiig 
qui divina poraguat invenire impoggibtle- est : ex 
boc enim apud GraBf.os mygla^ priino, qui ea qaae 
gild diviiMssima videbantur, accipiebanl ab biaqui 
aacerdotium gorihi erant, gte inUiati ei gaeaa 
edocti; qualia inter Auicoa parva el magaa froy-
sieria, et Tropbonit,et Ammoni»^ ei alia; dadu-

καλ -Αμμωνο: καλ λοιπά. Παρήκται δέ ή λέξις ή άπδ 0 citar aalem verbum a μύειν, id est labia claudero: 
τού μύειν, δ έστι συγκλΟειν τά χείλη · ανάγκη γάρ 
ήν σιγάν πάντη καλ πάντως τούς μυουμένους άπερ 
έτελέσθησαν, ώς καλ οί Πυθαγορικολ μάλιστα δη-
λούσι, καλ θανάτψ έτιμώντο οί τά μυστήρια ποιού
μενοι έκφορα · ή άπδ τού μύειν, δ δή καλ κάμμύειν 
φαμέν, διά τδ δείν είναι τδν ούτω μυστηριαζόμενον, 
είς έαυτδν συνήχθαι καλ μόνον, κατά τδν δλον άν
θρωπον, καλ μηδέν τι τών εαυτού απολύε ιν έξω 
μμβισδαι, μηδ' αύτδ τδ της δψεως έξαλλόμενον 
δπτικδν, μήποτέ τι τών εξωτερικών είδώλων, δ μύ
στης έπεισσπασάμενοις, άποκαταστήση τήν μύησιν 
ώςείςδνειροπόλησινούμήν ουδέ ούτω καμμύειν τοίς 
δφθαλμοίς τδν μυού μενον ώς άφυπνούν καλ ούτω 
vsxpf{t*.v* άλλ'ώςτάς πύλας τά βλέφαρα συγκλείειν 

nccegse enim erat ut oinnia omniao quac periecta 
erani sHerenl iailiali, eicut maxime oaiendunc 
Pyibagorici; et morle mulctabaatur qni roysUtia 
evulgabant; veJ a verbo μύειν qood καμμύειν; 
quia iniiiatum, in seipso reoaHecUiai esae eeean-
dum tolam bomiaem, nec shiere aliquid in ac 
exteriog evulgari debeC, neipgum quidem octili ta-
tam, ne altqua exieriori imagiae abstracuis quiioi-
liatur, initiaiioneai faciat quaai gomnium; oac aic 
oculog claudere debet dam inilialur ita ul obdor-
niiat, et aic morialiir; ged quagi poNaa palpebrag 
daudere si oporiuerii, et lucera omnem in mygie« 
riuni reaervare; bujas syrobolum, iniiiationia leai-
pus apud Alticos; et ejue ordinatio; nox eniai, erat 
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teropus illud; csteruiu UluitraU quoque erat lumi- Α είγ* δεήσει, χαΛ το φως Απαν ούτως άπασχολείν είς 
num fulgoreex mysticis lampadibaediffuio, quarum τδ μυστήριον. Τούτου δέ σύμβολον καλ ό του μύστη· 
usua nocturuug ocuiof claudi volebal; lampadatt ριασμοΰ καιρδς παρά Αττικοί*, χαλ ή χατ' αύτδν 
aiitcm accensio vigilaniiam el doclrinam mvsiicam διάθεσις · νυξ μέν γάρ δ χρόνος εκείνος. Αιέκεττο δέ 
railiatis commendabal. Αλλως ήμεροφαώ; τί) τών φώτων άναλάμψϊΐ τή έχ 
τών μυστικών δαίδων, ών τδ μέν νύκτερον τοΰ χρήναι καμμύειν, ώς είρηται, αίνιγμα ή ν τδ βέ 
φωσφόρον λαμπαδούχημα του άνυστάζοντο; έν έγρηγόρσει έμδλέπειν χαλ άναθεωρείν τά τής μυστικής 
τελετής. 

16. Milii quideai videtar metaphorica docli 
Joanait dulcedo noo incoaealto bic eubjanxigga 
diviaam nubem spiriluatit initiationis, aed ad ge-
nnmam metapboraai seu translationem, ut divina 
eubea illa sit coBgrua applicationi animae non in 
vanig oeeupaue caligo divina; iniiiatio auiem con-
genlane*, ea quae in ipso 0t illuminang et sub gole 
Spirilug aaacti inttialio, et vere doeta cognilio; 

ι ς \ Έμοιγ* οδν ή μεταφορική τοΰ σοφοΰ Ιωάννου 
γλυκύτης, ού παρέργως ενταύθα δοκεί προσθείναι 
τδν δείον γνόφον, τής πνευματικής μυήσβως, άλλά 
«ρδς ευφυή μεταφοράν ήτοι τροπήν, Ινα σκότος μέν 
•Γη δείον πρέπον συστολή ψυχής ά^εμδάστου δ θείος 
εκείνος γνόφος * μύησις δέ ανάλογος ή έν αύτφ φω-
ταυγής καλ ύπδ ήλιον τού Αγιωτάτόυ Πνεύματος 
μύησις · καλ αληθώς γνώσις επιστημονική • ήν γνώ-

quam cognilioaem Sptrilus dicil per oppoaitionein ^ σιν Πνεύματος λέγει πρδς διαστολήν έτερων γνώ-
caeteraruin noiionum, gicut tertia glrophe docebit 
variaa egge, laoralem, et phyaicam, et maihema-
licam, et exceliemioram tbeologicam Patrig ec 
Filii et Spiriius sancli : hujug meminit divinus 
poeia, el duag illas gtgnifiravii; Dei eniin lex tri* 
plex eat; aimiliter et iniliallo coguilionig Spiritug 
vel Filii vel Patris, communig eal gaactae Triai-
iaii;quod Uem ex pfaraai poetee intelligi poteel. 
Dicendo cniip : videi eum qui ett, ganciam Trini-
Utem indigiuvil, el iniiiationem appellaas Spirilua* 
illam nobis gupponendam reliquit, gicut colllgi 
potegt ex alio poela qui in nona glropbe progaiei 
liymni diceng apogtolog guperao afflalu illumina» 

σεων, οποίαν καλ ή τρίτη λαλήσει ψδή διαφόρους 
ούσας, ών καλ ή κατ* ήθος, χαλ ή φυσική, καλ ή 
πρδς μάθησιν, καλ τδ χορυφαίον ή θεολογική, ή τοΰ 
Πατρδς, ή τοΰ Ποΰ, ή τοΰ αγίου Πνεύματος · ής 
ενταύθα μνησθελς δ θείρς ποιητή; καλ τάς δύο συνε-
δήλωσε. θεοΰ γάρ νόμος τριαδικός έστιν * ομοίως δέ 
καλ μύησις γνώσεως Πνεύματος ή Υίοΰ, ή Πατρ',ς 
κοινή τής αγίας Τριάδος * έστι δέ κατανοήσασΟαι 
αύτδ καλ άπδ τής φράσεως τοΰ μελωδού. ΕΙπών τε 
γάρ όρςί τότ 6rza, τήν άγίαν Τριάδα παρέστη σατο · 
χαλ μύησιν δέ φάμενος Πνεύματος, τήν αυτήν άφήκεν 
ήμίν συνεννοείν, ώς έστι καταλαδέσθαι χαλ άπδ έτε
ρου μελωδού, δς έν τ)) έννάτη ψδή τοΰ πεζολβγικοΰ 

ioa, TriniUlem omoem cognovigge, ioducit in se- χανόνος ειπών, ώς οί απόστολοι έπιπνοία τή Avutev 
4 i n * n t 2 *iMhkA ;n;..o Λ Λ Λ . , ι Λ * / . » : ΑΑ·..;>{ Α . .Ι ^ t *t _ · . «» χ · ^ quenii airopbe illiiig aevi popaloa qui coguUioui 
Triailalis initiandi erant. 

17· FotsUan qois dical Moygen primom, non 
aolom propbeiici, aad Dei gralia et apogtolice ini-
liatum laigge cognitioni celebrati Spirkus, et boc 
ex stropbeg verbis erui. Sic enim per pubem gi-
gniflcaturdomua in qua inventl gooi discipuli bodie 
aadenteg; divina enim nabea illa nuncupabaiar 
propbeta, ei doroua oebul? quodammodo adum-
braas Sateriora ejua, Bee ainang illum radiis sola-
ribag atiingi. Per doqueatiam autem illi iaditam, 
noiatar gapieuiia apoatoiorum antea rudiuin; ejus 
aoieiii tardiloquium qood Ignitas ejaa e!oquaniia3 

καταλαμφθέντες, τήν Τριάδα πάσαν έγνώρισαν, 
επάγει έν τψ έξης τροπάρι ψ τούς εκεί τότε λαούς 
τήν τής Τριάδος μυηθήναι γνώσιν. 

ιζ'. "Εχοι δ* άν τις είπείν ώς έφθη ού μόνον προ-
φητικώς, άλλά θεοΰ χάριτι καλ άποστολικώς μυη· 
θήναι τήν τού έορταζομένου Πνεύματος γνώσιν δ 
Μωύσή;, καλ διά τών κειμένων έν τψ είρμψ * οίον 
διά τοΰ γνόφου τδν οίκον έν ψ ευρέθησαν οί μαθηταλ 
καδήμενοι σήμερον * δ θείος τε γάρ εκείνος γνόφος 
οίκος οίον έ χρημάτιζε τψ προφήτη * καλ οίκος δέ 
γνοφοί τρόπον τινά σκιάζω ν τούς έντδς αύτοΰ χαλ 
μή άφιελς άκτίσιν ηλίου ψαύεσθαι * διά δέ τής κατ' 
αύτδν Ρητορείας τήν τών αποστόλων έξ Ιδιωτών σο-
φίαν · τδ δέ κατ' εκείνον βραδύςλωσσον, δ τήν έν 

non nocuit, UnguaggigniflcavHdigcfpulorom igneag D αύτψ πυρίπνουν ^ητορικήν ουδέν έβλαψεν, τάς τών 
ex indoctig a Deo laagfgtro factag; dhrigionera au-
lem linguarum Η eos qui lutic adfuertint populog 
le i dtvina roawifegiavit; Spga enim duro populo 
Iaraetiiito panita esi ad direciionem, et Cbrietug 
Bpirilura divisit, sicut infra canettir, populo geo-
Uli qci eral Ipse dura cervice, gicui osUndaai qui 
ex ipaia aderani feslo, el ebrielatem ganciia apo-
stoHa exprobraveritni; mox diceadum autem quod 
gpiriiute ^bementam ei in ipgo ignero, nubeg ilia 
aigniflcat; nebulae enim peivaduM ules aeric 
paggloneg modo ex caau, modo ex Dei juggu; ei 
tale quid fuH circa cognilionem Spirilus sancli. 
Possei auiam aliur per circumloculioneoj idem Spi-

μαθητών έ μύησε ν αύτδν γλώσσας πυρπνδου; έ( 
αγραμμάτων διδασκαλικώς γενομένας * τήν δέ διανέ 
μησιν τών γλωσσών καλ τούς τηνικαΰτα παρατυ 
χόντας λαούς δ θεόγραφος νάμος παρεδήλωσεν αυ
τό; τε γάρ σκληρψ λαψ τψ Ίσραηλιτιχψ διενεμήθη 
πρδς δώρθωσιν * καλ δ Χριστδς ένειμεν τδ Πνεύμα, 
ώς έν τοίς έξης μελώδη θ ή σεται, υπέρ τού εθνικού 
λαοΰ τοΰ καλ αύτοΰ σκληροτράχηλου, ώς έμφαίνου· 
σ:ν οί έξ αυτών παρόντες τή εορτή, καλ μέθην τών 
αγίων αποστόλων καταλέγοντες · τήν δέ γε £ηθησο-
μένην βιαίαν πνοήν καλ τδ κατ* αυτήν πυρώδε;, ό 
γνδφος εκείνος συνεδήλου. Γνόφων γάρ τά τοιαύτα 
* * τ Ρ ^ ο ν 3 ΐ ν αέρια δντα παθήματα· ποτέ μέν έκ 
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ήπατος, ποτέ βέ έκ δείο» κελεύσματος · καλ ^ ritns cficl et cognilio Spiritus ίη manto bominig, 
wawov μέν τούτο περλ του μυείται Πνεύματος quoniam in nobis quo ad exleriorem eapjentiam, 
ρβΛν.Έστι βέ καλ Αλλο* περιφράσεως λόγψ meng ηοη poiesl doclrinam perrecte capere, nisi 
«Mv Πνεύμα είπείν καλ γνώσιν Πνεύματος τήν aNquo modo assimrleiur ei. 
ί«τένοδν άνθρωπου· είγε καλ παρ* ήμίν χατά τήν έξω σοφίαν, δ νους ούκ έχει δράττεσθαι του γνω-
JTOV άχριδώς, ε! μή πως έξομοιωθή προς αυτό. 
nf. W o v δέ δτι χαλ άλλως έστιν ειπείν ώς 

ΙμηΟη δ Μωΰσής τήν γνώσιν του Πνεύματος διά 
ιού νόμου, δν εκείθεν δεδίδακται θεόγραφον είναι * 
tafao>; μεμύηται χαλ διά τής δράσεως καθ' ήν 
slb τον δντα τού αγίου μεσολαδουντος Πνεύματος * 
Ιτι δέ χα\ διά ταΰγνόφοο, φ περιελάμφθη θεωρητι-
χ«;, έναοτραψάσης έχείδεν αύτψ καταληπτικής 
Ιιίας νοήσεως, ίνα ώσπερ νεφέλη φωτεινή έπεσκία-
«ν ύστερον το&ς μετά τού Σωτήρος, ούτως άνάπα-

fS. Sciendum autem quod dici possil inilialom 
fuigge Ifoysen cognilioni Spirilue per legem, quam 
inde didioit etse diviaani; «iinllUer iaitiaiug eat 
per vigionem qua illairinaiug est spirihialiter, ful-
grnte hiftc ei cmnprebeagibtli divina menle, nt 
aleel nubes iocida obnmbravit posiea eas qui oum 
SaWxtore erant, aic mrgus nebui.e nmbra irang-
mitteret divinfggimam Sptritus illamhiaiionem; cut 
exinde, ut videlar, inilialvs obsenrins propheta, 

)tv γνό̂ ου σκιά φωσφορ^ση θειοτάτην έλλαμψιν g postea manlfeslius vidit in Tbabor; ia luee bac 
Πνιύματο;· ήν έκ τοτε, ώς είκδς, μυηθελς κρυφιω- gpecalaius igneas linguag evidemiu* et sic Doi 
δέττερον δ προφήτης, έθεώρησεν ύστερον έκφαντο- laudes canlibus progeculus; oglendet aulem Onis 
ριχώς έν θαδώρ · φωτλ έκείνψ καί τάς πυρίνας'άμα sequenlia antislropbae, hi bis : dans Spintum 
νΐώσσας ένοπτρισάμένος θεοπτικώτερον, καλ ούτω Chrhtut; nam idem est cognUloaein Sptrilug dicerc, 
μΑψας άσματικώς τψ θεψ · δηλώσει δέ καλ τδ τέ- cl legein Def. 
>ος τοΰ εφεξής τροπαρίου έν τψ, γεϊμας τό Πνενμα \ριστός% ώς ταύτδν έστι γνώσιν Πνεύματος είπείν 
χχλ νόμον βεού. 

ιθ*. Τού δέ γερο^/ων, δπ?ρ έστλ γ έρως καλ τιμής 
έςιών, πρωτόθετόν έστι τδ γέρας · ούτω δέ καλ τοΰ 
χ·ρα(ρε·.ν, δ κεραίειν γάλλοι γράφουσι, τδ κέρας 
^ρούπόχειται, εί; δ έγχέοντες τδ ποτδν οί παλαιολ 
ίξωσίουν τά φίλα συμπόσια * ένθεα δέ $σματα κυ
ρίως Απερ άδομεν έντδς ημών τδ θείον έχοντες, καλ 
βιασαφηθή^εται ή λέξις κάλλιον έν τοίς εφεξής. 
Ίττέον δέ καλ δτι έν τψ γεραίρων έτθέοις τοις 

19. Verbi porro γεραίρων, fd egt, hoaoreel ve-
neratione dignuai repularw, radix e*l γέρας; gic 
ut κεραίρειν, quod alii κεραίες acribuni, a voce 
κέρας derivatar, in qoo polam cffundenles antiqui, 
aoa celebrabanl coavivia. Divina autem cantica 
ea gunt proprie qusBcaniinua Deum in nobig babeu-
tee; el melius explicabitar verbum IIQC in sequen-
libus. Sciendum autem quod in γεραίρων ένθέοις 

φσμασίΥ,Ιχ περισσού κείται τδ άρθρον πρδς άνα- C τοϊς φσμασι, cx abuudanli ponitur articulus, ad 
π)ήρωσιν μέτρου αναγκαία ν τψ μέλει * άλλως γάρ 
ουδέν τι παρασημειούται ή *Ελλην φράσι;, εί τις εί-
ποι γερούρωτ ένβέοις ξ^τμασιτ * ούτω δέ καλ τδ ά»* 
χνρίτφ τφ εϊδει παρά τοίς ίεροψάλταις ού πρδς 
ανάγκην ίχει τδ άθρον τής δοτικής · εντελές γάρ ήν 
χα\ τδ άτ χνρ(τφ είδει. 

Τροηάριοτ. 
II. Έφη τδ σεπτδν καλ σεδάσμιον στόμα* 

Νοαφισμδς ύμίν ού γενήσεται φίλοι;· 
Έγώ γάρ είς πατρψον δψιστον θρόνον 
Συνεδριάζων, έκχεώ τού Πνεύματος 
Αάμψαι ποθοΰσι τήν χάριν τήν άφδονον. 

90. Μετά τδν είρμδν, πρδς δν είώθαμεν άδειν τά 
μετ' εκείνον τροπάρια, γενόμενο; τών εφεξής έχό 

coaiplemeatam mensure versui necessarias; nam 
nil arapliuH gigniflcat graeca phrasig, gi quig dicat: 
γεραίρων ένθέοις φσμασι. Sic et illud : έν πυρίνω 
τψ είδει ln aacris gcriploribus, non babei neceaeark) 
artkulum dativo praeroUsum ; gufficieng enim eral: 
έν πυρίνω είδει. 

Anti$tropfie. 
Dixii aeverum et veneraadum oa, 

Divibio vobig non llet, ο aaiici : 
Ego eirim ad paleroum excelgum ihronum 
Considcag effuadam Spirilaa 
Splendere desideranlibiis gratiam iaQniUm» 

90. Post sirophen (είρμδν), post quaro aoliti 
guinus caaere aniiglropbag gequenies, aggrediei»g 

μίνα τής εορτής δ μελφδδς, παραφράζει Δεσποτι- ^ siattm poeta ea quae ad leatum gpeclatit, explrcai 
χην ύπδσχεσιν έπηγγελμένην τοίς άγιωτάτοις αύτοΰ 
μαθηταίς ού μόνον έν τψ, Ούχ αφήσω υμάς όρφα-
τούς, χαί έν άλλοις δέ πολ).οίς τόποις εύαγγελικοίς, 
αλλά καλ έν τψ, ΚοτΙσατε εν ΊερουσαΛημ έως o$ ir-
δύσησύε όνταμιτ έξ ύψους · καλ έν πρώτοις τ·.μών 
ίο άγιώτατον γαζοφυλάκιον, έξ ου προήχθη ό άγιος 
θησαυρδς, ή είρημένη επαγγελία, τδ στόμα δη>αδή 
ιού Σωτήρος ημών Τησοΰ Χριστού * σεπτδν αύτδ 
χαλ σεδάσμιον λέγει, παραλλήλψ θελς τψ δνόματι 
ϊούτφ κατά μιάς άμφωσημασία;, διά τδ μή έχειν 
άλλο τι φράσαι προσφυέστερον και σε μ νότε ρον. Τδ 
γαρ σέδειν τψ θεψ μύν )̂ άφώρισται είς οικείωσιν 

proiuigsioneia a Deo factam ganctiasimis digcipulia 
guis, non golura big verbis : Non relinquam VOJ 
orpkanoi, el in aliis maliis locis evangelitig; eed 
el ia boc : Sedeu in Jenuaiem, donec induamini air-
tute ex allo; ei vcnerans primo sanciisaiinuin ga-
zopbylacium unde prodiii saactug ifaegaurug dicias 
promiggionig, 0 8 gcilicei Saivatoris noalri Jesu 
Gbrigii, seterum iJlaji et venerandum dicit, simui 
addeng nomiai baicdao in uaum recideniia verba, 
eo quod aliud dieendam aon babuerit apMas et 
augugtiag: verbum enim σέδειν reservatum egt 
Dco goli ob coogruenliaju, apad taltquos, a σέδειν 
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ntitem orilur σ:πτδν et σεβάσμον, sicul et σεμνόν. Α «αρά γβ τοίς παλαιτάτοις· οδ δή σέδειν έξώρμηται 

καλ τδ σεπτδν καλ τδ σεβάσμιο ν, καθ ζ κα\ το οεμ. 
νόν διδ καλ τδν έν Τωμαίοις έπικληθέντα Θεδν έ 
διαδεξάμενος Υ£ος όκνήσας άποστερήσαι του χετε 
τήν τοιαύτην λέξιν επιθέτου, άλλως αύτδν κολιχεύ-
σας ύπηγάγετο, σεβαστδν έαυτδν επονόμασα;, Γνα 
ρ ία σεμνή έννοια θειοτάτη έκατέρα, ώ; οία χαλδι-
πλδη στολή έφαρμδττουσα ή τού θεός, κα\ ή τού 
σεβαστός, συνδιάγοι καλ τφ Πατρλ ζώντι, καλ τφ 
Υίφ δέ συμβιοτεύοι παρ* δλην ζωήν διά τδ τη; Ιν. 
νοίας αξίωμα. Εί γάρ τις προς άλήθειαν σεβαστή, 
καλ Θεδς έστιν, έπελ καλ δ θεδς σεβαστός τω δντι* 
έκείνψ δέ τψ σεπτψ σεμνώματα χαρελς άξιώτατα 
καλ δ έν βασιλεύσιν άγίοις ί σα πό στόλος δ φερωνύμω; 

Ideo ei qui npuil Romanos vocabattir Deus suc-
cedens Filius, veritusneorbarftlur boc tilulo in eis-
dem terminis adhibilo, alitorillum adulaas iuduxit, 
augusuim eeipsum cognominans, ut una venera-
bilis idea divinissima, quasi veslimenlum duplei 
opiata, Dci scNicet cogitalio etaugusli, et Patri 
ronveniret Tivcnti.et cum Filio exgtsteret per om-
nem vitam, ob ideae dignitatem ; qui enim in veri-
late nugiistus est, J)eug esf, quoniam Deus iq 
veriiate augustus. Per bunc itaqne titulum orna-
mentig gaudens dignissimis qui iuler sanctos*regeg, 
npostolis par, est vere firmus Conslanlinus, lon-
gmn sibi bonoris litulum aitribuere noluit, sicut 
ci gequenteg principes; sed boc solnm Atiguali ^ ευσταθής Κωνσταντίνος, σχοινοτενές μέν τοι ι-μ-
cognomen assnmere dignum repulang, sic inscri- νολόγημα έαυτψ έπιγράφειν ώχνησε κατά τού; μ-:' 
bcbai epistolnm sunm : Constanlinus Auguslug, αύτδν περιττούς. Σεβαστδν δέ τούτο καλ μόνον ήξ?ςυ 
salulem. Si aulem muhiplicalum est nunc pulchrum προσονομάζειν έαυτον, προγραφών τών οίκείων έτι. 
Iioc nomen, deos esse, eosquc plurcs, quid ma- στολών εκείνο δή καλ μόνον—Κωνσταντίνο; σεβα-
luno esse iillos Excelsi omnes, ac proinde auguslos? στος τψ δείνι χαίρειν. — Εί δέ νύν πεπλήθννται τ& 
καλδν δνομα τούτο, τίς φθόνος θεούς είναι καλ έτι πλείονας, καλ υίούς Υψίστου πάντας, καλ αυτίχα 
σεβαστούς; 

91. Dixii crgo, inquit, veacrandutn oe Domini ac 
V rbi in< arnali, quando inter nos vergaretur; dicens 
rnm propbeta os Doinini haec toculum csse, semper 
iniiiiit os Dei. AH crgo: Ο dilecii discipuli, divixio 
vrstri non fiet, id esl non relinquam V09, non 
el-Migabo, non procul et geparatug a vobis cro; 
quoaiodo auiem haec perfic.iam, qui mox lolletidus 
Kiim a vobis? Secundum speciem quidem corpo-
rcam non ampliug coaversabor vobiscum ; brevi 
in alluin conseendene, et aete/no Pairi asgideng, 

91. "Εφη τοίνυν, φτσλ, τδ πάνσεπτον χυριαχΛν 
στόμα τού θεανθρώπου Αόγου, δταν περλ ήμα; ί:ι 
έστρέφετο * ό γάρ εΙπών προφήτης, οτι Τδ στίαι 
Κυρίου έλάλησε ταύτα, μύστηριάζει άλλως τδ στόμα 
τού θεοΰ. "Εφη ούν έτι, *Ω φίλοι μαθηταλ, νόσφισμι 
ύμίν ού γενήσεται* τούτέστι, Ούκ αφήσω υμάς, ούχ 
άποστήσομαι, ού νόσφι καλ χωρλς ημάς γίνήσομι·.· 
πώς δέ τούτο έςανύσω δ μικρδν δσον άναληφθησόμε-
νος άφ* υμών ; κατά δψιν μέν τήν Ιν σώματι ούχέτι 
συναναστραφήσομαι ύμίν μικρδν δέ δσον ύψοϋ άνα-

_ — „_ —„ , ~ , . , , . . 
ίο» ceasab» es«e ubiqtie vobigcum ; eed Spirilus βάς, καλ το συνανάρχω ΙΙατρλ συνεδρίασα;, ού χι> inei gratiam vobis immarcescibilem effundam, quara 
cupitis omneg lucere vobis; noa quod ego qui Jtix 
ν ni in munduni exstingtieudus siro, quando tollar 
a vobig,nec ainplius luceam vobis ; ged cum sancio 
Spiritu ct ego illuminabo generans vos, gicut ct 
Pater; et promissa fulgida illumiualio non in 
mcnte solum, el secundnai operalionem seculuram 
ex vobis ln uJiimis lemporibug concipiclur, sed 
gialitn opporluno lempore, clare, evidenier, com-
numiler, et ut iia dicai» uuiverealiter cognoscetur, 
non coram duobus teslibus vel Iribus, vel qnibus-
dam aliis quos facilc numerabit quis, sed coram 

σομαι ών πάντοτε μεθ* υμών άλλά και τον Πνεύμα
τος μου έχχεώ ύμίν χάριν άφθονον, ήν ποθείτι πίν-
τως Ιπιλάμψαι ύμίν ούχ δτι έγώ φώς έληλνΟώ; ι!; 
τδν κόσμον άπεσβηκώς Ισομαι, δτε αναληφθώ, xal 
ούκέτι καταλάμψω υμάς, άλλ* δτι συν τφ άγίψ 
Πνεύματι καλ έγώ καταστράψω ζωογόνων Ομάς, 
καθά καλ δ Πατήρ· καλ ή ύπεσχημένη άστρακαίι 
λάμψις αύτη ού κατά νουν μόνον, καλ τήν έπομϊνην 
έξ υμών έν ύστίροις χρόνοις ένέργειαν καταλη?0:-
σεται, άλλά καλ αύτίκα ώρας έναργώς, καλ έμφα-
νώς, καλ κοινώς, καλ ώς είπείν, πανδημελ, γνω&Οί,· 
σεται· ούκ έπλ μαρτύρων δύο ή τριών ή τίνων άλλων, 
ούς fqtov μετρήσει τις, άλλά δχλου μυρίου Μ**-mullitudina magna oculis epecianie, et s\c admi 

raaie, el ore acclamanie qua?. divina docet Scrip- μοίς τε βλέποντος, καλ ούτω θαυμάζοντος, ΥΛ\ r& 
lura. μα σιν άνακράζοντος άπερ ή θεία διδάσκει συγ· 

γραφή. 
κβ'. Σημειωτέον δέ δτι έν τω, γόσφιαμα tprcv 

γετήσεται φ!Λοις% φίλους προσεχώς μεν έν τω ** 
ρασχεδδν μόνους έφη τούς άγιωτάτους αποστόλου;· 
άλλως δέ διά μέσων εκείνων ή σωτήριος έπαγγ^* 
καλ είς τούς μετ' αύτοΰ διαβαίνει, καλ ούδε π»π· 
ται καταβαίνουσα, ζώντας δηλαδή άποστολιχω;. εί
πείν δέ ταύτδν, καλ θεοπρεπώς. "Ορα II τδ, νεσμ* 
μ?)ς, δριμέο>ς ενταύθα· δεχθέν, δ έστιν αφελώς *Α 
γλυκέως, ε! καλ άλλον τρόπον άσυνήθως xii ^ 
ομιλία· οί γάρ πολλολ έν τοί; νύν καθ* ήμ5; *Φ 

99. Notandum deinde quod in bis : divitio non 
fiet vobit amicisj amicos postea solos dicil sanclis-
eimos apostolos; cseterum eorum opera, salotare 
nuntiura in eos venil, oec venire cassabit, qni 
niroirum apostolice videnl, ut idem dicam, et 
digni Deo. Hoc autem verbom νοσφισμδς stricte 
hic gumptiim, id est simpliciter et leniier, Ucet 
aliter conlra communis locuiionis consuetudinem: 
mulii enim nanc inter nos νοσφίζεσθαι iatelligunt 
usurpare, ei propria sibi facerc alieoa; et νοσφισμδν 
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ζιΜ τεφασλ τδ σφετερίζεσαι και Ιδ·.οποιε?σΟαι Α talem alieni usurpationem boni 

dtcrftir νοσφίζεσθαι snl.lrabcrc vicinorum bona, el c i αλλότρια· καλ νοσφισμδν τήν τοιαύτην Ιδιοποίη
ση ουτω γάρ καλ νοσφίζεσθαί τις τά τών πέλας 
}έγεται, καλ νοσφισμδν ποιβϊσθαι τών παρ* έτεροι; 
δντων καλ Ι στ ι τοιούτον νοσφίζεσθαι, τδ νόσφι καλ 
χωρλς του έχοντος πραγμά τι ποιείν διά έπικτήσεως 
ούχ επαινετής. Άλλά τούτο μέν έν τοΖς υστε 
fOV. 

χγ\ 'Οδέ τών παρ· Έλλησι ποιητών πρώτιστος, 
τδ νοσφίζεσθαι τίθησιν έπλ έννοιαν οποίαν ο!δε καλ 
όίερδς ούτος μελωδός. Νοσφίζεσθαι γάρ, φησλν 
έχεϊνος. άνδρδς γυναίκα καλ θυγατέρα, δ έστιν ίδία 
χαδεσθξναι · καλ γυναίκα φονεύσασαν άνδρα τδν 
εαυτής νοσφίσασθαι εκείνου κειμένου καλ έτι άσπαί-
ροντος· έκείναις δέ ταίς χρήσεσιν άκολουθήσας άκρι-

sic enim quie 

furtiim facere oorum qtia? oaeleroruro sunl; el sic 
•νοσφίζεσθαι signifirat aliquid separare, f»l procnl a 
possessorc removero per arquisitionem non lauda-
liilciu. Sed hoc in sequcnfibus. 

23. Princcps Grapcorum poelarum Idcm verbum 
Iiac monte acnptl, eicut novll sanclus noster 
nuetor; νοσφίζεσθαι, ait ille, a viro uxorem et 
filiam, id est ecorsnm poncre : et muTierem quae 
virum suuni inlerfacernl /οσφίζεσθαι, procul re-
niovere ab illo jacenle ct adhuc spirante. Quem 
sensum apie sequ^ns auctor noster, νοσφισμον ai r 

W » » " " I · \ f, " ~ ι ~ - —ι — - — » I r 
βώς ό ίερψδδς ούτος, νοσφισμδν έφη τήν άναχώρη- secessum, id est scparalionem, procul a contuber-
σίν, δ έστι τδν χωρισμδν, τδ νόσφι δηλαδή γενέσθαι 
«trTv ομιλητών τδ δέ ύμιν ασφαλώς έχοι άν καλ διά 
τοΰ η γραφόμενον, ίνα συνεισάγων καλ έαυτδν ό 
Σωτήρ, λέγ-β ώς Ούτε έγώ υμών έμαυτδν χωρίσω, 
ότι ύμεΐς έμοΰ χωρίσεσθε. ΕΙ γάρ κατά τδν εί-
κόντα τδ διαζευγνύν του διεζευγμένου διέζευκται, 
ούχ άν είκδς είη ουδέ δυνατδν, έμοί μεθ' υμών δν-
τ ο ; , μή καλ υμάς μετ' έμου είναι, καλ τδ άνάπα-
λιν. Αίτιον δέ τοΰ τοιούτου μή νοσφισμοΰ ή φιλία · 
έ-ελ γάρ δΓ αυτήν υμών τε έκαστος άλλος έστιν 
έγώ, χαλ έγώ δέ δπερ άλλος δ καθ1 ένα υμών* ούδελς δέ έαυτοΰ νοσφίζεται ζών 
νοσφισμδς δΓ αίώνος. 

κδ'. Ό δέ ύψιστος θρόνος πολλήν μέν έχει γρα- 24. Excelsus vero thronus magnuni babet appa-
φικήν συγκρότησιν, ώς οία καί τινα λαμπράν άρχι- ratum descriptionls, quasi sit formosa quaedam 
τεχτόνησιν* αρκέσει δέ μόνον παραδεϊξαι τδ αύτοΰ Q aediflcalio ; sufllciet autem ejus aliiludinem osten-
Οψος έκ τοΰ, δ έν υψηλοί; κάτοικων καλ τά ταπεινά dere ex boc textu : Qui in altis habilat% et humxlia 

uaHbus abesse. Verhum auiem ύμίν recie diceretnr 
per litteram (ήμίν), ut inducens seipsnm Salvalor 
dicat: Non meipsum a vobis secftrno, nec vos a 
roe eeparabimini. Sl enim, ut quldam ait, dividens 
a diviso dividilur, non veris\mile esset nec pos-
sibile, me manente vobiscum, vos mecum non esse 
ei vice vcrsa. Causa aulem bujus indivisionis nmi-
cilia; qnoniam enim per eam nnusquisque ves-
trum, et ncmo a seipso dividiiur viveas, non 
proinde separatio vobis erit in aeternuro. 

ούδ* άρα ύμίν Ιστα·. 

έ?ορών. Τφ γάρ ούτω παντεπόπτη, καλ ύψιστος 
πάντως δ έποπτικδς θρόνος θρόνος* είδε καλ τδ αύ-
το3 είναι τά υψηλά τών δρέων σεμνόν "έστι, άλλ1 

ίπέρσεμνα τά κατά τδν ούρανδν, ού αί πύλαι κατά 
τον ψάλλοντα αίρονται αναλαμβανομένου τοΰ Σωτη-
ρο; Χριστού. "Ορα δέ ενταύθα τδ, πατρφον θρόνο ν ού 
γαρ ειπεν είς οίκείον ύψιστον θρόνον, τούτέστι τδν 
έμδν, ίνα μή τις διαίρεσις έμφανείη αύτοΰ πρδς τδν 
Πιτέρα ύποσκιασθείσα τψ τού θρόνου δυασμψ. 
Επέκρινε δέ πατρψον θρόνον είπείν, ίνα ώσπερ μία 
προσχύνησις τής αγίας Τριάδος συμπροσκυνουμένης 
έν μια προσκυνήσει, ούτω καλ θώκος είς καλ συνε-
δριασμός* ών δ μέν θρόνος τδ έν άγαθότητι βασιλι-

re*picit. Ejus qui sic omnia videt, cxcelsus omnlno 
visibilis tbronus. Si autem qu;c bic sunt excMsa 
montium augustum quid stint, mullo augustiora 
quae sunt in coelo, cnjue porue, juxta Psalmistam, 
clcvantur asccadente SaWalore Cbristo. Vide nunc 
paternum llironum; non enim dixit : in proprium 
excelaum tbronum, id est mcum, ne aliqua divisio 
appareret inler illum el Patrem, duplici adum-
brata throno. Maluit enim paternuni Ibronuai 
dicere, ut sicut una est adoraiio sanct;e Trinilalia 
veneraise simul in una adoralione, sic et i i m i s sit 
ibronus, una srdcs ; ntanifesle anleni tbrouus est 
eedcs sancUE Trinilalis in bonitale : conseesio au-

χω;έδραίον τής αγίας Τριάδος δηλοί* δ δέ συνε- D tem symboluniest indivisionis ejus. Verbum aulem 
{ριασμδς τοΰ κατ* αυτήν άχωρίστου σύμβολον έστι* 
τδ δέ συνεδριάζων έκ τοΰ κοινώτερον λεγομένου 
συνεδρίου παρείλκυσται. *Η γάρ έδρα δπερ έστλ 
χιθέδρα τρισύλλαβον ^ήμα παράγει τδ έδραζε ιν, ού 
μήν έδριάζειν* δικαστική δέ λέξις τδ συνεδρίαζε ιν 
"ρέπουσα Τίψ τψ καλ κρίνοντι καλ συγκρίνοντι τοίς 
ίσοις τω Πατρλ καλ τψ Πνεύματι, καλ έλευσομένψ 
χρίναι ζώντας καλ νεκρούς. 

χε*. Τδ δε έχχεώ, προφητική λέξις έστλ, τού Ίωήλ 
δηλονότι, καλ έχεται Ιερότατων εννοιών, ών μία καλ 
% κατά τδ άγιον βάπτισμα; είς δ καταδύντες, ούτω 
*αλ συναναστάντες σωτηρίου ίμάτιον ήμφιέσμεθα, χι
τώνα τούτον φωτεινδν περικέχυμενον ημάς, καλ διεμ-

συνεδριάζων ex voce communiier συνέδριον (rabittir; 
έδρα enim, id cst catbedra, verbum irlsyllabum 
producit έβραζεiv u( et έδριάζειν ; judiciale autem 
verbum συνεδριάζειν couvenit Filio qui el judicat, 
et conjudicai cum aequalibas personis Palre ct 
Spiritu sancto, qui venturus est judicare vifos et 
xnortuos. 

25. Verbum deinaee/fundam propbeticum cst, ex 
Joel videlicet sumpiura, et abtimlat sanciissi/nis 
cogitalionibus ; quarum uaa ad sanclum lavacrum 
referlur, in quod descendentes et mox assurgrntcs, 
salulis vcstcm iadutisumus, splcodidam bauc mni-
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cam circumfusara et ostendeniem Spiritmn ean- Α φαίνοντβ 8te θείον Πνεΰμ* έχχέχυτβι «ι. 

τούς τότε αγίους, ούτως καλ είς τούς μετ' έχείνοος ctum degceadigge sicut in sancbos illius Klaiig, iia 
el in eoe qui posiea fueruni, et ueque ad noa. Si 
atitem et fluminis undatn libet dicere argenteatn, 
gimul et pukhram, et candidam, quando leaiier 
fluiiquod adjectivum apie apponemug propbetic» 
liuic effugioni a ganctig apogiolia2d«»iderai®, jitxla 
aacrum bymauni, buic igtiietflammae, el larohii illu> 
minalaro eos in commiHie bonum t 

9 · . Noundirm porro quod, sicut in eequentibr* 
paiei, amat tnspiraiat nosler Joannes liqurdog, tit 
quidam ait, arle faeere guog vergug, ex aacria 
taiibus texlibaa ; gaudet aspergere hoc ecribendi 
genus ex sacris Scripturis, ex quibua babemas, 
ai nobis opua sit, gaitenleg undag, quales Samari-
tanam genueruat; et puteorum aquam quibus anli-
qua sacra Scriptura refertur ; et fkiraina evaa-
gelica ex abysso aapientiae divinilus defluenlia ; et 
rores et pluvias voiaatarias ; qualis at mann.e pJu-
•ia, et procella* qnasi geiaper puciJtae, quas ad aa-
latem vtilgo gtitlat, et plnit, ei eflundil; el qnasi 
ltnber descendena in vellus, et quasi eiillans 
super terrara, cujus nonien uagueaiuai c(Tj$um, 
eicui accepimusper laud&bilem suam evacuationem; 
•uperfertur auiem nobie nebula saluiaris, lucida 
ipsa, ulpuie qu&golem inlra se inclusit, et pluvia 
nutrice mundi foeta, quaa exinde atibiio iaclinata, 
nullo modo eeseat munduin verura gpirUualem bo-
tniaem optmare ei viviQcare. 

27.TalibusverbisdensaU gaerae Scripturacfulcilur 
quodam modo praedicturo verbuin effundo. Hic in 
roeiilehabeadum quud verbum boc proeoelesti rore 
acriplom est, utnoa golum Filiuscredatur pluvia ef-
fusa guper < ellus bo€ purissimum, ged pluvia 
voiuntaria et oplata sil et Spirilug, ganctus ut oliiu 
et poslea in ganctos aposlolos, Ha et nunc in omnero 
Cbristianam crealuram effusus. Ex verbo autein 
ejfundo, ut dicium eat, et eflusio gapieuiiae in dignos 
migsaest, eiomnig gpiriiuaiig laelitia et gralia inde 
in labiia sanctis etfusae gunl. Si aulem iniermiseen-
dum gitaliquid aliud,iade oritur Igraeliticug vulgug 
quando muliiplicali in iEgypto sicut arena maris 
terram (olam repleverunt. Talera auiem co&iestem 
cflugionem dulcero et laelam elj conaolatricein ha-
benies et nog, et belabundi de guperna boni 
cessione, aimul conlratioanimo versemur, et ca-
veamus, et bumiliemur, maxime quando audieri-
niug: Effunde supereos iram luaw, quam bi soli 
fugient qui effundunt coram Deo deprccaiionein 
soam. 

28« In bisce notandum est verbum effundam, ne-
xum egga et vinculum Salvaiorig Cbristl, per quod 
non geparatur ab amicis suis : dum eaim effundit 
Spiritus graiiam in eog, sic semper inesl cig : qitod 
Spiritum autem attinet, conlinebilur in vocc ejfun-
dam, ul dicalur : De Spiritu meo effundam. Facilo 
auleni intelligitur boc: Effundam gratiam Spiritus in 

xx\ Ιως καί βίς ήμΛς · εί Sk ποτάμιον χύ[ια ^ 

μεν άργύρεον λέγειν, Ιτΐ δε καλ χαλδν xeV λευχδν 
δτε ήδύ προ^^έει, ποίον δν έπιθετον προσάρμοση 
είκαίως τω είρημένψ προφητικό) χεύμβτι τ φ :«ς 
άγίοις άποστδλ,οις ποθητφ κατά τήν ίεράν μελο>δίαν 
τφ κα\ πυρλ, κα\ φλογ\, καλ φωτΐ σιεριλάμ ν̂τι 
αυτούς είς κοινδν άγαθδν; 

κς^. Ίοτέον lk δτι καθά χαλ έν τοΤς f ξηζ φανεΓτχι, 
yjafpct ό πνευματωδδς οδτος Ιωάννης ύγρά χατέ τδν 
ούτως* είπόντα ποιών επίτηδες τά κατά αύτδν ir^ 
έκ τοιούτων Ιερών λέξεων * χαρελς δδρεύσασΟαι τδν 
τοιούτον γραφικδν τρόπον έκ τών δειοτάτων Γρο-

13 φών, έξ ών έχομεν οί χρήζοντες πηγιμαΖά τε δδχτα, | 

δποϊα καλ τήν Σαμαρεΐτιν έζωογόνησε, χα\ φρεα-

τιαία, ών ή παλαιά θειοτάτη Γραφή γέμει · χι\ 
ποτάμια ευαγγελικά τής ΘεάΘεν αβύσσου σοφία; 
άναπιδύοντα, καλ δρόσους καλ βροχά; εκουσίου; • 
δποία καλ ή τού μάννα, καλ οί ώς έχάστοτι είρηνιχολ 

δμ^ροι, ους έπλ σωτηρίαν κοινζ καλ ψεκάζει, χαλ ; 
ύει, καλ καταδράσσει * 6 καλ ώς ύετδς έπλ πόχον 
καταβάς, καλ ώς οία σταγών στάζουσα έπλ τήν γήν, | 
ού δνομα μύρον, έκκενωθέν καθά παρελάβομεν δλί 
τήν αυτού ένδοξον κένοισιν * ύπερφέρεται δλ ημών 
καλ νεφέλη σωτήριος, φωτεινή τε εκείνη ώ ; ζλιον | 

στέξασα ένδον, καλ δμβρου δέ κοσμοτρόφου i]t> \ 
μων, δς εκείθεν καθάπαξ έκκύψας ουδέ ποτε άνίησι 

τδν κυρίως κόσμον τδν πνευματικδν άνθρωπον χ:αί-
C νων καλ ζωογόνων. | 

κζ*̂ . Τοιαύταις ούν λέξεσι τής άγιωτάτης ireiw-

κνωμένης γραφής, συστοιχεί πώς έχείναις, χαλ ύ k 
είρηται έκχεώ* ένθα ληπτέον είς νουν, δι ι ή λέξις 

αύτη ώς έπλ ουρανίου δμβρου έγράφη, ίνα μή μόνον 
δ ΥΙδς ύετδς νοοίτο βρεχθελς έπλ πόκον έχιϊνον χαθα-

ρώτατον, άλλά βροχή τις εΓη έχουσία χαλ βύχταία, 

καλ τδ άγιον Πνεύμα ώσπερ πάλαι ποτέ, ύστερονδέ 
καλ έπλ τούς αγίους αποστόλους, ούτω καλ νύν έπλ 
πάσαν σάρκα χριστιανική ν · τού δέ ώς Ifflh 
έκχεώ, καλ χύμα σοφίας έπλ τούς άξίους attn> 
λακται, καλ πάσα δέ πνευματική χαρά χα\ χάρις 

εκείθεν έν χείλεσιν άγίοις έξεχύθησαν. Εί 6έτι χα-1 
ρενθείναι χρή καλ ξενίζον ήρεμα, εκείθεν χαλ ύ 
Ισραηλιτικδν ώρμηται χυδαίου, δτε δηλαδή χλ^«· 

con- & νδμενοι έν Αίγύπτφ εκείνοι καΡά καλ άμμου χύμΜ 
θαλάσσης} χυδαίοι έγίνοντο έπλ τής γής · τοιοϋτον δέ 
ούράνιον χεύμα γλυκύ καλ ίλαρίνον, καλ παρήγορων 
έχοντες καλ ημείς, καλ χαίροντες τή άνωθεν σγαΟοχο-

σία, δμως ένθυμοίμεθα καλ έτεροία, καλαύτίχα εύ̂ -
βοίμεθα, καλ συστελλοίμεθα, καλ μάλλον δτε άχούομπ 
τδ,Ίδκχεονέπ'αύτούς τήνδργήν σου,ήν μόνοι φευξουν 

ται οί έκχέοντες ενώπιον τού Θεού τήν δεησιν αύτ-ν. 

κη'. Νοητέον θ* έν τούτοις τδ έκχεώ. άψιν oV 
τινα καλ άφήν τού Σωτήρος Χριστού, δΓ ής ού νομί
ζεται τών αύτου φίλων. Έκχέας γάρ τήν τοΰ ΙΙνε^-

ματος χάριν έπ' αυτών, καλ σύνεστιν ούτω; αύτ»; 
είσαεί* τδ δέ τον Π/εόματος^ κολληθήσεται μ ν 
ασφαλώς καλ είς τδ έχχεώ, ίνα λέγη δ τ ι Έ χ w 
Πνεύματος μου έκχεώ · εύοδούται δέ καλ τδ έχ/.̂ > 
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φ χάριν τοΰ Πνεύματος τοίς, ώς είρηται, πόθου σι Α eog, ut diclvm ast, qai cvpianl ejug ilhimmnlionem ; 
τήν αύτου λάμψιν * ή δε του Πνεύματος χάρις, ούκ 
b Βιάζουσα εΓη, άλλά πάντως Τριαδική. Ή γάρ 
άφθονος δήλοι μεν καλ τήν δαψ&λή και πολλήν 
χαθότι καλ πολλολ οί οίκτιρμολ του Ηεού, κα\ πολύ τδ 
τλήθοςτής αύτου χρηστότητο;· ού πίπτε* δε μακράν 
σημασίας τοιαύτης ουδέ ή άφθόνητος. 

Τροχάριον δεύτερον τής Μρώτης φ<5ης, 
έΙΙ. "Ορος βεβηχώς άτρεκέστατος λόγος 

Γαληνόμορφον εκτελεί τήν καρδία ν, 
Έργον γάρ έκπεράνας, εύφρανεν φίλου;. 
Πνοή βιαία καλ πυρδς γλωττήμασι. 
Νείμας τδ Πνεύμα, Χριστές ώς ύπέσχετο. 

χθ'. Έοικε γνωμικφ τινι λόγω ή καταρχή του 

Spirilus autem graiia noa iitdWidoa, sed omnino 
triplex; infinila autem, illam oslendit magniflcam 
al mulUia ; sical el niulla» miseraiioaes Dei, ma-
gnam multiiudinem bonitaiia ejus, noa procul abesl 
abboc sensu invidix careolia. 

Troparium $ecundum primi hymni. 
Terminug perfecing verissimum verbam 

Tranqaillae forms implel cor: 
Opere cnim explelo beiificavit amicos, 
Flalu violeuto, et ignig glossematig 
Dato Spiriia, f.bristug ol polticitits egi. 

29. Sermoni sententioso gimile videtur iititium 
ζίρόντος τροπαρίου, ίνα οί μέν πρώτοι κείμενοι δύο g praegenlig siropbae, ita iit duo primi versus omnino 
στίχοι λέγωσιν έν τφ χαθόλου, δτι ό δρος δ βεβηκώς 
ήγο-ν δ στε££δς καλ αληθέστατο; λόγος, γαληνιάν 
scoui τάς καρδία; · έχει δέ ούχλ ούτως απλώς, άλλά 

τδ Χριστές δνομα κείμενον πρ^ς τφ τέλει τού 
κιμπτου ίαμβε ίου προσαρμόσαι τοίς κατάρκταις 
δΜί στίχοις, καλ είπείν ούτω θεολογικώς* Ό Χριστδς, 
έ βεβτχώς δρος δ άτρεκέστατος Λόγο;, γαλήνης 
αΐτως έστι τ{ τών αυτού φίλων καρδία. Πόθεν τούτο 
δήλον ς έάν τήν παρούσαν γνώμην καταγαγόντες 
η̂τορ·.κώς είς τ» μερικδν πιστωσώμεθα εκείνη ν δι1 

αύτοΰ * ίδού γάρ ώς βεδηκώς φησι καλ στάσιμος 
όρο;, καλ ώς Λόγο; τού θεού και Πατρός άψευδές, 
υποσχόμενο; ήδη τοίς φίλοις μαθηταίς άκύμαντον 
χαρδιακήν γαλήνην, καλ είς έργον προαγαγών τήν 

eaontient lerrainum perfcctum, slabile scilicet 
et verissimum verbum, quieu facera corda. Non 
gic aotem gimpliciler se habet, aed oporlet nomcn 
Cbrisli in flne quioli versus adapiari iaitialtbug 
higdaobug versibus, et dici gic tbeologice : Cbrisius 
lenninus perfectus, verissimum Yerbuno, Iranquil-
litatis causa eetguorum corde dilectorum ; uudeboc 
paieit Si praesentem seatentiaro redacenies rbcio-
rice ad aliquid pariiculare, hiac illam faciamus lide 
digaam. Dicil eleaim: Perfectus et slabilis termi-
Due, et Yerburo Dei ct Palris nou menlilar, sed 
promissa jam diieclls discipulis quieta cordis 
tranquillUate, promissa perliciens beiificavil eos. 
Quid autem erat quod nuniiatum complevii ? Par-

ύ^σχεσιν, εύφρανεν αυτούς. Τί δέ ήν τδ έργον δπερ C tiri eis Spiriiiim gauclum, non scnsira el paulatir 
Ιεαγγειλάμενος έ ξεπλήρωσε ; τδ δια μερί σα ι αύτοίς 
τδ άγιον Πνεύμα ούκ ήρεμα καλ ήσυχη κατά τι πα-
ρέβυστον καλ ούτω τοίς έν κοσμώ άνεπίγνωστον, 
&)JA τ.ρ\ς ένάργειαν έν πνο|) άνεμου β. α ίου, ήν ούκ 
ή'λαθείν, καλ γλώτταις πυρδς, οία γλωσσών πυρι-
μίρ?ων, &ς °* ο ν 'ξ ουρία; πνοής τίνος, άνωθεν 
εμφανώς ερχομένων έπλ τούς μαθητάς, καλ έμπυ-
ρ-υουσών εκείνους άοράτως άγιώτατα νοήματα, καλ 
λαλιάς δμοίας * ώς άν καλ γλώσσαις αγγέλων λαλώσι, 
χαλ είς λαιτονργικά φλογοειδή έγγράφωνται πνεύ
ματα. 

λ'. Καλ τοιούτο μέν ό του τροπαρίου νους, ώς έν 
συναιρέσει έκθέσθαι κατά πρώτην απλουστέρα ν 
έκώολήν. "Εστι δέ χαλ άλλως αυτήν διαθήσεσυαι ^ Pateat aatem exponi eleganii 
χαριέστερον* Ό £ηθελς δρος καλ Λόγο; Χριστδςείδως lermtnua et Verbum, gcieng lu 
τεταραγμένους είναι τούς αγίους αυτού μαθητάς 
ύ?ο δυσελπιστία,, ώς είκδς, καλ συννοίας μετά τή* 
εκείνου άνάληψιν, έπαυσε τδν τοιούτον τάραχον αυ
τοί; ώς γαλήνιων. Πώ; δέ κατέστησε τδν τάραχον; 
Β.σίαν «χέμψας πνοήν, η καλ γλώσσαι πυρδς αναμε
μιγμένοι, θαύμα είχον« καλ τούτο ποιήσας, εύφρανε 
τους άγιους αποστόλους κατά τήν αυτού πρδς εκεί
νους ύπόσχεαιν · καλ έστι γλυκύτερον ούτω διατεθέν 
χαλ άστείον τδ νόημα, el διά πνοής βιαίας γαλήνην 
ευφρόσυνο ν μεβώδευσεν δ Θεδς τοί; αυτού μαθηταίς· 
Ούτω δέ καλ τής δευτέρας εννοίας τού τροπαρίου 
έν έπιτομφ καθεσταμένη;, πρώτα μέν έπισημαντέον 
ώ; εί καλ άνεπισφαλώς τδν δρον έστιν είπείν άτρ:κή · 

quasi intrusum aliquid et sic bis qui ia mando 
erani incogmium, sed cum evidenlia in flalu veaii 
vebemeniig quilatere non poierat, etlioguisigaeis, 
allinguls igni siinifibus, velal secundo aliquo QJIII 
ex allo nianifeste delapsis in discipulos, et inflam-
maatibas in eis invigibiliter gniclissiinas cogila-
lioneset locutiones : quasi linguis angelorum ioque-
reniur, et inter miuistraaiea gpiriiug igniforraeŝ  
ascriberentur. 

30. El baec qublem gtropbs mens, aic compen* 
dtosa expogUa, ex prima el gimpliciori conjeclura. 

i i 8 : Chrisios diclug 
lurbatog ease gancioa 

discipulos praedesperatione, ettrisiilia post disceg-
gnm sumu, tali fincm imposuit eoruni lurbationi; 
ha ut quieli fierent. Qaomodo aulem turbaiionem 
comprcssH ? Vicleniiomuino flaUi,cui et llngux i^uig 
admi&tx crant mirum in modura ; quo facto laeiiBca-
vitsanclog digcipulosgecundum ipsis datani promig-
gionem, Et est jucandior gic posiius, el proprtug gen 
sue, gl per veiitum -vehemeniem iranquilliiaiem lat-
tam inainuavil Daag apostolig suig. Sic secundae stro-
phes geniemia compendioae expoeila, osiendendum 
ptimo quomodo certissime tcrminus dici pogsit 
vcrus, et \erbum Ormnm ; simul et pro accurala 
diligrnlia, icroiini dcnuniiatur iirmitas, ei Verbi 

file:///erbum
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veratitas ; deiade diecutiendae veniunl pro luci-
dilalesingube strophae parles. 

Α καλ tbv λόγον βεβηκότχ · ομω; πρίς άχρίβ-αν &/>VJ 

μεν κατηγορείται τδ βεβηκο;, λόγου δε τδ άτρεκες · 
είτα δέ διαληπτέον έπλ σαφηνείχ καλ τα κατά γ,ψ* 
του τροπαρίου. 

κα\ Όμώνυμος λέξις δ δρος · δρος γάρ λέγ:τκ 
ά^ενικώς, κοινώς μέν καλ συνηθέστατα ή κατα γήν 
περιγραφή, δπερ έστλν δρισμδς, παρά όραν αύτ',; 
γενόμενο; · εύόρατον γάρ ό τοιούτος δρος και εύα-ν-
οπτον ποιεί τδ έκαστου, ή χοιράφιον, ή αμπέλια, 
ή γήπεδον, ή ,δ)ως είπείν τίπιον • τονική γάρ ν.; 
λέξι; ό τοιούτο; δρος, καλ κυρ*'ω; λεγόμενος βεβηχά;· 
έξ ού παροιμιώδης παραγγελία τδ χρήναι μένειν 
έκαστο ν έντδς τού οίκείου δρου, ήγουν μή παρεζ-
βαίν·ιν τδ ή οσιον ή δίκαιον. Ό δ1 αύτδς χαλ δρ:οϊ 
λέγεται ούδετέρψ γέν^ι · άφ* ού πεπαροιμίασταί τ&, 

3 i . Dwplicem praebet scnsum verbuin opo.; enun-
tialur enim δρος masculino gcnere, vulgo el usila-
tisissiroe lerreaa circuuiscripiio, id esl (ορισμό;) 
quad ab όράν dcdacilur ; lalis enim termiiius visi-
bde et ocaiis gpcclabile facil aniuscajusque pi\e-
dium, vel viieui, vel liorlum, vel quemcuaque locuni; 
locale enim vei buui esl bic opo;, ei aple dicilur fir-
mum; undo proverbialia sealeniia, oportere ut ma-
neaLqnisqueiiiira lerininuni sumn, idcsluou irans-
grtilialur quud ju&lum el sanctum osl ; idsm sm-
tcm diciiur δριον neutru gencre ; uniie proverbium 
cxiit, Me loUas lerminos aeieraos. E x liis auieiu crui- Β Μή μέταιρε όρια αίώνια * έκ δέ τών τοιούτων χιΐ 
iur ορίζω, (irciuiiscribo mcnsuraas lerram, eliudc 
verbuni αφορίζω, cujus duplex signiiicaiio, &acra una, 
ulquaudo diciuius pluviam voluntariaui eegreuare 
Deuui senis suis ; el segrcgari aliqueiu ex scrvis 
Dei, et Separavit Dciis aliquem ad scrviendum sibi ; 
vel quando Si-paiavil pcr eleclijneiu ; ideia aulcm 
esl dicere ώρισε, liic enim inulilis est praepo&ilio 
άπδ, sicutcl in άπεμνημόνευσεν pro έμνήσθη. Alia 
auiem signiflcatio verbi άφορίζειν exclusioneai os-
lendit et ejectiuncm procula consueiis linibus, juxla 
quam ineiuem ei ab Ecclcaia excludiiur quis ei a 
palria, procul scilicel a Otnbus ejus initliiur, el 
oslcndil bic prjtpositio scmolioncni privjtivam, 
sicul ia verbo άπεμήνισεγ, id esl, Lraui depusuil 
pace iuiia. 

32. .Dicilur eiiaai pliilosophis opo;, ralio exsis-
tcaliffi cujuslibet personae cl aclus ; non proiudo 
laiiori sensu boc suniilur ; sicul qui ail aaiuial 
esse cus animalum scnsibile, leroiiuuiu autraiiuiiem 
terniinalivam ail aniiualis, et uiaiiifcsiaiiujieai 
csseiutce ejus ; plaue euim etclarc cl porspicue t l 
vcic indicat quid sil animul. SiC quidicil boiuiaeiu 
esee auiuial raiionale, uioriale, menlis ei iuielligen-
tixcapax9esscutianibomitii8 diciicsse in bocverbo; 
boc esl eniiu bomo qaod ail dicla deliuilio ; ei ideai 
siiailuer de caeteris cunciis, de qaibu* sermo. 
Diciiur adbuc pbilosopbice δρος, ,para propusi-
lioais, vel quasi siaiplex vox ; el utapariiua dicaia, 

ορίζω, περιγράφω άναμετρών γ ή ν καλ άπ' αύτ£ν 
σύνΟετον τδ άφορίζο;. Διπλή δέ αύτοΰ σημασία* 
ίερά ή μία, ώς δτε λέγομεν βροχήν έκούσιον αφορί
ζει ν τδν Θεδν τοί; αύτοΰ* καλ άφωρίσθ,ι τινα ίχ 
παίδων τψ θεφ * καλ, Ά τ;ώρισεν δ θεδ; τδν οείνα 
ύπηρετείν αύτφ* ή ώς περιώρισε κατ* επιλογήν 
τούτον δ* είπείν ώρισε, περιττευούσης ενταύθα τή; 
ΟΛΟ προθέσεως, ώ; καλ έν τφ άπεμνημόνευσεν ά/τ\ 
τού έμνήσθη * ή δέ έτ^ρα ερμηνεία τού αφορίζει,, 
έξορισμδν δηλοί καλ άποδίωξιν έκ τών συνήθων 
δρίων * καθ* ήν έννοιαν καλ τής Εκκλησίας άφορί· 
ζεταί τις καλ τής πατρίδος , ήγουν άπδ τών ορίων 
γίνεται - καλ δηλοί ενταύθα ή πρόθεσις άσεέλασίν 

( τινα στερητικήν · ώς καλ έν τφ άπεμήνισεν, fjow 
1 άπέθετο τήν μήνιν σπεισάμενος. 

λβ'. "Ετι δρο; λέγεται καλ δ λόγος τής ουσίας 
έκαστου προσώπου καλ πράγματος φιλοσόφως* cO 
μέν τοι κοι νότε ρον καλ αύτδς, οίον δ είπών δτ: ζώο* 
έστλν ουσία έμψυχος αισθητική, δρον ήγουν λίγον 
οριστικό ν είπε τού ζώου, καλ δήλωσιν τής ουσία; 
αυτού * έδήλωσε γάρ σαφώς, καλ άκριβώ;, χσ̂  
βεβαίως, καλ ώς είπείν εύδιοράτω; πρδς άλήθειαν, 
τί έστι τδ ζώον * ούτω δέ καλ 6 είπών δτι άνθροκέ; 
έστι ζώον λογικδν, θνητδν, νου καλ επιστήμης δεχ· 
τικδν, ούσίαν έφη τού άνθρωπου έντφτοιούτφλό^. 
τούτο γάρ έστιν άνθρωπος, δπερ είπε ν δ η̂θιλς 
ορισμό; · τδ δέ αύτδ ομοίως καλ έπί τών άλλων άτακ
των, ών άν είποι τις · έτι δρος λέγεται φιλοσόε», 

vcrbum unum delinieiis el circuoibcribeai al sic ρ καλ μέρος προτάσεως, ή ώς ά^λή τις φωνή * χαλ 
clare ac perfecie luanifciians cogilalum quoddain, 
idesl unam siiuplicem co^Uauoncui ; sic propositio 
ebl siiuplux appriiue el iotegra, noa exquisila et 
capiu facilis ; Socrales ; pbilosopbalur ; lermiui 
auiem ex quibus constat sunl Socrate* et phihso-
phatur, quoiuiu uniisquisque φάσις dicilur apad 
doctos ; expoail euim cogiialionem, qua lermi-
naiur perfectael ventas, ainiplicem, τδ Socrates, 
el τδ philosopUalar; biuc quideoi essanliam 
bominis, indeauieui actionem. 

33. Talibus autem leriuiois superior est apprime 
syllogisoii uiedius lermiaus, qui iater duos cx-
treuios medius exsistens cum cadii ia medio eo-
rum, sicui iraduot philosopbi, facile colligal eoa ; 

σαφέστερον είπείν, λέςις μία ορίζουσα καλ περιγρά
φουσα καλ ούτω σαφώς καλ βεβηκότως δη λούσα νόη;ύ 
τι έν, ήτοι μίαν άπλήν τινα έννοιαν * οίον πρότα::; 
μέν έστι απλούστατη καλ αφελή;, καλ άπερίεργο;, 
καλ εύληπτος, τδ Σωκράτης φιλοσοφεί * δροι δέ αυτής 
έξ ών σύγκειται, τδ- Σωκράτης, καλ τδ φιλοσοφεί* 
ών έκατέρα καλ φάσις λέγεται παρά τοίς σοφοί; · 
φάσκει γάρ τι νόημα προβεβηκυίαν άλήθειαν ώρι-
σμένον καλ απλούν τδ Σωκράτης, και τ , φιλοσοφεί * 
τδ μέν ούσίαν άνθρωπου, τδ δέ ένίργειαν. 

λγ'. Τών δέ τοιούτων ορών υπερτερεί μάλιστα έ 
συλλογιστικό; μέσος δρος, δς μεσάζων τους οι* 
άκρους, έν τφ πίπτε ιν μέσος αυτών, καθά οί φιλοσο-
φοΰντες παραδιδίασι, συνάγει αυτούς εύμιθόόως· 
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ώ ; έξ εκείνων καλ τών χατ' αύτου; δύο τδ ελάχιστον iia nt ex his propositionibus quae inler se ad muitis 
προτάσεων, ά; δ μέσος απαρτίζει διπλού μένος, 
α??9τελείσθαι συμπέρασμα βεβηκδς οίον καλ στάσιμο ν 
5:α τδ άληθεύειν, καλ ούτως ού μήν άλλως π*ραί-
νεσΟαι τδ διά σπουδής τφ πλέκοντι τδν συλλογισμόν · 
καί Ιστιν ό τοιούτος δρας προσφυέστατος- τά γε κατά 
τ\ είκδς, τώ μελιρσουμένψ ενταύθα βεβηχότι δρω, 
τ« Μεσσία Ιησού Χριστψ, τψ άχρογωνιαίφ παντίμφ 
λίθφ, τφ τών διεστώτων ούκ εύλογίστως λογικών έκ 
τοΰ βεοΰ συνδετικψ. Πίπτων γάρ αύτδ; μέσος ημών 
τδ τών έφαμάρτων καλ τού ΰπεραγίου Πατρός αυτού, 
συνατιοτελεί δπερ έστλν αύτψ διά πολλού σπουδά-
σματος, τδ ένοποιείν ημάς, καλ κολλήσας δπίσφ 
Ιχείνου χατά τδν άγιον Δαβλδ άκολουθητικώς, καλ 
καριστάνειν είς πρόσωπον αυτού ώς δπτάνεσθαι * 

duo sunl, quas medius duplicans adaplal, perfi-
ciaiur conclusio firma el siabilis quia vera est, cl 
sic fijicai acciptal diligenlia lexeniis syllogisniuu» ; 
et est lalta lermiaaa maxiue eongruus, ul vtdemr 
quidem ei qui canilur hic lermino perfec 10, Messiaa 
Jesu Clirislo, Migutari veneraudo lapWi qai cowci-
Iiavii ralionabiles hoiniaea a Dea male divisos ; 
caden.s enim medios ialer nos peccalores et aau-
ctissimum Palrem suuoi, peiTicii quod ipsi ma-
xinue corse est, redigens uos inutiutn, et adjuncios 
post se, juxta sanclum David, coaslilueus in con-
apeciu ejus ul vidcauiur ; et sic salvalioncni uo-
slratn nun simpliciler pcriiciens cum Paire el Spi-
ritu, imo necessario nobiscuiu procedeas ; voleu-

χαι ούτω την σωτηρίαν ημών ούχλ απλώς περαίνειν Β tibus eniiu nobis oplalus hic babelur exilus ; 
άμα τφ Πατρλ καλ τφ Ιΐνεύματι, άλλ* άναγκαίως 
ο^μπεραίνειν * συνθελόντων γάρ καλ ημών, περατοί 
ευνάγων τοιούτον τέλος * άλλους δέ δκνεί, ώς τά 
πολλά σώζειν άκοντας, καλ έν κημφ καλ χαλινψ τάς 
σιαγόνας δγχειν τών μή εθελοντών έγγίζειν αύτψ. 
UJ γάρ ουτω βιαστή έστιν ή βασιλεία τών ουρανών, 
ώ; έλχομένους καλ τυραννουμένους πρδς βίαν τήν 
ά/λοθεν σώζεσθαι ήμά; * ή γάρ άν πρδ ήμώ/ οί δαί
μονες τούτο έπαθον άν " ούκουν δικαίω; ές ανάγκης 
τούς, ώς ούτως είπείν, έτερογνάθους, και άστόμους 

alios autem plerumque lardat salvarc iaviios, ei 
caaio el ireno eoruiu maxillas coiisiringei c, 
noleulium accederead eam. Nou eniai iia violen-
luai csl regnuni coeloium, ul tracios el per viiu 
aliuade coaclos salvet nos; uec eniin pro nobis id 
datmoaes paloreuiur ; jusie igilur ex necessiiaie 
eoe qui, al ila dicam, iudocileg sunt el dura cer-
vice, et fretii impaticnles iia, ul oiunino dirigeiia 
eos frcnum pcuUus abjiciaui, iu abybsum praccipUc* 
dari sinil. 

χει δυσηνίους iv τψ πάντη πάντως άποπτύειν τδν άπευθύνοντα χαλινδν, άφίησι κατά κρημνού φέρε-
.σθαι. 

λδ\ Έτι δρος λέγεται θείφ τρόπω χαλ λόγψ χαλ 34. Dicilur quoque δρο; modo divino el veibo» 
ίπλ Ιερών αποφάνσεων, καλ θείων κελευσμάτων. du sacris effaUs ei diviuis uuionibua. Dieiiuus 
*0pov γούν τής αγία; συνόδου φαμέν τινα, χαι βασι-C iiem opov sacrae syuodi, el βασιλικούς ορισμούς 
λιχοΰς δρισμούς* δ καλ αυτό, άγχιστα χείται τοΰ χαλ ΊΜιά enim idein prope esl ac dicerc ορούς ; inda 
όρους ειπεί* · κάντεΰθεν ώρισε, φαμεν, ή αγία σύν
οδος, καλ ώρισεν δ αυτοκράτωρ. Λαμβάνουσι δέ 
α?ορμήν αυτά είς τδ ούτω; ώνομάσϋαι ή άπδ τοΰ 
χατά τάς γαίας είρημένου δρου. 'ίλ; γάρ εκείνο; 
e-ριγράφει τό έσω αύτοΰ είς άμετάβατον, ούτω καλ 
ύ£ηθέντες σεβάσμιοι δροι τδ ύπ1 αυτών χελευσθεν, 
χαλ ποιου σιν εκείνο βεβηκδς καλ άπαράβατον, καλ 
άναντψ,όητον, και άμαχοντοϋ λοιπού, και, ώ; ειπείν, 
άδήριτον · δ δή καλ τοΰ κατά τήν γήν δρου αρετή 
φαίνεται είναι. *0 γάρ ακριβώς περιωρισμένος καθ* 
όμολογίαν τόπος ούκέτ* άμφιβάλλεται ύφ' ότου 
δεσττόζεται * διδ ουδέ φιλονεικίαν υποκινεί μάχιμον, 
οποίαν πάσχουσιν οί, κατά τήν ποίησιν, άμφ' ούρεσι 

definivisse diciiaua sacraui syuoduui, ei Uccievisw 
iiuperaloreia : orluui auiiiin ducuui b«e, yci a 
lerniiuo in lerra praaolalo. Sicui enim iiic cir-
cuiiiacribil qu«e iulra se sunl ila ul Irausgreiji ιιοιι 
possiiit, hic ei piaedicla venerauda decreu quod 
ab ipsix imperalur, et faciaai ul illud tiruiuiu sil, 
nec possil violari aut coiiiradki aut iaipugostci, 
aut chra conlroveisiam fiat; quod videlur ease 
virius decreli iu lerra. Qui euliu perfecle delimi-
taiur per coiiveniionem locus, cujus dooiini ait 
noa aiabigiiur : unde nuLlaui couieutioneia euaci* 
tat advcr&am, qualem paliaulur qui» juxia poetaJU, 
ciica liiuilca cuncerlaul, id esl de icrise limiu-

δηριόωντε;, ήγουν μαχόμενοι περλ γής δρων \ ή Ο | , u s puguani, vel UinUeui pra;dia dividentem iava-
τοινυν έχ τού τά γήδια περιγράφοντος δρου λαβόντες* 
όρους λέγομεν τού;, ώς έ^εθη, αγίου; καλ θείους, 
ί. άπδ τοΰ φιλοσοφώ; διασαφοΰντος τήν ούσίαν τοΰ 
υποκειμένου, καλ διόάσκοντο; αυτήν εναργέστατα. 
'ύς γάρ ό δρος εκείνο; καθιστή τδν νουν βε6ηχό;ως 
ήγουν βεβαίως είς τδ καταλαβέσθαι δ ίί ποτέ έστιν 
εχ«ίνο, ού τήν ούσίαν ζητοΰμεν, ούτω καλ οί σεβά
σμιοι όροι τυποΰσιν άποφαντικώς είς εύγνωστον καλ 
τ.μ; β^βαίωσιν έμπρακτον άναμφίλεκτον, δπερ 
ύοί̂ ουσι. 

λε'. Τετραχώς ουν ήμίν ενταύθα, κατά τδ έν τοίς 
παροΟσι χρήσιμον, τεθεωρουμένου τού δρου κατ1 

ϊπιορομήν· τδ δρος γάρ ούδετέρω γένει "ενταύθα 

duiil. Dciiuiiiones vocaaius, ui diciuiu eal, aau-
ctas el diviuas, vel ab eo qai pbilosopliica e<fti-
siruciione noiaiu fecii aubdUoiise esseniiam, el 
illaai oplimc didieit. Sicul eaini dettuilio ba5C mcu-
lem ilruiiler iasiiiuil iu iaiclligendo quid f i l boc 
cujus esscntiam qu^rimas; sic veueranda dccreia 
apcrie uianiiesiaal quod iaienuinaal, ila ut be-
ne coguiium sit, ei cuui expiorau lide miaime du* 
biuui. 

33. Quadruplieiter igitur nobie secundura pra>-
sentem USUQI consideralo lenuino, δρος eniui ncu-
Iro geuere bic intrusuni fuiase neiuo cogiubit, ul 



851 EUSTATHIITHESSALONICENSIS MBTROPOLITE U l 
arbltror ; videndum esi , ulrum apie cl con- Α παρσβυσθήναι ουδέ ένθυμηθήσεταί τί*, οίμα:, 6εω-
grue Salvatori nostro Jcsu Clirisio accomruodeniur 
lii quaiuor sensus. Ei quideui primum examtue-
nius et dicainus lerminum, sicul etVcrbum itige-
niti P.itris Filium dici ibcologice, ut lenuinaniem 
euin, ei osiendentem, et notura per se facientem. 
Sicut eniai constans in terra icrininus, si vocem 
baberel,dicerel quidem ad audiloreui quae: itanlem: 
Qui nie videl gcit quid a roe limitetur; sic el Filius 
ait: Qui videt ine, videt et Palrem ; et, Ego ia Pa-
ire, et Pater in me esl. Sic igitur teroiinus existeas 
maiimus ei Filiut el Deus, babet necessario ex 
transposiiioae rerum bene fuadataruni vel firma-
rum firmum esse, id est stabileni, immobilem, in-
concussum, inaccessibilem, uni soli perviam, 

ρητέον έν επέλευση, ώς oldv τε, tl χαλώ; καλ ούχ 
άπροσφυώς άρμόσουσι τψ ημών Σωτήρι Ιησού 
Χριστψ καλ οί τέσσαρες. Και πρώτον έπιβλητέον 
τψ πρώτψ * καλ 0ητέον δτι δρος χαθά χα\ Αόγο; τοΰ 
άγεννήτου Πατρδς δ ϊίδς λέγεται βεολογικώς, οία 
ορίζων έχείνον κα\ δεικνύς, χαι γνωρίζων δΓ έαυ-
τοΰ. 'βς γάρ δ περλ γήν βεβηκώς δρος είπερ άνελά-
βετο φωνήν, είπεν άν ποτε πρδς άχροατήν ζητητικον, 
δτι*0 έμέ βλέπων οιδε καλ τδ περιωρισμένον δΓ έμού, 
ούτω καλ δ Τέδς λέγει ώς Ό έωραχώς έμέ, έώραχι 
τδν Πατέρα · χα\, Έγώ έν τψ Πατρλ χ»\ 6 Πατήρ 4ν 
έμοί. Τοιοΰτο δέ ών δρος δ πάμμεγας χαι Τίδς χαλ 
θεδς, έχει άναγκαίως ώς έχ μεταφοράς τών εΰ δια-
βεβηκότων, ή βεβηκότων, καλ τδ βέβαιος είναι, 

constanlem, Bolidum, immulabtlem. Si enim tcr- Β ήγουν σταθερός, αμετακίνητος, άπαρασάλευτος, άνε-
imnus uiilis sil quem neroo prseicrgredielur evel-
lens ei iromutaas, quales novimus eos qui anti 
quas melas transiliunl, quomodo non eisei lerini-
nue perteclas qui secundum Palrera iaiaiutabilis, 
ct secuiidum naiuram (irmissimus sunime et immo-
bilis e«l?Et baec priaia lernrini commealalio rapi-
da, ex lerra sumpti, et notisaimi, et apertissimi. 

B6. Adjungenda venil Salvalort noslro mens de-
finitiva, juxla pbilosopbicum terminum, idqoepari 
cderilate et rectiludiae. Si enioi lerroiaus est ver-
bum nolam faciens, aui oslendeas easenliam vei 
persoaa», vcl qualemvis, esset et FHius, Palris Ver-
bum, lerminus ejus qaatenus uianifesiavit bis qvi 
erani ia raundo et etiam nunc manifcalai norocn 
ejus, substanlialiier nimirum, qtfaienus divinita-
lem habel Paier. Oinnino enim inter pbilosoplios 
perfcctos terminus, firma el slabilis, et essenliali-
ler vera deflniiio, est nominis eubjacemis ad noti-
tiam prtebendam substanlialis cogniiio; etcerlovi-
deiur auctor buic aeaieaike inaximebaesisse; unde 
quaai binc comnihiisccns, inducit interpretaiive 
TCI comnmlalive verisrimum Verbum, in unam re-
digeusPafri» el Ycrbura el terminum ; quorum uui 
quidem adjungitur perfecttu, alteri autem verini-
mum. Extsiiinatur cerie lerminu8,f>fi Patris Ftlius, 
aecondiiiD ierliam lermini eigntiicationem iu pro-
poailione, ai quis aic sedulo mentem ejus exqu&ral: Ο νουν εκείνου ίσχνώς, 
Ego, ail, in Patre et Paier in me esl ; tenninus κα\ δ Πατήρ έν έμοί 
igiiur oblaii quati dualismi hajua sanctiseimi el 
aemper coaimansuri in unilale, est Filius simplici-
ler exsistcns ci cogUalus, mentem babens comple-
lam ct iu seipso perfeciani; sed elsi excogitetur 
CHIII Patre coexsisiens, cnni eo unilus, stiitui agens, 
el certiesiaieeliii absoluu veritate ;quod aliter dc-
lenainaiur, ei qui seit iaquirere pcr boc quod 
Biedtaior sit ut io uniiate redigai de qua pauio ante, 
ui Hcuit diaseruimus. Sic et boc breviter et quasi 
snmmas rei et sentcniiae signum atUgcrim. 

37. Non multum autem luborabil quis, ul quar-

πιχείρητος, έφ* ένδς βάσιμος, έστώς, ασφαλής, αμε
τάθετος. £1 γάρ δριον εΟχρηστδν έστι δ ουδείς 
παρελευσεται παρασπών, χα\ δρογλυφών, οποίους 
οίδαμεν τους αρχαία δρια υπερπηδώντας και υπερ
βαίνοντας, πώς ούκ άν είη δρος βεβηκώς, δ κατά 
τδν Πατέρα αναλλοίωτος, κα\ τήν ούσίαν ευσταθέ
στατος ές άκρον χαί άμεταποίητος; καί αύτη μεν 
επιβολή πρώτη δρου έπίτροχος, τού γήθεν δηλονότι 
κα\ γνωριμωτάτου κοινώς κα\ σαφέστατου. 

λς' . Έστι δέ προσβιβάσαι τψ ή ^ ω ν Σω^ίΡ1 »δ» 
δρικδν κα\ κατά φιλοσόφου μενον δρισμδν όμο*α γορ
γό χητ ι κα\ δρθότητι. Εί γάρ δρος ήγουν ορισμός έστι 
λόγος γνωρίζων, ήτοι δηλών ούσίαν ή προσώπου ή 
απλώς οίανοΰν, είη ayjca\ δ Τίδ , δ τού Πατρίς Αόγο:, 
δρος εκείνου, καθότι καλ έγνώριαε τοίς έν κόσμψ χχλ 
εισέτι δέ γνωρίζει τδ εκείνου δνομα* ουσιωδώς δη
λαδή καλ ώς έχει θεότητος δ Πατήρ. Πάντως γάρ καλ 
δ παρά τοίς φιλοσόφοις βεβηκώς δρος, ασφαλής χα\ 
βέβαιος δρισμδς καλ δντως αληθής, ονόματος έστιν 
υποκειμένου είς διδασκαλίαν, ουσιώδης γνωρισμός* 
καλ δόξοι άν δ μελψδος έπαναπαύσασθαι μάλλον τ] 
τοιαύτη ένν:ία. Δ:δ :·αλ ώς οίον πορισάμενος εντεύθεν, 
επάγει παραφραστικώς ή μεταποιητικώς τδ ατμ· 
χέστατος Αόγος' άγων οίον είς έν τδν τού Πατρός 
δρον τε καλ Λόγον ώντψ μέν έπιτέθειταιδ βεβηκως, 
τψ δέ ό άτρεκής* νοοίτο δέ άν άσφάλτως δρος 6 τοΰ 
θεού Πατρδς Τίδς, καλ κατά τδ τρίτον σημαινόμενον 
τοΰ κατά πρότασιν δρου, εί τις ούτω μετέλθοι τδ* 

Έγώ, φησλν, έν τψ Πατρλ, 
Όρος ουν, οίον προτεταμένου 

δυασμού τούτου τού άγιωτάτου καλ άελ ξυμβιβαζο-
μένου είς ενότητα, δ Τίδς απλώς καλ ών καλ νοού
μενος, νούν έχων δλοτελή καλ παντέλειον καθ' εαυ
τόν άλλά καλ συννοούμενος τψ Πατρλ καλ συνών χΛ 
συμπροβαλλόμενος, καλ συ μ προτείνω ν τά ενεργή
ματα, βεβηκότως καλ πρδς άλήθειαν ασφαλή, άλλως 
τε περατουμένην, ώς εκείνος οΤδε μεθοδεύειν, χαί 
διά τού μεσιτεύειν δέ ώς ύπδ ενότητα συνάγειν 
ημάς, δποίαν όρικώς πρδ βραχέων, ώς έξήν δεδη-
λώκαμεν · και ούτω μέν καλ τούτο βραχυλογιχως» 
χαλ ώς οίον έφάψασθαι κατά τι σημείον μεγίστου 
πράγματος καλ νοήματος. 

λζ\ Τδν δέ τέταρτον δρον τψ Παμβασιλεί προσαρ* 
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μοσαι Υίφ, οδ μακράν πονήσεταί τις, τδν καλ Ιχρώ- Λ tum lermlnum regio adoptet Fffio sacralissimuni 
τατον καλ θειότατον χα\ βασιλείω έπιπρέποντα ίερα-
τεύματι* δρος γάρ έστι του Πατρδς δ ΊΓίδς, κα\ ώς τδ 
r.ph αιώνων βεβουλευμένον χα\ τετυπωμένον καλ 
ώρισμένον, αύτοχρατορικώτατον καλ άγιώτατον θέ
λημα αύτδς πληρώσας· χάλ πρωταπόοτολος τής ημών 
σωτηρία; γινόμενο;, χαλ δαχτύλφ Πατρδς, δρου 
δίχην χαλ λβγου, τδ*μψ έγγραφελς άγίως καθαρω-
τατφ παρθενικφ, χαλ ούτως είς δρον θείον αποτελέ
σεις, χαλ τοίς άνθρώποις άποδοθελς, έπλ άγαθώ 
μεγίστω χαλ βεβηκότι, χαλ άτρεκεστάτψ πρδς αυτήν 
άχρίβειαν χαλ ούτω μέν ήμίν δ βεβηκώς δρος, ώς 
έξήν, έπελευστιχώς τεθεώρηται · συνεπιδραμοΰσιν 
άμα χαλ τδν μελφδιχδν άτρεκέστατον λόγον ' περλ 
ον σαφέστερον έστιν είπείν, χαλ δτι σημασίας ούσης 

el divinissimum, el regio congruenleui sacerdolio. 
Terminiis est enim Patrig Filius, el quaienas aiiie 
gaecula volilam ei expressam et detenuinaiam, om-
nipoteatein et saactisshaam perfecil ejtis volunta-
iein; ei primus prseco nostrae salutig factus, ct 
digiio Pattis, termini instar et verbi, νυΐιιιυίηί 
inscrlplus purissinio Virginig, et sic ia terniinum 
divinum coasiiaiirialug, et bonijiibog datus pro 
boao maximo et perfnio et veriasimo; et gic 
perfectus lermiuus transeundo, ut decebat, visua 
est nobig qui simul conversati guaiug cum gacra-
lissimo verissimo Verbo; de quo apcrlius dicen-
dum est quod gigiiilicaliuua τού verbo uoa siuiplici 
eisistente, ged decnplici, gicut doceat anliqui, 

χχλτψ λόγψ ούχ απλής, άλλά ύπδ δεκάδα, χαθά Β allissima bujus eignjucaiioest Dei Verbutn gubatan-
tiale, ante omnem substamiam creator, auclor 
bajug qui in homiiie est verbi gecunduin quod ai 
rationabiiig vocalur; oon solum prolaliouia pro-
priae bomini vocis, ged intimi gensus, unde io ae 
conatituitur bomo; non verbi quod erroreui pro-
fert vel culpabiliter, vel ob aliquam circtHDgtafj-
tiara, aliquando autem praeier verhalero eai; non 
ad hoc aggignaluai est ia principio Yerbum, eo 
qnod git non giuipliciter verutu, ged άτρέκεστατον, 
quod alii ab α privativo, et τορδν, et έχάς deri?ani, 
iia Q( Sit άτρεκες τδ μή τού τορου έχάς, id est, 
noa procul a recio ei gecuro per verUalem; alii.ab 
aprivaihra particula, βιτρέω-qai enim veriiate 
gauder, non goluin noa erubeacii loqueado coram 

έχτίθενται οί παλαιολ, τδ ύψιστον έν τή τοιαύτη 
λέξει σημαινόμενον δ τού Θεού Λόγος έστλν δ ένού* 
σιος, δ πρ* πάσης ουσίας· χτίστης, δ αίτιος καλ 
αντού του χατά άνθρωπον λύγου καθ1 δν εκείνος 
λογικδς ονομάζεται * ού μόνον δηλαδή τού προ-* 
φοριχού της ίδιαιτάτης τοΰ άνθρωπου φωνής, άλλά 
χαλ τού έλνσιαΦέτου, τού είσοποιούντος τδν έν τοίς 
χαθ* ήμά^ Ανθρωπον · οδ δή λόγου ποτέ μέν ψεύ
δος δπαγΌρεύοντος ή έφαμάρτως ή κατά τι άλλως 
τήρατυ-̂ ον, ποτέ δέ πρδς τ*, άληθεία δντος, διέ-
σταλται δ έν αρχή Λόγος διά τού μή απλώς άτρ*-
*\ς είναι, άλλά άτρχκέστατος, δ έστιν αληθέστατος, 
δχερ οί μέν παρά τδ στερητικδν α καλ τδ τορίν, καλ 
το έκάς ελπον είναι· ίνα είη άτρεκές τδ μή τού τοροΟ 
έχας, ήγουν τδ μή πό^ω του σαφούς καλ τεθα£- C quibuslibet, ged nec mctuit. 
0ημένον διά τήν άλήθειαν οί δέ παρά τδ α στερητικδν μόριον καλ τδ τρέω τδ φοβούμαι. βΟ γάρ τ{ αλή
θεια χαίρων ού μόνον ούκ αίσχύνεται λαλών εναντίον ών άν λέγοι, άλλ* ουδέ φοβείται. 

λη\ Ένσυμητεον δ* ενταύθα δτι καθά υπέρ άπα
σαν ούσίαν ή ουσία έστλ τού θεού, καλ πάντα δέ τά 
χατ* αύτδν δπερ άπαντα τά εγκόσμια, ούτω καλ ή 
αυτού αλήθεια υπέρ άπασαν άλήθειαν. Ό μέν γάρ 
b ήμίν λόγος έκάτερος δτε καλ άληθεύσει, ούχ αύ
τδς έποίησεν ή ποιεί τδ πράγμα εκείνο περλ ού αλη
θεύει, άλλά καταλαβόμενος έκφαίνει τήν έπ' έκείνψ 
άλήθειαν* δ δέ πανάγιος Λόγος καλ δρος τού Πατρδς, 
ή α£τοαλήθεια, καλ τοί; έργοις επαληθεύει, ων έστι 
το'.ητή; καλ προβολεύς* ού ψευσάμενος τήν αυτών 
παραγωγήν ώς οία παραποιών άτέχνω;, άλλ9 έν σο
φία κατασκεύασα; ά^ήτφ. Διδ καλ καλώς ψάλλομεν 

58. In menle porro recoudeadum quod ajcut 
guper otnneiD essentiam egt eggemia Dei, et caocta 
qoae ad euro periioent guper otaaia Qmadaaa, aic 
& veriug ejug super omoena veriutein. Quod eniia 
e$t in nobig verbum, quaado vcrax aat, nou ipaam 
fecit vel facit rem illam dequa veradtcil, &ed ac-
ceptam manifesiat de ea re verilatem : gaacUtai-
mum aulem Yerbum tt termiaue Patrig, ipga veri-
tag, etiam in operibug verax eslquoraia eai aucior 
el productor; non raemilur eorum creatioueao. 
quasi iroperiie aggiiuulang, aed ia gaptealia digpo-
rieng ineffabili; unde recie paalUmua vera eaae 

αληθινά είναι πάντα τά Ιργα αύτου, καλ πάντα έν I) omnia opera ejua, et euiu euncia in veriiaia facis-
άληθείχ ποίησα ι αυτόν ού κατ* άλλην Ιφοδον χαλ ό 
Αόγο; αλήθεια έστιν. Ασφαλέστατα γούν καλ υψη
λότατα τδν τού Πατρδς Λόγον άτρεκέστατον δ σοφδς 
Ιωάννης έμελψδησεν. 

λΟ*. Ενταύθα δέ λόγου έλθών καλ διαγνούς ού χατ' 
ένθυμον, άλλ' έξ αύτου έργου, δτι τών τίνες ή απλού
στερων καλ ούτως άβαθεστέρων ή καλ άλλως πειρα
τικών ανδρών έπ·.φύονται τψ περλ γήν δρψ, καλ ώς 
οία γής άναδασμδν ακριβού μενοι, άπάγουσι τδ κατ' 
αυτήν δριον, τού βεβηκότος δρου, καλ λόγου τοΰ ύπερ-
ονσίου θεού, ώς μή έπάξιον δν τψ ύπερουσίψ γήΐνόν 
τ·. χαχυ προσαρμβττειν δνομα* σφαδάζω μέν ένθου-
σών πολλά λα>ήσαι αΰτοίς, γινώσκων δέ τδ πράγμα 

P A T R O U G R . C X X X V l . 

sse; uade et per aliam exposiiionem, Verbaro eei 
veriias: ceuiggime proinde et altigainie Verbum 
Patrig veriesiiuum cecinit Joaaae&. 

39.Atquein hoc loco confitendum nobis eat noa 
per cogitalum, sed ex ipgig operibus, quosdam vcl 
simplicioresetsic rudiores. acpraedalorios baminea 
exsigtere in Dnibus terra3,el velul pariilioiteiu leirae 
probe cogniiam babeniea, qui lermiuom ejua pro-
cul agunt a perfeclo termino et Terbo gupei subslan-
tialia Dei, quasi iadignum git superaubslaniiali 
terrestre quoddam et rraeguai adjuagere mnnau. 
Tripudio quidem ardorc flagrana niulta eis loquen-

18 
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di; sr.iens autem non opporiunam rem esse, ver- Α ούχ εύκαιρον, μετρήσω τήν λαλιάν είς δσονμή πάνυ 
ba iia ponderabo ut neque lils reprebendeadum 
me prabeam, neque aliis penes quos cst judiciura. 
Et anle omnia, ad irx nostrae levamen, meBsam 
ipsis instruciam, qualem bogpilibus praebenl, pro-
ponam, per qoam oblectali, ut arbiiror, miies 
efficientur; apponetur auiembis qiiidem ovis, hig 
auleni, probabile enim est quotdam Dco aacratog 
prasto fiitnros, piRcis λάβραξ; el ei quideiQiu men-
sam hsec afferri eligant, iia ut ovem dum viverel 
devorenl cum veilere, cum pelle, carnibueel ungulis 
vt visceribus, el piccem cum squamis et reliquo 
corporis babilu : cavebo stalim ne respondeam 
eig, non raenie considena, sed admiratug, me vi-
disse hoaiines voracea. Si aiiiem confecerint 

ψόγφ έμαυτδν ύποσχείν μήτε παρ* εκεί νοι ς μήτε παρ* 
άλλοις, οίς έστι διάκρισις' καλ πρόγε τών άλλων μεί-
λιγμα χόλου τού καθ1 ημών τράπεζαν αύτοίς δσα χαί 
παραβαλούσι ξένοις έξαρτίσας, ύποθήσομαι, δΓ ή:, 
οίμαι, θελξάμενοι πραΟνθήσονται · έσται δέ τό πρό
θεμα, τοίς μέν πρόβατον, έτεροι ς δέ, είκδς γάρ χαί 
Ναζιραικούς τινας παρατυχεϊν, Ιχθύς λάβραξ άδρ^ς', 
καί εί μέν εκείνοι έλωνται προσενέγκασθαι είς τρα
πέζωμα τά τοιαύτα, ώς τδ μέν βόσκημα καταθοι ; 
νήσασθαι ούτως ώς έχει ζωής, αύτφ μαλλψ, αύτψ 
δεμματι, κέρα σιν αύτοίς καλ δνυξι, καλ τ { τών εγκά
των διαθέσει, τδ δέ δψάριον αύταίς λεπίσι καλ τ{ 
λοιπή κατά σώμα διαρτία, στήσομαι τάχα τού άντ-
ειπείν αύτοίς, ούχ έξαπορηθελς πάντως» άλλά τε-

rile et non ferarum more, et eligentes eiquisita ' θαμβημένος οίς ανθρώπους είδον ώμηστάς. Εί δέ 
κατεργάσονται φρονίμως, ού μήν θηριωδώς αυτά* 
καλ άπολεξάμενοι τά μέν πολιτικά καλ κοινά προσ* 
οίσονται, χαθά χρή, τά δέ λοιπά ώς χαλ άλλως πε
ριττά καλ ώς περιττώματα βέ άποπροσποιήσονται * 
τότε άν τεθα^ηκώς έμπλέξομαι αύτοίς, καλ κατε-
νεγχών αύχήσω είπείν ώς νενίκηκα. 

μ \ Καλ πρώτα τέως άποστερητικους έξονειδίσας 
είναι παρά τδ δέον έπλ τφ θεψ τούς ανθρώπους, 
περλ ών δ παρών έμολ λόγος, ποτνιώμαι προσκυνη-
τικώς παραδούναί μοι άπανθίσοντας ονόματα δι1 

χαρακτηρίζεται δ θεδς (φ* δποιανουν ένέργειαν αυ
τού πρδς έμφερή άκρίβειαν, καλ οίκειοτάτην αύτψ 
άλήθειαν, καλ πάντως είπερ εύστοχησω της αΐτή-

etcomutunia comederinl, gicut oportet, reliqua 
aatem sicut et caetera inaliUa, et quagi guperflua 
abjeceriat, lunc confldens, conversabor cum els, 
et postquara ipaos guperaverin), gloriabor diceng 
me victoriam reluligge. 

40. Ει exprdbrang primo defraudaloreg egge su-
pra qaara oporlct erga Deum, homines de quiboa 
praegens mibi serroo, supplicller cfflagiubout dentur 
mSbi qui collfgaut nomina per qu» deaignatur 
Deas, ob aliquana ejug actionem, ad aemulam diligen-
ilam, et propriam ipsi veriiaiemj; elsi beaecegserit 
oraifo mea, graiias agam eia muUag, nec ego so-
lug, ged et omneg quicunque tractatul illi inierfue- Q σεως, όφλήσω χάριν αύτοίς πολλήν, χαλ ούκ έγώ 
rint. Sed, anlequam amigerim eog al colligant quae 
ego discere cupio, aio dici Filium Del lermiauro 
parfectum, ex lerrestri lirahe, non quod circui-
ittm patialur, et clrcumagatur qui incladit gyrum 
lerrac, qui omnipoteng est, et incomprehensibilig, 
ct inflnilus»; nec quod manibua tangatnr qui intra-
ctaiug csl; nec quod Patrem circumscribat et coar-
clet quasi in cSrcuitu, nec aliud quid faciat quasi 
in paiientein Pairem ; sed inler tales omneg actio-
nes el voceg eteclo terrcglri lermioo, terminug 
ptffectus omnium Patrig Verbum ejua est, secun* 
dum prsedtclam congruain ratioaem; et hoc pro 
uobis et per nos qui discere opus Iial>einu8, nec 
aliter digcere possuiuus, quam per aolag vires in-

μ<}νος, άλλά καλ πάντες δπόσοι τή τοιαύτη παραδό-
σε ι μεθ' ημάς επιτύχω σι. Καλ τοίνυν πρλν ή έπι-
βαλείν αυτούς άπανθίζεσθαι άπερ έγώ μαθείν έττι-
ποθώ, λέγω ^ηθήναι τδν Υίδν του θεού βεβηκότα 
δρον ώς έκ τού κατά γήν δρου, ούχ δτι περιέλευσ'.ν 
πάσχει καλ περιλαμβάνεται δ κατέχων τδν γύρον της 
γής καλ άπειροδύναμος καλ άπερίληπτος καλ απερί
γραπτος· ούδ'δτι χερσλ ψαύεται δ άναφής, ούδ* δτι πε
ριορίζει τδν Πατέρα καλ στενοχωρεί ώς έν περιγραφή 
ούδ4 άλλο τι ποιεί ώς έπλ πάσχοντι τφ Πατρι, άλλα 
τών τοιούτων πάντων ενεργημάτων καλ Ιδιωμάτων 
τού γηΐνου δρου ύπεξχιρουμένου, δρυς βεβηκώς τοΰ 
πάντων Πατρδς δ πρδς εκείνον λόγος έστλ, κατά μόνον 
τδ ώς έ^έθη πρέπον γνώρισμα* καλ αύτδ πρδς ημάς, 

diias nobis, tn quibug Deng inbabitare dicarelur, ΠκαλδΓ ημάς τούς δεομένους μανθάνειν, ούκ έχοντας 

nccper hoc aolum qnod Oei qualitateg in nobis 
ci in circunrslaniibus rebug ellae eunt et per me-
diitm eantm sh in nobig Deus. Si aulem recle 
gapiamug, per baec gumug ei noa in eo, ipsi atiri-
buii;ci velul giuccri uaguentarii, odorifera baec 
aromata prsparata velut ex odorante materia ve-
norandorum a aobis nominuni offerimus, Ua ut 
odorctur Dominug odorem suaviutis, et ipsum 
accoptabilem, srve e terra ascendat, sive aliunde 
oriainr. 

41. Si autem commentaiamterminam, ο ncgotiose 
ci iadostriae tenaciasime, abjicias eo quod verbuno 

δέ άλλως μαθείν δτι μή διά μόνων τών καθ1 ήμάςοίς 
ένοικείν δ θεδς λέγοιτο άν καλ χατ' αύτδ τούτο, δτι 
δηλαδή τά τοΰ θεού χαρακτηριστικά ήμίν καλ τοίς 
περλ ημάς έγκειται, καλ διά μέσων αυτών έστιν έν 
ήμίν δ θεός. Εί δέ φρονούμε ν δρθά, έσμέν διά τών 
τοιούτων καλ ημείς έν αύτφ, λογιζόμενοι έχείνφ, 
καλ ώς είς καθαρέίους μυρεψους ευώδη θυμιάματα 
ταύτα σχευαστά ώς έξ εύόδμου ύλης τών έν ήμίν 
τιμίων ονομάτων αναπέμποντας* ώς όσφραίνεσθαι 
τδνΚύριον δσμήν εύωδίας, χαλ ταύτην εύπρόσδεχτον, 
είτε γήθεν άναδιδομένην εύχόσμως, είτε άλλοθεν 
δθενούν. 

μα'. Εί δέ τδν διειλημμένον δρον, ώ πολυπράγ
μον καλ γλισχρότατε τήν ακρίβεια ν, άποστρέφβ, 
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διά τδ τής λέξεως χθαμαλδν καλ παχύ καλ βαρύ, Α s i t vile, crassum, piugue, et sensuio ejus cooteudas 
χαλ τδ χατ' αυτήν νόημα δογματίζεις μή αν δύνα
σθαι ύψοΰ έλαφρισθήναι ώ; άρμόττειν τψ άπαχεί 
χαλ άβαρεί χα\ δπερουρανίψ θεψ , έξεστί σοι τοΰ 
λοιπού αποστερεί ν μή μόνον τδν I Ιδν κα\ Λόγον τοΰ 
βεοΰ λέξεοις άπάσης έγκοσμίου, άλλά καλ τδν προ-
αιώνιον Πατέρα, καλ τδ συνάναρχον Πνεύμα". ούκ-
ονν άπο££άπιζε τά έν τοίς χαθ' ημάς πάντα ονό
ματα, ώς μηδέ έν αυτών οίκειούν τψ άκατονομά-
στψ θεψ , κα\ μάλλον τά έν ήμίν ταπεινότατα, 
οίον τδν δημιουργδν δν χειροτέχνην οίδαμεν έρμη-
νεύεσθαι, περλ ου καλ έν τοίς μετά ταΰτα ΐίρήσε-
ται· τδν τεχνίτην δς ούδ' αύτδς υπεροχή ν έχει πολ-
λήν τδν παντουργδν, δν ουδέ έν εύφήμφ σημασία 

ηοη poese in aUumlevari,' i u utDeo oon crasso, nec 
gravi ei eupercoalesti apletur, iicei libi caeuroqiun 
non solum Filiuin et Verbum Dei verba oinni muiw 
dano dirimere, aed ei seternuin Palrem et corre-
gDaatem Spirituaa. Tolle igitur omnia inter nos 
usitala nomlna, quasi neque uaum ex iatis pro-
prium sit inaffabilis Dei, aed poiius omnia noslra 
burailia, eicut el mundi crealorem quem fabricato-
rem novimus expoai, de quo ia sequeniibus sermo 
erit; fabricaloreiu, quod aeqae ipse magaam excel-
leniiam babeai; omniura laclorem, queoi ncque 
cougrua aignificaiione deeignant qui priacipium 
ipaum vocant; adhuc et creatorem qaod est mundi 

τάττουσιν oi τήν αρχήν αύτδν όνομα σα ντε ς · έτι δέ fi creator ; et gubernalorem, marcalorium ac proinde 
„ _ l — * - V . . - 1 ν . . Λ. - * . . . . . _ . . . . | A . . > I M A . , « Λ : . Λ Λ ..LII Ί η Λ Α η / Υ Μ ΐ · ι α χαλ τδν ποιητήν τδν είς ταύτδν ήκοντα τ ψ δημιουρ
γό), χαλ τδν κυβερνήτην, έμπορικόν γε αύτδν δντα 
χα\ ούτω κερδαλέον, ώς τά πολλά καλ έφ1 οίς ού 
χρή* τδν ακρογωνιαίο ν λίθον τδν τάχα ουδέ μναίαίον 
τδ τίμημα· Τί δέ μοι τών τοιούτων λέξεων χαλ δσαι 

άλλαι χατ* αύτάς άπαξ ιού με να ι οίχε ιού σθαι τψ 
θεφ, κατεπιχειροΰνται ύπδ της έν σολ λεκτικής 
δυνάμεως ; Δέδοικα μή δδψ προΐών ούκ εύόδψ, με· 
λετήσης άφελέσθαι τής αγίας Τριάδος, καλ αυτά τά 
Ι&αίτατα χαρακτηριστικά. Ούτε γάρ Πατήρ κλη-
θήσεται κατά γε κριτήν «δν κατά σέ. Πατήρ μέν 
γάρ άπας έν τοίς χαθ' ημάς εμπαθής, είτε παρά 
το σπείρβιν κατά σάρχα ούτω καλείται, είτε άλλο· 
Ocv όθενούν * χαλ υΐδς δέ έκ τού, κατά φυσιχήν ού 

quaestuosuro, ul plerumque circa rea incoagruas 
verseiur; lapidem angularem, quao aeslimaiio noa 
aatitiponderota esi; etquid talia commeuioreiu qua 
omnia non judicantur Deo cougruere, ei tua convel-
lualur eloquenii polentia? Vereor, ne via iacedena 
invia, illaa a «ancla Trinilate auferre cogilet quaa 
ipsi propria aunt notas; non enim Pater vocabiiur, 
juxUjudicem lui siinileiu; Paler ea m omntt cois-
niunium affecluum parliceps, eiveaparieudo secuu-
dum carnem sic tocaiur, eiveaUoade; υΐδς autein, 
ex varbo in se non superoalurali deducilur φύεσθαι 
(gigni), vel a ?erbo ύεσθαι juxta doctos; πνεύμα autem 
ex verbo έπιπνέειν (exuofflare), ei έμπνέειν; flare 
aalem quamdam babet incoostanliam. Siceiomne 

μήν ΰπερφυη ακόλουθα φύεσθαι, είτουν ύεσθαι, C verbum mulliformiler uec sab uno Untuni respeclu 
χατά τους σοφούς* καλ πνεύμα δέ έχ του έπιπνέειν moveiur, νβΐ ex adversa parle removelur. 
χαλ έμπνέειν ήμ ίν τδ δέ πνέειν, άστασίαντινά έχει. Ούτως δέ καλ άλλως, καλ τδ «άν είπείν, πο-
λυειδώς χαλ ού κατά τινα μονομέρειαν, κινούμενον ή χαι άντικινούμενον. 

μβ\ Εί δέ ούτω επιχειρήσεις πρδς διάλεξιν σοφι-
στιχήν, έψίλωσας τδν θεδν άπαντος τού έξ άνθρώ-
πων σεμνώματος , χαλ άφήχας μέν εκείνον άνώνυ-
μον, Ιστέρησας δέ χαλ ημάς τής πρδς έχείνον κοι
νωνίας χαλ έγγύτητος, χαλ ουδέ τδ, Κύριε, έλέησον, 
χαταλελοιπώς ήμίν είς άνεπιχείρητον, διά τδ χατά 
τδν Ιλεον περιπαθές, καλ ούτως εμπαθές, μόνην ήμίν 
έσήχας τήν είς ουρανούς άνάτασιν τών χειρών, χαλ 
τήν τών οφθαλμών άρσιν είς τά δρη, δθεν ήμίν ήξει 
ή βοήθεια * ήδη δέ που χαλ τους στεναγμούς χαλ οίον 
.ύρυθμούς πρδς δμοίωσιν σχύμνων τών ώρυομένων 
χαι ζητούντων παρά τψ θεψ βρώσιν έαυτοίς * χαλ 

42. Sl autem dialecticara eopbislarura in auxl-
lium vocas, Daum omni qua apud bominea fraiuir 
aucioriiale privaa; quem ubi nomioe spoliaui,noa 
ipaos a communiiaie ac familiartuu», qxa uoa 
inler ei Deum iotercadii, ejicia. Quia eniiu ne illud 
qttidem, MUerare, Oeua, nobia rciiquisii, uoa niai 
maDuum et oculoram ad aioiitas elevatioaein 
permiuis, aode nobis auxilium feniei; Jatn vero 
eiiam leooum more, qui circameunlca rugiuut 
et alunenta a Deo efflagiunt, gemere oobls ac rugi-
re licebit. Sicut aulem lo, bomo, Dullnm auimal 
terreslre, aut aerium, aat marinum, ovta aul lapi 

μήν, άνθρωπε, χαθά σύ αύτ^ ουδέν βο;ύν χερσαίον, ̂  luarini insiar, offera, inter id quod offerenduai 
ouii άέριον ζώον , ουδέ θαλάττιον απλώς ούτω esi,ei id quod ιιοη est,distinguendo ei rejiciendo; 
ρ̂οσφέρη ές άποδοχήν χαθά διά τού προβάτου, χαλ aic el uoa, aecundum Palrum sanctonioi exenplum, 

λάβρακος προύπηνιξάμεθα, μή άφορίζων μέν, uauniquodqoe nomioum, quae pro buiniliute ao-
&3ov αυτού καλδν είς προσφοράν, άπεχλεγόμενος gtra Oeo offerimus aul poiiua saDCtiflcaiuos, et 
δέ τδ μή πρόσφορον · ούτω κατά τήν τών αγίων rejeciia iia qaae Deo indigna sunt, ci aaertflcaiiiua. 
ΙΙατέρων τύπωσιν καλ ημείς έφ* έκαστου τών ονομάτων, άπερ έξ ημών λαβόντες τών ταπεινότατων 
ένατιθέαμεν τψ θεφ, μάλλον δέ δσιούμεν αύτφ τά εκείνου, έξαφαιρούμενοι χαλ μηδέ είς νουν λαμβά
νοντες τδ ανοίκειου τψ θεψ, ορθώς αύτφ προσφέρομεν δμοιον ώς εί χαλ Ιερείον άποδείραντες χαλ 
είς χαθάρειον άποπλύναντες, θύομεν χατά τδ δσιον. 

μγ'. άημιουργδν γούν έχείνον καλού μεν καλ τεχ
νίτην χαλ παντουργδν καλ ποιητήν κατ' ουδέν άλλο 
ή μόνον δτι παράγει ώσπερ εκείνοι επιμελώς τά, 
>.ατά σφάς αυτούς έργα, ού:ω καλ αύτδς, ού δη-

45. Opiflcem igttur eum ei aiilflceaj ei fabram 
et conditorem appellanius ob id lantum quod,sicut 
Uli, opera aua riie exsequilnr. Re vera enim ιιοιι 
solum creal ci auinuia artq oinuia facit, aed quae 
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facit cognovttet inhonore batol, imo diligil, aroore Α μιουργών μόνον χαΛ σοφότατη τέχνη πάντα έργα-
complectiiur Η iis providct. Gubernatorem autam 
Deum nom'inamus,navigii nempe mundani, sed qui 
noslram quoque navkttlam pro ecieatia ac volun-
taie sua per undag dirigil, quaaqaam aliqui no-
slrum, epreta iltiug arte gubernatoria, viias undis 
decumania agitari maluat, el cum scopulis ae saxU 
luctantes aquis obruuntur. Dom eniin a laptde 
angulari qaidquid guperfloam 6at, rescindlmus, id 
tantum cooservamus quod animum versug coetestia 
ac diviua lollit. Gbrtstue eaim Salvator, naturaram 
<dislantium quasi moenium tnedialor factitg, illas in 
unuai qoasi corpus adunat; quas cum sccandnm 
genliam ac popirlorum ingenia divergae apparent, 
non eodem diriguniur; per Saltatorig aatem 

ζόμενος χα\ ποιών, άλλά χαλ διά τιμής άγων καλ 
συνιστών τά είργασμένα, χαλ φιλών, χαλ περtποιού
μενος, χα\ προνοίας παντοίας άξιων. Κυβερνήτην 
Ιέ φαμεν τδν αύτδν Θεδν, ώς του χατά χόσμον 
σχάφους γε, χάλ τών καθ* ημάς δι* άλιάδοιν ίθον-
τήρα χατά τήν αυτού χαλ έπιστήμην χαλ θέλησιν* 
εί χαί χινες ημών παρανομούντες τήν εκείθεν οία-
χιστιχήν, χαί βίου κύμασι προαιρούμενοι πλάζεσθαι, 
χοιράσι χαλ £αχίαις ημάς αυτούς προσαράσσομεν 
είς άπώλειαν * χαλ λίθου δέ δμοίως άχρογώνου τήν 
ούχ εύχρηστον σχύρον είτουν λατύπην άποξέοντε; 
άπασαν λιθοξοίκώς, έχεΐνο χαλ μόνον αυτού άπο· 
λαμβάνομεν είς ένθεον άναφοράν · δτι μεσίτης ό 
Χωτήρ Χριστδς τών διεστώτων φύσεων δσα χαί τι-

medialionein, contaclum ac adunaltonem antim β νων τοίχων γενόμενος, συνδέει αύτάς, χαλ είς μίαν 
quid faclae, communionis gpirilnalis compotes συνάγει συνέχεια ν · γεγωνίωμένας μέν Αλλως Ιδιο-
fiunt, Ua ut quae modo errabant et discordabant, τροπία οίχοδομής τής χατά Ιθνη χαλ λαούς χαί 
unnm fiant. ούτω μή έχουσας τδ ίθυτενές * διά δέ της αύτου 
μεσολαβήσεως χαλ τής έχατέρων άψεως χαλ συναγωγής ένοποιουμένας, ώς εύθυβάλως πρδς ορθότητα 
συνίστασθαι ξυνοικίας πνευματικής , τά τέως μέν πλχγιάζοντα, μιχρδν δέ δσον χαλ δια στη σό με να ε!ς 
άσύμβστον. 

44. Eadera ratione etiam Pater qui communis 
omnium Paler, non per ingtinctuna agit, aed qui 
post niundum creatum nostrum omnium cnram 
agii et gandet s! miiltiplicamur et crescimue, 
gicut ipee vull. Eos enitn qui ipsius more digni 
aunl, alit etdilai,et alios patres facit secundum 
caraem, aliog secundum spiritum, et baeredUatena, 
iuio regnum ccelornm, ul pater benevolus, tribuit, 
aique ita quidera Deus verus Paier est; vull enim 

μδ\ Τδν αύτδν δέ λόγον χαλ Πατήρ δ κοινώς 
πάντων Πατήρ, ούχ έμπαθώς, άλλ* δτι κήδεται 
πάντων ημών" μετά τήν έν κόσμω γένεσιν χαλ γέν-
νησιν, χαλ ευφραίνεται εΓπερ αύξανόμεθα χαλ πλη-
θ υ νόμε θα ώς αύτδς έθέλει, χαλ τρέφει χαλ πλουτί· 
ζει τούς άξίους, χαλ πατέρας ποιεί τούς μεν χατά 
σάρκα, τούς δέ πνευματικούς* χαλ κληρονομίαν 
πατρικώς , ναλ δή καλ βασιλείαν τήν έν ουρανοί; 
άποτίθεται · καλ ούτω μέν Πατήρ ό Θεός * έθέλων 

palrem quoque carnalem bonorari qoi.aecundum C μέν τιμάσθαι καλ τδν σαρκικδν πατέρα τδν έν άλλφ 
aniiquos per alium generat, illumque nostrl gimi-
Jcin neque iuferioreio flcri sugtinel. 

43. Talig autem Pairis coaiernus Fillug ex eo 
geniios, ex ipao non humano inore, sed divino 
processit. Pater aatem Iitiiic ni gibi congubgtan-
ttalem amal «t duptici gknriticallone bonorat,nna 
quidein ante mundi creallotiem, aliera posi incar* 
iialionem quae mundo aaitti foit et adventum; 
et cohaeradein babet ormniurA qua? vitam aeieniaca 
el regntiri) coeleste pariicipani, addita Filii haere-
ditate, qu33 non cum morle exscincta, scd com-
mniiionis beooOcro Imtnorlalis erit, Ua ut quae 

γεννώντα κατά τούς παλαιούς , καλ θεοείκελον εκεί
νον ήμίν λογίζεσθαι, ούκ άνεχόμενος δέ εί τδέλατ-
τον έχείνου παρ* ήμίν φέρεται. 

με'. Τίδς δέ Πατρδς τοιούτου συμπροαιώνιος ό 
έχείνου έκφύς, καθότι έξ εκείνου έξελήλυθεν άπα-
θώς δτι καλ θεΤκώς· χαλ φιλεί εκείνος τούτον συνου-
σΊωμένον αύτψ, καλ δοξάζει δόξη διπλή· μιά μέν τ) 
πρδ τοΰ είναι τδν κόσμον, έτέρφ δέ τ | | μετά τήν 
κοσμοσωτήριον σάρκο>σιν καλ έμφάνειαν καλ κλη-
ρονόμον δέ πάντων έχει τών αύτοΰ τή αίωνίψ αΟ-
ΐού ζωή -καλ βασιλεία, καλ τήν τού Υίού κληρονο
μίαν συμπαραμετρών ού θανάτψ άπελευσομένην, 
άλλά κοινωνία συμπαρεκταθησομένην τή ές άθάνα-

Pater penea aos bab«t, ad Filiuni quoqua spe- τον ίνα τούτο δή τδ έν ήμίν μή κρατούν πάντα χαλ 
etent, et ul quae FilH stint, Palrig quoque aint,et ut 
amlio immoriajcs ac coaetanat exgbtant. Hic errim 
Filius ttlras Patrig; glctit Pater nos fllios genul-
i:oa adopiavlt, aic llle, concesso nobis boc privi-
legio, fratrea suog fecil. Qaia enim amorem paler-
num in filios et iraterntim in fratreg contulk, 
Filhtm illum principio carcntem Pairia, qvi aiae 
principio esi, appcllaii pi*orsas decet. 

πάντοτε δσα έχει δ Πατήρ, έχι̂  διηνεκώς δ Υίδς, χαλ 
πάντα τά *ού Υίού Ιχη χαλ δ Πατήρ, κοινωνολ 
ούτοι αθάνατοι καλ άδιάδοχοι* έτι Τίδς ούτος Πατρός 
εκείνου δτι χαθά ό Πατήρ είς υίού ς ημάς έςιδιώ-
σατο γνησιότητος λόγψ θεοπρεποΰς, ούτως αύΛς 
έκχωρήσας έκείνψ τής προληπτικής τοιαύτης μι-
ρίδος, είς αδελφούς ημάς ψκειώσατο* είς ταΰτον 
σνναγαγών άγά/της πατρικήν έκείνην σχέσιν προς 

υίούς, καλ άδελφικήν ταύτην πρδς αδελφούς, καλ ούτω μέν έπιτόμως είττειν καλ Τίος Πατρδς προαν-
άρχου συνάναρ/ο;. 

46. Spirilus porro ganclus ob nnllam matcriatcm μς'. Τδ δε άγιον Πνεύμα, κατά ούδε μίαν ύλαίαν 
causam iia appellaius apud sanclos Cbrisliauos αΐτίαν ούτως έπικληθέν παρά τοίς άγίοις Χριστια· 
boc aomine diguus cst habilus, quia oiunis vilse voir, δεδόξασται δνομάζεσθαι ούτως διά τδ συστατι-
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xov της καθ* ημάς eTvai ζωής, καλ πνοής άπάσης Α et apirationig aecundo» modum brnnanum orfgo 

Λ _ν . . . . e$U et qu<Hi I)eui e»l ·ρΐΓΐΙο.ο«ι, qtii βοβ qiii animi αίτιον, καλ θεδν των πνευμάτων άναψύχοντα τους 
έν ήμίν εκλείποντας ΰπο κακότητος, έπανάγοντα Ιξ 
όλιγοψυχίας, χαΛ τδ πάν είπείν, ζωογόνον κα\ ζωο-
πεών χαλ ζωοδότη ν άληθέστατον ού μόνον γάρ 
φυτά παντοία προάγον συντηρεί ώς τψ Πατρλ καλ 
τψΓιψ συνδημιουργδν κα> συμπρονοούμενον χαλ 
βυμπεριέπον κάλ συνιστών, άλλά καλ ζώον άπαν τψ 
θεδθεν συνουσιωθέντι κατά φύσιν πνεύματι θάλπει, 
χαί είς αΰξην προάγει, καλ είς τδ ζήν συγκρατεί -
δθεν καλ ή φύσις παρωνδμασται, κατά τινα σοφδν 
χαλαιδν, ώς οίον φύσησις κατά τδ αρχέγονου τής 
παραγωγής * φυσ$ γάρ ώσπερ αυτή χαλ ουτω ©V 
ιστά, καλ έξογκεϊ τρόπω οίδήσεως , καλ αύξει τδ 
ζώιχον σώμα, ώσελ άσκόν τινα έμφυσώμβνον · χάν* 
τεϋθεν τάς προσφύσεις διαστάσεις Ιχει τά έκ γής Β 

γειωμένα χαλ τρεφόμενα, καλ αύξόμενα * συνεπή 
λαμβανομένου τοίς έν χόσμφ τού αγίου Πνεύματος 
ταντδς Αγαθού, χαλ ού μόνον τού χατά φύσιν, άλλά 
χα\ τού ύπερφυώς * χαλ ζωγρεί δέ ψυχήν ά πιο ύ σαν 
το άγιον Πνεύμα, ού χατά τδ άέριον, άλλ' υπέρ 
λόγον * χαλ ούτως άναψύχει έχείνην είς αωτηρίαν1;, 
χαλ πυρλ δέ ψυχικφ συντελεί ένεργούντι τά καθήκοντα ίξανάπτον αύτδ είς φλόγωσιν άγγελικήν, 
τοίς πνευματιχώς πλέουσι τδν πρώτον πλησιστίοις χαρίζεται πλουν. 

penrertiiate ia pecoata lapsi aunt redinlegrai et 
qui puaillammoa conaoialur; ut uito verbo dicam, 
qai reipu vita genttor, oondHor datorque exsUlit. 
Non aotam enim pUafas variat prodocena cum Pa-
ire ac Filio eoMervaMmplectitur, corat; acd omne 
toinuDa balitu qui divUiitua dalur, favet, avget, 
lhrifieai; uade eiiam aatara apnd aatiqtiuro ali-
quem pbiloaophum tufflaiio aodit ae6undimi orfgi-
aem prodaeiioBlf. Sufflat eaiin ae separai ei fluf-
flaado diatendii et eorpoa vivfidum aicul ulrem ia-
aufflatooi aapliflcat, et inde, q « a a terra genita 
aiuatar et augeaiur, cobaastooui» ac eonnaxionnm 
laco habet, ea lege ut Spiritaa eanctue rebiia man-
danis adjiciatur non taatum secundam tuturam, 
aed supranaturaliler, ei Spiritas qaidem taneuie 
animam abeuQtsm captifam facit au#raraitonaliler, 
et aic illam ad aalutem animat, ei Igoi spiriluali 
ei qai debita pmalat oflftcia, angeltoo aaare ineeodit 
at iig qui cam Spiritu navigam, navjgatioacea 
aequndam largiior. 

χαλ 

μ?. Ούκουν ουδεμία τών χάτω χαλ περλ ημάς 
λέξεων ύψου πρδς θεδν έχει αίρεσθαι, μή επιεικώς 
αύτφ προσδεχθείσα , έν τφ συγκαταβατιχώς καλ 
άναγκαίεος είς δσον έξδν προσιτή θιαχριτιχώς έκβί-
νφ γενέοτθαι χαλ συγγνωμονιχώς «αρά τδ μή έχειν 
άλλως αύτδ γενέσθαι* χαλ δμοιουται τόδε τδ «ρά> 

47. Igilur Bulk vocma padeairinm atqoa bnrm-
narnn» ad Deum loUi poierit, ratai, quauiun fieri 
poteat, Inier eam * noa eoagruenier agtroatur. 
Hac varo rea comparatur regi qai, dtviiiis abu*-
daos et laxu reeptondena» vealeui induit extguam 
ad certum fiaaro. Sed cur non dicam Deom eliain 

μαώςεί χαλ βασιλεύς ύπερτίμω πλούτψ «λήθων, C pastorem dici? e i quod panria rebua atiimuw ^ 
χαλ-πολυταλάντφ χαλλωπισμώ έλλαμπόμένος, άνό-
χεταί ποτε άμσηον περικείσθαι τών ευτελέστερων 
κατά τινα χρβίαν , ούτε άποπροσπυιού με νος, χαλ 
έκηοσμών δέ τδ ού πολυτελές περίβλημα, οίς έπιει^ 
χευσάμενος αύτδ περιέθετο. Τί δέ ού ταχύνω λέγειν 
ώς χαίρει χαλ ποιμήν λεγόμενος ό θεός ; χαλ αύτδς 
ούχλ όχνών πάνυ σμιχρολόγος είναι, οποίος ό κατά 
τδ άγιον Εύαγγέλιον τά έννενήκοντα εννέα πρό
βατα βόσκεσθαι άφελς ώς εί χαί τις ψυχή αυτά 
ένέμετο, χαλ πονηθελς περλ τήν τού ένδς τών έχατδν 
άποπλανηθέντος άναψηλάφησιν * έτι δέ χαλ οίκοδό-
ρος, χατά τδ , 'Εάν μή Κύριος οικοδόμηση οίκον · δ 
χαλ παιδενσας έπλ ασφαλούς καλ μή έπλ ψάμμου 
οίχοδομείν * καλ φύλαξ δέ πόλεως, ήν αυτού μή φυ· g b«8 ille qnideai animal lerraatra raiionia i-xpera. 

applicaerit, aical ia qai io Evangalio, nonaginia 
noveoi OVUMS reliclia , quaai splnmaliler eaa 
paaoerel, ad eam reperiendam quae amisaa arat, 
ae accioxit ;aot sicoi architeeias, aacandum illod: 
Nist Doiniiiug aadifieaverit domom; ul doeerat 
in aolo Armo, neqae vero ux areaa, *adificaaduiii 
asaê  aai cuatot nrbii qoa siae ipeo male cusia-
direiur; aut viniior ut in Scripiora aatra legiaaug; 
aul aicui palerfamiUat, ui ibkkm. 8i aoiam 
ooi reapia pixcator, aod qui pitcea capkada de-
kcuiur propler diacipaloe qui iaiam ariem xtreaoa 
eserceerooi; aae minim ai alioa raaiui ^aa bono-
rare dacuii, aiva lao> aive aquila appelleiur, e qai-

λάσσοντος, είς μάτην άγρυπνου σιν oi αυτής φύλα
κες· χαλ αμπελουργός δέ, χατά τήν έπ' αύτφ άγίαν 
θεωρίαν* εύαγγελικώς δέ χαλ οίκοδίσπότης. ΒΙ δέ μή 
χαλ άλιεύς αυτόχρημα, άλλ' οδν φιλοαλιεύς διά ^ούς 
μαθητάς οί τήν τοιαντην τέχνην εύ μάλα ήσκήσαντο* 
χαινδν δέ ουδέν φιλιώσαοθαι αύτδν τοίς χατ' άνθρω
πον τδ· φιλοτίμημα τών αυτού χειρών, εί χαλ λέων 
χαλ άετδς εκλήθη, τδ μέν έχ τών χατά γήν ού λο
γικών, τδ δα έκ τών αερίων δεξιωσάμενος» Τί δέ 
μοι χαλ ταύτα, εί χαλ σκώληξ αύτφ ε ία κλήσιν ούκ 
άκηξίωται; γινώακει δέ 6 αύτδς, καλ νηδύν Παρθέ
νου Μητρός ύποδύς, χαλ βρέφος εκείθεν έκδυς, καλ 

haea α volatiiibus sutnpta erat. Qaid auieai, ai 
veimem elegiaset ? floc autem ipaa raavit; cuiti 
anim in Mairis Yirgioig uterum iolrarel, cuui 
parlu iade ederetur et in praeaepi reponereiur, ha:c 
otaiHa secundom carnem quidem, aed nora divlno 
et facil el luiiL Et gicui aaturam humanar» pro 
viribua ac digaiuta oraavit, eo aempe temporis 
moneato quo iocarnatoa eaft, aicbuaianig quo-
ajae notniitibua ac vocibua appellatug est. Adeo 
anim pro nobig bumiUatas aat ad saluiem no-
atrain, ui pott incamaiianem paccaiuro ci male. 
dieiio audiret. 

φάτνη άνατεθελς, χαλ ακόλουθα xQ κατά σάρκα φύσει, τά μέν ποιήσας θεοπρεπώς, τά δέ χαλ πα
θόν, καλ διά πάντων τήν άνθρωπείαν φύσιν κοσμήσας > ώσπερ έν τφ προχλαβείν αύτδν τδν άναμάρ-
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ιητον άνθρωπον , ούτω χα\ έν τψ καταδέξασθαι λέξεις δπόσαι χατ' Ανθρωπον · καλ ές τοσούτον UI 
σωτηρία ηρών τεταπεινωμένος, 6V ήν χα\ έσαρκώθη, ώς καλ άμαρτίαν καλ κατάραν έπικληθήναι δνομα. 

48. Qui porro ex isiis rebuf nomma adeptae e$t, 4 μη'· Ού τοίνυν δ τοιούτοις έπικύψας είς αναδοχή 
ei qui poalrerao bumanam nateram aaacepit, ter-
mintjm terreatrem nanquam abolebft, at nec co-
gilandi faculiatero, aut aciivilatem qua felioi all-
qua iuveuiione viue (radila cet; qose aeqnalitatia 
tligtribuiiva vi morlalea.juglificai, ei qu» ruivia 
homiiii benigoo pacifieoqoe amanter opiiulatur. 
Vafcat aalem iaie terminut, quo Spiritua aanctua 
uon per oaieotalionaib nonen suum gerit, aed va-

. pori» ei fuiui aymbdo propbeiico nuncupatar; ut 
brcvi dicam, roi frater, cogitationes noslraa irre-
prebeasibilea pio animo ad Deem referamua, qui 
b*c omuia oobia donav it , ei eni boc niodo mu-

όνόμασι καλ καταδεξάμενος έξ εκείνων καλείσοαι, 
τέλος δέ κα\ αύτδν άναλαβόμενος τδν ά ν θ ρ ω π ο ν , 

εξουθενώσει τδν γήΤνον δρον * ταύτδν δ" είπείν τήν 
χατ* αύτδν έννοιαν ήδη δέ πως κα\ ένέργειαν, τήν 
και θι* ευρέσεως αγαθής παραδοθεί σα ν τ ψ β ί ω , χι\ 
διάνεμητικήν ίσότητος, καλ δικαιούσαν τούς βιωτι-

κούς, καλ τψ δημοτικψ φιλανθρώπψ χα\ β ίρηνα ίψ , 

χαλ άστασιάστφ συμπράττουσαν. Χαίροι δέ άν δρος 
τοιούτος επονομαζόμενος ού πρδς μεγαλοπρέπεια;, 
καθά χαλ τδ Πνεύμα τδ άγιον, συμβολογραφούμέ
νος ού πάνυ μεγάλείως άτμίδι καλ καπνψ προφη-
τιχώς, κεφαλαιώσασθαι δέ μοι τδν λόγον καλ άπαρ-
τίσαι ταχύ , εί μή πάν, ώ αδελφέ , νόημα τών έν 

δωρον έν ήμίν καλ 
imsdalum reddtmug. 
ήμίν ούκ άν πόθεν εχόντων μέμψιν, αίχμαλωτίζομεν εύσεβώς είς τδν θεδν, ου 
αύτδ, χαλ ούτως άξιον αύτφ άντιδίδοσθαι. 

49. Quo alio igttur iUum nomiue appeUemug, 9 μθ'. Πώς άν έχείνον χαλ πόθεν άλλοθεν ή δνομάσω-
aal excipiamua cognoacamugve, aut qua ralione μεν,ή δίξιωσώμεθα, ή γνωσόμεθα, ή άλλοις έςδιδχ-
aliis doceodo tradamue ? Num secandum ea quae 
Paulas in co&luai sublatus myaieria didicit ? Hu-
roano uiique roore qa* dlseere Hcebat didicil. 
Ilomo auicai hamanuai taaiom sermoaem capiei; 
ipilar ro$ lorrestreg cuelegiibus Jaaad indign» vide-
buiitar. Insaper atcundaat ea qiue Paulo caelilua 
revelaia auni, Joaniiem pgalten inapiraium Filium 
Dei, 11011 leriuiaum awt Verburo appellare oportuit, 
aed Mflius aliqoid; forta eniro verbaro non con-
fcreiur Ghriala auperaubstaaiiali ab iis qui omnia 
aosi aunl; TOX eaiia aubilo ia nShilam a t i i ; aed 
nec ipse, uec nos de sermonibue coelestibug aliquid 
didiciniug. Nou enim Paulo aanctisfiato igla dtaere 
Jicuii; qaare non proloculua cat. 

σκαλίαν παραθωσόμεθα; άρά γε άφ' ών δ Παύλος 
άρθελς άνω καλ μυηθελς έμαθε ; καλ μήν εκείνο μαθών 
ώς έξδν ήν άνθρώπφ μαθείν έμεμαθήκει; έξη ν & 
πάντως κατ* άνθρωπον * άνθρωπος δέ ούκ άν μάβοι 
μή ούχλ κατ* άνθρωπίνην διάλεκτον άρα τοίνυν ούχ 
άπηξίωται ουδέ τοίς ούρανίοις τά γήινα καλ καθ* 
ημάς βήματα* πρδς τούτοις δέ, εί καλ έκ τών άνω 
μεμυσταγωγημένων τφ Παύλφ, έχρήν έμπνευσθέν-
τα τδν ίερψδδν Ίωάννην όνομάσαι τδν ΤΙδν τον 
Θεού μή δρον ή λόγον, άλλά τι κρείττον άλλο* τάχα 
γάρ καλ ό λόγος ού πσραδεχθήσεται φκειώσθαι τω 
ύπερουσίψ Χριστψ παρά τών τά πάντα τολμώντων, 
διά τδ του προφορικού ^ευστδν χαλ ούτως άνούσιον · 
άλλ* ούτε αύτδς ούθ' ημείς ουδέν εκείνων τών άνω-

τάτω βημάτων έμάθομεν * ούτε γάρ ήν θέμις τψ άγιωτάτψ Παΰλψ είπείν εκείνα, χαλ ακολούθως ονδλ 
είπεν. 

50. Age, sodes, et aos qtioqae aicut omnes Cfttara» C V. Άφες ούν, ώ ούτος, καλ ημάς χαθά χαλ πάν 
gealea Itogua Iiaoiana loqnamxr, poslea gpiriiuali 
Miomata r*e difinaa dicuiri; virttitem eniai tx »>o-
tkvm gpiritoale niore divino enanliamug. Agc, 
Deotra, otipgiconiprBliendioiug, manifcstemoa, nem-
pa ex nobU aoparioreao, c i comprebenaibiliboa ta-
comprebaiigom, e (errestribua coclestem; qoi Saier 
ren genaibilee imroalerialig ac incampreheuaibilie 
eai; qai io remm circumecripiaruiti numero 
tibiqaa adesl, ouinia repaet; qui inier rea viiibi-
lcs ei IhnUaias inviitbiii» et indefiaiies eai. Qnod 
fii oobig bsc tribais, Uiierf ternc lorminus ipsc 
ud pramntem doiiriaam noa inutilig erit, eensa 
p:oprio, oldlxiniua, adbibitus. Si aatam aeean-
dum bomoBjrmiam tribus aliis lerniaig logicis t\r-

άλλο έθνος λαλείν έκ τών παρ* ήμίν άνθρωπίνη όρθ$ 
γλώττη, αύτίκα δέ χαλ πνευματική τά του θεοΰ ώς 
έξισχύομεν * επιλεγόμενους τήν έν λέξεσιν άρετήν 
καλ τδ χατ' αύτάς άγαθδν ψυχιχδν, καλ πνευματι
κόν, χαλ ούτω θεοπρεπές · άφες διασαφείσθαι τον 
θεδν ύφ' ημών ώς παρελάβομεν, τδν όπερ ημάς έχ 
τών έν ήμίν καθ' ημάς, έχ τών εύληπτων τδν άκα-
τάληπτον, έχ τών περλ γήν τδν έπουράνιον, έκ των 
αισθητών χαλ παχέων τδν υπέρ πάσαν αίσθησιν 
χαλ άυλον, Ιχ τών περιγραπτών τάπφ τδν παντα
χού παρόντα καλ τά πάντα πληροΰντα χαλ άπερί-
γραπτον, καλ έκ τών ορατών καλ ώρισμένωντον 
άόρατον καλ απεριόριστο ν * καλ είπερ ούτω δώσεις 
χαλ αφήσεις ήμίν, αύτίκα χαλ 6 τής γής δρος ούχ 

cumtcribia, bific 0ei ot ipeia qnoque totum aliqnid el D Ισται ήμίν ούδ1 ούτος ές τήν προκειμένη ν θεωρία* 
Ακιιοι iohi, non gecuaduin crag&am ei maletialem 
naturaiu. Teraiinog anim anper lerra fiiua aliier 
sub lerra apparei eicoilibui, arboribua, fruiiceiis, 
aiittiig, el Interdum muUiformU aurgit et-oppor-
luno loco conslilulug. Mutli enim termiai ι·ι lapidcg 
niiHiarcg oolumnia polilia ei abacia mannoreis et 
divergiiaode iDscripiis itiaiatiini. Sed, roi fraler 

άσυνεελής, χυριολεκτού μένος μέν αύτος κοινότερον, 
ώς προε^έθη, έπιμεριζόμενος δέ λογιχωτέρως *^ 
τοίς χαθ' όμωνυμίαν τρισλν άλλοις δροις ώς έ γχω-

ρεί διά τδ χαλ έν αύτοίς ασφαλές χαλ στερεδν χαί 
σταθερόν ού μήν κατά τδ παχυλώς χαλ σωματωδώ,' 
έστηχδς χαλ ούτω βεθηχός · ό γάρ τοι περλ γήν 
βεβηκώς δρος άλλως έν όρυγματι θεωρείται, χαλ 
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έχαναστήμασι γηλδφων, χαλ δένδροες, ή θάμνοις, ή ^ importttne^ reqnteaeere m* iine, ne denuo te ex-
άχάνθαις, καλ έτέρως δέ πολυειδώς άνέσταται, χαλ 
ούτως έπιτη&ίως βέβηχβ. Πολλοί γάρ δροι καθά 
χαλ μιλιατμσλ καλ λίθοις παρασημετούνται είκαίοις 
άνεστηκόσι, καλ κίοσιν εΰ άπεξεσμένοις καλ βββη-
χόσιν έπ' ασφαλούς, καλ πλατυτητι αβακίων έκ 
μαρμάρων, οΓς χαλ γράμματα έντετυπωται. Άλλ', 
ω αδελφέ όχληρέ , άφες με ήσυχάσαι του λοιποί, 
μή χαλ άναχάμψας είς πλέον έντρέψω σε, φαινόμε-
νον απαξιούν μή δτι γε τδν βεβηκότα δρον προσ-
αρμόττειν τφ Σωτήρι Χριστψ, άλλ£ μή χαλ άλλην 

«item, qui lcrminom Chrielo Sahratori · ifijungere 
nonvit ei eermonero tiiblimem et tevernm pro-
nootiare; e quHraa eirne eat verbara qiod ipee 
eourn feeit, aller Filius. Quart nom irra abbominibus 
in Dei Filium coliata si tn exprobrae, non solum 
Deua le dementavH, sed d&raonea quoque, qui sub 
illis denominaUoniboe Deo eervlliter aubjecti eant, 
oontra la inaurgant; et sic termintts ftxus Patrls 
Filiue a termino terrae faftxo dkendua erit. Ε 
terra enin rea et nomina plurima ojffemntar. 

έξ άνθρωπου λέξιν Βψος έχουσαν καλ σεμνότητα* ών μία μέν δ λόγος, δν υπέρ τους άλλους αύτδς 
φχειώσατο, έτερα ό ΥΙός· & δή ονόματα έξ ανθρώπων έπλ τδν Υίδν τού βεού ώρμημένα είπερ έΟέλεις 
μίμψασθαι, ού μόνον έξώλεσέ σοι φρένας αύτδς δ Θεδς, άλλά καταγενήσονταί σου καλ οί δαίμονες 
τοιούτοις όνόμασι σεμνύνσντες δουλικώς τδν Θεόν* καλ ούτω μέν δρος βεβηκώς τού Ιΐατρδς δ Τίδ; έξ δρου 
τού αερλ γην βεβηκότος λέγοιτο ά ν έξ ής γής χαλ άλλα ούκ ολίγα τφ Θεψ ανατίθενται ώσπερ πράγ
μα:», ούτω καλ ονόματα. 

να'. Ή δέ γαληνόμορφος καρδία, ήν δ Σωτήρ Β 51. Cor serenum quod Salvalor lentat et aerum-
είφραίνει τεταγμένην είτε πεφυκυίαν άλλως έν τοίς nf» objicil Ita α! in trepidafionem abeat, penes 
ίεινοίς ταράσσεσθαι, κάντεύθεν μή γαληνών, ούχ 
Ιοτιν άλλου τινδς ή τού θεοφιλούς άνθρωπου* δς 
εΟφραινόμενος τήν χαρδίαν, γλυκύ θάλος προσώπου 
χατά τδν παροιμιαστήν προβέβληται * πάντως δέ 
γαλήνη καρδία; απαλλαγή πασών φροντίδων χαλ 
μερίμνων άλλοίων τε καλ δπόσας Ιξ επηρειών τών 
δθενδήπστε «άσχομεν άνθρωποι* έξ ών κορυφοό-
μενα χύματα έν ήμίν καλ ταράσσοντα κατά τδ, Τί 
τεταραγμένοι έστέ διαλογισμών άναβάσει, οσα καλ 
κυμάτων άνατάσει, καταστορΙννυται είς πραείαν 
γαλήνην, Θεού κελευοντος καλ ούτως εύφραίνοντος 
Ιντφ υπέρ ημών μερίμνων. Δήλον δέ ώς ού ψευθο-
γαλήνην ενταύθα δηλοί ή γαληνόμορφος, καθδ 5η-

pium lanturo invenitur ; bic enim laeliticans ani-
TDum, aecundum Ecclesiastea, vultuiu sereaum 
monstrat. Certe serenitas cordis curarum el aol-
licitudinem absentlam quibug mortalee vexantor 
monetrat. llnd» enim quae corda vestra perttifbaiit 
el mentem trcpidam faciunt, post tempestatem ad 
tranquillitatem redeunt; Dens enim jubet el curas 
vealras ex animia vcstris eripit. Manifcetum est 
autem quod tranquillllae non tranquillitatis simu-
lacraro exbibet; differt enim fnter speciem et rea-
litaiem. Quemadmodum enim inter caetera corporie 
membra vulius serenus hominis l&iitiam ostendti, 
et qucmadmodum facies serenilaiis epeculum est. 

, , , („ ..1._r_rT_,F 1 c - - * 
λαδή μορφάζουσα ήρε μίαν ούκ έστι γαλήνιο;, άλλ' sic cor dixit serenum cujug gaudium ia vullu re 
ώ; ούτω φάναι γαληνοειδής· άλλ' επειδή μάλιστα 
τών άλλων μερών τού σώματος ή κατ' δψιν μορφή 
βάλλουσα καταμηνύει χαίρειν τδν άνθρωπον, καλ 
ψυχής χαιρούσης Ενοπτρον τδ γαλήνιων πρόσωπον, 
δλά τούτο γαληνόμορφον Ιφη τήν χαρδίαν, ής ή 
χαρά τοΰ προσώπου έξανίσχει λάμπουσα , χυμδν 
προβαλλόμενης φίλιον καλ παραφαινούσης εαυτή ν 
ώς είς κάλλος πρωϊνδν (δοδοδάκτυλον * καλ άλλως δέ 
τής μορφής είς φύσιν μεταλαμβανομένης τοίς 
άγιωτάτοις Πατράσιν* είπείν δέ κατ* αυτού; είς 
τήν άλήθειαν είη άν καρδία γαληνόμορφος ή φύσει 
χαλ αληθώς γαληνιώσα διά τδ είς αύτδν τδν Θεον 
εΰφροσύνως έλλιμενίσασθαι * ου ή κατ* εύτροσύνην 

splendet; roseus enlm ei color iasidei; qitae qui-
dcni sanciorum quoque Patrum opinio fuil, quo-
rum vefacitati noo resistet quS cor serentim habet, 
el quod !n Deo ut tuio portu refugium quaBrii. 
Ea enim vera serenitas non Snlerrupta xterna erii. 
Cor enim laetum non opus babet nt laeimn sisUMir 
ei inflammctur. Tera enlm tranquillUas e termioo 

' Cbrielo et genuino Verbo prodii quod ve! tempa-
slatl imperat et uodas subigit. Terminos igiiur 

' fixus, verbum tutum cordi iranquilliiaiem largitar. 
Hlud enuxi serenilalem stabilil, et slc omnes undaê  
imraobiles redduntur; veitU eniro ac mare Dei 
ju)>enli5 dicio obedlunt. 

γαλίΐνότης άκατάκλυστος καλ άδιεχής ώς υπέρ πάσαν συνέχειαν διά τε καλ αίώνιον αύτή{; καλ ού
τως ακατάπαυστου · ώς είναι γαληνόμορφον χαρδίαν ού τήν μορφαζομένην ώς είς γαλήνην, κατά τδ 
έν τοίς έξης πυρσομορφούν, άλλά τήν αληθώς εύγάληνον διά τδ κατ' αυτήν βέβαιον, δπερ έσχε διά 
τού βεβηκότος δρου Χριστού τού κσλ άτρεκεστάτου λόγου, τού καλ έπιτάσσοντος τή καταιγίδα στήνσ4 

είς αυραν, καλ ταπεινούντος τά κύματα · ώστε. συνοχή τής κατά' γαληνόμορφον καρδίαν εννοίας, δ εί· 
ρημένος βεβηκώς δρος, δ άτρεκής λόγος, δ καλ έπιτάξας πρδς άλήθειαν καλ αύτίκα ποιήσας βεβηκυϊσν 
γαλήνην εΓτουν σταθεράν, δι' ο5 άτρεμίζονται παντοία κύματα, ώς καλ τών άνεμων καλ τής θαλάσ
σης οποίους άν καλ αυτούς καλ έκείνην έκλάβοιτό τις, υπακουόντων αυτών· 

νβ'. Τδ δέ εκτελεί ούχ απλώς κείται άντλ τού D 52. lllud εκτελεί porro pro ποιεί icgjiurpoeta-
ποιεί, δθεν λαβών τις ποιητικώτερον είπεν άν εύ rum enitn inore «ensa expriniere voieua inelius 
ποιεί, ή και άλλως ούσιοί ή άρτοϊ · άλλά δήλον δτι ούσιοί aui άρτοί dix.isset. Sed siiie dublo CQr sê  
ποιεί μεν καρδίαν γαληνόμορφον, πλήν ούκ άλλως rcnum reddit, se<l cuni sanctione qu» beminea 
άλλα τελεταρχικώς καλ χατά τινα τελετήν άγίαν pcrfecliorea reddit. Ubi eaioi quis serenitaicm 
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awuttdum Denm, poslea geeandnm bominem, lieri Α δι' ής άνθρωποι τελειούμχΐα* «ου γάρ άν ciwx 
dicet, ui binc perfectum dirfl eum qui aancte l«- ιις τήν χατά Θχδν εύφρόσυνσν γαλήνην «ατά τήν 
utur ? Si aitlem cor non indeflnke dicit, aed 
ct»tn ariteu!o at deinilione geaerali, brevi cor 
De! amana ravelabiUir. Talibtf* «aim bnmioibua 
cordis aereniutcm impcriitur, efficieng dii* pro-
misit. Sed nan pro corde ipso miaerieordia hee 
quldero loea acclptonda esi, aed ad aftimam 
ip&arn wcarrandam *gt, quod eliam facere vuU 
ie qui dJcit quod cor et caro ipsiirt tn Deo ex-
eullaot; non enlm cor ad aliquid qaod caroia par-
ticepg non est relegat. Patet autem quod per 
cor Tariatiooie ergo gpirilug Inieltigi debeu Quare 
etiaro David postquam dixit apirilura coatriluin, 
eor contritum addit. Per baac enim praccipuam 

άνθρωπίνην ποιείσθαι, ώς εντεύθεν χαλ τετελεσμί-
νον άγίως λέγεσθαι τδν χατ' αυτήν εύφραινόμενον; 
Τήν χαρδίαν δέ είπών ούχλ αορίστου, άλλ1 οίον 
μετά προσδιορισμού ναΟολικαύ διά τδ άρθρον, τα/ε 
άν πάσιν χαρδίαν δηλοί * θεοφιλή δέ πάντως έχεί. 
ν η ν τ ά ς τοιαύτας γάρ ό Χριστδς γαληνομέρ^Λ; 
ποιεί, εργαζόμενος άπερ ύπέσχετο· Ού τδ σχλέγ-
χνον δέ αύτδ χαρδίαν νοητέον ενταύθα, άλλ' aw-
βατέον έξ αυτής συνήθως είς τήν ψυχήν · δ δή pou-
λεται ποιείν χαί ό τήν χαρδίαν αυτού χαλ τήν σάρκα 
ένθέως άγαλλιάσθαι φάμένος * ού δήπου γάρ τήν 
χαρδίαν είς τι Ισαρκον έχείνο άπέταξε · δήλον ί1 

δτι χαλ ταυτόν έστι χαρδίαν πνεύμα είπείν πόλο* 
partem, quae principii loco in nobie cgt, vila bnma- ^ νυμίας λόγω· διδ χαλ ύ Δαβλδ είπών πνεύμα συντβ-
na et omnis virlos spiriialis et cogilaiionea api-
ritales indigitaotur. 
χιχού, χαλ ή άνθρωπίνη δηλούται ζι^ή ποτε, χαλ 
ματα. 

55. Opus deln perfecturua et nog exhorlan9 ne 
aerinonuin seciatores simus, quod quidem boraiui 
prudenii minus expedii, ut jam veterum aliquis 
docuit, id praecfpii ul perfecue aroiciiwe adhsrea* 
mus; ne sermonibus et vaois apebus illccti ut 
aoiDiiiaiores el mendacaa mainua. Tu igilur quod 
acripturo exaiat nota, et qtiod ad omnipoleatejn 
Deum gpeciat ob oculaa poae. Εύφρανεν auteni 
Auici dicuni, augmenluin naiiirale adbibere sata-
gentes, sicut ia ευλόγησε, ευδοκίμησε, εύμοίρησε. 

τριμμένον, επισυνάπτει χαρδίαν συντετριμμένων 
δ ι 'ής χαιριωτάτου μορίου έν ήμίν ούσης χαλ έρ-

**άσα δύναμις ψυχική, χαλ τά ψυχικά δέ φρονή-

νγ\ Τδ δέ έργον γάρ έχπεράνας, καλ έξης χει· 
δεύειν άριδήλως ημάς βούλεται μή λόγοος φιλείν, 
δπερ ού στέργει άνθρωπος άχρονων, καθά τις φοα-
σας έγνωμάτευσεν, άλλά σπεύδε ι ν έργάζισθαι τε 
προς εντελή φιλίαν* ίνα μή λόγων μόνων καλ 
τών εντεύθεν ελπίδων άπαιωρούμενοι, ώς ένόνεί· 
ροις ζώμιν, γλυχέως έλπιδοκοπούμενοι χαλ τδδαιμο· 
νιχδν ψεύδος ούτω πα^^ησιάζοντες * σημιίωσαι fii 
τδ ενταύθα γραφέν Εργον, χαλ τά χατ1 αύτδ θεία 
ών ένεκεν παντούργδς δ θεδς, ώς έν τοίς έξης εα· 

εύμάρισε, εύρε, ευτύχησε, εύχρίνησε, at in alii*. Si C νείται. Τδ δέ εύφρανεν Άττικολ λέγονσιν, άρχουμε-
quis autem η bis vocibua praeaiguar* voluerit, cotn-
intini Jialecto ge conformaas faciai. Nola auiem 
qaod dictio auperiue prolala , Εργον γάρ περάνας 
εύφρανε φίλους, duobus in locia falsa est; parii-
cipium enim aeque ac verbum ipsura malete babet. 
Qaando enim qiiariua pea spondeus eal ciim fiuali, 
el έκπεράνας ul τύψας aul λέξας, elc, profertur, 
quinium quoque pedem bracbycalalectutn babet 
conira normam, quasi iambusaui irochaju* easet. 
Itaque oon iacile e§l versum aecuadum coromunam 
lioslrum iambeium scandere ac metiri. Si quis auiem 
aite critica uaus et more ionico scripserit έργον γάρ 
έκπέρανεν, aut είς πέρας ήγαγεν εύφραίνων, βυέεύ-
φράνας φίλους, pesquarlus neque niunis longus,ne-
que quintus nimis brevia erit, el sic voci ju*ii iambi 
rormam dabil. Si aulem sic ecribenduni esse alicui 
probabiiilus, jam nou errabimug. Quod aalein 
περαίνειν gxpe Cura περατούν congruit, τδ τελειούν 
quoque tndicat. Quod autem πειραίνειν aliud quid 

vai τή χατά φύσιν αυξήσει τή τού ένεστώτος, χαέί 
χαλ τδ ευλόγησε, καλ ευδοκίμησε, χαλαύμ&έρησε, 
καλ εύμάρισε, καλ εύρε, (καλ ευτύχησε, καλ εύχρί
νησε, καλ δσα τοιαύτα· Εί δέ τις τδ η προχαθίζει 
τών τοιούτων λέξεων, χειροτονείτω έχείνο ως fov-
λεται χαριζόμενος τή κοινότητι * σημείοισαι Ιέ οτι 
τδ προσεχώς έξηγημένον έπος, τδ, έργον γάρ Ιχπ-
ράνας εύφρανε φίλους, εν δυσλ τόποις ίοφαλτκ, 
δυσπαθούν κατά τήν μετοχήν χαλ τδ ^ήμσ. "Οταν 
γάρ δ τέταρτος πους σχονβεϊός έστιν έχτείνων την 
λήγουσαν τού έχπεράνας κατά τδ τύψας, κ»*· λΦ'Ί 
χαλ τά δμοια, καλ τδν πέμπτον δέ πόδα βραχυκατά· 
ληκτον άσυνήΟως έχει ώς είπερ ή ν ίαμβος ή tpo* 

D χαίος, καλ έστι διά τούτο ύποδύσκολον έκθεραχευβαι 
τδν στίχον ώς μετρηθήναι κατά τδ παρ* ήμίν έρ" 
κοινΛν ίαμύείον. £1 δέ τις κριτικψ λόγφ μ««-
γράψει αύτδ ούτως, Εργον γάρ έκπέρανεν, Ιωνικώ;, 
ήγουν είς πέρας ήγαγεν, εύφραίνων, ή εύφράνα; 
φίλους, τό τε προκοίλιον^ τού τετάρτου ποδός fep»-
πεύσει, χαλ τδ τού πέμπτου λαγαρόν καλ ούτως ιις valel, id aliunde cognosci poiesl 

υγιές ίαμβείον Επος αύτδ μεταγάγη. ΕΙ δέ τινι άπφδομεν ούτω χρήναι γράφειν λέγοντες, άλλ' ότι «βρ· 
εσημειωσάμεθα τδ ού πάντη σύνηθες, άρμοσόμεθα είς άμεμπτον* δτι δέ τδ περαίνειν μέν, ώς i* l xoto 
τδ περατούν δηλοί καλ τελειούν τδ δέ πειραίνειν άλλοίόν τι σημαίνει, έτέρωθεν Εστι γνώναι. 

54· Amicog Cbrisli ganctog apostolog gecuudum νο'. Φίλους δέ τψ Χριστψ τούς αγίους άποστό-
sanoinra Evangelium appellat poeia. Quod porro λους ακολούθως τψ άγίφ Εύαγγ^ίφ β̂ πεν ό p^r 
Del praesentias et operaiionum gigna et ii.dicia 
aonl tempegtates et venlorum impetug, maria lur-
binea ei fervor, aer obscurus, a?iber violenlus, coeli 

, -χ τ · · . .... 
δός· ώς δέ θείων παρουσιών καλ ενεργειών ΑΑΑ* 

δήτα τά καλ ενεργειών επίσημα είσι καλ παρά^μ». 
αιγίδες καλ καταφοραλ άνεμων, ών αποτέλεσμα u\ 
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άγριότης θαλάσσης, Χαλ Αήρ σχοτόεις, χαλ σχνθρω- Α ira , lerrae rootus, neroo ignorat. Notitm vero 
πότης αίθέρος, καλ άχος ουρανού, καλ τών περλ 
γήν άνακίνησις, ούδελς αγνοεί. "Εγνωσται δέ ομοίως 
χαλ αυτήν τήν χτίσιν συνεχπολεμείν τφ Ηεψ καθ' 
ήμ3;, δτβ- αύτδν *ίς άγανάκτησιν έρεθίσομβν* εν
ταύθα μέντοι είς τοιούτον ουδέν υπουργού σι τφ 
Σωτήρι Χριστψ ή μελψδημένη βιαία πνοή καλ τα 
χατ' αυτήν* άλλα συμπαρομαρτούσι τή διανομή 
τοΰ αγίου Πνεύματα; δσα καί βασιλεί μεγίστψ δούλα 
σώματα, ήτοι κελευόμενα, ώς ούκ έξέφηνεν εμφα
νώς ωδε ή αγία Γραφή- ή χαλ άλλ»; άκέλευστα ώς 
δούλα υποκινούμενα όφειλε τ ικώς ευδοκία Θεού, χαλ 
αύτδ έπλ αίσχύνη τών λογικών ημών άχρηστοδού-
λων, ο! τψ κκνψ Δεσπότη πρδς ουδέν εύχρηστου» 
μεθα* καλ Εστι μυρία δσα ενταύθα Γραφικά συναγα-

est qaod ipea creatio aacondam nos Deo adver-
aatur, qaando ipsum ad iram lacegsimas. Hoc 
autem loco Gbristo Salvaiori gpiritus viotenlu*, de 
quo poeia toquiiur, nullatenws inservit, ged Spmiui 
aancto, ut regi roaximo corpora aervttta imperanti 
obtemperant, nt Scriptura sacra boc qnidero loco 
mious elare indieal, aat alio modo, eicut corpora 
eerva Dei gloriae more debho ingerviunt, idque 
ad confundendoa iioa aervos inatiles, qui coromunf 
Domiao nulla in re prosumus; ad qnod proban-
dnm sexceatos Scrlpiure eaerae locos cotigerere 
lieeret qoibng probarelnr, nalu dwno vSaionlbve 
lerriiicis nobie interminari, ui eas vere a Numine 
ipso ad noa caatigandos migsas credamus. 

γέσθχι χρηστά προς λόγου χίστωσιν, χαλ πρδς άπόδειξιν τού μή άν άελ έκφωνεΤσθαι, ώς δτι κελεύσει θεία 
τά χατά χόσμον φοβερά ήμίν έμβριμώνται, ή επιτίθενται, ώς δοκβϊν καλ αδτά καθ' αυτά οίον οί
κοθεν ζηλούντα βλάπτειν, θεόθεν παραχωρούμενα. 

νε. Έβρεξε μένουν «ύ ρ ό Κύριος, χαλ άπέστει- f} 55. Igitor Domtaas ignem eoelitus demigic ft 
1ε καταιγίδα* έγένοντο δέ ταύτα χαλ άλλως είς lempegtaleg; qua? omnia lacite et qain historia 
χαχ·νσιν δίχα Ιστορικής επισημάνσεως , εύδοκού-
μενα σιωπηλώς* ούτω χαλ επιβλέπων έπλ τήν γήν 
ποιεί τρέμειν αυτήν, ώς εκείνος οίδε χαλ τούτο 
χοαίν. Ούκουν χαλ ενταύθα «ή τού θείου Πνεύμα
τος τού άνωθεν παραχλήτου αποστολή χαλ έναργεί 
Ιπιφοιτήσει χαλ ενεργεία, παρακολουθούσιν άναγ-
χαίως χαλ φριχτά τινα θεψ έπιτρέποντι * πνοή τε, 
φτρλ, βιαία χαλ πυρδς γλωττήματα χαλ πνεύματι 
άγαθψ χαλ πραΟτάτψψυχάς άνακτωμένψ καλ ούτως 
εύχταίψ, παρομαρτεί πνεύμα βίαιον, ώς οία φίλο* 
τιμούμενον καταπνέετν χαλ ήχητικώς ύποσαλπίζειν 
χαλ παρασημαίνειν ένδημίαν ταύτην βασιλιχήν, χαλ 
πνρλ θειοτάτψ θάλποντι μέν χαλ φωτίζοντι χαλ 

enarrat, in perniclem induxerant. In terram errim 
resplctena, eam tremefacit. igitor bic quoqae Spi-
ritus dlvini mtggione ac vlgiiaiione necessc est ut 
ierriculamenta, Deo permiltente, eubaeqoantar. 
Ventua eoim viotentus ac linguae Igxiiiae Spirltom 
optlmum el dulmeimum qoi animas capiivai pogl 
flamina violenia adducit, qui Regia advenium luba 
iodicat et igne diviao Ilhiiniaat et vivifical tt quae 
neretaaria sont illugtrat et gpiritu calefactog ad 
cibi divini pariicipationem et Deo gralam cauiam 
invilat; qui quidem gpiritas caalera eoaauooii et 
digsolvit et in nihil redutil quseeuaqae iilo adventu 
iadlgoa aunl. Sed ignfg qaoque aereag et flaminae 

ζωογονούντι, άλλά δή χαλ ώς οίον έργατικώς τά C cUne sirnul "deacendit ul cam lerrore contolatio 
δέοντα έχφλογούντι, καλ παράγοντι, ναλ δή καλ άφέ- quoque appareal, el igne inviaibili aaiicli Spiriias 
ψοντι τούς τψ πναύματι ζέοντας χαλ %% εκείνου gpecialores ex visibili aliquid aaaumant et loeo 
τραπέζη προσήκοντας δσα καλ βρώμα θείον καλ gimplicig boni duplex bonum recipiaat. 
θυσίαν φίλην τψ θεψ* άλλως δέ χαλ καταναλίσκοντι χαλ άφανίζοντι, χαλ άναλύοντι ές τδ μηδέν τά τοι
αύτης έπεξελεύσεως άξια* συντρέχει χαλ πύρ άέριον φλογεροπνόον, ίνα πρδς τψ έκφοβεϊν καλ σεμνυνοι-
το άθλω πυρλ έκείνψ καλ ζωηφόρψ συνεξαστράπτον αύτδ δουλιχώς* χαλ φωτλ άόρατψ τψ έχ τού άγιω" 
τατου Ονσύματος, φώς τι χαλ έχ του αίσθητού 
διπλούν πορίζοιντο αγαθόν, 

νς*. Κί δέ χαλ είς γλώσσας πυρίνας τδ άέριον 
Ιχιϊνο πυρ έσχημάτιστο, άναρλξ τή βιαίφ πνοή συμ-
οερόμενον, Αλλο χαλ τούτο θάμβος τοίς θεαταίς · 

1 ύ μέν οΤς έξ£πλήττε γλωσσοποιούμενον τδ μή πε-
ουχδς ^ ω μεταπλάττοσθαι* τδ δ' δτι έπληροφόρει 
ούχ έτι τούς βεού φίλους αποστόλους γλώσσαις χρή-
σισθαι ταίς περλ γήν, άς χαλ γλωττοπέδη φυσική 
χαταργεί, χαλ σίδηρος απάγει, καλ φόβος εγκλείει, 

οί θεώμενοι προσλαμβάνοιντο, καί πως άντλ απλού 

56. Si aiuem ignis ille aslbcreos in linguag igaeag 
fl;u»ine violento divisus eai, nofum id gpccianlibu» 
terriculamenium exaiiiit. Liogoarum eoitH ignea-
rum gpecies conira naturam traoafofmavit et Dci 
aniicig apoalolig faculuteiD iinpertivU omnibug 
per orbem linguis Joquendi, quag ordo naiuralis 
conalringil et ferruw abigii,al melua eoiicladit, et 
dubium ailere faciu Ista eatm liitguae em aoai qua; 

χαλ απορία χατασιγάζει, άλλά ούρανίαις χαλ ούτως D omneni iupieUtem aicut paleam comburunt, et vi 
ίνθίοιςχαί γε άπαθέσιν* άλλά χαλοίαις έμπιπρ^ν 
**σαν ύλην άθείας δσα χαλ εύόξακτον άχυρον είτε 
φρύγανον, χαλ φωτεεναίς δέ χαλ λαμπραές διά τήν 
Οεολογιχήν έχφανσιν άλλά χαλ πανσόφοις ώ; πυρδς 
μένος πνέειν, ούκουν τού χατά (5ητορείαν ή λοιπή ν 
σοφιστεέαν, του δέ χατά τδν ύπέρσεμνον Κύριον, 
δς καλ τοιούτον πύρ ήλθε βαλείν είς τδν κόσμον 
φώς αύτδς είς έχείνον άλλως έληλυθώς, χαλ τούς 

Ibeologica lueem et clariiaiem exiendmu, irao ei 
omnigcientiae ignem efflani et docirixaj fonies re-
cluduai, ipeumque Dominain tnaxime veaeraiidum 
qui veoit laleni ignetu auper mundum projeeturua. 
Ipea lux apparuit et pbiloeapbot muadaaog, quo-
rom lingua reaonuit, iu lerraai vocavit; iniiialorea 
aniem ceekeatea et divinos tbidem recondMU, na-
beui igotferaiD noiialranda, et iinguat gpiriluatei 
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igniias in angeUcae transformando quae bumanie Α μ*ν 
(ΤΟφ ίστάς των γηίνων , ών ή γλωσσά διήλβ? 

linguis superiorea eesent, quippe quae Spiritus προσφυώς είπείν, έπλ τής γής απήγαγε· τους ού-
daciylo tacta? essent, el quab mumlo salutaria easent ρανομύστας δ* καλ θεομήτορος άντεισαγαγών έπαρ-
peallcndo resouareat, ui etiam ii qui a aaticlis £ησίασε γλωσσόκομον , oTov αύτοίς παραφήναςτδ 
discipulia initiati essenl novis liuguls loquerentur πυμίμορφον εκείνον νέφος , χαί πνβυματο̂ όροις 
mirum in modum secundum David, Jittguig dico γλώσσαις ώς oTov iv χυρλ τάς εκείνων στομώσας 
quas naaquain didiceranl. HU eniin linguis opaa. χαλ έμπυρεύσας άγνώς είς άγγελικάς, ώς ύχερ. 
crat loqui coalra vanos , et sic Dei Spiriluro βάντας γλώσσαν άπασαν τήν χατ' άνθρωπον, άγγέ-
tcslari et coeleslia annnntiare. Si eniro atbeis a λων γλώσσαις λαλείν, ψηλαφωμέναις δαχτύλφ Πνΐυ· 
linguis labor et difficullas nascitur, piis econtra ματος,καλ ψάλλουσα ι ς χαλάπηχοόσαις τά τψχοαμω 
dulcedo ιιΐ roel accedit, αϊ linguse aniiquorum po- σωτήρια* ίνα χαλ oi διά τών αγίων μαθητών μυιτα-
pnlorum, quibus ltix immensa accenaa est et quae γωγούμενοι λαλούντων γλώσσαις χαιναίς, λάγοιεν 
in aerem ascendit, pesaimi regis ia auxiliuro, sunt μετά θαύματος έχ τών τού Δαβίδ γλώσσας άχοΰοαι 
burailialae in miserias vitae buman». Praesenlis ας έγνων ουδέποτε - καλ ώς έχρήν χατά τών λήρων 
auiem fesli linguao et qui iis illuminati sunt Deo γλωσσαλγιών γλώσσας ταύτας ένθέους πεμφθήναι 
reguJQQ Regi se addixerunt. Trinitatis enim ignera ού δυσπραγούσας άλγείν, άλλά τεθεραπευμένοκ 
continent, qui res exleras non comburit. Quia λαχούσας λαλείν * χαλ ώς τοίς μέν άθέοις χότο; 
enim cura vcmo violenlo desuper venit, non sicut χαλ πόνος ύπδ ταίς γλώσσαις, τοίς δέ ένΟέοις ήδυσμα 
tonilru ct coatra legem nataralem in lingaas flam- υπέρ μέλι, χαλ ώς αί μέν σύμφυλοι τοίς πάλαι 
meas incidit; sed illuminat el perficit luirum in λαοίς, χαλ ταίς τότε φυλαίς γλώσσαι, δτε χαλ ή 
modum eos qui sic illa luce praediti fuerunl, et μικρού δέουσα πεντηκοντάπηχυς έξανήπτο φ/.ός, 
tanquam venlo violento qui Spirilus sancii virtull χαλ είς αίθέρα έφιλονείχει άναβήναι, βαειλέως τε 
inest, ad Patrem lumiaum perdacit. ήσαν κακίστου, καλ κάτω συρόμεναι χαλ ταπεινή 
χαλ χουν συρφετού βιωτικού κατέχουσαι* τής δέ νύν εορτής αί γλώσσαι καλ δσοι δέ σοφίζονται δι* αυτών 
τού πάνυ αγαθού παμβασιλέως θεού πεφύκασιν * οί καλ περλ πύρ ίχουσι τούτο στρεφόμενοι Τριαδι-
χδν, ούτε τούς εντός αυτού φλέγον ούτε πλαγιάζον καλ έκτρέχον ε Ες έμπρησμδν τών πέριξ, ού τδ χαι-
νοτατον καλ δτι άνωθεν κατασκήπτόν μετά βιαίας πνοής, ού κεραύνιον εμπίπτει άποπάλλον μερισμφ 
καραδόξω γλώσσας φλογέας, άλλά φωτίζει καλ αποτελεί θαυμάσιον τδ τούς ούτω φωτισθέντας δι' αυ
τού άναρπάζεσθαι, ώς διά πνεύματος βιαίου τής κατά τδ άγιον Πνεύμα δυνάμεως, είς αύτδν δή τδν 
Πατέρα τών φώτων. 

57. Restat illis nobisque dicere quomodo dictio C νζ*» "E™ εκείνον^ χαλ ήμίν λέγειν, xert 
symbotjca, Deum esse igaem , non a raala pboeaice ώς τδ συμβολιχώς μέν γεγραμμένον πύρ είναι τον 
desampium, non eo usque Dominum omniscium βεδν, ού καλώς δέ έκληφθέν τψ καχοσόφφ φοινίκι, 
perdvxisse, at raissis linguis igneis supcr dUci- ές τοσούτον ούκ ένέτρεψε τ',ν πάνσοφον Κύριον, ώ,' 
poloa euos vmficam Spiritus sancli virtutein opere Ιδού καλ γλώσσαις πυρίναις ταύταις έπιπεμι»μ> 
viaibrli et quod mentem supernataralem denolet, ναις τοίς αυτού μαθηταίς, τήν ζωοποιδν τού αγίου 
iadicaret. Unde cogooacimua sermonem quoque Πνεύματος παραδηλούν δύναμιν καλ ένέργειαν αί-
aposlolicum igneum evasisse, et quod fiilgora ra- σθητψ σεμνψ πράγματι παραδηλούντι νόημα viup-
liooe apiriluali apostolia ccelitus imipissa euat, φυές * δι* ού καταλαμβάνομεν, καλ ώς οία πνρίνην 
quae impie audienies non ad cantaoi exciiaruiit. λαλιάν γενήσεσθαιτήν άποστολιχήν· καλ ώς άστρι-
Per fulgura autem non simpliciter tonitra voces παλ νοητώς πληθυνθήσονται θεόθεν τοίς Ιεροϊς άπο-
aobaudiendae erunl, quales aliunde cognovimus , στόλοις, ταράσσουσαι ψαλμιχώς τούς μή ένθέως 
eed loailra filii. Toniiru enim iinpellente el ipsi άκρωομένους · αί δή άστραπαλ λέγοιντο άν ού oowal 
et posl ipsos magisiri loculi sunl; quo quidem απλώς βροντής, οποίαν άλλοθι έγνωμεν, άλλά βρον-
aenan et Joannee toaitru filius, sicut et fulgur di- τής έκγονοι* βροντολάλοι γάρ καλ^ύτολ χαλ οί μετ' 
viiHim istius loniiru effectus eat, quia non modo ^ αυτούς διδάσκαλοι * όποίψ λόγψ καλ ό θεολογικώ-
vila Deo digna per virginiUlem effuUil, sed etiam τατος Ιωάννης βροντής υίδς, καθότι καλ ένθεος 
tbeologico sensu. Si autem linguaa secunducn αστραπή τοιαύτης βροντής έκγονος, διά τδ έξαστρά-
gentes lingaia oppoaantur , apostolic» quoque ψάι ού μόνον θεοπρεπεί φανότητι βίου διά παρθε-
ηοιι, sicul dietum est, ebrieUtis efiectus faere, νίας, άλλά καλ θεολογικώς * εί δέ γλώσσαι γ*ώ** 
qnippe quo spiriuialiler et barmonice inier ae eon- σαις αί κατά έθνη αντίκεινται, άλλά αί άχοοτολίχαΐ, 
apirant. Quare quae desuper aunt lingiMe, igneee εί καλ κατά τδν ούτως είπόντα δίχα φρονέουσι τψ 
habendae suot. κατά δόχησιν μέθης παρακούσματι, άλλοις γουν 
συμφώνούσιν έκείναι πνευματικώς, καλ είς έν αρμονίας έρχονται * δτε καλ ή ν τινας λέγειν, ώς >' 
μέν άνοιθεν γλώσσαι, γλώσσαι πυρός. 

58. Quod vero ipsae operaniar, noa ignis, non νη'. "Ο δέ αύταλ ποιούσιν, ού·. πυρδς έργον, ουδέ 
fulgoris aul rerum in maudo ignearum opue eunt, αστραπής, ούδ* άλλων δπόσα πυρά είσιν έν *ψ 
sed lucis epiritalia more angeloe eymbolice irans- κόσμψ, φλογδς δέ νοερά.-, δποία καλ τούς αγγέλους 
figurat; quam qui babel, non lumen C6t siagulari- ούκου* ειδοποιεί, άλλά συμβολογραφεί, ήν * 
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©5τε σώς έστι χαταμόνας, ούτε νους 6 τυχών, άλλά Α ler, nequa inlelleclus, eed mene toclfera e Patre 
φωσφόρος νους τοΰ τών φώτων Πατρδς άποπαλλό-
μενος, χαλ τ$ κατ* άνθρωπον φωτοφανεία ένούμε-
νος, χαλ προσεπαύξων τήν χατ' αύτδν ένέργειαν, καλ 
Ιξ άνθρωπίνης μεταποιών είς θ ε ία ν χα\ άποστολι-
χήν, καλ οίαν μή φαντάζειν, ή τους αγίους άπο-
«όλοος, ή τους αποστολικούς είς έρμάς, άλλά χαλ 
είς φύσιν βεού θερμότερον, Ινα βεδς θεών ούτω τών 
Αποστόλων δ Κύρκος λέγοιτο, δ σΰν τψ πληθύνει ν 
όράοεις ποτέ σεμνώς πυροέσσας, έμφανίσας νύν 
χαί γλώσσας πυρίνας είς μυστήριον , έχπλήττειν 
ααα καλ σοφίζειν τούς ζητητικόύς δυνάμενος · οδ 
τδ άξιάγαστον έπελθείν βραχυλογικώς, ούτω συμ-
δολογραφείται, χαθά ψάλλει ό μελωδός· Πνεύματος 
μεν τοΰ αγιοτάτου σύμβολον ή πνοή · τδ δέ χατ' 
αδτήν βίαιον, τήν έχείνου δύναμιν υπογράφει ώς 
θεού τών δυνάμεων · τδ δέ πύρ τδ χαλ φλογερδν 
έμα χαλ φωτιστιχδν τής θεότητος · ών ή προχείρι-
«ί «ρδς τά υποκείμενα , αί δέ γλώσσαι σοφίας 

luminum progrediens et illaminaiioni secundum 
Iiominem addila el facnltates adaugeag, qnasex 
bumanis tn divinas ct apostolicas, imo iu natnram 
Pei calidiorem transformat, ut I>cus deornm sic 
apostolorum Domious vocarelur, qui visiones 
igneae rouUiplicare, et nunc lingtias igniias in my-
ateriis manifeslare, eos autem qui circa quaestiones 
versanlur permovere et ad menlem reducere talet; 
cojus miracula, ul breviter dicaro, eymbolice \re-
presentanlur, ut poeta cantat: Spiritus sancli sym-
bolum ventue; cujus porro vioa sicutDei viriutum 
exprimii, ignem autem fulminantem et ilhisirantero 
divinitalis opus exbibel, cujus praaeniia ad ree 

R praesentee speciat, elqua in re linguae eapienttam 
indicant; cujas etiam abyesl apnd Deurn flumiaa 
iis fluunl qui inde bibare et isia ad commanem 
uiilltatem exaallare digni sant. Sed haae hao 
teaus. 

Ινδειξις· αβύσσου παρά τψ θεψ ύπερκεχυμένης ποταμολ έξερεύγονται τοίς χαλ πίνειν άξίοις, χαλ 
άλίως δέ έξαντλείν είς χοινήν ώφέλειαν. Άλλά ταύτα μέν είς τοσούτον χαλ ύφ' ημών περιειργάσθω. 

νθ'. Ή δέ Βιαία πνοή πρδς διαστολήν μέν είρη-
ται μή τοιαύτης πνοής, οποία τις χαλ ή χαθωμιλη-
μένη αύρα πραεΐα, χαλ τδ διασυρίζον πνεύμα τής 
δρόσου, "Εστι δέ ούχ ούτω βιαία, ώς ή τοΰ νότου ή 
τήν Έρυθράν θάλασσαν χατατεμούσα είς διαιρέσεις,, 
χαι ή τοίς τέκνοις τοΰ μαχαριωτάτου Ίώβ οίχον 
έπιχατασείσαοα είς απώλεια ν. Διδ ουδέ χαταφορι-
χωςνΰν τδ πνοή βιαία είρηται, άλλ' έπλ σεμνότητι 
μάλλον* βιαία γάρ ή Ισχυρά χαλ ένδύναμος, χαλ λέ
γεται ούτω παρά τήν βίαν, ήτις ήν δύναμις έν τοίς 

59. Vioteniue porro ventua ab eo dieiingtritur 
qui duici aura adest et qui vocem agitat. Non eet 
lamen violentia vcnii qui mare Rubrum in pariea 
diviait, et qui beatiseimi Job fllios acdificii awb 
ruiaa consepelmt. Quareeiiam nunc quidem non 
ob TioleDiiam, aed propier eolemniiatem venlus 
prsedicatar. Violentia enim foriis eslet a y» deri 
vatur, qnae apud antiquos virtu» sonat et de qno 
muUus sermo est. Hinc enim vila quoque originein 
ducit. Qui enim mulluro vilse hiiinanx habec, ia 

πάλαι, χαλ Ιπαινον είχε πολύν * διδ χαλ τδν βίον αυτή C quoque virlaie raagna pollet. Quae aulem apotl 
«χράγει. *0 γάρ άλις έχων τοΰ χατά χόσμον βίου, 
έχείνο; χαλ δύναμιν πλουτεί πολυειδή * τήν μέντοι 
χαρά τοϊς άρτι λεγομένην βίαν τήν άπάνθρωπον 
χαλ τυραννιχήν, χαλ δι* αυτήν κολαζομένην χατ4 έχ-
δίχησιν, ύπέρβιον ύβριν οί σοφο\ έλεγον * οίδασι δέ 
χαλ οί πεζολόγοι Ρήτορες έπλ ενάρετου σημασίας τδ 
βίαιον έπιχείρησίν τινα γέννα ία ν λυτιχήν αντιθέσεως 
τφ τού βιαίου χαλοΰντες ονόματι * τήν δέ λέξιν του 
γλωττήματος όθεν είληφεν ό μελψδδς ούχ οίδα. Εί-
χδςδέ έν τψ μυρίψ χαλ άπεριελεύστψ λεκτιχφ χύ-
μιτι, ψιάδα παρεγκεχύσθα* που ήμίν άθεώρητον τδ 
γλωττώγλωττήσω" έξ ου χαλ ή γραμματική λέξις 
τδ γλωσσηματιχόν. ϋαταγλώττισμα μέντοι οίδ χ μεν 
έχ τού καταγλωττίζω βήματος, καλ άλλα δέ τοιαύτα 

itostratea vie lyrannica ei inbamana audit, qusequo 
a legislaloribus poenam dai, cam philoeopbi ni-
miam insolenliaro vocitarunt. Sed padesfre« quo-
que acriptores cum voce βίαιο ν antiibeeiu con-
janganl el boc soneu adbibent. Uode vero 
γλωττήματος vocem poeia sumpaerit igooro. Forle 
autem ia vocabulorum turba guttula per γλωττώ 
γλοιττήσω dialillavit, unde etiam apod gramma-
ticoe γλωσσηματιχόν. Καταγλώττισμα quideni a 
verbo καταγλωττίζω derivaium aotimas, ui eialia 
aimilta, ut κατεγλωττισμένος. Quod si alicubi 
aqaa loqoeae legitur, ventum quoque loquealem 
diviaiiua et mediate dixerit,*ob χαταγλωττήματα 
focern cum vento diviso. 

τινα, έν οίς χαλ έ χατεγλωττισμένος. ΕΙ δέ λάλον ύδωρ έ^έθη που δεξιώς, είποιάντις χαλ λάλον ταύ ν 

την τήν πνοήν ένθέως τε καλ ουδέ άπροσφυώς, διά τά είρημένα χαταγλωττήματα μετά τής διειλημμέ-
ντης πνοής» 

ξ. Τδ δέ, νείμας τύ Πνεύμα, ταύτδν έστι τψ δια- D 
μερίσας * μερίζεται δέ αύτδ ούχ άλλως άλλ' ή κατά 
τήν έκάστω χαλ τότε δεδομένην καλ μέχρι νύν δι-
δομένην χάριν έχ τοΰ θεού, δς άλλοις άλλα δίδωσιν 
ώς εκείνος έπε κρίνει, καλ ούδ* άν παύσηται ποιών 
τούτο διαπαντός. Εί δέ τις άλλον τινά βλέπων πλε-
ονεχτούντα χαρίσμασι βιάζεται τδ έχ περισσού, ούκ 
ά> όκνήση δ χαριτοθότης βεδς είπείν καλ πρδς εκεί
νον, ώς Αρκεί σοι ή χάρις μου * προθέμένος ίσω; και 
τδ, Ή δύναμίς μου έν άσθενεία τ&λειοΰται. Εί γάρ 

60. Quod άύί^νείμας'βρΐΗΐυπι dicUitr, idam cet 
ac διαμερίσας. Diairibuilur autem non aliier ac 
aacunduai graliam qua? ouique dau eai a Dco, qui 
aliia alia distribuii, aicui illc quidero judicat, ei 
quod facere naaquamcesaabii. Si quis auieoi alium 
graiia superabuodanlem videaa vim inde paiilur, 
Deua cbarismalum dalor dicere poterit ad eum: 
c SaiBcittibigraiia raea;» addens illud quoque: 
t Vktus roea indebilUaie perflcitur.j— * Si tu euim 
dvbilis es, nulla ex me siuapla grafia, ego, inquit, 
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tn vtrtole mea dobilitaiem implebo. ι Scianduro ^ καλ σύ άσθενείν φή;, μή λαβών έξ έμού χάριτος 

έπιβολήν, άλλ' έγώ, φησλ, τ% έν έμολ δυνάμει ανα
πληρώσω τήν κατά ασθένεια ν. Ίστέον δέ καλ δτι τδ 
νείμας, οδ προκατάρχει τδ νέμω, έξ οδ δ νόμος, 
εμφαίνει καλ είς νόμον γενέσθαι τοις άγέοις από
στολοι; καλ μαθηταίς του Χρίστου τήν σήμερον δια-
νομήν πρδς αυτούς του άγιωτάτου Πνεύματος, ώς 
χαλ έν τοίς έξης φανήαεται * ώστε ταύτην εύ διαθέ-

Butem quod illud νείμας, quod derivatar a νέμω, 
nndeeL νόμος, indicat, quod hodierna Spirilus distri-
bulio apoetolisetdiatfpuiisCbrisii in legem abierit, 
ut, distribiitione rHe facta, sacvndum praece-
pttim Qoelrum, nobia ieraelilis' Ipgislatore* faeti 
auni, qui par ipsoe menles Deum videatea facti 
anmus. 
μενοι καθά υπέρ ημών ένετάλθησαν, χαλ νομοθέται γεγόνασιν ήμίν τοΤς κυρίως Ίσραηλίταις, ο! δηλον. 
ότι διά μέσων αυτών καλ δι" αυτούς νόες τδν θεδν δρώντες γεγόναμεν. 

61. Ύπέσχετο deinde, quod dicii, synlaxeos nor-
main tranagrediιur.illudqaoqιιeέpγovγάpέκπεράvας 
omnes operis ditiui parteg snperat. Salalanda vero 
vox ύπέσχετο abύπέσχεv derifaia, qna utimur, bu-
militalis aub specie, in ύπέσχεν αυχένα, τήν χείρα, 

ξα'. Τδ δέ ύπέσχετο άναχθέν κατά ύπέρβασιν συν
τάξεως* είς τδ έργον γάρ έκπεράνας, διαβαίνει έχεί
θεν καλ είς δλα κατά κοινού τά τού θείου έργου με
ρικά. Δεξιωτιχή δέ λέξις τδ ύπέσχετο, έξω ρ μη μένη 
τού ύπέσχεν, ού χρήσις έν τφ ύπέσχεν αυχένα τα· 

id est, salatandi formula subjecit ae manoi distri- Β χεινώσεως λόγψ * καλ έν τψ ύπέσχε τήν χείρα, 
butmii. Sicenim quodammodoetiam Cbristua Salva-
*or diecipulis euis proniisit, per condescendenliam 
aese coaimunicando, el beneOcium pollicendo ami-
cis, qui ipsi ad bonam oblalum ee accoaimodare 
e4 gratiaa refcrre debebaat. Qood ai alHer isia 
verba iaicrpreteris, cunjunctivum ύπέσχετο sensum 
habel. Patet eniin qnod ie qui aliquid promittii, 
pnetiptie auiem varis amicis, ab bis ienetur ei 
quasi debito obligatur. Cum bls auteip vocibos 
ύπισχνείσθαι quoque ejuBdem naiuraa eat, eicul ei 
ύπέσχετο, ei alia eimilia. 
δέ τοϊς τοιουτοις Ιήμασι χαλ τύ ύπισχνείσθαι 
τοιαύτα. 

Oirmu* tertia odoe. 1 

Effregit ventris aterilis vincula, 
Injuriamque iiitolerabileoi fecundae 
Sola oratio proplietissas olim 
Annae, ferentis spirUum contriium 
Ad potenlem et Deum scieniiarum. 

62. Hujus tertii caraiiiti» aexua juxla quamdam 
tcnmssimam mentem a iestivo subjecto depeodena, 
in ctlera ipsius textura rebue aanctse Anna pro-
pbetiaere componiiar: hoc flt ex tege psallendi 
per nexam quem illius orauo paral tertia carmina 
dirSgcniibas. Dicit ergo eacer ille poeta, slraal 
pulchrum cbriatiann consequemi» precnmqae sy-
eiema, necnon aanctam Annam exornans, rera adeo 
esse putcbram orare, ela Deo mellora precari,at 
insolubilea compedes et viacula non parientis ob 
sterilitatera venlria Ann», quam Scripiura decla-
rat prophetiasam non quoddam donum, qualia 
roagna fiunt apud hominee, sed solo Deo chara, 
precaiio mulferie calarailatem patieniis, disrape* 
rit, illamque tandem libaram in pace per vitam 
ob fecunditateai ambulare permieerit. Siaiiiu au-
lem eadem oraiio aiinul aaslalU et injnrias aut 
exprobratlones qaas ex invidie patiebatur Aana, 
ac preaerlim ex fecunda beataqae ob prolem Pbe-
nenna. Qui nibil allud Yalenies maledicere contra 
castam et Deum timenlem propbeiissam Annam, 
ex inepta eteritltatis raiione, qnaai ratio crtnti-
nandi iude penderci, calumniabaatur eani ul uia-

ήγουν ύπέθετο καλ ύποκάτω έσχε της δωρουμένης 
χειρδς λόγψ δεξιώσεως. Ούτω γάρ τρόπον τινά χαι 
ό Σωτήρ Χριστδς ύπέσχετο τοίς μαθηταίς, οία 
συγκαταβάσεως ταπεινοποιού χάριν έαυτδν ύπο-
σχών · χαλ έπαγγειλάμενος ευεργεσία ν φίλοις όφεί-
λουσιν εαυτούς άνθυποσχείν είς τε ύποδοχήν τοΰ 
διδομένου αγαθού, καλ είς άπόδοσιν άντιχάριτος · 
καλ άλλως δέ τή λέξει έπιβαλείν, συνδετική ν έννοιαν 
έχει τδ ύπέσχετο. Δήλον γάρ ώς δ υποσχόμενος ιι, 
καλ μάλιστα φίλοις γνησίοις, ίσχεται ύπ* εκείνων ή 
έχεται εκείνων, ή ενέχεται ώσπερ χρέει. Συστοιχεί 

ακολούθως δέ καλ τδ ύπέσχετο, καλ όπόσα δέ άλλα 

C 'φδής τρίτης εΙρμός. 
IV. "Ε^ίηξε γαστρδς ήτεκνωμένης πέδας, 

"Γβριν τε δυσκάθεκτον εύτεκνουμένης 
Μόνη προσευχή τής προφήτιδος πάλαι 
"Αννης, φερούσης πνεύμα συντετρχμμένον 
Πρδς τδν δυνάστην καλ θεδν τών γνώσεων. 

ξβ*. Ό είρμδς τής ενταύθα τρίτης φδής κατά 
πάνυ βραχύν τινα νούν παραπτδμενος τής εορτα
στικής υποθέσεως τψ λοιπψ αύτου Οφει τών κατά 
τήν προφήτιν άγίαν "Αννην έχεται, νόμψ είρμολο· 
γίας ψαλμψδικής, ήχ καλ ή προσευχή εκείνης αρ-
τύει τοίς μεταχειριζομένοις τάς τρίτας φδάς. Λέγει 
ούν δ ίερδς ούτος ποιητής, άποσεμνύνων &μα καλ το 
καλδν χρήμα τής Χριστιανικής ακολουθίας καλ εύ-

^ χής, καλ τήν άγίαν δέ "Ανναν, βτι τοσούτον χαί 
τοιούτον έστι καλδν τδ προσεύχεσθαι, χαλ αίτείοθαι 
παρά θεού τά κρείττονα, ώστε τάς άλυτους πέδας 
καλ τά δεσμά τής διά στ εί ρω σιν άτεκνούσης γαστρος 
τής κατά τήν "Ανναν τήν, ώς ή Γραφή άποδείχνυσί, 
προφήτιν, ού δωρεά τις, όπόσαι παρ9 άνθρώποις μι-
γάλαι, άλλά μόνη φίλη θεψ προσευχή τη ; πασνού-
σης τδ κακδν γυναικός ί ιέ^^ξε, καλ απέλυσε λοιχδν 
έκείνην έλευθέραν έν εΙρήνη χατά βίον πορεύεοθαι 
διά τοΰ τεκνοποιήσασθαι. Αύτίχα δέ συναπεφόρτισιν 
ή αυτή προσευχή χαλ τάς ύβρεις είτουν όνειδΊσμους, 
ούς ή "Αννα έχ τών έριθευόντων χαχοζήλως έπαοχε, 
χαλ μάλιστα έχ τής εύτέκνου Φενάννης, τής καλ πο
λυτέκνου* οί άλλο κατειπείν μηδέν έχοντες τής 
καθαράς καλ θεδν θιοκτευούσης "Αννης, καλ fcx 
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τούτο προφήτιδος, έχ τής κατά τήν άτεκνίαν ούχ Α nifeaum pecoatticetu et ideo lYociura ventris a 
ιδτέχνβυ αΐτιολογίας, ώς εί χα\ έγκλημα ήν έξ αυ
τής έχαγόμενον, εκείνη ν έ χ αχολογούν, οία δηλαδή 
άμαρτωλδν ούσαν, χαί δι* αύτδ χαρπδν κοιλίας Ιχ 
θεού μή λαμβάνουσα* · λυπησομένην μέν πάντως 
χαλ αυτήν έν τφ τίκτε ιν, χαιρήσουσαν δέ μετά τό-
χον, δτι έγεννήθη δι* αυτής άνθρωπος αίς τδν κό* 
σμον, κα\ διά τούτο μή παραχωρουμένην θεόθεν 
συλλαβέσθαι κα\ τεκεϊν, Γνα μή χαί ρε ι ν αύτ} γέ
νοιτο ποτε* έ^άγη δε, φησλν, ό της άτεκνίας δεσμδς 
τ} αγία εκείνη "Αννη, τεκούση ού πολλούς, άλλά 
ένα μέγαν, τδν φερωνύμως θεαίτητον Σαμουήλ διά 
προσευχής, ού τής απλής χαλ ώς έτυχεν, ήν οί πολ
λοί άκροις μδνοις έκπνέομεν χείλεσιν, έξοσ ιού μενοι 

0θο non eufipicieulem ; Iristitiam enim proraua 
etiam in pariendo babniaset; aed poat pariuin, 
betiUam, quod ex ipsa boroo geniiua «aset in mur*-
dum; et idcirco non obliuuerat a Deo concip^re et 
parere, naquaado gaadtre ipsi dareiur, Rupiina 
eet aaiem, inquit, steriliuiU vinculum ilii aanctat 
Annae, qase peperitnon eauUoi,sed uaura magnxm^ 
cognomine petitum a Deo, vel Saaauei, per oratio-
nem, non simplicem, quam pleriqua suramis lanium 
kbiia efflamus, respirare simul el orare saacte 
eiodentea, sed quam efflagiiabal, aupplicana cam 
contdiiane cordis Deaai, qui cuacia poteatai aoiu 
Talie igiiur totiua uexue senleiiiia* 

άναπνεϊν &μα χαλ εύχεσθαι, άλλά ήν εύξατο, προσάγουσα δέησιν μετά συντριβής ψυχής τφ θεφ τφ 
«άντα χαλ δυναμένφ χαλ γινώσκοντι. Καλ τοιαύτη μέν ή έννοια τού δλον είρμον. # 

{γ*. "Ο δέείς νους 6 έπλ βραχύ της πανηγυριζο- Β 65* Unue autem tlle eentns, «t dlrimas, a d M 
μένης, ώς έφαμεν, εορτής έχόμενος, τδ συντετριμ-
μένον έστλ πνεύμα της "Αννης, δ χαλ αύτδ χάροσμά 
ιοτι άγιον τοίς άγαθοίς άνθρώπο*ς θεόθεν, ήγουν 
ώσπερ έχ τού Πατρδς χαλ τον Υίού, ούτω χαλ τού 
έορταζομένου άγιωτάτου Πνεύματος. Ουδέν γάρ 
έστιν έν ήμίν άγαθδν, δ μή κατήλθεν άνωθεν * τών 
έέ έν τφ είρμφ λέξεων τδ μέν4^ηξε ήν γραφήνατ 
χαλ έλυσε * λύονται γάρ ώσπερ δεσμά, ούτω χαλ 
πέοχι * κατά τδ, Avcor to υπόδημα έκ τώτ αοδώτ 
σου* ύποδησαί τε γάρ καλ δεσμήσαι σύστοιχα είσι, 
χαλ ή πέδη δεσμός τις ούσα, ποδλ παρωνόμασται * 
άο ταυτόν τι πέδας λύσαι, χαλ έχ ποδών υπόδημα 
λύσαι· "Εκδηλον δέ μάλιστα τδ 0ηθέν έξ ετέρας με
λωδίας, έν ή λέγεται δ θεδς λύσαι, ταύτδν θ' είπείν 

sotamailate peadcne, comrUa» est Aanfe ipiritua, 
qui el ipae saaclam ett charisraa bonis bomintbtia 
venien* a Deo, seo, quemaduodum a Patre Filich-
quo, sic el a aaoctieximo Spirita cujas lYatam 
Atfiwtis. Nibil enlm in aobia eat boiii, quod non 
deacaodai ab alio. Ex vocibue auieai aeqaeto, var-
bum rxpif poterat etiam acribi i t i r i i . Sicut entm 
aoivuamr vinctria, aic t l compedee, juxta iltvd: 
Soiw c*leea\*enium ex pedibu* tuu* Sabligare 
enlni vindreque ejusdam auut ordinia, et eam 
viocolura quoddam esl compaa, a pede cogao* 
roinalar. Ideo idem eat aolvere compedea, at ex 
pedibi» calceamentum eolvere. liaxino vero quod 
dieiflaaa manifealum eslex alia raelodia, qua legK 

ρ*ήξαι τά άλυτα της άτεκνίας δεσμά τή μητρλ τής C tor Deaa aolvfese, vel, quod idem est, rupisse ia-
^εομήτορος. Τοιούτφ δέ λόγφ έπ' αυτής έλύθη, ύ 
έστιν ερ^Μιγη, δσα καλ στενός τις θεσμός χαλ ά£-
ίηκτος ή άρά τού έν λύπαις τίκτειν τάς μετά τήν 
Εύαν- έχφαίνεται δέ ή Ρηθείσα Ισοδυναμία του (&ή-
ξαι χαλ λύσαι έν τφ, Τά δεσμά θια^ήξας τού φϊου, 
έλυσε τού θανάτου τδ κατ άχρι μα - καλ ούτω μέν είχε 
Ύράψαι ό μελφθδς, άντλ τού f ̂ |5ηξε, τδ Ιλυσε · προε-
χρίθη δέ ενταύθα τδ ^ήξαι τού λύσαι, χαλ διά τύ 
σεμνδν μέν ίσως τής φράσεως, χαλ ούτω φάναι, 0οι-
(ητιχόν * μάλιστα δέ πρδς Ιμφασιν χαλ τής του 
δεσμού στε££ότητος, καλ τής ταχύτατης έκλύσεως · 
ακολούθως γάρ τφ είπόντι δεσμούς άληκτους, άλυ
τους* £ήγνυνται μέν ot σίδηροι καλ δσοι ούτωσκλη-

aolubilla aieriliialia viocula matris Deiparae. Simiii 
raiione propter ipaam solata val rupla est, qaaai 
totidara quoddam el firmieeimumviticalum, maledi-
ctio qua in maorore pariunt post Evam malieree* 
tfaoifeatalurlaulemdicta polaslaa aequalia verboram 
rxpiiM et »olvis$e9 in hoc: Ruptis inferni vfeculis, 
mortie eotTiteonlenLiam. Ει ita qaidem aeribere poie-
ral canior pro verbo rupit verbum $olvit. Hic aulem 
verbom ^ήξαι vorbo λύσαι fuil anlepoaitam, qaia 
dioito aeque honeeta eat, ei, itt iia dicam, soiiora; 
sed prttserlim ad oalendcndam vtacnli durittam at 
•olaliooia celeriutem. Gongruenier enim dixi i : 
tineuia infragiHa et inaolabilia ; rumpuDtur qui-

ρολ ομοίως αύτοίς · οποίος καλό έν Έφέσψ άργύ- ρ dera ferrea ei qaa3 alia simt eimiliter itlla Ihira, 
ρεος, δν 6 μέγας Αλέξανδρος έ^ηξε κρούσας ξίφει· 
λύονται δέ δσοι άναγνάμχτεσθαι δύνανται · δηλοί δέ 
τδ σβμνδν τής λέξεως καλ ή παραγωγή αυτής · έχ 
τοΰ ρώ γάρ τδ δύναμαι χαθά ή (5ώσις, ούτω καλ τδ 
ίήσσειν παράγεται. 

ξο'. Τδ δέ γαστρδς πέδας, διαστολή έστιν έτεροίων 
πολυειδών δεσμών. Ούκ άδηλο ν δέ ώς έπλ ποδών κυ
ρίως ή πέδη, δθεν καλ παρήχθαι φαίνεται* δεσμολ 
oi πάντως γαστρδς πολλοί, δθεν διαστολής χάριν 
κείται τδ ήτεκνωμένης · δοκεϊ γάρ πεπεδήσθαι καλ 
νηδυς άτεκνος παρά τδ μή εύδρομείν δύνασθαι είς 
το τά εαυτής ένεργείν. £ί δέ ζητείν έθέλει τις τί τδ 

qoale erat argenteom Bpbesi, quod Alexander Ma-
gmis enae disrupit; aolTaatur aeiem qtueconque 
possunl enodari. Oatendii autem etiam didionis 
magniiiceatiam ejus derivatio : ex £ώ naroque 
poieiia sum , . elcul ^ώσις , aic etiam (5ήσσειν 
derivatar. 

64. Compea aiitem veritris est distinciio caete-
rorutit vhiculoroia qaae muUiformia sonu Non ob-
scurum «st pro pedibua esae proprie compedem, 
uade quoque derivari videtur. Yentris auicm 
vineula cum omnino niulta suai, disiinclionis gra-
lia pouitur boo : iafecundi. Videtar euiin compe-
dibusiigari slerilis uierus, eo quod non excurrere 
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•alet ad eonwi quae sibi propria ftuni efficaciam. Si Α άτεχνοΰν τήν προφήτιν * πάντως γάρ χαθά το άτε-

χνοΰν άτεκνοί τινα , ώς οίδαμεν, Ιχ των άτεχνούν-
των υδάτων, ούτω καλ τδ άτεκνούμενον Οπό τίνος 
άτεκνούντος άτεκνούται * μαθήσεται ώς πήρωεις 
μέν φύσεως ήτέχνωσεν Ικείνην, *6ποίας πολλές α! 
μήτραι πάσχουσιν * δ δέ βεδς ύγιώσας είς εδτεχνίεν 
έπέ^ωσεν. 

qaia autem quaerere vult quid prophetiasam orbanst 
prole; sicut enim omnino slerilitas femiaam steri-
iem reddit, ut scinius, ex humoribtu aterilitatem 
generantibus, sk eiiam quod est elerile a quodam 
aterilitatis auctoreeterile faetum est; discet naluro 
quidem paralysi, qua multje afficiunlur matricea, 
aam fuieee aterilem factam, sed a Deo aanata per 
aobolem coimlail. 

65. latolerandam anlem injtiriam, violetitas, ot 
didom eat̂  de eareniia prolia exprobrationes, in-
telligendum est: injuriae giquidem illae eunt apacies, 
maxime cum in cufe mordeat audieates, in profun-
dum anim* peneiraat; el luac intolerabiles eunt; 
nam diflicile esl et exprobraiionem passo, dolorein 
conlinenti quasique decoqueoli non aliquo inodo Β ώς οίον καταπέψαντι, μή άντιλυπήσαι δχοΜοδν, 

ξε'. Ύβριν δέ δυσχάθεκτον τούς έπ\ τ§ άτεχνία, 
ώς έ££έθη, καταφοριχους δνειδισμοΰς νοητέον 
ύβρεως γάρ τι χαλ αύτολ είδος, χα\ μάλισθ' οταν h 1 

χρψ δάκνουσι τού; άχούοντας, ές βάθους παραγό
μενοι ψυχής · δτε κα\ άκάθεκτοί είσιν· ώς δυσχε
ρές δν τψ δνειδιζομένω κατασχόντι τήν λύπη ν, χαί 

vicissini conirisiari. Aliaaaatem tatis iajuria dici 
potest infrenata, non audianti, eed loqnenli: quia 
cuneii quidem serinonea alati sunt, et cili velocea-
qae ex bomiaum ore volant, et hicetiam uianudi 
adroovet et convolal diabolaa, gaudenti eoogaudana 
eoutamelioso. Sicut enim ei qut irascitur et ver-
bera impingft, ira melle dulctor diatillat ia peciore, 
ila etiam ei qui eum ira inaullat; ita ot cum Hero-
doto droere poaaimna qaod, sicut ubi vinuro btbitnr 
verba proferuniur, ita, qnando ira mclle dulcior in 
ejoe corde Hquelit, iasullaliones prorumponi. Nota 
autein quod poeta calumniam infrenatam rbythmo 
eotyleil, quod quidem e secundo verea patet. Poat-
quam euSm in primo dixi&set, venirie vincuium ru-

Έστι δέ χαλ άλλως δυσχάθεκτον ύβριν τήν towutijv 
είπείν, ού τφ άχούοντι, άλλά τφ λαλούντι * διο χε\ 
πάντας μέν λύγους πτερόεντας είναι, χαλ οξείς χα\ 
ταχείς έκπέτεσθαι τού χατ* άνθρωπον τών όδδντων 
Ιρχους * έπιλαμβανομένου τ ι κάντ,αύθα χαί συμκε-
τομένου τού δαίμονος, χαλ χαίροντι τφ ύβριστ) 
συγχαίροντος · Γνα, ώσπερ τφ όργιζομένφ χα\ χλήτ-
τοντι γλυχίων μέλιτος ό θυμδς έν στήθεσι χαταΧεί· 
βεται, ούτω χα\ τφ μετά θυμού ύβρίζοντι* χα\γέ-
νηται λέγειν, ώσπερ χαθ' Ήρόδοτον, οίνου χατιδν-
τος άναπλώειν Ιπβα, ούτω χαλ έπλ του άνθιαθέτως 
υβρίζοντος, δτι γλύχιον ήπερ μέλι καταλειβομένου 
αύτφ θυμού έν καρδία, ύβρεις άναπλέουσι. Σημείου 
σαι δέ δτι δεσμφ τινι ό μελφδδς υπάγει κα\ τ)]ν 

ρ!ι, lum opprobriom inlolerabile subjkit, et insul- C άκάθεκτον ύβριν · καλ δήλον αύτδ έκ τής συντάξεως 
utioui vocem rupit addii, et nos subaudire vult 
qnod sicut quoJ prius ruplum esi, catena fuit, ita 
etiam qnod posiea rnptum fuit, eomdem aenaum 
habet,ei quod sine dubio moeror s*pe bominom 
pungit, idqot eaepe roagia quam ferrum. 

τού δευτέρου στίχου. ΕΙτίών γάρ έν τφ πρώτφ, 'Ε^ 
Ι&ηξε γαστρδς πέδας, είτα έπαγαγών ύβριν τε δυσχέ-
θεκτον, καλ προσαρμόσας κοινού καλ τή τοιαύτη 
ύβρει τδ έ^ηξεν, άφήκεν ημάς νοείνδτι ώσπερ -Λ 
^αγέν ανωτέρω δεσμδς ήν, ούτω χαλ τδ κατώτερο 

έ00ηγμένον δμοιον βχει λδγον * χαλ ούχ Ιστιν άντε ιπχίν ώς ού θλίβει πολλάκις τά λυπηρά τδν άνθρω
πον, καλ χείρον δεσμού. 

66. Vox aatem prole felici* coavebieoter specia 
distinguit injuriam, ut noa puieinas Annam sim-
pliciler alicuade conlumeliaai pati, aad preacriim 
a mulieribus prola felicibus. Altamen ipsta fuerat 
cngitaoduin secundam fortunam non esse neceasa* 
rio bonorum tantum hoiuinum, aed aliquando et 
improboramT ut osiendit illud : c Accepisii, dives, 
bona tua dum viverea, at Lazaros aimililer taala.» 
Yos igitur, muHere pariu felices, vosque, paires 

ξς9. Τδ δέ βϋτβκνονμέτης ίδικεύει τήν ύβριν έχϊ-
τηθες, ίνα μή απλώς ύβρίζεσθαι νοώμεν τήν "Αν
ναν άπδ τών τυχόντων, άλλά καί .μάλιστα ύ π δ τών 
εύτεκνουμένων γυναικών * χαλ μήν έχρήν έχείνας 
ένθυμείσθαι ώς ούκ έξ ανάγκης αί εύπραγίαι των 
ενάρετων μόνον προσώπων είσλν, άλλά ποτε κα\ των 
μή τοιούτων, ώς δηλοί καλ τδ, ΓΑπέλαβες, ώ πλούαιε, 

τά αγαθά σου έν τή ζωή σου, καλ Λάζαρος ομοίως 
κακά.» ΤΩ γούν γυναίκες εύτεκνούμεναι, χα\ ώ πι-

prole gaudentes, ne sic iacaute invebamini contra D τέρες εύτεκνοι, μή κατεπαίρεσθε άπραγμόνως ούχω 
τών φανερώς μέν αγαθών, θυσπραγούντων δε άτε
κνίαν, ίνα μή, τδ Πνεύμα τδ άγιον λυπήσαντες,μετα-
στρέψητε τά καθ* υμάς, ώς όθεδς διακρίνει, δ xri 
διδούς παίδας καλ αφαιρούμενος. Ίστέον δέ κα\ ώ; 
ούκ έξάπαντος μιάς αγαθής γυναικδς ύβρις έλύπει 
τήν "Ανναν, άλλά ή έκ μέρους εκείνης χα\ άλλα δη
λούντα ι πρόσωπα, ή δι* έχείνην τήν μίαν λέγεται ή 
προφήτις βαρύνεσθχι, ώς πολλών προφερόντων είς 
όνειδισμδν αυτή τδ τής Φενάννης εύτεχνον, ΧΛ\ λε
γόντων μητέρα χα\ αυτήν γενέσθαι άν, είπερ 
Οερά-αινα θεού χατ* έχείνην. 

eos qui quidera boai sant, sed orbilate affliguntar, 
ne, poslquain Spirilura sanctum contriataveriite, 
inatationam in hia quse auot ad vos seniiaiis, proui 
Judicabii Deus, qni prolem dat et aufert. Memenio 
aalexn quod non omniao unius bonae molieris 
injuria contrisubai Anaam ; eteaim illinc deraoa-
slrantur aliae, nec per islam solum oioleslari diciiur 
propbetissa, siquidem multae ei exprobrabant, 
Pheneanae fecuaditatem, dicentes mairem at ipsam 
futuram fuisse, si Dei serva, ul iata, fuisset. 



m 1N IIYMNUM PENTECOSTALEM DAMASCENI. 582 
ξ?. Τδδέ μόνη προσευχή τής προφήτιδος ύπεξαί- Α 67. Ηο<5 aulem sola propheiiestt prtcalio, se-

p:t τών άλλων θείων προσφορών τήν καθαράν προσ-
ευχήν, ήν χαλ αύτδ σεμνύνει τδ χατ' αυτήν δνομα · 
ευχή γάρ ώνόμασται παρά τδ τού *δ, ήγουν τοΰ αρί
στου, ίχεσθαι. Εύ δε καλ άριστον χαλ τδ τελικώτα-
τον έν ταίς άρεταϊς, μάλιστα δέ δ βεδς * πρδς ψ γενό
μενος δ θεοφιλής άνθρωπος τού χυριωτάτου εύ έχε-
ται, ήτοι τού βεού προσιεμένου τήν τοιαύτην 
προσευχήν. Ίστέον δέ δτι ού πάντοτε είς ταύτδν 
σημασίας ήκουσιν ευχή καλ προσευχή* άλλά δτε μέν 
δέεταί τις τού βεού, άνατείνων τήν ψυχήν είς έχεί
νον καλ τρόπον τινά παριστάμενος, ήγουν εγγύς 
Ιστάμενος, προσευχή έστι τύ τοιούτον, αύτίχα δέ 
κιλ ευχή' δτε δέ άναπολήσας* αγαθά τά έχ βεού 
ύπισχνείτα* άπερ έναρέτως έθέλει ώς είς άντίδοσιν, 

gregat ab aliis jdivlnie oblaiionibus param preca-
tionem, quam ipaum ejua nomen cxornat. Ευχή 
namque est vocala ab εύ έχεσθαι. Iloc autem 
esl bene et oplimum ia virtulibus, et inaxime 
Deus : apud queiufacius bomo pius, bene adhxret 
praestantissimo, sive Deo, qai talem aduiittil pre-
cationem. Sciendum esi autem non prorsus idem 
signiflcare ευχή ci προσευχή. Cuna aliquis Deum 
suppliciter rogat, animain ad illura tollens et aliquo 
roodo anle faciem ipsius slans, boc est προσευχή» 
aed stinul etiam ευχή. Cum autem divina recogi-
tana bona pollicetur ea qu* sibi proponit in relri-
bationcm, lunc votuin (εύχήν) facii; jamqua non e&t 
simplex προσευχή, aed illa quae comrauniier dici* 

τότε εύχεται μέν χαλ εύχήν ποιείται, ού μήν απλώς * promiasio, aes* quodammodo jungena preaa-
tioni, el ideo dicta ευχή· Alijs autem verbie, preca-
lio videtur praesiare voio: babei enim quidquid 
ad boc pertinel; aed insuper gloriaui iadicandi 
propinqtuiaiem per praposUionem qua deciarat 
apud Deuin adelare iiluia qui precatur, et contt-
deotem lanquam amico, ipsi desideria commuQi-
care. In his eiiam saepe qu&dam est munerabunda 
volunlas; ideoque ialis gloriari posset quod auum 
Tolam coram Deo venit, sua deprecalioin conepe-
ctum ejus propinquat. Vocani auiem $ola non bic 
slmpliciter comniuoi leauique, sed sapieniiaaima 
raiione artifex posuit : ob iniellecium enim hoe 
dixil eorum quse, sicat atuat pUilosopbi, subjungun-

προσευχήν, άλλά τήν ούτω χοινώς λεγομένη ν ύπό-
σχεσιν, έγγίζουσάν πως χαλ αυτήν τ| | προσευχή, 
καί διά τούτο λεγομένη ν εύχήν. Καλ άλλως δέ εΐ-
τζϊν, ή προσευχή πλεονεχτείν δοχεί τήν εύχήν. 
Έχει μέν γάρ καλ τδ έχείνης τδ άπαν · έπέχεινα 
δέ εύχ)ιηρεϊ χαλ τδ δηλούν εγγύτητα διά προθέσεως, 
δι'ής εμφαίνει ώς πρδς τφ βεφ (στάμβνος ό ευχό
μενος χαλ θα££ών, ώς οία χαλ έπλ φίλφ, αναφέρει 
έχείνφ τά βουλητά * έν οΤς πολλάκις χαλ δωρεατιχή 
τις βούλησις * Διδ αύχήσοι άν δ τοιούτος είσελθείν 
τδ αξίωμα αυτού ενώπιον τού βεού, καλ έγγίσαι 
τήν αυτού δέη σιν ενώπιον εκείνου. Τδ δέ μόνη ούχ 
απλώς ενταύθα τέθεικεν δ μελφδδς λόγφ κοινφ καλ 

tur precaiioni. Subjunguniur antera ipsi auflUus, l i -άφελεΐ, άλλά φιλοσοφώ τ άτω. Πρδς νόησιν γάρ αύτδ - lurprecaf 
έφη τών, ώς φασλν οί σοφολ, συζύγουντων τή προσ- baiuina, victimae, donaria diversa. Dicil igitur quod 
ευχι)* συζυγούσι δέ αυτή θυμιάματα, σπονδαλ, θυ· per Deura prodigia fecil propbeliss» precalio, non 
σίαι, αναθήματα πολυειδή. Λέγει ουν δτι έτερατούρ* cuu» aliquo subjuacto tel affiai, sad ipsa sola per 
γησε διά τού βεού ή τής προφήτιδος προσευχή, ού ip&aai ;quadigneprorsug oblaU, salvaiur homo,aul 
μετά τίνος συζύγου καλ συστοίχου αυτή, άλλά μόνη lam babena ia raundo emiaeniiam aol prseetanliaro» 
αυτή χατ' αυτήν, δι* ής δικαίως πάντως αναφερομένης, σώζεται άνθρωπος, μηδεμίαν έχων έν κόσμφ 
χβριβολήν, είτουν περιττότητα βιωτικήν. 

ξη'. Τδ δέ της Λρορήζιδος "Αττης τήν έκ τού 
βεού τών γνώσεων, έν τή ψυχή τής αγίας γνώσιν 
ήτο* πρόγνωσιν δηλοί, καλ τδ εκείθεν εύελπι. Εύ γάρ 
είδυία δτι χάν άλυτο* ώσιν άλλως οί δεσμολ τής στει* 
ρύσεως, δμως λελύσονται αυτή, ουδέν ήτχον ήπερ 
'I μαχαρία Σά££α, βί μετά συντετριμμένου πνεύ
ματος εύξεται τφ βεφ, πεποίηκεν ούτω · καλ εύρε τδ 

68. Υοχ propheiuue Anna, illam acienliarum Dci 
acieniiai» sive prascieuiiam el exinde botiaia spem 
i» anima sanctac osiendit: bene namque aciena 
aieriliiatis viucula, licelinsolobilia, lanien fore sol~ 
venda sibi, non minus quam beat» Sar», ei oum 
gpiritu coutriio precareiur Deum , Ua fecit, el 
quod desidei abat ciira gpem expcrla egt. lllud : 

έ̂ ειον έκβεβηκδς αυτή κατ* ελπίδα. Τδ 5έ φερούσης D ferentis ad Deum apirilura contritum, ionico more 
πνεύμα συντετριμμένον πρδς τδν βεδν, διάλυσιν πέ-
πονθεν τής προσφοράς ίωνιχωτέρως. Ός γάρ τδ 
(ωα ypdpeir διαλελυμένως |5ηθέν, ταυτόν έστι συ\·-
θέτω τφ ζωγραρύν, ούτω χαλ τδ φέρειν πρδς τδν 
δείνα, είς ίσον έρχεται τφ προσφέρειν τφ δείνι. 
Πνεύμα δέ συντετριμμένον εΤπεν ού κατά τδ σημαι-
νόμενον τού συντετριμμένου γραφικώς καλάμου, ή 
τών ψυχικών οστών, ά συντριβή ναι ψάλλοντα ι ύπδ 
βάρους ηδονών, άλλα τήν τεταπεινωμένην ψυχήν 
κατά άρετάς * δτε δηλαδή αγαθά πράττων άνθρωπος, 
τδ μηδέν έαυτδν είναι λογίζεται * δπηνίκα χαλ κάτω 
νεόιιν καλ χατακάμπτεσθαι κλοιού δίκην λέγεται ή 
ΨυΛ» καλ συγκεκυφέναι, ώς καλ άλλους έξανορθούν 
οωτηριωδώς, ού μήν πάσχειν κατ' έχέίνην τήν 

sejuncuonem oblationia rubiit. Sicnt enim, dictam 
eejunctim, ζώα γράφειν idem est ac compositum 
ζωγρχφείν, sic eliam ferre adaliquem idem estacei 
offerre. Spirilum autem contrilum dixit non juxia 
eensum calami ScriptaraB confracii, vel spiritualium 
ossium, qu« conten voluptatam pondere psallen-
tor, eed humkliatain secundum virtuieni animam 
aigotficavit; qood fll, cum bene agens homo, nihil 
seuieiipaum esee putal, necnon quoiiescunque deor-
8UDi incurvari Unquam collare el inctinari aniina 
dicitur, οι altos aalutariier erigat, non tamen ut 
afflciatur sicut illa quse.misere corroilj; atque bu-
|us rei matiifeslaiio sunt prosiraliones et genufle-
xiooea, bumiliania se cum anima corpore. Trans-
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labe sunt auleni ipta contritio ac humillaiio ab Α οίκτρά συγκύπτουσαν κχλ τούτου παράδ-ιξις X 1 \ α | 
arboribus , qoarwn moUae qaidem flectnnlur, noa 
pauca» vero cremaiionla cauaa commtouaniar, see 
tcmniursiccaia; quod eiiam patiuntur eorum ostsa 
qui Davidico more per Deunu humiliati sunt; quaal 
oporteat in bisqaae juxia vim errantia sum, fortia 
esse conterenda, quoniam facilo humiliaiituf at 
niollia. Rursuno igitur gpirilualem eaaiialem af* 
feciaaiibus interiora neceasa eat conteri per hu-
miliationem el ab intensa labilique altitudine de-
mitli, ut, interioribus sanaiis, ac restitutie in re-
etum boimnem hiicriorem, flnnus etiam conalct 
exterior, carnalts et matertalis. Sic enim citmarbor 
carva dextere erigiiur, ipse cortex in simriem ha* 
bitus rectitndiaem extenditur. Gor igittir contrttum, 

προσκυνήσεις καλ α! γονυπετήσεις συνταπεινωμένο,; 
*!i Ψ«Χ1Ι «*λ του σώματος · χαλ μετήκται ή συντρι
βή αυτή χαί ή κατάκαμψις, άπδ φυτών ων πολλά 
μέν κάμπτονται, ούκ ολίγα δέ χαλ άποφρυγήντι φρα-
σαντα συντρίβονται, ήγουν δμον τρίβονται τχιρδμε. 
να, δ πάσχουσι χαλ τά δστά τών Δαυλτιχώς τεταπει. 
νωμένων διά τδν βεόν · ώ; δέον δν τά xati fks 
άμαρτητιχά στ ε ρέ μ νια θρύπτεσθαι · οίς £$ον συντχ-
πεινούνται χαλ τά μαλθακά. Ούκουν άνάπα/ιν τοί; 
έκθεραπεύουσιν εαυτούς είς ύ γιε ία ν πνευμάτων, 
τά έντδς χρή αυντρίβειν διά ταπεινώσεως, χαλ ύχο-
καταβιβάζειν του άτενούς χαέ Ιφαμάρτως δρΟίου, 
fva τών εντός ύγιασθέντων χαλ άποκαταστάντων cl; 
τδν ορθώς άνθρωπον τδν έντδς, άτενής έστήξεται χαλ 

fd est, ut interprelatar David, spiritufn eontrhum · δ έκτδς, 6 σαρκικδς καλ δερμάτινος. Ούτω γάρ χαί 
ae huiailtaium qni gerii, bis quae sant a Dao, non 
frnstrabitar. 
τετριμμένη ν, ταύτδν δ' είπείν, ώς ερμηνεύει Δαβλθ, 
σάμενός τις ούκ έξουδενωθήσεται τά παρά τού θεού. 

βθ. Hic auiem eiiam alia recogitauda eunt ossa 
Davidica, qaoram nec unum contereiur. Quaenam 
veroeunt? Ea quibusprope estDeus, eo quo«l bu-
roilia sunt Qpiritu, aicque digna aaluie. Qui namque 
qoasi leones aunt, et adeo spiritaatibus ossibus 
fortiier compaginati, ut tanquam ignivomum in-
etrumenium sint istorvfn coniritione conira perse-
qttenies ipsos, noo egeani coniritiooe ossiam juxta 
eoa qoi eic paii eont digni. Si quis aotem reputans 
aniroo conlrito et buiniliaio oppoui qood recium 

στρεβλό) φυτφ έξορθωθέντι δεξιώς, καλ δφλοιδςιί; 
δμοιον εύφυίαν παρεκταθήσεται · καρδίαν ούν συ*, 
πνεύμα συντετριμμένον χα\ τεταπεινωμένον χτη-

ξθ\ Ένθυμητέον θ* ενταύθα χαλ έτερα δστέα Δαυϊ-
τικά, ών ουδέ Ιν συντριβήσεται. Ποία βέ εκείνα; 
ΟΤς εγγύς έστιν 6 θεδς ταπεινοί; ουσι τφ πνεύμα;;, 
χαλ ούτω σωτηρίας άξίοις. 01 γάρ τοιούτοι λέοντες 
οίον δντες, χαλ είς τοσούτον έστεγανωμένοι στερ,ίύ; 
τά κατά ψυχήν δστά, ώς χαλ πυρεκβολήν tj χατ' 
αυτά συντρίψει κατά τών αύτοίς έγκειμένων, ούχ 
άν δέοιντο συντριβής δστέων χατά τούς οδτωκάσχίίν 
άξίους. Εί δέ τις έντεθυμη μένος άντικείσθαι τφσνν-
τετριμμένψ καλ κατακεκαμμένφ τήν ψυχήν τδ ι·Μ, 

ett, et in mentem rerocans spiritum recium, pra- Q χαλ προσειληφώς είς νουν τδ εύθές πνεύμα, αίρει-
ferre ee potiue dicaibabere rectum tpiritum quam 
ipiritam conlrilutn et humiliatum, audietipsi di* 
mldtatum ease ule boiiom desidetiam: oportere 
enim Ipsuin dicere senon magia quam spiritum con-
tritum amarerecitim, tedaequatiier airumqae. Ma-
xime igilur praesut ipsum scire quod primo con-
terendnm eai cor aicui petraio inonioeam et aspe-
ram, in pracipiii njinautem, reepuentamque qood 
eet campesire proindeque homile ac planum vel 
arquutn; deiade eiudiam de reao i&siraeDdam 
procedendumqtie joxia viam illis charam qui so-
cundmn Dettm ambalant in vita. Alias epim aoima 
non conlriu non recte dirigelur ad bomim, sicut 
nec saxa ecaadali, qua non remota ad ilor aequan-
dum, viam sequi recian eioeiiL 

70. Ul autemet aHlernanceermonem returoani, 
contere, dtlecte, diclam baoc ardaam, collieiDxlar, 
peiratn et in ntinuia dissecalam exporta diligenter, 
ei obeervaia operatione opporiuna, recogilataqae ia 
lemelipso acdiBcalione sancta, sical dkiaisaiaaa 
Scriptura praecipii, el inateria coavenienti agge-
rala, stiucturam Doinioo auspice bicipias in no» 
mine Dei, illanique in reciUudinaai partim perpen-
diculo, pariini amussi spirhuatis artis dirigena, 
accomuoda doniuon in (emplum Deo dlgnum, ui in-
babiiet ibiapirilui rectufi : sic euim e( noa aliier 

σθαι μάλλον εΓποι πνεύμα εύθές έχειν ήπερ συντε
τριμμένον χαλ χατακεχαμμένον, άκούσοι έν ήμ> 
σεύεσθαι αύτφ τήν τοιαύτην άγαθήν έπιθυμίαν 
ενταύθα · χρήναι γάρ αύτδν είπείν μή μάλλον τού 
συντετριμμένου πνεύματος άγαπ$ν τδ ευθύ, &Γ 
επίσης καλ αμφότερα, επειδή χαλ είς ίσον τέλους 
αγαθού άποτελευτώσιν έκάτερα. Μάλιστα μέν wv 
κάλλιόν έστιν είδέναι αύτδν δτι πρώτον συντριπτ> 
τήν χαρδίαν, ώσελ χαλ πέτρα ν όρεινήν άπέχροτον 
βχθοις έκτραχυνομένην χαλ άχαρνουμένην τδ πιδινδν 
χαλ ούτω ταπεινδν χαλ όμαλ.δν ή άγχώμαλον. Είτα 
πραγματευτέον τδ ευθύ καλ άνεπιπρόθητον είς όβ̂ν 
φίλην τοίς θεοφιλώς οδοιπόρου σιν έν βίφ. 'Αλ^ 
γάρ άσύντριπτος ψυχή ού χατευθυνθήσεται είς άγα-

D θότητα, ώς ούθέ πέτραι σχανδαλοποιολ μή εξαιρεί
σαι πρδς λεωφόρον κατευθύνεσθαι τήν πορείαν έ ^ 
σουσιν. 

ο'. "Ινα δέ χαλ άλλως κορυφώσω τδν λόγον τούτο*, 
σύντριψον, ώ φιλότης, τήν είρημένην όχθώδη χ̂ τ' 
Ιπαρσιν πέτραν, χαλ διατμήζας είς λεπτά παριχ> 
μισόν επιμελώς, χαλ φυλαξάμενος έργατείαν εύχαι-
ρον, χαλ λογισάμενος καθ' έαυτδν οίκοδομήν αγίεν» 
ώς ή θειοτάτη Γραφή έγκελεύεται, καλ ύλην έπισω-
ρεύσας Ικανήν, άρξαι' θεοφύλακτου οίχοδομήςίν 
ονόματι θεού, χαλ άπευθύνων αυτήν είς ορθότητα 
πή μέν καθέτφ τέχνης πνευματικής» πή δέ οτάδμϋ 
άπάρτισον τδν οίκον είς θεού ναδν έχετή&ιον, 
ένοιχήσαι αύτφ πνεύμα εύθές - ούτσ) γάρ χα\ ow« 
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άλλως τδ πανάγιον λϊνέύμα είς τδν σον οϊχον τήν Α sanctlssimus Spirilus in domuiu tuam, id est eor, 
inirabil. Moc tibi lucrati ei magistro scientiarum χαρδίαν είσελεύσίται. ίουτδ σοι Χερσήσαντες έπι-

«ημονάρχου τοΰ μεγάλου Ααυΐδ Ιδού παραδεδώκα-
μεν βίς ώφέλειαν, δς είπών, Καρδίαν χαθαράτ χτί-
σοτέτέμοί, ό θεός, ώς έξ ύ·παρ/ής βίου δη/αδή 
επάγει, καλ, Ονεϋμα Βύΰές kyxutvtcov έν τοις 
έ)νάτσις μου. Ίνα τί ποιώ; "ίνα ουτω; έστήριγμέ-
νου μοι του ίερού οίχου καλ άβλαβους μένοντος άνε
μων τε χαταπνοαίς καλ ποταμών έπι£ (δοαίς καλ σει-
ομων τιναγμοίς, ηγεμονεύω κατά παθών, καλ μή 
ίβολιχώς uV αύτοίς γίνωμαι, ήγεμονικψ πνεΰματι 
οτηριζόμενσς διά σού. ΚεφαλαιώσασΘαι ουν τδ πάν 
h βραχεί, συντριβής »ρδ πάντων χρεία, ώς είρηται · 
ε!τα οίκοδομής, μεθ* ήν πνεύμα εύθές τοϊς ημών 
έγχατοι; έγχαινισθήσεται. Αίρετδν ούν επίσης ώσπερ 
τδ ευντετριμμένον πνεύμα, ούτω καλ τδ εύθές. 

οα\ Ευντριβήν δέ καλ πάλιν φημλ τήν ένάρετον 
χαθ' έχούσιον, οποίαν μακαρίως πάσχουσι καλ οί 
λέγοντες πρώτοι τάς αμαρτίας αυτών καλ σφάς 
αδτοος χατακρίνοντες. Οί γάρ άλλως έτέρωθεν συν-
τριβέμενοι καλ κατακαμπτδμενοι, ού μακαρίως 
Ιχουνι. Τί γάρ καλδν έσται πονηρφ άνθρώπιρ καλ 
έααρτωλφ συντριβέντι τδν βραχίονα ψαλμικώς, ή 
ιφέναχθέντι ές παγίδα, καλ κατακαμφθέντι τήν ψυ
χήν; Έπιστήσαι βέ χρή ώς καλ ή τοιαύτη εύαγε-
«άτη συντριβή δχά τού θεού γίνεται τού προσιεμέ-
νοο,χαλ μή έξουδενοΟντος τδ συντετριμμένον πνεύ-
με, ώς άξιον οίκαιούσθαι αύτφ. Καλ είη άν συντριβή 
βδη λεγομένη διά τδ σύν έτέρφ τήν ψυχήν κατα-

magno David, tradidimus ad utililalera ; qui dicens: 
Cor mundum crea in tne, Deu$t tanquaraex vitaeim-
tio rcpetit; et, Spiritum rectum innova in visceribu$ 
meis: ut quid facbm? Ul sic mihi slabilita sacra 
domo, irnnritinique mauenle a venlorum flalibus ei a 
fluiiiiiiuui fluealis, el a terfai MOIUUUI procellis,ego 
dux eim adveraos passiones, ei non illis servililer sub* 
jiciar, spiritu priacipali per le roboratus. Ul igiiur 
breviier lotum aummalim repetam, conlritione ante 
oninia opue est, αί diximus; deinde apta con-
slruclione, pottt quara spiritua recius iti visccrl-
bus liosiris iababiiabit. Esl igilur detiderabilis 
eicul epiriius cootritus, eic et rectua. 

I 
71. Gontritlonem rurxum dico laudabilem ac vo-

luutariam, quam feliciler experiunlur qui primi 
suas culpas dicuntet semetipsoa judicant.Quieniia 
aliaa et aliunde conteruatur el humilianiur, noa 
feticiter afficiuntur. Quid enimerit boni bomini 
nequam et peccatori juxta psalmos bracliio con-
teri, vel ilii qui induclus est in laqueum, Η auima 
bumilialus es.i ? Meminisse vero oporiel illain san« 
ctUsimam conlrilioaeni per Deam fieri qui probat 
neque rejicit spiritum contritum, ul digaum qui 
sibi conjungatur; et iaia conlrUio sic diciiur quia 
cura altero anima aemetipsara atlerit et fraugil, 
et quod ia se durum est, atlenuat, ei minuit in 

tpiotiv έαντήν καλ συνθλάν, καλ έπισχνούν τδ κατ* £ spiritum corpori dissocialum. Qainam auiein ett 
αδφ σκληρδν καλ άπολεπτύνειν είς πνεύμα σώματι 
έουνδυαστον. Βοίος δέ εκείνος έτερος ; #0 βεδς, ού 
«νεκιλαμβανομένου τφ ίδίφ πλάσματι, ώ; ψυχήν 
(Mvrpr W αυτού άκοτιλέίσύαι τδν σύνθετον άνθρωπον 
δςέίέλει συντρίβεσθαι είς εύαφή ταπείνωσιν τήν έν 
θεφ,έξβνύεται β|θν τδ τής συντριβής άγαθδν. 'Αλλά 
wite μέν πεπάρεσται μεταφορικώς άπδ συντριβής 

χαλ κατακάμψεως φυτικής · άλλως δέ καλ ή 
Μτχμάνας τροπική συντριβή, δπερ έατλ σύντριψις, 
ίΡ^μΐ| φαίνεται είναι είς τδ τήν συντετριμμένην 
χετε θεδν ψυχήν» «*λ ούτως άτράχυντον καλ άσκλή-
pjvtov, καλ ουδέ έπηρμένην, κατανοείσθαι φΛην 
«ί*ι τφ θεφ. Βουλεται δέ καλ άλλως ή κατά τήν 
βυντριδήν τροπή, δ έστι μεταφορά, δηλούν ενταύθα 

ille alier? Deu€, quo proprSara creaturam adju 
vante, ita ut anhna aola per ipaum perflciatur com-
poailus bomo qui vuli in docilem bumiliationem, 
illam quae in Deo est, couteri, compleiur facile con-
tritionia bonum. Haecaulem metaphorice quidem 
deducta sunt a contritione et incurvatione piania* 
rum ; sed aliter seorsim iropica συντριβή, qnod 
est σύντριψτς contribuere videlur, oi anima secua-
diiui Deuin comrita,et ita nec aspera nec dura, 
nec superba, cenecatur esse Deo cbara. Aliieraulem 
contriiionis]lropus, idesi meiapbora, bic osleudere 
vullquod in tolum est trilum; iia ul apirilas coii-
tribulatus etiaua coaleralur, quasi per bumiiialio-
nem plane fracius; aliia auiem ferbis, conteritur 

τοχαθ' ολότητα συλληπτιχώ;, ώς είπείν, τριβέν ίνα ^ quod multis modis, vel uuo aliquo aiajOTi ab omiii 
το Ουνθλιβέν πνεύμα ucatvo καλ συντρίβηται, ώς σΤον parlc teriliir. 
θραυσΟέν διά ταπεινώσεως είς παντελές · καλ άλλως δέ φράσαι, συντρίβεται τδ συνύλως τριβέν τρδποις 
«̂ λοίς ή χαί τΐνι «ξιολόγφ ένί. 

Δυνάστην Λ γραφικώς λέγει τδν παντοδύνα
μο* βεδν ό ρελφβδς, ή ώς απλώς άρχοντα, ή άντλ τού 
ένδύναμον καλ ίαχνρδν, οία τής λέξεως τού δυνατού 
ίήτε χατά μέτρσν, μήτε κατά μέλος, εύχρηστου 
<ηαύθ« τξ) ποιητή (^τος^ Ούκ άελ δέ ή τοιαύτη λέξις 
***** έχει «αρά τοίς παλαιοτέροις, άλλ' είσί τίνες 
ύ βίαιον τινα τον βυνάστην φασλν, ού κυριολεκτούν-

«ύτολ, άλλά μέσην λέξιν, χαλ τδν βυνάστην, 
x*U καλ τδν *υ*ατδν, τιθέμενοι. Εύρηται γάρ χάλ 
δδοναοος έν τ^ θειότάτη Γραφή οφμόνσν έπαινού-
1«νος χατά τδ, Κύριος κραταιός χαϊ δυνατός ir 

PATROL. G t , C I X X V I . 

72. Dynaitam autem graphice Deum omnipoton-
leto dicilscriptor, vclut aimpliciterdoniinantem, vel 
poteniem ac forlem, quaieousvox poUnt, nec juxta 
roeirom, nec secundum melodiam bic expedilpociae. 
Non aulera semperbujusmodidiclio laudem invenit 
apttd aniiquoe, eed aliqui sontqut virum violenium 
dynattam vocant, non sensa proprlo loquenles, eed 
mediam diciionem el dunatiam poteotom ponea-
lea. Inveuiiur enim etpolene in divina Scripiura uoa 
lantum cum laude dictue, u i : Dominut fottiielpoun* 
in pr<elio; et, Accmgtre gladlum tuum $uper fcmur 
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tnurn, ο Potem; sed el cum vituperalione ; qeale- Α ΛοΑέμφ· καλ, Περίζωσαι τή* φοφφαΐατ σου έχϊ 
nusqui in raalitia gloriaiur,siceiiaindynasla, uipas-
sim videmus. Hic ergodynasia Dcus est, cujascbra-
rhitim cst poienlia munitum : quem auiein everlil 
Attissimus disperiit jaccns. > Sic ctiaai equi poicn-
lia, quod esl vigor, laudeai liahcl suatu. Iia quo-
que in bominc octoginta anuorum vivcndi fa-
cultates. Non laiaen hujusmodi esl poienlia lyraii-
nica. Quxrcndum csl porro uirum, ui a πειράζω 
πειραστής, a δοκιμάζω δοκιμαστής, sic eliam ex 
δυνάζω δυνάστης secundum aliquos derivel qua cx 
causa non ipso acrentu notelur. rorsitan autem 
coufudil poeta, sicut πυραύστης, parvum animal; 
dc quo ptovcrbium esl : Sur» pyiauslae, de 
cis qui brcvi percunl cx propna incnria. 

73. Deum porro scieniiarum ac sapienti» dicere 
idem esl. Qualiuin landeai scienliamm TCerle primo 
carum quue in ipso Dco sunt, iucogiUbiliaui et iaef-
fabilium eliaiii angclis juxla quas ipse semeiipsuai 
cognoscil; deindcquoquc earum quae apud bomiues 
sunt, quxque el ipsx ad Deum periinenl, quatenus 
exinde ad illoi dewnerunl. Sennonem vero nobie 
ciiam conflnual magnus Pelrus cum dixit: Dvmine, 
tu omnia nosli, tu sci* quia amo le. Si vero quis 
inier orones jaclaior gloriatur quod ipse quamdani 
arlcm aul metliodum iiivenerii, frequens autera 
sapicnlium bominuiii lurba Iradila sil, aitamen 
nou esl ibte Deus bujus scieniix; sed tauium per 

τδν μηρον σου9 Αυνατέ · άλλά χα\ μωμητές* ώ; 
καλ δ tv χαχία έγχαυχώμενος, ούτω δέ χαλ ό δυνά
στης, ώς πολλαχόθεν δηλοΰται. Ό μέν ουν ενταύθα 
δυνάστης δ θεός έστιν, ού καλ δ βραχίων μετά δύνε
στε (ας* δν δέ καθαιρεί δ "Υψιστος, έξόλοιτο χείμ*-
νος* ούτω χα\ δυναστεία μέν Ιππου, δ έστι ώ̂μη, 
έπαινον έχει· ώς χαι αί κατά δγδοηκοντούτηνάν
θρωπον δυναστειαι του ζζν. Ου μήν τοιαύτη χαί \ 
τυραννική· Ζητητέον δέ, εΓπερ ώς πειράζω χειρ*· 
στής, δοκιμάζω δοχιμαστής, ούτω καλ δυνάστης 
έκ τού δυνάζω χατά τινας γίνεται, πώς ούχ οξύνεται 
αύτδς ; Ίσως δέ έξηκολούθησε τψ ποιητ}, χα\ τφ 
πυραύστης, ζωΟφιον δέ ούτος, περλ ού παροιμία τδ, 
Πυραύστου μδρος, έπλ τών ταχύ άπολλυμένων ίξ 

Β οίκείας αβουλίας. 
ογ*. θϊδν δέ γνώσεων καλ σοφίας είπείν, είη άν 

ταυτόν. Ποίων δέ γνώσεων; ΤΗ πάντως πρώτον μέν 
τών παρ* αύτψ τφ θεψ, τών καλ ακατανόητων χι\ 
άψητων κα\ άγγέλοις αύτοίς, καθ' άς χαλ έαυτδν 
εκείνος γινώσχει * είτα κα\ τών παρ* άνθρώχας, α! 
καλ αύταλ τού θεού είσιν, ώς εκείθεν πάντως χαθή-
κουσαι είς αυτούς. Πιστούται δέ τδν λόγον ήμίν χαί 
δ μέγας Πέτρος έν οΓς λέγει* Κύριε, συ xdrzacl 
δας, συ γινώσχεις δτι φιΛω σε. Εί δέ τυχδν άλα* 
ζονευόμενύς τις τών απάντων, αύτδς έξευρείν αύχεί 
τέχνην οίανοΰν ή μέθοδον, συχνδς δέ σοφών ανδρών 
τοιούτος δμιλος παραδέδοται, άλλ* ούχ Ιατι βεδς 
εκείνος τής τοιαύτης γνώσεως * προδολεύς δέ μένη 

invenlionew artis procrcalorex scienliarum Deo, C % a x a ιύρεσιν τέχνης έκ τού βεού γνώσεως, οδ και 
cujue ei eolius est proprium ipsuio esee Deum el 
dominuiu scienliarum, cum aliarum, tuia earuin 
qu£ perlineiil ad diversa specialiler dicla sludia, 
quiuue sludia paral, illi saue solique convenieulia. 
Non eniin aliis isia parare diciiur, sed sibimeiipsi 
juxia conciiuiam sanciae Annae ibeoriain. Hic aulcin 
scienduiu esl quod si secundum eanciissinium Pe-
irum dlcenteiu : Tu ornnia nojjli, tu scisquia amo te, 
ejusdeni sensus eet scireet coguoscere, aliquis U -
meii forle Umuerii dicere Deuni idearuni, sicut 
scitntiarum, veriius ue videreiur delirare juxta 
Plaionicas idearum specles; ei tameii ille verilus 
quod ei juxla reclam sentenliam ac opiuionem in 
idcm rcduceret scienlias et coguiliones, nou ab-

μόνου ίδιον τδ είναι αύτδν βιδν χαλ Κύριον γνώ
σεων τών τε άλλων, καλ τών χατά τά Ιδίως οδτ» λε
γόμενα παντοΤα επιτηδεύματα, δς καί ετοιμάζει έχ> 
τηδεύματα, έκβίνφ δηλαδή καλ μόνφ πρέποντα. Ού 
γάρ άλλοις αυτά έτοιμάζειν είρηται, άλλα ίικι) 
κατά τήν τής αγίας "Αννης εμμελή θεωρίαν. Εν
ταύθα δέ ίστέον ώς εί χαλ χατά τδν άγιώτατον Πί· 
τ ρον είπόντα, Σύ χάτχα οϊδας, σ!> γιτώσωιςδτι 
φιΛω σε, τής αυτής εννοίας έστλ τύ είδέναι χαλ τδ 
γινώσχειν, δμως εύλαβηθήσεταί τις ίσως θεδν εί
πείν εΙδήσεων, ώσπερ χαλ γνώσεων, δεδιώς μί) χαλ 
σκω?θήσεται παραλαλείν τδ Πλατωνιχδν αίβητιχδν 
αίτιον * καλ μήν έχείνος ό ούτως εύλαβηθελς εί πρδς 
Εννοιαν καλ δδξαν όρθήν είς ταύτδν άγει τάς γνώσει 

sonum aiiqaid dicerel, ul iu sequentibuscx auciore D χ α \ τ άς είδήσεις, ούκ άν άπςβάν τι λαλήσεαν, 
noslro palebit. 

74. Quod autem aliis scieruiis illa Dci cognitio 
clare praBponilur, quas proprie vera csi el certis-
sima, ex co quoque manifestum esl quod nemo ρο· 
lest mentem Domini novisse, secundi cum sint ab 
illoqui recie de Dco raiiocinanlur, quales eraat 
qui tunc Jadaeani habiiabant, juxta illud : Noius ia 
Judaea Deus; ubi prorsus sancius Isracl eranl quae 
Deum vidcbanl metiies. ideo cgregie David adjecil: 
la Israel maguam nomen ejus, ubi quoqae psal-
leas iia, Μagnificamus et exaltnmus nonun Do-
attni, rccle diccbat. Uic enim maxiine uiagnificaba 
lar. Hsc auleni bujusniodi cogailio vel «ciealia 

καλ έν τοίς έξης φανήσεται άπ* αυτού τοΰ μελω
δού. 

οδ*· "Οτι δέ τών άλλων γνώσεων ή τού θεού 
έξαίρετον υπέρ κείται γνώσις, ή κυρίως αληθής "Ι 
επιστημονική, δήλον καλ έχ τού μηδένα δύνασθιι 
νουν γνώναι Κυρίου, δευτερούντων αύτοΰ'τύν «ρ·ς 
ορθότητα θεολογούντων, οποίοι καλ οί τής Ιουδαίας 
ήσαν τδτε οίκήτορες, χατά τδ, Γνωατδς έν τ} Ιου
δαία δ βεδς, ένθα πάντως δ άγιος Ίαραήλ ήσαν οί 
βεδν δρώντες νδες. Διδ καλώς έπήγαγεν δ Δαβλδ,ώς 
έν τφ Ισραήλ μέγα τδ δνομα αυτού.* δχουχώ· 
ψάλλιαν, ώς ΜεγαΛύτομετ χαϊ ύψονμετ t& ™* 
Κυρίου δνομα, καλώς έλεγεν · έχεί γάρ νκερλίιν 
έμεγαλύνετο. Ή δέ τοιαύτη γνώσις είτε είδη'ΐς **1 
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|x πάντων απαιτείται άνΟρύττων· "Ίδετε, γάρ, φη- Α ab omrtihus reqolrhur hominibus : Scituto cnim, 
σ:ν, δτι άγω είμιβεδς· δπερ έστλ , Γνώτε, νοήσατε. 
'Αλλάπρώται μεν αύται, χαλ δεύτεραι γνώσεις* αϊ 
μεν αυτού φανερώς ούσας βεού, αϊ δέ ήμϊνέξ εκεί
νου έλλάμπουσαι. Είσλ δέ και άλλα ι παρά ταύτας 
γνώσεις βεού, αϊτών καρδιών ημών κα\ τών τρίβων 
ημών, είς άς και αύτάς ή προφητις άπονεύουσα, ύπ> 
μιμνήσχειν δοκεϊ τδν βεδν, ώς καλ καρδίαν καθαρχν 
έχειν αυτήν οΐδε, καλ εύθυπορούσαν έναρέτως γινώ-
σχει. Διδ καλ ζητεί έξ εκείνου άντ(χάριν, ώς έτοιμα- . 
αιι, ήγουν έτοίμως καλ άπεντεΰθεν αύτδν έπιτη-
δεύσασθαι καλ τδ δ Γ ευχής αύτ|} * καλ τοίνυν πείθει 
προσεϋξαμένη, χαλ επιτυγχάνει τού έφετού αίτημα· 
το,\ 

οε'. Εί δέ καλ έτεροίαι γνώσεις είσλ παρά τώ β 
Ύψίοτψ μή άν συνηριθμημέναι ταίς έκείνψ φίλαίς, 
καλ εκείνων πάντως αύτδς κύριο; μετασκευάζων αυ
τά; δκως άν έθέλοι, καλ κατακνριεύειν ούκ άφελς καλ 
λυμαίνεσθαι τοίς αύτδν θεραπεύουσιν * άλλά καλ 
εκείνος άπάγων ή άλλοιών, καλ τάς οίκείας πχρεισ-
άγων άκαταλήπτφ χάριτι, ήν δ έχων θεολογεί κατά 
τους χροφήτας χαλ τού; μαθητάς τού Χριστού, ού 
χαταπνεόμενος πονηροίς πνεύμασι «αρενοχλούσι τοίς 
θεωρητικοί;, άλλά σχεχαζδμενος, ώς έσω μένων 
σχηνής θείας ή αγίου ναού, τών κρειττόνων τού Μω
σαϊκού γνόφου, καλ ώς, ούτως είπείν, θείων ησυχα
στηρίων * Σκεπάσω γάρ, φησλν, αύτδν δτι έγνω τύ 
ονομά μου. Τοιαύτη δέ ή πρ οφήτις Άννα, γινώσκου-
οα τδν βεδν έν τψ σκεπάζεαθαι ύπ* αυτού, καλ ού-

inqait, quoil cgo sum Dcus : id eet, cogaoscile, 
intelltgUe. S*l al;.T qmdern primae, aliae vero se-
cuiid&eutilcognttioiies, siqtiidetn aliae quidemipsius 
Dei manifesie sunl; aliae vertf uobis ex illo illuxa-
ronl. SatH auteni etiam praeier illas alisc Dci co-
gtiilioncs, corditim tnquam nostrorum ac viarum, 
ad quas ipsas alludens propheiissa, in mealcm 
Oei revocarc vtdeiur, quod ipsam essc puro corde 
novil, et eecundum virtuiem ambularo cognoscit : 
ideoqtie remunerallonem nb illo quueril, ita utdis-
ponat, seu prompie ei exindc adducat illum,et boc 
per precam, ad curam de ipsa babeniam. El certe 
precando persuadct ei destdcratam rcm obti-
net. 

75. Si vero quoque sunt aliae cognilioaes apud 
Allissimum, *quse connumerari non posscnt cum 
illis ipsi cliaris, istarum ctiam ipse prorsus Domi-
nnsest, dfsponeas illas sicut vull, nec sincns domi-
nari aui nocere ildelibns scrvis , sed el Hlas abdu-
oens vel immutans, et proprias iatroducens ineffa-
bili gratia, qua praodiuis homo, secundum*ptOpb«-
tas Η discipulos Chriaii, do Deo loquitur, uon a 
maltgnig spiritibus qui speculanles conlurbanl in-
spiralos, eed ia tuto pottlus, quasi maaens iniia 
divinum tabcrnaculum seu sancium templum, qu.a 
Mosaica nube meliora sunt, et, ut iia dicaui, divlni 
reeeaaue: Protegam enim, inquit euni, qaauiam 
cognovil nomea meum. Talis aulem erat prophc-
tieaa Aana, qnae cognosccbal Deum, quoJ ab ipso 

το»; έν ησυχία χαρδιακώς αύτφ έντυγχάνουσα, χαλ C protegcreior, ct aic in securiiale ipsi ex aniiao 
χραγον μέν ού χράζουσα χαλ τρανές χαλ ίόρδν, άλ
λως ύλ, καθά δ άγιος Ίωνάς έκ τού κήτους, βοώσα 
έχ συνοχής καρδίας ενδόμυχος. Διδ πανσόφως χαλ δ 
Δαδλδ μετά τδ σκέπασμα τδ διά τήν γνώσιν τού 
θεοΰ, έπήγαγε τδ, Κεκράξεται χρός με, χαί έχα-
χονσομαι αύτοΰ · δς γε χαλ έτι λαλούντος τού αγα
θού άνθρωπου, καλ πρινή δέ λαλείν, κλίνει τδ ούς 
χαλ υπακούει αύτοΰ. 

ος\ Τούτων δέ ούτως εχόντων, καλώς άν έχοι εί-
χείν ημάς καλ δτι -φθάσααα ή θαυμασία προφήτις 
έν τ^ χατ* αυτήν ψδή άποκωλύσαι τού; ύπ* αυτής 
διδασκόμενους τού υψηλά είς ύπεροχήν λαλείν, καλ 
της μεγαλο^ημοσύνης ήν τή καυχήσει όπαδδν οί-

inbasrebat, ιιοη quidem acuio manifesioqoe cla* 
raore clamaas, alias auiem, sicul aaoctua iouas ex 
vetitre celi, ex anxietate cordis inlrtnsecus clami-
taaa. Ideo sapienlissime David, post c proieclioucm 
in cogniiione Dei » adjecit: Ctamabit ad nte, εί 
εχαίΐάιαιη eum. Htc enim adbac loqueiHe bono bo-
oiioe, sed ei priusquam loqoatur, aurem ioclioat 
et exandileam. 

76. Ha3C aniem cuai i u sint, conhonuiii nobts 
essel dicendutn quod, pootquatn baec admirabiiis 
propbeiisaa pcsfeniaaat in suo cannine probtbere 
docios ab ipsa ne snblimia superbe loquereniur ei 
caveranl a jaclaalia quain glorialionie coiuitem esae 

δαμεν, ώς άνοήτων δντων τών τοιαύτα ποιούντων ^ sciraus, quanlum qui lalia agunl inaal9i aunt nec 
χαλ νουν μή εχόντων καλ γνώσιν, καλ διά τούτο άπε< 
στραμμένων τψ βεψ * αύτίκα φιλοσοφεί ώς αυτόχρη
μα γνώσίς έστιν δ βεδς, χαλ βεδς γνώσεων, καλ φι
λών τους δντως αύτφ γνωστούς. Διδ τοιαύτη φιλοφό-
οφ χροσεσχηκώς δ βεδς καλ ώς είς κήρυγμα λογι-
σάμενος καλ αυτήν καλ διδάσκαλον, άποδίδωσιν αύ
τ} τδ δι* ευχής, τδν άγαχητδν δηλαδή τάκον, δν 
ίτήσατο. Έπλ τούτοις έστι γοργώς φράσαι ώ; βεδν 
γνώσεων ή μακαριωτάτη Άννα ειπούσα τδν Κύριον, 
φιλοσόφως άντιπ{πτει τοίς βλασφημώ; φαμένοις εί 
Ιστι γνώσις έν τφ Τψίστψ · μονονουχλ λέγουσα ώς 
Ίμείς οί άνθρωποι ούκ έπιστάμεθα, καλ δι" αύτδ οία 
γνώσιν μή έχοντες δφείλομεν καλ αύτολ λέγειν τδ, 
ΤΙςξρτω rovr Κυρίου δς πάντα ρϊδε χαϊ χρό γε-

meaiem nee cogniiioaem babeuc, et ideo a Dco 
avertuntur, atatim philosopbice doeet qaod retpsa 
acientia Deaa esl el Deas ecientiarum et diligit cos 
qui ipsi vere noii suat. Idcirco taleai philosophiae 
magiacram adveriena Deua et tauquam praeconetu 
ac disdpalam repulana, ipsi tradidit quod eral in 
volo, dilectom nempe Filium, quena popoacerat. 
Acuie praeterea dicendum est quod Deum scieotia-
ram Banciisaima Aima proclamans Dominttoi, phi-
iosopbice obniiitur iis qul blasphemando pronuntianl 
aa BU aeientia in Excelso : quasi dlcerel nos boiui-
naa uou esae aeienlia pnediios, et Sdeo veltiti ro-
gniiionem tioo babeatea debere et ipsoa hot dlccrc, 
Quia novit aenaum Doraiai, qui caacla scit eiiam 
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anlcquam evenlant ? Ipee namque reipsa eapien- Α τάσεως ; Αύτδς γάρ μόνος τφ δντι σοφώτατο; *α\ 

καθά πάνσοφος, ουτω καλ παγγνώστης, Χ Ι \ ^ γνώ. lissimus esi, ct aunime sapiens, cuucla sciens, ei 
non scieniiue vcl ai ieiuiarum, sed scieaiiarum otn-
n.uin Doiuious. Unde colligitur quod uuiliua iui-
quilalis ille uox<ua ost : peccalum enitu uoa eat 
cogniiio, sed pror&us igaoranlia. Porrosi peccaium 
esiiguoranlia, uon ergo sapiemiam babet peccaior 
in quauium pcccaL Sapienlissimus igilur ei sanclia-
situus eat scicniiarUin Doaiinus. Si veio deuaroero 
cognitionum eslea quse ad laudabile Adaaii respi-
cit malrirooniitni quo cognorit Adaui uxoreto suam 
quat et ipsa cognovit illum, ct btijus cognitietiia 
Deus esl Peus. Fariet ergo quoque soper ietam 
diguissimuiti eflecium ei imliiuium, asseaiiens in 
adimplelionem ejus quod ipsa postulaveral. 

77. Hic aatem addi potest quod acctiraia de Deo 
disserjl propbelissa, cuin omnium bonoram cauaam 
essc praedicat Detini. Est enim, iuqait, Deus sctea-
liarum, nalia vero ariifleiosa coguiiio oitosa e*i 
apud ipsiim, sed omnes in bonum opag abetuit, ei 
boc omnino couipalil buic oplimo arliflci. Non aa-
tem abaurdum esaet dicere quod copulanlur bona* 
cogniiioni quas secundum Deiifl» esllaudabilie pra> 
cogniiio, dignosceniia, recognilio, de peccaiia atiiaa 
commissis condeiunatio nubilis igooecenlia, cir* 
cmnepiticuiia, cuui spirilualtier inler sa circutn-
spictenies dUseruni. Talia uainquecognitioneaqBai-
dam suni Deo probatae. In bisaaiem est ttoiaattaia 
quod Inc scile el sapienler modulaior apposuil dy 

σβως ή γνώσεων, άλλά WJV γνώσεων πασών Κύρης-
έξ ών συνάγεται καλ ώς χακέας καλ ουδεμιάς έχεί 
νος αΓ;ιος. Ή γάρ αμαρτία ού γνώσις, άλνβδτ*. 
χρημβ άγνοια. Έάν δέ αυτή άγνοια, ουδέ σοφίενδρα 
δ άμαρτάνων έχει χαθδ άμαρτάνει· πάνσοφο; έρ, 
χαι άγιώτατος δ τών γνώσβων ούριος. ΕΙ μ|β 

τών γνώσεων χα\ ή χατά τήν Άσαμ^ίαν εύλογη 
συζυγίαν, χαθ' ήν έγνω Αδάμ τήν γυνα7χ« αύτο9, 
γινωσχουσαν δήποο χαλ αυτήν έκιίνσν, χαλ ταύτης 
αρα γνώσεως ββδς δ βεδς. Ποιήσει άρα χαί έχΊέή 
άξιολογώτατον συμπέρασμα, χαι επιτήδευμα έπινεύ-
σας εί; συμπλήρωσιν ού αυτή ηύξατο. 

οζ\ Ούχ άνένδεχτον δέ είπείν ενταύθα χα\ ώ; βιο
λόγε! συνεπτυγμένως ή προφήτις, πάντων τών άγα· 
θών αίτιον εΐναι δοξάζουσα τδν θεδν. βεδ; γαρ φησι 
γνώσεων, ουδεμία δέ γνώσις σημίουργιχή άργοϋσα 
παρ* έχείνφ απόκειται, άλλά πάσαι είς Ιργον άπο 
τελούνται άγαθδν, χαλ αύτδ πάντως χαι πρέπον 
τοιούτφ παναγάθφ δημιουργό). Ούχ ftv εΓη χέρ. 
«ργον είπείν χαλ δτι συμπαρεχτείνονται tij γνώπι 
τή αγαθή τ*, χατά β#δν, χαλ ή επαινετή προγνωσις, 
χαλ ή βιάγνωσις, χαλ ή έπίγνωσις, χαλ ή ϊχ\ φβ* 
«ασι πταίσμα σι δικαία χατάγνωσις, χαλ ή έλλόγιμος 
ξύγγνοια ήγουν συγγνώμη, καλ ή πολοωνύμως χε· 
λουμένη μετάγνοια, χαλ μετάνοια, χαλ μετάγνωσι;· 
-ήθη ύέ ποτε καλ ή άμφίγνοια, δτε συζητουσι τνεο-

naslas Deuiu coguillonuin, osteadeas qirod, aicut c μβ^χώς ol άμφιγνοούντες. -Γνώσεις γάρ τίνες x«td 
bominem porfocium ecimua esea verbo el opero 
couspictium, sic el Deum nossc conveiiii dyaaaiani 
ct coguilorem; maximc veru super omnes biijas-
modi, qui talis cum sii el cognoseaus et poiena 
quod in Auna facienduia erai boc, aullo cooperatora 
fecii. 

τοιαύτα θεοφιλείς · έν τούτοις δέ σημειωτέον χαλ δ:ι 
δεξιώς χαλ σοφώς ύ μελωδδς ενταύθα παρέθετο ^ 
δυνάστη τδν ββδν τών γνώσεων δεικνυς ώς, καβί 
τδν τέλβιον άνθρωπον, δοκιμον οίδαμεν είναικα> 
λόγω χαλ έργω, ούτοι χαλ τδν θεδν είδε ναι πρέπεί 
χαλ δννάστην καλ γνώστην · μάλιστα θέ ύπιροχιχώ; 

χαλ δννβτ·; υπέρ τοιούτους απαντάς, δς τοιούτος ών χαλ γινώσκων τδ έπλ τ?) Άννη πόιητέον, «μα 
ών, έποίησεν αύτδ ούΐβνύς άλλον συμπράττοντος προσδβηθείς. 

Troparium primum lerlice 4da>. 
Incoroprebensibitia esl diviaisftimvspriaeipatus. 

Rbetores enim demoaslravil Ultueratat, 
Salta sopbisiae mutire faciaado aariaoae, 
Et a profuada uocle extrabaado 
Populos iiifiniioa falgur SprriUis. 
78. Ausil aliquis forlasaa bic pulcbrt operia lit Q 

propoaitp iropario, non longe fulgeoa dteera axor-
dium,qaod raquirit poeu Tbebaaae amiqulsaiatve. 
Si eniui in qtiinio versu ροβίίαιη : άστραηιή τον 
Πνεύματος non eet in dativo, eed noiainaiJTO daeinil 
αστραπή ordinalque sic aliquia fjmtaxiia : lacom-
prebensibilis esi SpiriMw fulgor, non valde laudarl 
posset ob exiremam iaveraionoai, et ba»o oU quia 
audacius loqneretur, loio ccalo proctii disumiam 
aivejuxia aliiludinem cceli sapra terram, aut eal-
leui qiiamuui de aupra cerni po&saol quc sub terra 
aual, aut in profundum deuiargt petaai: aamque 
transiafts bomo aiaiplex el iuara, audiia: lucaafHtt» 
bensibilis cal diviniestma, slatitt perspicere IXMMH 
tar qua*naiu »U isu, et tum taadei per laagam 

Tpoxdpior χρώτοτ τής τρίτης φΰής-
Υ· 'Αληπτδς έστιν ή θεαρχικωτάτη, 

Τήτρας γάρ έξέφηνε τους άγραμμάτοο;, 
Άλις σοφιστάς συστομίζοντας λδγψ · 
Καλ τής βάθείας νυκτδς εξαίρουμενοος 
Ααούς άπειρους αστραπή τού Πνεύματος, 

οη'. "Εστιν, οίμαι, τολμήσαί τινα είπείν ενταύθα 
Εργου καλού τού χατά τδ έκτεθέν τροχάριον μ)| *w 
τηλαυγές πρόσωπον, & δή άπαιτβί δ βή^ηθεν παλαί-
τατος λυρφδός. Εί μέν «γάρ iv τφ πέμπτφ στίχω 
χείμενον τδ αστραπή τού Πνεύματος ούχ ίστι δοτιχή, 
άλλά χατ' ^ύ·ύ πέπτωχβν ή αστραπή, χ*λ συντέ̂ ι 
τις δτι άληπτός έστιν ή θεαρχικωτάτη αστραπή WJ 
Πνεύματος, ούχάν μάλα έπαινοίτό τις άχρας ύπερ-
βάσοως, χαλ τής ώς άν τις τολμηρόΐερΟν ύπίρδάλοι, 
δσον ουρανός έστ* άπδ γαίας, θιαστάσεως, ή x«4 

Οψος ουρανού απδ γή.-, ή γούν άλλά ές δσον « 
ύπεριρου τδ ύπδ γήν ίδείν, ή κατσκολ^μδηββί ?^ 
θιον. βΟ γάρ τής παρόδου «νθρωκος δ άπράγμων 
χαλ αφελής, άκουσας ώς άληπτός έστιν ή ββαρχικω-
τάτη αύτίκα Weiv έντρανίζ^ι, καλ τίς έΧδΝη 



598 I N H Y M N U M P E N T E C O S T A L E M D A H A S C E N I . 894 
xol δ**άναμ*νΛΐ* έπί μακροντ^άπόδοσιν, χαλ Α explicadonem exspectare(t).Si %tto qws aliud quid 

eogitet, commuiti juxia mqrem anU^uai» snmpto o&w μέν avaxaoxt άκοήν τύ μακρύν ύπεμβα-
τόν. βί δέ τ* άλλο νοήαοι τίς 4x* κοινού λαβών 
όνομα χατά συνήθε*αν πάλαιαν, άλλά τούτο ξενίσει 
τ*ν μή έντριύως άκροώμενον · τάχα γάρ lurat είπείν 
δτι χαθάπερ έχ τού βαβολαόειν βήματος δντος εύ-
ρηταί που έλκαμε νον χατά κοινού, δνομα τδ δ βασι
λεύς, ή δ βασιλεύων έν τώ, ου μέν γάρ τι χαχδν 
Ρασιλενέμ** αϊψά τέ ol, έν τφ βασιλεί δώμ' 
άφνειδν πόλετα* * ωσαύτως δέ χαλ έν τψ δικάσω. 
Ίθεία δέ Εσται ι> έχ τού δικάσω δηλαδή ύπακον* 
σδείαχ otxi^ oSxto χάνταΟΘ* έχ του έξέφηνε £ήμα-

nomine, al fsliid audilorcro noq a&uatum coofnndit. 
Fortenamquc dici poterit qnori, quernadmodunvex 
regnare, qnod eal verbam, invenlnm tst derivthio* 
commuae nomearex, vel qni regnat, in hoc : c Non 
enlm aliquid roatiiai est ragnare, el sivo in tioc : 
Regi nobilf palaiium est; ila eiiaro io w b q : JitdU 
cabo. Rectum veroeritex judicabo, subaodiinm sane 
judicitim, eic el ibi ex verbo έζέρην* occurrit 
menti, quod incomprebensibttia cst έκφανσις qu;a 
fltitteralos reddidit oralores. 

τος παρεισ&υεται τ*, έννοια, δτι άληκτος έστι Ικφανσις ή ρήτορας τους αγράμματους έχφήνααα. 
©β*. Efau 4* άν τις ομοίως βιασάμενος χαλ ώς έκ g 79. Similiter autem aliqaja dicere posset, qnod 

τού άληπτος ύπονοηθήναι δύναται ασφαλώς άπδ 
χανού ή λϊ>μς ή θεααχιχωτάτη, ήν δηλαδή λαμβά
νων χαλ ώς λήμμα ένδαξότατον οί Χριστιανολ, χαί 
χάγχοινον δόγμα έχομε»· Θεαρχικωτάτην χαλ 
«χρειλη^ρότες καλ φυλάσσοντες τήν τριαδιχήν έν ένλ 
βεφ ύπερούσιον εξουσία ν τήν τρισυπόστατων · ήτις 
tffc xfeouv λαβή χαλ χατάληψις έτέρφ λόγψ άλη-
τπός έστιν, έπελ χαλ τούτο μόνον αυτής ληπτδν, ή 
έκκαληψία χατά τδν ούτω φιλοσοφήσαντα. Δύναται 
tt χαλ έχ του θεαρχεκωτάτη «αρελκυσθήναι ή χατ-
άρχουσα του τοιούτου ονόματος Θεαρχία, χαλ άπο-
τελέσαι Ασφαλώς χαλ ορθώς δμοίαν σΰνταξιν. ΕΓτε 
τοίνυν χατά τδν πρώτον λόγον τδν χατά μαχρδν 
δαερόατον σχήμα τήν φραστιχήν τάξιν τοΰ τροπχ-

ex voee incomprehen$ibiti$ talo eubintelligi potest 
nomine communi apprebenaio ή Θεαρχικωτάτη qtiam 
ceric lanqnam lemma celeberrimum nos appre-
hendimuq Cbriatianf, et communissimnia babemus 
dogma (2); quae apprebenslo98iveaccep(io( vel.aliis 
verbis comprehengio, incomprehcnsibilis est, siqui-
dem, secunduai eum qui sic pbilosopbatur, lioc 
aolum istius esl comprebensibHe, quod incompre-
benaibtlix est. Polest antem eliam ex Θεαρχιχωτάτη 
derivari vox qnae prseest hulc nomini θεαρχία,^ 
coinplereqiFe tuto recteque similem syntaxim. Sive 
ergo juxta primnm modum, de longa scilicet inver-
alone, ontlnat qnis elocuioriam synlaxlm tropa-
rtt sive juxta ircs altos, derivantes in nominativo 

ρίου μεθοδεύσει τις, είτε χατα τούς τρείς τούς άπδ G femioiaum commuueque nomen, fjuo subinlelleclo 
dathrus manet αστραπή Spirihis, frons propo.siti 
operis melodici sensum praesial occnrrepti et oculos 
in ipsuro iajkienli. Discrimen igiiur sii curioso quod-
libci. Equidein pulo quod primus surficcrci modus, 
qiiia mauifoste non affert diflicultaieiu. 

χοινου έρανισαμένους θηλυχύν ευθύ δνομα, ού ύπο 
νοτ̂ έντος δΟτιχή μένει τδ αστραπή τού Πνεύματος, 
ούννοιαν τύ πρόσωπον τού προκειμένου μελωδικού 
έργου έμποιεΐ τφ περιτυγχάνοντι, χαλ τήν δψιν ές 
αοτδέπι^ίπτοντι» έπιχρινέσθω βδν τό) φιλοθεάμονι 
οποίον βονλαται * οίμαι δέ ώς ό πρώτος άρέσχοί άν 
λόγος διά τά προφανώς άόχλητον. 

π*. Έφ' ού χαλ θεωρητέον τήν χατά τδ τροπάριου 
Εννοιαν βουλομένην λέγειν δτι ή Θεαρχιχωτάτη 
αστραπή τού Πνεύματος άληπτός έστιν, δπερ έστλν 
ακατάληπτος, ακατανόητος, μή υποκείμενη λαβαΐς, 
ο ιστιν άφαΐς, ώσπερ ού ταΐς χατά σώμα, ούτως 
ουδέ χατά νουν. ΕΙ μή άρα έχεΤνος :λλάμποιτο 
φλογλ αγγελική, ώς έχειν ούτω λαβέσΟαι πυρδς, χαλ 
φωτ\ φώς προλαμβάνειν, χαλ τφ τών φώτων ούτω 
χροσχελάζβιν Πατρλ τφ μεγάλφ Θεφ* πόθεν τούτο 
δήλον; Έξ αυτού δή τού σήμερον θαύματος* ^ητο· 
ρχώς γάρ αύτίκα βέ χαλ φιλοσόφως τούς αγράμ
ματους έστόμωσε μαθητάς, καλ άχρόνως καλ ώς έ* 
άτο*μφ σοφούς έξέφηνεν άλις, δπερ έστλν αύτάρκως, 
τούς ίδιώτας συστομίζβντας τφ οίκιίφ λόγφ, τουτ
έστιν έν τψ έμφράττειν τά χείλη, έπιστομίζοντας 
τδ παρ* "Ελλησι σοφιστικδν φύλον, καλ τφ τής θείας 
βιδασκαλίας έξαστράπτον/ιι φωτλ, εξάγοντας τού 
χατά τήν άγνωσίαν ζόφου νυκτέρου· δπερ ενέργημα 
χάντως άκατάληπτον δμολογηθείη Λ κ 

πα'. Καθεσταμένης δέ ώδε τής εννοίας, τά χατά 

(f)Etila non moraiur audiiorem loago byper-
bato. 

(Ϊ) IKvinisarai&iii tradhiotie acccptam cusioditn-

80. Super hoc etiam considerandum e&ilropnrii 
sententiam quae dicere vnli qnod divinissima fnl-
gnraiio SpiritHS incompreheusibHisasl, nempcinap-
prchensibilis. impercepia, non subjecia coaccplui, 
id esl, tactui ul incorporeis sk neque spiriiualibua. 
Nisi igitur spirilus iite flamma luceret angelica, 
tta ut possel ignem apprehendere, lamiacque 
lumon assumere, et sic Pairi lominum, ma-
gno Deo, propinqaare, onde hoc foret iitanifesluro ? 

^ Ex ipso hitjus diei prodi^io. Prolinng enlm oralo-
res el pbilosopbos diserlos fecii itlitioralos discipit-
los, et extemplo qaasique «ti instanti gapieniee red-
didit salis, faoc est sufftcienter, bos idiotas, obmn-
lcsr.ere proprio sermone facienles, id cst, iu occlu-
dendu labia, silere cogenles gophisiicain Gr.rco-
rum Iribum; istamque ditin* doctriasc fulguranii 
liuiiine educentes ex ignoranlhc tenebrosa nocic : 
quae efficacia prorsus incomprehcnsibitis c«asenda 
eat. 

81. Staiuta tero Ulher sctileuiia, qux ad dictio-

lea irinaoi ia uno Deo auperaubsianiialcm sub-
Rtanliam tribus personis consianl«'tii. 
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neatroparii pertinent, sic explirantur: Impreasibi- Α.λέςιν του τροπαρίου έ^ουσιν ούτω;· άλη 
lis« el Invetitum est, ldem signilicat quod iacom- νυν ώ; ευρέθη ή ακατάσχετος, ήςούχίστιλ 
prebensibilis, quam capere non est possibile. Os 
tendttaotem ista diclio, quae bomonyma est, eliara 
irreprebensibilem sive bominem, sive vicium, cu-
jus et 'ipsius, taaquam commendabilis virlule, nibil 
aliquis incriminandum reperire potest. Videtur 
autem dlclio mclaphorice deduci a luctaloi ibus, qui 
oleo peruncli et aliunde solerles inclinari, curant 
ne caplum adversariis prxbeant. Unde oplime tm-
prensibilis dicereiur caslus Josepb, qui domiaam 
iEgyptiam nudus lugii al comprebendi non possel. 
Huic auieia imprensibili, juxia modum luclaloris, 
opponitur ευλαβής, quem scilicet facile prebeade-
res. Vox autem έστλν 
nculo accensu nolatur, ut boc άληπτος έστλ, conci 
nal τψ Ε^ηξε γαστρδς, secuadum vim accenlus 
aMiti. Aliunde vero, sicut viri doctl volnnt, enclilica 
cese debet. Qui verohoc audire fasiidil, nobis pror-
sita illaesis praelereat. 

82. Quae vero θεαρχικωτάτη dicjmr, omncm 
splendoris iuleniioncm excudit. Sttperior emm esl 
"na allera fulgtiralio, magis ana diviua; atqtie 
altora quaedam principalis, et principalior, et prin-
ripalissima : sed divina principaltssimaque fulgn-
raiione Spiriius, el Patris el Filii, non recie dice-
r«*mue aliquid esse pr&slantius. Haec enim sum-
iiiam signiflral Dci virlutcin, sapieultam mundum 
diversimode doccniem et iia salvantem : quo 

rm 
μεν 

λαβέσθαι 
δηλοί δέ ποτε ή λέξις ομώνυμος ούσα καλ τδν άμεμ-
πτον, ή άνθρωπον ή βίον, ου χαλ αύτου ώς ενάρετου 
δράξασθαί τις οδ δύναται λόγψ αίτιάσεως* δοκεί δε με. 
τενεχθήναι ή λέξις έχ παλαιστών τεχνικών, οί χαλ 
άλειφάμενοι έλαιον, καλ άλλως δέ ύποκλίνοντες δεξιως 
επιτηδεύονται μή ένδιδόναι τοίς άντιπάλοις λαδάς· 
δθεν πάνυ γλυχέως άληπτος λέγοιτ* άν ύ σώφρον 
Ιωσήφ, δ τήν ΑίγνπτΙαν δέσποινα ν γυμνδς φυγ*ν, 
ώς μή ληφθήναι καταδεξάμενος * τψ δέ ούτως άλή· 
πτψ κατά λόγον πάλης, αντίκειται 6 ευλαβής, ού 
δηλαδή <&άον δ βουλδμενος λάβοιτο. Τδ ύέ έστ\ν διά 
τήν άκολουθίαν τού είρμού οξύνεται, ίνα τύ άληκτος 

per consequciiliani nexus | σ ι λ , συνοδοί τώ έ^ηξε γαστρδς, κατά τήν όξυτό-
. κ Λ Λ Λ\ ι—\ νησιν άλλοις δέ, ώς οί τεχνικοί βούλονται, έγχλί-

νεσθαι οφείλει * δ δέ όκνών άκουε ιν τούτο, παρα· 
χουέτω θλίβων ημάς ουδέν. 

•πβ'. Ή δέ θεαρχικωτάτη πάσαν έπίτασιν υπερ
βαίνει λάμψεως· υπέρτερα μέν γάρ άλλη άλλης 
αστραπής, καλ θειοτέρα, καλ αρχική τις έτερα, καλ 
άρχικωτέρα, καλ άρχικωτάτη · της δέ θεαρχικωτί-
της αστραπής τού Πνεύματος, αύτίκα δέ καί τον 
Πατρδς, χαλ τού Τίού, ούκ άν ορθώς είποιμεν είναί 
τι ύπέρτερον. θεοΰ γάρ αύτη ένέργειαν τελιχωτά-
την σημαίνει σοφίζουσαν κόσμον πολυειδώς καλ ούτω 
σώζουσαν ού τί άν ύπερφέροι έργον βεού μετχ 

qaid praestantius opus Dei essct praeler incarna- C τήν ένσαρκον οίκονομίαν, ένθα τά πάντα είς σωτη-
lionis oeconomiam, ubi cuncla sunt ad noslram 
aalutem el ad implelionein superioris roundi spe-
ciaal? Est autem ibeologica vox θεαρχία et quae-
ctmque inde veniunt. Yox aulcm Μήτρας per cir-
cuniflexum pro ^ήτορσς, non esl valde usitala, sirul 
neque πάτρα ς pro πατέρας, μήτρας, pro μητέ
ρας, vel aliud quid simile. θυγατέρας tamen iuve-
nilur cum syaoopc. Igitur noscil aliquis undecua-
ijue dictionis bujus u*um, vel remilieudum eslad 
licenliam poeiicam vel aliam propler meiruin neces-
siiatem. Ailainen μήτρας cuni acceniu super pcn« 
iiilimam dicimus gcnere feroinino, cum quibusdani 
c ondiiionibus convenliones ; quaram singalare est 
lioc : Euge, ^ήτρην faciamus, et est istud sicut 
φρήτρη. ct sinulia. Έξέφηνεν aulem specialad ful-
{^uralioncm, qua manifcstanlur quae bucusque 
ia obscuritaleeranl, quemadmodum et discipuli, qui 
erant obscuri, maniiesiali sitnl, cum a Spirilu sau-
cto illuminali fuerunl. Et non solum ipsi luxerunl, 
scd el aliis bonam banc aff^clionem dederuat. lllit-
teratos auiemdicil, vei qui prorsus lillcras nescic-
banl, quosque dixeris analpbabclos, vel qut pau-
cas s; iebanl litleras : qua signilicaiione usus c>i 
eliam qui scripsit episcopuin esse posae illitleraium, 
sive qui pauc.is sacrarum liilerarum libris operain 
dat: nam ilium qui nibil oroninu novit pigeret, pulo, 
sacram luccrnam accendere. 

85. Vox άλις qiiae significoi suflicienter, lanquam 
adverbiuin, veuit ex άλίζω άλίιω, id esl cogo, po-

ρίαν ημών, και ούτως άναπλήρωσιν τού άνω κόσμου 
άφορα; θεολογική δέ λέξις κα\ ή θεαρχία καλ τά 
εντεύθεν παραγόμενα· Τδ δέ Μήτρας προπεριαπώ-
μενον, δ έστι Ρήτορας, ού τέτριπται είς πλατείαν 
χρήσιν , ώς ουδέ τδ πατέρας πάτρας, μητέρας μή
τρας, ή άλλο τι τοιούτον * θυγατέρας μέντοι εδρηται 
συγκεκομμένον έκ τού απλού · ήγουν οΐδέ τις χρήσιν 
τής λέξεως όθενούν, ή άλλά άναπεμπτέον είς άδειαν 
ποιητικήν κα\ τήν διά μέτρον ταύτην ανάγκην. 
"Αλλως μέντοι Μήτρας φα μέν παροξυτόνως γένει 
θηλυκψ, τάς έπί τισι £ητοϊς αυνθήκας* ών ένικδντο, 
άλλ* άγε (5ήτρην ποιήσωμεν καλ Ιστιν εκείνο κατά 
τδ φρήτρη καί τά τοιαύτα. Τδ δέ έξέφηνεν οίκείον 
πρδς τήν άστραπήν, ής έλλαμψάσης έκφαίνεται τλ 
τέως δντα έν σκότψ, καθά κα\ οί μαθηταλ αφανείς 
δ^τες, έξεφάνησαν, οΤς ύπδ του αγίου Πνεύματος 
ένελάμφθησαν · κα\ ού μόνον αύτολ έξέλαμψαν, άλλά 
καί άλλοις έδωκαν τδ άγαθδν τούτο πάθος. Αγράμ
ματους δέ ή τούς μή είδότας δλως γράμματα λέγει, 
ούς αναλφάβητους έφη τις, ή τούς ολιγογράμματους· 
δι' ού σημαινόμενου συνη^ορεϊται καλ δ γράψας μή 
κωλύεσθαι είναι .κα\ άγράμματον έπίσχοπον, είγουν 
ολίγοις έντριβέντα βιβλίοις Ιερών γραμμάτων. Ό 
γάρ καλ μηδέν δλως είδώς, όκνήοοί άν, οίμαι, χαλ 
Ιερά λύχνα άνάπτειν. 

' πγ'. Τδ δέ άλις, δ σημαίνει μεν τδ αύτσρχοκ, ώς 
επίθημα* γίνεται δέ έκ τοΰ άλίζω, άλίσω, τδ αθροίσω, 
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p/« &μΛΜζ€3θ*ι ά*>·.άστως καλ πρδς τδ Μήτρας Α teei referri ad oraioree, «ι illilteralos, et os obtn-
χαλ πρδ; τδ αγράμματους, χαΛ πρδς τδ συστομί-
(οντας. Σοφίσταλ δέ παρ* 'Ελλησι διχώς, χα\ μάλι
στα μέν οί πλασματογράφοι ρήτορες· σοφίζοντες 
έχεΤνοι έν τψ μελεταν πλαστάς υποθέσεις, τους έπ' 
έλτ,θεία δικηγόρους. Ούτω γούν οοφιστής Αιβάνιός 
τις χαλ Άφθόνιος καλ λοιποί. νΗσαν δέ χαλ φιλόσο
φοι σοφισταλ διαλεκτικοί σοφιζόμενοι τεχνικώς τους 
αύτοίς κοινωνουντας, χαλ πα^αλογιζόμενοι, καλ έν τψ 
οδ:ω ποιεϊν ελεγχόμενοι καλ ελέγχοντες · ού ζ ν · ω -
το* μέν εκείνοι ώ: καλ προκ?θ:ζεσθαι διδασκαλείων, 
τονούμενοι δέ δμως περλ τέχνην ταύτην όχληράν. 
'Οθεν λαβόντες ημείς, σοφιστή ν κακίας φαμέν καλ 
χάντα μεν κακδν, μάλιστα δέ τδν άρχε*κακόν δαί
μονα* συστομίζονταςδέ άντλ τοΰ τδ στόμα έμφράτ-

rantcs. Sopbialaruui vero apud Graecos dao genera 
habebantur : pneaertim plaimatograpbl oralores : 
hi fleta subjecta declamanlee, vero* efformabatii 
ad snpientiam advocatos. Talie fuii sopbistta Liba-
niue, ai Aphthonius, el caeleri. Erani porro pbllo-
Rophi sophistae dialectici, qai secum convergnnfe* 
argiiliis bidebani at sic erant eonvicii ei convin-
centes ; non xelantes ut disclplinis pneesfleuf, la-
boranics latnon cirea istam moloeiam artem. Vnde 
morero asftumpaimue no», eopbistam malilbe vo-
candi omnem improbum, fraeprlim roalorumprin-
cipem dsmonem. Συστομίζοντας autem sumitur 
pro, obturaniea ora; et, ut iintitn pro allero dicam, 
έπιστομίζοντας. Diclio vero desumpta esl a va-

τοντας, καλ ώς έν άνθ' ένδς είπείν έπιστομίζοντας. Β sibus ienuiacolli, qiue dicontur ab anliqiiia σύστο-
ΕΙηπται δέ ή λέξις άπδ αγγείων βραχυστόμων, καλ 
ώς οί παλαιοί φασι συστόμων * τοιαύτα δέ είσιν ών 
ύ στόματα συνήκται είς κομιδή στενδν, ώς πωμά-
ζισΟαι δλιγίστφ δερματίψ, ή στυππείψ, ή ξυληφίφ* 
Ιπι ούν συστομίζειν τδ αχανή ποιεί ν τδν έλ ε γχδ με
νον, διά τδ μή δύνασθαι προάγε ι ν δλως λόγον τού 
στόματος · ώς εί καλ μή πλατύ χαίνειν είχεν, άλλά 
συνήχτο τά χείλη κατά βαλάντιον ή τινα βίκον · 
όχερ έμάνΟανον οί τοίς άγιωτάτοις τού θεού μαθη-
ταίς άντικαβεστάμενοι σοφισταλ , ού φόβψ ή βία, 
λόγω δε συστομιζόμενοι άποστολιχψτψ έκτου παν· 
σέοου θεού. 

π?. Ενταύθα δέ ού πάντη άκαιρου καλ άπερίερ-
γον Ιστόρησα ι δτι σοφός τις δύο φοιτηταίς παρα-

μα. Talia sunl ea quoruai os ia arctam fntrodn-
ctionem tenuatur, ul obirudi possit lenuissima pel-
licula, TCI atuppa, vel lignea parltcula. Συστομί-
C*tvest igiiur mutum Taeere coaviciiim, eo quod 
omnino ntquit ex ore proferre aermonem, et tan-
quam ad nioduin crumenx vel urceoli non polesi 
lale biare, aed oontrahunxur labia. Quod didicerunt 
ean< tissimisiDei disciptilisadversarii sopbisU*, non 
melu atil violonMa, sed apostoltro sormone a Deo 
.«apSenlissimo proveitienie, ora ohiuraii. 

84. Hicauiem tton pror*tis iiiiempestivtim aitt 
giiperfltmm eel enarrare qnod qiiidam phtloaopbus 

σκισμένος πάνυ αύτψ μελομένοις, ών δ μέν ευχερώς ^ duobtis audiioribue, quoa niagna proaequebalur 
xi\ μικρού δείνάχρόνως άναλαμβάνωντά διδασκαλία* 
είτα έξ*Αανθάνετο ταχύ, δ δέ μ4χθψ πολλψ είσδεχό-
μινος τδ ερμήνευμα παρακατιίχεν είς μνήμην διη
νεκή στεγδμενον* τδν μέν πρώτον εκείνον λαγύνω 
s"xi(*v εύρυστόμψ, f3ov μέν πληρουμένη, (53ον δε 
άποχενουμένη · τδν δέ δεύτερον άγγειδίψ συστίμψ, 
βράδιον καλ είσδεχομένψ, καλ άποπτύοντι τδ ύγρδν, 
χαλ τοιούτον μέν τδ σύστομον. Βαθείαν δέ τήν νύκτα 
)έγει τήν παλαιτάτην έν τοίς έθνικοίς πλάνην, δι' 
ήν ώ; Ιν σκοτία περίπατουντες , ούχ είχον τδ τής 
ff/ηθείας βλέπε ιν φώς, ούδ' αύτολ Έλληνες, οΤς ή 
>ατά κόσμον σοφία ένέλαμπε- καλ ήν έκείνοις ή 

αύτη καινότροπος · ού γάρ ήλιος, γήν ύποδύς, 

rura, deditus, qaorum onus facile ac aubito suaci-
piebat documenia, led brevi postea oblWiscebatn% 
alter magao labore susceptam expKcationcrn tn 
mcmoria perpetuo custodiebaf, prtmum qnidem aa- · 
similahat ore largo la;̂ ena3 qnaa facite implctur^ 
sed facile at vacnatur ; seciindmn antetn angasti 
oris urcco, birdina rocipienti et rcjicienti aqaa o. 
T;ilo qiiiilrci osi vorbnni, συ3τομον. Profiiadam 
auic;i> I K M U C U I djrii aniiquissiinmn rilinicormn er-
ror»m, p<r «iiiean vilm iaa lenebris ambiitaales,non 
\a!et>anl veriiaiia aspic^ie Jumen, noc ipsiineiGraeci 
qiiii us ea|H4Miiias^cuiidam niandiiai illuxerat. Eral 
.'Miuni illis ieia i.ox novi geaeris. Non enim 

τξ εκείθεν σκιά έλύπει τήν χτίσιν άλλ' δ μέν ήλιος D eol aub ifrram wbienscreaturam exinde eonlriaU-
bai umhr» : verum bic quidem npicHlis mundam 
roplabai anl verilaiis; aini llli aap cicmes noa vide-
banl. Dobebai proin.le fieri genlibus in iiUImo pro-
digio quidquani buic pnroe afleeiioni conirarium; 
rtcuiin cara tlle sol indeficieas, ad naa ex alio di-
mUeus, sub lerram intravisset, sloiiin ba3C piima 
nox evanuil. eisquo luiacn absque v«»apero illuxit. 
Nolaadum esl auicin qimd diclio profunda nox oa-
icndil illain faiaxe suauae nigram, illooein ac le-
nebrico9am. Mciaphora vero sumpla eslde profaadief 

puleia, baralliris, fovcU, pelagi3, »a qu» noa peue-
iral punim iumen; qnod naiura loranm elcvalum, 
circa proftiada vel aliaa angulau eeu funWa pa-
rum cst versari nalum. Exindc quoque concipien-

τής αληθείας δ ύπερουράνιος έπλήρου τδν χόσμον * 
£χείνοι δέ βλέποντες ούχ έβλεπον * έμελλε δέ άρα έν 
τφ ύστερον άνάπα>ιν Οαύματι τδ έμπαλιν τού πριό-
του πάθους έγγενέσθ;ι τοίς έθνεσιν. "Οτε γάρ δ 
άδυτος ήλιος ούραν/,Οεν κατζλθών Ιφ' ημάς ύπδ γήν 
γένοιτο, τηνικαύτα έχείνοις ή πρώτη μέν άπηλάθη 
νύξ, έπέλαμψε δέ φώς τδ άνέσπερον. Ίσιέον δέ 
δαθέία νύξ δηλοί μέν τήν άκρως μέλαιναν, καλ καθά 
τις Ιφη σκοτομήνιον4 τήν μεταφοράν δέ είληχεν έκ 
τών βαθέων, καλ φρεάτων, χαλ φαράγγων, καλ βό
θρων, χαλ πελαγέων καθ* ών ού διικνείται φώς 
χαθαρδν, δπερ άνω φορούμενον φύσει, ολίγα πέφυ-
χεν ασχολείσθαι περλ τά ή βαθέα ή άλλως γωνιού-
μενακαλ πσράβυστα* εντεύθεν δέ νοητέον χαλ βαθύ 
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dutn egl illam ad golura ueeue profundam adoralio- Α προσκύνημα τδ έως εδάφους, χαί βαθείαν γαλήνη 
aem ct profundaui Mreoitatem, quam qui non ήν δ μή έχων, εΰξεται ^υσθήναι ix τών βαθέων ύδά* 
babei, cx aquia proiaqdis eripi aa precaiur. 

*&Yox εξαιρούμενους est pro εκλαμβάνοντας, 
el alc educeoles. Dici aolei de iia quae ex profon-
do erqunmr. Exirahil igUur aliqaie aorn qul de-
maigfitdo tuflbcaiur, aut ia profuadum coennm 
lapaiis e*l; vel atagig tropice, qui ceotdtt f n capii-
vitateip. Ifuir aotem έςαιρείν affinia sant έξελέσθχι 
el έξελείν. Talia vero aon aant άναιρείσθαι ei 
άνελέαύαι: non enitn ex profuado gugcipientes, aed 
lapeuai erigentes, aliqttein elevamus ; et sic indica-
bit istad : άνείλετο εκείνον. Quod aiitem τδ έξαι-
ριίσύαι el δ εξαιρούμενος, ex qulbua sunt ύπεξαιρεί-
σθαι «Ι 6 ύπεξαιρούμενος, passWam aliquando 

των. 
πε'. Τδ δε εξαιρούμενους εΓρηται μέν άρτι άντλ 

του εκλαμβάνοντας κα\ ουτω; εξάγοντας · λέγεσθαι 
δέ είωθεν Ιπ\ τών έχ βάθους άνελκόν των ότιδήχοτε. 
Εξαιρείται γουν τις τδν έν τώ καταχολυμ6$ν 
πνιγμδν, καλ τδν έμπεσόντα ίλύϊ βαθεία · εντεύθεν 
δέ τροπιχώτερον χα\ τδν αΙχμαλωσία περιπεσόντα* 
τφ δέ τοιούτφ έξαιρειν σύστοιχου έστι και τδ έξελέ-
σθαι καλ έξελείν * οδ τοιαύτα δέ καλ άναιρείσθαι χαλ 
άνελέσθαι,. Ού γαρ έκ βάθους αναλαμβάνοντας τινα, 
πεσόντα δε όρθούντες αναιρούμενα, καλ ώς τοϋχο 
ποιήσει άνείλετο εκείνον. "Οτι δέ τδ έξαιρείσθαι χαί 
δ εξαιρούμενος καλ παθητικήν ποτε αημασίαν έχου* 

algiMn^alionetn bal>eaiil, non esi ambigendi locns. σιν, έξ ών κα\ τδ ύπεξαιρείσθα,ι καί ό υπεξαιρούμε 
Poputos aaiem immeaeos solaaimodo dicil eoa 
qui lalgore Spiriiug illuminali euat. Licet enim 
aliaa laaxiuia gentilium immenailas pateat, si quig 
eos qut eliain naac in leaebris errorum ambulant, 
e| aoeturao lempore canlra aoa insidianlur, coasi-
deret; aitamen immengt quoque avnt eecundum 
Deum illumiaaii: at hobig anie aculos ducantnr 
oatiieg gancli, prorsusque nirabimur eorum infi* 
niUlero, eui non proprie aumamus istam. Si 
euim nec omnes homiaes qai ab Adam ad congtim-
maiionem uaqite racoli sunt, coram Deo proprie 
dicentur inanmeri vel infinili, quomodo eanctis 
ejns el caieris aiinul Cbristianig infiniias compe-

vor, ούκ Ιστιν άμ?ιβολείν. Λάους δέ απείρους τοΰ; 
τή αστραπή καταλαμφθέντας του Πνεύματος μόνους 
φησίν. ΕΙ γάρ άλλως μάλιστα τών εθνών απειρία 
κατακέχυται, εί τις τούς Ιτι καλ νυχτιπδρους έν χ\ 
πλάνη, καλ νυκτιλόχους δέ καθ* ημών σκέπτοιτο· 
άίλ' ούν άπ-ιροι χαλ οί χατά βεδν. πεφωτισμένοι, 
χαλ προαχθήτωσχν ήμίν είς Ιννοιαν οί άγιοι πάντες, 
καλ πάντως θαυμασόμεθα τδ έν αύτοίς άπειρον, 
ού κυριολεκτούμενον ουδέ αύτδ, Εί γάρ μηδέ πάντες 
άνθρωποι οί έξ Αδάμ καί μέχρι συ ντε λείας τοδ 
κόσμου άπειροι παρά τψ θεψ κυρίως λεχθήσοντ7ΐ, 
πώς άν τοίς άγίοις εκείνου, καλ τοίς άλλοις δέ δμοΰ 
Χριστιανοί; απειρία έπαληθεύοιτο; Είσλν ούν λαοί 

leret ? Suat crgo populi infiuiti, quorom multiludo, g άπειροι, ών τδ πλήθος εί καλ πεπέρασται, άλλ'ήμίν 
licet dabeat flnetn, uobis tainea non est magts πο
ια, quam qood est proprie infiaiiam. Si vero quo-
qae lerra toai esae diciiur iinmensa, turo babere ter-
nJnot, observanduin esl hoc eUain ultle prarsenli-
baa fulurum. Eidem eliam u^ni inservil dicium : 
f Popalia fnfinilis consentientibug i , quod apud 
aliom poetam invenilur. 

86. Fnlguraiio vero saucii Spirilus, ei praeserlim 
illa qnae speciat ad hodiernam feaiiviiatem, in qoa 
sunt apiritus vebemens et ignila lingua, aliquid 
aaavitatls additam majestati habci ex naturali co-
gHaitoae per quam ad divinissimam sppculalionem 
aaagogica dacimur. Seiinus eitim qiiod eensibilis 
Iulgura4io sensibilcm apiriiam, anie propiiaai ge-

ούκ Ιγνωσται ώς ούδε τδ κυρίως άπειρον. Εί δέ χαί 
γή ποτέ μέν απείρων είναι λέγεται, ποτέ δέ πέρατα 
Εχειν, «πισκεπτέον καλ εκείνο χρήσιμον τοίς ενταύθα 
έσόμενον* ένθυ(ΐητέον δέ πρδς δμοίαν χρεία ν καλ το 
λαών απείρων συμφωνούντων, δ δή παρά έτέρφ 
κείται μελψδψ. 

πς ' . Έ δε αστραπή του αγίου Πνεύματος, καλ μά
λιστα ή κατά τήν σήμερον έορτήν, έν ή πνοή βιαία 
καλ γλώσσαι πυρδς, έχει γλυκύτητας τι πρδ; τω 
σεμνψ καλ έκ τής κατά φύσιν εννοίας, δι* ής ιίς 
θεωρίαν θειοτάτην άναγδμεθα. Οίδαμεν γάρ ώς χαλ 
ή κατ' αίσθησιν αστραπή πνεύμα αίσθητδν προΰ-
πάρξαν αίτιάται τής οίκε'ας γενέσεως · οδ έγχλει-

i»ftialk)iiemjamex8ieianieni,bancqueproducenlein, D σθέντο; Ισω νεφέλης καλ τή κινήσει έκπυρωθέντος 
arguti: quo inlra nebatam incluso, rooiuque inflam-
malo, alquc exilum qua?rente, tenebrarum violenia 
acissura lonitruum eftlcii, fulguraiionem vero quse 
diurnis coloribus aera pinglt, spiiiltis general.O"» 
porro pliysica cum giat, in pra>senii festivilate gciunt 
eum docerequi ctipiiundiqua quod pium esl lucro-
se quajrerc. Quod auleui, sicul nociem ignis illti* 
minat, cl uon dico ignem hunc anliquuai Judj*ig 
auxilium prae t̂aniem, sed etmplicem ignem, sic 
ctiam ftdguraiio; qumlque ssrpe iniiUmti jtivai ct 
viaiorcs et navigalores, el ipsis est saluti, liorunt qui 
6\\ni expcrli, apud quos eliam graliarum debila, 
puto, Talibus fulgelns resorvanlut-, Moko vero magts 
et onni modo maximas d< bentu* gratias ^ancli Spi-

καλ ζητοΰντος έκπδρευαιν, ή μέν τού γνοφου πρδς 
βίαν ^ήξις βροντήν αποτελεί, άστραπήνδέτδ Πνεύμα 
ποιεί, τδν αέρα χρώζουσαν ήμεροφαώς · & δή φυσικά 
δντα έορταστικώς ο!δε νύν σοφίζειν τ>>ν ίθέ)οντα 
κερδαίνειν πάντοθεν τδ θεοσεβές· δτι δέ καλ καθά-
περ νύκτα τδ πύρ φωτίζει, καλ ού λέγω τδ πάλα» 
ποτέ τοις 'Ιουδαίοις επικουρούν, άλλά κα\ -.δ άπλω;, 
ούτω καλ ή αστραπή, καλ δτι ωφελεί πολλάκις μυρία 
κχλ οδοιπόρου;, καλ δσοι δέ νσυτίλλονται, καλ σωτη
ρία αύτοίς γίνεται , ίσασιν οί πεπειραμένοι, παρ* 
ο'ς καλόφειλαλ χαρίτων, οΐμαι, ταίς τοιαύταις άστρ?-
παίς ταμιεύονται · μυρίως δή μάλιστα δέ τψ παντλ 
δφλομεν απείρους χάριτα; τ% αστραπή τού άγίο>> 
ΙΙνεύματος, δι1 ή ; νυκτδς πολυειδώς βαθέως έξαΐ-
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ρούμι**· Ού μόνον γαρ τής κατά 4<υχήν, **** *** Λ r i m * iaif oraiioDi, per qoam e nocte BwUifarie pro-
τής «*pl βίον, δς μικρού καλ ακατάληπτος έστιν 
«σα χαλ όποίοις νυκτέροις πλάνοις μετρείται. 

7]ρ0*4ΐMtspor της τρίτης φοής. 
ΐ Ι /Ην έκπορευτδν έξ άγεννήτου φάους 

Το πανσθενουργοφωτον άφθιτον σέλας, 
Ού τήν, δι* Υίού πατρικής εξουσίας, 
Νύν εμφανίζει συμφυή φρυκτωρίαν 
Πορώδης ήχος έν Σιών τοίς έθνεσιν. 

*ζ\ θεολογία δλον τδ παρδν τροπάριον χοινήν 
όλκ)ς έννοιαν ούχ έπισυρόμενον · έορταστικώς δέ άρ-
χιται ό μελωέδς απδ τής. τού αγίου Πνεύματος έκ-
αορεόσοως έχ τού Πατρδς · γοργώς £δων χαλ σ£-
μνύς ώς προσήκε τψ μέτρψ · ή δέ αρχή αύτψ χατά ' 
τήν τού «ρόιτου θεολόγου εύαγγελιστού έ σχηματι
στεί είπόντος, Έν άρχ*, ήν δ Λόγος* φησλ γάρ, ήν 
Ιχχορευτδν, χαλ έξης · ενταύθα δέ έπισημαντέον 
ανβγχαίως πρδ τής ερμηνείας, δτε μετά τούς έν άρ-
χί δύο διστίχους, οί έπιφερόμενοι γράφονται χαλ 
ούτως · — ού τήν OV Υίού πατρικήν έξουσίαν — 
νύν εμφανίζει συμφυεί φρυκτωρία — πυρώδες ήχος 
ίν Σιών · — Καλ περλ μέν της γραφής ταύτης ώς 
χαλ περλ πού αυτής, είρήσεται τδ δέον · τψ τέως δέ 
Ιχώλητέον τ$ έννοια τού τροπαρίου τοι^δε ούση · 
Tflv, ώς ά£|ΜΘη, έχπορευτδν έ* φωτδς άγεννήτου, 
ήγουν έκ «ου τών φώτων Πατρδς, τδ καλ άφύαρτον 
σέλας, ήγουν άγιον Πνεύμα, φώς έκ φωτδς προαλ-
ύδν χαλ «αντοδύναμον άλλως τ< πολυτρόπως, καλ C ne proveniene, omnia muKifarie facere valens, sed 

foada oxirabwir: *oe aolua» ex animae nocle, ged 
atitaa ex w>cte νρΐΐι*» qui fere quoque tRcompre-
bensibilis est, qw>t oiQaaUbua nooliiraia arroribus 
rocneuraw babeal refartam. 

Troparium uc*n4un tewii* adtr, 
Erat proeedeag ex ingeaita loce 

Omaipoienter lucificus iocorniptwque gpleador, 
Ciijm ptr Pilil paterAam giibatantiam 
Nune mtnifestat cognatam faaem 
Ignila vox ia Sion gealibu». 
87. Tbeologia toiam esi prasens iroparhim, non 

omniao vulgarem aliquam poal ee trahens senten-
liam. Incjpit vero featfivaliler poeta a aancti Spiiitua 
ex Paire praeeesione, vivido magntfioeque can^ns ut 
melro convenil. Iniiium aatem apnd ipaom conflgu-
raiionam habet enm initio prinfti Tbeologt evaageHst» 
dteentie : In principio erat Verbam* Dfeit enim : 
Eral procedeas, et sequantta. Hic anlem ante in-
terpretaiionem neceaaario nelandam eat quod,' 
post duo prbua diaiieha, sobsequeniia aic etlam 
acribonlur : ού τήν δι* Υίού Πατρική ν έξουσίαν, 
νύν εμφανίζει συμφυεί φρυκτωρία πυρώδες ήχος 
έν Σιών. De Seripcara qoidem ita sicut de ea quae 
pnpcedit, dicelur quod necessarium est. Nnnc 
aoteni inhaBreadiim e*t (roparii scnteatiaB, quae gic 
ge babet : Erai, ut dictum osi, procedens ex in-
genSto lumine, sive ex Paire luminum, iacormp-
libile luipen, sive eanctua Spiriius, liimen e lumi-

έν τφ φωτός είναι παρεκτικδν καλ αυτό * ού ήγουν 
του είρημένου αγίου Πνεύματος τήν φρυκτωρίαν 
εΓτουν φανότητα, τήν αύτψ συμφυή ώς μεγάλψ 
φωτλ, τήν γενομένην διά τής πατρόύεν τού Υίού 
εξουσίας της κοινής τ*, άγίφ Τριάδι, τοϊς παρατυ-
χουσιν έΟνεσιν εμφανίζει νύν σήμερον αίσύητώς καλ 
οϋτως εμφανώς κατά τήν Σιών έν τή τής Πεντηκο
στής εορτή τδ πυρώδες ά πήχη μα* ήγουν ή έν πυρί-
ναις, ώς προε/& έ̂Θη γλώσσαις» β»α ία πνοή φερομένη 
Ινωθεν ήχητικώς καλ ζωούσα τούς τότε πιστούς* 
Κ αυτών δέ καλ τούς άκουσομένους έξ αυτών τδ 
χόρυγμα καλ τήν άληΟεστάτην ίστορίαν τού θαύμα
τος. 

xif. Σημείωσαι δέ ώς έν τψ πρώτψ Ιπει μυστι-

prapsertim in eo qood ipsum luminis emissiOReni 
liabet propriam. Gujus ergo dicli Spiriiug gancii 
pharum *eu fulgoreia, ipsi tanquam magno lnmi-
ni proprium, enatum par Filii a Patre polestatem 
q»ia3 sanciae Trinilalt coromunig est, occorrentlbug 
genlibug manifestat bodie gengibiliter el ita patenler 
in Sioa 1n feglo Peniecosles ignita rosonantia, 
give ille in igneis, ut dicluin egt, linguig spiritug 
vehemens deguper cum gonUu veniens, el lonc 
lcinporig Odeleg vivificane; per ipsng autem vivii-
cang el fllos qoi ex ipsis praecoaium bigtoriaroque 
prodigii ?eriesimam audiluri sunl. 

68. Moiaiidom est autem qaod, com In primo 
χώς, καλ δι* αύτδ ού πάνυ σαφώς, άγέννητον φώς ό D versu mysltce proia leqoe noa omninoclare iitgeni-
ύψίνους μελψδδς τδν Πατέρα είπών πρδς διαστολήν 
νύ γεννητού φωτδς τού Υίού * έν δέ τψ τρίτψ 
στίχφ τήν άγίαν Τριάδα Οελς, τδ μέν τού αγίου 
Πνεύματος δνομα, oV άντωνυμίαν μονοσυλλάβου 
ίέήλωσεν* τδν δέ Πατέρα καλ τδν Υίδν άριδήλως 
έξωνόμασεν * οίς αύτίκα συνεννοείται χαλ τδ μυστι
κόν σίλας, τδ καλ δι' άντωνυμίαν δεδηλωμένον άγιον 
Πνεύμα, θαυμαστέον δέ τού θεωρουμένου τροπαρίου 
χ α ι ότι ολόφωτο ν αύτδ έξέφανεν ό μελωδός* καλ 
ούτως είπείν, λυχνίαν αύτδ άνήψε μυ στιχήν έπτά-
νωτον · τδ μέν άγέννητον φάος τδν Πατέρα έκφω-
νΓσας, τδ δέ γεννητον τδν λ*οδν συνεπινοείσθαι 
ά^είς * ου διασιελλων πάντως άγέννητον φώς είπε 
τον Πατέρα' τψ δευτέρψ Φ τ ί χ ψ φώς ένΟελς καλ σέ-

Ιιιιη lamen excelsa praeditus m^nle poeta dixit Pa-
irem, ad distingueadum eutn aFilio, genilo lumine, 
iu terlio auiem verau sanclissimam Triaitatem 
poguit; sancli qeideni Spirilug nomea per prono-
nom monosyUaburo eslendil; Patrem vero Filium* 
que manifesie nominavit; quibuscam proiinua et 
intolligitur myslicus fulgor; qui quoque per prono-
ticin declarator Spiriutg sanctus. Mirandum au-
lcm est i l l Jd epeciali iroparli, qtiod ilind omni-
Talgeng cxpoguU poela, et ot Ha dicam, illad 
iHysiicam septem luaiinibus lac«Tiia»ii accendii : 
quaiidoquidcm ingenitum lumcn proniinliavit Pa-
trem ; geniiuni verodedii sintul iatelligi Fillum, a 
qwo prorras gccernens, lagenitum lumcn dixit Pa-
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trein ; In eecnndo aulcm versu, lumen ac fulgorem Α * *·? τρίτφ καλ φανόν τίνα παραυγάσας πνευ-
postrit; in lertio vero quamdam expotuti facem el 
ejusdem ordinie pfaarufn acceadit ; in quinto vero 
et utiitfio igniiam reeonanliam stridere fecit. 

89. De processione vero, quod ipsi et soli decer-
nalar Spiriiai sancto sicut Filio generatio passiva, 
aclivaque Palri < generat neropc Pater, Filius au-
tem iade geaerauonem babei, et procedit ex eodera 
Patre Spiritas aancuig), boc quidem est divinis 
Scripturia constanier usilalum, probaium et pro-
fcssum ; eteicul ille qoi in Creia de'aaima? immor-
talilale calloquebaiur, magnus sapiene egregie 
dixit quod ioomorlalis est anima, iic etiara 
uune dicere posewnus quod dogoiaiizare, quia tola 
tria ba*c et Patrem generare et Filium a Patre 

ματικδν διά τού εμφανίζει βήματος, καλ φρυχτω. 
ρίαν σύστοιχον Ιξάνάψας- iv & τψ πέμπτψ χαλ 
τελευταίψ (δοιζήσας ήχον πυρόεντα. 

πθ'. Περλ δέ τού έκπορεύεσθαι δτι αύτψ χαι μόνψ 
Ιδίως άφώρισται τψ Αγίψ Πνεύματι, χαθά χαλ τψ 
Υίφ τδ γεννάσθαι, χα\ τψ Πατρλ τδ ητενν^ν γενν$ 
μέν γάρ δ Πατήρ, γεννάται δέ εκείθεν δ Υϊδς. εκ
πορεύεται δέ τού αυτού Πατρδς τδ άγιον Πνεύμα, 
τέτριπται είς άπλαγίαστον ταίς θείαις Γραφαίς, καί 
άποδέδεικται, καλ ούτω: ώμολόγηται, καλ ώσπερ ό 
έν Κρήτη διαλεγόμενος μέγας σοφδς περ\ αθανασίας 
ψυχής, έφη γλυχέως ώς τδ τήν ψυχήν άθάνατον εί
ναι, ούτως έστι φάναι καί νύν ημάς δτι τδ δόγμα· 
τίζειν ώς μάνα δή ταύτα τρία καλ τδν Πατέρα γεν-

generari, et a Patre procedere Spiritain, cbaracie- B vttv, τδ τδν Υίδν γεννάσθαι έχ τού Πατρδς, χα\ τδ 
rea aunt illia speciales, caelera vero cuncta divini-
tatie pariter applicanlur tribue sive gancliasima 
Trinilati, verius est quam quod hora quani isia 
sane proferimus in Scripturaro, tBSt&va eerenaqae 
noaira eel. Esl igittir ncibi desiderium ab hac dic-
lione mioime desistere, sed solam banc siuceram 
aeniper babere sitper linguam. Noa quod bonum 
aoa csl et;am produolio, juxta quam raiione divi-
D * polyonymiae, sanriissimi Paires Spiriium sanc-
lum esse producium dicunt nec non alii quos indi-
c uit cbaracteres, sed quod ex Evangelio proloty-
puin est hujus gpecialitaiia boc nomen el quasi 
radicem gerit; el ex ipso, uoquam ex principio 

πατρόθεν έχπορεύεσθαι τύ Πνεύμα, Ιδιάζουσιν έχεί-
νοις χαραχτηριστιχώς * τά δ* άλλα πάντα τής θεό-
τητος επίσης προσαρμόζει τοϊς τρισ\ν, ήγουν τ | 
άγιωτάτη Τριάδι, αληθέστερου έστι τού νυν δτε δη
λαδή ταύτχ προφέρομεν είς Γραφήν θερινήν αίθρια-
ζούσαν ήμετέραν είναι· χαλ τοίνυν έμολ ύρεξις μηο* 
δλως άφίστασΟαι λέξεως, άλλά μόνην άπαραποίη-
τον αυτήν άελ δχείν έπλ γλώττης · ούχ δτι μή χαλδν 
χαλ ή προβολή καθ' ήν καλ προβλητδν τδ άγιον 
Πνεύμα, κα\ δσα δέ άλλα χαρακτηριστικά πολυω
νυμίας θείας λόγψ, οί άγιώτατοι Πατέρες αύτδ έπι-
λέγουσιν, άλλ' δτι εύαγγελικώς πρωτόθετον Ιδιότη
τος ταύτης δνομα τούτο, καλ ώς είπείν £ιζικδν * χαί 

quodaia tlieologice praestilulo, onmis diciio pro- g έξ αυτού δσα καλ έξ αρχής τίνος προκαταβεβλημέ 
cedendi, juxia sensum evaagelicum, erumpii. 

90. Coacius igitur Spiritus sancli processioncai 
in exkuai accipere, licei b*c ambo ad unum re-
ducantur sensum propter Filium dicenteut : Exivi 
a Paire; scioquidem a Deo prolalam iianc vocem, 
et ad reciissimam senleuiiam adaplans amo ; sed 
lainen ab ipsa processione non dcsisto. Ει iia 
quidem a Palre procedens esi Spirilus sanclus. 
Lunieu autem ad quid Palrem riicil? Nemo Lain 
meniis visione obtusus est, ut ignorei se non in-
lueri luniea illius lauquam aliquid q.ioiUatlingere 
possumus, ncc illius claritalem inielligore. Inge-
nUum autea) boc lumen ait proplcr Filium, qui 

να ς θεολογικώς, δρμάται λέξις άπασα έκπορευτιχή 
κατά εύαγγελικήν έννοιαν. 

Ι̂ '. Συττελλόμενος γούν έκλαβέσΟαι τήν -χπορευ-
σιν έπλ τού αγίου Πνεύματος είς έξέλευσιν, εί χαι 
άμφω ταύτα είς νούν Ινα συνέρχονται διά τ>>ν εί-
πόντα Υίδν, Έξήλθον έκ του Πατρός" καλ οΤόα μεν 
θεόφθογγον έχείνο τδ (5ήμα, καλ φιλώ αύτδ άρμότ-
τ.'ον είς όρθοτάτην έννοιαν · ούκ άφίσταμαι δέ δμως 
αυτής δή τής έκπορεύαεως · καλ ούτω μέν έχπορεν-
τ^ν Πατρός τδ άγιον Πνεύμα · φάος δέ διά τί τον 
Πατέρα λέγει ; Ουδείς ούτω ευδυσώπητος τήν κατά 
νούν δψιν, ώς άγνοείν μή έμβλέπων τψ κατ* έχείνον 
φωτλ καθά έφικτδν, καλ κατανοούμε νος τήν φωσφο-
ρίαν αυτού * άγέννητον δέ φώς εκείνον φησι διά τδν 

liirnen ipse quidem esi, sed genilum, ut «liclum csi; D Υίόν* φώς μέν καλ εκείνον δντα, γεννητδν δέ, ώς 
at quadam ad idem liic polyonymiaB ralione Patri 
liiiiieD cst atlributuni: aliler enim non aple τδ άγέν
νητον lumini, nisi taaquam Deo Pairi, iribuerelur. 
Diclio vero πανσθενουργοφωτον a diccndi tardi-
laie per celerilalem synihesis poetam liberai: 
qualuor «nim voces παν^σθένος, έργον, φώς, tan-
quani glomeralas in plurium una cougregaiorum 
globam, velociter dixii, hnic nccessario applicaius, 
tueiro cogenle. Si vero comicis poctis ba?c conve-
nire veleres elaluuni, rariseimam apud anliquos 
e>ae talem synlbeairo adnotantea, legem aibiuiet 
ipsia slatuanl, sinenles divinos viroe spirilualia 
spirilaaliter luqui, qualiiercunque cxctidaat. Si-
gniQcal autein vox prxdicia qtiod πανσθενής, id esl 

είρηται, λόγφ δέ τινι πολυωνυμίας είς ταύτδν εν
ταύθα ήκται τψ Πατρλ τδ φάος. Άλλως γάρ ούχ άν 
εύζήλως το άγέννητον φωτλ προσαρμόττοιτο, εί μή 
ώ; θεψ Πατρί · τδ δέ πανσθενουργοφωτον ρ̂αδυ-
γλωσσίας άπαλλάττει τδν μελουργδν τή κατά σύν-
θεσιν γοργότητι. Αέξεις γάρ τεσσάρας, τδ πάν, το 
σθένος, τδ έργον, καλ τδ φώς, γογγυλίας οίον είς 
μίαν συνημμένων ύφέν, γοργώς έφρασεν, έπιτηδεν-
σάμενος αύτδ άναγκαίως, μέτρου * κατεπείγοντος. 
Εί δέ οί παλαιοί κωμικοίς ποιηταϊς άρμόττειν τά 
τοιαύτα νομίζουσι, παραση μειούμενοι σπανίζει ν δτι 
μάλα παρά τοίς πά).αι τήν τοιαύτην σύνθεσιν, νομο· 
θετείτοισαν εαυτοί ς , άφιέντες τούς θείους άνδρας 
φράζειν πνευματικώς τά πνευματικά, δπως άν χαλ 
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ea qnae Deo competunt, et purfegimi Inminig quo<1 5 Ιβτι παντοδύναμον δν τδ άγιον Πνεύμα έργάζε-
σθαι τά θεοπρεirfj. χαλ φωτδς είναι δύναται άποτε-
λίστιχον άφθίτου δ σήμερον έορτάζομεν καλ άλλως 
II βέλος οποίον εΓρηται τδ άγιον Πνεύμα !φη δ με-
λωξδς κατά έξαίρετον παράδοξο ν ουδέ γάρ άλλο 
σί)ας πρδς τδ φωτίζειν καλ πανσθενές έστι καλ 
χαντουργόν. 

^α'. Τδ δΙ άφθιτον εΓποι μέν άν τι; ασφαλώς Γσον 
δύνασθαι τφ άδυτον, ώς έπλ φωτδς ήλιακ'.ύ · *πελ 
χι\ ή χατ* τήν ήλιαχήν δύσιν ώρα φθινάς έστιν. 
Άπο του φθίω δέ ή λέξις γίνεται, δθεν καλ δ φθί-
μινος χαλ ό φθιτός· κωλύει δε ουδέν καλ άπδ του 
φθίνω παρηχθαι. Εί δέ ούκ έγκειται τδ θεματικδν 

hodie cetebramug, effeeior est. Atlunde vero ftitgo-
rem, qnalig Spiritoe ganctag dictus est, Juxia «ρώ-' 
elalissimam aceeptionem declaravft poeta : nulins 
enlm alios falgor ad illuminandtim est oianiparens 
el omnipotens. 

91. Vocem vero άφθιτον tulo possel aliqtns aeqni-
parem dicere voc? άδυτσν, tanquam de tumine snli«; 
siqmdem solls occumbentis bora desineng (φθινάς) 
cst. Α verbo aufem φθίω venit, nnde quoque sunt 
φθίμενος et φθιτδς. Nibi! autem impedit quin ex 
φθίνω derlvetur. Si vfiro non integra radix buic 

άμετάβολον xfl τοιαύτη λέξει ίνα ή άφ θ ι ντον, ώς ^ voti inhnrrea?, nt sil άφθιντον, sicut άνάκλιντρον, 
άναχλιντρον, χαινδν ουδέν, έπεί τοι ουδέ δ κατάκρι-
τος, ουδέ δ κριτδς, ώς έκ τοΰ κρίνω επάγονται τδ 
τοο ένεστώτος ύγράν. Του μέντοι πίνω ούτε τοιού-
τέντι έξεγένετο οδτε άλλοίον άλλ' εκείνο μέν άπό-
χειται μονήρες, ή δέ σύστοιχος αύτψ λέξις τδ ποτδν 
άλλοθεν άπολείβεται, ούτω δέ καλ τδ πίσος ήτοι δ 
ύγρδς τύπος, έξ οϊ δηλαδή Iστι πιείν, ώς τδ πίσεα 
χβιήεντα. Του πίω γάρ καλ αύτδ Ιξώρμηται, ου 
7ρί|<ης μέλλοντος παρά τψλυρικψ, δθεν καλ fj Όλυμ-
πιβχί) Πίσα, ώς tX τις έρεί ποτίστρα · εκείθεν δέ 
χαλ φάρμακον πιστδν τδ πινδμενον, ώσπερ χριστδν 
το χριόμενον. Ίστέον δέ δτι πανσθενουργοφωτον 
βίλας τδ άγιον Πνεύμα είρήσθαι φαίνεται ώς άπδ 
ηλίου, τού καλ οτολυσθενούς καλ φωσφόρου έν τφ 

non ogt minim ; gtqmriem nec δ κατάκριτος nec 
δ κριτδς, tanqtiam ex κρίνω, prx&eiUig Hqnidam 
assnmnnt. Ex verbo tamen πίνω nec aliquid tale 
η τ diversam provenit, ged iflud qtiidein reponiiiir 
soHiaHum. Vox autem ejuadcm ordinis ποτόν 
aTnmde degumitur, necnon eiiam τδ πίσος, sive 
bumida loca, unde sane venft πιείν, sicul πίσεα 
ποιήεντα (loca bnmida ac florida) : tpsum enim 
eruilur ex πίω, ctijus fniiirum tn \\%\\ vcnit apud 
lyricnm, tinde quoque derivaiur Όλυμπιακή Πίσα, 
tanquam aliquis dicerei ποτίστρα. Inde pariier vc-
nit remedium πιστδν qnod polum egt, gicuti chrir 
i/am, vel uncium (χριστδν) qnod nnclum est. No-
tamlum est aulem quod πανσθενουργοφωτον lumcn 

χόσμφ στοιχείου · βιδ χωρίζων πάντη τδν δπέρ νούν C Spiritus ganctua dici videtur ex golc qui validig-
ϊ,ΐιον του αίσθητού δ μελψδος, άφθιτον εκείνον λέ
γει 8 Ιστιν άίυτον, ώς τού φθίνε ι ν καλ έπλ δύσεως 
ηλίου λεγομένου, καθά είρηται. 

Ifl. Τδ δέ σέλας Ιχει μέν διαφοράν τινα λεπτήν 
χρδςτδ απλώς φώς παρά τοίς άρχαίοις, νύν δέ πο
λυωνυμίας λόγψ άντλ φωτδς είληπται. Ή δέ διά τής 
πατρικής τού "Πού εξουσίας συμφυής, ώς είρηται, 
?ρυχτωρία του αγίου Πνεύματος, ού περιορίζει τήν 
θείκήν έξουσίαν είς μόνον τδν Πατέρα οία είς πηγή ν 
«να ή δ5ξ*μενήν, ώς Ικείθεν μέν αυτήν τδν Τίδν, 
άχ' αυτού δέ μετοχετεύεσθαι καλ διαβαίνειν είς τδ 

simum et Iucidissiinum esl in mundo priocipium : 
id< ο solem qui supra mentem est a sensibili sole 
dlscernens poeta illum dicil incorruplibilem, id est 
inocciduum, quia φθίνειν etiam de solis occasu 
dicilnr, \ii notatum est. 

92. Σέλας parvam quidem differenliam a aimpli* 
ci lumine (φώς) apud anliqnos habet, nunc au-
lem ralione polyonymiie pro tumine dicilur. llle 
vcro per paiernam Filii potesialem congeneratiia 
Spiriius sancli fiilgor, non circumscrildt divinnm 
potcstalem ad solum Patrem lanqnaai ad aliquem 
fontem aut recepiaculum, el exinde qiiidem eam 
accipore Filium et ab ipso derivari Iransirequa ad 

δρον Πνεύμα · τρισενέργητος δέ, ώς ούτως είπείν, Spiriiaai sancium ; lerefficai autom, ut ita dicam, 
1 \. . . . ί ? Λ _ » > ^ 7" TT %_ • . · · · r . . 1 ·~. . ^ ι : · . . _ f > n ι n C 1 ! I · ΐ o t «ξοοσιαστική κάνταύθα φρυκτωρία δηλούται Πατρδς, 
Πού χαλ αγίου Πνεύματος, δμού καλ ωσαύτως προ-
α̂λλομένη ύπδ τών τριών μία γαρ εξουσία έν τή αγία 

Τριάδι καλ παντελώς ή αυτή ούκ έπεισερχομένη, ού 
διακεμπομένη πρδς ένδείας άναπλήρωσιν, ού κατά 
χάριν διαδιδομένη, άλλ' αύτοφυώς αυτή άελ προσοΰσα, 
χαλκαροϋσα» καλ δμοτίμως ενεργούσα· εί καλ ή καθ' 
ημών γλώσσα καλ φράσις ανθρωπίνως Ιρμηνεύουσα 
τλ θειότατα, καλ ύγρώ πηλψ τψ κατά στόμα καλ 
γλώσσαν έντυπούσα χαρακτήρας θεϊκούς, έξακρι-
δούν ού δύναται τδ άόρατον έξεικόνισμα. Ή γούν 
Πστριχή εξουσία ή αυτή καλ τού Υίού έστι καλ έν 
*ω Υίφ έστι · καλ ή τού Υίού δέ ώσαύτο ς̂ έν τψ 
11»εύματι. Εμφανίζεται δέ διά τής πατρόθεν εξου
σίας τοΰ Υίού ή συμφυής τψ Πνεύματι φρυκτωρία, 

imperalorius liic Tulgor osiendilnr Palris, Filii et 
Spiriius sancii, einiul el siiulli niodo a tribus pro-
ducius. Una nempe polcslas esl in sancia TrinitaiP, 
omninoquecadem, non superveniens, non ad rge-
stalis impletionem Iransnnssa, nou serundum gra-
liain iradila, sed essenlialiier ipsi sempfer aslans 
el infiaorciis, ei a?qualiier operana; licci nosira 
lingua loculioque, divinissrma lnimanilus intorpie-
taus, ei bumidu oris et lingua? lulo divinos lypos 
exprimeng, invisibilem efBgiem adamiissim adum-
brare nequeat. Palerna scilicel polestag eadem 
Filii egi el in Filio esi; et b«c Filii poteslag pa-
riler est in Spirilti. Mauifi^talur autem per Fiiii 
a Paire poleslatem congeneratug Spiritui fulgor, 
quia secuudum illius promissioncm, ui dictuui est. 
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talis. mamfesMUio Tajpta est, pon u u Pajre dapen- Α διότι χατά τήν έχείνου ύπάιχεαιν, ώς πφοείρηται, 4 
dentis, ge<] ge?a,udaui ejqg poiwUaip operaotia. 
illutuwatioocw, aoa igitur abwie coasariio tmn 
CQoperaniie Spiriitia luoj PaJas CHJIIA neniiam ad* 
discipujos demjsU. Ycrbom aijle»w εμφανίζει, fesit-
vitati, sicut dicturn est, copvenU, i» qqa» cJare 
manifegleque coram muitoram oculi* et9 ut atL v> 
gibile aancli Spiriius prodigium facium esi. Con-
groiUiim aalam falgorem juxta genUniiaai apod 
notiquiim lyricma jacenteu ftiaiUliinaBi» ingeiii-
tqm aiiara dici poluiaeet: prorgua autero aacri 
poeiae verbam pulcbrius; quod euiro coneorUi 
prsefert pranposiijo, trinam evidcaler bic po&itam 
maniiestat illumiQaiiouepi. Talia porro suat juxia 
aensum expoaitje prioris gcripiur» iroparii, in 

τοιαύτη έμφάνεια γέγονεν, ούχ υπεξουσίου δντος τώ 
Πατρ\, άλλά χατά τήν έχείνου έξουσίαν έναργήσαν 
τος τδ φρυκτώρημα * ούκουν άνεπιχοινωνήττος τή 
σύνεργου ντος Η νεύματος, ουδέ τ | τού Πατρός, οδ 
τήν έπαγγολίαν απέστειλε τοϊς μαθηταίς, Τδ δέ 
εμφανίζει πρέπει τή έορτ{, ώς χαλ προείρηται, καθ' 
ήν έναργώς'χαλ εμφανώς χαλ ενώπιον πολλών δψεων, 
χαλ, ώς ειπεν, έηδψιον τδ του αγίου Πνεύματος θαϋμα 
γέγονε.. Τήν δέ συμφυή δυνατδν μέν χαλ έμφυή λε-
χθήναι χατά τήν παρά τφ άρχαίφ λυριχψ χειμένην 
δμοιοσήμαντον έννοιαν * τψ παντλ δέ χάλλιον τδ τον 
Ιερού μελωδού * τδ γάρ χοινοποιδν τής συμπροθέ-
σεως τριαδική ν άποφαίνε* σαφέστατα χαλ τήν εν
ταύθα χειμένην ο^υκτωρίαν' άλλά τοιαύτα μέν κατά 

qua congenUuw fulgojcem in atqgulari accuaalivo τ*1ν έννοιαν τής εκτεθειμένης πρώτης του τροπαρίου 
γραφής, έν fj συμφυή φρυκτωρία ν κατά |4νιχήν αί-
τιατικήν Ιγνωμεν. 

Vtf. Έπελ δέ ή- έτερα γραφή προδεδηλωμένη χαλ 
αυτή λέγει δτι ό πνρώδης ήχος ύ σήμερον θαυμα
τουργήσεις, εμφανίζει τήν διά τού Υίού Πατρική* 
έξουβίαν τού αγίου Πνεύματος καλ φανεράν ποιεί 
διά τής συμφυούς αύτψ ήγουν τψ πυρώδαι ήχψ 
φρυκτωρίας, ταύτδν δ* είπείν έκφαίνει τ{ κατ* αύ
τδν συμφυεί φρυκτωρία έτεροία ούση «αρά τήν 
προσεχώς έρμηνευομένην· ύοκεϊ γάρ λέγειν ή με
λωδία, δτι δ σήμερον πνρώδης ήχος, δ συμβολικός, ό 
διά τού αγίου Πνεύματος, συνουαιωμένην έαυτψ τή* 
τοιαύτην Ιχει φρυκτφρίαν πορώδης γάρ ών άμα 

Dovimue. 

93. Nam esiet alia scriptura Jam ewuuiataqu» 
dtcii quod igneus sonue bodie uiiraculose proditus 
manifeatat per Filhim palernam poteslatem sancli 
Spiriius, bancque claram facil per congeoitum ipgi 
aive genko soao fulgorem ; velut idamaliier dicam, 
expandil suo coagenilo fnlgore, qui nou esl hucngqiie 
explicataj faci similis. Yideiur eaim dicere carmen 
quod bodiernus soaus igniitis, symbolicus, qui per 
aanctum Spiritum produciiur, consecraium sibi u -
lem habet fulgorem- Ignitas enim cum sil, faJgidua 
«tiaai egi: quod certe saepius aeri similiter juxia 
naturam accidil, non tamen jiuta quoddam mygic- (j καλ φρυκτοε.ιδής έστιν4 δ δή πολλάκις καλ τψ άίρι 
rium prodigiumque Deo convenieus, quale nunc 
itUid cetebratum. Notandum autero est etiam aliud 
quid esse praeter jubar/ increaium et omDimode 
fulgens lumen, hanc igniti sonilua diciam illami-
nem : illa namque soperaaturalia sunt ac per or-
bftm difluea: ba?c autem ia eola Sion nunc circum-
acribitur ad in&lar cujasdani larapadia pernianeniie 
elsemper luceaiis. De lampade vero Incernaque 
neciiou aimilibue ia sequeiuibus dicetur, ubi de 
πυρσομορφούν eril sermo. Nota vero vocem 
πυρώδες indicare non igQem esso reipsa ltnguae, 
qua$ celeberrimas geslai fesliviias, sed ignitas: 
aJiudenim prorsusesl ignis, etaliud quoddarivattve 
dicitur ignitum. Sic aatem diverse dicuntur 1ί· 

επισυμβαίνει κατά φύσιν μέν νοι αύτδ. ού μήν κα
τά τι μυστηριώδες τψ θεψ πρέπον τεράστιον δποίον 
τδ νύν έορταζόμενον · σημείωσαι δέ καλ ώς έτεροίον 
τι παρά τδ άγέννητον φάος χαλ τδ πανσθενουργδφω-
τον σέλας, τδ είρημένον φρυκτώρημα τού πυρώδους 
ήχου· εκείνα μεν γάρ καλ ύπερκίσ,μια καλ παγκό
σμια * τούτο δέ τή Σιών. μόνη έμπεριώρισται vwv 
φρυκτού τίνος δίκην παραμονίμου και άβιλαμπούς. 
Περλ δέ φρυκτού καλ φανού καλ τών κατ* αυτά έν 
τοίς έξης £ηθήσεται, δ π ο υ λόγος έσται περί τού πυρ
σομορφούν. Τδ δέ πνρώδες σημείωσαι, δηλούν χαλ 
αύτδ ού πύρ αυτόχρημα τάς γλώσσας είναι άς π ε ρ ι -

λαλήτους ή εορτή φέρει, άλλά πυροειδείς ·• άλλο γάρ 
πάντως τδ πύρ, καλ άλλο μετουσιαστιχώς λεγόμενον 

gnum el ligneum, viuum et vineujn. Pinguis igilur D ορώδες. Ούτω δέ έτεροιούνται καλ τδ ξύλον χαλ το 
ξυλώδες, καλ δ οίνος καλ τδ οίνώδες · βοτάνη γούν 
παχοία, κατάξηρος, ξ^ώδης μεν λεχθεέη άν, ού μην 
καλ αύτδ δή τούτα ξΰλον, χαλ άπιοι οίνώδεις μέν, ού 
μήν ακραιφνώς οίνος · τοιούτον καλ δ σκορπιώδης 
τήν γλώσσαν, καλ δ καπνώδης, και άλλα ούκ ολίγα. 

yp. Ίστέον δέ ώς τδ πυρώδες καλδν μέν άντ\ 
επιθήματος λαβείν, οία έξισάζον τψ πυρωδως· 
έπεί δέ έτολμήθη τοϊς πρδ ημών ληφθήναι δ ήχος 
άντλ ουδετέρου, ίνα λέγη αύτονόμως δ μελψδδς το 
πυρψδες ήχος, άντλ τού τδ βρέμον κατά πύρ ήχημ*» 

berba siccata dicereiur lign.osa, non aalem Hgnuai, 
vi piraquidem viaea, ooti aulem simpliciier vinutn. 
taliier cliam lingua scorpioning, el fuliginogtig, el 
alia non pauca. 

94. Noiandum eat aulcm quod πυρώδες fgregie 
quidem gumitur pro adverbio lanquam â fjnivalens 
τψ πνρωδώς. Cum vero hominihus anle nos auMim 
est pro neuiro gumi ήχος, i u ul libcie melodug 
di<at τδ πυρώδες ήχος, pro τδ βρέμον κατά πύρ 
ήχημα, quod est, gicul fnit di< lum, violentum fla-
u)en. bonum siteslismd, sicuii quibuadaa) plaquil^ 
ύ θρήνος myrrbtgcroram τδ θρήνος dici: iniiiqiiain 
veio poeta boc aAnillei, bene scicns quoil aer 

ή, ώς έ^έθη, βιαία, πνοή * έστω καλδν καλ ανίο, 
καθά τισιν ή ρε σε, καλ δ θρήνος τών μυροφόρων, ύ 
θρήνος λέγεσθαι * μήποτε δέ οίκ άν δ με)ψδδ; αντο 
καταδέξοιτο, εύ είδώς εκείνο δτι άήρ μέν ήχων χσ̂  
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«νεύμα βίαιον ήχητικδν, πυρώδες καλ έστι ποτε χαι· Α quidcm resonane ei ftamen vkrieftfttm reboana, alfL 
poO χαλ λέγεται · ήχος πυρώδης ούχ είθισται Η 
γεσθαι. 06 γάρ τις ·ύσί* το άπήχημα ώς Ικπυρω-
θήναι, άλλά σύμβαμα ουσία; πεφυκυίας τέ έκπυ-
ροδσθαί ποτε χαλ πασχούσής έκπύρωσιν * είπείν δβ 
σαοέστερον χαλ γοργότερον, ποια τις φωνή π*πλη-
γ&ος αέρος, ώσπερ δ βόμβος, χαλ 6 σοΰπος, χαλ δ 
χτύπος, ούτω χαλ δ ήχος* ώς δή εκείνα ούχ έκπυ« 
ροδνται, ούτως ούδ* αύτδς. Καλλνον ούν έπι^βημα-
πχως πυρώδες είπείν άντλ ιού πυροεισώς* χαύά χαλ 
Ιν τ} έξης τετάρτη κείται άτρεχές χαλ νημερ-
τές άντλ τού αληθώς, ώς έχεί φανσίται. Ίσως δε ούχ 
άιαιχδς νοήσαι, χαλ δτι γοργώς έν δυσλ χομματίοις 
βκρεφράσαι βουληθελς δ άγχίνους μελιάς τήν προ» 
μεμελισμένην πνοήν βιαία ν χα\ τά τού πυρδς γλωτ-
τήματα, χαί θέλων είπείν ώς έμφανισθέν άέριον 
τυράδες χα\ δ χατ* αύτδ ήχος, έχολούσνη τφ σφιγκτψ 
τον μέτρου, χαλ ούτως έφη άσυνδέτως έν γοργότητε* 
χα;' ιδίαν μέν τύ πυρώδες πράγμα, Ιδία δέ τδν χατ* 
ίχείνα ήχον είτουν βρόμον * ήχος δέ ενταύθα ή βοή 
καθολικής αοριστίας λόγψ, ού μήν χαθ* ή ν ήχέτα 
τέττιξ είρηται * τύ δέ τοίς έθνεσιν είς τούς προ££η-
ΟΙντας άναχτέον απείρους λαούς τούς έν τ ) Σιών 
σήμερον. 

$&qc τετάρτης είρμάς. 
YIL 'Αναξ άνάχτων, οίος έξ οίου μόνος, 

Αίγας πμοαλθών Πατρός έξ άναιτίου, 
ΊσοσΌ«νέ< σου Πνεύμα τοίς άποστόλοις 
Νημερτές έξέπεμψας, ώς ευεργέτης, 
'^δουσι, Δόξα τφ κράτετ «ου, Κύριε. 
Θεολογεί 6 της τού αγίου Πνεύματος εορτής 

ΙχοΓΛίδς χαλ ίν τ\ παρουση ο)δ|, χα\ αποτείναμε* 
%ς τδν λόγον **ρας τδν λΊδν του Θεού, είτα μετά» 
foiwv είς τούς αγίους αποστόλους χαλ είς τδ χατα-
τεμοθέν αυτοί* άγιον Πνεύμα, τέλειοι δεξιώς τδν 
είρμον είς έννοιαν χβφαπτηριστιχήν της τετάρτης 
φδης τον άγέου Ά€6Ό*ούμ * ής «ροαναπρουμα τα, 
Μξα τχΐ δυνάμει σον* Κύριε. Έν δέ τοίς xatapt 
χαυσι δυσλ στίχοις στρυφνοί τήν φράσιν, ώς τού μέ«-
τρου μή άφιέντος αύτδν έχπλατύνεσθαι πρδς σαφή* 
νειαν · κα\ βούλεται μέν είπείν δτι, ΤΩ «αμβασάεύ 
Λέγε τού Θεού χαλ Πατρδς, δς μονογενής ΤΙδς Πα
τρός έξ άγεννήτου γέγονας δίχα μητρός, δπερ ού* 
&1ς άλλος υΐδς έσχεν, άλλά σύ μόνος, χαλ τά έξης. 

quaurio ignltam est el dicitnr, soirfttis auit<m tgni» 
toa diri non aatel. Non est enim aoaas aliqna enb*. 
fttatiiia qn&accetidatur, aed aecideas subataiHta» ad 
iftflanimaitonfin apiae et combaaiiowem paiientis; 
vel ul brerius ei clarius dteam, eal aliiHta vex 
aeris percussi, sicat bombtis «t murmur el crapi-
tua, ita ei ccho: porro sicui illa noa acoenrdoirttir, 
aic nec feia. Melius est ergo πυρώδβς adverbtaiiter, 
dicera pro πυροειδώς, aicut in geqaeniibttft, 
in carmitie quarlo, ponitur άτρεχές et νημερτές 
pro αληθώς, ut ibi mnnsirattir. Forte vero non ab-
aurde eredcres, quod in daabas panitalia volena 
aabtilis pocta eitKis expHcate pmltbaiom fta> 
men violenium et ignitas Hogaaa, Μ dkere quod 
apparuit ignfiina aer ei HKaa soaue, angAstia me-
crl fuii impedHus, et eic abaqoe conjanciione cfta 
divit, apeciaiim quideai tem igniiam, BpaciaHoi 
vero illius somtnm. Ecbo atitem bic rndeOnlie pr« 
8ODO dkieuf, aon pro lllo qui dicioa eat ήχέτα 
τέττιξ. Qoead vero τοΐς 6θτεσι*, ad prsadictoa 
Innvtteraa poputo$ m Sion Aoota refereadam eti. 

Eirnnit quartm odm. 
Hex regum, solua ex aolo, aolom 

Vtrbtim procedena a Patre cain» expert^ 
^qvipotenlem taum dpirflajn apoalolia 
Vere iihiairaado misiati, ui beaefaeior, 

, Catfttailbin poteniie tue gloriam, ο Domine* 
' 95. Tfcetriagice agil et ia prataeoti tarftrine epŜ  
cua featWHal» aancti Spiritus vatea, et sermone 
ad FiHum Dei prodocto, deinde ad aanctoa apotio-
loa et ad iinmiwum ipeie Spiritum aantium tradth-
cto, aclte neiam periteit ad charactart*ti<!ani quarfi 
earminU tancii Abbactim aenienliam, cujae etofw 
diam esi: Gfaria poteHati tum, Dof*ine. In daobaa 
aoieta primis veraibiie lociHienem ardoam httot 

quaal roetro ιιάη ipai permiiteaie elanua eam «tpla> 
*are. Valt efMm dieere: 0 poieniissimum Dei ei 
Pairis Verbam, lo qut wtiigenima Filiaa ee Pairis, 
exingeDilogenime absque maire, sicut itutlaetHt~ 
quam fuil alter filius, aad to aoloa» «t reliqaa. Gem 
aolem meiri delectua mon casam vocatlvum 

XKA δέ ή τού μέτρου εκλογή ούτε τήν χλητικήν ε> admtttit, νΟοοι» auU.li οίος «quipuMemem voai 
χτώσιν εύοδοί1 χαλ τδ οίος δέ ίαοδυναμουν τφ μόνος, 
οία ταυτόσημον, έ«ιχρίνασα έδευτέρωσε, χαλ τρίτον 
συγχατέλεξεν αύτοίς τδ μόνον έν στίχφ ένλ, έντεΰ-
θεν Ινεπβίησ* τό} είρμφ φράσιν ύποδύσχολον. 

Κ^. Ίδξ Αρχής γούν αυτής τύ άταξ άτώετνν χαλ 
τα έξης, ούχλητιχώς,ώς έχρήν r άλλά γραφ«}( Ανάγκη 
χατ* ευθείαν φράσας, προάγει έννοιαν τοιάνδε * ΣΟ 
έ Παμβασιλεύς (τοιούτος γάρ ό τών άναπτων άναξ), 
ου τοίνυν, άττικώς εέπείν, ώ καλ ϋαντάναξ καΥ Αόγε 
χαλ ΥΙέ τού Πατρδς, 6 έν τοίς άπ* αίωνος γενυητοές 
μεμονωμένος τψ τεραστίψ τής γεννήσεως* ό προελ-

έξ άναιτίου ήτοι άναρχου χαλ άγεννήτου Πα-
ίνα μή γεννηθελς Πατήρ, μηδέ ανάγκην έχοι 

Ττννήσαι ακολουθία φύσεως · προελθών δέ εκείθεν 

μότος, ot idem aonaiiUfm dapllcavh, ei lertiarti 
ipaia oonoeniil vocem μόνον in uno versti: exinde 
netui dictionem aubaaperam adKripeit. 

96. Cum igilur ex fpso pnncipio dlctiorrem: 
Vox regum, et aoquemia, non vocative, tit opofte-
bai, eed mensuta* noceaeitate aotninative adbtbuit, 
proferi senlentiam baoc: Tu rex poteittissiiiius; 
Iali8enimest Reiregvim ; to ergo, ut AHrco dicanr, 
ώ παντάναξ, ret omaipofens ei Verbum et Fill Pa-
iris, qni "HI gehiiie a SMUIO, aoius et mtracuto gef-
neraikmia, prooedeus ex Paire cauaam §eo princf-
pium neacioaie ei ingeniio, ai iton geniiae Pater 
ncc neeegsitatem generaudi conseqaentia naiuraa 

http://auU.li
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habeai; procedcna aulem exindc&olossive tinigt- Α οίος ήτοι μονογενής καί εΓς. έξοίου μόνον Πατρός 
nilB8> ι>ι uous βχ uno solo Palre gine matre; ο rex 
oeinipoteng, lu golus, et, ul )ta dieam, aolieeimiie 
procedeng unus ex uno9 eicui diximug, Paire; 
luisisii, menliri ncaciue, nli promiseras, tatg 
apostoiis, aeqoiparein libi et veracem Spirilum : 
per ipsnm eaim gicul per le ac Pairem spiramus 
ulraque vita viveiues ; quaienus euam coromuniier 
benefacil. Qnibui aulem? Tuis aposloiis, istud ca-
nenlibus prophclicuin: Gloria poleslati lua;, Do-
wine ; sic eniin praalal gcribcre, δόξαν cum liuera 
v. Rex regum vero Salvalor cst, qua, jnxia aa-
pienlem paroemiastam, < peripsum cuncii reges 
regnanl, » pascenles eos qui circa ipgog sunl cura 
adjutorio baculi el virgae; iqtiam dabii illis Deus.» 
Noa vero geeundum accuralam locutioncra praedi-
calur rex regum, lanquam obsigtcnte melro: 
non enim gimpliciter rex regam, ille Ret 
eel eumrous. Mille namque reges in muado fu-
erunt el gunt, qui lamen non dicuntur sum-
ini reges aut gummi duceg. Tutius ergo pedegtrig 
aaaer Psalmigia de Dco dix i i : « Qui Rex regum 
eet ae Deus. » 

97. In hoc autem οίος el ia boo μόνος, differen-
tiam exsisieniem examioemus qaod μόνος qni-
dem, CUIP, utaiuat aapianlea, ad aliquid conjarrciura 
dicitur, gjc ad sibi conjunctoa orones alioa iiliog 
pronualiaiur. Οίος autem ad aliqaid anum in ge 
dicitar, quod noa babet fratrem juxia gimilittidi-
nem adjvnciuro. Sl ergo gynofiyiui» cauga idem c X 9 X τ α υ τ ο ν ανωνυμίας λόγφ οίος είπείν χα\ 

δίχα μητρός. Τ 0 γούν τοιούτε Παμβασιλεύ, δ μόνος 
κα\, ώς ούτως είπείν, μονώτατος προελθών ο*ος έξ 
οίου, ώς έφαμεν, Πατρός * έξέπεμψας ώς άψευδής, 
καθά ύπέσχου τοϊς σοίς άποστόλοις, ίσοσθενίς σου 
Πνεύμα κα\ αληθές· δι* αυτού γάρ ώς χαλ δια σού 
χα\ Πάτρδς πνέομεν ζώντες έχατέραν ζωήν · καθότι 
καλ κοινή ευεργετείτε · ποίοις δέ ; *Αποστόλοις σου, 
τοίς $δου«ν εκείνο προφητΛκδν τδ, Δόξα τψ κράτει 
σου, Κύριε · ούτω γάρ άμε ι νον γράφειν ήπερ δόξαν 
μετά τού ν. "Αναξ δέ άνάκτων δ Σωτήρ, διότι κατά 
τδν σοφδν παροιμιαστήν δι* αύτοΰ βασιλείς άπαντες 
βασιλεύουσι, ποιμαίνοντες τους περλ αυτούς παρ ι-
κλήσει ράβδου καλ βακτηρίας οποίαν δώσει έκείνοις 
δ θεός. Ού πρδς άκρίύειαν δέ πέφρασται τδ άναξ 

' άνάκτων, οία προσισταμένου τού μέερου · ού γάρ ο 
απλώς άνάκτων άναξ, εκείνος καλ παμβασιλεύς έστι * 
μυρίοι γούν έν τψ κόσμψ άνάκτων καλ γεγόνασι καί 
είσλν άνακτες, καλ δμως ού λέγονται παμύασιλείς ή 
παντάνακτες. Ό γούν πεζολογικδς Ιεροψάλτης άσφα-
λέστερον είπεν έπλ θεού τδ, Ό τών άνάκτων άνας 
χαλ Φεός. 

Ιζ>. Έν δέ τψ οίος καλ έν τψ μόνος χρή έπιοτι]-
σαι τή κατ* αυτά διαφορά, καλ νοήσαι δτι τδ μέν 
μόνος πρός τι συζυγουν, ώς φασιν οί σοφοί, λεγόμε-
νον, ώς πρδς συζυγούντας αύτψ φράζεται τούς άλ
λους απαντάς υίούς * τδ δέ οίος πρός τι δν καλ αύτδ, 
ούκ έχει σύζυγον άδελφδν κατά τδ είκός * ώστε ε! 

eal dicere,. οίος el μόνος, clara iamcn interpreta-
lio confugionem iade amovei : dicii eaim gacer 
poeta Dei Yerbam golum ipgum ex omnibus flliig 
generari olov, sivo uaum, ex οίω Patre, §ive non 
conjuncto, ideoque solo. Siiailig esi loquendi mo-
du$ ac. si quis gpeciaiim queuidam in laude aegre» 
gans, ac noleug aliuin praeler ipgum repulari, dice-
ret quod οίος give unua ille possidel iaiad laudig 
geaaa, golus et non cum alio quoconqoa. Simili 
modo mclodttg voeeg οίος ei μόνος ad Fibum 
Dei congociavit; οίον dieene, quia solug isle F i -
liue, nec aiius, uaug Filius gen«raiug egt aolug ίη· 
,geailo pairum Palri; aigniticang liia quas prafciare 
dicit, quod niilla quideoi sunt miile palrtbug uatge-

μόνος, άλλά ή σαφής ερμηνεία διευκρινήσει τήν έν 
αύτοίς σύγχυσιν · λέγει γάρ ό ίερδς ούτος ποιητής 
τδν τού βεοΰ Αόγον μόνον αύτδν έκ πάντων γεννη-
θήναι υ Ιών οίον, ήγουν Ινα έξ οίου πατρδς ήτοι 
άσυνδυάστου κα\ δι* αύτδ μόνου · χαλ Ιστιν όμοιος έ 
λόγος, ώς εί χαί τις Ιδία μονάζων τινά χατ* έξαίρε-
τον χαλ δκνών συνεπινοηοήναι αύτψ κα\ έτερον, ef-
ποι δτι οίος ήγουν είς ούτος τόδε τι Ισχε σεμνον 
μόνος καί ού σύν τινι έτέρψ * ώστε χαλ 6 μελψίος 
τοιούτφ λόγφ συνεδύασε τδ οίος χαλ τύ μόνος ϊτλ 
τού Υίού τού βεού * ώς οίον είπών δτι μόνος ούτος 
Υίδς χαλ ουδείς ποτε ούδαμού άλλος, είς Υίδς γί· 
γονε μόνο» άνεννήτφ πατέρων Πατρί · νοών έν οίς 
γοργώς φράζει, δτι μονογενείς μέν μυρίοι τοίς «ν* 

nui ;οίος aulem vel unug Fifiog,quod egt solug, Β τ ω ν ^ Ο σ ι ν · οίος δέ ήτοι *Τς υίος, δ έστι μόνος, 
seu, quod ideai esl diccre, unigenUus, ex οίψ eive 
uno solo Palre, nullug est alius, nisi lu omniuo 
aolug. 

98. Memento porro qnod ai ler vox οίος vel μόνος 
in nexu esaet, eadem senientia pie coQgervari pos-
get. Solug eniro Salvaior aoli Palri solug Filiog 
geueraius eai. Sic auu^n etiaui οίος illc ex Paire 
οίψ οίος exivit. Melodug- vero iocuiionem dispo-
gttit, aliernaug, ut mcirum dabai. Sciendum etiam 
quod istud: unum ex uno Patra solum Yerbum 
exi«ng, non absurde qvia dkaret aoiigtropbum 
geu aequipoliens buic: Solus uaigenilor uoigenili 
Alii Paiar. pirca cad<na eaiio ex axjno convertun-

ταυτδν δ* είπείν μονογενής, έξ οίου ήτοι ένδς μόνοο 
τού Πατρός, ούδε\ς άλλος δτι μή ού μονώτατος. 

^η'. Ίστέον δέ ώς εί χαλ τρ\ς τδ οίος, ή τδ μόνος 
έν τψ είρμψ έχειτο, ή αυτή έννοια εύσεβώς είχι 
σώζεσύαι * μόνος γάρ ό Σωτήρ τψ ΩατρΙ μόνφ μό
νος Πδς γέγονεν ούτω δε καλ οίος αύτδς έχ Οι-
τρδ^ οίου οίος προήλβεν. Ό δέ μελωδός διψχησετην 
φράσιν, άλλάξας ώς τδ μέτρον έδίδου. Έτι ίστέον 
χαλ δτι τδ οίος έξ οίου μόνος Αόγος προτλύών Πατρός, 
άντίστροφον εϊποι τις άν ούκ άπροσφυώς, είτουν ίοό-
στροφον τψ, Μόνε μονογεννήτορ μονογενούς Τίου Πα
τήρ. Περί τά αυτά γάρ έξ ίσου οτρέφονται άμοα 
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νοήματα * t l χαλ έχείνο μέν έχ τον Πατρδς άρξάμσ- Α lur amb» aentenlia», licet b«c a Paire focipiaoe 
νον Ας μόνου μονογεννήτορος είς τδν μονογενή χα-
τέληξεν Υίόν. Τούτο δέ άνάπαλιν* διάφορον δέ 
έμφοίν, ότι έχεί μέν έξήρκεσεν Ασφαλώς τριπλωθέν 
τδ μόνος, ενταύθα δέ άπαξ αύτδ έ^έθη ώς τού 
οίος τ*, διπλώσει τδν έχείνου τόπον αναπλήρωσαν· 
τος* δτι δέ ψιλούται χαλώς τδ οίος ό μόνο;, παρα-
δώάισιν οί παλαιοί λέγοντες ώς έχ τού Γος άρσενι-
χον μέν γένος ού παρελάβομεν * Θηλυκόν δέ εύρηται 
h ή μία · φαίνεται δέ καλ ούδέτερον αυτού εΐναι 
ίον τδ έν, χατά τδν είπόντα θανείν τινας ίφ ήματι 
ή ώς ένί * δ περιττ.ώμενον χαταφευξείται είς τήν 
αναλογία ν τού Θηλυκού. "Οσπερ γάρ Γα μέν βαρυ-
τόνως, ή δέ γενική ίάς περιαπωμένως ώς μία μιάς, 
ούτω καλ ίον μέν τδ δν κατά βαρυτόνησ-.ν, ίου δέ 
χαλ ίφ μετά περισπωμένης, αί πλάγιοι. 

ΙνΟ*. Άναίτιον δέ Πατέρα τδν άγέννητον λέγει, ώς 
μή γενόμενο* χαλ αύτδν αίτιατδν έν τω σχείν πα
τέρα αίτιον τής αυτού γενέσεως κατά τούς έν τφ 
χόσμφ. Αιδ αύτδς μέν αίτιος έστιν ώς Πατήρ Υίού 
αιτιατού" κατά μόνον τδ γεννηθήναι. Άλλος δέ τις 
ούχ έστιν αυτού δή τού Πατρδς αίτιος * ούχούν αναί
τιος ό Πατήρ )έγεται παρά τδ μή Ιχειν Πατέρα 
αίτιον τού είναι τούτον. "Οτι δέ τδ μέν αίτιον τφ 
Πατρλ προοαρμόττει, τδ δέ αίτιατδν τφ Υίφ, πα-
ραδέδοται χαλ θεολογικώς * σημείωσαι δέ δτι ομώ
νυμος λέξες ό αναίτιος, δ μή έχων αίτίαν, ή ώς μή 
υποκείμενος αίτιάματι, 6 έστι μομφή τινι, δς χαλ 

taiiquam aolo unigeaitore ail Filttim uaigemtata 
deaisai, illa vero e conlrario. Atnboaus aulem di*~ 
crepaniia, quod hic suffecit iriplicnla vox* μόνος, 
illfe vero aemel dicta fait, lanquam vooa οίος 
duplicaia locnm hujus implente. Quod aulem re* 
€le spirllu temii no'etur oto; (solus) tradunt anti-
qui, dicenles nos οχ Ιος genus quidem maacali-
nuin non accepisse, aed femininum inveairi la 
(sola). Videtur aittem etiam ipstus neutrum eaae 
IOY (unum), secandum dicedlem qoosdam eaae 
mortnos ίφ lelo seu lanquam uno; quod circum* 
Aexum aufugiel ad analogiam femmini : sieal 
enlm ία quidem gravi lono eet, genilivus autetn 
circumQexo, tanquam μία μιάς ; sic etiam ίον qui-

* dem (unum),' erii cum gravi tono, castjs aatem 
obliqui ίου ct ίφ cum circumfloxo. 

99. Άναίτιον vero Patrero ingenilnm dieit» non 
causam ipsum agnoscentero ίιι habeiido paire au» 
gcnerattonis causa, secund&m eos qni sunt in rouu-
do. Ideo ipse quidem estcausa utPaterFilii cau-
aam babenlia in solo generationie punclo; altue 
auieai quis non est Palris priacipium. Ilaqne Pa~ 
ter ideo dicilur αναίτιος, quatemis ipee non babet 
palrcm guae existenii» cavsam. Quod anteni cauaa 
Palri convenial, causatom vcro Filio, llieo&ogiee 
iradiium e»t. Noundani esl aatam dfeiioaom άταί· 
ταος (qui non faabet cauaam), oaao bomonymam, 
eivc quod iste non aubjaieai caua», id eat, cuidam 

ούχ αίτιος λέγοται, ώς τδ, Ούτι μοι αΐτίη έσσΊ · - crimiaaiioni, eldicitnr ούκ αίτιος, ul islud ; %4kU 
Λ Λ . · Λ. - . . . . . . ^ A f t V . _t_. 1. ^ tii«At rn\*»n Λ»% «ίιια A I I A ^ #HJ»*«II* . Tn M k l U S A»S . . .S _ \ ώς ούχ υπάρχεις μοι μεμπτέα, ουδέ έχω αίτια 
σασθαί σα * χαλ τούτο μέν έν ση μα ι νόμε νον τού 
αναίτιος* άλλως δέ φιλςσόφως αναίτιος ενταύθα 
Πατήρ, ό μή έχων αίτιον γεννήσεως τής εαυτού, 
άλλ9 αύτδς δηλαδή αίτιος γεννήσεως τού Υίού, αίτια-
τοϋ δηλαδή αυτού δντος· τύ γάρ αίτιον άελ πρδς 
αίτιατδν λέγεται, ώς καλ αίτιατδν πρδς αίτιον * χαλ 
άελ αίτιος μέν ύ Πατήρ πρδς Υίδν, αΐτιατδς δέ αύ
τδς προς Πατέρα' χαλ ούτω μέν σεμνότατα ό Πα
τήρ βεδς αναίτιος λέγεται * άλλως δέ χατά τήν χοι· 
Φ σημασίαν είπείν αύτδν άναίτιον Ιδιωτικώς, 
αληθές μέν έστιν, ού πάνυ δέ σεμνόν. Τί γάρ ύψη-
λδν άναίτιον ήγουν άψογον χαλ άμεμπτον είπείν τδν 
θεδν, χαλ έπλ ποίφ αίτιάσει; δπερ ουδέ ένδοξος άν-

mihi cauta ett, sive quod dieaiur: Tu mibi criiwi-
nandanon ea, nec ego te accoaare babeo : ei 
hoc quidem est onura vooia αναίτιος sigiiidcatam; 
aliter aoiero hic pbiloaopluce dicilar αναίτιος Pater, 
qui oon habei su« genaraiioDis caasam, sed ip^e 
aane causa eet geDeratioaia Fil i i , caoaam reipaa 
bab«niier Aluor enim aemper ad alttatdr rofer* 
tnr, velut affectue ad caueam; et aeiuper eaoaa 
Pater esl quoad Filiuai, eauaalas aatem bic quoad 
Palrem. E l ita quidem bonortfioe Deua Paler αναί
τιος dicitur* Aliaa auleiu, jaxla communeiu aigut-
ficaiionam, ipauai privaliia araittor dioere, vaniua 
quideni eat, aon auiem muUuin boaorabile. Quid 
enim aubUme άναίτιον, aive insoaiefn, eive impre» 

θρωπος άκουσας υπέρ εαυτού, άποδέξαιτο άν ές λίαν. 0 benmm, dicere Oeum, tt auper quam orimmaiio-
Ββαι Τ Qnod uee illtniria bomo de se talitar aadicna 
in magmim acciperet. 

100. Noia aatem idem noo ease αίτιατδς et αί> 
τιατέος, aed αΐτιατός Dooam ease locutiouem, aU 
τιατέος viioperabilem. Inauper ai Paler bic aat 
άναίτιος,υΐ fuit diclam, at alio modo bonorua» orn-
Diam est αίτιος seu causa, ipsamqae eujualibet 
boni facimua auciorem, aive caueam omniam bo-
norom judicaoius. Nemo vero tudens dicat td quod 
DOR esl et id quod est nibii, αναίτια e$ae, qaa-
leoae ipsorum noa oai auqals aucior; quod enim est 
αίτιον, eum ak alieujus eaiia cauaa, id aive aub-
aiantia sive aoeidena eat; quod aolem aoa eai et 
quod est nibil. cum aubsuuibe nou siat, aicul nou 

ρ'. Ίστέον δέ δτι τε ού ταύτδν αίτιατδς καλ αί-
τιατέος, άλλά 6 μέν αίτιατδς αγαθή λέξις, δ δέ αί~ 
τιατέος έπίψογος · καλ δτι εί αναίτιος ενταύθα ό 
Πατήρ, καθά είρηται, άλλά τρόπον άλλον αίτιος έστι 
νάντων τών δντων, καλ αύτδν αίτιώμεθα παντδς 
καλού, ήτοι αίτιον χρίνομεν πάντων τών αγαθών. 
Μηύελς δέ παίζων λεν έ τω καλ τό μή δν καλ τδ μη-
δέν αναίτια είναι, ώς μή δντυς τινδς αίτίου αυτών. 
Τδ μέν γάρ αίτιον δντος τινός αίτιον, είτε ουσία 
έχείνο τό δν είτα συμβεύηκός * τό δέ μή δν, καλ τό 
μηδέν, ουσία μή δντα, ώσπερ ού τό αίτιον, ούτως 
ουδέ τδ άναίτιον Ιξουσι κατήγορου μενον εαυτών * εί 
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αίτιον aic Aequa άναίτιον de ftonrtitpeia babcbant Α δέ τυχόν ούοίαν τόδ δντος χαΛ tou μηδενός έμεί τ·.« 
provunitiatiiin. Si vero forie qnis dicat eubetaniiam 
tllHis quod ιιοιι etrt vel eat niblt, ipsum nihik esae, 
Judit ikle anbslaiuiain et etis afDrmans, id quod 
reipsa aon eet et est nibil; ei verba per quat eon» 
tradicit in absurdum abducena sennonem. Adde 
iltam etiam esee αίτιον seu principiuin, cum medio 
dicUur, qui dai impulaum adionis vel passionis, sive 
irreprebenaae sive reprebens». Invenitur antem lo-
cuiio privattm accepta ad aliquid aoliiariora et 
ia fituperatioaem ; qaaliier αίτιος qui acrip&m 
Callioaacbi causas sive caipaudus vel reprehen-
deadug est qui talia ecrtpetU. Nooien propriaei 
Παναίτιος, venerabilem videiar tamea babere lau-
dem, pbilosopho congrueulem, causam cnjuslibet 

είναι αύτδ τδ μηδχν, παίζει καλ ούτος;* ούσίαν λέγων 
χαλ δν, τδ αυτόχρημα μή ον χαλ μηδέν * χαλ ού:ως 
είς άτοπον άπάγων τδν λόγον οϊς αντιφάσκει* έτι 
ίστέον καί δτι αίτιο; έστι μέν, δτε λέγεται μέσως, ό 
άφορμήν δούς πράξεως ή πάθους τινδς ή άψογου ή 
έπιψόγου * εύρηται δέ ή λέξις Ιδίως ληφθείσα χα:ά 
τι μονήρες χαλ έπλ ψόγου * οίον αίτιος ό γράψας αί
τια Καλλιμάχου, ήτοι αιτιατέος χαλ χολαστέος ό 
γράψας εκείνα. Ό μέντοι Ο αναίτιος τδ κύριο ν, εΰ-
φημίαν έχειν δοχεί σεμνή ν, φιλοσοφώ πρέπουσαν, 
παντδς πράγματος αίτίαν άποδιδόντι δέουσαν * δ τής 
ΑνυποΘέτου φιλοσοφίας ίδιον έστι, χαλ θείον αυτό
χρημα, καλ Θεψ πρέπον, παρ* ψ πάντων αί αίτίαι 
τών αγαθών ώς πανταιτίφ, καλ δς πάντα είδώς 

rei iradenil debiiam: qaod posiiiv» pbilosophbc 6 διαπέμπει γνώσιν και τοίς χατ* άνθρωπον φιλοσο-
proprium esl, vereque divinum et Deo convenieoa, φούσι, τοίς μέν έξ επιμέτρου, τοίς δ* άλλως, 6ς 
apad quem, «ι omnium eaaeam, cunclorum sunl βουλεται. 
prbieipia bonorum, qaique cuneia aciens, iromiltit ecienliam illia qui secundmn bominem philosophis slu-
dent, allia qnidtiin cum abandantia, auia autem aliter, prout vult. 

*0i . ifiqalpoHaniain vel ejusdeni poientine d&ce-
re Spiritun»* eaimfcm vim habei. Idem eet 
dicere de όμοσθενές, non autem de δμοιοσθενές : 
titut enim doginatire prohibemur dlcere όμοιοούσιον, 
sic etlaift δμοιοσθενές aecnon δμοιοδόναμον, ili 
bis qun spectaul ad eaiicram Trinitatem. Seiendmti 
amem etfam quod ei qutdem acriberelur : Par tibi 
peieflitla, verbum eamdem Tim baberet nee aliqim 
expftanatione egafret. Si vero alias eeribitor: Πνεύμα 
σου par potemia, ut legaa : spirilus tuoa par libi 
poteotia, seatentta remluenda eat ad psallentem: 
Splritom qwi moug e*t et Pairia, miiiam, jaro aliaa 
anftdeater expKcatum. Νημερτές autein venii a νη 
privaiivo «t a verbo άμαρτάνειν, et significai verax 
el infallibite, quomodoGuiique veracitas iater he-
miiiea «aefceri poaeil et eeottndiim id qood που 
dicereiur botuo mendax. Non antem a TeMo devlo-
ret, qui ianqiiam adverfeiam banc exproesioacih 
aoeiperet, uii priaa bec moaelratum asl, iia ut 
•poeta dicat t Vera iftiaitfti. NOD eiilra erai poaslbtte 
tc menlUum fokse disceniem: promiaaianem Patrie 
te diacipalia iore miaaurum. Taoe cmini aertno 
verhaa eat, eite acknas ease VBritaiem Ipeam, aoa 
miaoe ac luoa ia aaaciiiate compares Patrem dt 
Spirtiain.LoGuUo: Miaiaii aposiolia, aliquid babere 
nunc eiiam saactum Spiriiara deraenslrat; aec nii-
mm «sl ita aenitre: Paraeletae enim saaciua Spi-
ritua apostoiia miaaua eat; Salvatorauten Cbristva 
nunUus nobj* a Patra aahilaris veaii; aicat ange* 
lua,quiauperon»nee angaloa est, uipota superaulh-
ataBUalia. Vox auieia benefitu$ ostendil manifeatta» 
aime beneficeoiiamoefle quas a Dea venkint cbariama-
U , necomaifto taaidni io partioalari, eed coinnmni-
ler: bonumigiiur luacapostoiis mtasiiib, ad a*s boe-
usqwepervaiii ai iaaelermim pervaniet. Itec aaleiii, 
Glor»a poieetaUiua, iasinuaiio eA quodpoletrt» ad 
iiniialiouam Dai toiiefieoa eeae oporiai. 

ρα*. Ίσοσθενές δέ Πνεύμα αίπείν πα\ ταντοσθι-
νές, τήν αυτήν έχει δύναμιν · ήδη δέ χαλ όμοσθενές, 
ού μή* χαλ όμοιοσθενές* Ός γάρ κεκώλυται δογμα-
^ικώς τύ όμοιοούσιον, ούτω χαλ τδ ομοιογενές έχλ 
τής αγίας Τριάδος, καθάτε τδ δμοιοδόναμον. Ιστέον 
U καλ ώς εί μέν γράφεται ίσοοΟβνές oot9 τήν αυτήν 
Ιχεχ δύναμιν, ού δέεταί τίνος έπιατασίας το ίητόν' 
εί δ' άλλως γράφεται ίσοσθενές σου Πνεύμα, ίνα 
λέγη τδ Πνεύμα σον τδ ίσοσθενές ΟΧΗ, άναπχμπτέον 
τήν έννοιαν είς τδν ψάλλοντα, τύ Πνεύμα τύ έμόν τι 

Q χαλ Πατρδς άποστελώ, έξηγημένον έτέροις ίκανώς. 
Τδ δέ νημεμτές γίνεται μέν έχ τού *η| σταρητιχον 
καλ τοΰ άμαρτάνειν, χαλ δηλοί αληθές χαλ άπτσι-
•στον έν τφ δπωσούν ανθρωπίνως άληθενειν * κάθ19 
χαλ άνθρωπος ούχ άφαμαρτοεπής ^ηθε/η άν. Ούχ άν 
δέ σφαλείη τού δέοντος, εί τις καλ ώς έ π ΐ ^ μ α εν
ταύθα λάβη τήν λέξιν ταύτην, καθά χαλ αύτδ κρο-
δεδήλωται, ίνα λέγη δ Ποιητής δτι, Άψευδώς έξέπεμ-
ψας. Ού γαρ ήν ψεύσασθαί αε είπόντα ώς τήν 
έπαγγελίαν τού Πατρδς έξαποαταλβ!ς τοίς μαθηταίς. 
Ό γά,ρ λόγος ό ούς αλήθεια έστ·, καθότι χαλ αύτ«ο> 
λήθειαν σε οίδαμεν χατ* ίσον τοίς σοναγιωτάτοις τφ 
Πατρλ χαλ τφ Πνευματι * τδ δέ, 'Εξόπεμψας άποστό» 
λοις, Ιχειν τι άρτι χαλ τύ άγιον Πνεύμα *ηλοί · χει 
χαινδν ουδέν έστιν ούτω νοήσαι · Παράχλητον γάρ 

D τδ άγιον Πνεύμα τοίς μαθηταίς άπέσταλται, χαλ ό 
ϊωτήρ Ιέ Χριοτδς απόστολος ήμίν «ατρίθέν αντή
λιος ήλθεν · χαθά καλ Αγγελος ο ύτεέρ ιναντας αγ
γέλους, οτι καλ ύπερούσιος· τδ θέ ενεργετ^* 
δηλοί σαφέστατα ευεργεσία ν είναι τά θεόθεν χαρί
σματα, καλ πάντως ούχ απλώς έν μέρει, άλλά κοι
τάς. Τδ γούν τοίς άποστόλοις πεμφ^έν πστε άγαθδν, 
χαλ είςήμ^ς διαβαίνει μέχρι χαλ νύν, χαλ εΐς άίώνας 
Ιιαβήοεται- τδ δέ, Αόξα npattt αίνιγμα 
έστι τού χρήναι τούς Κραταιούς νύεργσττχοδς είναι 
πρδς βεσυ μίμησιν. 
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Τροχόριον πρώτον της τετάρτης φδης- * 

VIII. Αουτρδν το θείον της παλιγγενεσία; 
Αογψ κεραννύς συντεθειμένη φύσει» 
Όμβροβλυτείς μοι £είθρον έξ ακήρατου 
Νενυγμένης σου πλευράς, ώ θεού Αόγε, 
Έπισφραγίζων τή ζέσει τού Πνεύματος, 

ρβ'. Χορεύων έκκλησιαστικώς 6 ίερδς ούτος πνευ-
ματψδος, κα\ δαιταλεύων φιλοτήσια καλ πνεύματα 
χώς τρυφερά, καλ άγλαΐζων τήν έορτήν εννοιών 
χοιχιλίαις, ώς έξεστιν, δχετεύει έ; τήν άρτι «νευ-
ματιχήν πανηγύρι ν, καλ θειοτάτου λουτρού κέρασμα, 
ου τψ άγίψ Πνεύματι μέτεστι, τύ δέ έστι τύ κατά 
το άγιον βάπτισμα, καλ διατίθεται τήν έννοιαν τού 
τροπαρίου γλυκέως ώς πρδς άκολουθίαν λουτρώνος 
οποίους οί καθαρ«ιότεροι σκευάζουσι * κεράννυται 
μρ παρ" έκείνοις τδ λούμα, θυμήρες αύτδ κατά 
χρά:ος τε καλ ώμων χερασαμένοις, καλ ^είθρον 
έκεϊσα χορηγείται ίλαρδν δποίόν τι καλ τδ δ μόριο ν * 
φιλοτιμούνται δέ* ζέσιν εκείνοι άγαθύνουσαν. Πρδς 
γονν τοιαύτην ίδέαν έλκων δ μελψδδς τήν διάθεσιν 
τού εορταστικού τούδε τροπαρίου, έννοιαν γράφει 
τοιανδε * ΨΩ θεού Αόγε, τδ θείον λουτρδν τής Χρι
στιανικής παλιγγενεσίας κεραννύς τή κατ* άνθρω-
«ονούχ άπλή, άλλά συντεθειμένη φύσει, τ} έκ ψυχής 
οηλαδή αθανάτου καλ φθαρτού σώματος· πώς δέ 
αύτδ συγχεραννΰς; λόγφ δηλαδή σφ, τουτέστιν 
ίλλόγφ καλεύσει χαλ αναλογία πρεπούση τ% κατ' 
άνθρωπον θεοπλαστία * ή χαλ άλλως, Αόγφ τφ διά 
τών άγιωτάτων εκκλησιαστικών ευχών, όμβροβλυ-

Troparium 1 quarta odm. 
Balneum divinum regeneratioBig ,K < • 
Yerbo miacen* compoaU» aaiurae, 
Suppodilaa mibi aquam ex iacornipto 
Vulneralo Uo latero, o. Dei Verbttm, 
SigtUana fervore Sptrilug* 

iOi. Cborog daceas occlo&iaatiaoa soaer ille Spi-
riiu ptenas, ei Umuas ad spiriuudea amabileaqua 
delicias, aiqae soatemiarum variotatibttg, ut fit, 
feativltaleiu exoroaaa, dtdudt.in-prttgoaiam api-
riiualem coeiom eitam divHUiaimi baloei raigtio-
nem, qtiod cuin gaocio Spirito parten habet (hoe 
eai, aancii bapiUntattg lavacrum) , « l exiipia aen-. 
lenliam stropbae dispoDit, lanquam aii balaei ooii— 

; geciaria, qoalia balneatorea parant. Iliaoaiitr enitt 
ab ieiie lavacraai, ia caput ei humorot illiad gra* 
luoi infaadentibug, buicque velut iraber dalta dude-
ciiur fluautum. Curaut aatem iati fervorem boounu 
Juxia ulem igitur bajus alropba digpoueaa ordi-
nem aielodus, hancca acribii aonionuam : Ο Deua. 
Verbuui quiGbrislranairegeDeraUoiiiadivinoai lata* 
cram miacaiaii nalur» baroaaaa, DOO gtmplfcl, aed 
compoaiue, exanimascilicei immortati eicorniptibiii 
corpore. Quomodoaatem illud comnlacuiatt ? Vert» 
luo, ido»t,nUioiiali ordiaaiioao ei a«aiogia ad dm» 
naiu bomiuis conforauUooem cunvenianti. Alii» 
verblg, verbo tuo per gancUsgimaa Eccloate preaea, 
roibi, ulira ca-leram imiuiiouein quae corporatiier 
apparet, oi aliuude theoretice repatatar, laiiqoam 

τ«ίς μοι έπέκεινα τής λοιπής Ιεροτελεστίας της καλ g imbrem ibfuudig fluealum ex puri»aifl>o tuo laiere, 
σωματικής φαινόμενης, χαλ άλλως δέ θεωρητικώτε-
ρον νοούμενης, καλ τδ έκ της άχηράτου σου πλευ
ράς βείθρον τής , γραφιχώς είπείν , νενυγμένης 
λόγχη στρατιωτική, χαλ τψ τοιούτψ θείφ λουτρφ 
προσεπιβάλλεις φιλοτιμότερον τήν ένθεον ζέσιν τού 
Πνεύματος, τήν διαθερμαίνουσαν τούς τφ Πνεύματι 
ζέοντας, ής προφανή σύμβολα χαλ τά έχ Πατέρων 
έγίων τύπου θ^ρμά ύδατα * δτι δέ ή τοιαύτη τού 
αγίου Πνεύματος ζέσις, ή ζωτική, ή ζωογόνος, ή 
θίϊον ζήλον έντήχουσα τ | ψυχ*5, τδ τελιχώτατόν 
έστιν ahiov χαλ σχοπιμώτατον τού αγίου βαπτί
σματος, δηλοί ό μελοποιδς είπών έπισφραγίζεσθαι 
τήν τοιαύτην δλην ίεροτελεστίαν τή ζέσει τού Πνεύ
ματος. Άς γάρ έπιβουλευτδς θησαυρδς ό άσφράγι-

quod, ut expresae loquar, lancea niilitig eal per-
caeauui ; taUquo divino laracro pratioauut Spiriiua 
iervorem diviailus euperaddia, qui apiriUi viveirtoe 
caleiacit, enjuaque maaifesU suol aymbola ex 
eanttoram Patroin typo, iervldas aqe». Qaod a i -
icm talia Spiritoa aaneti fervor, viialls, vivHleaiia, 
diviiiui» zelum anlma conimunicaae, «llima ilt 
raiio ecopusque pradpaui sacri baptiauiafia, as-
tendit poeta dicena loiaro baiic sacram iniUaikmem 
Spirilus fervore obsigoarl. Sicoi enim aoo aigna* 
lua ibesaurag insidiie objicilur, sic impurum bapli-
enia, quod iion est per ipsura Spiritom aanetum, 
dSBiuonibua inaidiantibus faeile laceagiivr : quaiia 
goni canerorum bxreticomm baptiamata necnon 

στος, ούτως άχάθαρτον βάπτισμα, καλ τοίς έπιύού- D anabapliatarttn quolidie baplimnUom, a qaibua 
λοις δαίμοαιν εύπεριφρόνητον τδ μή δι' αυτού τού 
αγίου Πνεύματος · οποία τά τε άλλων αίρετιζόντων 
καλ τά τών Νάνα6α«τιζόντων ήμερούαπτιστών, ών 
άπεστι τδ άγιον Πνεύμα, ώς μή είδος εκείνους εί 
καλ έπιχαλούντας αυτό. Ένθυμητέον δ* ενταύθα 
λουτρδν είναι θείον καλ τδ διά τών δακρύων καλ τύ 
μοναχιχόν * οίς καλ αύτοίς Πνεύματος άνθρακεύεται 
καί άναλάμπει ζέσις παρά τοίς θερμώς προσιεμέ-
νοις αυτά. Προσενθυμητέον δέ καλ δτι καθά τήν 
είρημένην ζέσιν έπικοσμεί τδ Πνεύμα συνεκφωνη-
θέν, ούτω καλ τδ θείον προστεθ^ιμένον, σίμνωμά 
έστι τού λουτρού * καλ ό λόγος δέ ό τού δευτέρου 
;τίχ'.*υ προκείμενος κόσμημα έστι τής εννοίας, ώς 
<αλ είρηται καλ αύθι, είρήσ&ται. 

F A T R O L . (ja. C X X X V l , 

abeai Spiritug sauctus, u | iieaciena illoa, tametsi 
ipguni invoeeat. Hie autem recogttandum eat la-
vacrum eege quoqae divinum, illud qood flt per 
lacryinaa, el illud quod niooacbicuni aat: bia el 
ipgig Spiriius farvor accenditur ei ardei in ittie 
qui lervide augcipiunl ca. la meme vero gimul 
babendum egi, qaod glcul diciam fervorein ex-
oroal SpiriHig gimul auovtiatug, aic etiam divi-
num aupeiadditum est lavacri docorameiitum. Ver-
bnm aiuam λόγος, qui gecundum versuoi antegredi-
tur, oraameatum egi senteatia?, giem dieium egt ot 
iieruiu dicclur. 

20 
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109. Regeaeratio autein, apud Graccos inilium Α ργ'. Ή παλιγγενεσία θέ άπδ Ελλήνων Αρχήν λα-

aoftita, teoil td ιιοβ; fopta tuiic forie projectas, 
ttUimo vero dtvfflrae «dtteattoni coaptatos, sive ex 
calculoin Iteboium can sptaidoro maiatMs, vel 
eiiam arb**e«la noa nobiHa ex monto Ubani, sic 
in cedrl altUudinemaocta, e* culmfitil eacre con-
renJat; ψtetor Htaa aotan localioaea, ex hidiguo 
Ια tffgfitttt eaamrtitata, et ex profano ln aancliaai-
•ntim. Aatiftoua qtiidem ei varivt sapteaUa poeta 
«β» expreaoa toJem adtoboU locuiionein, aed itlam 
tanuifa iudkatit, dfeeos: Nvno qiMeni jaciator 
iie* ais, noc ftae; boe enim : oae tis nuac viveas, 
IMC fiae, ln fotumni scilieei, regeaerauonis «qul-
vaiei voci. Paat ittiim aiium, ditcipati Pyibagor» 
«i dedemnl oonion, παλιγγενεαίαν dicentes iterarn 

βούσα, έφ* ήμάςήκει, λίθος παρε^ιμένος μεν εική 
τότε, ύστερον δε οίκοδομή θεία παρεντεθελς είς 
εύάρεστον, ή χαλ άπδ χάχληχος είς λυχνίτην έκφα-
νελς, ή χαλ άπδ βρους Λιβάνου φ υτάριον ούχ εύγε· 
νες, κεδρωθέν σεμνότατα ώς έμπρέπειν όρόφψ 
ίερψ * δίχα δε τοιοότων φράσεων άπδ αναξίου μετα-
«οιηθτίσα είς άξιον, καλ άπδ άνιέρου είς άγιώτατον 
καλ 6 μεν παλαιδς καλ ποικίλος τήν σσφίαν ποιητής 
ούκ έξεφώνησε £ητώς τήν τοιαύτην λόξιν,' άλλ* ένέ-
φηνε μόνον αυτήν είπών, Νύν μεν δή μήτε είης βου 
γάίε, μήτι γένοιο · - τύ γάρ μήτε νύν εΓης φν , 
μήτε γένοιο, έίς τδ μέλλον δηλαδή, παλιγγενεσίαν 
φασλν αίνίττεται · μετ' εκείνον δέ οί άμφλ τδν Πυ· 
θαγόραν χαλ ώνόμασαν αυτήν, παλιγγενεσίαν είπόν-

ttque iterom flori per meletttpavcbosiii posl raor- Β τες τύ πάλιν καί πάλιν γίνεσθαι μετεμψυχωμένους 
μετά θάνατον, ώς είπον εκείνοι, έν τφ μιταγγίζε· 
σθαι είτουν μετεμβιβάζεσθαι άπδ σωμάτων είς σώ
ματα τάς τών ανθρώπων ψυχάς, καλ περιόδους ούτως 
έλίττειν άς εκείνοι παραβλέποντες έθεώρησαν * καί 
δή έστερέωσε τήν τοιαύτην ύπόληψιν είς τοσούτον, 
ώς μή μόνον τά Εξω βοσκήματα έμφαγείν της τοι
αύτης όλεθρίου βοτάνης, άλλά χαί τινας τής Χρι
στιανικής μάνδρας τε χαλ αυλής, ών έν τοίς μάλλον 
τδν σοφδν Όριγένην θαυμάσει τις ούτω συναπα-
χθέντα είς άλόγιστον αίρεσιν έν τψ άνάπαλιν χεσείν 
τού φρονείν όρθά. 

ρδ\ Ή μέντοι άγιωτάτη Εκκλησία γνούσα χάλ-
λιστον δνομα τδ τής παλιγγενεσίας χειρίστη έννοία 
έπιτεθειμένον καλ κινδυνεύον άχρειωθήναι άχρη-

lem, αϊ i« i afobaai, in eo qiiod a coiporibaa 
in corpora IranafaudkraiUir atvo iraiiamtgraroui 
bomiiiun aciiii» , aioqiie periodoa poreurroreni, 
qnaa alli airabia inlueiiioa oculia apeciavaraot. El 
oorto laUier bajosuiodi iraaeaitaaioiian firoiavh, 
oi MOP soloro gregea exteriorea takn eortiferara 
maodotareal befbaui, sed el quidam ex ovili tl 
aala Cbriaitana, iaier quoa praecipue mirabiiur 
atiqaja aapiealeai Origepem io irraiioualao baere-
ain ita ftiiaae Ulapaan, poitquam rciroraam a aana 
roenie <jeridit. 

104. ftanctiaaima tamea Ecaleaia palcberriiwim 
raBataUooh nomen aciena peaainiae eenioiiii» im-
poailiuM, el maaiutis oauaa qood iu deaueluditiein 
veniret periclitari, illud oalobra>U, autum poat C σ τ ί α ς Χ 6 χ ψ 9 | κ χ « Μ ν α ο τ ο τ ή ν t e τ ^ ν ϊ χ τ ώ ν 

flugraiioiiem ex pneatulibis in meliora, regeaera-
ϋοαοω dici auivoo», «o quoU pro luundi getiera-
tione corruptibili sit iliic iiioarropiibilia, et iraiia-
foraaUoueio bajae vii» ja boaum, pmertiu cuin 
aaera toaaura pare lafictidcamar, oadem booorana 
^peUaiipiie, quasi nujac iieram iacil fuerioiua 
io lium editi. Graiias tibi, ο pulchra diclio Cbri-
a|iaaa» quod iia lectioaem bauc, auguaum qaidem, 
aed ibdiouosiaum aeoieutia, cui sarvieral, nobi-
liier l̂ beraum io bonealum aUulitii douum Ueo, 
qui aaucliflcaloa aibi per pcaniieuiiaui purificai, 
lanquam per deakderaium lavacrun, et auiim boc 
bonuria Domea ferre permiiliu Nouudum est au-

ώδε μετάστασιν είς τά κρείττονα παλιγγενεσίαν κυ-
ρώσασα λέγε σθαι, διά τδ άνάπαλιν τή χατά χόσμον 
έν τοίς φθαρτοίς γενέσει άφθαρτα είναι τά έχεί, χαλ 
τήν έν δσω 6έ ζώμεν μεταποίησιν είς τδ καλδν, 
πρώτα μέν διά κουράς αγίας δσιωθώμεν έκείνψ κα
θαρώς, τή αύτ|) σε μ νύ νου σα κλήσει, ώς εί καλ άρτι 
πάλιν γεγονότες είς βίον προήλθομεν. Χάρις σοι, ώ 
χαλή Χριστιανική λεκτική, δτι ούτω λέξιν ταύτην 
σεβασμίαν μέν, άτιμου μένη ν δέ ύπδ εννοίας, ή χ α -
τεδουλώθη, ευγενώς λυ σα μένη ν προστκόμισας εί; 
δω ρον τίμιον τψ Θεφ έκκαθαίροντι τούς αύτψ διά 
μετανοίας οικείου μένους, δσα χαλ λουτρού έφ:τοΰ 
χαλ αύτίκα φορείν διδόντι τοιούτον σεμνότατος 

loui quod coinmuoeiD uaum ei acripturain aequeutea Q δνομα · σημείωσαι δέ ώς τή κοινή παρακολουθουν-
παλιγγενεσίαν bic dieimui, iu boc recte ageuies. 
Si vero iambico aubxreadum eal inetro, ei omnino 
ab Uk> io prseseuiibua non eal recedeudum, 
παλιγγενησίαν bic oporiel acrlplum Tuiaae, ut 
anlepoouUiiauDi i u recuun parttciat lneti&itram; 
aliaaenioa claadicaU Ει eai ilie quoque aeneua 
accuraiua : SiciU eaiin boo aaoro lavacro renova-
mur, aie eiiaoi magia proprie rvraum generanuir 
unquam lllii Dei: i u <ii bonaaa eii, quod comuiu-
nioa, παλιγγενεσία, oecnoa παλιγγενησία, quod 
ibi loeironi requirit. . . . 

105. Hoc autem λόγψ, de qeo jam acriptum est, 
eqojungi potrst etiamcum compoaiU naiura. Yerbo 

τες χρήσει τε καλ γραφή παλιγγενεσίαν ενταύθα 
φαμεν* καλώς τούτο γε ποιούντες. Εί βέ γε τω 
ίαμβικψ προσεκτέον μέτρψ, πάντοις δέ χρή μή 
άποστήναι αύτοΰ έν τοίς παρούσι, παλιγγενησίαν 
ενταύθα χρή γράψαι, ίνα προπαραλήγον έν TJ 
αύτη λέξει τδ ήτα εύμετρίαν άποτελή · Αλλως γάρ 
έσφαλται * καλ έστιν 6 τοιούτος νούς ακριβής χαλ 
αυτός. *Ος γάρ πάλιν γινόμεθα τψ άγίψ λουτρψ, 
ούτω καλ έτι προσφυέστερον πάλιν γσννώμεθα ώς 
υίολ βεού · ώστε καλδν καλ ή παλιγγενεσία κοινί-
τερον, καλ ή παλιγγενησία, ήν ενταύθα τδ μέτρον 
απαιτεί. 

ρε'. Τδ δέ λόγψ, περλ οδ καλ προεγράφη, δύνα
ται κολλάσθαι καλ τή συντεθειμένη φύσει * λόγφ 
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γάρ #ιοο νυντέθειται ο άνθρωπος δλεξοδικε*τέρω, Α oamqua Dei coaipoeiliti ett liomo kwgiore, sicqot 
xalttaft πλείονι καλ ένδοξοτέρφ των προ αυτού 
παρανθέντων, ώς Ισΐιν έχ της θειοτάτής Γραφής 
άναλέξασθαι. Καλ τοίνυν χατά τοιέύτην Γσως έννοιαν 
συντεθε'.χένη φύσις ηθικώς δ άνθρωπος λέγοιτ' άν · 
άλλως γάρ χαλ τά άλλα θύματα κελεύσει τού βεού 
γεγονότα σύνθττά είσιν, ού δήπου γάρ άπλά. Τύ θέ 
«εραννύς» καλδν ύν είς τήν χατά τύ λσυτρον τροχήν, 
εύΐέ εές τήν τού Αγίου βαπτίσματος έννοιαν άκαλλές 
έστι * χαλ γάρ χαλ Ιχαέν* μυστηριωδώς κεράνννται, 
ώς οίδασιν οί με μυημένοι χαρ* οΤς χαλ τδ άγιώτατον 
μύρον χαλ τδ νίμιον Ιλαιον θειοτατα μεμυστηρία-
σται * συμποτιχή δέ λέξις ούσα τδ χεραννύναί, χαλ 
παρά τδ χέρας γενομένη, δι' ού τήν πδσιν οί χα-
ΪΛΜΛ προσεφέροντο, μετενήνεχται άρτι έχείθεν θειά-

tiaajoro ot ittaMriore qtiaai ο» αχ* nme ipeum pro-
duata aunt* at ex dbiateima Scriplur* potest 
«rtdligL Uaaue juxia tata» aenlentiam compoaito 
fiatura oioraliter bonio dicerelur : aliler eiiiai 
caatofa quoque corpora Dei jneaione producia, 
eonpoaUa sant, aon aarie aUbpltttai Voa autoih 
χεραννύς ad Iropun de balpeo boaa, noc ad aancii 
baptiamatia aeiuenliata est invemieia. Hie eitim 
ttiam aiysilca ttt mialio, oicxl noveruni iniiiali, 
proquiuua aaaelbeiiMum uagueulura ot pre(3°oa»m 
otaim dtvloiaeime eonaecrala suat. Coxvivalta au-
tcro cum aii dieito τδ κιραννυναι, el juxta to χέρας 
facia, quo potutii vetenaa proferebant, auue aaiavte 
derivau ell divii»k>r aatoe mislura, qua* eaero for-

τερον θηλούν μίγμα, τδ χατά τύ άγιον Οερμδν αίμα Β vontiqae eanguiee aeeaon aqxa conataoa» αχ latare 
χαλ ύδωρ τύ έχ τής «λευράς τού Εωτήρος Χριστού 
Έστι δέ λογίσασθαι δτι πρδς τδ χεραννύναι ίσως 
έπήχτσι χαλ ή συντεθειμένη φύσις ή χατ1 άνθρωπον, 
ίνα } άρμοττον τδ πνεοματιχδν τούτο κέρασμα 
ήγουν κράμα προς τδ θεδπλαστον σύνθεμα, χαλ 
άναμιχθ) συ,Θέτφ τούτφ σύνθετον θειότάτον χαλ 
έχείνο τδ έχ βεού. Μάλιστα δέ λογιστέον ύτ! χαλ αί
νιγμα τής φριχτής τών άγιωτάτων μυστηρίων τού 
βεού μεταλήψεως, ή παρούσα φράσις έστί · χράμα 
γάρ άγιαστιχδν έχεί αίματος χυριαχου μυστηριάζε-
ται χαλ ύδατος χαλ ζέσεως πνευματικής τών έκ 
πλευράς άχηράτου δι* ής άνεπλάοθημεν. Εί δέ τδ έξ 
άχηράτου πρδς τδ χεραννύς έπήχθη χατά τινα, τν-
χαίαν μέν, γλυχείαν Ιέ είχασίαν Ρητορικής χάρη-
χί,σεως οποία χαλ τοιαύτα πολλά τοίς γράφου σι 
πσραπίχτουσιν, ούχ άναγχαίον έξακρ ιβώσασθαι · 
μόνον δέ παρασημαντέον ώ; τοιούτον χαλ έν τοίς 
έξης τδ, κάμπτει γόνν γάτφ Πατρός · χαλ άλλιχοΰ 
τδ, έξ άΛοχεντον προεΛΘωτ, χαλ λογχθελς τήν 
πλευράν. 

ρς-'. Τύ δέ δμβροβλυτείς, Θαυμασίως έχει πρδς δή-
λωσιν του χατά τύ άγιον αίμα χαλ ύδωρ, δτε Δε
σποτικής νυγείσης πλευρά; έξήλθεν. "Αλλως μέν 
γάρ ασύμβατα είς Ιν, ή πάντως άνωθεν δμβρησις 
χαλ ή κάτωθεν βλύσις * έπλ δέ τού έν τφ παντίμφ 
σταυρφ θεανθρώπου Λόγου άξιολογώτατον τδ ^ήμα. 
Ό μέν γάρ δμβρος, τύ χαλ ύψδθεν καλ έχ θείας 
πλευράς τύ άγιαστιχδν αίμα χαλ ύδωρ χατελΟείν ση-

Salvatoria Cbrisli profluxiL Poleat vero puia-ri 
quod ad τδ χεραννύναι eal relaia etiam bontinis 
nalara compoaiia, ul illa apiriialia mieiura sivc 
coromislio cum divina conpoaiUone ait adoptagi, ci 
buic composilo diriniaaiman ialud oompoaitum, 
qnodex Deooac,comiuiatum ah. Maximo vero cogi-
tandam oal praeaeoiem diciioaem eiM iroiDotidas 
aanctisaimorum Dci myaieri«ruia parlicipaiidnis 
aeoigoia : eat etiim iW royeiice saiicttsaiiiia com-
mistio Doninici sanguinla el aqun, neruou fervoria 
•pirilwalie, epuriseiniolatere, quo plasmali iumoai 
proflaonlium. An auiem hoe, έξ άχηράτου, juxu 
quamdam» forluiiaro qoidem, aod jucuodaoi rbe-

( toric«e figuraa do sono imUaiioae apociem, qualia 
1 auut scribeulibue elapaa niulu, ad τδ χεραννυς 

rolatuiu sit, nou necesae esl accuraie deflniri: ao-
lum vero aoundum lale quoque eaae in aeqaentibo», 
(ieetil γδνυ γδνφ Patrit; et alibi : έξ άλοχεύτου 
procedeoa, el ialera λογχθείς. 

406. Vox δμβρούλυτείς, mkabilis cai ad avg»*-
ficaudum eacri sauguinia ei aqu« fluentuii», cnm 
opercu&so Doaiini laiere exivll* Non vnim alias 
uua eoagruunl pluvia, qo» desurium omaino 
venit, et effuaio, qu* ab imo eal (δμύρησις ei 
βλύσις); sed de Yerbo Tbeaoibropo, veuerandio-
eim« cruci affixo, convenieniisftimum ett dietaui : 
pluvia aaroqae (δμβρος) dosnper el ax divbM» 

ραίνει · τδ δέ βλυειν, τδ άπδ τής γήθ»ν προσλήψεως D taleroeacralUimum ^nguinem et aquam exivuoe 
έχείνα προ^(δεΰσαι δηλοί. Ακήρατος δέ πλευρά ή 
τού Δεσχοτου βεού, διά τύ μή παθείν χήρα τήν κατά 
άχλώς άνθρωπον. Εί γάρ καλ μή άφθ,ρτος ούσα 
πρδ θανάτου ή Αεσχοτιχή σαρξ ένεκρώθη, ής καλ ή 
πλεορά μέρος, άλλ' ούκ είδε διαφθοράν, ού μήν ουδέ 
φθοράν μετά τδ πάθος καλ τήν έγερσιν, ώς διαφω
τίζει χαλ δ έκ Δαμασκού λαμπρδς δαδούχος τών 
αγίων Γραφών. Τδ δέ νενυγμένης πλευράς κύριο* 
λεκτείται, ώς χαλαιαλ δηλούσι χρήσεις, έν αίς νύσ-
βειν λέγεται τδ κεντείν * άλλως δέ τροπικώς νύσσειν 
λέγεται χαλ τδ λόγοις ή Ιργοις έρεθίζειν τινά είς 
πράξιν οίανοϋν. 

'Β δέ ζέσις τού Πνεύματος πεπδρισται μέν 

•iguificat; erumpere (βλύειν) vero ex assumpifeme 
lorreoa ieU proQuxieao oaiendil. locorrupium ett 
Domiui Dei laius, eo quod ineri boiuinis non au-
bieril faiaui. Eui eiiiui, non iucorropU aaie mor-
laio» caro Domini mortua esl, cujue quoque latus 
para eral, non lamen vidit coiTupiionom, nec 
iillam alleratioiieni post paesionem ae resurreclio-
neui, ut explicai illualrie cx Damasco gaciarum 
Scripturarum luceraariua. Diolio voro νενυγμένης 
πλευράς, proprle aumilur, ut aniiqui oeteoduiH 
usus, qulboa νύσσειν dicilur τδ κεντείν: abas au-
len νύσσειν, verbis et operibua aliquem ad qoeiop-
caaque acium exciure, iropico duilor. 

i07. Farvor aulem Spiritos poei» quidem prja» 
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flninr ex ea de linguia igneU, inflaminatlotie cele- Α τψ μελψδψ Ιχ τού έορταζομένου κατά τάς πνρίνας 
urata ; spiritualibua autem bellaloiibus bajusmodi 
diciio tanquam arma conspicua uiilis esi adversua 
baereeira HydroparasiaUruro, quam alius erit tem-
poris circumire, si quatdam occurrerit otilitas. 
Esi auicm iste fervor viviflcaas quidain eoa qui 
fervide lavaii aunl in Spiriiu aancto comoiiacenie, 
comburena vero sicul ignis predicios haeredcos 
alioeque quicunque similee sunl, per calorem san-
guioie ei aquse, quae de aacralisaiuio latere fluxe» 
roni; quoram meminisee aacralisaimua inierprea 
•in sua enarraiioiie lonilrai Filium ac Theologum 
oalendii, ubi scribens in epiaiola a i l : Tres auni qui 

γλώσσας φλογώδους * χρησιμεύει δέ χνευματικοίς 
πολεμισταίς οία χαλ δχλον άξιόλογον ή τοιαύτη λέ
ξις, κατά τής αίρέσεως τών ύδροπαραστατων, ήν 
άλλου καιρού περιελθείν εΓ τις παρεμπέσοι χρείι. 
"Εστι δέ ζέσις αύτη ζ ωο ποιούσα μέν τούςάνθέρμως 
έν άγίψ Πνεύματι χεραννύντι λελουμένους, καίουσα 
δέ ώς οία χαλ χύρ τούς είρη μένους αίρετιχούς χαλ 
δσοι βέ άλλοι κατ' αυτούς ή νοούμενη έν τψ £εύ-
σαντι έκ τής άγιωτάτης πλευράς αίματι χαλ δδατι· 
ών μεμνησθαι παραπήγνυσιν ό ίερώτατος εξηγητής 
τ} χατ' αύτδν έξηγήσπ, καλ τόν τε βροντής υίόν 
θεολόγον ένθα έπιστεέλας λέγει, δτι Τρείς είσιν οί μαρ» 

teetimonium dant, apiritus etaqua et sanguis, et β τυρούντες, τδ πνεύμα καλ τδ ύδωρ χαλ τδ αίμα, χαλ 
bi trea in unura autit. Quale hoe unuin ? seoundum 
unam deilatem, ad quam eat saiagendum restitui 
noa per sancti Spiriius fervorem ac perfeciioaem. 

Troparium 2 quarta odat. 
Fleclunl omnia Gouaoiatori genu, 
Filioque Patria, Palri cognatissiroo. 
la personia eniro uovit tribus aubatanliam 
Vere iuacceasibilem, leniporis exaoriem, anam. 
llluxii eoim lumen gralia Spiriius. 
108. Cum dixerii eanciissioiaft Apoatolua in no-

mine Jesu Cbrisii, Salvatorie noslri, omne genu 
fleciaudum, coelesltum, terrestrium et inferaorutn, 
ibi canit poeta boc jam advenisse, licei alii qui-

ol τρείς είς τδ έν. Ποίον εκείνο τδ Ιν ; τδ κατά τήν 
μίαν θεδτητα, είς ήν πραγματευτέον άποχαταστή-
ναι ημάς διά τής κατά τδ άγιον Πνεύμα ζέσεω; χαλ 
ούτω τελειώσεως. 

Τρυχάρισν δεύτερον της δ' φδης. 
IX. Κάμπτει τά Πάντα τψ Παρακλήτψ γόνο, 

Γόνψ τε Πατρδς Πατρλ συμφυεστάτψ. 
Έν γάρ προσώχοις οίδε τριττοίς ούσίαν 

Νημερτές άπρόσιτον, άχρονον, μίαν · 
Έλαμψε φώς γάρ ή χάρις τού Πνεύματος, 

ρη'. Είπόντος τού άγιωτάτου Άποατόλου ώς έν τφ 
ονόματι τού Σωτήρος ημών Ίησοΰ Χριστού πάν 
γόνυ κάμψει επουρανίων καλ επιγείων χαλ καταχθό
νιων, ψάλλει ενταύθα ό μελψδος δτι άρτι απέβη 

daat aliud bujus miraculi tempos inlerpretenlur. G τούτο, εί χαί τισιν έτερος χαιρδς ήρμήνευται τοΰ 
-Ouinia genu flectuol Paracleto, sive, ait, Patris 
jiaio Ρ-atrique coosubsUaiiale: baec auteni mira-
-bilis et divinissima genuflexio facla est eo quod 
jwn siaipliciter, sed oionibus illuxil gralia Spirilus, 
per quaui lucetn omaia illumioata Bubjecia auitt, 
ianquaia protinus perfecla sc&entia a Deo el Oomloo 
scieatiaruin ciarificaia, cogaoacemiaque Doiuiiium 
^wunpoientem, et ipsi prouipie eubmisaa. Qaalia 
autem esl bujutmodi spirilualis gratia? Sanciae 
Triiiitalia agnaio. lo iribus enim persouia, ioquit, 
'arianior noverunl omnia, aeu uiuiidus, νημερτές, 
id esi vere, ui paulo aule diclum esi^ unaiu aub-
aiaaliam sicm el naturam, qu» aanctisaiiua: Trini-
latia est, Patris iugeoili, geniii Fiiii , el piocedeiitis 
Spiriius; quas non priua aliquis iriuas dixit, & 
quam in anuiu conglalinavii ei adoravii; noiiduiu 
autem, ui iia dicaiu, ad uiiiiaiem illis reductis, 
lnelodus iterum sanclisaimit illis iribus perao* 
ina, omnia, quoiquol babei proferre aiigasta 
apiihela, aiquideui dives eraf grapbicum aoluui, 
tripliciter prosiravii; ob loci latiieu angusiiag, 
Ihiam unicaio eubstauliaiu inaccessaiu €i a.leruani 
dicere aatis babel. 

109. Hoc quideiu, quod Deua invisibilis c s l : 
Deum enim nemo vidit uuquam; sed eliaiu tre-
mendus, non quanluin ignis consumens, muHo 
vero magia, ei ideo inadibiiis. Cui enim acceasi-
bilis esset, nisi cum rev^reniia appropiaquanli ad 
ipaam illuiuinationeju t Accedilc eiiiiu, iuquit» et 

τοιούτου θαύματος * χαλ τά πάντα κάμπτει γόνν τφ 
Παρακλήτψ, ήγουν τψ χαλ Γόνω, φησλ, τού Πατρδς 
χαι συμφυεστάτψ τψ Πατρί. Γέγονε δέ ή τοιαύτη 
ευκταία χαλ θειοτάτη χατάκαμψις, διότι ούχ απλώς, 
άλλά πάαιν έλαμψε φώς ή χάρις τού Πνεύματος, 6Ϊ 
ού τά πάντα φωτισθέντα ύποτέταχται, ώς αύτίχα 
καλ έλλαμφθέντα τελιία γνώσει άπδ τού Θεού χαλ 
Κυρίου τών γνώσεων, χαλ έπιγνόντα τδν παντοδό-
ναμον Δεσπότη ν, χαλ ύποταγέντα έτοίμως αύτψ * τίς 
δέ ή τοιαύτη πνευματική χάρις ; *Η τής αγίας δη* 
λαδή Τριάδος έπίγνωσις. Έν γάρ προσώποις, φησλ, 
τρισλν oJOs γνωστικώς τά πάντα, ήγουν δ κόσμος, 
νημερτές ήτοι αληθώς, ώς καλ πρδ ολίγων έ^θη, 
ούσίαν μίαν ώσπερ χαλ φύσιν τήν έν τή άγιαιτάτη 
Τριάδι, τή χατά τδν άγέννητον Πατέρα, χαι τον 
γεννητδν ΓΙδν, χαλ τδ έχχορευτδν Πνεύμα* άπερ 
ούκ έφθη τις τριαδιχώς είπείν, χαλ άμα είς έν συν
ήψε καλ συμπροσεχύνησεν * ούπι» δέ αυτά ένίσας, 
ώς ούτως είπείν, αύθις έτρίαςε τούτοις τοίς τριαλ 
προσώποις τοίς ύπεραγιωτάτοις μυρία δσα προσε-
νεγκίϊν σεμνά έχων επίθετα ό μελψδδς, είπερ έπλού-
τει γραφικό ν πλατύ έδαφος, δμω; διά τδ στενόχωρον 
αρκείται τήν μοναδικήν ταύτην ούσίαν άπρόσιτον 
είπών καλ άχρονον. 

ρθ'. Τδ μέν, δτι και αόρατος ό Θεός · θεδν γάρ 
ουδείς έώρακε πώποτε · άλλά καλ φρικτδς ούχ δσα 
καλ πύρ καταναλίσκον, άλλ1 είς ύπέρπλεον, χα\ W 
αύτδ άκατατόλμητος. Τίνι γάρ γένοιτο προσιτές, εί 
μή άρα τψ μετ* ευλάβειας προσιόντι αύτψ έπιφω-
τισμψ ; Προσέλθετε γάρ, φησλ, πρ^ς αύτδν, καί φω-
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facie Deurn angelice luentca, nihilqne opprobrti λυμμένω προσώχω βλέποντες θεδν άγγελοειδώς, 
μηδέν σχοτίου αίσχους προκάλυμμα προσώπου φέ
ροντες. Αιδ χαί επάγει ό άαβλδ μετά τδ, Φωτίσύητε, 
τδ, Καλ τά πρόσωπα υμών ού μή καταισχυνβή. Άλλ' 
ούπω μέν απρόσιτος ή αγία Τριάς, ό εΤς θεός · 
άχρονος δέ, δτι αύτδς μή δτι γε χρόνους χαλ χαι· 
ρους, άλλά χαί τούς αιώνας έποίησε. Αιδ ουδέ ήν 
χρόνφ ύπέχεσθαι τδν παντδς χρόνου ποιητήν χαλ κύ-
ριον. Τδ δέ, χάμπτβι γόνο, 5 έστι προσκυνεί έν τψ 
γονυπετείν, ήγουν έπλ γόνυ πίπτειν χαλ γονυκλι-
τιίν, μετηκται άπδ τέτανων σωμάτων, & ταπεινού-
μένα κάμπτονται · δποίόν τι χαλ τεταναλ λεγόμονάι 
τρίχες · Εστι δέ ή έπίτασις τέτανου τδ άτενές ώς 
λίαν τεταμένον cie ύρθιον, ή στέρησις ώς μή δεόμε
νον τάσεως πλείονος, ήν ό άπολέσας χέκαμπται. * 
Τοιαύτα δέ τά μή δρθια πάντα σώματα, έν οΤς αί 
ου)αι τρίχες, καλ τά γναμπτά άγκιστρα καλ τά 
άγκιστροειδώς περιηγμένα, ούχ ήκιστα δέ καλ τά 
χυρτά, ών παρωνυμία οί αλιευτικοί χόρτοι. Ύπο· 
ταγής δέ σύμβολον άκρας τύ κάμπτε ι ν γόνυ * διδ 
χ Λ τοίς κραταιοί; βασιλευσιν δτε που έθνος ύπο-
ταγ}, κάμπτε ι ν αύτψ γόνυ λέγεται - τδ δέ- μελωδι* 
χώς τά χάττα είπ*ίν, ή τδ xar άποστολικώς, τής 
αυτής εννοίας είσλ έπλ τοίς σοφοίς * κοσμική γάρ 
όλότης δι* Ικατέρων σημαίνεται. 

ρι'. Παράκλητον δέ τδν Γίδν πρδς τδν Πατέρα λέ~ 
γομεν, χαθά καλ τδ Πνεύμα* ούκ άν ουδέ τού Πα
τρδς άχαζιούντος τδ πράγμα ή άλλως άποστερου-

tenebroai velamea faciei ferenteg. ltaque post: 
Illuminamini, David adjicit: et facieg veslrae non 
confundanlar. Non solum aatem inadibilis est 
aancla Trinltas, unua Deng : esl etiam aelemi**, 
qnod ipee non lantnm tempus et ssecola, sed ei 
aternilateg fecii. Ideo tempori noti erat aubjicien-
dua, qai cujttglibet temporig est auclor et Domiuiis. 
Uoe auiem : κάμπτει. γόνυ, quod esl adorat in 
τψ γονυπετείν, give ia proslemendo se et genii 
flectendo, tranalaUtm eei ab exlcntis corporibus, 
qu£ demiasa flectunlar, quatiter etiara exienti 
dicti crineg. Est aulem lcnsionis excessus, inflexb-
btle, «t nimia tenaum ia rectun, vel priyaiio, sfcui 
non egena majore teostoae; quam qui perdidk 
incurvatur. Talia aunt autem omnla nou recta cor-
pora, in quibus crigpi sunt crinas, et cura bami, 
et ia bami forma lortae reg, aed el roaxime curvae 
(κυρτά) qtioram eet derifatio placatoria nag*»* 
Summae vero subjecliouis gymbolum esl curvara 
geao : ideoque cum poleatlbus rcgibus gens eub-
jicilur, ipgl cnrvare genu dicitiir. Dicere vero 
cmn potla omniat vel cum aposiolo omaa, pro 
gapbmtibag ejuadem eat geatentia» ; ab uiroque 
enim unirersilas mandi aignifirator. 

410. ParacleCnm autem apud Patrem Piliuai 
dicitnug, gtcut et Spiritum; cumra non iariignas 
eeget ipge Paler, nec aliunde frugtrari potest hu-

μένουι τού καλείσθαι ούτω * ού μόνον δτι χάρακα- Q Jugmodi nomine. Ipee qnippe ad rea noatras α**νο· 
λείται χαλ αύτδς ύπδ τής οίκείας φιλανθρωπίας είς 
τά υπέρ ημών, έτι δέ χαλ ύφ* ημών προχαλουμένων 
την έχείθεν βοήθείαν, άλλά χαλ δτι παρακαλεί ήμίς 
ώς εί χαλ κατέψα, καλ ποπχυζων έκολάκευε, καλ 
πάντα τρόπον έπήγετο είς τδ καλ υίούς χαλ κληρο
νόμους άποτελέσαι αυτού· Εί γάμμή ό Πατήρ έθέλει 
χαι δύναται χαρακαλείν ημάς είς τά χρείττω, τάχα 
άν ουδέ ό Τίδς, ουδέ τδ Πνεύμα έξουσι τδ τοιούτον 
σέμνωμα * χαλ άλλως δέ τού αγίου Πνεύματος σύν 
τώ Πατρλ χαλ τψ Τίψ συ μ προ ο κυ νου μένου, ναλ δέ 
χαλ συνδοξαζομένου έφ4 οίς τερατουργεί, άτοχόν 
έστιν αποστερεί ν αυτού τήν ημών παράχλησιν. 

ρια'. Χρή γάρ είδε να ι ώς πρδ πάντων τών κατ* 
ανθρώπους θεομιμήτως χαλ διδασκαλικώς οίονελ πα-

catnr, non eolera a sea benlgoiiate propter aoe, 
Μ etiam a nobig Ipgiug auxilinm ad noe adtocm-
tibus. Insuper advocat nos, qoaai noa atlrecuret, 
aibilandoque leniret, et omni modo noa ailicit, ui 
filioa et bseredoa auoa noa efftctat. lmo nigi Paler 
velit et poseil nog ad meltora vocare, conliao* 
neque Filiug neque SpirUos boc decus haberei. 
Aliande vero ubi sanclus Spiritas cum Palre et 
Filio simul adoratur et congloriQcatur pro aiira-
culis quae ".airai, abaurdam easel advocandi noa 
Ulum bonore privare. 

114. Scire eniin oporiei quod, prat omaibog qui 
inter bomineg ad Del magislrorumque inaiar sunl 

ραχλήνον, ό κυρίως Παράκλητος Πατήρ καλ Αόγος qaagi paradeli, ille qui proprie Paraelelas est 
Paier, Verbura et Spirilus ad bealiftsimos venit 
digcipuloa, ei posi illoa ad eoe qui per ipaog Deam 
cognoveruiU; atque uoa golum loquealibus, ipsq 
egeulibaa, sed eliam noadum locuiis, adeat; boc 
esi autena, uii constai, χαρακαλείν : advocat au-
lem, b> eat, ad ge propius vocat ad salutem eoa 
qui secum udiaiur ratioae multis tuodis, qualii^c 
per creaiuranun pulchritudiuem, quas propter no^ 
fecii, et muUiformem exinde nobis absque laboro 
utiliiaiem, et per bonilatem qaa bona qaidcm 
abunde largimr bonis, malis autem alias guccurril, 
necnon per dileclionem qua proaequitar roeniera 
et cor quae booum et malum discernunt; ut unum 
qiiidem admillani et eligant, allcrum auiem rc* 

κα\ Πνεύμα έπλ τούς μακαριωτάτους ήλθε μαθητάς, 
καλ μετ* εκείνους έπλ τους δι* εκείνων έχεγνωκότας 
τνν θ»όν * δς ού μόνον λαλούντων τών αυτού δεομέ-
νων, άλλά κ&λ μήπω μηδέ λαλησάντων, χάρ^στιν * 
δ δή χαρακαλείν ομολογουμένως εστί. Παρακαλεί 
δ!, τουτέστιν εγγύς αυτού καλεί, πρδς σωνηρίαν 
τούς τδν λογισμδν έχοντας πρδς αύτψ μυριαχώς, 
οίον διά τών κτισμάτων καλλονής, ά δι* ήμάςέποίησι, 
καλ τής έχείθεν παντοδαπής άμόχθου ήμίν ωφελείας, 
χαλ διά τού άγ.θά μέν τοίς αγαθοί; έπιμετρείν, 
τοίς δέ χσκοίς άλλως προσφέρεσθαι * χαλ διά τού 
έπιφιλοτιμήσασθαι νούν χαλ διάνοιαν έπιγνώμονας 
αγαθού τε κα·. καχού - ώς τδ μίν έγκρίνειν καλ έπι-
λέγεσΟαι. τδ δέ άποκρίνειν καλ έξωθίίν οΤα τού κατά 
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Dewn aliquid iucligiiuiu. Qwod si nos affligens, ei ta 
inamor*a«pt anbjicien* aoa ipains eese sorvos, ad bene 
ag^rujui» DQS iodaeif, ontnino sic etiam adaalutarta 
nos acfrocat,. Uuaqoaai mortificando, ei vivlftcando, 
pauperem (afkado dmtemque reddeado, bu-
niiliaadp tAeltvaade, o»teriaq«e hujwamodi morfta. 

ιΊ2. Qaod antem ex amnfeus in promptu m a i i -
me *$t ac faciHiraum, et, uti quls nepie dicoret, 
magU ebrium ac populare, rereqw r nnctit com-
jftune, adivooat eliaai pec wos dhciputoe et doca-
raeot* quibuscunquo lemporibue oppor mna; quo-
rum alia quidem ckcuaasatibuatup aanciisaimo 
conolttsa Evangelio, alfai vero prope in infinilum 
anliquia clrcumferaatur iraditiombus. Paraeleti 
aaroque, conlldenter dko , poel Detim, prfrao qui i 
dem in antiqua lege prapbaia aaluiisque magittrl, 
jlainde quotquot, anl& colabratam bodie aanclf 
Sptriiue in n o b » iitbabilaiioneai, fuerunt aposfolf, 
per afgumentiM),. ut pleruroque, perqno objnrga* 
Ikmei» advoeantea reformabaot populos, joxta 
iUud : Argue, rncrepa, exhortare. Hlorum vero 
avcceeaorea. apoatolici viri, quortim gratia qtiae 
oewndaro Spirhnm aaaatum e»t, ad pneaeniem 
uaque generatioaem pervenit, aimlliter exhortan* 
lur et ipsi ad Yirtatem audilorea, maximeque Hli 
qui auni aacerdotea, quibus expreeae populos 
exborlart pnescripium eat. 

113. faa hia aaleai observandurrv quod, st παρα
τήσει eadem aerte reapoadara sdraas Παράκλητον, 
aiqae dfehnqs con&olalionom a nobte remfiul con-
aoftatori, nemotaman e* aobis paracletus Tocarl 
poasot, aed aeti Itoo Ude nomen aUrlbuKHn est. 
Q U I qtftfcdem venil ad nos recle\ advocantee, pro-
ptaqaai egeniibua, et aobia iahabitai cam decentar 
advooaior; alinade vero digaam eenaei honorabili-
l*r in tbronogtori&regni atti maoore, ae pertingat 
ipsom aliqukl noa conveAiens. Rattonem auieai 
babet adyoeationk» ex nobia ad aUiasimam, et Ue-
rum advocaiionia eihinc erga noe ex noeiris du-
plicaiio: supponamus enim abqucai in diflictlie 
exitus locuro fuisse lapaum scireque staniem su-
per bunc puteum bominem generosttm ti amtcum 
quem adrocari supplicat ad susceplionem. Si porro 

Ινθύμιον υποβάλλων του etvai δούλους αύτου, ιϊς 
άγαθοπραξίαν ημάς άνάγβι, παραχαλεΐ πάντως χα\ 
οΟτως «Ις τά σωτήρια ώσπερ χαλ διά του θανατούν, 
χαλ ζωογονείν, χαλ πτωχίζειν, χαλ πλούτη ιν, καλ 
τα πει νου ν, χαλ άνυψουν, χαλ πάντων τών άλλων δσα 
τοιαύτα* 

ριβ'. Τδ ολ πάντων προχ·ιρδτατον καλ εύχάριστον, 
χαλ ώς άν τις άρΜς εΓποι λεωφορούμενον καλ 
δημοκοπούμενον, χαλ αληθώς πάγκοινον, παρακαλεί 
χαλ διά τών αυτού μαθητών τε καλ μαθητειών τών 
ώς εκάστοτε καιρού * ων af μεν μεμετρηνται τφ 
ούαγβστάτω Εύαγγελίψ περιειλημμέναι, αϊ 61 μι
κρού καλ είς άπειρίαν κέχυνται ταΐς ανέκαθεν δια-
δοχαΤς. Βαράχλητοι γάρ, θα^ύντως φημλ, μετά 

^ τδν βεδν πρώτα μεν οί έν τψ παλαιτάτφ νόμψ 
προφήται χαλ διδάσκαλοι του σώζεσθαι, εΐτα δπό-
σοι, πρδ τής εορτασμένης άρτι έν ήμ?ν τού Αγίου 
Πνεύματος ένθημίας, απόστολοι μετά Κλεγχον, ώς 
τά πολλά, καλ έπιτίμησιν παρακαλούντες 9ιωρ-
θούντο τούς λαούς, κατά τδ, "Ελεγξον, έπιτίμησον, 
παρακάλεσον οθς οί μετ* εκείνους αποστολικοί 
άνδρες διαδεξάμενοι, ών ή κατά τδ άγιον Πνεύμα 
χάρις μέχρι καλ βίς τήν νύν γενεάν καθήκει, παρα-
χαλούσιν δμοίως καλ αύτολ πρδς άρετήν τούς έπα· 
χούοντας, χα\ μάλιστα οί ίερείς* οΤς γραφιχώς 
έντέταλται παρακαλείν τδν λαόν. 

ριγ'. Έν τούτοις βέ ση μείωσα ι ώς εί καλ τή 
παραχλήσει συστοιχούντα οίδαμεν τδν Παράκλητον, 
λίγομεν θέ χαλ παράχλησιν δι* ημών αναπέμπε σθαι 
τώ Παρακλήτψ, άλλ9 ούν ούδελς ημών Παράκλητος 
έπιλέγοιτο άν * άλλά μόνψ τφ βεψ νενέμηται τδ 
τοιούτον βνομα είς έξαίρετον, έρχομένψ μέν έφ* 
ήμ£ς παρακαλούντας ορθώς, καλ έγγίζοντι δνομέ-
νοις, χαλ ήμΤν ένσχηνούντι Ιν τψ πρεπόντως πα-
ρακλητεύεσθαι · άλλως δέ άξιούντι σεμνώς έπλ θρό
νου θόξης τής βασιλείας αυτού μένειν ώς μή παρα-
ψαύειν αυτού τά μή πρέποντα. Έχει θέ τδ εύλογον 
ή διπλόη τής έζ ημών παρακλήσεως είς τδν Τψι-
στον καλ τής έχείθεν αύθις έφ* ήμίν έχ τών χαθ' 
ημάς. ΎποΘετέον γάρ καταπεσόντα τινά είς δυσεξ-
ίτητον λάκκον χαλ είδότα έφίστασθαι τψ βοθύνψ 
έκείνψ γενναίον άνδρα φίλον χατακαλείσθαι ποτνιώ-

capal ioclhiaas tsto, aniicoque par nom^a immit- jy μενον είς άνάληψιν. ΕΙ δή εκείνος έπικύψας χαλ τώ 
iem appeHationem, exbonansque ab inio exlendcra 
manum, el auditas corrlptat manam amicam et ad se 
trabcns terra malri toslituat bomiuem,nt reponatur 
nbt alabat ante casum, en advocalus iHe ad sahran-
ihim bomioem, Hlum vkissim advocavit et salvavit: 
stc eiiam paracletus Dominus, boniiuem diligens 
talvari* advocanlem, illitm advocat taliler aflki, et 
fccce ibi quoqtie duplex advocatio, una quldem 
Balvaioriaparacleti, provocantis egentem, alia vero 
itlius, qui dici posset παρακλήτωρ. Ideo pulcbra ca-
itrt qutsic aliqueme Dci sanctis suppKcai : Advoco 
te advocara m«f 

φΟ.ψ κλήσιν έπιπέμψας πρδς δνομα χαλ παρακαλέ-
σας άνάτείναι χείρα κάτωθεν καλ άκουσθελς δράξε-
ται τής φίλης χειρδς, καλ άνελκυσας αποδώσει τ*, 
μητρλ γ} τδν άνθρωπον, ώς καθεστάναι δποι καλ 
πρδ τού πτώματος, Ιδού παρακαλεσθελς έχείνος 
έφ ν φ περισώσασθαι άνθρωπον, άντιπαρεχάλ£σβν 
άκείνον καλ σέσωχιν · ούτω δή καλ δ Παράκλητος 
κύριος άνθρωπον φιλών παρακαλούντα σωθήναι, 
παρακαλεί παθείν εκείνον ούτοι, καλ ίβού διπλή 
κάνταύθα παράκλησις, ή μέν τοΰ Σω-.ήρος παρα-
κλήτου προκαλουμένου τδν δεόμενον, ή δέ τού, ώς 
ούτως όνομάσαι, παρακλήτορος. Αιδ χαλώς ψάλλει 
δ δυσωπήσας τών τινι Θεού αγίων ώς Παρακαλώ σε 
παραχαλέσαι με. 
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9$. Περί δέ συμφυίας Τριαδικής καθ* ήν ό Χρι- Α 444· Qiioad Trinilalia Ο Ο Ι Μ Ι Ι Ο Ι Μ Ι » j»U*qnsi» 

βτος γόνος έ^έθη ΠατρΙ συμφυέστατος, προεγράφη 
τι έν τψ συμφυή φρυκτωρίαν. Νυν δέ *3ητέον ώς ή 
λέξις είληπται προσφυώς άπδ κλάδων συμφυών κα\ 
ομοουσίων φυτψ τινι, και άπδ βλαστημάτων προ*}-
£ί£ων μιάς αρχής έξίορμημένων · ομοίως γάρ τινι 
τρόπω συμφυέστατος κα\ δμοφυής τψ 11ατρ\ ό Υίδς 
χαθά καλ τδ άγιον Πνεύμα κατά τήν θεότητα καλ 
τα/λα δπόσα δογματίζομεν οί Χριστιανοί. Περλ δέ 
κροσώπου ουσίας τών ούκ έστιν είπείν ώς ήγνοημέ-
νων εκκλησιαστικοί ς άνδράσιν, ό ενταύθα γράψαι 
τι μέλλων ώς έπλ φιλοτιμία δεούση, κρατείτω καλ 
χύαθον ώς μετρήσων δι* αυτής θάλασσαν* δμοιον 
γάρ τοιαύτη άρτι φιλοσοφία έπιβαλείν τινά χαλ 

Cliritiua Filiits dictue eat, Patri aahtra conjanctio-
simiis, aliqntd pmscriptum eat ία locottonem : 
φρυχτωρίαν συμφυή. Nune dieendum qaod dktio 
coimaieater sampla erta ramia cobaswritabus at? 
conaiibclaolialiboa arbori, et attrculis radidtnt β» 
aao pfincipio derivaCie. Similiter eniiit quedan»* 
modo conjunclissliaue et coagabeUnts*tlsP**rl FW 
liiis est, quemndmodum Spiritua ganciug, aecujidoofr 
divimiaiem c,i caelera quecunqae dogmaie leoodiuo 
Cliristiani. De peraona vero enbgtanliaqaa, de qei-
bus non eat dicendom utpote virls eeeleaiaatieia 
noft noiU, qui auper hstc aaquid aaribera debet 
Uoquain ex xolo naceaaaria , vas corripiat qatti 

Θαλάσσης μετρητήν γενέσθαι · τοσούτον δέ 0ητέον mare aonstinig, Tali namque aa dafo phtbaphife 
Ιν στενψ πρδς ύπόμνησιν τοίς άπδ είσαγωγής, δτι 
ουσία μέν μία τής αγίας Τριάδος· μονάζει γάρ 
ιδιάζον αύτ$ τδ είναι, χαλ ού σχίζεται είς διαφοράς 
αλλοιούσας ή έτεροιούσας αυτήν. *Αλλά εΤς έχιίνη 
βεδς απλούς αναλλοίωτος. Εί γάρ ημών έχάστου 
αυτού χαθ' αύτδν άποφάακεται τδ πρδς τούς καθ* 
ημάς έτεροούσιον τοιούτων όντων τά ές ποικιλίαν 
όποΐοί έσμβν, τίς άν τολμήσοι συγγενείας ώς είπείν 
τοιαύτης χαλ. συνουσιώσεως καλ ταυτότητος τήν 
άγίαν άποστερήσοι Τριάδα καλ τδ άποστατικώς έν 
«ύτ{ θεωρήσαι άγχέμαχον διά τής άσυμφυούς καλ 
έμφυτου έτεροιότητος; Καλ ούτω μέν ουσία μία τήν 
άγίαν Τριάδα συνάπτει δποία ν βίκδς Ινθεωρείσθαι 
τφ ύπερουσίψ Θεψ; τψ χαλ έχέκεινα πάση,ς ουσίας 
ύπερκοσμίου τε καλ έγχοσμίου καλ αίτίψ. 

non seca* est ae mare meiki velle. Brwrter hoc 
Untuai diceadora eai tanquam nemoriale mrper 
iniUatia, quoJ uaa quidam eet aubataniia aaitaug 
Triniiaita. Uidciim enim eaae proprium eat ips>« 
nec dividitur in differenttaa, iUaro varlaeteg vat 
alienantes : verum una egt, De*g giaaptac* meem-
muUbllif. Si eohrc onoquoqoe aoainim ipao oia-
neate, negaiur erga gimilea nobia eefaiaatia dlver-
giiag, cuai, quicaaqa* eonws > talea aiimie ad 
Tarielatam, quU auderet Uli.ut ita dicaa», qaUir^ 
eognaiion^cooeobaUnlialilale et ideoUtaLe gaartam 
privara Ttinkaiana et in ipga vldeie repagoaiuia» 
tx iflsocubiU iaganiuqua diieraiialet E l iiaqut-
dem uoa aiibeuntia iaaetam eoaput TrifiUatef» 

C qualon aaqvum est ta gupercoasubataniiaii co»-
tueri Deo> qui guper omuem aabgtanliam DMuait-" 
nam et eaeleatem tai ac priacipiam. 

445. U boc eoRgideraaloa inier oxttroa tapienr 
tiorea* unum eaaa qoad ena propai* «s;» pbiloao^ 
pbaii guot. Cum autem in hae genleBtia pormanr 
geriuktUH qtualiuaperaiUiiqaa3in ipaia eral co-
flniiia, peaaeadivigaranl istod in toi a&ua qaotaH-
quidmi»e facilo namerare poosai, polyibeiaaiaai 
opinaiL Saaetiegimi voro idei nosirae uaditoaaa 
divinam baac dictam gubgUiUiam nl tria dlslri-
beenlea, Patre» inquam el FilUw» et Spbritiim taa-
daaa, quaa qwdem oroaiboe ChrUtiaoio suai ado-
candaf aed non Ua cuncUa aUla veneramb^ qn* 

. ^ . qaomodocanque laviter intar eoa venieaieg, divU 
διήγαγον τ>,ν ένα εκείνον Θεδν^ χαλ πρόσωπα τά ^ naoi aoiitlam iavitor atligAroai, lo Trioiiatoai Taone 

pis'. Καλ τούτο περινοησάμενοι καλ τών Εξω οί 
σοφώτεροι Ιν είναι τδ κυρίως δν έ φιλοσόφησαν · έμ· 
μέίναντες δέ τψ τοιουτφ έχείνοι νοήματι έφ9 δσον 
έμέτρησεν ή έν αύτοίς γνώσις, είτα χατέσχισαν αύτδ 
είς δπόσα ούχ άν έχοι τις 0αδίως ουδέ άριθμήσααθαι 
πολυθείαν έχείνοι δοξάσαντες. Οί δέ τής χαθ* ημάς 
πίστεως άγιώιατοι παραδόται τήν είρημένην θείαν 
ούσίαν είς τρία διελόντες1 Πατέρα λέγω χαλ Υίδν 
καλ άγιον Πνεύμα, τά καλ πάσι μέν Χριστιανοίς 
προσκυνητά, ούκ άν δέ μή καλ τοίς άλλοις &πΐσι 
σεβάσμια όπόσοι OV αυτών δπωσούν ήχοντος ακρο
θιγώς παραψαύουσι θείας γνώσεως, είς Τριάδα 

τοιαύτα τρία ώνόμασαν, ουδέν τι αεμνότερον άλλο 
έχοντες έχιθέσθαι αύτοίς είς γνώρισμα τίμιον * 
άλλ1 έχ τού χατ' άνθρωπον τιμιωτάτου μέρους δν 
χατ' είχόνα Θεού ποιήσας ό έν Τριάθι βεδς έξ έχεί
νο*; προσωπικώς* έαυτδν είχόνισ&ν, εκείνον χαράκτη· 
ρίσαντες. Οί δέ αύτολ άγιοι καλ τήν είς τρία ταύτην 
διαίρεσιν φιλοτιμοόμενοι συναιρβίν πρδς ορθότητα, 
ούχ άποδιιστώσιν είς ασύμβατα, καλ αλλότρια, καλ 
άσύντροχα * δια φοράν δέ δμως έν τοίς τοιούτοις 
παραδίδοντες τήν κατά Ιδιότητας είτουν χαρακτή
ρας * καθότι δ μέν Πατήρ άγέννητος, καθά προδε-
δήλωτου, δ δέ Τίδς γεννητδς, τδ δέ Πνεύμα τάλλα 
μέν ταυτιίόμενόν έστι τψ Πατρλ καλ τψ Υίψ, ίδία 
δε νοσφισάμενον τήν πατρόθ^ν έκπόρευσιν, άφιάσι 

unuoaDaam tradaxenial, apareonaa Ula tria οο-
uiiMTeroot, aiibil aliud babeDteahonorabilhia, qaorf 
Ulia ad digiimatoaeui aaguate iwpoeereai ; aod ox 
augugtigaifaa paite boraini^ quem ad imagiaoov 
Dei iaeiam bic in Trlaiuio Deaa personaliter aul 
ipgiua imagineia dedit, iUuia charaetaro dUUnguen-
tea. lidein vero sanett taleiD in tria dUtribuiioaeoi 
ioita rectiuidinem in uuum eonlraboro gtudentag 
aon iu digparata, necalieiu» Becdiwordia^&eparoet, 
disiiactionem ucnea eam quae est |u&ta proprU-
tateg aeu characleraa, in illis aoaixnaAUa; quate-
nuaquidam Pater eal iageniUii^ uii pramonttrlH 
iiun estr Fdiua autem geuUus, SpirUas wode cat-
tero idam cura Paire et Filio. proqrie lamcQ nr 
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ftrnwssiotiem a Palre digtinfltig, concedant alia, Α τά άλλα πάντα κοινά είναι δποία εΓποι τις άν* ώς 
qaaeeooqne dieere quts poeaet, esse commntiia ; 
ha «t proinde, galutarig nobit omnibus, Trinitas 
ittta, propriia qoidera characteribus ciraimscri-
pta, aeil in immengum diffusa superaubsiantiali oa-
tura poientiarnni snarum itt operando alque provi-
deado, noa qooqxe doceat bomines in qtiamdam 
mallipartitam djvinanqufe cotumunionem lnfor-
marf. 

ΙΙτλ· Et aic ίΙΓι quod iinum eel tria coghanlcg, 
non oroitiiini qaio siaiitn cotninuoque ac eubiio 
ea qnsp, gicat dlclum <*ot, gtimdivigg, ad umim re-
ducant; et hoc c'liua quam diceret aliqnia id unum 
Trinilatem vel haac Trifiilatem eaae monadem. 
Idaoqna digttnctienem facienteg, gicut muitio raml 
xongubgtantialea et τβίοιϊ congenereg, aimul rw»pa-
raitar qaantum aails eat ut vidcantur, et etaiim 
ad priroam eohaeslonem rectirrant, ildem ad men-
lem bumamm ac raitonem et gpiritiim in eodem 
ordine conflaiitem et coneurrentem, saactat Trtnt* 
tatig eonceptum prodticimi; et, adumbrata per bu 
juamodi ptttcbram in nobie Trinitaiem illa vene-
randa aique eolendisaima, nos indoctint a i cogi-
tandum, ut possibile, per Igtam, quomodo stl baec 
tria alroul el unum. Cum eaini in nobis pater ani-
miig, ei in ipso raiio, el ex ipso et per ipgum gpt~ 
ritaa, qu» tria guiil at mensurata, in aliquid unum 
hueparabiliier conepirant, maxlmug etiam Pater 
W aanctiaaimam ejua Verbum, et aacraiisaimua 

, ούτω τήν πάντων ημών σωστιχήν Τριάδα μεμετρη* 
μένην μέν τοις χαρακτηριστικοίς ίδιώμασι, χεχυ-
μένην δέ είς άπειρον τφ ύπερουσιασμψ τών χατ' 
αυτήν ενεργειών, τών τε δημιουργικών, κα\ προ
νοητικών, καλ τών λοιπών παιδεύε ι ν καλ ημάς το!ις 
ανθρώπους εΓς τινα τοιαύτην πολυμερή κοινωνίαν 
ΙνΘεον, 

ρις*. Καλ ούτως iκείνοι τρία νοούντες τδ έν, ούχ 
άφιάσι μή οΰχλ συντόμως καλ άχρόνως καλ άχαρελ 
τά, ώ; εΓρηται, διηρημένα συνχιρείν · καλ τούτο 
Θάττον ήπερ φ ρ άσοι τις άν, ενταύθα τδ Ιν Τριάδα, 
ή τήν Τριάδα μονάδα είναι. Καλ τοίνυν διελόντες 

Ι ώς εί καλ συμφυείς κλάδοι αλλήλων έχόμενοι χιλ 
οΤον συμπεφυκότες, άμα διαστώσιν είς δσον ίδέσθαι, 
καλ αύτίκα είς συμφυίαν δρα μουντά ι τήν πρότερον, 
οί αύτολ καλ είς νούν τδν κατ9 άνθρωπον καλ είς 
λόγον τοιούτον, καλ είς πνεύμα στοίχω τοιούτφ 
σύμπνουν καλ σύνδρομο ν, προβιβάζουσι τήν της 
αγία: Τριάδος νδησιν καλ έξεικάσαντες τ) χα9' 
ημάς καλ*, Τριάδι ταύτη τήν πάντιμον έκείνην χαλ 
ύπέρτιμον, ένάγουσι κατανοείν ημάς ώς δυνατόν Ιχ 
ταύτης, πώ; καλ εκείνη καλ τρία έστλ καλ Ιν. "Οτε 
γάρ έν ήμίν πατήρ νονς, καλ δ έν αύτψ λόγος, χαλ 
τδ έξ αυτού χαλ δι* αυτού πνεύμα, τρία χαλ δντα 
καλ μετρούμενα είς Ιν τι συννεύουσιν άχωρίατι·̂ , 
χαλ ύ μέγιστος Πατήρ, καλ ό άγιώτατος βδτου 
Αόγος, καλ τδ πανάγιον Πνεύμα, δμοίψ δή τινι 

*8piritut, aliquo simili niodo aane concipiuntur. C τρόπψ καταλαμβάνονται* Ιν δέ πάντως ή Τριάς 
Unam autem proraus eat iela Trinitae, et tria ba»c 
monae, non Jttxia quse sunt ia nobie babentia cau-
aaro producta, facia; omniunt vero nostrum el 
renim qua aant gurgum et Infra, ipsa certa et aola 
proprie causa. 

117. Ει poaiquam iia propemodum, non aecon-
dom bominea, aed angeloram llnguta, locuti erant 
ganetl, vel potiua, aaciore Deo, talia cottgtituerant, 
aicut nobis ex divinis sacrigque Seripturia collr-
gere datur, aHter etiam nobta in mentein eamdem 
phllosopbfam recta aimulao eapieuter indacere 
etodebanl. Ponebant quWem, ut aliquam doimim, 
maxiinam mundum, ei tree !bi guspcndebani hy-
potbegf laropadeg. sanclara irifulgenlem THnita-

αύτη, χαλ τρία ή μονάς, ού χατά τά έν ήμίν τά αί-
τιατά, τά χαρηγμένα, τά ποιητά * πάντων δέ *α\ 
ημών καλ τών τε άνω χαλ τών χάτω, αύτάδή χαλ 
μόνα κυρίως αίτια. 

ριζ'. Καλ ούτω πως οί άγιοι ού κατ' ανθρώπους 
λαλήσαντες, άλλά γλώσσαις αγγέλων, μάλλον 
θεοπαραδότως τά τοιαύτα καταστήσαντες, ώς Ιστιν 
ήμίν άναλέγεσθαι έκ τών θείων χαλ ίερών Γραφών, 
έφιλοτιμήσαντο έμβιβάσαι ήμίν είς νούν καλ άλλως 
τήν τοιαύτην φιλοσοφία ν εύθυβόλως άμα καλ σοφώς" 
ώς οίκον μέν τινα ύχερθέμενοι τδν μέγιστον κόσμον, 
λύχνα δέ οίον ύπανάψαντες ύποθετικώς τρία, τήν 
τρίφωτον άγίαν Τριάδα' καλ τούς μέν λύχνους 15ία 

tem. Pas autem lampadea coniuebantur privatitu D θεωρούντες έκλάμποντας καλ τδν οίκον φωτίζοντας* 
τάς δέ εκείθεν λάμψεις καλ ακτινοβολίας φιλοσο-
φούντες δι* αλλήλων ήκούσας καλ συνέργου σας, ίν 
ποιείν άγαθδν καιριώτατον, καλ σκοπιμώτατον τελι
κώς, τήν τοΰ δσπητίου διοίκησιν διά φωτισμού χ«λ 
καθυποδείξεως πραγματικής, ής χάριν τά τοιαύτα 
λύχνα έξανήφθησαν, χαλ διδάσκουσι καλ έχ τής 
τοιαύτης παραδείξδως, τδ τής αγίας Τριάδος μονι-
νέργητον συνίργάσμα, ώς μήτε τδ τριαδιχδν αυτής 
έσκιάσύαι διά συγχύσεως, άλλά φανερώς έκφαίνε-
σθαι * καλ τδ ενέργημα δέ κοινωνικώς χαλ άσυγχν-
τως άνεπιχώλυτον είναι αυτή * χαλ είσλ μέν πάν-
σ^φα χαλ τά τοιαύτα πρδς μυρίοις άλλοις διδασκαλία 
καλ υψηλά, χαλ διανοιών ευθέων ευρήματα, ταχύ
τερα δέ χαλ αυτά δμως, χαλ σωματικά χαλ οία 

nltentog et domum illuininames Jexinde vero cla-
ritatef et radiationes excogilabant muioo, per ge 
venicnteeet cooperantea, unum efllcere bonum sa-
premum et finale, hobpiiii adminisiraiionem p^r 
ifluiiiinatiotiem et pragmalicam ogiensionem, iu 
cujue gratiam taleg atcensa fneram lampadeg; at 
biijugmodi exeioplo docebani, unaui eotnpositamque 
aanciae Tiiiiiialia operalionein, ut acque triuom 
per eonfagioneio ia ea velarelor, ged manifeste pa-
lerat; el oporauo, qutn egg«i communis et bicon-
fuaa, non lnpedireiur. Suat quldem gapienliggiina 
MMimiaqae, preter alia mulla, laiia documenia, 
necuon reclaram cogilationum inveuia, sed fpsa 
taueu breviora guai ac corporalia laliaqae qux 
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ίχειν πληροφορείν άνθρωπον πολυπράγμονα προς Α convtncere nequeanl liomineni dcinscrutabili com-
έσυζήτητον κατάληψιν, εί μή αύτδς δ βεδς άποκα 
λύψας τους οφθαλμούς «ών ή άμβλυωποόντων ή 
άλλιβς δυσωπου μένων τήν πρδς τδν ήλιον τής άλη~ 
βείας άνάβλεψιν, έαυτδν εμφανίσει χα\ διδάξει τά 
δπερ άνθρωπιχήν χατανόησιν. Ούκουν ίνα μή άναγ-
χασδώμεν αυτόχρημα μεταλάμβανε ιν τά τών αγίων 
Πατέρων έξ αντιγράφων ερανισμένοι τά καλ ημών 
δίχα έκδηλα είς ένδειξιν φα νερά ν του μίαν έν τρισλ 
ιτροσώποις είναι τήν άγιωτάτην θεότητα, καλ είκή 
φανείσθαι περι τά πάσιν εύπόριστα, περιωρίσθω 
ήμίν έως ώδε χαλ 6 τοιούτος νους* τδ δέ, έλαμψε φώς 
ή χάρις τον Πνεύματος, θιχώς νοητεον* ή γάρ δτι 
απετέλεσε λάμψιν φωτίζουσαν ψυχάς ή χάρις τού 

prebensione curiosum, nisi Deus ipse revelans ocu-
los debiliam el eorum qui aliae difficile ausliaeat 
aofis veritatU iniuUionem, semetipsum maniiesiet 
et ea quae binnanam superani inlelligent»am doceat. 
Haque no reipsa cogamur ex rescriptis eraeuiee 
etplicare dicta saaclorum Palrunt, quae sine nohis 
ad clare demonstrandtim ia iribus peraonis unam 
e*se sanciissimam Deiiale>ii mariifegta gnnt, vani-
que vidoamur circa res omnibus obvias, bucoaqne 
cirfumscfibator nobis haec talis eenlentia. Hoc 
aulem : έλαμψε φώς ή χάρις τού Πνεύματος, dupli-
ciler intelligendmn : ant enim, quod claritatem 
anintas illumiaanlem pcrfecil celebraii Spiritug gra-

έορταζομένου Πνεύματος, ή δτι σήμερον έξέλαμψεν ifaf vel quoil bodia luxil exortead lumen non ag-
άνατείλαν φώς ού τδ σύνηθες, καλ πρδς αίσθησιν, 
άλλά ή χάρις τού αγίου Πνεύματος, ίνα ταύτδν είη 
φως ενταύθα είπείν, χαλ χάριν τού αγίου Πνεύ
ματος. 

Tpoxdpicr rpitcr της & φοής. 
I . Τελείσθε πάντες τ*] θεαρχικωτάτη 

Όσοι λατρευταλ της τριφεγγούς ουσίας * · 
Ύπερφυώς τελεί γάρ ώς ευεργέτης, 
Καλ πυρσομορφοί Χριστδς είς σωτηρία ν 
Όλην πορί{ων τήν χάριν τού Πνεύματος» 

ριη'. Ήθικχύεται δ μελωδός άμα παρόντι τρο-
χαρίφ, χαλ τά της εορτής φιλοσοφεί. Καί ή μέν 
χρδς ήθος παίδευσις λέγει, δτι Πάντες δσοι έστέ 
λατρευταλ της τριφεγγοΰς ουσίας τελείσθε, τουτέστι 

gtieturo, et gonglbile, quad tamon est graiia saucti 
Spiritog, ut idem ail luroen hic*dicere Spiritugqne 
aancli gratiam. 

Troparinm 3 oda quarue. 
Senrilis omnes divinissimo priucipalui, 

Quot servi cslis triluminia gubstaaifce. 
Supernaluraliier enim perfieit ut betiefactor, 
Et igoeam formam Cbristue dai in saluieai, 
Tolam porrigens gratiam Spirilttg. 
418. la praegenli quidem atropha poela moraiiter 

ac pbiiosopblee qu« gani frslWiiaiig iractal. Et qui-
dem nioralia inglrnctio dicil : Qtticunque stibsiau-
tiae ter lucenlis eslis adoraioreg, inUtamini, id eat, 

μύσται γίνεσθε, τελετήν έορτάζοντες, καλ ούτω C mystse gitig mysteria celebrantes, ei ila lali omni-
τελειουαθε τή τοιαύτη Θεαρχικωτάτη ουσία * ή δέ 
φιλόσοφος θεωρία πληροφορεί δτι ή τοιαύτη ουσία 
διά τού Χριστού, δς ευεργέτης δντως έστλν, ΰπερ-
<?υώς τε τελεί ήγουν μυεί, τουτέστι μυσταγωγεί δι
δάσκων, χαλ παιδεύων χαλ πυρσομορφοί ού πρδς 
ερύθημα αίθούς είτε κάλλους, άλλά είς σωτηρία ν, 
πορίζων τοίς μύσταις αυτού1 δλην τήν χάριν τού 
Πνεύματος. Ού γάρ ατελής ό βεδς, ώσπερ ού τήν 
χληρεστάτην φύσιν αυτού ή άλλο τι τών χατ* αύ· 
τδν, χαλ περλ αύτδν, ούτως ουδέ τήν εύεργεσίαν χαλ 
τήν χάριν τήν έξ αυτού πρδς τού αυτού. Εί γάρ 
κ Λ πάνυ μικρά λαμβάνων προσίεται δς γε χαλ 
προσκυνήσει χαίρει τ£, χατ' ορθότητα χαλ ευλογία 

potenti aubalaotiae consecraminl. Philosopbica vero 
tbeoria plenam facit fidem quod lalis aubsianlia 
per Cbrlstam, qui vere beneflcus est, saperiua 
perficit, id eat, iniliat el aacris consecrat, docctia 
el erudleng, et ignia formam ingeril, non juxta 
ruborem padorig vel pulchritadinig, ged ad galu-
tem, auia nyatia oronero Spirhus gratiam pnebea*. 
Noo eat euim imperfectog Deus, aicut nec circa 
perfacliaaimain ejue natoram, vel altud quid eorura 
ad ipium reapicleatium, aic neque circa beneficen-
tiam el graiiam quae ex ipso et* per ipsum esi. 
Eiai enlm vaide parva snscipiens concipiatur, qui 
iacta aecundum reciiiudiuem adoraiione gaudet 

εύγνώμονι ώς χαλ δντως εύλογητδς, άλλ1 αύτδς ^ neenon benevoia laode, qoasi revera laudatus, ipaa 
μεγαλόδωρός έστιν, δτι χαλ έλευθεριότητος άπάσης, 
χαλ μεγαλόπρεπείας δεσπότης άμα χαλ παραδότης * 
χαλ ό τδν άναμάρτητον άνθρωπον δλον έαυτδν έχείνφ 
άντιδίδωοιν είπερ άξιος τούτοο γένηται. 

ριθ*. Ίστέον δέ δτι προστακτικής τι έγκλίσεως 
τδ τελείσθε, χαλ δτι μυστιχώς αγία ή τοιαύτη λέξις 
σύστοιχος τ ) τελετή, χαλ τή τεΛεταρχία, χαλ τοίς 
τελεσταίς τών μυστηρίων έκφάντορσι * τοιούτον δέ 
χαλ τδ τελεί, δχερ ανωτέρω κείται. Άποκαρανούται 
δέ, δ θή τις έφη, ταύτα χαλ δσα τοιαύτα, Δν καλ 
προεμνήσθημεν · σαφώς δέ είπείν κεφάλαιούται 
χαλ άφορφ <ίς τήν χατ* άνθρωπον τελείωσιν, ήν 
εύπραγοόσιν οί πρδς δρθήν άλήθειαν καλ ορθότητα» 
ού μήν είς κρίμα ή είς κατάκριμα, τά θεία μίμου-
μενοι· τάχα δέ τοιαύτη τις έννοια καλ τούς έν 

taroeu in donia magnificas est, ulpoto qai cunciae 
liberaliutis et magaitudinia est dominua et dalor, 
quique innoeentero bominem lotum scipsura illi 
rice sua tradit dum ille dignus hoc fiat. 

449. Sciendum esi aulem imperativi modi asse 
Tocem τελείσθε; mysliceque sanciam esse hane 
locutionem quae ejuadem est generis ac ή τελετή el 
ή τελεταρχία, et οί τελεταί, qui aunl mysleriorum 
interpretea. Tale esi quoque verbum τελεί, qood 
euperiue habeinua * Αποκαρανούται aulem, ut aliquia 
dixit, baec aliaque similia, quoruin incmoriam fe-
ctnius: vel, ot clarius loquar, summatnn dicunlur 
et specUnt ad hooiirtia τελείωσιν quam recte faciuni 
quijuxla reciam veriialem et onhodoxam fidem,. 
noa in judicium ei coadcmnalionem, divina imitan-
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tiir. F01 te vero la!i« qtja»da<n tenientia eos exornal Α «έλει «μνύνει. δ έατι τούς αξιωματικούς, χατλ τδ 

τοίς έν τέλη βεβώσι πείσομαι * καλ τά πολβμικά δΐ 
τάγματα ίσως εντεύθεν τέλη λέγονται δια τήν χ«· 
αυτά ώσανελ μύησιν τήν έπλ ευταξία, δι* ήν χαλ τδ 

qui in τέλει, id eei in diguitate gunt gecundum iatud: 
Illig qui sunl in dignitate (τέλει) consiitoli, parebo, 
necnon forsiian bellici ordines hinc (τέλη) dfaun-
lur propter illorum velut initiationem ad boaam 
composUionem, ob quam etiamdo taliuus quaealio-
itibiis liber honorabiliier τακτικδν «licilur. De voce 
aitiem, άρχικωτάτη jani acriptum esl. Ουσία vero 
prorstis juxia coinmuuem formam bic sumiltir, noa 
ex qti:idanipraevia, aed ex illa qtue in aecuodo vergu 
posiia est. 

420. Αατρευειν olim quidem pro servira auroe-
balnr. el ideo λάτρης aervag dicebatur, tecuu-
dum λα parliculam augmenlariam, ei τρείν quod 
esi vereri: tatiier enim ad dominos aervile genus 

περλ τοιούτων υποθέσεων βιβλίο* σεμνώς ταχτιχδι 
λέγεται. Περλ δέ τού άρχιχωτάτη προγέγραχται · 
ουσία δέ πάντως αύτη ληφθείσα χατά τδ άπδ xotvov 
όχημα ενταύθα, ούχ Ικ τίνος προηγησαμένοο, άλλ' 
έχ τής έν τό> θευτέρφ στίχω κειμένης ούαέας. 

ρκ\ Τδ δέ λατρεύειν πάλαι μέν ποτε άντ\ του 
δούλευε ιν αίληπτο, διδ χαλ λάτρης ύ δούλος έλέγετο, 
παρά τδ λά έπιτατιχδν μόριον χαλ τού τρεΙνΙ Ιατι 
τδ φοβείσθαι. Ούτω γάρ πρδς τούς δισχδταο τδ 

aflici oporiet; siquidem δούλος (servus), secun- ^ δούλον γένος διαχιίσθαι χρεών * έχεί τοι I δούλος 
dum τδ δέους δλος appelhlur. Qui tamen aliler 
aflleiiur gervti9 haud λάτρης, sed άτρεύς vocart no-
bilius vellel, scilicel verUus ne quoque tremens 
diceretar, gemndum illum qui sic ob timorem 
ludilur. Gum auiem, 0 sodea, inveneris quemdaro 
fornicationi vel avariliae λατρεύειν ecripiutu, bo-
minem comaiiseresce risu dignum ac comniisera-
lione lanquam idololatram sciens, eo quod lalibus 
Iniquitaiibus servivit. Sciendmo autam expresaio-
neni : δοοι λατρευταί, evidenter explicare hoc: 
c la hia eanctae Trinioti iiiiiiabunlur, 1 at angre-
galim soli omnee ipsiuR adoralorea.. Iloc vero : τρι-
φεγγοΰς ουσίας, ex nominativo accetilu acuto no-

παρά τδ δέους δλος είναι ώνόμασται. *0 μέν τοι 
άλλοις διακείμενος δούλος, ού λάτρης άλλά άτρεΰς 
χαλζίσθαι άν εύγενέστερον έθέλοι, ώς οΤα δεδιώ: μή 
χαλ τρέσας κληθείη χατά τδν ούτως έπλ δειλία κα
μφθούμε νον. "Οτε δέ, ώ ούτος, εύροις τινά γραφό-
μενον τ*5 πορνεία λατρεύειν,. ή τή φιλαργυρία, 
οΓχτειρε τδν άνθρωπον τού μυχτηριαμού, χα\ τής 
έλεεινδτητος ώς εί χαλ είδωλολάτρην ήχουσα:, οΤα 
δεδουλωμένφ κακίαις τοιαύτακ. Ίστέον δέ χα\ ότι 
τλδσοι λατρευταλ διασαφητικόν Ιστιν ευκρινώς του, 
τελεσθήσονται τα τής αγίας Τριάδος, αλλά Ικι-
λέγδην μονοί πάντες οί αύτή> λατρευταί. Τδ δέ 
τριφεγγούς ουσίας, άπδ ευθείας οξυτόνοο συνήθους 

Ulo coasueloque dictuoi esl. Sicul πολυφεγγής, sic εκλήθη· χαλ έστιν ώς ή πολυφεγγής, ούτω χολή 
eiiam est τριφεγγής gubstaaiia. Invenilur autem τριφεγγής* ευρίσκεται δέ τριφεγγής 
cliam alia dtciione talia diclio in hoc: τρίφεγγον 
ούσίαν glorificamus. Hoc autem fecil hialusevita-
tio viiandaque asperilas, quae, nigi gic raodulare-
lur, egget fatura ; τρίφ»εγγος aulem ac τριφεγγής 
eongruenler esl ή τρίφωτος: liunen enim ac illu* 
minatio simul esl sancU Trinilas, iuila quam 
lumiiie videbimug luroen, noa autem in lene-
brig mundano modo. Prorsus inaudilum vcro 
est ac gupernaturale unam gubstaniiaro csse τμι-
φεγγή, triluceniep ; ea quod soli Oeo, in Trini-
tate uni, gpecialiler hoc adjectivum compelit. 

421. Sciendum est vero quod τρίφεγγος et 
τριφεγγής gimilitudinem habent ut άτερπος at 
άτ*ρπής; quoraai unum quidera ponilur apud I> μεν κείται παρά τό) είτιόντι - άτέρπου δϊζύος έχλε-

τριφεγγής * ευρίσκεται δέ χαλ έτχροίας λέξεως ή 
τοιαύτη λέξις έν τό>, τρίφεγγον ούσίαν δοξάζομεν. 
Έποίησε δέ εκείνο ή τής χασμωδίας αποφυγή, χαλ 
τδ δυσμελές εί μή, ούτω μεμέλιστο · τρίφεγγ^ * 
χαλ τριφεγγής ομολογουμένως ή τρίφωτβ;· φ«ς 
γάρ άμα χαλ φώτα ή αγία Τριάς, χαθ* ήν φωτλ φώς 
θεώμεθα, ού μήν έν σχδτφ κοαμιχώτερον. Οαρά-
δοξον δέ πάντως καλ ύπερφυές μίαν ούσίαν τριφεγγή 
είναι * διδ καλ μδνω τώ έν Τριάδο ένλ βεψ τό τοιού
τον ίδιαζάιντως φκοίωτα^ 

ρκα'. Ίστέον δέ δτι τδ τρίφεγγος καλ τριφεγγή 
ομοιότητα έχει προς τύ άτιρπος καλ άτερπής * ων τδ 

dicealem: Injucuadae miseriae meaioriam non 
habuUae, alterum autem in, iajucundam aulaui, 
seu triate labernaculum (ατέ ρ που δίζύος άτερπέα 
αύλήν. Hoc aulcm : ύπερφυώς τελείν, luio dicilur. 
Quod eaim aliquis ad suinniam ariem inilielur^ 
niliilhoc habet superiialurale: quod aulein aliquis 
inyslice inilielur, ul noa goluia ad Deurn appropiu-
qucl vel accedat, ged el rapius ad Apostoli insiar 
coraon Deo sisiat iu altissiuio, boc supernaiurale 
airaul eal, ac iaefTabtte conlincl beneficiuin. Ideo-
que buic : ύπερφυώς τελεί (supernaturaliler iniliat) 
recte subiectum est : ευεργέτης, Clirigtug gcilicel. 
Verbum autem πυρσομορφοί gtrapliciug ponitur 
pro; similes facit, sicul janr. scriplon» est, VQ! lu-

λαθέσθαι - τδ δέ παρά τφ φράσαντι - άτερπία αύ
λήν - ήγουν λνπηράν χατασκήνωσεν. Τδ δέ ύπερ-
φυώς τελείν, ασφαλώς είρηται * μυηθήναι μέν γαρ 
τινα πρδς τέχνην άκραν ούκ Ιχει τι ύπερφνές' 
τελεσθήναι βίτ*να μυστικώς,ώ; αύ μόνον έγγίεαι 
ή είσελθείν είς τδν Βεδν, άλλά καλ παραοτήναι 
αύτφ ύψού άχοστολιχώς άρθέντα, ύπερφυές τε &μι 
έστλ καλ εύεργεσίαν πλουτεί ανυπέρβλητου;· διδτφ 
ύπερφνώ; τελεί, καλώς έ πηχτοί τδ ευεργέτης, έ 
Χριστδς δηλαδή · τδ δέ πυρσομορφοί απλούστερο» 
μέν άντι τού, έξομοιοί χυρσφ, καθά χαλ «ρογέγρα* 
πται, ή λαμπρύνει τήν τού μύστου φυ^ιν. Μορφή 
γάρ, ώς προέφημεν, καλ ή φύσις, ή καλ τδ πρόσωπον» 
καθά ποτε δεδόξαστο καλ ΜωΟσής τ^ κατά πρόσωπον 

ι 



eoi, utanbvftiH dtatoar, vel Datara vel faclog, ai-
em olim rlariioaiat ott lloyaeg, fectel Hlirmfna-
tione, ercdifatia )vm amtoa facieng iHod ettransfi-
guratioxU miracvlum, in qao ptvgqnaro ιοί ilioxit 
Carigttia; ibftqao Mmel aatanalllemagts didicic quo-
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«ανοτητι, ιπστδν εκείνο τότε προΛείξα-, καλ τδ «.ής Α <*«*·* inttiaU italvram redtift: forma aaibque 
μιτα μορφώσεως θαύμα» έν φ υπέρ ήλιον έλαμψαν Α 
Χρίστος * ένθα τη νίκα ΰ τα παρών καλ εκείνος, έμο~ 
0:ν είς πλέον δπως δ βεδς πάντα δσα έχει διανέμει 
χαι τοίς αύτδν θεραπεύουσι. Καλ ταύτα μέν απλού* 
στερον περλ τού ώ; έ^έθη πυρσομβρφοΰν. 
modo coacia, quscarjque Deua habet, ipsi aervieatiboa dtatribaat. Et baac quidem aimpHcios de verbo, ut 
diclitm egi, πυρσομορφούν. 

112. Alfter atrtemtn ealnlem πυρσομορφοί Deaa 
vero* gttoa adoratoreg, ut conflgurane ei epecie 
afmifang filtaa ad πυρ σον, qnod est, lucernaro ac 
pharaifi revera galutarem; φ ι* glta ante insnlam 
Vftl mariilmam terram salutaria prxlitcelns qni 
qno maria vel terra progredlantnr bagitatit vel 
immtntng perieulum reformidanf, Taleg aatem aunt 

y ρχβ'. "Αλλως δέ είς σωτηρίαν πυρσομορφοί 6 
tiih; τούς αληθείς αυτού λατρευτάς, ώς μορφών 
'/αΙ εΙδ^ποιών αυτούς είς πυραλν, ύ έστι φα νον χαλ 
ορνχτδν τφ δντι» αωτήριον · δς προκείμενος που ή 
νήσου ή γης παραιγιάλσο σωτήριο; προλάμπει τοίς 
ή αμφ-γνοούσιν οπού προέρχονται γή* ή θαλάσσης* 
ή «τοουμένις κίνδυνον προφανή· Τοιούτοι δέ πρδς 

• - • II ~« . 
τού βεού χα· διά τδν βεδν, χαλ Αλλοι μέν μυρίοι • a I>eo el per Deutn, ttim qnidem mille alii aitimo δσοι ελεήμονες έχείνο» τήν ψυχήν, χαλ ο:χτίρμον*ς, 
χαλ φιλάδελφοι, χαλ φιλάνθρωποι, χαλ πρδ πάντων 
οιλόθεον μάλιστα δέ ο! βασιλείς χαλ oi προσεχώς 
βαβιλικολ, χαλ σέ τών έπΛΤχδπων δ* είς ύπχρχλεον · 
εί; χαλ ή χλήσις έχ του περισκοχει», χαλ ούτω 
συλάσσειν χεχάρισται * εί μήπου, δπερ μή έάσης, 
i Κύριε, γίνεσθαι, ή σφοδρά χαταιγλς τον λαμ
πτήρα νουν αύτοίς άποσβέαοι χαλ λοηρον, ή χονις 
εκαχΐύσααα συγχέει τδ όπτιχδν ύ συγκροτεί τδν 
Ιτίσχοχον, 'Ορθώς ούν οίμαι χαλ ούτω πυρσαμορ~ 
φούν λέγεται ύ έν Τριάδι Θεδς είς τους δρθώς αύτι|> 
λατρ^ύΌντας. 

ρχγ\ Ίστέον θΙ δη ταντδν φανδν, χαλ πυροΛν, 

niigertcordeg el benign!, et fralrtiai amatore*. et 
hitmani, et ante omnia erga Oetnn pii, ged pra-
aertim rcgeg Η proplnqoi prfncipes et maxiine 
qui da episropig sunt; quibus nomen ex περισχο-
πεΤν Η gic c.nstodtre grailoge donalam est; gi non, 
qood no gina*, Domine, fleri, ve! viotenla temp»*-
gtag facm fulg<ntctn fpsls menietn et raiioaem 
exglinguet, vel pnlvis obscnrans infnndetur ia ocu-
lnm qoi consliluit apiscopum. Recte igftiir, puto, 
gic eiiam igals formam dare dicitnr Deug, tn Trini-
tate oniia, UHg qui ipsum recte adoraat. 

115. Scfetidam eet porro idem egse φανδν el πυρσδν 
xal φρυχτον * χαλ ύ χανδς μέν, δν χαλ πανδν δ ά τού Qtt φρυχτδν* δ φανδς quldem, quem eliain πάνδν per-
τ Υράφουαι τών τίνος παλαιών, άπύ τοΰ φαίνω 
φανώ, τΛ λάμπω, γίνετα* · έξ έχείνου δέ φανίον 
ύ.χχωριστιχώς τδ παρ* ήμίν φανάριον. "Ομωνύμου 
S$ δντος τού φαίνειν, έλέγετο γάρ φαίνε ιν Άττιχώς, 
χαλ τύ ένδείχννσθαι, δπερ ήν είδος κατηγορίας 
«ττάχωμα φιλούν λέγεσΊαι δημοτική λαλι^, φανδς 
έσχώπτετο' τις 'Αθήνησι δικών ύπογραφεύς, ώς οΤα 
«αίνων χαλ ούτω βλάπτων τινάς * χαέ πως έφκει δ 
τοιούτος τφ συκοφάντη, ά χαλ ούτος έχ του έπλ 
ευχών ούτω φαίνειν ώνάμασται * χαλ τοιούτον μέν 
τι Ι φανδς σωτήριος ών ώς τά πολλά# ά δέ φρυχτδς 
φαίνει μέν χαλ ούτος, ώνόμασται δέ ούχ άπδ τού 
έργου ού έπλ σωτηρία, ποιεί, άλλ' έκ τής ύπαναπτού-
tqc αύτδν ύλης, ήπερ έστλ πεφρυγμένα ξύλα είτε 

gcrlbunl vftertim ali-iui, a φαίνω φανώ, id est 
Iticeo, venit. Ex hoc atitem demluulive est φανίον 
qaod apad aog egt φανάριον. Homonymum auiem 
tom git verbum φαίνειν (dicebalnr enim Atiice 
φαίνειν convincen», quod unnm erat acciisaliouig 
grnui, in populari lingua πιττάχωμαάία agguetum), 
φανδς Alhonig lueorie dicebalor quidam causamm 
uoiariog, vefmi elariAcam et iia qnoadHin bedeng. 
El aliquo modo talig aftaimHatur gycophantas, qni 
Η Ipge OX locttiloDO έπλ συκών ούτω φαίνειν, 
appfllatog eM. Bt lla qaidem ogt pterumque φανδς 
σωτήριος · φρυκτδς etlani ipee φαίνει, sed vocaiur 
XOD ab opere, abi gaiuiariler agit, gad ex maieri» 
ipgumacov;ndPii(o, qo« asl tomfa«ta ligna (πεφρυ-

χαλ φρύγανα, χαέ παράγεται άπδ θέματος του U γμένα ξύλα) aife creotla (φρύγανα) et daducttur » 
φρύγω φρύξω, έξ ού £ήμα πέφρυχναπ δθεν χαλ 
φρυκτδς 6 (Ιηθχλα, χαλ φρυκτωρον, χαλ φρυκτωρία ή 
χατά τδν φρυχτον φυλακή, ώ; Απδ.τού ώρώ τύ 
φυλάσσω. Τοιούτου « Αντος χαλ τού φρυκτού, χαλ 
τών έξ αυτού, 6. πυραδς γνωρεμώτερον μέν έξωνδ* 
μιςιαι, ού μήν κάλλιον ήπερ δ φανός · καλ έστιν 
ilxtlv ώς πο£0ώτερον μέν τού χατά τήν εύρεσιν 
τδν τριών σκοπού ό φρυχτδς, απέ ύλης δχομασθελς 
ώςχροαβχώς έ^έθη · εγγύτερου θέ ά χυρσ&ς, οία 
πύρ αύτ^ ών άποτελεαθέν έχ τής τοιαύτης ύλης* 
έτι δέ έγγιονδ φανδς, οία παρά τδ φαίνειν γενύ-
μινος, ού Ιναχον χαλ τά φρύγανα αυνήχται χαλ ά 
τυρσδς άνήπται ώς φαίνε σθαι τοίς άναγκαίως χρή* 
ζουσι. 

tbemato φρύγω φρύξω, *t quo diciig φρυχτδς, el 
φρυκτωρον, ct φρυκτωρία, quse eal aecondam ob-
aervalioolg facam coatodia, felut ab ώρώ quod 
eai φυλάσσοκ Talia etim alflt e4 verbum φρυκτδς, 
οι terba quaa ab iato veaiam, δ πυρσδς gapiue 
xomiflslar, DOII anlan» poldiriug egl quam δ φανδς. 
Diceftdum axleoi quod ab inveatieni» irium gcopo, 
Ιφρυχτος,α afiaierie uoaiioatiw ut proxhna vidiinos, 
longio»alx)gU paopius autein eai δ πυρσδς, utpnio 
qui igaia ipoaegt, et hajusmodi materia ©ffeclua; 
proxinae vevo est Α φανός, ut a verbo φαίνειν vo+ 
liiene, eiHiiscaiu* oreraia aaeceiiduotor et ύ πυρ* 
σδς accaediiur, ui quibag eal opughicaat. 
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144. E l oxtnde perftdalor qeariuai et uUimmn 

ti maxlme neetsgannm bls qttibaa opes egi give 
φανφ sive φρυκτφ, galua gcilical ifttoeruium ad boo 
laminare. Quod antein el aliag φανδς aeu fax effi-
riturabgque 6iccata rtiaiert* igniaqtie carbonarii 
expositione, manifestam est cx construciis mbia et 
vasctilis, hi quibug oiodiae quaedam faccs per noc-
tem sive cera give oleo en<N enduniur, vilrig, tan-
quam minultg Unlaaminibua , orbiculatim aan-
ctornm flaminibiig, quibus talia Iumina exglingmin*» 
ttir. Cum voro fumus per diem ear.pe procul idom 
pragiat indicium ac pbarus, eiIpse aalvilicat, φανδς 
aui lucerna dici poiesl ec ille per caiachregim, vel 
botnoiiyiniam, non juxta φαίνειν, quod e&l Iucere, 
aed juxta aliad coinmunc φαίνειν iadicare» e| 
ad litcem conducere, quod proprie dictus φανδς aui * 
pbarus. 

. llS.Gongiderandum autcm esi aliundc an iatos 
fnmos, galutia per diem locos, vel alio modo 
signiferog in ineulis aut in aliis locis, recie φανούς 
vet φρυκτοΰς vel πυρσού; aliquig dicere poggit. 
Forle enim, non invenlo meliore nomine, nignnn 
bunc fumum appellare φανδν ausil aliqtti* ob bicrn-
tein ignem, cujus eignum fumua cum sil, rem 
colorat in nigrum elevatus : propler eandem vero 
cauaain πυρσό ν eomdem fumum vocabit, φρυκτόν 
tamen Tel φρύχτωρον bnnc appellare quis vcrebiiur: 
non enim ex fricta it>at*ria necessarie prodacilur 

ρκδ*. Κάντεύθεν άποτελείσθχι τδ τέταρτον, 
τελιχώτατον, χβλ άναγκαιδτιτον τοίς δεομένοις τον 
εΓτε φανού, εΓτε πυρσού, τήν σωτηρίαν δηλαδή των 
άναβλεπόντων είς τδ τοιούτον λαμπρόν. * Ό τ ι δ> 
χα\ δ»ως φανδς αποτελείται δίχα φρυγανώδου; 
ύλης χαλ πυρδς ήνθραχωμένου έχφάνσεως, δήΐον Ώ 
Ιχ των οίχοθομητών χωρημάτων τε χα\ αγγείων, ίν 
οΤς μέτριοι φανοί τινεί νύχτωρ άνάπτσνται εΓτε άπο 
χηρού φανία, είτε καλ έλαδίου, ύέλων δσα χαί τινο; 
λεπτής οθόνης αντικειμένων κύκλω ταίς των άνέμω; 
χαταπνοαίς. oV ών τα τοιαύτα φώτα σβέννυνται. Ε! 
δε χαλ χαπνδς ήμβρινδς πδώ?»ω*ιν δηλοί πολλάχις 
δπόσα χαλ ό πυρσδς, χαλ σώζει χαλ αύτδς. δύναται 
φανδς χαλ έχείνο; δνομασθήναι καταχρήσεως λόγω, 
ή δμοιωνυμίας, ού παρά τδ φαίνειν δ έστι λάμπε», 
αλλά παρά τδ κοινώς έτεροίον φαίνειν, ήγουν θειχνύειν 
χαλ είς φώς προάγειν έχε ίνα δπόσα χαλ δ χατά χυ-
ριολεξίαν φανός. 

ρχε'. Εχοπητέον δέ χαλ άλλως ε2 χαλ τούς με*1 

ήμέραν σωτηρίους τόπους καπνούς, ή άλλον τρόπον 

σημειώσεις νησιωτικούς τυχδν ή χαλ έν άλλο:; ώς 
είκδ; τόποις, δυνήσεταί τις φανούς ορθώς ή φρυ· 
κτούς ή πυρσούς είπείν. Ίσως γάρ ό μή έχ τού 
προχείρου εύπορηχώς κρείττονος Ονόματος τολμήσοι 
άν καλ τδν μέλανα καπνδν εκείνον φαν*>ν όνομάσας 
διά τδ φανον πύρ, ού σημείον δ καπνός ών, χρώζει 
τδν άέοα είς μελ άντε ρον Ιξαιρόμενο:. Διά τήν αυτήν 
δέ αίτίαν χαλ πυρσδν τδν αύτδν χαπνδν καλέσει * 
φρυκτδν μέντοι ή φρυκτωρον εύλαύηθήσεται τις 

igte ruu.ag, ιιΐ apud poelam auni φρύγανα ; gcd c ό ν ο μ ά σ α ι β ύ τ 0 7 β ο ύ γ Α ρ φ ρ υ χ τ ή ς 4 ξ ά ν ά γ κ η ς δ λ η ; 

poiiua viridi ligno gub igiiem aggeraliin immi*so 
aotet gurgere ille fiimus. Asl quidem nog velut e 
fomo, qaod diciuir, exeamtig ex boc germone; 
guflkienter explicalo verbo πυρσομορφοί, quod est * 
tnformat lanquam in πυρσόν. 

Ιζαναδίδοται χαπνδς τοιούτος δποία παρά τφ ποιητή -
χάγχανα ξύλα - χαλ τά έπ' άληθεία φρύγανα, χλοε
ρού δέ μάλλον ύλαίου υποκειμένου πυρλ όχλουμένου, 
άναθρώσκειν φιλεί ό χρήσιμος εκείνος καπνός. 'Αλλ* 
ημείς μέν ώς έχ καπνού, δ δή λέγεται, άπέλθωμεν 
τούδε τού λόγου, αρκούντως δια σκεύασα ντες τδ πυρ
σομορφοί, δπερ έστλ, μορφάίει ώς είς πυρσόν· 

ρχς·'. Ίστέον δέ καλ δτι έχ τού πύρ πυρδς γίνεται 
πυ^δς , διπλασιασθέντος τού άμεταβόλου ρ , ψ είς 
ήμίφωνον τδ σίγμα γίνεται πυρσδς, έξ ού τδ πυρσο
μορφοί * ούκ άδηλον δέ δτι χαλ πυ̂ *̂»δς άνήρ χαλ 
γυνή πυ |̂&ά λέγονται οί καλ άπδ τού (&όδου (Μδεοι. 
Εύρηται δέ καλ πυ^σή θρλξ ή π υ ^ ά . Ώς δέ χαλ 
Ιΐύ^ος χύριον δνομα βαρυτόνως πρδς διαστολήν τού 

cuni acreulu peauliimo ad diglinctiooeai adjectivi ^ επιθέτου όξυτόνον ή ίστορία δηλοί. Τδ δέ πορί̂ ειν 

116. Sciendum esieliam qnoil ex voee πύρ πυρδς 
vauil πυ^ός duplicata aine mulalione l i u m (5, 
qua in aemigonuui σίγμα fll πυρσδς, ex qao vorbuoi 
πυραομορφοί : non atuem obscumro ejji quod vir 
πυ^ός et miilier πυ££ά dit unlur, qui sutU eliam 
a ^όδφ fioUoi; invenilur et πυρσή coma qa« est 
π υ ^ ά . Sic aatem eliaro propriuw noinfn ΙΙύ^^ος 

CUIII aecefim ullimo lilgteria monsirau Οορίζειν 
auiem idem eslac pncaiare, factum vel a voeo πόρος, 
ex qua venit έμπορος el roosortia verba ; vci a 
πόροις, cx quibua, u | pieruuique obscarig, nobio 
uiiiia provaniuiil ; vel a verbo π ό ^ ω , unde quo-
qae eat JSolice πόρσω ei πορσύνω. Verbura taniea 
έκποοίίειν quanadam expulgtonem ae expcasam 
osieudii. Sic eniin ignjs in biemig tenpore accedena 
ad oudain, trigtiiiam έκπορίζει, id eal, eximil, abi-
gil, evaeuat. Eit ibi aieiaphora a gudaolibag, qiio« 
rum corporaleg pori guperfluum bumorem celant, 
Sic auteiu etiara furea apla dicerentur έκπορίζειν 
aliena. Aliag autem, al rem accuraie exponaiiHig, 
queoiadoioduin apud ai^iquos έξαίσιον ei έχδικον. 

ταυτόν έστι τώ παρέχειν, γενόμενον ή άπδ τού 
πόρου έξ ου ό έμπορος καλ τά κατ* αύτδν, ή άπδ τών 
πόρων, ών άδηλων ώς τά πολλά δντων έξίενται τά 
χρηστά ήμίν, ή καλ άπδ τού π ό ^ ω βήματος έξ ου 
χαλ τδ πόρσω Αίολιχδν, χαλ τύ πορσύνω, Τδ μέν
τοι έχπορίζειν εξαγωγή ν τινα δηλοί χαλ δακάνην. 
Ούτω γάρ πύρ τφ γυμνητεέοντι προσδν έν χιιρφ 
χειμώνος, έχπορίζει τά λυχούντα, τουτέστιν εξάγει, 
απάγει, έχχενοί * καλ έστιν ενταύθα ή μεταφορά it 
τών ίδρούντων, ών οί κατά σώμα πόροι διηθούσι τέ 
περι-τδν ύγρόν * ούτω δέ καλ φώρες λέγοιντο άν 
άστείως έχπορίζειν τά αλλότρια - άλλως δέ πρδς 
άχρίβειαν παραδούναι, ώσπερ παρά τοίς παλαιοίς 
μλν iξαίσιο Λ χαλ έχδ:χον τδ έξω τού αισίου καλ τού 
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διχαίου, ώ; οίον στέρησιν δηλούσης τή; ix προθέ- Α quod eilra convenicus 
fso»;* παρά δέ τοίς ύστερον έξαίσιον χατ* έπίτασιν 
χα\ ίχδιχον τδ λίαν, πάνυ αΓσιον χαλ δίκαιον * ουτω 
%ι\ έχπορίζειν ήν μέν δτε τδ μή πορίζειν, άλλά 
αχαγειν οί δέ ύστερογενεϊς Ρήτορες ιίς ταύτδν τδ 
ίορίζειν άγουσι χαλ τδ έχπορί(ειν, ώς δηλοί χαλ τδ, 
καρασχιυήν τροφής έχπορίζει, δ έστι θαψιλώς χο
ρηγεί. 

*φδής β' είρμός. 
XI. Λουτήριον χάθαρσιν άμπλακημάτο>ν 

Πυρίπνοον δέξασθε Πνεύματος δρόσον, 
*0 τέκνα φωτόμορφα τής Εκκλησίας * 
Νυν έχ Σιών γάρ έξελήλυθε νόμος, 
*Η γλωσσοπυρσόμορφος Πνεύματος χάρις, 

ρχζ'. Πρδ βραχέων λουτρού θείου μνησθελς ό 
χαλδς ούτος μελωδός, χαλ ύλίγον άποστάς έχείνου, 
*«νέχαμψεν ώς οίά τις φιλόλουτρος πάλιν έπ' 
ϊύτύ · καλ ού θιαπετάννυσι μέν δλην τροπιχώς τήν 
είσοδον, ώς έχεί ένεβάθυνεν, είπών τδ, Όμβρούλυτείς 
μα ε̂ίθρον, καλ έξης. Ιΐροκύψας δέ άλλως είς δσον 
ήρέ|χοτ χάνταύθα προσάψασθαι τού αγαθού, επιστρέ
φεται είς τά έχχλησιαατιχά τέχνα, χαλ προκαλείται 
αυτέ χαθήρασθαι, λελουμένα μέν ήθη δντα χαλ ούτω 
φωτόμορφα, δεόμανα δέ δμως χαλ είσαελ τής αυτής 
χάριτος, ήν ουδέποτε δκνήσιι ύ φιλότιμος Χριστια
νός έχιτείνεσθαι ζητείν έκ Θεού. Φησλν ούν τοιαύ-
u T C τέχνα φωτόμορφα εκκλησιαστικά, δέξασθε 
χάθαρσιν άμπλαχημάτων λουτήριον, ήγουν απο-

ac fastitiaoi etl, gigni-
fical, privaiionem osteadenie proposilione ex; apod 
recentioreg autem έξαίσιον est cum Inlensione ol 
Ικδικον cum ampliiodine, quod omnino coaveaiens 
01 juatum eat: ita etiam έκπορίζειν erat olim non 
prastare, gcd abdacere ; sed posieriorea rbeiorea 
in umifi] redigunl πορίζειν et έκπορίζειν, αί ilitid 
ostendit: praparalionein cibi έκπορίζει, quod es( 
latile proponil. 

Hirmus odce 5. 
Solubilem purgalionem criminum, 
Igalura accipite Spiritug rorem, 
0 filii iticiforuiee Ecclesi» : 
Nunc enim ex Sion exivit Kex, 
lgneae linguae forma, Spirituagratia. 

Β i27. Paulo anie divini lavacri mealione facta 
paalulumque praeteriia bonus poeta noslcr ut hoiuo 
balnei cupidus, ad illud iterura redii. Non explicat 
quidem tropologice lotum adilam, sicul illic pro-
funde penelravii diccne : Tanquam imbrem iiiihi 
flucniem iinmittis, et reliqua; sed alias incliualiono 
facia tanquatn ad paululum bujus boni bic eti.un 
delibaadum reverliiur ad Ecclesi* filiog, et ilioa 
borutur ut se puriQcent, jam lavali et illunimaii, 
scd lamen adbac in perpetuuiu eadem egenles gra-
tia, quam fervens Cbrigiianua a Iteo poflulare nau-
quain pigre curabit. H*c igiiur dici i : u illuiuliiali 
Eeclesiae fllii, puriflcatioiiem pcccalorum acciptle, 
abluenlem veluli aordem muUam ot profundam, 

Ζούσαν ώς οίον £υχον πολύν καλ ούτω βαρυν, τά Γ Φ 1 * b , , n t ·» n °bis peccala : hac puriflcatioue 
έν ήμίν αμαρτήματα* g δή καθάρσει πλυνάμενοι, 
χα: ώσε\ Ιριον λευκανθήσεσθε, τ{ τού θεού σκηνή 
χρησιμεύοντες, χαλ ύχέρ χιόνα ής πολύ τι καλδν 
τοίς έπλ γής τύ αποτέλεσμα έν καιρφ. Ποίαν δέ 
λίγω χάθαρσιν; Τήν τού αγίου Πνεύματος πυρίπνοον 
δρόσον * ήν αύτίχα Σιωνίτην νόμον ερμηνεύσει, εί-
τ.ών * Νύν γάρ έχ της περιχλύτου Σιών, ής πλεί
στο; λόγος πανταχού τής γής, έξελήλυθε νόμος. Ποίος 
εκείνος νόμος; Ή χάρις τού αγίου Πνεύματος, ή, ώς 
ε.ρηται, γλωσσοπυρσόμορφος. 

ρχη'. Ίστέον ύέ καλ δτι τού ενταύθα λουτηρίου 
κιράφρασις είναι δοχεί τού έν τή τετάρτη ψθή 
Βείου λουτρού. Καλ τοίνυν τδ μέν θείον ή τών 
άμπλαχημάτων χάθαρσις περιφραστικώς έρμη-

luvaii, sicut lana dealbamirti, Dei tabernaculo ger-
vienies, ei super iiivem, cujus in tempore oppor-
luim ctfccluni est aliquid valde bonuin liia quac eunt 
aupar lerram. Qualcm autein dico purificaiionem ί 
l^nirerum gaiicli Sptrilug rorem ; quem conlinuo 
Siotiitieam legein iulerpretabiiur, diceng ; Nuuc 
eaim ex inclyta Slon, cujus plarimug eu abique 
lcrrarum geriuo, venil lex. Quxnaio igia lex t Gra-
lia gancti Spirilug, quae, gicut dicium est, Ignis el 
linguae flguram gerit. 

128. Scieudum autem cliam eet quod ibi λουτη
ρίου parapbrasig esae vidciur divini iavacri ία 
quarlo carmine coinmemorali. Itaqae verbum Si-
vinum peccaioroin puriOcaiio circauiloculione lq-

νεΰει - Θείον δέ αυτή πάντως ούσα λουτρόν · τήν δέ D lerpretaiar, cum ipsa gtl omaino divinum lava-
έχεί ζέσιν τοΰ Πνεύματος, ή έν τψ είρμιρ τούτφ 
λέξις εμφαίνει τού πυρίπνοον · ή δέ δρόσος τδν έχεί 
δμδρον χαλ τδ ^είθρον · ού γάρ ετερογενή δ δμδρος 
nt ή δρόσος, χαθά ουδέ τύ ^siOpov. Τδ δέ εφεξής 
φως χαλ ό χυρσδς τά έν τφ τρίτφ καλ πέμπτφ 
στίχιρ λάμχοντα, σεμνύνουαιν υπέρ τήν ψδήν έκεί-
νην, τήν φωτεινή ν κατά Πνεύμα κάθαρσιν, είτουν 
ατόλουσιν τών εκκλησιαστικών τέκνων · άμα ύέ τήν 
ειρημένην δρόσον τού Πνεύματος ίαμα ούσαν τοίς 
τέκνοις τής Εκκλησίας, τού χαρακτήρος τής πέμ-
*της χα τ Λ χον Ήσαίαν φδής ένθυμητέον είναι · 
χεΟα χαι τδ φώς ύ προλάμπει τών είδότων δσα 
κροστάσσει δ Θεός* ού φώς τά προστάγματα έπλ 
της γης. Ό δέ πυρσδς ό είρημένος έν τψ πυ;;σό-

cruro. Fervorem auiem illic Spiritug, dictio πυρί
πνοον in boc uexu demonstrat. Hic ros imbrom illic 
ei fluenium denotat: non eiiim alieni generia guul 
imbor et roa, gicotel fluenium. Lumen et fax quas 
poaiea lenio quinloque versu lucent, ia illo car-
mine puriflcationem aecunduiu Spiritum lucidara, 
give faliorum ecclealagticorum purgaiioncm exor-
n.it. Siiual auieia opuriei ut meditomur prasdictum 
Spiritus roreni, qui flliia Eedeaiae remediuro eet, 
cuaractere quinti gecandum Igaiam carmiais ease; 
sicul et lamen, quod prslucet videolibug quantum 
praccipH Deiig, cujus lomea gaiil praecepu guper 
terraftn. Dicu vcro fax πυρσδς, in voce πυρσόμορ-
φος conlcau, noa abgque vcrislmilitudiao dici 
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poteel et Ipsa ei eodem carmine eluxigge, facieme Α μορφος ούχ άπειχότως καλ αύτδς £ηθείη έν ής 
ipemoriain ignis, qui consumiladveraanlea nobia. E i 
quidem tale eai islud« 

129. Dicia vero balnearia piirificatio dicitnr ad 
disiinctioiiem ab allis aanciig puriflcalionibus, 
quales sunt baec qaae fit per exomologegim, bac 
per poenilenliam de malefactis, baec per moraleg 
viriuies. Novimus auiem el illum qui carbone ciroa 
labia spiriluaiiter puriftcatua esl. Puriflcabalur 
etiain aliquis qut zeluai babuerai erga Deum, et 
qui de illo lestimoniuiii reddiderat, vel aliud quid 

'gimile bonum feccrai. llorum atitem ornnium 
princtpium est balneariu* ei igue afllatus tradilue 
ros Spirhug aancii.- Ros quidem cognominaiug, 

αυτής ψθής έχλάμψαι, πυρδς μεμνημένης δ χατε-
σθίει τους ύπεναντίοος ήμίν. Καλ τοιόνδε μεν χαλ 
τόδε. 

ρχθ'. Ή δέ είρημένη λουτήριος χάθαρσις %fo 
διαστολήν άλλων είρηται Αγίων καθάρσεων* t*ak 
χαλ ή δι* έξομολογήσεως, χαλ ή διά μετανοίας της 
έπλ χαχοίς, χα\ ή δι* αρετών ηθικών. Οίδαμεν χ 
χαλ τδν χαθηράμενον άνθρακι νοητώς τά χείλη· 
έκαθήρατο δέ τις καί ζηλώσος έπλ τφ Θεφ, χα\ 6 
μαρτυρήσας δπερ εκείνου, % άλλο τι ποιήσας άγα
θδν δμοιον. Τούτων δε πάντων αίτ(α ή νύν περαδε· 
δομένη λουτήριος πυρίπνοος δρόσος τού Πνεύματος* 
δρόσος μεν όνομασθείαα διά τδ άνωθεν οίον επομ-
βμείσθαι καλ πιαίνειν τά καλά τού παραδείσου φυτά, 

el quod desursum lanquam irrigat ac pinguefacil Β t o i > ; ά γ α βού ς ανθρώπους, καλ έκκαλείσθαι αύχά είς 
pulcbraa paradisi pianias (bonos liotnines), easque 
vocai ad fructuura abuodanliant ; igneflatus aatcin 
dicius, ob renovationeni spiritoalis potenii» per 
illum et secundum ilKum faclam ; qualeaus bac 
poienlia aqua cunsumit ea quae a D«o prescribuatur, 
•t flamroa irrtgal qu® salute dtgna eunt; ila ul git 
ideo, Juxta poetain, ros igneflalus aaucli ros Spiri-
lus, idemque sit roriger ignls com apiriiali fervoro, 
gicquebalneariua ad decoram aaimac puriflcaiio-
iieiu. 

130. Vox άμπλάκημα etiam feminine άμπλακία, 
veail a locutione άνάπαλιν ήκειν, eo quod uoo re-
ctaui vivendi gequilur viam peccator, aed unquam 
retrorsum a reciitudine peccaus recedit. Πυρίπνοον 
syalhesift esl locuLionis πυρ πνέειν, non flammeuni, 
quod ex aere iufiammato est, iia ut aiiquT* eo ple-
HUS, igneui sicut cbtmaera vel caloblepaa gpiral, 
ged quale virog apoatolicoa angelice iiiQainaiavil 
ad diVma inyslcria; cujusque linguae igniLe (γλωσ-
σοπυρτόμορφοι) eraui syinbolura. Nola deincepg 
quod τδ περίπνοον et ejus masculinum genug ae-
ceuiu noienUir iu anlepeiiuliima ; vox auiem per 
gyncopen irisyllaba πυρπνόος in peiiulliiiia babet 
accentuiD ; sicul el ex illia paulo pogt ό πυριπνους 
el adverbiiim πυρπνόως. Hic auieiu eiiaui exoUcuiu 
vide cogiutuiu sacro byuinographo tradiium ad 
b^auiaiii gpirilualem : dtclum eiiiui πύρ πνέειν 
(igiieiii bpirare) quod iniiio fuit adiuveutuui da 

πολυκαρπίαν* πνρίπνοος δε διά τδ χατ' αυτήν xa\ 
δι* αυτής χαινότροπον τής πνευματικής δυνάμεως * 
καθ* ήν 6δωρ τε φλέγει &π?ρ έπιτάοβεται θεόθεν, 
κα\ φλδζ δροσίζει τά σώζε σθαι άξια* ώς είναι διά 
τούτο καλ δρόσον πυρίπνοον τήν τού αγίου Πνιύμα:ο:, 
κατά τδν μελωδδν, χαλ πύρ τήν αυτήν δροσερδν άμα 
ζέσει πνευματική, χαλ ούτω λουτήριον έπί κελ/ο-
ποιφ καθάρσει ψυχής. 

ρλ'. Τδ $έ άμπλάκημα καλ άμπλακία λέγεται 
θηλυκώς * γίνεται δέ παρά τδ άνάπαλιν ήχειν, έπελ 
μή εύθυπορεί χατά βίον ό αμαρτωλός, άλλά τής 

^ ορθής άμαρτάνων αναχωρεί ώς οίον έμπαλιν. Το δΐ 
πυρίπνοον σύνθεσίς έστι του πυρπνέειν, ού φλόγεον 
τδ έξ αέρος έμπύρου ίνα τις εμφορηθείς αύτου, πύο 
πνέη δίχην χιμαίρας ή χατώ6λεπος, άλλά οποίον 
τούς αποστόλους άγγελικώς έξεφλόγωσεν είς λει
τουργίας θείας, ούπερ αί γλωσσοπυρσ4μορφοι γλώσ
σαι σύμβολον. Ίστέον δέ δτι τύ μέν πυρίπνοον χ Λ 
τδ άρσενικδν αυτού προ παροξύνεται · τδ δΐ χιύ 
συγκοπήν τρισύλλαύον δ πυρπνόος παροξύνεται, 1% 
τούτων δέ ματ* ολίγα δ πυρίπνους, χα\ επίσημε 
τδ πυρπνόως· "Ορα δέ χάνταύθα νόημα άξιοτεριχδν 
παραδεχθέν τφ άγίψ μελφδφ είς ύμνον πνευματιχ̂ ν, 
Τδ γάρ πύρ πνέειν τήν αρχήν έπλ ταύρων Κολχ:· 
κών, χαλ έπ. χιμαίρας τής Αυκιαχής λογοποιηΟέν, 
Α δή ζώα πυρπνόα παραδέδονται, φχειώαατο νύν 
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kpirauiibas iradtlig, aibi nuuc golerler proprium 
fecil, iguig iLiiua, ui ila dicaai, iicli et exliaoci lam-
pade niygiica acconaa dicaiaque aanclo Spiniut; per 
quem balaeariam purilicaiiuneu) iidelibu>peitecii. 
Quod at vero pogteriua aliquig diciue e*l ob eloqueu-
tiaia viw igoig gpiragge, vcl aiiquo uiodu siiuile cbt 
febri ferveug» pro : paibelice locuCua ebi, iropi a 
guul iaia, quod uee anagogice exprt^a el ex-
celsa. Uic quoque aoUndaui oai quod πυρπνόος 
taurug οι πυρπνόος cbiinasra recio acuio louo gi-
gaautur ob aciioiiaiii quam ogienduni, quemadino-
duib iu liac diclione : mulier πρωτότοκος ; haec 
feiiiia priuium parii, ei illi apiraut igueai. Porro 
πυρίπνοος roa ad uasaionem resolvrtur, aicul el 

ά/λοφύλου έναύσας μυστικώς λαμπάδα χαλ άναθελς 
τφ άγίψ Πνεύματι, δι* ού λουτήριον χάθαραιν έξήρ* 
τισε τοίς πι στ οίς. Εί δέ έν τοίς ύστερον μένος τυρός 
πνέειν τού χατά Ρητορεία ν έ^όέ3η τις, ή πυριτφ 
ζέων δμοιον τι έπλ τφ πάθει έλάλη ττ τροπικά ταΰια, 
ού μήν άναγωγικώς γραφικά καλ }ψηλά. 'Kniin* 
μαντέον δέ άναγκαίως ενταύθα δτι πυρπνόος μεν 
ταύρος, χαλ πυρπνόος χίμαιρα, ορθώς όςυτονοΰνται 
δι* ήν δηλούσιν ένέργειαν, αναλόγως τ^ , γυνή προ» 
τοτόχος* εκείνη τε γάρ πρώτως τίκτει, χαί &ύ 
πυρπνέουσιν. Ή μέντοι πυρίπνοος δρόσος ώ 
πάθος αναλύεται, ώς καλ δ πρδ δ̂ ο συλλαβών 
δξυνόμενος παίς * έκ πυρδς γάρ αυτή άναπνέετει 
άτμιδουμένη, καλ σχεδόν τι δρόσος ούσα · ου γάρ 
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ταρενοχλβΐ ώς αυτόχρημα «cuf, Αλλα θερμαίνει Α **k aculo notatur acoenla pro duabaa syliabk : e» 
παρήγορα ώς οία λουτήριος. 

ρλα*. Φωτόμορφα Ιέ τέκνα, ή τά μορφή, 5 έατι 
φύσει, ώς προε^έΦη, χαλ αληθώς φωτεινά, ή τά 
φακοειδή * τδ δέ της Εκκλησίας γλυκέως κείται ώς 
μητρός τών είρημένων τέκνων, Γνα λίγη αυτά 6 
μελωδός παίδας εκκλησιαστικούς, λελου μένους ύπ* 
αυτής έπλ χαύάρσει φωτεινή, άρεσκούση τφ Θεψ. 
Ό δε νυν έξε/.ηλυθώς νόμος ούκ άλλοθέν πόθεν, 
άλλά έκ τής Σιών ή τού Πνεύματος έστι κατά τδν 
μελφδον χάρις. Και ένθυμητέον ενταύθα δτι καλώς 
καί πρδ δ/.ίγων τδ νείμας τδ, Πνεύμα ώς ύ-έσχετο, 
τοιαύτης εννοίας έφαμεν είναι εμφαντικό ν. Εί γάρ 

igne sciiicet iele gpiraUir vaporauu, cum adbtic 
fero sii ros : noa eniro obiarbai ut ipsemei igfiia, 
sed ealefacit quati balnoarig» 

131. Φωτόμορφα dein τέκνα βιιαέ vel forma, id 
eat, natara, gicut ante dictiiro est, el vero lucidi 
liiii , tel luaini aimiles. Vox auiem τής Εκκλησίας, 
commode ponitur quasi de malre dicloruai fllio-
rum, ut ilios dicat poeia Glioa ecclesiasticos ab illa 
Iavalo* ad purificatioaem lucidam el Deo graiam. 
Lex autem quae noa aliuade veaii nisi de Sioa, 
Spirilug est aecundum bymoograpbum graiia ; el 
ibi recogiiaadun) quod pulchre, paolo aaiea diclio-
nem , ε distribuena Sptriluro ut promUerai ι , u -
tis cogtlali dixiiaa* csse demonsirativam : nisi 

μή τά τού αγίου Πνεύματος είς νόμους Οήσομεν Β eaiin qu* eunt Spiritus sancli ponaiuug iu legoa 
πυρσεύοντος γλώσσαις γραφικαίς τά σωτήρια, 
σχολ} γ* άν νομοθέτας εξωτερικούς άξιώσομεν 
λόγου. Τδ δέ, έξελήλυθε νόμος, άλλως μέν ούκ ορθώς 
ποδίζεται, διά τδ βραχυκατάληκτον τού έξελήλυθε' 
τν^ίχιος γάρ βαίνει ό πέμπτος πους. "Εχει δέ 
θεραπείαν λόγφ κοινής συλλαβής. Οποίαν χαλ αορί
στου λήγουσα όμοία έν τy * Νέστορα δ* ούκ έλαθεν 
Ιαχή '-τινές άέ έγραψαν, έξεληλύθοι, κατά ύπερσυν-
τελικδν χρόνον.'Εστι δέ ίσως ούκ ακριβής ή τοιαύτη 
γραφή, διά τύ νύν έπέ^ημα τδ κατάρχον τού στί
χου έπ\ ένδείξει Καινής Διαθήκης. Αύτδ μέν γάρ 
ομολογουμένως ενεστώτα δηλοί, καί φχείωται πα-

igaeig linguig gtluiaria doiuonslraules, vix (egiela* 
iorea exiraneos dignos verbo judicabhnua. (loc ve-
ro: έξελήλυθε νόμος, uon roclo gradiiur ineiro pro-
ptar gyUabam brevein toeig έξελήλυθε : pyrrbicbiua 
enini gradilur peg qulittus : babet avlem remediutu, 
gyllaba* coaiuiunig ralioao, quale gimiiig aorigium 
tenninang in boc : Νέστορα δ' ούχ έλαθεν Ιαχή. Qni-
dam axripaeruot έξελήλυθε· plagquamperfecio : 
qaa acripiara non videiur aocaraia propier advetv 
biujn νύν iiicipiena vergum de ataiiifeaiaiioiia Novi 
Tagiaiuenli. lpsum tum ex coufeggo pneseu* iudi* 
caletappropriaitir pralerilo el prasgenti; piuaquaiu-

ρακειμένφ χαλ ένεστώτι. Ό δέ ύχερσυντελικδς ήδη C Ρ*5·^*"»» atiiem, quod jam tompore praeceseit> 
φθάσας χρονικώς ύπερσυντετέλεστο - δτι δέ καλ 
ύ ούτω γράψας δύναται είπείν χρόνον άντλ χρόνου 
οννήθως ληφθήναι * ή ώς ύπαρσυντελικδν άντλ πα
ρακειμένου, καλ δτι ύ αύτδς τδν νύν έξεληλυθότχ 
νόμον ώς άρχήύεν βεβουλουμένον τψ θεφ ύπερου ν-
τελικώς έξελθεϊν φρασαι ήθέλησεν, ές τοσούτον 
δλαληπτέον. 

ρλβ4. Τδ Ιέ έκ Σιών έξεληλνθέναι τον είρημένον 
τφ μελφδφ νόμον, συμφωνεί τφ άγιωτάτω έ^αγγε-
λίφ * έχρήν γάρ και αύτδν ΪΛ τής Ιερουσαλήμ άρ· 
ξασθαι, μετανοίας αίτιον ήμίν δντα χαλ αφέσεως 
αμαρτιών. *Όρα δέ τύ γλωσοοπυρσόμορφος, έξαθε-
ριζόμενον μέν καλ αύτδ τοίς είς ουδέν δέον περιέρ» 
γοιςτά γραμματικά, φιλυύμενον δέ τφ ίερφ ποιη
τή, χαλ δι* εκείνον τοίς φιλοχαλοις στεργόμενον. 
'̂ ξεστι γάρ παντλ Ιήτορι, καθά καλ τφ έξωτερικφ 
χαλψ Ξ_νοφώντ·, κατά ποσά διαστήματα γράφειν 
παράιημόν τι φίλον αύτφ χατά χαρακτήρα ίδιον. 
Μή γούν κατακλώζωμεν άφρόνως, άνδρδς ούκ 
άγνοήσαντος, άλλ* ώς αύτφ έδόκει, έπιχρίναντος τδ 
παρ* άλλοις ούχ ήδό. Θα^^ούντως ούν, ώ μελψδέ, 
άναφώνησον καί έν τοίς έξης, χαθά συ φιλείς, τύ 
άχτιοτοσυμπλαστουργοσύνθρονον, δπερ ημείς μέν 
ήδέως άχουσόμεθα έπικλείοντες όλα, χλείζοντες ώς 
οία χαλ νεωτάτην άοιδήν, ύ δή λέγεται· Οί δέ μή 
άρεσχόμενοι βυέτωσαν τάς άχοάς, αλείψαμε νοι χη-
μμ αύτάς, είτε πηλφ, ού χαί είαι κατάξιοι. 

ρλγ/. *ίστέον δέ ώς δοκεί χαίρειν ό έποποιδς ού
τος χαλ τ ) λέξει τής μορφής, τής προσωπικής δη* 
λαοή, ώς οία πρόσωπον αύτδ τούτο λαμβάνων έκ-

antefaerai dapsuin. Quoaiam auteui illa qai laliicr 
acripgit dicere poiesl teuipus pro leinpoie de moro 
fatgge guaipiuni, vclotplagquainperrcclum propr*-
leriio, idediquo leget», qua» nunc advenit, lanqoaai 
ab iailio Deo beMplacilam, ia tenapore plusqtiaii^* 
pcrfoeto vcnisaevolait iadicara, bic dbacreudi ,Qnem 
facimua. 

132. Ex Sion venieae legom a poeta pnedictam 
gaactisgimo coagonat Evangelio: oportelMii enina 
etiani illaro a Jerugalem indpere, tanqvam 
tetilise peccatoruuique remiggionig uobis caugam. 
Yide vero vocem γλωσσοπυρσόμορφος, degpccUm 
illig qui de grammalictg niinig et inutiliier deliea-
lioreg sunl, sacro auiem poetâ  ebararo, oi per illum 

^ pulchri amaulibus dileclam. Guilibot eaiin rbetori, 
gicui boaeato exoiico Xenopbonii, licei aHquoiies 
aliqaid non probalum scribere gtbi placens juxta 
gpecialeiu cliaraclerem. Nou igilur Hisulse ciami* 
teniug advergaa butoiiieiii non iguoranlcai, sed, u l 
ipai vidoibr, qnod apml aliog non et*l aieeplumi 
ebgentein. Coufidoaler igitur, ο poeia, porgones eiiani 
in gequentibag, ul llbi placel, diclam άκτιστοσυμ-
πλαστουργοσύνθρονον, quud aos quidem tibenier 
audi«aias, omiiino ptobanies, cekbraatesque n> 
cenlissiiuuui carmcu. Qni vero coatenti noo gunt, 
obtureni aurea, nuugenleg eas cera, vel lalo, quo 
eiiaai bene auat digni. 

133. Notandam auteio quod eiiani gaudere vide-
liir poeia aoeter diciioue τής μορφής, pergonalii 
aaue9 lanqaaiu pcraonain bauc sibi praelectam gu-
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metts. ld<*> oa»pe iinguam admovet. Ad iilam, indt- Α λεκτδν αύτψ * δλο xal «υχν* «Ρ&ς Εχει 
caniem hic eliara in fine nexus, vel quod namra 
vorunt est, vel quod est juiia spciem, ul sit γλωσ-
σοπυρσόμ&ρφος gratia, qu* par rubrat liuguae coa-
fignraia est secundum exemplar, el ita iumini facta 
similii, ad divini hiaiiuis osieiisionem, πυρσφ 
simpliciier accepto pro lumine; aliia aoiem vcrbia, 
πνρσόμορφος esl isia gralia, qiue πυρωπός aicque 
faccm tutn iniiiaia, linguas ignilas conflgurabai; 
qitilius linguis, ignari qoidem facii sapicnies, aer-
y.iotm bonoa et -ere aapienies et diviniasimoa 
adinvenerunt; pliilosopbi vero, adbaerenta gutturi 
cujtisque lingua, inania balbtilivcruui. 

. Troparium 4 odce quinla*. 
Sicul digauai voluii spotile sua liberaliter, 

Domino carens descendil Spiritaa a Palre 9 

' Sapientes facieos in linguis apostoloe, 
Sigitlans in illis vitaeferum verbum, 
Α Patre pariformi, quod Salvalor dixit. 
434. tn hac atropha sancti Spirilug descenaum 

pbilosopbice iractat poeia, docens qaod non gervi-
liier desuper missus est ad apostolog iDetbnicorum 
coagiYgatorum uiilitalem, ged, iaquit, gicut bene 
placuit, proprio sane placilo comiiiuoique eanciae 
Triaitali, veruin eliam aponte sua plenaque volun-
laie a Palre degcondil, siquidero, ut idem placilum, 
•ic quoque poiegtas eadero ac idenf doiniuatus est 
et Patri lateiu deacengum comprobanii, Fitioque, 

γλώσσαν, δηλούση καλ ενταύθα iv τψ τέλει τον είρ. 
, μου, ή τδ ψύοει Αληθές, ή τδ χατά είδος, Γνα είη 

γλωσσοπυρσόμορφος, ή διά πυρσών γλωσσών μορ-
φασθείσα πρδς ίνδαλμα, ώς έξήν, χαλ ούτω ψωτοει-
δής πρδς ένδειξιν θειοτάτου φωτδς, λαμβανομένου 
τού πυρσού απλώς άντλ φωτάς * χαλ άλλως δέ φρά-
σαι πυρσάμορφος Πνεύματος χάρις, ή πυρωπές χαλ 
ούτω πυρσδν τότε Ινδάλλουσα, ήτις χαλ γλώσσας κα
ρίνας έμόρφαζε* δι* ών γλωσσών αγράμματοι μέν σο-
φισθέντες, λόγους αγαθούς χαλ τφ δντι σοφούς χα\ 
θειοτάτους έξηρεύξαντο * φιλόσοφοι δέ κολληθείσης τφ 
λαρύγγι τής γλώσσης έκάστω, κενά έβαττάρισαν. 

Tpoxdpior χρώτοτ της χέμχτης φδής. 
& XII. Καθώς περ εύδίκησεν αύτεξουσίως 

Άδέσποτον κάτεισι Πνεύμα πατρόθεν, 
Σοφίζον έν γλώσσησι τούς αποστόλους, 
Έπισφραγίζον τδν φερέσβιον λόγον 
Πατροσθενη ξύμμορφον δν Σωτήρ έφη. 

ρλδ\ Ίήν τού αγίου Πνεύματος ό μελφδδς φιλοσο
φεί κάθοδον έν τψ άνακειμένφ τροπαρίψ, διδάσχων έτι 
ού δουλικώς έπέμφθη άνωθεν είς τούς μαθητάς έχ* 
ώφέλειαν τών συνειλεγμένων εθνικών, άλλάχαθάπερ, 
φησλν, εύδοχησεν, (Αία τε δηλαδή ευδοκία χα\ χοιν} 
Βϊ χατά τήν άγίαν Τριάδα, άλλά χαλ αύτεξουαίως 
καλ άδέσποτον κατέρχεται πατρόθεν · ώς τής αυτής 
χαθά ευδοκίας ούτω καλ εξουσίας χαλ οεσπ*είας 
ούσης, καλ τψ τήν τοιαύτην κάθοδον συναποδεχομέ· 

ac pariier sanclo Spirilui. Descendil autem, iuquil, ^ νψ Πατρλ, χαι τψ Υίψ δέ ώσπερ χαλ τψ άγίψ Πνεύ-
erudienb ία linguis, arve per linguaa ignitas, qutbug 
gigniiirabalur Spirilug ganclug, apostolos, atque 
docens, aeii eofinrmana salutiferum eorraonem, 
quem Salvator dixit, aive aermonem Saivatoris 
Clirisii, veraciier affirmanlem venturum egge Para-
ileluro^ Spiriiuni verilaiig, io apostolos, el iatlu-
«turuui eos in omnem verilatem. Taleiu uuicin 
Fiiii seriiionein eiiam πατροσθενη vocal, lauquatn 
exinde vim efllcaciae leaenlem; et ξύμμορφον veri-
late, aive isii Verbo et Filio, qui est ipsa vcrius, 
sive aequali Palri, loco dictionis συμφυή, jtixia 
higmticatuut μορφής, quod naluram iudicai; 
naui oinuia quecunque potest Deu» et qux-
cuaquc ualuralia aunt ei, Filii quoque suul. Vidu-

ματι * κατέρχεται δέ, φησ\, σοφίζον έν γλώσσαις, 
ήγουν βιά γλωσσών πυρίνων, αίς τύ άγιον έσημαί-
νετο Πνεύμα, τούς αποστόλους χαλ έπισφραγίζον 
ήτοι βεβαιούν τδν φερέσβιον λόγον, ύν ό Σωτήρ Ιφη9 

ήγουν τύν τού Σωτήρος Χριστού, τδν αληθώς είχόν-
τα έλεύσεσθαι τδν Παράχλητον, τδ Πνεύμα τής άλη-
θείας έπλ τούς μαθητάς, χαλ οδηγήσει ν αυτούς είς 
πάσαν άλήθειαν. Τδν δέ τοιούτον τού Υίού λόγον 
καλ πατροσθενη ονομάζει, ώς εκείθεν έχοντα το 
κατ* ένέργειαν σθένος, καλ ξύμμορο^ον δια τήν άλή
θειαν, ή έκείνψ τψ Λόγψ καλ Τίψ τ)| αύτοαληθεία, 
ή τψ ίσψ Πατρί * άντι του συμφυή, χατά τδ ση μαι
νόμενο ν τής μορφής, δ τήν φύσιν δηλοί' πάντα γάρ 
δσα τ* σθένει ό Πατήρ καλ δσα συμπέφυχεν αύτφ 

tur euitn tapiens poeta noster vi cogero vuluisac ρ ώς πανσθενεί Θεψ, χαλ τού Υίού είσι * δοχεί γάρ 
qtia* aant Filii , sive viriutein a Palre, id eai, polii-
aUlem Palri concordem, el quod est cum ipso 
conualuralc, iervenliusque seriuoiii ab isio *ive 
Fibo flriuiter promisso ac verissimo coadunare. 
Talis esl, quanluui nobis inlelligere datur, stropb» 
a«u»iis, juxia iradiluin ipsiua texlum. 

155. Si quig aulem viviflcum aermonem ipanin 
Dei Patria Filium esse puians ad illutu refcrre velii 
dictionea : πατροσθενη et ξύμμορφον, non facile 
poleril, puto, juxta laUmi aeusuiu illis conjungcie 
diciiouem : δν Σωτήρ έφη. Melius es60t ad facilie 
acuiviiliae disposilioiieui si quis scriberei recto ^no-
jiiiualivoque casu : πατροσθενής ξύμμορφος9 ul 
comii iwei sauciu» Spirilus vivittcuui verisaimuiu-

έθελήσαι β ιά σα σθαι ό σοφδς μελικδς ούτος τά τν3 
Υίού, ήγουν τδ πατροσθενές, τουτέστιν ίσοσθενές τφ 
ΠατρΙ, καί τδ πρδς εκείνον συμφυές, καλ τφ ύπ* 
εκείνου ήγουν τού Υίού βεβηκότως ύπεσχημένφ 
καλ άληθεστάτψ λόγφ θερμότερον πρασαρμόοαι' 
καλ τοιαύτη, δσα γε ημάς έπιβαλείν, ή έννοια τφ 
τροπαρίψ, κατά τήν προενηνεγμένην γραφήν αύτοΰ. 

ρλε*. Εί δέ τις φερέσβιον λόγον αύτδν τδν τού βεού 
Πατρδς νοήσας Υίδν, Iθελήσει πρδς αύτδν εκείνον 
συμβιβάσαι τδ πατροσθενη χαλ ξύμμορφον, ούχ άν, 
οίμαι, δυνήσεται £$ον χολλήσαι αύτοίς πρδς νούν 
τοιούτον καλ τδ, .δν Σωτήρ έφη. Είη δέ άν κάλλιον είς 
άπαρτισμδν εξόδου μένη ς εννοίας, εΓ τις γράψει 
κατά όρθήν καλ ευθείαν πτώσιν, χατροσθενής ξύμ-
μορφος, ίνα έπισφραγίζη τδ άγιον Πνεύμα, τδν (οη* 
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tijp Χριστδς έφη, ό καλ πατροσθενής ξύμμορφος τφ 
Ιΐιτρλ βΐίλβίή. Τούτων δέ ούτω προσεπιοεβλη μένων, 
ι.πε> χαλόν έστι καλ τά χατά μέρος έπισκέψασύαι τού 
tsoxipiou σηνήθως, Ιστέον δτι τδ καθώς περ, e! 
xa\ μή «άνο τέτριπται τοις πάλαι ρήτοραιν, άλλά 
προτιμάται αυτού τδ καθάπερ, ώσπερ καλ τού χαθώς 
π χαθά, δμως δ μελψδδς διά τδ μέτρον χα\ τήν 
ίΐάγχοινον χρήοπν καλ άγίαν, ής τδ καθώς άπέσταλκέ 
μ* δ Πατήρ, προέχρινε τδ καθώς περ. 

ρλς'. Τδδε εύδόχησεν λίαν σεμνώςεΤπεν · υψηλή 
γάρ λέξις τδ εύδοκείν, καλ Θεώ χαλ θείοις άνδράσιν 
άκοκεκληρωμένη, δποΓοι μάλιστα ο! βασιλείς. Έχει 
& τδ σεμνδν διά «ο κατ* έπίχρισιν άποφαντικώς * 
ού γάρ έδοκησεν φαμέν, ουδέ δοχεί έπλ τών τοιού
των, άλλά ευδόκησε καλ ευδοκεί * αυτεξούσιος δέ κυ
ρίως φτινι αύτφ κρατούντι εαυτού, δίχα έπντάγ-
ματος έξεστι ττοιείν δπερ έθέλει · καλ λέγεται δ 
τοιούτος αύτεξουσίως πο^είν δπερ άν πού], ώς έξδν 
h αύτφ. Άδέσποτον δέ νύν μέν τδ μή τεταγμένο ν 
Μ τινι δεσπότη. Οί δέ παλαιολ Ρήτορες καλ βιβλίον 
άδέαποτον φασλ τδ άνώνυμον, ού μή φανερδς δ ποιη
τής ή δ δεσπότης · ούτω δέ καλ ζήτησιν άδέσποτον, 
τήν άνεπίγραπτον χαλ ούτως άδηλο ν - καλ φήμηνδέ 
άίέσποτον τήν άμάρτυρον, ής ούκ οίδαμεν τδν κατάρ-
ξαντα. ΕΙ δέ πατρόθεν τδ Πνεύμα κάτεισιν, άλλά 
χαί ό Υίδς έπεμψαν αυτό * χαλ αύτδ δέ αύτεξουιίως 
χατήλθεν άδέσποτον. Πάντως δέ ού περιγέγραπται 
τόπιρ καταφοιτήσαν τδ Αγιον Πνεύμα, καθά ουδέ ό 
Υίδς ούτε συγχαταβεβηχώς, ούτε άνεληλυθώς * παντχ- Q 
χον γάρ άελ πάρεστιν ή αγία Τριάς· 

ρλζ'. Σοφίζεινδέ καλ ενταύθα τδ σοφούς ποιείν, 
οΟ δήπου γάρ τδ έξαπατφν τδ δέ έν γλώσσαις, 
γλώσσ^σιν είπεν άναγκαίως ποιητικευόμενος * καλ 
ίοτιν ή λέξις Ιώνων, ο! χαλ τδ μούσαις και σφαίραις, 
μούσησι φαολ χαλ σφαίρησιν * ούχ Αν δέ γλώσσας 
ενταύθα μονάς νοοίμαν άν τάς έν είδει πυρδς έμ-
?ανισθεέσας ποτέ, άλλά χαλ μάλλον τάς τών αλλογε
νών, αίς ώς μελφδείτοτι καινού ργηθέντε ς έσοφίσθη-
αανοέ μαύηταί. ΕΙ δέ ό Υίδς σφραγλς Εσότυπος 
λέγεταν τού Πατρός, ού μεμπτέον τδν μελωδδν εί-
χόντα καλ οτι σφραγίζει τδ άγιον Πνεύμα, τδν τού 

Chrlstus, qut sane cum Palre virlute formaque 
Consimilis csl. Hisilaque sic adjeciis, qiiDiiiam bo-
n υ m esl per partes, ex more, strophae perspicero 
membra, scicndum est quod vox καθώς περ, eisi 
non mulium fuerit apud anliquos rbelores usilata, 
ipsique praferlur τδ καθάπερ, ul verbo καθώς vcr-
buot καθά, poeta tamen ob mctrum et aimiiepi 
sanciuiuque usum, qui dicitur : καθώς άπέσταλκέ 
με δ Πατήρ, praialit καθώςπερ. 

136. Verbum auteii) εύδόχησεν valde convenien-
icr adbibuit. Excelsa narnque est diclio εύδοκείν, 
et 1)eo divinigque viris sorie tribuia, qtiales sunt 
prxsertim reges. Habet aulem majestatem ob ele-
ctionis liberain nianifcsiaitonem : non enim dici-

B mus έδόκησεν, ι^δοκεί, erga eos lales, sed εύδό-
κησεν €t ευδοκεί, αυτεξούσιος autera proprie esl 
illius cui, sui domino, absque jussione licet facere 
qood vnlt. Et dicilur talis αύτεξουσίως facere quod 
facit lanquam ipsi llcflum.Άδέσποτον vero eatquod 
sub aliquo domino* non est consiiluium. Veleres 
aulera rhetores άδέσποτον quoque vocani librum 
anonymam, cujus auctor aui dominus aoa apparoi 
sic eliam disquisilionem άδέσποτον # illam quae 
tilulo caTet el uon est maaifesta; άδέσποτον quo-
qne dtcimus hanc qu« nou babei lestem cujasqoe 
nesclmas aticiorem. Si vero Spiritus a Paire descen-
dii, atFitius lllum eiiam roisit, Ipse vero quoquu 
ftpome saa libercque descendii. Nou auteoQ oranino 
clrcumscrilriiur loco descendens Spirilus sanctus, 
sicot neqtic Fillns, cum ipse desondit aut asoea-
dit : ubiqtic cnim semper adcst sauciiesima f riui-
las. 

157. Σ>φίί;ειν bic eiiam sapienies facera, non 
saiie decipere signifltat. Hoc vero: έν γλώσσαις, 
magis poeiice necessario dixil γλώσσησιν. Dicib» 
est Ioiiica qua pro μούσαις et σφαίραις, dicum 
μούσησι ei σφαίρησιν. Hic ;»utein de liaguia cogila-
redebemus, non istis solis, quae sub ignis specu» 
apparuerunl, sed praesertim de alienigenaruui 
linguis, quibus, ut pocta3 caruime celebralur, 
renovaii sapienies facii sunl diaciputi. Si vero F i -
liu&xqaam Pairis diciiur sigillua), non argocndns 
esi poeta dicens Spirilum sanctnm signare Fitii 

Γιού λόγον - ουδέν γάρ τι κωλύει προσάρμοζε ιν τή D verbtiai. Nihil cnim irnpedil quin tribaaiur sancl» 
αγία Τριάδι χαλτδ κατά τήν σφραγίδα σε μ ν όν. Φε-
ρέσύιος δέ λόγος κυρίως καλ πρώτως, δ μή κατ* άν-
Ορωχον τον απλώς, άλλά ό τού Υίού τού Θεού, τού 
χαλ άλλως (εΑν σεμνμνομένου τί) τοιαύτη λέξει πολ-
λαχώς, μάλιστα δέ δτι αύτδς λόγος ήτοι αίτία έστλ 
πάντων τών όντων, καλ διά τούτο καλ ζωογόνος καλ 
οερέσβιος, ^τοι φόρων ήμίν βίον, δπερ έστλ ζωήν 
διπλήν, ttyi χατά ψυχήν όμοο καλ σάρκα, καλ τήν 
χατά βέον» δν χαλ αύτδν ζωήν καλεί ό σεμνύνων τδν 
Ίθαχήηον ήρωα δτι ζωή αύτφ ή ν πολλή* ζωήν 
έχείνος λέγ«ιιν τήν τε άλλην έν βίο» χτήσιν καλ τήν 
ζώοις παντοθαποίς. 'Εκ τού φέρω δέ φερέόιος, ώς 
άρχω άγ>χίπλουτο;, καλ ώς φέρω φερέοικος. Διά δέ 
εά συχνά βροτχέα φωνήεντα χαλ τήν ενταύθα κακο-

P A T R O L . C B . C X X X V I . 

Trinilali quod in sigilto venerandum est. ViviGcum 
autem verbum proprie primumquo non est bonif-
nis vulgaris verbam, sed ?erbum Filil Doi,' qui 
sa?pctali dictione cetebralur, scd ideo praiserlim 
quod ip&e ratSo sit (λόγος) Bive causa cunctorum 
enlium ; ei idcirco dtciiar vivilicus et viialia, seti 
nobis ferena vitam, id est, duplicera vitam, eam 
que siinul ad antnium et carnem respicit, ei iftam 
qu» juxta vfctom consideratur, qaein eiiata vitom 
appeliat iste celebrans lihacensem heroem, quod 
ipsi multa vita (ζωή) «rat, vitam vocans reliquam 
vittus posacssionena et ^raesenim eain in varib 
artiniakbus siaatem. Everboaatcui φίρωνβηϊι φερί-
6:o;} siciil άρ/ώ άρχέπλουτος ei φέρω φερέ-> κος. 

21 
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Propter multas vero breves vocale* ct falsam exin- Α μβτρίαν, έπενθέσει του σ γέγονε φερέσβιος * efcb 
de mensaraai, addilione litierta σ factum eat w -
bum φερέσβιος. Sic quoque θεδδοτος in melro 
θεόΛοτος diceretur. Similie vero ratio liliera σ 
donavil eiiam θεσπέσιον, el ex θεοεικέλψ θέκελον, 
posiea θέσκελον. 

Troparium acundum oda quintce* 
Curabat meotes quiilem a peccato 

Ei »ibi apparabat apostolorum, 
Deus Verbum, omaiura princeps, immaculaladomo; 
iEqoabilis roboria auiem el consubstaniialia, 
Nunc inforraatur Spiriius luraen. 

458. Gratias debere magno doctori Cbriato aaa-
ctos apostolos pbilosopbice docet poeia, tion mino-
res deinde Spiritut sancio ; necnon ipsi Patri. 

καλ δ θεόδοτος θεόσδοτος iv μέτρψ λε/θείη άν * όμοι
ος δέ λόγος έσιγμάτισε καλ τδ θεσπέσιον, κα\ το έχ 
θεοεικέλου θέκελον, είτα θέσκελον, 

Tpoxdpiov δεύτερον Της χέμχτης φδής. 
XIII· Ίήτο τάς φρένας μέν έξ αμαρτίας, 

X ' αύτψ κατεσκεύαζε τών αποστόλων, 
βεδς Λόγος πάνταρχος άχραντον δόμον · 
Όμοσθενούς δέ9 κα\ συνουσιωμένου 
Νύν έγκατοικίζοιτο Πνεύματος φάος. 

ρλη'. Χάριτας έ «οφείλει ν τψ μεγάλψ δλδασχέλφ 
Χριστψ τούς αγίους αποστόλους φιλοσοφεί ό μελφ. 
βός · ναλ δή καλ τψ άγίψ Πνεύματι έξάχαντος · Kj-

Supremue euim Dominator Filius, quatenus ralio Β * o v ^ πάντως ώς αύτίκα καλ τψ Ηατρί* ό γαρ πόν
ου actaeque persecutor amenite, ίήτο vel ίάτο pecca-
to ante ascensionem, et curabai animoa apostolo-
rum; recte vero sub imperfecli forma verbi ίάτο, 
subinlelligeres; ίήσατο αύτάς sivejam tunccuravit. 
Kihocagene etperficiena parabaiaive ραΓβνίΐαύτψ, 
sivc έαυτψ, cum asparo spirilu, puram domom,seu 
sanaam babitationem, unumquemque aposlolura. 
£t hoc quidero sapieniissimus oeconouius Filiua 
Dei jam anle diem bodiernam in aanctos aposto-
los pcrfecerat, eos aibi domos affabre divioa cora 
conslruens : quaedaai eaim arlittciosa diclio eat 
χατασκευάζειν.; aut, ul idem dfcam, arcbilaclomca; 
uode nouiinalur apud sapieaies ανασκευή et κατα
σκευή. Nunc autem Spiriius-eanclus, υι semper 

ταρχος ΪΊδς καθδ Αόγος κα\ πάσης άλογίας διώχτης, 
ίήτο, ήγουν ίάτο έξ αμαρτίας καλ έ θεράπευε προ της 
αναλήψεως τάς φρένας τών αποστόλων · ορθώς «ε 
άν τψ χατά παρατατιχδν σχηματισμψ του ίάτο, 
συνεπινοήσοιτό τις χαί τδ ίήσατο αύτάς, ήγονν έβε-
ράπευσεν έκτοτε. Καί τούτο έξανύων χαί έξανύεας, 
κατεσκεύαζεν ήτοι κατεσκεύασεν αύτψ, ήγουν έαυ
τψ, χατά πνεύμα δασύ, δόμον άχραντον, γ̂ουν 
άγιον οίκον έκαστον άπόστολον · χαλ τούτο μέν ό 
σοφώτατος οικοδόμος ό Τίδς τού βεού ήνυσεν ijiij 
φθάσας πρδ τής σήμερον έπλ τοίς άγίοις μαθηταίς, 
οίκους έχείνους έαυτψ συστησάμενος έπιστημοναρ-
χικώς ένθέψ σκευωρία * τεκτονική γάρ τις λέξις τ6 
κατασκευάζειν * ταντδν δ' είπείν xxl οίχοδομιχή * 

digaam quaerens iubabilationem ac permaueionom C δθεν ώνόμασται καλ ή παρά τοίς σοφοίς άναιχευ)] 
aibl, invenlis sanclorum aposlolorum animis, id 
est, intelleciualibus domibus, scopU rouodatia ei 
pulcbritudine splendeniibus, arooialuin pleais, ei 
ad illum allicienduin valde idonets, iiibabilavtt 
bujoamodi domibus, utpole qui cum Ulo ejuadeiu 
est virtulw el consubsiantialls. Uic eiiam ipai 
libertosplena nec ulla senauisconsulti neceaaiias, 
obi aoc invidia nec conlentio reperilur. Hanc igi* 
tar Vcrbi domum, qu& simul e»l Patris, bodie Spiri-
tut sancius ingredielur, vel, ul siuiplicius dicai», 
babital. 

159. Verbum ίήτο potetai ctiam dkere ίάτο, Q 
commuDius per Kiiieram α. Sequeas autein, lanquam 
extraneue, islad, ίητρδς et ίητρεϊον, ionice dictoui; 
el boc ; non oculam Ιήσεται, nequidcm Nepiunua; 
acribil el ipte ίήτο pro ίάτρευε. Pcciora vero Chri-
sium saiiarc dicil, non viscera, vel corporalia 
peciora, quorura derivatio esi φρενίτις, sed spiri-
lualia, aecuaduin quae senaalt (φρενήρεις) paremoa 
ease, cl non seduclionem neque deioeoiiam subire, 
putainus illa quidquaui etiam ftiiaso cooperala. 
lstudeaim aliquando faciel medicus, timens ue 
bypocbondria cnratua morbi perveraiiaio paiiatar. 
Medicus autem animarum, Dei Filiua, iu apoato-
lis babiucolum eibi, inentein curai, quae sapere in 
bominibus a»l4 »6U φρονούν» quod φρένας duil 

χαλ κατασκευή. Νυν δέ τδ Πνεύμα τδ άγιον ώς αεί 
ζητούν άξίαν ένοίχησιν καλ παραμονήν εαυτού, εύ-
ρδν τάς τών αγίων αποστόλων ψυχάς, δ έστι τον; 
τοιούτους νοητούς οίκους αυτών, σεσαρωμένα; χαί 
είς κάλλος λαμπομόνας, χαλ άποφοράς ευώδους πε-
πλησμένας, καλ πολύ το έφολκδν αυτού εύκραγού-
σας, ένφκησε τοις τοιούτοις οίκοις τού ύμοσθενον; 
αύτψ χαλ συνουσιωμένου Αγίου Πνεύματος · αϋτες-
ούσιον κάνταύθα καλ προβουλεύματος ού δεόμε-
νον, ένθα ούτι φθόνος, ούτε στάσις ήτισούν παρειε-
χρίνεται. Τψ γούν οίκψ τού Αόγου, αύτίκα δέ χαί 
τού Πατρδς, χαι τδ άγιον Πνεύμα σήμερον έγχατοι-
χίζοιτο, ήγουν άπλοίχώς είπείν, ένοιχεί. 

ρλθ'. Τδ δέ ίήτο είχε μέν καλ ίάτο είπείν χοι-' 
νότε ρον διά τού α * ακολουθών δέ ώς οία έξωτερηώς 
τψ ίητρδς χαλ ίητρείον ίωνικώς, χα\ τψ- ούχ οφθαλ
μών ίήσεται, ούδ' Ένοσίχθων - γράφει χαί αύτδς 
ενταύθα ίήτο άντ\ τού ίάτρευε * φρένας δέ τον 
Χριστδν ίάσθαι φησλν, ού τδ σπλάγχνον, τάς οωμα-
τιχάς δηλαδή, ών παρώνυμος ή φρενίτις, άλλά τάς 
ψυχικάς, καθ* &ς φρενήρεις φαινόμενοι είναι, χαί 
ούτε φρεναπάτην πάσχειν, ούτε φρενοβλάβειαν, 
φρονούμεν συντελούσας τι χαί αύτάς. Έχείνο μέν 
γάρ ίατρός χοτε ποιήσει, δεδιώς μή κα\ τδ υποχόν
δριο ν ύ ίατρευόμενο; δυσπαθήση κακοτροπέα νόεου * 
ό δέ τών ψυχών ίατρδς, δ τού θεού Τιδς, έν τοί; 
άποστόλοις τδ αύτψ οίκείν, τδν νούν θεράπευε;, ό; 
έστι τδ έν άνθρώχοις φρονούν, δ φρένας είπεν έ με· 
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).φδος· τ^ίέέξ Αμαρτίας πρός άκρίβειαν εννοίας Α poela. Hoc auleni : έξ αμαρτίας, ad gentantix ac-
χεί:αι ' φρενών γάρ ψυχικών ιατρεία ώς καλ κ*ρ-
ibc, ή της αμαρτίας έξαίρεσις. 

ρμ'. Καλ ση μείωσα ι τί ίήτο, ήγουν ίάτρευε φρέ
νες έξ αμαρτίας * δι* ού δηλοΰται οτι καθά νόσοι 
βωμάτων αί κατ* εκείνο καχεξίαι, ούτω καλ φρε
νών αί άμαρτίαι * καλ δτι άμα εκείνων ίασις αποτε
λείται, καλ αύτίκα δόμος θεού γίνεται ό τε θεραπευ
μένος * ώς δέ σώματος χαθικνούνται. νόσοι καλ δι* 
αμαρτίας, έμαθε κτλ ύ άκουσας τδ, Ίδε υγιής γεγο
νός * μηκέτι άμάρτανε * καλ έχει ευλόγως καλ τουτλ 
τύ πράγμα· Εί ^άρ τδ κατ' άνθρωπον όργανικδν σώ
μα βλάπτει ψυχήν καθά καλ τεχνίτη ν άνθρωπον 
χαλ επιστήμονα πολλάκις τραυματίζει καλ άλλως 
U λυπεί τδ κατ* αύτδν δργανον, ούδ' εκείνο απαθές 

ctiralioncm ponilur : pcctorum eniin gpirUualiuiii 
sicutei cordig curalio, est cutpae avulsio. 

iift. Notandum est hoc loco : ίήτο, eive libera-
bai peccatis pectora : bincdemonstraiur quod eicut 
morbi corporalca eunt malae corporis babitudtnas, 
gic ei aectonim* calpa* ; qaodque, stalim ui illo-
rum sanatio compleiur, continuo domus Dei Aft 
saaala. Quod autem ad corpus allinganl niorbi va| 
perculpas, itiedidicil qai glc aodivit : Vide> sanug 
factus es ς jam noli peccare. E l boc quoque ratio-
nabile est. Si enini organicum honiinis corpus ani* 
maai laedil quemadmodum artittciosura et perllum 
bominem gsepe aauciat aliasque contrislatur ip-
sius iiiafrumentum, qued noa est semper impagsl-

«ιδν,χαλώςποτε καλ αύτδ πάσχει έν καιρό) κατά Β bite, bene aliquando etiam ipsam £um opportuni-
*ι αντιπάθειαν. Ίστέον ΑΙ δτι τε δ μέν σύνδεσμος 
ενταύθα ούκ άποδέδοται συνήθως, άλλά δοκεί άνα-
χέόοτος είναι μερισμδς οποίος καλ έν τή καταρχή 
χείται τού σεβασμίου βιβλίου τών Πράξεων τών 
αποστόλων. Εί μή τις άρα δεξιώς αύτδν συνδήσει 
έν τω όμοσθενούς δέ καλ συνουσιωμένου * ίνα λέγη 
i>; τά μέν πρδ τούτου δόμον άχραντον ό βεδς Αόγος 
χατεσχεύαζβ * νύν δέ τψ τοιούτψ οίκψ άγιον Πνεύ
μα έγχατοικίζεται. Μέτρου (έ πιεσμψ σφιγγόμενος 
όμελψδδς τδ καλ έαυτψ κατεσκεύαζε δόμον, χ* αά· 
τφ λέγει, άφελάμενος μέν τύ κατ* αρχήν c τής αντω
νυμίας τής χαλ ούτως πάλιν δασυνομένης* τρέψας δέ 
το χ τού χαλ συνδέσμου είς άντίστοιχον δασύ τδ χ, 

lale qtodamiaodo paiiiur aniipalhian). 6ciio autcm 
qaod conjunclio μέν bic non ex more produciiur, 
sed videtur esse sine respondente partiqula, qualig 
in initio venerandi Aciuum aposjLoloroivi libri legw 
lur; niaiqutgeam conjungatcam islo: όμοσθενούς 
δέ χαλ συνουσιωμένου ; ut dicat : quod antea quidem 
puram domitip Deus Yerbum parabal; nunc aaiem 
in ista domo Spiritus sanctus inbabitat. Metrf 
vero consirfctione pressug poeta, boc έαυτψ κατε
σκεύαζε δόμον, - χ* αύτψ dicit, dimissa quideai 
intliail Itttara c pronominis, quod sic eiiam asp«-
ro gpiriiu notatur; conversa autem conjunciionie 
tiuera κ in agperam ejusdem ordiuis χ, post elisior 

μετά τήν λόγω ουναλοιφής έχθλιψιν τής αι διφθόγ- fi nem.per eynaloepbam, dlpblbongiat; quae dipluboiw 
γου· ήτις «(φθόγγος ούτως ύπήλβι κουφισθείσα Ι™ * i c bisinaaiur eiisa io hoc: έρχομ' έχων έπλ 
χαλ έν τψ - 'Ερχομ* ίχων έπλ νήας · - Ιχει δέ καλ 
άρχετβπίαν χρήσεως παλαιτάτης δ μελψδδς έκ τού 
τυράννου Οίδίποδος τδ - χ' αυτού - ήτοι καλ εαυτού. 

ρμα', Τδ δέ πάνταρχος ίσον έστλ τψ παμβασιλεύς, 
χαλ παντάναξ, χαλ άναξ άνάχτων, καλ βασιλεύς 
βασιλέων, χαλ χύριος κυριευόντων, τδ δέ μείζον 
χαλ βεδς θεών. Σεμ νότε ρον δέ πάνταρχος λέγειν διά 
τού τ, ώσπχρ χαλ παντάναξ, ήπερ δια μόνου τού ν, 
χαί ή αίτία δήλη * διδ χαλ δ παντουργδς προεχρίθη 
έχιλέγεσθαι τψ βεψ, τού πανούργου άφορισθέντος 
ώς επι^ήτου τά πλείω* εί χαλ ό παροιμιαστής 
άγαθήν έννοιαν παρεισκρίνει αύτψ, * ένθα έ παχνών 
έχφαίνεταε τον πχνούργον. Αόγψ δέ όμοίψ χαλ παντ-

νηας. Habeiaulem excmpiom antiquissimuin poeia 
ex (Ddipo rege locutioaeiu χ* αυτού, give χαλ έαυ* 
του. 

14!« Υοχ πάνταρχος a?quivalel voci παμ6ασιλεύς, 
nccnou voclbus παντάναξ, άναξ άνάχτων» βασιλεύς 
βασιλέων, κύριος κυριευόντων; ei, quod piua eat, 
βεδς θεών. Satius auteqn dictre πάνταρχος per τ 
iicul παντάναξ, quam per solum v. Ratio maaifesla 
est, ideoque 6 παντουργδς dicere do Deo prestat, 
q«am δ πανούργος, qui pleroqjque malo aumilur 
sensu. Si Proverbioruqa aucjor bonam ei iribuii 
eigaiflcationem, bic maoifeste videlur iaudare τδν 
πανούργου. Simili ratlone πανταιτία dkilur aapiea-

αιτία σοφία λέγεται ή τού βεού παρά έταίρψ άγίψ D t t a sociom eancAum melodMm, nou cou-
μελωδψ, ού πρδς άχολουβίαν τού Ηαναίτιος κυρίου 
ονόματος * οτ* δέ καλ δίχα τού τ έν τοίς τοιούτοις ή 
αυτή έννοια σώζεται δποία ήν άν καλ μετά τού τ, 
δήλον δίχα πολλών άλλων καλ έκ τού πανωλεθρία, 
χαλ τού πανοπτην κύκλον ηλίου καλώ · ταύτδν δ' 
είπείν τδν πάντ* έφορώντα, χαλ ώς άν φαίη τις παν-
τεπόπτην · άχραντος δέ δόμος ό υπέρ πάν άρχικδν 
όπερψον, 6 πρέπων πάντως βεψΜ Τοιούτος δέ δ 
ναδς βεού ών, εκείνος οίκος * ώστε κατά τήν δαϋιτι-
κήν ίχετείαν, ής προεμνήσθημεν, τά ενταύθα γίνε
ται · χατασχουάζει μέν γάρ ό Υίδς χαλ βεδς δόμου 
αχράντου τους αποστόλους, χαρδίαν καύαράν κτίζω ν 
έν αύτοίς * άγκατοιχίζεται δέ κατά τδν μελωδδν αύ-
*ό|* πνεύμα &ύθές, έγκαινισμού λόγφ, 

gruenter adqome.n proprium Παναίτιος. Quod aulem 
eiiam )a aimjlibqs absque τ ser>eiur eadem sentea-
tia qualie esset cum hac liitera, paie(9 prauer caeic-
ra, ex πανωλεθρία; ct πανόπτην orbero&olis voco; 
id eat, cuncta gpeculaniem ; ei, quasi dicas, παντε-
πόπτην Άχραντος deinde est δόμος gurgens guper 
omneia primarium ordinem, el Dao prorgug compe? 
leus. Talis vero, qu» templum Dei est, illa doraus; 
ui juxta Davidicam gupplicatiouem, de qua n»en-
lioncm fecimus, res ibi sint; pajral eoim quidon) 
Filiua ac Deus, in dpmum imraacgUiapa, aposiojos, 
cor mundum creans in eis; iababiiai auiem juxlg 
poetam ibidem spiritus rectgi, dedtcaliouis, 
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idem diraoi, ένιδρύσεως ralione. Α ρμβ'. Ταύτδν δ' είπείν ένιδρύσεως * Ιερά δέ Ιέξι; 

Λ[>5 
U 2 . Vel ut 

Sacra vero lectio est ίδρυσις ex extraneis iniror-
ginu invecu Deoquc sacrala. Dicebatur autem 
apud Grsecos Ιδρύειν, priuiuui inslitucre in lem-
plum cum honorifico comilalu a lego siatulo, quod 
apud ipsos undecunque venerandum erat divinum 
simulacrum aut siaiua. Notandum vero qaod de 
immaculata seu pura doino eenleutia ad praedi-
ctum lavacrum aliquo modo perlinens converll 
polesl. Yalde namque solerler arliOcioseque sacer 
melodus, servalo lavacri tropo, sicul in loculiaao : 
divinuni regencraiionis lavacrum, sic etiani paulo 
aote : Lavacrum peccatorum purificaiiouem; pari-
ilcaiio naraque convenienier lavacro iuhaeret; airat-
liler auiem ignis, quo eget balneuni, praepoailo 

καλ ή ίδρυση έχ τών έςω πα,οελκυσθείσχ Ισω, %ι\ 
αφιερωθεί σα τώ Θεφ * έλέγετο δέ Ιδρύειν παρ1 "Ελ· 
λησι τδ τήν αρχήν καθιστών είς ναδν μετά τίμια; 
ακολουθίας νενομισμένης, τδ παρ* αύτοίς τιμώμενον 
έξ οίασούν δλως θεοειδές ομοίωμα είτουν άφίδρυμι. 
"Ετι ίστέον καλ ώς κατά τδν άχραντον ή ώς χαΟαρΙν 
δόμον έννοια δόξοι άν τρόπον τινά τοΰ προειρημένου 
λουτρό0 έχεσθαι * πάνυ γάρ δεξιώς φυλάξας δ Ιερ&ς 
έποποιδς τήν κατ' εκείνο τ ροπή ν, κα\ τεχνικώς χαθχέν 
τφ - λουτρδν τδ θείον τής παλιγγενεσίας * - ούτω χαι 
πρδ ολίγου έν τψ - λουτήριον χάθαρσιν άμπλαχημί
των * ή κάθαρσίς τε γάρ τψ λουτηρίψ εύπρεπώς παρι-
κολουθεί * ομοίως δέ καλ τδ πύρ ου δέεται τδ λουτήριον. 
Προθέμενος δέ νουν φίλον τοιαύτη έννοία καλ τδτέχνα 

vero sensu buic amico sentenliae, isio : τέκνα φω- Β φωτόμορφα, δ έστι λευκά καλ καθαρά» κατάτδ-λο> 
τόμορφα, quod esl, filii nivei ac puri; juxla illud 
Lavamini, puri estote, puriiicanles scilicel vesii-
menta vesira, quod est, exleriorem ac circumpo-
siium vcsttmenlum animae purganies ei lali lava-
cro dealbantes. Sic igilur bac inetapbora aapiena 
poela reeie producta, diciam immaculaiam doinuai 
illi accommodavil; siquidein, ul yesiimeiilum est 
ammoe corpus, ita quoque domus illius esl idem 
corpus. Itaque, sicui oponet tale veslimeMuoi 
purgare, sic etiaro caradem epiritualem domum 
mundare, qualeuus teraper ία ea raaneai inaugu-
ralionis gralia vel dcdicalionis, Spiiilus sancius; 
ut illa donjus et qua? suat et similes doiaua pwe-

σασθε, καθαροί γένεσύε - πλύναντες δηλαδή γραφι-
κώς καί τά ί μάτια υμών, δ έστι τδν Ιξω χαθήραν-
τες καλ περίθετον οίον ίματισμδν της ψυχής, χα\ 
λευχάναντες τψ τοιούτψ λουτρω. Ουτω γούν τήν 
μεταφοράν εκείνη ν άπσυθύνας δ σοφδς μελψδδς, 
ψκείωσεν εκείνη χαλ τδν είρημένον άχραντον δόμον 
είπερ ώσπερ ίματισμδν ψυχής τδ σώμα ούτω χα\ 
οίκος εκείνης τδ αύτδ σώμα. Αιδ καθά πλύνειν χρή 
τδ τοιούτον ί μάτιον, ούτω καλ τδν αύτδν πνευματι
κόν οίκον σαίρειν, ώς διόλου μένε ι ν ένοικισμοΰ χά
ριν έν αύτψ, είτουν έγκαινισμοϋ, τδ άγιον Πνεύμα * 
ίνα οίκος -ούτος χαλ οί κατ* αύτδν οίχοι τού ττροει-
ρη μένου Σ·ωνtτου νόμου τής χάριτ»ς το3 άγί̂ υ 

dicue Sion legis, gratiae Spirilus sancii, deaiructivse Q Πνεύματος, καθαιρετιχολ γένωνται οίκων ανομιών 
fiant domoruin iniquaruro, de quibue igilur apad 
David, sicat illa spclunca saacta naiivitaiis Cbrisli 
apeluncarum latronum scbolaai reprobavit, qu& 
probrum et objurgalionem babeni in saacio Evan-
gelio. 

143. Paris sicut a;qu* virtuiis esl Spiriias cum 
gnnciissimo Filio, necnon, ui diciuni esl, cum 
Paire; sed nou similis : hoc eoiro csl lwerews. Sip 
nequc siniilis subsiauliae, sed ejusdcai subsianliae 
(ουδέ όμοιοούσιον, άλλά ομοούσιο ν) vel, aliis verbia, 
consubstanlialis. Unde quoque consubstanlivui* 
Kilio Spiriium ibi dicii. Non autcra respuoudum 
dicere συσθενές, vel ταυτοσθενες, vel ταυτούσιον, 
et recta stiat isia aliaque similia. Evidens aulerji 
est bnpossibile csse Spirilum sanclum, Verbo con-
substantivum, non eamdera CIIJD illo doinum inba-
biiare. Iloc autem Πνεύματος φάος, ob festiviUu» 
babetur lumen. Perperipbrasiin vero dicium est : 
pro Spiriiu natnque sumpiuiu. Ει ibi pociice lo-
quiiur poeta : fignra namque poeiica esl peripbra-
sis. Sive autem quia dicai : inhabitai Spiriiua, 
Juxia illud : Spiritum rectuminnova in visceribui 
ineis; sive Spirilus gralia, sive Spiriius iuniea, 
baec uni senteuliaj consecranlur. Si vero Spiiiias 
lunien dicbe domui divinc prseparalx iusidcl, a 
i)co prohide juxta David isla domus esi ccnslrucia, 
in quatn non fruslra laboraverunt aidificanies, 
ejusque lucidae ponie Dco paraix sunt ad liberam 

τών παρά τψ Αα6\δ, καθά χαλ σπήλαιο ν άγιον έχεί
νο τδ τής γεννήσεως τού Χριστού σχολήν χατε̂ τ)-
φίσατο σπηλαίων ληστρικών, Α έν τφ άγίψ Εύαγγε· 
λίψ έχει μομφήν καλ έλεγχον. 

ρμγ'. Όμοσθενές δέ ώς καλ ίσοσθενές τψ άγιω-
τάτψ ΥΙψ τδ Πνεύμα, ούτω δέ καλ τ ψ Πατρλ xafti 
προεγράφη * ού μήν δμοιοσθενές * αίρεσις γάρ το--
τό γε # ούτω δέ ουδέ όμοιοούσιον, άλλά δμοούπον, 
είπείν δέ άλλως, συνούσιον * δθεν καλ συνουΜοηί-
νον ενταύθα τψ ϊ ίψ τδ Πνζύμα φησίν * ούκ άποΏη-
τον δ» χαλ συσθενές είπείν, καλ ταυτοσθενές %Λ\ 
ταυτούσιον, άλλά όρθά πάντα ταύτα καλ δσα τοιαΟ-

D τα. Δήλον δέ ώς αδύνατον τδ συνουσιωμένον τψ Λό
γψ άγιον Πνεύμα μή τδν αύτδν έκείνψ δόμον οίχείν' 
το δέ Π νεύματος φάος, διά μέν τού φάους έχβται τής 
εορτής * περι-έφρασται δέ. Άντλ γάρ τον Πνεύμα
τος είληπται ' καλ ποιητικεύεται χάνταύθα ό μελω
δός* σχήμα γάρ τι ποιητικδν καλ ή περίφρασις. Είτεέε 
έγκατοικίζεται Πνεύμα είποι τις κατάτδ, Πνεύμαεύ-
θές έγχαίνιαονέν τοίς έγκάτοις μου * είτε Πνεύματο; 
χάρι:, είτε Πνεύματος φάος, μι$ έννοίφ ταύτα καθα
γιάζονται. Εί δέ Πνεύματος φάος τψ (Ιηθέντι θεοσχευ-
άστψ δόμψ έγκατοικίζεται, θεόδμητός τε άρα ό τοιού
τος οίκος κατά τον Δαβλδ,είς δν ού μάτην οιχοδουοΟν-
τές τίνες έ κοπιά σαν, καλ αί κατ' αύτδν φωταγωγοί 
Ούραι, θεψήσκηνται είς άχώλυτον φωτδ: είαδοχήν, 
ο^ερ εκείνος άκτινούολεί * καλ φάους πνευυ.ατ;χού 
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ί τοιούτος £όμυς πέπλησται, ού* νυξ ούκ o!os κατα-
«ννίσΟαι. 

ρμδ*. Τούτων ούτως έχόντο>ν, Ιπεισιν ήμίν άνα-
δρομούσιν, εί* την άρ/ήν τού εξηγημένου τροπάριου 
Ο-ωρησαι μήποτε ούκ Ιξ ανάγκης δ θεδς Ιάτο κατά 
τ̂ ν μελωδδν φ ρίνας τάς των αποστόλων · ο! καθά-
«βξ όλοψοχως αύτφ ένωθέντες καθαρολ πάντες ήταν 
m i τ£ν εκείνου λόγον, δίχα Ινδς τού επαράτου 
ImJoV άλλά φρένας ετέρας δυσιάτους έν τω άμαρ-
τάνειν, χαλ ούτως εκείνα ς Ιώ μένος έαυτψ κατεσκεύα-
ζ* δόμον αποστόλων, ήγουν αποστολικού, οδ οίκονό-
μο; δηλαδή κατέστησαν ο! απόστολο·., ώ;κα ; έργάτσι 
δούλοι πιστοί καλ φίλοι, κοινωνολ ύπδ οικοδεσπότη 
τεταγμένοι τω θεφ. ΕΙ δέ δόμον εΤπεν ένικώς καλ 
ού δόμους πληθυντικώς, ού θαυμαστέον ημάς ένθυ- ' 
μοομένους τήν μίαν άγίαν καθολικήν καλ άποστολι-
κήν Έχκλησίαν, τδν τού θεού δόμον, τδν διά μέσης 
τής εκκλησιαστικής λέξεως εμπεριεχόμενου τφ 
αγιωτάτω συμβάλω της κυσμοσωτηρίου χριστιανικής 
τίοτεως· 

^Srj; έκτης είρμός. 
XIΥ. Ίλασμδς ήμίν, Χριστέ, καλ σωτηρία 

Ό Δεσπότης δλαμψας έκ τής Παρθένου, 
"Ινα ώς προφήτην θηρδς έκ θαλαττίου 
Στέρνων Τοινάν τής φθοράς διαρπάσης 
"Ολον τδν Αδάμ παγγενή πεπτωκότα. 

ρμε'. Ασυνάρτητος ή έννοια τούδε τού είρμού-
«ρδς τά τής παμφώτου εορτής, βραχύ τι παντελώς 

JCOSTALEM DAMA5CENT. Γ,Γ8 
Α luminis nccoptioncm, (|i|o<J illc irradial ;et spmiali 

luniinc lalis npleta csl domue, coulra quam uox 
gtoriari nesck. 

144. His igilur iia &et>e babenlibus, nobis oc-
currii redeunlibus atl initium cnarralx etmplix 
spcculari ne forle non nccessario Deus, jaxia ρ >e-
tam, apoatolorura peclora sauarcl; qui scrael om-
niiio ipsi uniii, puri omnes erant juxta ipsms 
verbum, excepio uno Iradiiore Juda, sed alia pep-
lora,a peccato curalu difficilia, hircque sic eaiians 
sibi praepararel doniuro aposlolorum sive aposlo-
licam, cnjits oeconomi sane conslUmi sunl apo-
sloli, tanquani operarii, servi fidelcs el amici so-
ciali, sub Doiuiuo domus ordinati Deo. Si vcro 
domum singulariler dixit ti non domos iti pluraii 
numero, nobis non eat miraoduoi, recogilaniibus 
uuam esse sanctam caibolicam ct aposlolicam 
Ecclesiam, Dei domuni, quae incdia Ecclesiae dic-
tione, sanctisaimo symbolo fidei cbristianx, muadi 
servatricis, coinprebcndilur. 

Ifirmut odce uxloe. 
Propiliatio nobis, Chrisle, et salus 

Praesens Hluxisii ex Virgine, 
Ut, lanquam propbetam ex ferte mariita» 
Pcctoribus Jonam, a corrupltoue eriperes 
Tolum Adam cum oipni genere cadcniein. 

145. Non cobseren* bujus nexus 6enlenlia curn 
reliquis lucidissimac feslivitatis, cum ad baac onk 

εκείνης θιγγάνουσα κατά τδ, "Ελαμψας έκτης Παρ- Q n i n ° paululiun atligit seranduro islud ί Luxisli dc 
flivou, δηλαδή ής προλογίσας τδν ύπερφυή τοκετδν, 
εύβΰς ώς έχρήν ασχολείται είς τδ κατά τδν Ίωνάν 
τέρας τδν συστάτην της έκτης ψδή,% πρδς δ παραβο-
)ιχώς εικάζει τά τού Αδάμ, λέγων ούτω · Χριστέ 
ό όεσπότης, Ιλασμδς ήμίν καλ σωτηρία έλαμψας 
ix τής άειπαρθένου Θεοτόκου. Διά τί ; Συγκαταβάς 
xil ταπεινωθελς ές τοσούτον, ώς δι* ημάς γενέσθαι 
χα\ άνθρωπος ύ τ\μών πλάστης, Γνα δηλονότι καθά 
τδν προφήτην Ίωνάν, δς προετύπωσ· τήν έκ ταφής 
τριημέρου άνάστασίν σου, τεραστίως περιεσώσω έχ 
τών στέρνων τού θαλαττίου θηρός · θήρες γάρ καλ τά 
χί;τη · ουτω καλ τδν Αδάμ δλον διαρπάσης έκ τής 
φθοράς-, παγγεννή πεπτωκότα. "Ολφ γάρ τω Αδάμ, 
ήγουν πάσυ τ$ έξ Αδάμ άνθρωπίνη φύσει, καλ 

virgine; de cujus sane pracclara eupernaluralique 
progeaie proiocutas est, slaiim, ul oporiebat, ap-
pticat auctorem eexli carminis ad zonas prodigium ; 
juxta quod parabolice depingit rcs Adami, sic di-
cens: Cbriste dominator, propitiatio salusquo nolis 
c Deipara seaiper Virgine lnxisti. Quomodo? Des-
cendisii nobiscum cl bumiliatus es, ui propler no& 
et boroo fieree, qui nosler es crcator; ul sane sicut 
prophclam Jonam, qui pra?figuravii luam e luniulo 
posi Ires dies resurreclioucm, miraculose eri-
puisli devenlre roariiimae ferac; ferae nanique suni 
ceie ; aic eliain lolum Adam, universe lap$nm, ο 
perdilionc subduceres. Toii cnim Ad.nn, sive 
cnncUft qua? venit e.x Adam hunianae nalur», toli 

Zijj δέ κατά ψυχήν, δηλαδή άλλως καλ σώμα, εδόθη Ο vero secnndum aniniam et alio aane niodo secun-
oik τήν άδαμιαίαν άμαρτίαν έπιτίμιον, καλ πάν

τες εκείθεν φθορ£ υποκείμενοι έπανεσώθημεν είς τδ 
έρχαϊον διά τής γεννήσεως τού Χριστού. 

ρμς7. Καλ τοιαύτη μέν ή τού είρμού έννοια * τινά 
δλ αντίγραφα άντλ τού Ιλασμδς καλ σωτηρία, ίλα-
εμδν καλ σωτηρίαν έχουσι κατά πτώσιν αίτιατικήν, 
ίνα λέγη ό μελωδδς δτι ίλασμδν καλ σωτηρίαν ήμίν 
λάμψαι πεποίηκας. Σεμνότερα δε ή πρώτη γραφή· 
Μόχρημαγάρ ίλασμδς καλ σωτηρία έστλν ό Χρι-
οτός. Ίλάω δέ έστι τδ θέμα τού ίλασμού, δθεν καλ 
το ίλάσασΟαι * (5ήμα δέ ούκ εύχρηστου πραχθέν έξ 
αυτού τδϊλημι ώς ίστημι, παράγει τδ ίληθι, καλ ίλα-
Οι, και τδ ίλήκοις, άντλ τού ίλεως είης. 'Π δε παρσ-
Τϋ>γη τοΰ ίλάω καλ τών συστοίχων αύτω περιττή 

dum corpus, ultio dala cat; et onincs cxindc cor -
ruplioni snbjecii in prisliuum staluin per Cbrisli 
n.itiviiaiem rediutcgrati sumas. 

146. Talis csL nexue sentenlia ; quxdaai aulem 
exemplaria pro ίλασμός ct σωτηρία, ίλασμόν et 
σωτηρίαν per casum arcusalivum babrnl; ut dical 
pocta : propitialionem el salulein nobis luocre fc-
cisti. Augiisiior auleni prima senlontia esl : propi-
tial!o nainque rcipsa ac salns cst Cbrislus. Ίλάω 
vero, unde quoqne venil ί λάσα σθαι, radix csl τού 
Ιλασμού. Verbum autem non connuode facinni cx 
ipsa ίλημι lauquam ίστημι, dcrivalione dai ϊληθι, 
el ίλαθι, οι ίλήκοις, pro , ί),εω; εΓης, propilius oslo. 
Derivalio aulcm τού ίλάω ipsiusque consurlium bie 
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stipcrflue nunc exponcretur: ex verbo Ιλάω, ίλάσω, Α ενταύθα νυν έχ* εύήναι * έχ του Ιλάω, ίλάσω, νΛ. 
tommuniut verbum ίλάσκω veait. Qaead aulerfi 
Vocem σωτηρία, scito quod vox σωτήρ, cujue esl 
derivatio σωτηρία, ex extranei* ad res noslraa di-
vinae egt deducla, sicul et βασιλεύς. Altfcis enrm 
populara regimen preferenlibiis, nec tameo baud 
Ignoranlibus regiam polestalein aliis roeiiorem esso 
poiestalibas, Jupiter cognominabatur [βασιλεύς, 
quasi diguua notf esset bomo qui rct eseet inler 
tpsos; et ipsfcin nominabaai σωτήρα, cui cliam 
κρατήρα cognomen in coaviviis imponebant. Ver-
bum aulem έλαμψε ν ul de sole pronnnliavit; juxta 
quem augustigsima Deipara coelum est, ex qno ju-
etiliae Sol illiixit. ATiis auiem vctbis* ex qua, veltit 
lucida nubea et liafec salularia, illuminalio venk et 

νότερον 0ή μα τδ ίλάσκω γίνεται. *£v δέ τω οωττρι 
Ιστέον οτι καλ δ Σωτήρ, ού παρώνυμο ν ή σω:ηρ(ι, 
έχ τών έξω παρεϋκυται είς τά καθ" ημάς Θει6ια:α< 
χαθά χαί ό βασιλεύς. *Αττιχοίς γάρ δημοχρατείίΟιι 
μέν προηρημένοις, ούχ Τ}γνοηχόσΐ £έ κρείττω είναι 
τών άλλων άρχων τήν βασιλιχήν, 6 Ζευς έκεχαλείτο 
βασιλεύς, ώς μή άξιον δν άνθρωπον έν αύτοίς βασι
λέα είναι * χαλ σωτήρα αύτδν ένόμιζον • tj> ta\ 
κρατήρα ίστων έν συμποσίοις έπώνυμον · Τ6 
έλαμψεν ώς έπ\ ηλίου είπε * καθ* δν ούρανδς ή υπέρ-
αγνός Θεοτόκος, έξ ού δ τής δικαιοσύνης Ιλαμψεν 
"Ηλιος, Φράσαι δέ καλ άλλως, έξ ής οία νεφέλης <ρω-
τεινης καλ τοιαύτη σωτήριος λάμψις γέγονε, χαλ 6 
σωστικδς ημών ύετδς ί^όάγη έπλ γής - Aioxalr.p<i* 

ealvificans nos imber super lerram Srrupit. Ideo Β x p i v t τ ή ν τοιαύτην λέξιν τού έφανας, ή πέφχνας, 
pralalii hujusmodi dictionem istis : έφανας, aut 
πέφανας, aut ήσταψας, qtfje sant ipsse splendidie 
dictiones. 

147. flic ihsuper advertendum nubero inoJo 
roemoralaro non simpliciler eiyoion babere juxta 
qualecunqae nebulum, veluti nigrana ac tenebro-
*aai, aed, ut ila dicam, juxia nebuluro solare, taiw 
qnam obumblrantem tnlra seipsam verltalis ae 
jtisiilije solem. Vox autem δ Δεσπότης admiraiive 
dicta €Sl, siquidem hic dominator ila lllnxit servis, 
fiibil durum osiendens. Diclio : ex Virgine, cogi-
tarc suggerit verbiun Ιλαμψας, non sccue ac In-
carnalus es e Virgiue pufitaie eplendenta; sicque 
Jumine galulis nos in peccatorum tenebris jacehtcs 

ήστραψας, αί φαεινά! καλ αύταί είσι λέξεις. 

Ρ'ΐζ'. ίία^ασημαντέον δ* ενταύθα τήν προσε/ωι 
μνημονευθείσαννεφέλην ούχ απλώς έτυμολογείοΟιί 
κατά τι νέφος τδ προστυχδν, οία δνοφεράν τιναχιί 
σκοτόεσσαν, άλλ* ώς ούτως είπείν φερωνύμως νέφοε 
ήλιόεν, οία σκΛάσαν ένδον αυτού τδν τής Αληθείας 
χαλ δικαιοσύνης ήλιον * τ^ δέ δ δεσπότης ίαυμαοτι-
κώς είρηται, εί ό δεσπότης ούτω λάμπει τοίς δού-
λοις μηδέν τι παραδεικνύς άγριώτατον. ,Τδ δέ έκ 
τής Παρθένου νοεί ν υποβάλλει τδ έλα μψας, δμοιον 
τδ) έσαρκώθης έξ άειπαρθένου φωσφορούοης ή 
άγνεία · καλ ούτω φωτλ σωτηρίας ημάς τοΰ; έν σκό-

circunifulsisli. Per expressioneiti Vero τών στέρνων C τ £ 1 αμαρτιών περιηύγασας * διά τών στέρνων δετοί 
κήτους τήν εκείνου κοΛίάν ώς μητρικώς ένε/ώρει 
δηλοί. Πάντως δέ στέρνοις καλ κοιλία τοιαύτΐ) ύ 
κατά τδν $δην είκαστέον * δθεν φυγόντες έτΰχομεν 
Αναστάσεως · καί πως λέγει δτι έκ παρθενιχής κοι
λίας λάμψας ώ Δέσποτα Σώτερ Χρίστε ήλιοέιδω;, ίχ 
κοιλίας $δου θάνάτηράς έξέσπασας ημάς, κατα τ*ν 
πάλαι ποτέ τύπον τού προφήτου 'ίωνά. Ίστέον & 
&τι τδ στέρνων είχε σπλάγχνων είπείν. εί μή r.poxi-
τελήφθη έτέρω μελφδώ. *Ορα δέ τδ φθοράς διαρπά-
σας πάνυ άστείως λεχθέν καλ τεθα^ημένως Ιιή 
Σωτήρος Χριστού. #0 γάρ τά σκύλα τού καθ1 ημών 
ποτε δυνατού άρπάσας, ούκ έμέλησε καλ τδν Αδάμ 
τής φθοράς άφαρπάσαι · Αρπαξ άπιστος εύδοχήσα; 

τού κήτους, ipsius venlrem, ut materno more l i -
eebat, significat. Prorsus aaiem hujusmodi pec-
toribus ac venire, quae sunt iaferni flgurale cogi-
tanda siint; unde fuga liberali resurrectionem 
Obiinuiaius; et aliqtio modo dicil : Qnoatam e 
venlre virginati eicut sol illuxtsti, dominntor ac 
SaWator Cbrisie, detentre inferni mortifero croisli 
nos, Jaxta velcrcm typom propheta? Jonae. Scien-
dum aaiem qttnd pro στέρνων dicere poiutsset 
σπλάγχνων, nisi jam ab alio melodo praeventua es-
f»et. Viile vero dicUonani : φθοράς διαρπάσας, de 
SaWaiore Cbristo prorsus festive fiducialiterque 
adbibitain : qui etiiro praevalenfis ollm conlra nos 
apolia diripuit, aoa prajierinisit quin etiam Adam ^ Χ χ η 0 ή ν Λ Ι καλ αυτός · ίς καλ ημάς έδίδαξεν άλλα τε 
s corrupiione subriperel ; optiiuiis faplor el ipse 
vocari conieatos, qui nos docuii, ptvrter alia ea-
iularia, rapere tempus, quod, eicul aliquis sapicns 
dixit, pretiosiseimus eai aaniptus. Noium est auiem 
linguae perkts quOd τδ άριτάζειν leonu:ii, ieopar-
doruro, aliorumque siittilium proprium posilum 
esl. Uoc autem : Toium Adam, teferri potest ad 
td : lapsum; ut inielligatur lapsns Adam tolus, ani-
ma qaidem ob peccatum, corpore vero propier 
condcmnaiionem moriem ; cujus liberatio HOII 
urai nibi pcr Salvatoris nostri Jeau Chrisli rcsnr-
rcciionem. 

148. Ni>landum auiom quod sanclissimus Da-
biaeccnus lapsam nosliam naiuram redintcgralam 

άρπαζε ιν σωτήρια κα\ αύτδν τδν καιρδν, τον καθά 
τις έφη σοφδς, πολυτελέστατου δαπάνημα. Γνωστόν 
&έ τοϊς περλ λόγους δτι τδ άρπάζειν λεόντων, xâ  
παρδάλεων, καλ άλλων τών κατ* αυτά ίδιον τέΟειται • 
τδ δέ δλον τδν Αδάμ δύναται διαβιβασθήναι καλ εί; 
τδ, πεπτωκότα · ίνα νοήται πεπτωκδς ό Άδαμ όλος, 
ψυχή μέν ίιά τδ ήμαρτηκέναι, σώματι δέ οιέ τ1, 
κατακριθήναι θάνατον · ού λύτρωσις ούκ ήν εί μή 
διά τής του ϊωτήρος ημών Ιησού Χριστού έξανα* 
σΐάσεω;. 

ρμη'. Σημείιυσαι δέ δ:ι δ μεν άγιώτατος Λιμ»· 
σκηνδς τήν πεπτωκυίαν ημών φύσιν άνοιχοδομΐ!^ 
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ναι είπεν άναστάντος τοΰ, ώς ό Ίωνάς προδιετύπω- Α fiiisse dixit, resurgenle, qui, tleiti Jooas praefi* 
es, παθόντος καλ ταφή δοθέντος καλ έν τή κοιλία τής 
γης γενομένου Χριστού* · ή δέ παρούσα φδή σωΟήναί 
φησιν άφαρπαγέντα φθοράς τδν Αδάμ πεπτωκότα, 
Χρίστου λάμψαντος έκ τής Άειπαρθένου * δεξιώτα-
τατής μελωδίας ανατεθείσης τδ αύτδ καλδν εκεί μέν 
tjj θίοαώμω ταφή τοΰ Χριστού τ*, έπισφραγιστική 
τής ημών σωτηρίας * ενταύθα δέ τή καταρκτική 
τον αωθήναι τδ άδαμιαϊον φύραμα γεννήσει εκείνου* 
έν οίς ταυτόν έστιν έκ χοδς είπείν άνοικοδομηθήναι 
ήν κατ* άνθρωπον ούσίαν, δ έστι φύσιν κατά τδν 
Διμασκηνον, καλ έκ φθοράς άρπαγήναι τδν δλον 
Αδάμ * συμβιβάζοντος τ ο 0 βίρμού και τδ κατά τδν 
Ιωνάν, είς τινα δμοίαν έκείνψ έννοιαν, ώς δύναται 

garavit, passus esi et luimjlo credilas et in veoire 
lerr* positus, Christo : praeseng aaiem carracn 
lapsum Adam, e corruptione rapium, ait Cuisse 
gaftaluai, cum Gbriaiua e aeroper Yirgine luxit, 
meiodia idem bonum eommode iribuente illic qui-
dem venerando Chrieli aepulcro saluiis nogtraa 
gigilfo; bic aulem iecipieiUi massam Adamiiicain 
galvare, nativilali ejaa, : ia quibus idera eet ex 
bomo restauratatn fuisse aubstanliam hominig, boe 
eef, natnram, juxla Damascenurm ei ex corru-
plione fuisae rapium lotam Adam juxta nexum, 
qui quod ad Jonam atliaet, conciait cuidam illi 
aiaiiti gentenlhe, ut concipere poieat ia diviius 

διαοκευάσαι δ τά θεία σοφός. Δοκεί δέ ή μέν εκεί 0 sapteng. Videlur autera illie post caaom realau 
μετά πτώσιν άνοικοδομηθείσα θεία ουσία, πτώμα 
χοϊχδν δηλούν τδ είς αύτδν τδν $δην ' ό δέ ώς είρη -
ται πεπτωκώς Αδάμ, έμπτωσιν ώς είς δλδην τήν 
χοιλίαν τού κήτους · είί δέ τδ παγγενή χρησιμεύει 
χατά τε γραφήν καλ κατ* έννοιαν ή ψαλλομένη παγ-
γενής κατάρα τής προμήτορος. 

Τροχάριστ χρωτογ Γης έκτης φδης. 
XV. Ίμερτδν ήμίν εύθες έν τοίς έγκάτοις 

Αίωνίως έξουσι πνεύμα καινίσοις, 
Πατροπροβλήτως πάντοτε ξυνημμένον, 
Ύλης απεχθούς καυστικδς μολυσμάτων, 
Τύπου τε παντδς ^υπτικδν παντοκράτορ. 

ρμδ*. Καθαρώς τδ παρίν τροπάριον τήν τής εν
νοίας αφορμή ν έκ τού πανσόφου έχει Δαβλδ, ού θεο-

rata divina gubgtanlia, terreairem casum ki ipgtim 
infernum indicare lapgnm : lapaus autem, utdiclum 
eai, Adam, lapsum, tanquam in inferniim, in ceii 
venlrem. Huic autem : παγγενή, aervire potcgt 
quoad scriptuin el quoad sensum, psalmig celebrala 
παγγενής avi» maledtclio. 

Troparium primum od<e texta. 
Oesideratum nobig rectum in iaterioribiis 

jEtenx; babiturig Spiriluni ianove3, 
Α Patre procedeatem undique copulatnm, 
Maleriae inimicae combustilera inquinalioneui, 
Sordigque omnig purgativum, ο on&nipotens. 

109. Puram bojug genteniiaa originem prttaen» 
gtropbe tenet e gipieiitisgitno David, queai, cma 

χλυτήσαντος καρδίαν αύτώ καθαράν κτιοθήναι, καλ C peiiviseet a Deo eibi cor miiaduro creari, gpiri-
τνεύμα εύθές έγκαινισθήναι τοίς έγκάτοις αυτού/ 
χαθά καλ προεγράψαμεν, παραφράσας ό μελωδδς 
ύκερεύχεται είς κοινδν, ούτω πρδς άκολουθίαν έορ-
ταστικήν παραμιγνύς καλ θεολογίαν · ΤΩ παντοκρά
τορ Αόγε, καινίσοις είθε τοίς έγκάτοις ημών τών 
χριστιανών πνεύμα ίμερτδν καλ εύθές, δ καλ αίω
νίως εξοιμεν * ίνα ώς τδ Αγιον Πνεύμα συνηπταί σοι 
άε\, ούτω; ή χάρις σου μένη δια παντδς μεθ* ημών 
!ως συντελείας αίώνος, ού μεταμελομένου εί μή 
φθάααντες ημείς πταίσομεν, ουδέ δίδοντος πνεύμα* 
τιχφς πρόσκαιρα. Είτα φιλοσόφων θεολογικώς, λέ
γει πάντοτε τδ άγιον Πνεύμα ξυνήφθαι τφ Π φ 
καλ Λόγψ τού θεού πατροπροβλήτως, έν τφ έκ τού 
Πατρδς δηλαδή προβεβλήσθαι καλ έκπορεύεσθαι 

tumqtie recmm in vigceribue suig innovari, quem-
admodum aaiea gcripgimus, commeataliig pocia, 
ad festivalem continuaiionem admUcens quoqtie, 
ibeologiam, sic communiter deprecaiur : Ο omiii-
poiens Verbum, minam ianoveg in viaccribitg nog-
irum Cbriftlianoruro apirilam desiderabilem »c · 
recium, quem in seinpileraam babeamus! u', sicul 
Spirilus ganclag lecuai eat semper uniius, sic tua 
gratia gemper nobiecum maneai ad gaKali con* 
eummalioacm, le non varianle nisi priug noa pec-
cemus, nec gpirilaliter momenlaaca danie. Deinde 
tbcologice pbilosopbang, ait Spiritum sancium sem-
per conjungi cum Filio Vcrboque Dci πατροπρο
βλήτως, in eo-qood aane ex Palre producitur (προ-

ως λόγφ συνωνυμίας μυστικής αμφοτέρων τούτων 1 βε^λήσθαι), cl proccdit, lanquam, myetica syiio-
ταυτιζομένων τών λέξεων. 

pV. Πρόδηλον δέ δτι συνήπται άελ τδ Πνεύμα 
καλ τφ Γίφ, χαλ ώς πάντοτε δ Πατήρ έν αύτφ, ού
τω χαλ τδ άγιον Πνεύμα • είτα καλ τήν ήμίν ένέρ-
γειαν τού αγίου Πνεύματος έν όλιγίστφ διασαφών 
6 μελφδδς, καλ παραδεικνύς πύρ καταναλίσκον εί* 
ναι αύτδ, καυστικό ν είναί φησι μολυσμάτων ύλης 
απεχθούς, καλ £υπτικδν δ έστι καΟαρτικδν £ύπου 
καντος, τού κατά νούν δηλαδή, δ δηλούται έν τφ* 
Καθάριαον ημάς άπδ πάσης κηλίδος · ήν κηλίδα 
χαλ δν £ύπον οί άπλουσάμενοι, καθαρολ τη καρδία 
χαλ ούτω θεόπται γίνονται, καλ φώς θεψ φίλον ώς 
ίμάτιον αναβάλλονται. Ίστέον δέ δτι τε έν παλαιοίς 
αντιγράφοις εύρηται 0ύπου φρενών τε (δυπτικδν 

nyinta, uiraqtfe' diciione idem sigaiflcanie. 
150. Hanifestum esl auiem qiiod etiam cnm 

FiHo gemper conjungitur Spirhug; et quemadmo-
dum Pater semper esl in ipso, sic eliani Spirilus 
aanctus. Deinde nobis eiiam sancti Spirilus efilca-
ciam breviasime manifegiaa<i bymnograpbus, ipsum-
que congumenlem ignem esse deinonstrans, uceniem 
esse dicit macularam odlogam maleriam, elucn 
tcnique seu puvgantem omneg gordes, illag scilicel 
quae gpeclanl ad mentero, quod in bnc (fentonstra-
(ur : Muuda nos ab omai macnla :.qua macnla 
qnaque aorde lavali puri aunt < orde gicquc Dciim 
videnles fiunt,1umenqueDeo cbarum tanquarn ve-
glimenium induunt. Sciendum cst auiem qaod in 
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antiqtii* eziMiiplaribus, invonitur : £ύπου φρενών τε , 
<5υ«τρΛν παντοκράτορ, qnodqu* slropbae scnlenlia 
prommpit cadera ac siroptue paulo supefioris in 
qulnto carmine, nbi Oel Terbtim sibi praparabai 
domnm, in qua Spiriius lumcn inbabitavit. Ui 
autem accuratius dicam, asscveraiionem illic posi-
lam, in precem hic mutavU poeia, oraiione facta 
it l nos bonum babeamue, quod antea pWlosoplnce 
in secunda illa strophe ct in tllius conlimiatinne 
exposuil. 

fSl.Supponendumestautem qιιOi^γκατoικίζoιτo f 

optaiive diclura fflic propter melrum, loco biijus : 
έγκατοικίζεται καλ ένοικεί, sacrum poctam ut en-
tbymema duplicanicm, induxii ad dircclc nunc 
afiquo modo precaadum ibique sic dicendum : Ο 
aiinnne Potens, postquam immacuiatam apostoli-
caroque domum tfbimeiipsi prjcparasli nos, innova 
nnbis Spiritum sancitim. Non aulem incominode 
quis dixerlt qnod cx praecedenti divino lavacro ct 
ex hujus lavacrt purfficaiione deduciiur liic o.liosa-
rnm macuiarum extisiionis sentcntia gpfriiualisque 
purgatio. Caeterum, omissa suppositionequod dic-
tum verbum καυστικού fucrit tratolatum tropice 
?x Spiritu fervenle, ex igucis eliampendet Imguis; 
• l ex hoc : Igncm consumenlem csse Spiiittim 
ganctum. Evideng esl aulem quod magis assalum 
prorsus t6 καίεαθαι quam τδ (ίύπτεσθαι; nec obli-
>iscendiim Hlam exusiionem odiosae macularum 
maleria, lanquam de matcriig adiilterinis in vase 
fasorio per Ignera velicmentem liquefaciis : omnis 
enim btjiiemadi materia, puris odiosa, posl fusio-
nem et exuslionem ejus quod illam ioedat , amaiur 
ei reqniriiar : quod etiam egregie patkur ille qni 
Splriias tgne probalur, el hac maculae delersione 
puriflcalQS exit, n l flt dc bis quae fullonica cene 
vel aliier sordibug absterguntur. Tslorum enim non 
est quamlibet exuslioncm gubire; islis auiem si-
miles sunt Davidici, qui lavari bene volunt, non 
lamcn gnslare quemlibet ignem. 

i52. Aticndciulum aulem ibi ne quando quidam 
ex nobis, sola tantum delcrsionc sordem deponere 
valenieg, poeiam cogamus ad nos in ignis carbo-
nes volvendos, ut sic concremata sorde dealbemur 
el ad Eticbaristiam redeamus. Vidimus enim nia-
nutergia ex filts amianli conlcxta, quem olim 
dicilur produxisse moaiana Carys^cs pelra , in 
quibus, CUDI profunda insedisset macula, facile 
cvanescebat per ignis combuslionem aut alias per 
deiersionera : ordinandi sunt in banc parificaiio-
iicm ill i qui ccleriler ex pura vila, non advertentcs, 
aliquandiu motali, poslea promptc coavertuntur si 
quis in camino fundit ipsis gpirilualem conslan-
tiam. Et ita sensus Iiujus slroplise cousliliilus sit. 
Oe recto aulcm Spirilu parum quidem, sed lairicn 
jani scriplum est. Nunc dicerc satis eril omnino 
quidera recio curvuin opponi, alias aulcm ciiam 
lorlnosum. Talia vero nec in spirituaUbus ad vi-
lam civilcm aliinenlibus probantur, si bouis ula-
mur moribn?. Iloic auteni desidcrabilQ feslivHalis 

CENSIS IIETROPOLlTiB Γ(Ι 
ταντοκράτορ, xa\ ort τροχοφίον έζώρμηται ή είρη 
μένη έννοια τοΰ πρδ βραχέων έν τή π έ μ - τ η ώξ|| 
ένθα δ τοΰ θεοΰ λίγος δόμον έαυτώ κατεσκεύζζίν, 5 
έγκατφκίσΟη Πνεύματος φάος · κα\ άκρ'.βεστερον ΤΑ 
είπείν, τήν έκεΓ άπόφανσιν ε:ς εύχήν ενταύθα ή/«ι 
ψεν δ με/.^)δδς, εύξάμενος Ιχειν ημάς δπΐρ άγαΟν. 
φθάαας έφιλοαόφησεν Εν τε τφ δευτέρφ έκείνφ τοο· 
παρίω» χαι έν τω έχείνου εΐρμώ. 

ρνα'. ΊΕσ:ι δ* ύπονοήααι κα\ δτι τδ Ιγκατοικί^οιτο 
εύκτικώς έκεΤλεχθέν διά τδ μέτρον, άντί τοΰ έγκα
τοικίζεται κα\ ένοικε ί, ενήγαγε τδν ίεοδν μ-7ω*)ν> 
ώς οίον έπενθυμηθέντα είς τδ έΕ όρθοΰ νυν εδξα· 
σθαί πως, κα\ ενταύθα τδ, r f l παντοκράτορ, χατα-
σκευάσας δόμον άχραντον άποατολικδν αοί αύτίΓι 
ημάς, έγκαίνισον ήμιν τδ άγιον Πνεύμα. Ούκ αν 55 
δυστραπέλως εΓποι τις δτι καλ έκ τοΰ φύάααντο: 
θείου λουτρού, κα\ τής τοΰ λουτηρίου καθάρσειος, 
παρείλκυτται ώδε ή τής καύσεως έννοια τών ά---
χΟών μολυσμών, κα\ ή πνευματική 0ύψις · άλλως oi 
τδ είρημένον καυστικών, δίχα γε τοΰ ύπονοήσαι με· 
τηνέχθαι τροπικώς Ικ Πνεύματος έμπύρου, κα\.τώ> 
π.ρίνων Ιχεται γλωσσών · και τοΰ, πΰρ καταναλί· 
σκον είναι καλ τδ άγιον Πνεύμα. Δήλον δέ οτι φρυ« 
κτότερον πάντως τδ καίεσθαι του ^ύπτεσθαι · χαί 
νοητέον τήν μέν καΰσιν τής τών μολυσμάτων απε
χθούς ύλης, ώς έπλ τών έν χωνεία τ ζ διά πυρί.; 
σφοδρού τηκομένων κ.βδήλων υλών. Πάια γάρ ύλτ. 
τοιαύτη απεχθής ούσα τοΐς καθαρείοις μετά τ* 
χωνευθήναι καλ καυΟήναι τδ μολύνον αυτήν, στέργετοι 
καλ άμφέπεται · δ δέ πάσχει έπαινετώς καλ πας ί 
πυρλ Πνεύματος δοκιμαζόμενος καλ καθαιρδμενο; 
τήνδε τοΰ ^ύπου έκπλυνσιν, ώς έπλ τών σμηχομέ ων 
ή κναφευτικώς ή άλλως όπωσοΰν. Τούτων γάρ άπεστι 
παντοία καύσις * τούτοις δέ έοίκασιν οί δαυιτικολ, 
πλυνείσθαι άξιόΰντες, ού μήν πυρός τίνος γεύσα^θαι. 

ρνβ'. ΠροίΞκτέον δέ ενταύθα μήποτέ τίνες οίοί τε 
δντες μόνω σμήγματι άποθέσθαι τήν ^υ πα ρ ία ν άναγ-
κάσωμεν τδν ποιητήν έπ' ανθράκων πυρδς καταστρώ
σει ημάς * ώς άν ούτω κατακαυθέντος τοΰ pύπου, 
λευκανθηαώμεΟα καλ είς εύχαριστίανέπανέλθωμεν. 

\ ΈΟεασάμεθα γάρ χ ε ι ρ ί μ ^ ^ ρ α μέτρα έκ μίτων 
αμιάντου ύλης έξυφανθέντα, ήν πάλαι ποτέ λέγεται 
χορηγείν καλ ή κατά Κάρυστον ορεινή πέτρα, «κς 
βαθύς έγκαθίσας £ύπος, (Jaov άπήρχετο διά πνρδς 
καύσεως ήπερ άλλως διά τοΰ ^υψασθαι. Tax-iov 
δέ είς τοιαύτην κάθαρσινχτούς έκ καθαρού βίου ταχύ 
άλλαττομένους ανεπαίσθητου κατά μικρδν, 
θάττον μεταβαλλόμενους εί τις καμινεύει αύτοίς 
πνευματικήν έμβρίθειαν · καλ ουτω μέν ό νους κα-
θεστάτω τούδε του τροπαρίου. Π^ρ\ δε εύθέος Πνεύ
ματος ολίγον μέντοι, προγέγραπται δέ δμως· νυν 
δέ ειπείν αρκέσει, δτι καθόλου μέν τφ εύθεί τδ xaji-
πύλον αντίκειται, και τδ άλλως δέ στρεβλίν · τά ίε 
τοιαύτα c-ύδέ έν τοί; κατά πολιτείαν πνευματιχοις 
ττα^^ηΐ'.άζοντα·. είπ:ρ εΰνομούμεθα · τω δέ τής έορ-
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της εύχταίψ Πνεύματι τω εύΟυτάτω, αντιθέτει το Α ^piriful reclissimo, opponilur d*moniuro ; qiiol 
διιμόνιον δ καλ τους κύκλω, ψαλμικώς είπείν, πε-
ριπατούντας περιάγει, κα\ ουδέν άγαθδν προς άλή
θειαν ευθύτητα ποιεί, άλλά στρεβλοί τά πάντα είς 
τδ ήμίν άσύμφορον, εί μή τδ εύθές άντιπράττέι 
Πνεύμα βοηθούν ήμϊν · διά τών εγκάτων δέ τής ψυ-
•/ης καλ τών χατ* αυτήν ποικίλων θεόθεν εννοιών 
αίνίττεται βάθος,, καθ1 δ σημαινόμενον κα\ δ Δαβίδ 
τοί,- αύτοΰ Ιντδς εύλογείν το δνομα Κυρίου έπιτέλ-
'/εται· δς καλ έκ τοιούτων βαθέων κεκραγώς τψ Κυ-
ρίφ είσαχούεται. Χρή γάρ παν άγαθδν ψυχικδν. μή 
έπιπόλαιον προφέρεσθαι, άλλ* οίκουρεϊν έν βάθει 
ταμιευτικώς, θησαυρού δίκην, φ καλ ή τον καθε'κα-
οτον καρδία σύνεστι κατά τήν άγίαν Γραφήν. "Οτι 
δε τδ έγκάτοις, έγκασιν έφη δ έν τοίς Ιξω σοφός 
ποιητής, δήλον τοίς είδόσιν · δς καλ τδ προσώποις ^ 
ιιροσώπασιν έγραψε ν ομοίως τδάστροις άστρα σι, καλ 
δνείροις όνείρασι. Τδ δέ μόλυσμα έκ τοΰ μολύνω παρη-
γμένον αναλογεί πρδς τδ μιαίνω μίασμα, καλ ήδύνω 
ήδυσμα * τδ δέ αίωνίως πρδς τδ πάντοτε άρμοστέον, 
ίνα δι* ευχής ήμίν είη, αίωνίως έν ήμίν τδ άγιον 
Πνεύμα είναι τδ πάντοτε συνημμένον τψ Παντο-
χράτορι. Τδ δέ £ύπου (δυπτικδν, Ιστι μέν ετυμολο
γικού τρόπου, Αττικής δέ κοινής γλώττης ώρμη-
ται· τοιούτον δέ καλ τδ λέγω λόγον, καλ ύπνώ ύπνον, 
χει τά όμοια. 

Tpostdpwr δεύτεροτ της έκτης φδής. 

ΧΥΙ. "Ορεκτδν αξίωμα τοίς άποστό).οις· Q 
Σιωνίταις μίμνουσι σήν παρουσίαν, 
Γνώρισμα Πνεύμα πατρογεννήτου Λόγου 
Αέσχην απηνή τών εθνών ποππυσμάτων 
"Οκιστα δεικνύς πυρπνόως καθιδρύεις. 

ρνγ\ Εύξώμεθα έν τω παρόντι τροπαρίο) περι-
τυχείν αντιγράφω άσφάλτω. Οίς γάρ ένεκύρσαμεν 
ούχ έστι μέμψιν άξίαν έπενεγκείν * τψ τέως δέ γρά-
ψαντες πρδς τά παρευρημένα δπως ίσχύσομεν, ύσ
τερον δτε δρθή έκδόσει περιτευξόμεθα, τότε άνα-
χάμψομεν τδ ούκ ευθύ. Αέγομεν ούν άφορμάς είλη-
φότες έκ τίνος προύπάρξεως, δτι δοκεί πρδς τδ άγιον 
άκοτεινόμενος Πνεύμα δ μελωδός, λέγειν ούτω πως ' 
Ό Πνεύμα άγιον, γνώρισμα τού έξ άναρχου Πα
τρδς γεννηθέντος Υίου τού θεού, Ό ; γάρ δ Υίδς 
ήμίν τδν Πατέρα γνωρίζει, ούτω σύ τον Υίόν* *Ω D 
πάνυ όρεκτδν αξίωμα τοίς άποστόλοις τοίς έν Σιών 
χαθημένοις καλ άναμένουσι τήν παρουσίαν σου καθά 
«ρηγγέλθησαν, σύ ώς θεδς πυρπνόος, και δι* αύτδ 
φοβερός, δεικνύς τήν λέσχην καλ τήν δμιλίαν τών 
κατά τά έθνη τά μή πιστά ποππυσμάτων · δτι ούκ 
Ιστιν εκείνη πνευματική, άλλά απηνής ώκιστα καλ 
συν ούδενλ πόνψ καθιδρύεις τούς εθνικούς · ήγουν 
απλώς καθίζεις καλ ούτω κατασιγάζεις καλ άκινη-
τίζειν ποιείς, ώς μηκέτι μέθη ν είναι νομ/ζειν τήν 
άποστολ,ιχήν Ρητορεία ν · και τοιούτον μέν ώς έκ τών 
καραπεσύντων αντιγράφων ήρανισάμ'θα νουν δη
λούντα, ώς έν όλίγψ φράσαι, οτι *Ώ άγιον Πνεύμα 
τήνέθνιχήν φλυαρίαν ταχύ ώς θ:ος παραδειγματί-
" ς , χατέπαυσας. Εί δέ τδ πυρπνόως έπί^ημά 

hac ct illac ambqlantes, ut cum Psalmis- loquar, 
circiimdjioit, nec ullum bonum juxla verilalem 
rcdiludine facit, so<j omnia delorquet ad noslrum 
incommoduin, nisi spiritus rectus, nobis auxiliiitn 
prscsiaus, obsiglat. Per animas visccra variarum 
ipsins a Deo cogilalioaum profundttas insiaaatnr, 
juxta qnod gigaificaltim David liis quae intra ipsuro 
gtinl, ul nomen Domini benedicani, pracipit. E l 
etiam, erxim ex talibug profundis claniavit. ad Do-
minum, exaudilur. Oportet eaiin pmna bnttum 
animae non ad supcrficiem proferri, sed preljoga 
domus in prolundo cuslodiri, sicut ibesaumm, 
cui juxla sacram Scripluram, uniascujusque cor 
apponilur. Quod aulem vocem έγχάτοις, έγκασιν 
dixil sapiens apud exterog poeta, viris dociis notum 
est : gimiliter scrlpsit προσώπασιν pro προσώποις 
άστρασι pro άστροις, ci όνείρασι pro δνείροις. Vox 
autem μόλυσμα e verbo μολύνω derivalur analogico 
ciun : μιαίνω μίασμα, et ήδύνω ήδυσμα. Advcr-
bium αίωνίως juxla πάντοτε accoramodandum est, 
ui nobis sit ia volo scnipcr (αίωνίως) in nobis eese 
Spirilum sanclum, qui sumtoo dominalon seinper 
(πάντοτε) conjungilur. Iloc autcm £ύπ'>υ ^υπτικόν, 
est quidcm elymologicus Iropns, Allica vcro com-
immi lingua forir.atiir. Talia sunt : λέγω λόγον, 
ύπνώ Οπνον, ct similia. 

Tropariiiro stcundum odm $exUf, 

Appelibilis digiiilas aposlolis : 
Sionensibus, exspcctanlibug uiam prsegenliam, 
Nota, Spiritug geniii a Patre Verbi, 
Nugas inficelas blanditiaruai gemium 
Celeriler monslrans, in illis inslar ignis insides. 

453. Gloriari possumos in hac gtroplie uog 
occurrisse tulo exemplari : hig eaim quibaa obvii 
fuimus nihil exprobalioae dignum inferri poiesl. 
Hucusque vero cum secundum invenla, quomodo 
valeremug, scripsimus, postca eum ediiioni rect* 
occurremus, lunc quod noa esl rectum corrigemus. 
Dicimua ergo,exordium exquibusdarn praceunlibug 
muluati, quod videtur ad sancUim inieolus Spiri-
lum poeia iia quodammodo dicere : Ο sancte Spi-
riius, Fili i Dei, ex Paire principium nescienle 
genill, rcvelalio, sicat enira Filiiig nobis revelal 
Patrem, sic el lu Filium; — Ο dignatio valde de-
girabilig aposlolig in Sion sedentibas exspeclami-
busque luam, ut ipsia eal promigga, praesentiam; 
Ια tanquam Deus igniflans (πυρπνόος) et ideo ire-
inendus, ostendens relale ad eihnicos non fideles 
geductionem, sermocinalionem acconversationcm, 
quod non esl spiritualis, sed crudelis, prolinus et 
absque ullo labore illos ad tcrram prosiernis, sive 
gimpliciler sedore, sicque silerc ac aine motu esse 
cogis, ut jam non putenl cbrielalem esse aposlolo-
rum eloquentiam. Talem equidem ut ex praeler-
lapsig cxcmplaribug eniimus sensum sigaiiicantem, 
ut breviicr loquar, isltid : Ο sancte Spirilus, cllini-
cain garrulkaicni cito lanquam Deus sligmatc ao-
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tam, eonlinnisti. Si yero πυρπνδως adverbium Α Ιστιν, ή τδ δεικνύς άλλως γράφεται, ή τδ καθιδρύει: 
eal, vel δ ικνΰς aliler scribilnr, vel καθιδρύεις se-
cnnda persona non est, nec siinpliciter sessionem 
ac quietem significai, sed, ui paulo aaie demoaslra-
tum esi, sacra cst diclio, ttt in dedicadonem 
vel in solii inauguraiionem dederit Deus flos iflu-
ntiaari. 

154. Oonnm atftem videri possei stc eiiam no-
tavl pfacseniem slropben : Ο sancte Spiritue, 01 
diolum esl in iribus ex ordine versibus significa-
lum, iu deroonsirana ut Deits sanctis aposiolis, 
ai*e taaquain docior manifestaas qaalia aibilent 
cibnici, qualia vero tbeologica doceant discipuli 
Dei, boc aulem oslendens per linguas igneas et pcr 
vebcnientem flatutn, sanctos apostolos conslituis, 

ούχλ δευτέρου έστι προσώπου, ούδε απλώς κάθιομα 
κα\ άργίαν δήλοι, άλλά ώς καλ πρδ δλ(γων δεδήλω-
ται, Ιερά λέξιί έστιν, ώς 1π\ έγκαινίου ή άνθρονι-
σμού δοίη δ θεδς διαφωτισθήναί πόθεν ημάς. 

ρνδ'. Αόξοι δε άν καλδν είναι νοήβηναι κα\ οδτω 
τδ παρδν τροπάριον · Τ 0 άγιον Πνεύμα, ώς έ^Οη 
Ιν τοις τρισλ καθεξής δηλούμενον στίχοις, σύ δει-
κνυς ώς θεδς τοίς άγίοις άποστδλοις, ήγουν διδα-
σκαλικώς παραδτ,λών δποία μεν ποππύζουαιν 
oi εθνικοί, δποία δε θεολογούσιν ot τού θεού μα-
θηταλ, δεικνύς δέ αύτδ διά τών πύρινων γλωα-
σών καλ τής βιαίας πνοής καθιδρύεις τούς Αγίους 

, _ r - , ι . ι - . -

*lve consecras, el ita venemndoe insiiluis, lan- αποστόλους, ήγουν άγιάζβις, καλ ούτω καθιστή 
quam riivinas statuas, qna» Dei templis illuceant, 
cl ila venerantur, dignas : ut eecundmit banc sen-
tcnliam, sacra dictio sti verbinn ένιδρύειν, quaie-
nus anle scripura est : Ει lale qiiidero eat istad. 
Verbum aatem αξίωμα de advocatione quidem in-
lelligere proprinin eel;. sed polius αξίωμα diciliir, 
vel quia aposioli, cordo mundo in els creato, digui 
ettnt qui Spiritum sanctum reciperent, vel proptcr 
boc : έκ πρώην άναξίως άξιοι γεγόνασι, (cx hee-
lerna indigniiate digni stinl fecli) et revera con-
apicui niagnificique propter sancti Spiriiue iu eos 
in&pirafionem. Ineuper attlem in sermone pbiloao-
pbico cum aucioritate (άξιωματικώς) loquebantur 

Ιντίμους, ώσε\ καλ αγάλματα θεία ναοίς θεού έμ-
πρέπειν άξ:α, καλ ούτω σεβάζεσθαι4 ίνα κατά την 
Ιννοιαν ταύτην, ίερά λέξις είη τδ ένιδρύειν, καθά 
καλ πρδ τούτων γέγρ πται · Καλ τοιόνδε μέν χα\ 
τούτο. Τδ δέ £ημα άξ'ωμα έπλ παραχλήσεως μέν 
νοήσαι Ιδιωτικό ν έστι · μάλλον δέ αξίωμα λέγεται, 
ή διότι Αξιοι τής τού αγίου Πνεύματος υποδοχής οί 
απόστολοι ήσαν διά τδ χαρδίαν αύτοίς χαθαράν χτι-
σθήναι, ή διά τδ έχ πρώην άναξίως άξιοι γεγόνασι, 
καλ δντως άξιωματιχολ καλ μεγαλεϊοι διά τήν τού 
Αγίου Πνεύματος είς αυτούς έπίπνοιαν · καλ άξιω
ματικώς δέ φιλοσοφώ λόγφ έλάλουν ώς εκείθεν αε-
σοφισμένοι πληρέστατα. ΕΙ γάρ ΠυΘαγόρου κενολο-

velut exiade repleti saptenlia. Si enim Pylhagora ^ γούντος, ό άπορων καλ άκουσας πρός τινο; 
lrwlitPnlA loquente vana, tllc qul dubitabat, cum a quodam 
ex discipulig ajus audierat: Ipse dixil, a quxrendo 
ceaaabat, quomodo ille qui diacipalos spiritu 
plenos audiebal docentes tain angusta, lam 
exrelsa, lam auctoriiate plena, tam Spiritu sancio 
digfta, febellalionc ac contradiclione doctriits 
obstitisset? 

455. Όρεκτδν aulem aposlotis erat hujusmodi 
dijenatio, sive valde desiderata, et, sicut pracdicliim 
cst, ίμερτόν; ίμείρειν enim ct Ιμείρεσθαι est 
έπιθυμείν, et (όρέγεσθαι), cnjus osl derivatio appe-
titus et appetenlia (όρεκτδν et δρεξις); sive prav 
ccllenler a Deo data : verbum enim δρέγειν hujus-
modi quoque significaiioni subjacet, ut sic: δρεξόν 

έκείνψ φοιτώντων δτι αύτδς έφατο, έπαύετο τού 
ζητείν, πώς άν ό τούς πνευματοφόρους μαθητάς 
άκούων διδάσκοντας ούτω σεμνά, καλ υψηλά, καλ 
αξιωματικά, καλ τού αγίου Πνεύματος άξια, ένέχο-
ψεν άν τήν δώασκαλίαν ένστατικώς καλ άντιλογι-
κώς ; 

ρνε'. Όρεκτδν δέ άποστόλοις τδ τοιούτον αξίωμα, 
ή ώς έφετώς έπιθυμητδν, καλ δ δή προείρηται, ίμερ
τόν. Ίμείρειν γάρ καλ Ιμείρεσθαι τδ έπιθυμείν, χαλ 
όρέγεσθαι, ού έκφοίτησις τδ όρεκτδν καλ ή δρεξις · 
ή τδ έξαιρέτως θεόθεν δοτόν κείται γάρ τδ δρέγειν 
καλ έπλ τοιούτου σημαινόμενου, ώς τδ, Όρεξόν μοι 
χείρα βοηθείας, ήγουν έκτεινον, δ75ς · έξ οδ καλ ή 

μοι et manum auxiliatricem, sive porrige, da; ex D παροξυτόνως όργυία, ή κατά τους παλαιούς προ-
quo venit cum accenlu penultimo δργυια, seu 
juxta veleres, cum accentu antepenullimo, δργυια 
(ulna) : unde: όργυιάσθαι extendere naulica vela. 
Ex hoc aulem, ut dictum est, verbo δρέγειν, deri-
vatur etiani έγχος (lancea) non cominus feriens, 
sed projecla per manus lensionem. Hoc aulcm 
Σιωνίταις esl pro Ίεροσολυμίταις, seu juxta Sion. 
Vox vero μίμνουσιν tuio dici potuissel μένου σιν, 
illius loco : In Sion άναμένουσιν (exspecianlibus) 
Uiam sive tui prxsentiaui : elegit autem poeta 
quod magis poeiicura erat; communiler enim μένω 
dtcimus : poetice vero derivatum μίμνω. Talia 
suat τέκω τίκτω, έχω ίσχω, ot similia. Vox aulem 
ηατρογεννήτου composiiio csi audori sacro chara. 

παροξυτόνως δργυια · δθεν τδ όργυιάσθαι τούς ναυ
τικούς φώσωνας · τοΰ δέ, ώς έ^έθη, δρέγειν παρή-
κται καλ έγχος όρεκτδν, ού τδ άγχέμαχον, άλλά τδ 
έπαφιέμενον διά εκτάσεως χειρός. Τδ δέ Σιο»νίταις 
άντλ τού 'ϊεροσολυμίταις ήγουν κατά τήν Σιών τδ 
δέ μίμνουσιν είχεν είπείν άσφάλτως μένουσιν, άντλ 
τού έν τή Σιών άναμένουσι σήν παρουσίαν, ί) σου 
παρουσίαν είλετο δέ δ μελψδδς τδ ποιητικώτερον. 
Κοινώς μέν γάρ μένω φαμέν · ποιητικως δέ μίμνω 
κατά παραγωγήν · ομοίως τφ τέκω τίκτω, έχω Γοχω, 
καλ δσα τοιαύτα. Ή δέ τοΰ πατρογεννήτου σύνθεσις 
φίλη καλ αυτή τφ ίερφδφ. 



m » 'Ν HYMNUM ΡΕ?ίTiCOST \LKM DAMASCERf. «TO 
pvc*. Λέσχη & νυν μέν κοινότερονή μή αναγκαία Α 15G. Λέσχη nnnc quidem commanfler est non 

πάνυ, τάχα 61 καΛ άκαιρος πολυλογία χαΟημένων 
τινών Αργών εθνικών. Πάλαι δέ ποτε ot άργολ διά 
πενίας, καλ μή έχοντες έργου σπουδαίου έχεσθαι, 
αθροιζόμενοι περ\ χαμίνους βαλανειακάς χειμώνος 
Χαλ περλ χαλκεώνας χάριν Αλέας δ έστιν Αλεωρής 
χα\ θερμότητος, χαλ Αναχείμενοι χαι λαλουντες τά 
έχείνοις φίλα, καλ μάτην ούτω *ήν γλώσσαν πονού-
μενοι, χαλ κατΑτρίδοντες ώ< οία καλ γλώσσαλγοι, 
φ τής λέσχης όνομασίαν έξέφηναν. Αέσχαι γάρ 
έχαλούντο οί τοιούτοι τόποι, τάχα μέν άπδ του 
λέγειν ήτοι λαλείν, μάλιστα δέ ώς άπδ του λέγω τδ 
χάθημαι, χαλ'άνάκειμαι,καλ κοιτάζομαι* δθεν λέξω, 
λέξομαι, τδ κοιμήσομαι παρακείμενος δέ του τοι
ούτου θέματος λέλεχα, δθεν οδ μόνον λέχος καλ λέ-

rmilhim uiilis, sed eliam iorte uon opportuna ^on-
f.«bniatio hominum otiogorum eUmicorom. Otitn 
atitetn οί αργοί propier paupertalem, ei qai non 
poierani operi stfenuo vacare, eongregali, circa 
balneariog biemia caminoa et circa fornaees «ra-
riorum ob calorem (άλέαν), id est lulelareui el 
fotnm, jacentes el coafabulames, sicque fnislra, 
linguam eiercenies et coasnmenios vcluii loquace* 
λέσχης nomen propalavernnt: λέσχαι enim vocap-
tor Iftijitsmodi loca, forle a verbo λέγειν aeu loqm, 
aive potlos a λέγω recubo, jacco, dormio; unda 
λέξω, λέξομαι, reqaieacam. Afllniiatem aulem Jiabcl 
cum httjttsinodl radice λέλεχα, finde non gobitft 
venit λέχος el λέκ?pov rubile, cl matier λεχώ (pucr-

w r - » ν ' · β » Λ i r 

χτρονή κοίτη, καλ γυνή λεχώ, άλλά καλ ή Ρηθείσα • pera), sed ct dicta vox >έχη,ηη«« cani explelivooOt 
λέχη, καλ πλεονασμψ τού σ λέσχη · δθέν καλ τδ 
αδολεσχείν, ήγουν δάψιλώς λαλείν* 

ρνζ*. H απηνής δέ, καλ 6 απηνής, καλ τδ απηνές, 
ού μόνον τύ άντικείμενον τή πραότητι δηλοί, καθ* 
έ σημαινόμενον τούς τυραννικούς Απηνείς λέγομεν, 
άλλά καλ τύ άσε μ νον παρ* Άττικοίς, ώς άπο αίνου 
ήγουν μακράν επαίνου * τύ γάρ μή σεμνό ν ούχ Ιχο» 
μεν έπαινείν * απηνής ούν λέσχη εθνών κατ* άμφω 
ταύτα σημαινόμενα. Τδ δέ πόππυσμα ποία λέξις 
έοτίν; όνοματοπεποιημένη δηλαδή* έτυμολογίαν μέν 
ουκ έχουσα, πραγματικώςδέ γνωριζομένη τοίς άκού* 
ουσιν δτι τά χείλη σφιγμψ συνάγοντες, ή βρέφη 

λέσχη. Hinc etiam veftil άδολεσχείν, sive copiose 
loqiii. 

157. Voeee atttem ή απηνής, et δ απηνής, βιτδ 
Απηνές, aon golum qitod opponliur man^tietadiaf 
gigftilteant, qaatenus bac gigniflcatione tyrannos 
dieimoa απηνείς, aad eliam apud amiqnos expri-
munt qdod indigtram eat tanquam a laude sive 
gloria (αίνου et επαίνου) longinquum. Quod enttri 
bonorabile non aat, landare noa poggumug: απηνής 
igitur eral etbnicorum λέσχη sive confabulalio, 
aecondnm utramque slgniflcalionem. Jam πόππυσμα 
quaffs est vox ? Onomatopcefa aane. Eiymologtam 

προσφωνούμεν φιλίωςχολακικώτερον φωνή άνάρθρω, c cniin noti babet, ged effecitj nogcilnf aadtentibiig 
f| πωλάρια, ή άλλο τι μή έχον έπαΐειν έναρθρου λα 
λιάς* καλ έστι τοΰθ* δμοιον ώς εί καλ καθά κόχχυ 
χοχχύζω, ούτως ήν Χαλ πδππυ, έξ σύ th ποππύζω, 
ή γρύ γρύζω, καλ μύ μύζω· ποππύσμασι δέ είκά-
ζέι δεξιώς άμα καλ άστείως τάς τών εθνών λέσχας, 
δ ά τδ έν λόγοις μόνοις ήδύ χάλ οίον φιληματικώς 
έπαγωγήν τών εξωτερικών φράσεων. Καρπδν γάρ 
έχείναι ψυχοτρόφον μή φέρουσα*, <δ έφολχδν είχον 
άλλως μυθικοίς πλάσμασι καί τισι τοιούτοις λήροις, 
ο!ς οί χυδαίοι χαίρουσιν ώσελ καλ ζώα ποππυζό* 
με να. 

cnm labia gtriftgenics, amice blandufcque inar-
ifculata voce compellamug iafantftg aoi pullog, 
ant ailnd qafd locutionem aitlralatant attrn-
dere non valeng. IIoc vero non gecug est ao 
s! juxU κόκκυ κοκκύζω, gic haberetar κόππυ, 
ande ποππύζω, vel γρύ γρύζω ct μύ μύζω« Sibi-
lailontbag antem blandulie vere, et urbahe toa-
fabulationeg cibalcoram aggimtlat, eo quod in sotta 
verbig conslat quod etterarum locniionum · dalce 
qnodamqoe modo amanter -attractivonf eat. Frn-
ctum enim aninue nutrilhim isia? non ferentes< 

illecebraa aliter bab^banl cx fabuloafj adinveniionibua qaibagdamque talibus nugis, qnibns 
vulgâ » tanquam animalia sibilk iltecU, gatidet. 

ρνη'. Τδ δέ ώκιστα, οίκειότατον ένεργείφ Πνεύμα- 158. Iloe autem : ώκιστα, maxime proprinm 
τος, άχρόνως τά οίκεία ενεργούντος, έπίτσσις δν 0 effieaciae Spirittig, qui goa aine tempore operatnr, 
τάχους, ώσπερ ώκύ ώκιστα. Τδ δέ δεικνύς ώς μέν aoperlallvum eat τού τάχους, quemadmodum ώκύ, 
πρδς τήν φοράν τού Πνεύματος, δεικνύν ώφελεν 
είναι * π^ρενεχθέν δέ συν τψ πυρπνόως άρσενικώς 
άττικίζεται πρδς ύγίειαν εννοίας · βεδς γάρ αληθώς 
καλ τδ άγιον Πνεύμα * διδ καλ τύ δίικνύς άρμόττει 
αύτψ · τδ δέ πυρπνόω; παράφρασις γοργότατη έστλ 
τβύ πνοΰ βιαία καλ πυρδς γλωττήμασιν · όποϊόν τι 
χιλ ή πυρίπνοος πνευματική δρόσος, καλ δσα ιοι-
αντα. Ίστέον δέ δτι τδ πυρπνόως εί μεγεθύνει τήν 
'/ήγουοαν έπψόηματικώς, σνντακτέον έσται τίρ δει-
χνύ; · ούτω γάρ ήγουν πυρπνόως, καύά έ^έθη, 
δίδεικται τά τού αγίου Πνεύματος έν τή νύν εορτή 
εύτοϋ. 

ώκιστα. Δεικνυς vero, taDqaam ad Πνεύμα relaiio, 
debebat eage δεικννν; aed varbum boc prolaiain 
cum πυρπνόως, geaag maacalinum auice jaxta 
cogilaiionig valetudiaem sequHur. Deng enim v«ra 
quoqoe Spiriiua aanctug est, idtoque cum ipae 
congeniit δεικνύς» Vox autem πυρπνόως vivida 
parapbragia eat illiue : πνοή βιαία καλ πυρδς 
γλωττήμασιν; qualiter ή πυρίπνοος πνευματική 
δρόσος, η bU simHia. Scieadam aotem quod gi 
τδ πυρπνόως adverbialiter Haalam aogel,conglnien-
dum cril cam τψδεικνύς. Sie enini, aive πυρπνόως, 
ut diclum eac, ea qua? aunt sancti Spirilus in hac 
ipgiug praesetui fcgtiviiale manifestala guat. 
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Coneors t\ imavit inslrumento' um can lus, 
Adorare anream tnanlmam i:uagtncm. 
Paracleii aniem luclfeia gratia 
Wgnos facit ut clamenf, Ο Triniias sola, 
Auquipoiens, sinc principio, Lenedicia cs. 

459. Historkc vetoris apposiiione populum huoc 
vetusiissimtim non sapientem melodus oppoail 
festiviler agemibiis nunc jn Sion, qui sanctl 
Spiiitus bodicruum <!escen*um in aposlolos cela-
brant : abjttdical quidem a parle landaloria lurbaa 
iltas; ibi vero sisiit eos qui, opportqna diclione, 
epirituales sunt.Habel aulem sacer vates bisloriam 
ex adalatrice siatuae Nabncliodonosor elevaiioua 
iiiipiomroque ipsius adoralorum agcndi ratioue. 
Dicit quod ayniphoniar a de Nabucbodonosor roclo-
dia sonilusque imilliforniiuin illorum instrumen-
toriiro, quoruin plcraque nota nou erant Hellcnorum 
genli, signum dabaal, ot adorarelur aurea statua, 
aive inanimupi idolum : ged hac quideni lum enu, 
cum idololalria publice colebaiur. Niun aulem cuia 
ille qtii vcre Domiaus est el Deus deoruai agnosct* 
lur, paraclili sancti Spiriiua graiia: non aperte 
noscilur in soaitu clangoria, flslube, cilbara% 
aambuta% pgalterii, aljorumqua simjlium; sed 
aonus euraordiiiarius vebemantis ilatus el reeonan-
tie igaig» quo perculsi sunl bic occurrentes con-
gregati, neiuinem quittem lurbavit, aed σεβασμιάζει 
ajve σεβασμίως. (veoeraniar et pie) movel, aagn-
suraque veneralionem spirilualem inspirat, ei au~ C 
gusle resonai ob concordiam personapiig flalug 
deorsum cum CQBleslibus melodiig, docens, non ad 
feuiu velerem giiuililudinem, iaauimo sicque in-
aenaibili aouQ reapondere, Bed iiducialiier voee 
clara dicere ad illuin qui prodigia proferi, Deun, 
qui in Trinitale subsislU; Ο Triailas, »qua ρο· 
teaiate sineque priacipio coaalans; sola saiie lu 
Juxta veritatem es benediceada ; ideoque le soiaai 
noa qui tui snmus, benediciroua, taaquam nullum 
aiium Deura prseter te eolum agnogcenleg, Iia ver-
bum σεβάσμια ζει antUbeUim eat ad veibum 
έθροήσε, pragerlim auteni ?d dictnm σέδειν τδ 
βρετας; cumque fortasgj* est licimm ad occasio-
nein necessariaui rbeloribus novaa invenire diclio» 
nes, boc eliam ibt fecit melodos, ex verbo αέ6ε*ν 

. derivans σ«Ιδασμιάζειν. 
460. Yide autem nt «olerter sacer ille poeia, 

diciani Gbaldaicam bieioriam sopiimi carmiuis 
nexoi adaptaiam, velutaliquid addrtitium addaeens, 
paralleiaraqne poneng cum bis qa» ad celcbralom 
Spiriinm sanctum attinent, daxleritatem s«am 
multain nHtnifeatavit. Sympboniacse quippc inelodia? 
eorum qu« sensue aflftciunt insirtimeniorum, pra-
aefllem spirilualem symphoaiain opposoit: non 
ontm babelur ibi tinguarum confaak), sed unio, et 
ul ita dtcam, oonsonsas. llforuai autcin inapira-
ttani ac isotiii, (quaftdam enim in eis cran! inepi-
rala^ apiriialem inspiralioiiem in apostolos ev 

| *Q^Q έδδόμης είρμός. 

XVII. Σύμφωνου εθρόησεν δργάναιν μέλος 
Σ:6ειν τδ χροσότευκτον Αψυχον βρέτσ;, 
Ή τού Ηαρακλήτου δε φωσφδρο; χάρις 
Σεβασμιάζει τού (5ο$ν · Τριάς μδνη, 
ΊσοσΟενής, άναρχε, εύλογητδς εΤ. 

ρνΟ'. Ιστορία ν πάλαιαν παραθέσει λαον εκείνον 
ούκ Ιμφρονα παλαέτατονδ μ&λφδδς τοίς νύν έν τή 
Σιών έορτασταίς άντιθείς* οΖ καλ τήν σήμερον τού 
αγίου Πνεύματο; έκχυσιν έπ\ τούς αποστόλους παν 
ϊ|γυρίζουσιν * άποκρίνει μέν. τής έπαινίτής μοίρας 
τους δχλους Iκείνους, έγκαήι^τά δέ αυτή τούς, και-
ρίως είπείν, πνευματικού^;· "Εστι δέ ή Ιστορία τώ 
ίερωδφ έκ τής κατά τδν Ναβουχοδσνδαορ αλαζονικής 

Β ε4κονοστασίας, κα\ τών έπιτ ρίπτων τότε προσκυνη· 
τών εκείνης * και λέγει δτι τδ σύμφωνον έπ\ N J -
βουχοδονδσορ μέλος καλ δ κατ* εκείνο Ορούς τών πο
λύ ε ιδώ ν εκείνων οργάνων, ών τά πολλά ουδέ γνωστά 
τή καθ1 ^Ελληνας γενε$, συνθηματίζων ήν, σέδειν 
τδ χρυσοτενκτον βρέτας, ήγουν είδωλο ν τδ άψυχον. 
'Αλλά τούτο μέν τότε δτε τά τής ειδωλολατρείας 
έπαρ^ησιάζετο * νύν δέ τού δντος Κυρίου τον τών 
θεών θεούέπεγνωσμένου, ή χάρις τού παρακλήτου 
αγίου Πνεύματος εμφανώς εγνωσμένη ούκ έν τψ 
θόρυβε Ιν σάλπιγγας, καλ τύμπανα, καλ ψαλτήρια, 
καί θαμβούρια* καλ σαμ€ύκας, καλ εί Ή τοιούτον * 
άλλα κατηχείσθσι παραδόξως πνοή βιαία καλ βρέ-
μοντι πορλ τούς παρευρη μένους καλ συλλεγηναι 
λαχόντας, έθρόησε μέν ούδένα, σεδασμιάζει δέ Jjioi 
σεβασμίως καλ σεπτώς. υποκινεί καλ σέβασμα ένθεά-
ζει σεμνώς πνευματικόν καλ κατηχοί σεπτώς ένεκα 
τού άντιβο^ν κάτωθεν ταίς άνωθεν κατηχσυμένη 
πνοή, ού πρδς ομοιότητα έκείνην πάλαιαν άψύχω 
καλ ούτως άναισθήτω βοή άντιφθέγγεσθαι, άλλά 
ύαρσαλέως λέγειν διατόρω βοή πρδς τδν άρτι σημείο-
φορούντα θεδν, τδν έν Τριάδι τδ rO Τριάς ίσοσθενής 
άναρχος · μόνη σύ εύλογητδς εί πρδς άλήθειαν. Διδ 
καλ μόνην σέ ημείς οί σολ εύλογούμεν, ώς μή εΐ-
δότες βεδν άλλον δτι μή σέ καλ μόνον " ώστε τδ σε
δασμιάζει άντί^ετόν έστι πρδς τδ έθρόησε, μάλιστα 
δέ πρδς τδ.σέδειν τδ βρέτας " καλ ίσως έξδνδντοίς 
^ήτορσιν έστιν ού κατ* ανάγκην τινά καινούργείν 
λέξεις · έποέησε τούτο καλ 6 μελωδδς νύν, παραποιή-
σας έκ τού σέδειν τύ σβδασμιάζειν. 

D 

ρξ*. *Ορα δέ ώς δεξιώς δ ίερδς ούτος ποιητής τήν 
είρημένην ΧαλδαίκήνΙστορίαν«αρεισοδ(άσας άρμότ-
τουσαν είρμφ έδδόμης ψδής, καλ παράλληλον αυτήν 
θελςτοϊς κοίτα τδ έορταζόμενον άγιον Πνεύμα, δε
ξιότητα πολλήν οίκείαν έξέφηνε* τψ μέν γάρ συμ
φωνώ μέλει τών πρδς αίσθησιν οργάνων εκείνων, 
τήν άρτι πνευματική ν συμφωνίαν άντιπαρέθετο. 
Οδ γάρ γλωσσών ένταύβα σύγχυσις, άλλά Ινωσις, 
καλ ώς ούτως είπείν συμφρόνησις · τή δέ κατ' εκείνα 
έμπνοία και κινήσει, έμπνευστά γάρ τινα πάντως 
ήσαν έν αύτοίς, τήν πνευματικήν έπίπνοιαν είς 
τούς αποστόλους άντιτέθεικεν * όργανα θεού αυτοΰ; 
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δντας τά έχείνου μέλπσντα * τοις δέ τότε λαοΐς, καλ Α adverso statuit» qui siial ipsi Dei ia*lramenia, 
φυλαίς , χαΛ γλώσσαις, τα έν τή νυν εορτή δμοια * 
*ΐ ?έ ?οή έχείνη πρδς βίαν πληττούση τδν αέρα, 
τήν ενταύθα βιαίαν πνοήν * τφ δέ εκεί σεβασμφ του 
αξίου χαχολογείσθαι άψυχου είδώλου, κ α λ τή πρισκυ-
νήαει, τήν του άληύινοΰ θεού τοΰ άει ζώντος ζωο-
χαρόχου έ π ί γνώσιν κ α λ προσκύνησιν συννοητέον 
Ιϊ χαλ ώς πυρ\ έκείνω Χαλδ*ΐκψ φυλάσσοντι μέν 
τοΰ; τήν άγίαν Τριάδα τυποΰντας 'μακαρίους τρείς 
χχίδας τήν έν μι$ δεδτητι πάντως, ήν συμδολικώς 
έδήλου δ εις δ συγχαταδά; έπλ σωτηρία έκείνοις, 
πυρ τδ ενταύθα παρέθετυ, σώζον μέν συν τφ χαλ 
κυρίνων είδει γλωσσών σοφίζειν τούς τής αγίας 
Τριάδος έπιγνώμονας" ούχ άν δέ μή καταναλίσχον 
άδδήτψ συνειδήσεως τρόπω κ α ί λόγω τους μή τοι 

ipsius laudes melode cnnenlia. letis autem olim 
populi» ei trtbubti» ei liuguis, qa« eunl iu bae 
fesliviiaie aimilia coaipaitl; ΐ'Ιί vero clamori vio-
lanler aera percuWeuii v< bemeiitcm ibi flatum; 
illi vcneralioni digni cui maledicalur taaaimi iUali 
aiquc adoiaiioni, vcri Dei semper viventia ei vivi-
ficantis agtiiiionein et adoradonam. Uua vero co-
gilandfim qaod illi Cbaldafco igai , bcaloe ilUw 
acrvaitti tre$ paeros, Agnrantes aanciam Triiiila-

ίιι uoa prorans divinitate, quun symbolice 
figurabat bic unws qui desoeudilad salvandos illoa, 
ignis ibi conira po&ims «bi, aervana quidein, aub 
ignearam fornia liuguaram reddendo sapieulea 
satictae Triaitatis coguilores ; nonae autem forte 

οντους, καθά καλ προείρηται · καλ τοιαύτη μέν ή * consttmeas in ffabi-i conscienlix modo ration^tie 
τοΰ σοφού Ιεροψάλτου ενταύθα δεξιότηςές δσον ημάς 
ΙνοπτρίσασΟαι. Έν δέ τφ είρμφ τδ μέν σύμφωνο ν 
μέλος, καιρίως λέλεκται, καλ ούκ έστι φράσαι κάλ-
λιονένθα δρα λέξιν άγαθήν καί σ^μφωνον, καλ 
ούτως έναρμόνιον, φαυλοπραξία προσαρμόσασαν τή 
Ιχ θελήματος τυραννικού · καλ είσλν αληθώς καθά 
συνελεύσεις άπ:υκταίαι καλ φευκταίαι, δποία καλ ή 
τών πονηρευομένων συναγωγή, ώς ψάλλει Δαβίδ, 
χαλ καθ' ή ν συνέλθει ν Άτταγάς Νουμηνίω πεπα-
ροιμίασ;αι, ούτω καλ συμφωνίαι δαιμονιώδεις * ών 
χε·.ρ:στη μέν ή συγκράξασα τδ, ΤΑρον, άρον, σταύ-
ρωίον αύτδν · ύφειμένη δέ ώς πρδς έκείνην, ή βα
σιλέα μέν έχειν άπαρνησαμένη, έγκρίνασα δέ Καί
σαρα. 

ρξα'. Τδ δέ έθρόησε τραχεία λέξις πρέπουσα έν
νοια έχφοδητιχή * άλλοις δέ γε αστεία, διότι ουδέν 
ε'χεν ήδύ τδ μ^λος εκείνο, άλλ* ή μόνον έθρόει κα
ταλάβουν · έπιστήσαι δέ χρή ενταύθα μήποτε ού τδ 
ούμφωνον τών οργάνων μέλος τδ μάλιστα θέλγον, 
έΟρόησα τους παρατετυχηκότας, άλλά τδ κήρυγμα 
τοΰ βασιλικού βουλήματος · δ κήρυγμα συνεπιλαβ<5-
μενον καλ θροήσαν, δ έστιν κλονήσαν καθ* έτερον 
μελωδδν, πεποιηκε συνεξακούεσθαι τοίς όργάνοις 
τήν Ορόησιν. * Αληθώς γάρ ού τδ μέλος έθρόει, άλλά 
τδ χήρυγμα * ίσως δέ καλ διά τδ ύπερπαίειν τά τύμ
πανα καλ τά βάρβιτα καλ τ* κύμβαλα τφ τραχυφώνω 
τήν λεπτήν έμμέλειαν, καλ θορυδητικά μάλλον είναι 

cos qai lalcs non sunt, ut jam diclum esl? Talia 
qutdem esi ibi sapienlis auctoris sacri soloriia, 
quanlum noe insprcere poiuimus. lri boc aiitem 
nexo : σύμφωνον μέλος, opporione diclum estf neo 
erat locolio putehrior: ubi vide diciionem boiiaui 
cl symptioiiiacam, ei fdeo barmonicam pravo ad-
aptalatu operi qiiud e voluntate tyranni pende^i. 
Suat elenim verc, sicut abomiaabtlia deiestau-
daqae coiicilia, qualis erai, juxia psalleuleai David, 
fniquorum synagoga, illaque qua Atta^us cuiri 
Nutiienio dangredi proverbium esi, sic eliain da:-
mouiacae sympbonia3, qnaruai pessima full quidom 
ea quse conclaiuavit: Tolte, tolle, cruciiige eam ; 

Q et ea qu$, lanqnam ilii subjecU, non babere rcgcui 
nisi Cacsarem, affirtnabai. 

161. Vtsrbuin aulem έθρόησε diclift est aspera, 
tcrrrfica? senlculia: couveuiena; alias auiem urbana, 
co qaod nMiit liabebm dolce lalis melodia ecd (an-
lutn pcrsouabat ad ttrrenduiu. Ric auiem adver-
lcndom miniiae syaipbouiacaTti hibtraiaeniorum 
melodta», valde mulcentcm, obvios conlurbavisse, 
sed regi» volumaiis pratconium : quod praeconium, 
ein>«it acceptum el θροήσαν, id esl, juxia meloduin 
altcroin, turbans (κλονήσαν), exaudiri fecil cura 
instrainentia lerrorts sonum : vere namqae non 
melodia, sed pra?conium cooturbabat. Forailan 
aaltMti eiiaiu, eo quod lympana, barbytus, ct cym-
baia raueo aono leneai melodiam superabant, ideo 

ήπερ θελκτήρια, ώς έκ μέρους αυτών καλ τών κατ1 & inagia lurbare quam mulccre poierant, i u ut ex 
αυτά κατηγόρησε τδ θροείν τών όλοργάνων .* γίνε
ται δε τδ θροείν έκ τού θρόος δρούς, δ δηλοί τδν 
όΜρυβον' δύναται δέ θροείν είναι καλ τδ ήχείν Απλώς, 
χαλ τδ λαλείν δέ θροείν φασί τίνες, ού μήν πεζολσ· 
γικώς,άλλά ποιητικώς τραγικώτερον. "Οργανα δέ 
*δίως νύν τά μουσικά, ού κυριολεκτικώς, άλλά κοι· 
νότερον δι* αυτήν έπ* αύτοίς δρεξιν τών ώς έπλ πολύ 
αργότερων, μάλιστα δέ τών έν πανηγύρεσ-.ν · άλλως 
μέντοι όργανα, καλ εργαλεία είς έν σημαοίαν άπο-
τιλευτώσι * τά μέν παρά τδ έργον ώνομασμένα 
ύς έργατικώς άφωρισμένα προσώποις * τά δέ παρά 
τδδρέγωτδ κτείνω, είς ά χείρες έργατικαλ ορέγον
ται ήγουν εκτείνονται. 
°ρένω lendo, in quae mauus operaria: lendunlur vel ορέγονται. 

parie illorum et Ipsia siinilium adveraus owaia dixe-
ί ii iosiruuiaiila verburo θροείν. Veiiil auteiu θροείν 
ex voce θρόος Ορούς, quod aignificai loaiulium. 
Puieei aaiem va#e θροείν aimplkiier ήχείν, feeonare, 
et eliaw ioqui diciuu aliqui θορείν, aoa qoidem 
in proaa,sad iusiyio p^eiico iragico. Όργανα vera 
apccjaiitn bodie dicuouir insiruuaeaia mu&ica, no* 
praprta di^iioue, aed coaimuni, ob appetitam 
δρεξιν iu ea pleroiuque pigrionww iiiaxiineqaa ceeii-
bus paaagyricia ags.uelorum, Alias laiaeu orgaua 
cl εργαλεία iu unum quoad siguiiicaUoa^iD doai-
iiuat : UD4 qoideoi ob έργον dida lanquam 
Ιργατικώς aejuncia a apeciebus; alia vero propler 



m EOSTATHIITHISSALOMCKXSIS MKTROPOLIT.E 676 
463. Quoad σέβας atitem, cujus esl dcrivaiie Α ρξβ'· Περλ δετού σέβας ού παράγωγο/ τδ σεβάζ'.ΐν. 

σεβάζειν, unde venil δ σεβασμός οι σεβασμιάζειν, 
*m prmia slropha prirai carminia scripttun est. 
Aaream vero atataam illain dicii ax illius parle, 
quod preliosiu* eat, ul ibi quoque quodammo lo 
tyraniihlem exereeal aiirum, «liae quidein materias 
siattne abeeaudens, el illa vocatum. Alias eiiim 
diveraia materii* erai iciott compusiiio, licel eliam 
atiimde fgeaiium Utela sini Untuui argentam et 
aarum. AiQeclivora auiem άψυχον ad coofttaionem 
dicrain adoraniiuDi bujustitodl aimulacnim, cujns 
toner species augaaia; non aoluni non babeua 
epirituin iu oreejus, oijuxla Davidioquar, sed nea 
aliquid piuia ia aaimam «uggerens. 

163. Yox βρέτας veiiit quidero a voce ; βροτδς g 
bo.uo, aigiiiGcalque mortalc sive humaiuim sjiuula-
crum ανδριάντα scilicet ;;duas auleni babet lerroi-
iiaiiones* unam in ας ut γήρας, et Οδχς aqua^ ei 
ουδας pavimenluni; et aliam in ος, secuudum prae-
dicu : SLcut enbn dicimus γήρος, ex quo venil 
γηροτροφείν, ei apud Sopbocleai γηροβοσκδς, al* 
que eliam νδος, cujua dalivus eet ύδεΐ ei ύδει 
lanquau) τείχει τείχει; siniilitcr quoque&oV ,̂ έδεος 
έδους, έδεί Ιδεί; aic eiiain βρέτος, ex quo plurali-
ur deorutn βρέτη idola dicuntur. Poetica vox est 
βρέτας eliain pedeslribus rhetoribua, Jdoo dulcie 
coiulcus disyllabam lian£ diciionem alicubi deri-
dcns, βρ*τέτας iu Iribus ftyllabis dixil. Si vcro 
βρέτας comice ridelur, quid ergo patieiur χεράμ· 

δθεν ό σεβάσμιος, καλ τδ σεβασμιάζειν, έν τφ χρώιω 
γέγραπται τροπαρίιρ τής πρώτης φ5ής. Χροσύτευ* 
χτον δέ εικόνα εκείνη ν λέγει ώς άπδ μέρους τον 
τιμιωτέρου, ίνα πως κάνταυθα τυραννή δ χρυαδς, 
τάς μέν άλλας ύλας του άνδριάντος άποκρύψας εχτ 
φωνηθελς δέ αύτδ * άλλως γάρ διαφορόύλος ήν ή τού 
ε£ώλου συνθεσις - εί καλ άλλως τά είδωλα τών εθνών 
αργυρών είσι μόνον καλ χρυσίον μόνον · τδ δέ άψυ
χον ιερές έντροπήν είρηται τών προσκυνούνταν τοι
ούτον βρέτας, ού τδ τίμιον φαντασία σεμνή, ου μό· 
νον ούκ έχον πνεύμα έν τψ στόματι αύτου, έαυίτι-
χώς είπείν, άλλ* ουδέ συμβαλλόμενόν τι ές φυχήν 
θεοφιλώς. 

ρξγ*. Τδ δέ βρέτας γίνεται μέν άτΛ τού βροτδς 6 
άνθρωπος, καλ δη)οί βρότειον είδωλον ήγουν άνθρώ-
πινον, ανδριάντα δηλαδή. Έχει δέ καταλήξεις χαλ 
αύτδ δύο, τήν είς ας, ώς γήρας, καλ ύδας τδ ύδωρ, 
χαλ ούδας τδ έδαφος · καλ τήν είς ο;, καθά χαλ τ« 
£ηθέντα, 'βς γάρ γήρος λέγομεν Ιξ οί τδ γηροτροφείν, 
καλ παρά Σοφοκλεϊ δ γηροδοσκδς, έτι δέ καλ ύδος, 
ού δοτική τφ ύδεί καλ ύδει, ώς τείχεί τείχει · ομοίως 
καλ Ιδος, έδεος ?δους, έδεί έδει, ούτως καλ βρετος, 
έξ ού πληθυντικώς θεών βρέτη τά είδωλα. Ποιητιχή 
δέ λέξις τδ βρέτας, καλ πεζολόγοις £ήτορσι* διδ χα\ 
δ γλυκύς κωμικός καταμωκώμενός που τής δισυλ
λάβου ταύτης λέξεως, βρετέτας έφη έν τρισλν λέξε» 
σιν. Εί δέ τδ βρέτας κεχωμφδηται, τί άρα πείσεται 
τδ χεράμβηλον ; δμοίας μέν δν χαλ αύτδ σημασίας, 

βηλον ? Similis quidem signiiicaiionU el ipeura, Q τολμηθέν δέ ούτω λεχθήναι παρά τδ κέρας καί τήν 
ausiun autem sie dici juxia κέρας et praposiiionem 
άνά, ei τδν βηλδν, quod est ceeli liinen, ul eit 
κεράμβηλον, cujus κέρας sive poteutia, perrenil ad 
ipsuui QQalam. U* breviier aulem basc resumaai, 
velcribus polyonomia* sunt isia ή είκών, et τδ 
είδωλον, ci τδ δείκηλον, ei τδ βρέτας, et τδ χεράμ» 
βηλον. Εχ his autem κεράμβηλον quidem expafeum 
cst ei jacel abjectuai; βρέτας auleiu ei δείκηλον 
aiiquando ciroifliferuulur juxla inelri iiefjcasilateui, 
C&leroruiu vero duorum ή quideiu είκών 2n bouo-
reui spaciatiiu veuit in boc : <Ad iiuaginem Dei,i 
ci similibus ; idolum vcro geniibui a d«inonibue 
duciis ablegatum est: cldola Daaiquc geutiuin, aii, 
argcuiuui ei aurum.> 

46A# Gratiam paracliu aaacti Spiriiua dicit bo-
dieraam gralioaac dtspensattauem ac viam, jnxia 
qaam in bymais bencdiciiur aaacu Trinitas. Vide 
vero qaod proreus verbis fulgidua cam s\i melodus, 
φωσφόρον {fulgidaai) hic ctiam ait pnadiclam 6pi-
ritus gratiam, propier igaem feetivuaw Βοςίν autcm 
a recUtadioc uteirl non exceseUeet melodas aieus 
λέγειν vel λαλείν, aed praeluiit augasiius. 11 
emm ob soaum τούλάμβδα letiiora dulcioraquc 
«aai : sed verbi βο$ν eiapbasU (Hgniialem eubjocio 
conveaienlem inferf. Catieram auiem , aicat v»»rb<) 
τφ σέδειν de Nabucbodonosor siatua dielo, inserutt 
spiriloaliler τδ σεβασμιάζειν ; aic itla malodia, 
aonitu larbaale, convenicmius crga noa dicium 

άνά πρόθεσιν καλ τδν βηλδν, δ έστι τήν βάσιν τον 
ουρανού, Ινα jj κεράμβηλον, οί τδ κέρας ήγουν ή 
δύναμις ανήκει ές αύτδν ούρανόν. £ ν να λειψά ι δέ τα 
τοιαύτα έν στενφ, ταυτά πολυωνυμίας, λόγφ έπλ 
τοίς παλαιοίς, ή είκών, καλ τδ είδωλον, καλ τδ δεί
κηλον, καλ τδ βρέτας, καλ τδ κεράμβηλον Τούτων 
δέ τδ μέν κεράμβηλον έκκέκρουσται καλ κείται 
άπο^ιφέν * τδ δέ βρέτας, καλ τδ δείκηλον περιφέ* 
ροντχί ποτε διά χρείας μέτρου * τών δ* έπιλοίπων 
δύο ή μέν είκών ύπερτετ/μηται έν τφ κατ* είχόνα 
θεού χαλ τοίς δμοίοις. Τδ δέ είδωλον τοίς δαιμονο» 
φορήτοις έθνεσιν άπονενέμηναι * τά γάρ είδωλα 
φηαι τών εθνών άργύριον καλ χρυσίον. 

ι 
ρξόΛ Χάριν δέ τού παρακλήτου Αγίου Πνεύματος 

λέγε»τήν σήμερον χαροποιδν οίκονομέαν καλ μέθο̂ ον, 
καθ' ήν ύμνολογικώς ευλογείται ή άγ·α Τριάς. "Ορε 
δέ δτι πάνυ φωτολόγος ών ό μελωδδς, φωσφόρον xiv-
ταύθα τήν είρημένην τού Πνεύματος χάριν φησ\, 
διά τδ έορταστιχδν πύρ» Τδ δέ βο$ν ούχ άν άσφάλη 
τής κατά μέτρον όρθότητος ό μελωδός λέγειν είπών, 
ή λαλείν, προέκρινε δέ τδ σεμνότερου * >ειότερα μεν 
γάρ εκείνα διά τδν τού λάμβδα ήχον, χαλ γλυκύτερα. 
'Ο δέ τού βοςίν στομφασμδς σεμνότητα ποιεί tij νύν 
προθέσει πρ έπου σαν * άλλως δέ ώσπερ τφ σέδειν 
£ηθέντι 4πλ τής τού Ναβουχοθονόσορ εικόνος, έντέ-
Οεικε τδ σεβασμιάζειν πνευματικώς, ούτω του μέ
λους εκείνου Οροούντος, έφ* ημών είρηται σεμνότε* 

http://bo.uo
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ώς χρεών δν ούτως δ^δειν τφ.θεψ, Α est τδ βοάν; quasi neccasc ftit iia caueie Dco,jux-

la istuil ; Ciamavii voco niagtta, ct dixit. 
1G5. Voces auiem ίσοσθενής et Αναρχος vocalive 

aumplas, aitieus hoiuo ste dicerei pro: T 0 ίσοσθενές 
et Αναρχε: Atbeuieases enim noniinaitvufa el voca-
livjim in pronuntiatu ginuiiler habeat. Εύλογητδς 
aulem Triniiaa ajasilam eat dialecii; sicui ei 
ή γενναίος et siimlia : comniunUer enim dfoilttr 
% εύλογητή. Sic aulem eliaai in capiie sacrarom 
lUaniaruan τρισάγιου juxia vocalivtim aensaoi Η 
vere deprecalorium proiiunliatur; licel alias pro-
jiuiiiiari conauevii juxta recluai casun». Palct au-
lera quod queiaadmoduai poteniia ipsiusque con-
aectaria, necuon virtus ei imperium, aic eiiaaa 
σθένος robur appropriaitir Deo ; ideoque saiiciam 

ρον τδ M v 

χατα τδ, άνεφώνησε φωνξ μεγάλη χαλ είπε. 
ρξε'. Τδ δε Ισοσθενής χα\ άναρχος χλητικώς νο-

βύ μενον, Άττικδς άν εΓποι άνήρ άντ\ τού *β ίσο-
αΟενές χαί άναρχε · Αθηναίοι γάρ ταυτίζουσι τήν 
δρΟήν χαλ τήν κλητικήν, τά ει; έκφώνησιν · καλ ή 
εδλογητδς δέ Τριάς, τής αυτής διαλέκτου έστλ, καθά 
χαί τδ ή γενναίος, καλ τά τοιαύτα · τδ γάρ κοινδν 
ή ευλογητή. Ούτω δέ καλ τδ κατάρχον έν. Ιεραίς 
άχοΆουθίαις τρισάγιου κατά κλητικήν έννοιαν εκφω
νείται χαλ αληθώς παρακλητικής εί καλ άλλως κατ* 
Ευθείαν πτωσιν έκπεφώνηται. Δηλοί δέ δτι ώσπερ 
ή δύναμις καί τά κατ* αυτήν, έτι δέ καλ Ισχύς καλ 
τδ χράτος, ούτως καλ τδ σθένος ψκείωται τφ θεφ -
διδ χαλ ίσοσθενή τήν άγίαν έφη Τριάδα* δυνατδς 
γάρ ό θεδς, καλ δυνάστης, καλ Ισχυρδς, χαλ κρα- Β Triniiaiein ail Ισοσθενή. Paleus eiiiin esi Dcus, et 
ταιδς, χα\ σθεναρδς, καλ πάντα τοιαύτα, καθ* υπέρ-
βεσιν άνυκέρβλητον τής κατά τήν έβδομη ν δέ φδήν 
χοροκοιΐας ίδιον τδ εύλογητδς εί. Διδ τετράκις αύτψ 
έ σφράγισε ν δ μελψδδς ενταύθα τά τέσσαρα μέλη 
αύτου, τδν είρμδν καλ τ λ τρία τροπάρια, έπψδού 
δίχην έπαγαγών αύτδ δλς μέν Άττικώς, δλς δέ κοι-
νότερον. 

Τροπάριοτ πρώτον της έβδομης φδής. 
XVIII. Φωνήν προφητόφθεγκτον ήγνοηκότες, 

Έφασκον οίνότευκτον άφρονες μέθην, 
Τήσεις ξενηκούσθησαν ώς αποστόλων · 
Οί ευσεβείς δέ σολ βοώμεν ένθεως, 
Νεουργέ τού σύμπαντος, εύλογητδς ε!, 

ρξς-'. Τούς περιτετυχηκότας τ} τού άγιωτάτου 
Ανίύματος ένδημία τότε λαούς, καλ μή έπιπνοία 
του θεοΰ τών γνώσεων, έπιγνόντας τήν εκείνου θειο-
τάτην δύναμιν, μηδέ έμβαθύναντας διορατικώς δπως 
χορηγούντος τού θεού διαφόροις γλώσσαις τά εκείνου 
έλάλουν οι απόστολοι έναρμονίως έν διαφορά κρου-
μάτων, απερ ένήργει έν ταίς εκείνων γλώσσαις τδ 
αγ:ον Πνεύμα ώς οία καλ πλήκτρον δεξιόν. Τούς 
τοίνυν τοιούτους λαούς παραδειγματίζων δ μελψδδς 
ως μή αποδεχόμενος εκείνους, άφρονας τε αποκαλεί 
ώς άλονία κατόχους, καλ συνθέναι μή έχοντας οία 
χαλ όσα δύναεαι ό θεδς, καλ οποία λαλεί εκείνος καλ 
'οιιΐ διά των θεραπόντων αυτού * καλ μέμφεται δτι 
ίλεγεν οίνψ μεθύειν τούς άποσ χόλους, έπάν ζήσεις 
ίχείνων ξέναι, δ έστι ξενίζουσαι, καλ ξένως ήτοι 

dyaaaies, et fortis ct robu&tus, el vaiidus, ca*iera-
que similia, iu stipreeio gradu. Cborici vero cau-
tus proprium esA iu aepiimo carraiae islud : εύλο
γητδς εί : ideo qnater obaignavit ipso melodue bic 
quaiuor inelodiaa aita», nexuni ei treg siropbas. 
epodi more producens illud, bis quidem altice, bie 
autam communiier. 

Troparium primxm *dm uptimm. 
Voceai a propbeta diclam qui ignoraruni, 

Dicebant slulli, iactain a vino ebrielaietn. 
Loquelae percgrin* audiuc auni, ui aposiaLaiam. 
Pii auiem libi clamaman diviaitua 
Noviike ujmerei, btmediciae ee. 
I6G. Populos ttttTc forte praeseulee ad sancii&sl* 

1 nii Spiritus incolatuni, nec, Dei scicniiarum inepi-
ratione, divinissumam ejus poleniiam agnoeeenica, 
iieque perapicaciler inioanlet quaniodo Deo duee, 
vaiiia lingais ipaius verba toquereuiar apoaloli cen« 
cinne in diver&itate^aonoauui, qaos in ipsoram lin-
guie Spirilus sanctus velui dexterum |declrum 
froducebai; bos igitur ejusmodi popules siigmate 
noians melodus tanquam non approbaas Hlos, 
insipienlcs vocat tanquain ameniia correptoa nec 
intelligere valcntee quae qualiaque possil Detis, ct 
qualia loquatnr ei agat ille per siios servos; ei 
viiuperat quoil dicerent ebrios asse vina apostoloe, 
poetqiiam ipeorum verba extranea, id «st, mire 
prolala, ξένως aui exlraordinarie aonaniia, pro-

ιιαραδόζως απηχούμε ναι διά τδ έτερόγλωσσον καλ J) pter loqaendi facuUalem alaenis et sif incognUis 
οδτως άλλόγνωτον, ηκούσθησαν Έποίουν δέ,.ή μάλ
λον ! πάσχον τήν αφροσύνη ν ταύτην οί είρημένοι, 
ώς ήγνοηκότες τήν προδηλωθείσαν τού προφήτου 
'Ιωήλ φωνήν* καλ ώς ή ξενίζουσα τών γλωσαών 
ίχείνη εναλλαγή τήν τής Ελληνικής θρησκείας ύπε-
3ή>Λυ έπλ τδ χρείττον άλλοίωσιν, ούχέτι ο̂ πδ θρα-
χών είναι ^ηθηαομένην, άλλ* έκ τοΰ Σωτήρος Χρι
στού, δν σεβόμεθα οί χριστιανοί * δς καλ πρδ τών 
αγίων παθών αύτοΰ ύπέφηνε τ{ ξένη μεταμορφώσει 
τδ αύτδ μυστήριον * άλλοίωσιν δηλών τήν έν τφ 
καντλ, καλ σκότους μέν παγκοσμίου, τού χατά τήν 
κλάνην, άπέλασιν * φωτδς δέ ορθοδοξίας έκλαμψιν * 
άλλ* ούτω μέν φησιν άφρονες εκείνοι, μή που δέ καλ 
είς τδ πάν ασεβείς. Ημείς δέ οί άντιδιηρημένοι 

liaguia, andiVa sunU Agebant aeu poiiut patieban* 
iur hujuemodi suiliiiiam pradict', «eacientea aaia 
roanitJeataiaai Joelis propbeta twem; nee advertea-
iea quod noviuie percellens ista Hnguaruw com-
mauiio grasca reiigioaie (θρησκείας) mutalioticm Ια 
uieline iudiearet, uon jam a Thracia veaire dtcetw 
dam, aed a Salvaiore Chrteto, quem vcneramar 
Cbristiani, quiqae airta eacram ipaiue passionein 
cxiranea iraasfarmatione idein myelerium «ubio-
dicavii: muutionctn aignificans ia omitibae, el qwi-
dem icaob;arum muodi, qu« spectant ad orrone, 
expuUioocm, loiuinia auleiu oribodox» fidei reiul-
geniiaiu. AUanien, ei veluii nialodus aii, taliier eranl 
iaiprudcnlcs iaii, non eraoi in piunikua impii. Waa 
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antem qtii cuin illis ex adverso postii sumas \\l \ έκείνοις ώς έμφρονες καλ εύσεβεϊ;, βοώμέν «οι ού) 
prudentes «1 pii, libi ηοη simpliciter, sed divino mo-
lu ctamaaws: Benedictug es, ο rcstaurator univcr-
gonim, sive mundi renovator. Convenicniissimc 
enlm illum qui gpiritam rectum ad uUlitatem 
mandi ia viseetibtis apostoleFum innovavit, vel, 
ut aliun* dicam, mundain iniquiiaiibus antiqualuin, 
rcnovovit, «nivergi dicit renovatorem : cum enim 
aeqmim *st καινδν at νέον dicere, essei ό έγκαινι-
στής, et δ άνακαινίσας, quidam καινουργδς et ideo 
νεουργός. 

467. Ει ista quidein ηοη eoparflue ponantur pro 
atnipliduribue. Hujus autem prjedictas melodia3 
arlifex forgitan urbaneetiam bic, qnodam moda, 
possci boc audire de se. At est aniiqnus melodus. 
qui, velut al*qtiia diceret, aibi complacet tn μιιΐ- Β δ χαθά τις Αν εΓποι, φίλαυτος έν καλοΐς, καλ τάς 

άπ'/ώς, άλλά ένθέυ>ς τδ Εύλογητδς εΐ, ώ νεουργΙ 
του σύμπαντος, ήγουν τού κόσμου. Πάνυ γάρ κροσ 
φυώς τδν έγκαινίσαντα το:ς άποστολικοις Ιγχάτοις 
εύθές πνεύμα έπ' ωφελεία τού κόσμου, καλ άλλως 
δέ φάναι πεπαλαιωμένον άνομίαις τδν κόσμον άνα-
καινίσαντα νεουργδν έφη τού σύμπαντος. Έπελγίρ 
Γσον καινδν καλ νέον ειπείν, εΓη άν δ έγκαινιστης, 
καλ ό άνακαινίσας καινουργός τις καλ δι' αύτδν νεουρ-

ρξ~, Καλ ταύτα μέν ουκ έν παρίργφ ούτω τε
θεί σθω τοί ς άπλουστέροις · ό δέ τού προειρημενον 
μέλους τεχνίτης, έχοι άν άκουσα Σ πόθεν άστείω; 
κάνταύΟα παραποιητικώςτδ έστι δ* δ πάλαι μελφδδς, 

tkrig, diciiones quidem siinplices et ita ncglectas, 
ad lerram deponit el ad se non omiiinoaumit; coai-
posiias auietu alias eligeus, et ornans et mullum 
ajiians. Etenim 1» prscedeniibug cum dixerii 
χρυσότευκτον gimnlacruin, atidilorcmqtie ferine 
nontniellexerii gravattim, Iriplfeat quod sibi charum 
esl, hic φωνήν προφητόφθεγκτον aiens tocem Joelig, 
cl ebrictaieiu οίνότευκτον, el sermones ξενηκού
σθησαν, qaod quidem gnperiua wicrprelaium eat. 
E l aliqais yrbane dicerei quemdara avaram in 
cogitalioiiibas eaee melodum Ulum, magisque 
gaudere cotnposiiia tanquam de negotiis mullum 
afferentibns lucruin. Utis enim rnajus eat lucrum 
quam expedilis, el dtctio per composiiionem agge-
raia, unquam pinguior non composila divitiorqtie, 
amanti talia, judicaiiir. Verbnni auleui iynoranlet, 
iudicat quidetn populos islos fuisws propUelicorum 
vcrborum ignaros; stgaificai autein alias forsan 
el alieraiu ignoraiittam, illnm quae vcneral ex oblh 
vione, vcl ex alieulioiiis defecta ad ioelia verba : 
preterili uanique twuporis usus subbidical jam-
pridem Ulo§ ignaros fuisse: idtoqoe vere ioipru-
dejuea erant illi qui tuac aiiiaiam disgipabanl, ubi 
dissipatuin colligere decebal. 

168. Ebrieiaiem ex vtno provenienlein ad dis-
tinciioneia. alteriua dtxit; aiquidem aniaio qat-

daai ebrius est tunc cum eiiam ineanire dicHur, 
ei qui patilur amorig furorem, sk ebriua esl. Ενϊ· 
dens autera esi quod qui magna perpetravii* ebrius 
eai gaudio, secundum isiud; Talia facioram ma-
gnitudiae e*i ebrina. Si quis aatcm fervens autuiu-
nus gravem somnum* dormienli anggceserii, ip«o 
taoquam ebriuai illum faeil; cxpariuuiia muUi «o-
verunu Quod auieui hordeacea prxparaiio viauui 
aimulana, qaosdam ax vulgo aflkii ebrietaie, nallua 
ignorai; et boc eiiatn usu receperuat il i i , saUem 
iii boc semibarbari vocare ούλοβίνας : ούλάς qu> 
deiii iateUtgere poaiice daales bordea ; βίνουμ vero, 
laiiae rinam. Unde quoque Miror Laiini dicunl 
aliquem lapillum, lanquam xino coloratuai. Scri-
bli eliaih Parabates beroicos quoadaui vereas ad 
bujus vini laudem. Yida aulcm ut proverbialeni 
aapleaiise calicem, quem ipsa miscebat .verc pra-

μέν άπλας, κα\ ούτως άπερίττους λέξεις, πεδοί χι-
Οίζων κα\ ού πάνυ πρδς έαυτψ ποιούμενο; * τας & 
συνθέτους, άλλως έξαίρων καλ τη μελών οία χαλ ύπερ·-

φιλών!" χρυσότευκτον γάρ βρέτας έν τοίς κρδ τοϋ-
των είπών χαλ τδν άχροατήν τάχα που συνιδων ώ 
βαρυνόμενον, τριπλάζει τδ αύτψ φιλητδν, ενταύθα 
φωνήν προφητόφθεγκτον ειπών τήν τοΰ 'Ιωήλ, χαλ 
μέθην οίνότευκτον χαλ ζήσεις ξενηκούσθησαν, δπερ 

έξήγηται ανωτέρω * καλ τίς άστεΐσηται φιλοκερδή 
τινα ταΐς έννοίαις δντα τδν μελψδδν τούτον, χαίμ:ν 
ταΓς συνθέτοις έπλ μάλλον δσα καλ έμπόροις χολ> 
φόρτοις; Ικείνοις τε γάρ πλείον τδ κέρδος ήπερ τοΙς 
εύζώνοις, καλ λέξις έστοιβασμένη κατά συνθεσιν, 
παχύτερα τις οίον καλ όλβιωτέρα τής άσυνθετου τφ 
φιλοτοιούτψ λελόγισται · καλ τδ δέ ήγνοηκότες, εμ
φαίνει μέν χαλ αμαθείς προφητικών ρήσεων είναι 

τούς λαούς εκείνους. Δηλοί δέ άλλως χαλ έτερο (α ν 
άγνοιαν ίσως, τήν έκ τού ή λαθέσθαι ή μή έ π ι σ τ ί -

σαι τηνικαύτα τί) ^ήσει τού *ίωήλ. Χρένου δλ δν 
παρακειμένου δποδηλοί τότε ώρας αύτίκα ήγνοηχί-
ναι αυτούς · δ ι δ καλ άφρονες αληθώς οί τδν νούν 

σκεδάσαντες τηνικαύτα δτε καλ έσκορπισμένον εκεί

νον δντα, Ιδετ συναγαγείν. 

ρξη\ Οίνότευκτον δέ μέθην έφη πρδς διαστούν 
ετέρας · εί γε καλ θυμψ μεθύει τις δτε καλ μαίνε-

σθαι λέγεται * καλ πάσχων δέ τις έρωμανίαν μεθύει 

ούτω · Δήλον δ' δτι καλ μεγαλουργών τις, μεθ-̂ Γ 
D τ ή ΧαΡ?» * α < ι * τ& μεθύει τψ μεγέθει τών πετα

γμένων ό δείνα* εί δέ καί τις δπώρα κάρον ipro.oOsi 
τψ κορευσαμένψ αυτής μεθύσκεσθαι οίον εκείνον 
τ.οιεί, πείρα οίδασιν οί πολλοί. Ώς δέ καλ σκεύα

σμα κ ρ 10 ιο ν οίνώδες, μεθυστικώς διατίθεταί τινι; 
εθνικούς, ούδελς αγνοεί. *0 καλ παρέλαβον οί τοντό 

γε ήμιδαρδαροι ούλοβίνας λέγειν · ούλάς μ έ ν δίδον
τες τάς κριδάς νοεϊν ποιητικώς · βίνουμ δέ Αατινι-
οτλ τδν οίνον · δθεν καλ διβινδν "Ρωμαίοι λιθάρια 
τι λέγουσιν, ώς οίνόχροον. Καλ γράφει ό Παραβάτης 
επαινετά ήρψα ολίγα είς τοιούτον οίνον. Όρα δέ ώς 
τδν παραμιακδν κρατήρα τής σοφίας δν αύτηέχίρα 
τοίς έμφροσιν δντως άποστόλοις μεθ' υψηλού κηρύ-

γματος τοΰ άνωθεν, οδ σύμβολον καλ ή βιαία πν>,, 
καλ τήν έμφ Χρήσιν τοΰ οίνου δ ν εκείνη τοίς 4ίο^4-



IN HYMNUM ΡΕ Ν Τ ECOSTA L Ε Μ DAMASCEXF. 68« 
/οι; κεχέρακε, μέθην ίκανολ ένόμιζον κριτικο\ καλ Α dentibng apogtolis, cum exoelso pneconio, desupor 
άφρονες μενβύντες παράνομοι, εςολοθρευθήναι αύτολ 
άξιοι χατά τήν Δαυϊτικήν άπδφασιν ή γάρ ού τοιού
τοι όσοι μή τψ έχ Σιών, ώς έ^έΟη, έςελθόντι νόμψ 
χροσεσχήκασιν; δν δ γ νους διάνοιαν Εχει όρθήν κατ* 
τ&ν παροιμιαστήν, καλ τούτψ τψ τρόπω ζή πολύν 
χρόνον προστιθεμένης αύτψ ζωής πολυετούς διά τού 
χυρίου τών γνώσεων, τού αποδεχόμενου τδν πορευδ-
μενον έν τψ νόμψ αύτοΰ· 
cngitalionera; isloque moilo vivit lempore multo, proposila ipsi longorum annormn vita pcr Domi-
onin seienlianim, qui riicipil in ipsius lcge ambulanlom. 

veniente, cnjus qiioqtie symbotum erat vehemens 
flalng, infusionemque vini, quod illa nriscuerat 
aposlolia, ebrietaiem idoniM putabant judkes, qai 
mancbant insipi^nles el iniqni, digni qui juxta Da-
vidicain senlenliam ipsi rnmlitus perderenttir. 
Noune etiiui tales erant, qui legeni ex Sion, ut 
dicmm esi, vritfoniem, in vniis non habuenint? 
Qnain qui novit, juxta Paroenuastcn, reclam hahei 

ρξθ'. Ίστέον δέ και δτι άφρονες ού τού; άπ/ώ; 
ίφη ό μελψδδς, άλλά τούς άπιστους • καθά δοκεί 
ίρμηνεόειν δ τήν τότε τοΰ Πνεύματος ένέργειαν εί-
*άν μέθην τοις άπίστοις λογίζεσθαι · καλ αύτδ δέ 
ούτος ό μελψδδς έπαγαγών άντιθετικψ σχήματι τδ 

169. Scicnrftim aulem quod insipientes ail roolo-
diis non eos qui taleg suot simpliciter, scd infiJeles; 
sicut videiur iulerpreiari qui dicit tunc Spii ittig 
pfbcarfaro iofldelibus ebrietatem fuisse repiiiata»». 
Itlftin quoque suggeriliile mclodus sub antilheii for-

Ot ευσεβείς δέ σολ βοώμεν · - ασεβείς νοεΤν άφίησι Β ma, snbjungens : Noa aulem pii libi clamamng: 
τους ανόμοιους ήμίν καλ διά άπιστίαν άφρονες * καλ 
είχε μέν άν καλ αύτδς είπείν, "Εφασκον οίνότευκτον 
άπιστοι μέθην· Προέκρινε δέ ούτω φράσαι είς πι-
χρότερον όνειδισμδν, χειρόνως έχείνους μεθύειν έμ-
φαίνων ήπερ τούς απίστους * έκ μέθης μέν γ ; ρ 
ταχΰ ανανήφει τις. Ούχ ούτω δέ καλ έξ απιστίας, 
•V ήν εί χαλ άλλως παρηγγέλμεθα μ'ή μωρδν άπο-
χβλείν τδν άδελφδν, άλλ* έπελ δ άπιστος ούχ έστιν 
ήμίν αδελφός, ορθώς άν καλοί η μεν αύτδν καλ £ακ1, 
χαλ μωρδν, χαλ άφρονα, καλ δσα τοιαύτα. "Ετι ίστέον 
χαλ ότι τδ οίνότευκτον φυλάσσει τήν ευ δίφθογγο ν 
άχδ τού τεύχω ένεστώτος, καθά καλ τδ τεύχος * άλ
λοι δέ λέξεις τού τοιούτου έξωρμημέναι θέματος ή 
τδυ μόνον τδ έξ εκείνου φυλάσσουσιν, ώς τδ τυκτον 

iinpios iaielligere nobis relinquit dispares, et 
propier inc redulilalem insipientes. Poierat quidem 
eiiam ipse dicere : Aiebant vino factam ebrieta-
leiu inlldelea : praetulit auteni sic loqui in aniariua 
convicium, illog deterkia inebriari signiflcans 
quam infidelea. Etenim ex ebrietatc quidem all-
qtiis uienils sanitatcm recepil; non autcm gic ex 
itifldelitaie, propter quam, licet aliande jussi 
sumus non faluum appellare fratrem, quoitiam 
lainen iiiOdelis, non esi nobis frater, rccle voca-
ttius eum et raca, el fatuum, et insipientrra, et 
quapcunque gimilia. Adbuc aulem gciendum quod 
vox οίνότευκτον servat diphtbonguni ευ ex verbl 
praesenti temporc τεύχω, eicut ei τδ τεύχος : aliae 

χαχδν, χαλ τό ε&τυκτον, καλ τδ τυκίζειν παρά τψ £ vero dictionea ex eadem exorta? radice, vel τδ υ 
χωμιχφ έν "Ορνισι, καλ ή τύχη, καλ τδ τυκάνιον · 
ή μόνον τδ ε, ώς ή τέχνη καλ «έκτων, ήδη δέ καλ τδ 
τέχβ χαλ τδ τέχνον. 

ρο'. Τού δέ ξενηκούσθησαν δμοιότης έν τοις έξης 
εύρεθήσεταί τις είς τδ πατραχουσθέν. Τδ δέ ώς άπο-
οτολιεν άναστρεπτέον, ίνα ή τρόπος αναστροφής * 
λέγει γάρ ό μελψδδς δτι Ιλεγον οί άφρονες δπερ έλε
γαν, ώς ηκούσθησαν αί ξενίζουσαι ζήσεις τών άπο-
οτόλων, ήγουν επειδή ηκούσθησαν. Τδ δέ ένθέως 
$ο$ν διαστολή ν έχει παντοίας άλλης βοής * Ιστι δέ 
βοή Ινθεος ή κατά τδ άγιον Εύαγγέλιον αναφωνούσα 
9**3 ί^γάλη χαλ λαλούσα τά τφ θεψ άρέσκοντα, 
ώς καλ προδεδήλωται. ΤΗν δέ γνωστόν τι καλ τοις 
"Ελλησι τό ένθέω; βο|ν, δ καλ ένθεάζειν εκείνοι 
χ»λ βαχχεύειν έλαγ«ν. Εύλογητδς δέ κυριώτατα μό
νος ό έν Τριάδι θεδς, δν εύλογούσι καλ ύμνου σι 
τέντα τά έργα αυτού ' τών άλλων δέ απάντων ούτινι 
προιαρμόττει ούτως ή τοιαύτη λέξις, δτι μηδέ κο-
σμοκοιδς άλλος ή μόνος θεός. 

Tpoxdpior dtvrepor της έβδομης φ£ής· 
XII. θέσπιν κατεδρόντησεν ό βλέπων δπα 

Ένθους Ίωήλ τού θεαρχικωτάτου, 
ΟΓς έκχεώ, φήσαντος, οίάπερ Λόγου 
P A T R O L . G R . C X X X V I . 

lanluia aervant, veluti τυκτδν malum, et τδ εύτυ-
κτον, el, apud coiricum in Avibus, τδ τυκίζειν, et 
ή ™'λΤι* e i τ ο τυκάνιον vel solum τδ ε, sicut 
ή τέχνη, et τέκτων, necsion τδ τέκω ct τ^ τέ-
κνον. 

170. Hujus autem verbi ξενηκούσθησαν aliqna 
roperielur in sequemibus simililudo circa τδ πατρ-
ακουσθέν. lioc vero ώς αποστόλων invertemlum 
ehi. ul sit inversionis tropus. Diciteniro melodu» 
quod dicerent iaeipienles quod dicebanl, citm au-
diue suut exiraaea? voces apostolorum, sive post-
quam audilae fuerunl. Hoc auUm ένθέως βοάν 
differeutiara habet ab alio quocunqae clamore. 
Esi autem divinus clamor ille qui juxia aanciuni 

^ Evangeliam magna voce proferlur ei qnse Deo pla-
ceni loquilur, sicuti monstralum esl. Eral aaiern 
quodaiuuiodo Graecis noiuni ένθίως βο$ν, quod 
oliam illi ένθεάζειν et βακχεύειν dicf.bant. Benedi-
cendus aulem propric solus in Trinitate Deus, quem 
benedicunl hymnisque celebrant omnia opera ejus. 
Alioruoi autem quorumcunqoe nemini sic compe-
lit bujusmodi diclio, quoniara non est alias ancior 
inundi nisi solus Deus. 

Troparium secundum odas ttptitna. 
Valicinaniem pertouuil videng vocein 

Deo plenus Joel divmissimi principalus : 
Qiiibus effundam, aiebai, lanquani Verbum, 

22 



683 EUSTATBIl TIIESSALONICENSIS ΜΕΤΚΟΡΟΜΤΛ 6S4 
De Stpirilu raco, una claniabunl : Ο nalura Λ Τοΰ Πνεύματος μου, συμβοήσσυσι· Φύσις 

Ή τρισσοφεγγδφωτος, εύλογητδς εΐ. 
ροα'. Ού προλάμπει μέν ουδέ τοΰ παρόντος τρο

παρίου σαφήνεια* έστι δλ Αλλως εύπρόσιτον δήθεν 
αύτδ διά το χατ* έννοιαν μονοειδές χα\ γοργόν. 

Triplict splendore luoons, bcnedit ta es. 
171. Non prxlucet quidcai liujus siropbae per-

spicuilaa : est autem alias accesaibilia ob senlon-
lias uniformitalem el velocilatem. Εχροιιίι eniai 
breviter unam sententiam a Deo prophcta Miggc-

, stam circa Spiritus aancii descensuin, et ail quod 
; Jo*l, intuens ul propbeia, moius inspiraiione, ful-

imnavit, id est, clare elocutus esl propbeticam vo-
ccin, sivc divinam vocem ejas qui, sicut dicluui 
est, exceUenter esi δεαρχικώτατος, Deas ac pater; 
ejm qui dixil el praenunliavii isiud : Roinines, 
qtaibus de Spiriiu ni«o dederim, conclainabunt, 
sire voce coneorde clamabaul juxta divinaiu C<H 
gnilionero, boc ipsum sane : Το, ο Deus, ter luci 

Εκτίθεται γάρ έν βραχεί έννοιαν μίαν προφητιχ̂ ν 
θεόθεν περλ τής καθόδου τοΰ αγίου Πνεύματος λέγον 
δτι ό Ίωήλ ό βλέπων οία προφήτης, ένθους γενό-
μενος, χατεδρόντησεν, ήγουν τρανώς έξείπεν, δχι J 
θέσπιν, ήγουν θείαν φωνήν τοΰ ώς χαλ προ^δέθη I 
θεαρχιχωτάτου χατ* έξαίρετον θεού χαι Πατρός· ι 
φήσαντος καλ προειπόντος, c Οί άνθρωποι οΤς έκχεώ 
του Πνεύματος μου, ι εκείνοι συμδοήσουσιν, tjouv 
βοή συμφωνώ χεχράζονται χατά δείαν έπίγνωσιν, 
αύτδ δή τούτο τό 4 Σύ, ώθεδς, ή τρισσοφεγγδφωΓος 

dissima eseenlia, beaedictus es, ul anlea scriptum Β € ϋλογητδ; ε!ς ώ; προγέγραπται. Κ«λ τοΰτο 
est. Ει quidein e&t boc simpliciue. Si vero Jtixta 
exemplaria quaedam acribitar : Tibi clamabani; 
adapiabiiur etiam a praeferentibus eam sequaliter 
bujusmodi scripiura ; sed, pulo, non facile. Si 
quis autem, praediciam inimutare volens ecutefl-
Uam, ila coasmixerit: FulmiRavit propbeu voceta 
diviuU&iina polealis Terbi, sive FHii, qui dixii, 
οίάπερ sive ώσανελ arlieulaio verbo, boc el hoc, 
bomiiiunrt more, attevtionem foriassia et ipse inve-
niet. 

172. Iaterea tameii juxia pneordinaiain fctro-
phx ftcripuiram hic eliam vida congerie.m verbi , 
τρισσοφεγγόφωτος, non voleate melodo discedere 
quodamniodo de longis dictionibu*, quas amat si-
cai Libanus longas cedrog, et aliquis aller quer-
cuum congregaiiones excel&as,aut cupressos ma-
gnas. Eviscerari niallci quam bujusinodi solvere 
congeatas dictiones, et simpliciugeas dispergere; sic 
igilur, optiaie, scribe, quaeque vis dicens fac eiiatn 
quae nobie ealuiaria suiri ; divitem, inquam, doxo-
logiani eanctas TriniUiie, quam ille qui rcvera 
benedicius esl Deus accipil. Vox aulcm φέγγος, 
etsi aolari luiuini ponaiur aequivaleas, niultls 
Uinen φάους εγγύς esse videlur. Diciinus ergo ful-
guria φέγγος; ex boc aulem etiam φθόγγος de ser-
mone qai eealenlias velut in leuebris abscondiias 
illuminat, ut sit quoqae φθέγγεσθαι boc φάει 
έγγίζειν. Dicia varo θέσπις, divina vox iuierpre-

μέν ούτως απλούστερου. ΕΙ δέ γράφεται χατά τινα 
τών αντιγράφων, σολ βοήσουσι, συμβιβασθήσεται 
μέν Γσως χαλ ή τοιαύτη γραφή προς τών αί ρον μί
νων αυτήν ούχ άν δέ εύχόλω;, οΐμαι. Εί δέ τις τήν 
£ηθείσαν έννοιαν έθελήσας άλλοιώσαι, συντάξει δτι 
χατεδρόντησεν δ προφήτης δπα τού Ιεαρχιχωτάτου 
Αόγου, ήγουν τού Υίού φήσαντος, οίάπερ, ήγουν 
ώσανελ ένάρθρφ λόγφ ε ί πόντος τδ χαλ τδ άνθρωχ·· 
χώτερον, εύρήσει προσοχήν πόθεν χαλ αυτός. 

ροβ'. Τψ τέως μέντοι χατά τήν άνατεταγμένην 
τού τροπαρίου γραφήν δρα χάνταύθα τήν στοιβών 
τού τρισσοφεγγόφωτος, ούχ 'έθίλοντος το5 μελψδοΟ 

Q άπαλλάττεσθαι ώσπερ ουδέ τής μακρολεξίας, 
φιλεί χαθά χαλ δ Αίβανος τάς μαχράς κέδρους· χαί 
τις άλλος δρυμών αίγείρους μακεδνάς, ή χυπαρίί-
σους μηχεδανάς* χαλ άν έλοιτο καταχορδευθήναι 
αύτδς, ή τοιαύτας διαλΰσαι σεσωρευμένας λέξει., 
χαλ διασχεδάσαι αύτάς είς απλότητα, χαλ γράφε 
ούτως ώ άριστε, χαλ λέγων άπερ έθέλεις ποίει χαι 
τά ήμίν σωτήρια* τήν βαψιλή φημι δοξολογίαν τής 
αγίας Τριάδος, ήν δ δντως εύλογητδς βεδς αποδέχε
ται* τδ δέ φέγγος εί χαλ είς Γσον τέθειται ήλιαχψ 
φωτ>, άλλά πολλοίς φάους εγγύς είναι δοχεϊ, Φέγγος 
ούν φαμεν αστραπής, έξ αύτοΰ δέ χαλ φθόγγος, Η , 
λόγου φωτίζοντος τά ώς έν σχότφ χρυφαία νοήματα, , 
ίνα ή καλ φθέγγεσθαι τδ φάει έγγίζειν ή δε Ρηθείσα j 
θέσπις, φωνή δεία έρμηνευομένη, χατά τδ φερέβδι* 

laia, seiuisono redundat sicut φερέσβιον et θεσπέ- D πλεονάζει τφ ήμιφώνψ, χαθά καλ τδ θεσπέσιο*, καλ 
σιον, el Bitnilia. Reipsa namque θέσπις est pro 
ύπδ βεοΰ έπεσθαι a Deo venire seu tbeologice 
dici. Tal? quoque est ό θεσπέσιος λόγος. Res U -
men aliler est θεσπέσιος, Uaqaam in noe a Deo 
lapsa. Kx bac autcm etymologia veiiii etiam apud 
aniiquog Hisyilaba vox θέσπιος (puer) in oraculo, 
sive diviuus juvenis. Esi auiem eiiam propriuoi 
uoineii δ β ίσπις , iragicus poeia. Simili redundau-
lia gaudet el δ θεσμός, qai deberet ease θεμδς 
juxU θέμιν, a qaa veaildiam έθέμωσε. 

173. Yerbum aulem κατεβρόντησε magnifice 
dicluoft §su Won enim solum signitlcat quod 
ciare, sicut dicium esi, ci perspicue loeutua est 
propbeia, aed etiam qaod desupcr ipsi demoo-

τά τοιαύτα. Τδ γάρ εντελές θέσπις έστλ, διά τδ ύπδ 
θεοΰέ πεσθ κ,ήγουν λέγε σθαι Θεολογικώτερον/Ομ^ν 
δέ καλ ό θεσπέσιος λόγο;· πράγμα μέντοι άλλο; 
θεσπέσιον, ώς άπδ βεού -«σον είς ημάς* έχ & 
τοιαύτης παραγωγής χαλ ό παρά τοίς παλαιοίς *pt-
συλλάδως θέσπιος κούρος έν χρησμψ, ήτοι θείος νέο;* 
έστι δέ καλ κύριον δνομα δ βέσπις τραγωδίας ποιητή; 
εκείνος* ομοίου δέ πλεονασμού καλ ό θεσμός, δεμδς 
όφείλων είναι κατά τήν δέμιν, αφ* ής καλ τό έθέ
μωσε. 

ρογ\ Τδ δέ κατεβρόντησε αεμνώς είρηται* ού 
μόνον γάρ δηλοί τδ τρανώς, ώς ευρέθη, καί τορ&ς 
έλάλησεν ό προφήτη;, άλλά χαλ δτι άνωθεν έχφανθέν 
αύτφ θεού θέλημα έξεφώνησεν' δ δή νόημα βροντήν 
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είπε* έξηχηθείσαν oTov ούρανόθεν καλ άκουσθεΐσαν Κ alraiam Dei voluniaiem enunliavii. CogUatum hoe 
μόνψτψ προφήτη χάτω. 9Αλλά τούτο μέν σεμνότητας 
έστι τροπικής. Ό δέ προφητικός νους ούχ Αν άνέ-
μενεν Ιλυσπώμενος χάτω, δέξασθαι τήν έχ τών άνω 
dfiav βροντήν, άλλά τφ θεψ χαλ αύτδς έγγίσας, 
ήχουσεν δπερ έπελ ένβτάλθη μή έπικρύψαι, εξήγ
γειλε xc άλλως χαλ εγγράφως παρέδοτο. "Έστι δέ 
νοήσζι, χαλ οτι ώ; τδ προηγησάμενον τροπάριον 
Ιξεφωνήθη τούτο δεξίώς, ύψηλότερον μέντοι* τήν 
μέν γάρ έχεί συμφωνίαν συμδόησιν ενταύθα είπε* 
τό δέ, χαλ έθρόησεν, έδρόντησεν έφη* τδ δέ δργάνων 
ιιελος δπα τού θεαρχιχωτάτου* τδ δέ σέδειν χαλ τό 
βεβασμιάζειν διά τού θέσπιν ένέφηνε* ταύτδν γάρ 
δχα σεπτήν είπείν χαλ θέσπιν. Ό βλέπων δέ προ
φητικό* έπίθετον, ού μόνον τφ Ίωήλ χαλτψ Σαμουήλ 

porro toniira dixit, iitpote qood e eoslo reaonnerat 
et soli propbeie deorsam erat audilum* Hoc u -
inen est flgnrat» magniflcentiae. Meas enim pro-
pbeue non poierai pennaaere super'terraoi repana, 
ad accipiendum ex altiaumis dUinum loaitfu : sed 
ipsa Deo facla propior, aadWU quod postqoan 
juasaest aon abscondere, nuntiafit et etiam scripio 
iradidiL Kei autem obaemndum, quod, aicut 
praacedena stropbe, b«c aolerter, excdsiug taaien, 
declarata est. Hlie eoiia sympboniam, hic concta-
raaiionem dixlc. Hoc auteflB έθρόησεν, ait έδρόν-
τησεν ; organortnn melodiaiD, vocem divina poten-
UaaimiJ; σέδειν et σεβασμιάζειν par voeeitt θέσπιν 
expreaait; idem enim eat dicera δπα σεπτήν et 

ιχιπρέπον, άλλά χαλ τοις χατ* αυτούς δλοις, ώς * θέσπιν. Tidentls auteni propheiicura eal epitbe* 
θεοπτιχωτάτοις, χαλ δντως τδν δντα χαλ τά δντα lum, noa aolam JoeM et Samueli compeiena, aed 
βλέπουσι, χαλ ούτω πρδς άλήθειαν θεωρητικοίς. el catlaria Illortim similibue, lanqaaoi δεοπτικω-
Ητοις, el reipaa illun qui eat ec ea qu* sani Yidentibue, ei ita aecundam veriutein apetulan-

174. "Ενθους autem est quasi pro ένθεος. Diei-
nitts vero q*a$l ad accuratloneai: auguelius enlni 
ett verbum Ινθεος qaam Ενθους. Ένθεος eiiim qui-
dem eal ille qui intra ae Deum habet, et per ipaum 
vel agit vel loqaititr. Tale quid fuil olim rclativa 
ad Baccbas quae aliquig dixit ένθέους mnlieres. 8ί-
mile quoqua fuit erga repletas epirhu Piibotiis, 
oracula dantes. Verbum ciiam ex bae diciione 
venit excelsatn τό ένθεάζειν. Gum auiem δ ένθεος 

tt δ ένθεος χατά «υναίρεσιν Ινδούς λεχδείη, ούχέτι C P^r coairaclioaem ένθους dictue esl, aon jam gf-

potf. Ένθους δέ άντλ ώσανβλ ένθεος* εΓπομεν δέ 
τό ώσανελ προς άχρίβε ιαν σε μ νότε ρον γάρ τύ ένθεος 
τοΰ ένθους" ένθεος μέν γάρ ό ένδον εαυτού βεδν 
lyw, χαλ δι' έχείνου ή άλλως ενεργών ή λαλών* 
τοιούτον τι πάλαι τύ χατά τάς βάκχας, Ας Ιφη τι* 
ένέέους γυναίκας. "Ομοιον χαλ τδ χατά τάς άποφον» 
βαζονσας πνσύματι ΠόΘωνο;* Ινθεος δέ καλ ό χατά 
τις μαντιχάς Σιδύλλας έννεάς έλέγετο* χαλ 0ήμα 
U τής τοιαύτης λέξεως ύψηλδν τδ ένθεάζειν. #Οτε 

εημασίαν δμοίαν έχει, Αλλ* οίον μετουσιαστιχώς 
xal μετοχιχώς τψ ένθουσιώντι μέτεστι τού ένθέου* 
όρμητιχος τις γάρ μετά χαλ χαράς δ ένθους εστί* 
χαλ δοχεί, διά τδ χαίρειν τοΤς υποκείμενοι;, άκά-
οιχτος είναι βές τύ ή πανηγυρίζειν ή ά),λο τι πράτ· 
τειν ήδύ* χαλ δηλοί τύ λεγδμενον ύφ' ηδονής ένθους* 
χαλ τδ έξ αυτού ^ήμα τδ ένδουσιφν ού ταύτδν δν 
τφ ένθεάζειν. Ό δέ μετριχδς ούτος μελωδός, άναγ-
χαίως διά τήν αχολουθίαν τού ένθεος- Ελλήνων δέ 
λέςις 6 ένθεος^ ων οέ θεολ, Δαυιτιχώς είπείν, τά 
ίιιμονια· διδ χαλ τούς δαιμονοφορήτους έχείνοι 
άθεους έλεγον. 01 μέντοι άγαθολ Χριστιανολ μετέ-
^iw«M|y είς βεου αρέσκεια ν. 

ροι'. Τδ δέ έχχαώ λέξιν ταύτην έξ υγρού ληφθεί 
οχν αίνιττομένην τδ άγιον βάπτισμα, δι' ού έξαλεί-
oirai χαλ απάγεται ώς ^νπτιχού άγιωτάτου ύδατος, 
χαλ παρασύρεται «άν άνδμημα, ού χαλ δ Ααδιδ χα-
τεύχεται, δνβσάφησεν ήδη ό μελωδός διά δρόσου χαλ 
λουτρού, χαλ λουτηρίον, χαλ ύμδροδλυτήσεως, χαλ 
έτερων λέξεων τδ δέ οίάπερ λόγον πρός τε άνα· 
τληρωσιν κείται τού στίχου, χαλ πρδς σαφήνειαν 
"4ς προηγησαμένης λέξεως, ήτις ήν τδ φήσαντος· 
ήν έρμηνεύων επάγει τδ οΤάπχρ λόγον. Ός γάρ ό 
Μωΰιής έν τφ, ΕΙπεν ό βεδς, Γενηθήτω τόδε, είχεν, 
δρμτ,νευτιχώς ειπείν, είπερ ήθελεν, δτι είπεν ό βεδς 
ώςοία διά λόγου άνθρωνιχού, Γενηθήτω τάδε, ούτω 

δ μελωδός είπε τδ φήσαντος, οίάπερ λόγον έγ-
Τράμματον, «Αμενος ώσανελ λόγον τήν θεόθεν τφ 

milero babei aignifieationeiD, aed Unqiiam parti-
eipatione ac derivaiiooe δ ένθουσιών cum τψ έν-
•έφ partem babei. Aliqais fnim frruem cam 
gaudio ό ένθους est; et, cum lubjectia gaudet, τί-
delur eontineri nan poaae, aive laudaadum sive 
qaid aliud jucuadi facieudam babeat. Ει diciuai 
aigniflcat ύφ* ηδονής Ινδούς; aecnon ex ipso varbum 
ένθουσιών, quod non idem est ac ένθεάζειν. Me-
tricus aaiem ille melodus necessario dixil conse-
quenter τφ ένθεος. GraecOrum eat isia vox δ έν
θεος, quoram dii, joxia Davidica verba, sunt da?-
monia. Ideoque illi a damionibae Inspiratos ένθέους 
atebant. Boni laraen Christiaot banc dielionem ad 
Dei plachum receperoni. 

D i75. Illain autem diclioaem έκχεώ, ex liqnido 
gumpiam, sacruinbaplisma aubindicantem, perquod 
abluitur, ei abducitur, el extergiiur, Unquaui aqua 
sanetiasiina puriflcante, onmis iniquitas, couira 
quam DavW deprecatur, jam elucidavit inelodus per 
rareai et lavacrum, ei lavatloiiem, el imbris fluea-
tiim, c«teraaqua dicltonea. Hoc auiom οΤάπερ 
λό^ον ponimr et ad veraus iuiplelionem, et ad 
pn»cedenti8 obtcktationero diciioaU, quae esl φήσαν
τος, et quam imerpratans adjtcit τδ οίάπερ λόγον. 
Sictit cnim lloyeea in boc : Dtxil Deug : Fial latad, 
polerat,3l voluissel, tanquam inlerpretaado dicere : 
Dixil Dcits, quaei per humanum aermonem : Hacc 
flaat; sie cl melodus dixit τδ φήσαντος, οΤάπερ 
λόγον έγγράμματον, aiena qwasi sermonero hauc 
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a Deo propbetas factam iusptrationeni et rcvelaiio- Α προφήτη δοθείσαν έπίπνοιαν καλ άποκάλυψιν. Ei i« 
nem. Si vero scribitar ad dalivum casum, serva-
tur aic etiam eadem senleniia, ui dicat: Elocuto 
Deo lanquam λόγω sermooe enuntialivo. Supe» 
riua aalam significaium est quod eiiam λόγου 
scribilur ad genilfrum caenm. 

Troparium ieriium odce «epftmte. 
Teriia quidem nacia est horarum graltam, 

Ul demonsiraret, ires aubaiantias 
Adorare in airoplicitate poieataiia: 
Sod in una nuac dierum domina, 
Filius, Pater, ei Spirilue, beoedicius es. 
476. Cum Sptrilus sanciiseimtis, ut aceipimus, 

bora lertia saper aposiolos descendit, idcirco 
lempore isto, divinissimam oererooniara adimple-
mue ia epcm firroam desiderabilia Spirilus adven-
lus. Exilla aententia, myslanoque secnndum illam 
symbolice expresso etropha p̂ aeaaae exposiia est. 
Ει quidem Ulius senleniia clare brevilerque est 
direcia. Dicil enim quod hora terlia Spiriiua pro-
difcium babuit; ut syrobolice tres sancta Trinila-
lis peraonas aubiudicet, quas tcriia bora adum-
bravit. Uodie vero non celebramus in «nigraate, 
nec subiudicantes, sed aperie benedicentes Filium, 
Palreai ei Spiritum, sanctam Trinitaiem, unum 
Deum. Talis quidem est proposila seolenlia, quam 
progrediens sernio magis planam necessario faciei. 
Scriplura vero siropbea, elsi uon babet ex iniiio 
τρίτη per uaum τ, ciim acceutu peuuliinio, sed 

γράφεται λόγφ κατ* πτώσιν δοτικήν, σώζεται καλ 
ούτως ή αυτήν έννοια, Γνα λέγη, φήσαντος του βεοΰ 
ώς οία χαλ λόγφ προφορικψ* Ανωτέρω δέ πάρεση* 
μάνθη ότι χαλ λόγου γράφεται χατά πτώσιν γενι-
κήν. 

Τροχάριον τρίτον της έβδομης φδής. 
X X . Τρίτη μέν εύμοίρησεν ωρών τήν χάριν, 

"Οπως ύπεμφήνειε τρείς υποστάσεις 
Σέδειν έν άπλότητι τής εξουσίας* 
Άλλ' έν μι$ νυν ήμερων τ$ κυρία 
Τίδς, Πατήρ, καλ ΙΙνεΰμα, εύλογητδς ε!, 

ρος**. Τοΰ άγιωτάτου Πνεύματος περλ τήν τρίτην 
ώραν καταπεμφθέντος τοΤς άγίοις μαθηταίς, ώ; 
παρελάβομεν, διδ καιρφ τοιούτω καλ ημείς τήν 6ειο-

Β τάτην άγιστείαν έπιτελουμεν έπλ σταθερή έλπίδι 
τοιαύτης άξιεράστου πνευματικής επελεύσεως- έχ 
τής τοιαύτης εννοίας, καλ τού κατ* αυτήν συμβο-
λογραφουμένου μυστηρίου τδ παρδν τροπάριον έχτί-
θειται* καλ ή μέν έννοια τούτου έστλ χαλ σαφ'ος 
ευθυνόμενη χαλ βραχυλογικώς. Αέγει γάρ δτι τρίτη 
ώρα τδ πνευματικόν θαυμάσιο ν έσχεν· tva συμ&> 
λικώς ύποφήνη τρείς υποστάσεις τής αγίας Τριάδος, 
Ας ή τρίτη ώρα ήνίξατο. Σήμερον δέ ούκ έν αίνίγ-
ματι πανηγυρίζομεν, ουδέ ύπεμφαένοντες, άλλά 
εμφανώς «ύλογούντες Τίόν, Πατέρα, χαλ Πνεύμα, 
τήν άγίαν Τριάδα, τδν ένα θεόν, Καλ τοιαύτη μέν ή 
προκειμένη έννοια, ήν προΐών δ λόγος διασαφήοει 
άναγκαίως πλατύτερον* ή δέ γραφή τοΰ τροπαρίον, 

τριττή per duplicem τ, cum accentu ullimo, nec εΓπερ ούκ έχει έξ αρχής τρίτη βαρυτόνως δι* έν'ς 
tonuni babet, neque juxta τδ σύμφωνο ν μέλος 
ncxus, neque juxia τδ θέσπιν κατεβρόντησεν δπα, 
sed juxta τδ φωνήν προφητόφθεγκτον, idco melius 
scribilur τρίτη cum accenlu penuliimo per unum 
τ. Qui vero coniradicere voluerit, scribal et dicat 

. quoque τριττή, sical ή φωνή. 
177. Uocauiem εύμοίρησεν, cujus Alticum est, at 

pradictum fuit, atigmenium, ex omnium confesso 
praier communem syniaxim hic assuinptum est. 
Neuio enim Giaue loquepdo scriberel εύμοίρησε τήν 
χάριν, sed τής χάριτος. Altamen luelodus melro 
angusiatue, pro irisyliaba voce χάριτος adbibuit 
χάριν, excipiens verbum εύμοίρησε pro simplici 
έλαχεν et έσχεν. Ilujusmodi vero diciio non banc 

ταΰ, άλλά τριττή όξυτόνως έν διπλότητ* τού ταν, 
ούτε πρδς τδ σύμφωνον μέλος τού είρμού τονονται, 
ούτε πρδς τδ θέσπιν κατεδρόντησεν δπα, άλλά πρδς 
τδ φωνήν προφητόφθεγκτον* διδ νικ$ γράφεσδαι 
τρίτη βαρυτόνως δΓ ενός «αύ* ό δέ θέλων ένίστα-
σθαι γραφέτω χαλ λεγέτω χαλ τριττή, ώς 4 φωνή. 

ροζ'. Τδ δέ εύμοίρησεν, ού 'Αττιχδν, ώ; προείρη-
ται, τό άναύξητον, όμολογουμόνως παρά τήν χοινήν 
σύνταξιν ενταύθα είληπται* ούδελς γάρ 'Ελληνίζων 
γράψοι άν εύμοίρησε τήν χάριν, άλλά τής χάριτος* 
καλ δμως ό μελωδός ύπδ τοΰ μέτρου στενούμινο:, 
άντλ τρισυλλάβου χάριτος χάριν παρέλαδεν, έχλα-
βόμενος τό εύμοίρησεν άντλ τοΰ έλαχεν απλώς καλ 
έσχεν. Ού μοίραν δέ ή τοιαύτη λέξις περιέχει τήν 

sortem (μοίραν) quajfalo juxla Graecos aseignalur, ^ χαθ' Έλληνας είμαρμένην, άλλά τήν λεγομένη 
sed illam qua* dicilur μερλς, atnplectitur. ldeo 
recte τό εύμοίρησεν in τό έλαχεν interpretatur: 
nam εύμοιρείν csi bene babere dc μοίρα, sive de 
μερίδι, id esl, λάχει: liasc eniin synonyma suut. 
iloc aulem τρίτη ωρών diuroarum sane, nielodi 
placito 6ic pluraliier posiluni esl: potcral eaim 
dicere juxta nominativum casum ώρα, al esset : 
τρίτη ώρα vel τριττή invenil ei obtiniiil sanciissi-
mara banc Spiriiua graliam, ui, inquit, ibeologice 
speculanlibus subiudicarel, sive repraesefilalioaeui 
quasi specularem cogilaiionemque juxla consi* 
lium iniroduciorium Uarel, quod adoramur irea 
peraonae unius Dei in aimpliciiaie subslantiaj, id 
esi, uniiate esseaU», sicut dcmonairabiiur. At i l -

μερίδα* διό καλώς τό εύμοίρησεν είς τδ έλαχεν μετ«· 
λαμβάνεται. Εύμοιρείν γάρ τδ εύ Ιχειν μοίρα;, 
ήγουν μερίδος, τουτέστι λάχους* συνώνυμα γάρ χαί 
ταύτα. Τό δέ τρίτη ωρών ήμερινών δηλαδή, θελήσει 
καλ αύτδ τοΰ μελωδού ούτως ετέθη πληθυντιχ&ς' 
ήδύνατο γάρ ώρα κατ' ευθείαν πτώσιν είπείν, ίνα ήν 
δτι τρίτη ώρα ή τριττή εύρε καλ έλαχε τήν άγιω-
τάτην εκείνη ν χάριν τού Πνεύματος, όπως, φηοιν, 
ύπεμφήνη τοίς θεολογικώς έπιβάλλουσιν, ήτ<">ν 
έμφασιν δώσει ώς οίον ένοπτριχήν καλ ύπόνοιαν χατά 
έναγωγήν είσαγωγικήν, σέδειν τρεις υποστάσεις τον 
ενός θεοΰ έν άπλότητι εξουσίας., δ έστι μονάδι ου
σίας, ώς δηλωθήσεται. Άλλά τούτο μέν τότε πρώτον 
έν τ$ Σιών έν δέ τ-J καθ' ημάς σήμερον έορταττιχ:ί 
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του θαύματος εκείνου αθροίσει έν μιά ήμερων κυρία Α lud quidem lum pnmuin in Sion faclum ast.v In 
ούχ έμφαντικώς καλ ένοπτρικώς νοούμε ν τήν τρισ-
υπόστατον θεότητα. Άλλά καταλαδόμενοι έ κείνο τδ 
τρίωρον χατ' έμφασιν αίνιγμα πρδς άκριδεστάτην 
%τ\ άχραιφνεστάτην καλ ούτως έμφανεατάτην άλή-
Οίίαν καλ όρ$ν όφθαλμοφανώς δοκούντες σέ τδν έν 
τρισλ προσώποις Ινα Θεδν, τδν Υίδν, καλ Πατέρα, 
χιΐ Πνεύμα, λέγομεν καλ βοώμεν καλ ψάλλομέν σοι 
τδ, Εύλογητος εί. 

ροη'. Καλ δρα τδ έν μιοί ήμερων συνηγορούν τφ 
τρίτη ωρών, ώς άναγέγραπται* εί μή τις τδ ήμερων 
τ} χυρία συντάξει κολλήσας, καθότι ή παρ* ήμίν 
τοιαύτη εορταστική κυρία έστλ καλ αυτή τών έφε* 
ίης ήμερων δΓ ών απαρτίζεται ή έδδομάς. Τήν δέ 1 

χάριν είπών μετά άρθρον, κατ' εξαίρετο ν έδήλωσε 
τήν τού αγίου Πνεύματος έν σχήματι έξοχης* ήν 
χάριν ό έχων πάπληστάι τών κρειττόνων, χαλ ούτοι; 
αότάρχως έχεε, κάν μυρία θλίβηται, ώς * τού θεού 
χαντοίως επισκεπτόμενου αυτόν* χαλ τούτο δηλοί 
έ έχείθεν έφ* οίς έδέετο μαθών τδ, Αρκεί σοι ή χάρις 
μου· ή δέ άπλότης ενταύθα ού τήν συνήθη δηλοί, 
χαθ* ήν απλούς τις πεπλάσθαί φησιν, άλλά τδ μονή
ρες χαλ άσύνθετον χαλ άποίχιλον τής αγίας Τριαδι
κής εξουσίας. Ή δέ εξουσία έν τούτοις ούχ έπλ 
δυνάμεως απλώς χυριολεχτείται,ώςείθίσμαθα, άλλά 
μάλιστα ούσίαν δηλοί έξοχωτάτην ύπερούσιον, ήπερ 
εστίν ό θεδς, της έξ προθέσεως χαλ νυν έπιτατιχήν 

bac aulem nostra congregatione, qure ftl in una 
dierum Dominica, ad celebrandum boc prodigium 
non tanquam in repraeseniatione et in spcculo di-
Yinitatem in tribus personis, cogilamus ; sed boc 
triuin borarum repracseatativam aenlgma juxla 
puriasimam, accuratissimam et ita mariifesiissi-
mam veritatem intellexima» ; ei exisiiraantes vi-
sibiliter intueri te in tribus personis ununi Deum 
Filiam, et Pairem, et SpirUum, dicimus et cla-
mainus et paalHnias libi : Benedicttis es. 

478. Et vide locutionem, in ana dierum congre-
garit, dictione τρίτη ωρών faisse delineatam; uitl 
quis τδ ήμερων τι) χυρία syntaxi conjimgat, qna-
tenus apitd nos dies lnijusmodi feeliva χυρία έστλ 

1 (domina eel) ipaa subaequeatium diortjm, quibus 
bebdomada compatiilor. Ctim aotem τήν χάριν 
eum arliculo dixerit, oximie gratiam SpiHi»* in 
sapteuio gradu aigniflcavit; quam gratiam habefii 
melioribus replelor, et sic, licet mille ttibulatiotiei 
suatiaeat, lanquaai Deo omnimodo eum visitanta 
ealia babel. E l boc demonslrat ille qui axinde, abl 
deerant multa, didicil: Sutficit tibi gralia mea. Hic 
autem simplicitos non bauc signifleat coinmuneni, 
juxta quaai aliquis simptex diciiur esse Ociug, 
eed sancl» Trimtatii subsianii» unftatem, absque 
compositioaa et varietate. In bis aulem ή εξουσία 
ooa aimplieiier juxta morem de potentia proprie 
dicitur, sed potiua sabstaatiam inditat praeslan* 

δηλούσης ύπερο^ήν, ώς καλ έν τψ, έξώγκωται, καλ Γ lieeimara ei supersubstaMialem, qu« Deus eat, 
έν τφ Έκδικος δ άγαν δίκαιος, καλ έν τοίςόμοίοις, 
«ρλ ών προγέγραπται. Τδ δέ έν μι$ πρδς τδ τρίτη 
άφορα, ίνα νοώμεν ώς τότε μέν αί τρείς ώραι τδ 
τρισυπόστατον ύπεσήμαινον τής θεδτητος, νύν δέ 
«ρ 1 ήμίν έν μι$ Κυριακή τδ απλούν καλ ένιαίον 
της είρημένης εξουσίας δηλούται. 
trmiuiem, D U H C vero apad nos έν μιοί Κυριακή (unadierum Dorainica) 
dios precelleniia substanlia; demonslrari. 

ροθ'. *£y δέ τψ, Υίδς, Πατήρ, καλ Πνεύμα εύλο
γητδς εί, νοητέον μέν Άττικώς, ψύ Τίέ, ώ Πάτερ, 
ω Πνεύμα* συννοητέον δέ καλ δτι τδ, Εύλογητδς εί, 
έπηνίχθη ένικώς τοίς τρισλν, ώς είπερ είπε ν, Εύλο* 
γητοί έστε, πρδς δήλωσιν τού κατ' ούσίαν ενιαίου 
αυτών. Μίαν γάρ τριπρόσωπον φύσιν καλ ό τοιούτος 

propoeiia particula έξ eiiara nanc ordinaiitam 
algiiificante aaperiorem dignKatem, sicui in boc : 
έξώγκωται, et in boc : έκδικος (qni aimis jusUia) et 
in aiimiibas, da quibus aota scripturti eat. Hocau-
tem , έν μι$, ad boc τρίτη, respfcil, ut iniel-
ligauaa lunc qatdem iribua heris innu» Dtviaimiia 

gimplieiiatem ei oniiafeoi 

479. Ia boc aulem: Filius-,Paler, ctSpiri(us,YU^, 
Πατήρ, καλ Πνεύμα, εύλογητδς εί, Allice quictem 
cogilandum est ώ Τίέ, ώ Πάτερ, ώ Πνεύμα : simttl 
autem esl iatelligendum quod id : εύλογητδς εί, 
ad tres aingutariter prolaliiin esl, quasi dixeril: 
εύλογητοέ έστε, beaedicti esiis, ad osiendeodani 

οηλοί σχηματισμός. Μή θαυμαοτέον δέ εί προτέ- D eorum sabsiaatiae unilalem : uuain cnim in tribiis 
ταχται ΤΙδς ενταύθα τού Πατρδς διά τήν άκολου-
θίαν τής άκροστιχίδος. Εί γάρ χαλ είώθαμεν εύαγ-
γιλιχώς Πατέρα λέγειν, είτα Υίδν, καλ τρίτον τδ 
Πνεύμα, κατά τδ, Βαπτίζοντες αυτούς είς τδ δνομα 
τού Πατρδς, χαλ τού Υίού, χαλ τού αγίου Πνεύμα
τος, δμως κωλύει ουδέν κατά τάς τών Πατέρων 
καραδοαεις χαλ τδν Υίδν πρότασσε ιν χαλ τδ άγιον 
Πνεύμα όρθότητι έννοιακή, διά τδ τής αγίας Τριά
δος έφ* άπααιν ομότιμου, χαλ ουδέ τι φθόνου έπισυ-
ρόμενον ουδέ έν ταίς τοιαύταις κατ* δνομα προτα-
γαίς· δ μήτε ύπονοείν, μήτε λέγειν άνδρλ χριστιανψ 
γένοιτο, εύ είδότι μή δτι γε του θεού, άλλά καλ 
καντδς αγαθού άνδρδς έξόριστον είναι τδ ~ '^ος τού 
9^4νου. 

personis naiuraui talts forma demonstrat. Νοιι 
vero niirandam si Filius bic prlor Patre ponafur, 
ob aerosticbidis sequelam : ei enim secunduni evan-
geliutn ooasueviiuui dicere Patrem, deinde Filium" 
ei imio Spirilum, juxta islod : Bapiizanies eoi 
ia nomine Patris, el Ftlii, ei Spiritas aaucit, niliil 
i;iiHeii obstat jaxta Patrum iradiliones, qnin, salva 
recia ttde, priut ordine ponaiur Filius et Spiritos 
sanclas, quia qood ad sanciam Trinitateui ailtnec 
aju^em eal digniialis ia omuibus, ei ex bts noiui-
num prseposiiionibus nihil invidiooi coaeequitur 
quod rteque auepicari, neque dicere coniingat ho-
inini cbristiano, bene scienli quod IM>« soliim a 
Deo, scdab oinni homine probo prof.ul aliesiiu^ 
vidiai passio. 
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« IJirmutodiE oelata. 
Solvit vincula, et rorai flamnuim 

Ternolomine principatus forma. 
Laodani pueri, laudata vero aolum 
Salvaiorem, el conditorera omiiim, et benefa-
Creata univeria creaiura. lctorem. 
180. Isie uexna a prodigio paeroram regalisaim* 

sancfce Trinilati numero pariom per aeqaelam oc-
lavf carminie clariaaima coniiauatu*, aeparaiim 
qtiidem noa meminii cfJebrali aancti Spiriiua; 
sed in dhrina Trinllatie poteatate aub memoriam 
et ipeura comprebendit, dicena : qood lypua illc 
antiquits, qui aocundum aliam quidem melodom 
olin pingebat et pmflgurabai Dominl roairem; 
aecundum auiem hodiernas feaiiviutia epicaro poe 

Είρμδς φδής ογδόης. 
XXI. Λύει τα δεσμά καλ δροσίζει τήν φλόγα 

νΟ τρισσοφεγγής τής θεαρχίας τύπος. 
'Τμνούσι παίδες, εύλογε! 6ε τε νύν μόνον 
Σωτήρα χαλ παντουργδν, ώς ούεργέτην, 
Ή δημιουργηθείσα σύμπααα κτίσις. 

ρπ'. νΟ είρμδς ούτος έχ τής χατά τους Ισαρίθμου; 
τή βασιλικωτάτη αγία Τριάδι παίδας θαυματουρ-
γ(ας γοργότατα συνειρμένος διά τήν της ογδόη; 
φδής άκολουθίαν καταμόνας μίν ού μέμνηται του 
έορταζομένου αγίου Πνεύματος· τή δέ Τριαδιχ} 
θεαρχία συμπεριλαμβάνει, είς μνήμην χαλ αυτό, 
λέγων δτι Ό τύπος ό πάλαι ποτέ χατά μέν έτερον 
μελωδδν τύπων χαλ προειχονίζων τήν τού Κυρίου 
μητέρα, χατά δέ τδν έποποιδν τής σήμερον εορτής, 

ψ « r , · - " " Ι ' - Ι Γ - ' Ι Γ ' 

tero τήν Θεαρχίαν, a qoa voee derivaium ett praw ° χαλ τήν Θεαρχίαν ύποδηλών άφ' ής παρήχται ?6 
acripium θεαρχικώτατον, sabiudieal eliam terluci-
doe, ότρισσοφεγγής; i u ut ileram melodee charo 

. Ifimine aplendena hie eilam divina eelebret; ille 
proinda lypva eupreraa diviaseque poteatatia qu* 
Biundo aaJutaria poairemam adminislravit, pue-
rbrimi viacitla soifit (non enim solali, sed compe-
diil miaai sont iti fornacem); ei circumdantemipioa 
flamiDam irroravit. Hac enSm : λύει βι δροσίζει, 
pro : έλυσε el έδρόσισε, < onsueta rbetorom rtgo-
la, potiu attot. Postqnam autem aic proraus vlvide 
prodigium illod melodua expreasit, absque conjon~ 
elione per modam admiraitoois, adjicit quod hym-
Bom canant pueri ilii primam; non enim adboc 

προγραφέν θεαρχικώτατον δ τριασοφεγγής, δ έστι 
κάνταυθα τρίφωτος, ένα χαλ πάλιν δ μελψδδς φωτλ 
λαμπόμενος φίλψ μέλπη τά δεΤα. Εκείνος τοίνυν 
δ τύπος τής ύστερον διοικονομησαμένης θεαρχία; 
τά τψ κόσμψ σωτήρια Ιλυσε τά τών παίδων δεαμέ* 
ού γάρ άνετοι» άλλά πεδήται είς τήν πυράν ένεβλή-
Οησαν, χαλ τήν περισχούσαν αυτούς φλόγα έδρόσισε. 
Τδ γάρ λύει καλ δροσίζει άντλ του έλυσε χαλ έδρό
σισε τέθειται συνήθει νόμψ Ρητορικό). Ούτω Λ 
πάνυ γοργώς δ μελψδδς τύ δαύμα εκείνο φρίσας 
επάγει άσυνδέτως δαυμαστικψ σχήματι, δτι ύμνου οι 
παίδες εκείνοι πρώτως. Ού δήπου γάρ τότε χαλ 
άλλοι· ευλογεί δέ κοινώς τδν βεδν χαλ ή δημιουργη· 

Ιααδ αϊ a l i i ; beneditii antero communiier Daum (j δείσα κτίσις, ήγουν πάντα τά έργα αυτού* δν χαλ 
facta ereatnra, aive oraoia operacjvs; buneenlm 
ut talem ipai coafitootur aaiaue perditorca d*e-
nanaa, veluti sanctam tradit Erangelium; ita ut 
cam poerii iiiia eoncinanl omaea in maado, aicul 
boveriiiit, ei bymni CODSOTtium habeani. £t aic qaU 
den albil aperce videtar continere de feato praeeoi 
iUa acxua octari carniiiis ; aliaa umen ioniiit 
«oigmate sicut fesiivitas amat, et per verbum 
δροσίζει el per τδ φέγγος, quod coniintlur iu τρισ-
σοφεγγεϊ θεαρχία ; et per trium saaciorum pue-
rorum prodigiam, ei per birc, quod in igne, poate-
riorea igueas linguas aymbolioe Oguraate, deaaper 
ei iati facii aunt aapientea, ei pbilosopbiam velul 
igaiUm «uiigerunl, aovis linguia et ipsi πυρπνόως 

αύτολ ομολόγου σι τοιούτον οί ψυχόλεδροι δαίμονες, 
χαδά τδ άγιον παραδίδωσιν ΕδαγγΑιον* ώς τοίς 
παισλν έκείνοις χαλ τους τού κόσμου συμμέλπειν 
δλους, ώς οίδαμεν, χαλ τού ύμνου συνεπιλαμδάνι-
«δαν χαλ ούτω μέν ουδέν τι πέφηνε περιέχων έναρ-
γώς έορταστικδν δ προκείμενος είρμδς της ογδόης 
φδής* άλλως μέντοι αίνίττβται ώς ή εορτή φιλεί 
διά τε τού δροσίζει, καλ διά τού φέγγους, δπερ 
έγκειται *rfj τρισσοφεγγεί θεαρχίφ, χαλ δεά τού κατά 
τούς αγίους τρείς παίδαο θαύματος* χαλ διά τουτοο 
μέν δτι έν πυρλ αυμδολογραφουντι τάς ύστερον 
πυρίνας γλώσσας, χαλ εκείνοι έσοφίσθησαν άνον 
θεν, χαλ άνεδάλοντο φιλοσοφίαν οίον έμπόριον, και-
ναίς γλώσσαις μέλποντας χαλ αύτολ πυρπνόως, άπερ 

atdenlpr cantanles, quae sapieatea rauatci non ίιι D ούδ* άν σοφολ μουσιχολ ένευκαιρούντες f σμασε* Βιϊ 
carminibua imiurentur, necaon par trinani banc 
ρι-aBdieiam lucem, eo qaod praBtena iestivius eliam 
babait ludferum igaera, qui lalea linguas manife* 
siavit*; perque humiduro aieque iiqaidom el floidam 
rorem, q«o aibilaiilero coneipimus sepiiitii carminia 
Spiriirjii», id m : Efuna+m ie Spiritu mto saper 
omnem carnem. Si vero qaoque verbum διααυ-
ρίζειν, ut dicium eat, proJoquamtir, ad bOiH^niam 
vebeiueatem flalam facile rcfprcwus, ula verbum 
διασυρίζειν exoraaniea, ex eo quod bodiarnaiii 
aposioloniiii cotiliiieniiam subindicat, et tamen 
ad ilta practerila epiritatiter exiendaiar, qnaudo 
regales fulal» psailoriaque iaflabaniur. E l iia qui* 
deui iala consiituia suni. 

δέ τού tίρημένου Τριαδικού φέγγους, οτι καλ ή νύν 
εορτή πύρ φεγγοδόλον Ισχεν, δ τοιαύτας γλώσσας 
ένέφηνε* διά δέ τής ύγράς καλ ούτω χυτής καλ £υτής 
δρόσου, ή χαλ τδ διασυρίζον Πνεύμα συνενθυμου μεθα 
τής έδδόμηςώδης τδ, Έκχεώ τού Πνεύματος μου χαλ 
έπλ πάσαν σάρκα. Βί δέ χαλ τδ ώς έ^όέύη διασυρί
ζειν προλογισόμεθα, πρδς τδ σήμερον piatov Πνεύμα 
ήρίμα συμβιβάσομεν έχείνο, σεμνονοντες τδ τοιού
τον διασυρίζειν, χαλ έχ τού τήν σήμερον άποστολι-
κήν έμμέλειαν αίνίττεσθαι, καλ πρδς τά τότε άπο-
τείνεσθαι πνευματικώς μέντοι, δτε χαλ σύριγγες 
ένηογούντο βασιλιχαλ καλ ψαλτήρια. Καλ ουτω μέν 
καλ ταύτα καθέαταται. 
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pw\ Τον δέ βεδν Σωτήρα τε λέγει ο είρμδς ού Α 18!*. Qeom autem Salvatorem aii nexu* n*n so-

ρόνον χοινώς, άλλά καλ ίθία έχομένως τού χατά 
τους αγίους παίδας θαύματος* χα\ παντουργδν δέ, 
ώ; εντεύθεν όφοιλέτας είναι «ούς περλ σύμπασαν 
χτίαιν τού αύτδν ύμνεϊν ώς χαλ ούεργιτιχώτατον* 
τοιούτο γάρ ύπερδαλλόντως 6 καλ κοινδς Σωτήρ χαί 
Δημιουργός. Τύ δέ λύειν δεσμά, ύ χαλδιαλύειν λέγε
ται, ότι δλάφορόν έατι πρδς τδ £ήσσειν έφάνη Ιν »ψ 
ί/̂ ηξε πέδας γαστρός. Βίαιον μέν γάρ τδ £ήσσ·ιν, 
γαληνδν δα τδ λύειν, χαλ μάλλον ενταύθα λόγου* 
τάχα γάρ τά δεσμά τών αγίων παίδων ουδέ Απλώς 
ίλυσεν ή χαμιναία φλδξ έχϊίνη σιδηρά δντα* μεν-
οΰνγε τήξασα είς το πρώην ανέλυσε μέταλλον, ού 
φλεγομένων τών παίδων, άλλά δροσιζομένων παρα-
&£ως rj φλογί* χαλ έστιν είχάσαι προσφυώς δτι 
χαθά τήκεται χηρδς άπδ προσώπου πυρδς, τοιούτψ ' 
τρόπψ χαλ τά δεσμά τών αγίων εκείνων παίδων 
άπε^ύη έν τψ πυρί* άπονητί διεκπεσόντα ώς ουδέ 
είχερ δποδήματα έλύθη αύτοίς έχ ποδών. *Οτ4 δέ τδ 
ώαλύειν διαφέρει τού λύειν, δήλον έχ τού συναλ-
λαχτιχώς διαλύεσθαι, χαλ έχ τού άλλως δέ φυσικώς 
χατά τδ, Διαλύεται πάς άνθρωπος. Φανερδν δε δτι 
γένος λύσεως τε καλ ρήξεως τών άντιδιηρη μένων ή 
άτλώς λύσις. Διδ ή μέν 0ήξις καλ λύ*ις τις λέγοι άν 
αναγκαίως, ή δέ λύσις τδ γένος, ούκ έξ ανάγκης 
έή&ς> ουδέ ή λύσις τδ είδος* τού δέ είναι γενικήν 
λέξιν τήν λύσιν, δείγμα ή του δεσμείν καλ λύειν 
άντίθεσις. Ού γάρ παρελάδομεν δεσμείν χαλ 0ήσ-
εειν, άλλά Πάντα δσα άν λύσητε χάτω ή δήσητε, 

liim commoaiter, sed speciatim propter aaoeto-
rum pueroram miraculuro; et onmium factorem, 
01 exlfidedebeanramnesqui lotam componunt crea-
tionem, tiltim lanqtiani bcneftceatissfmam bymnis 
oelebrare. Taliter enim est superabundanter com-
maaig Salf ator et Creator. Hoc aatem : λύειν δε · 
σμά, qfjod̂ etiam dttitar διαλύειν, a verbo 0ήσσειν 
dUferre monatralttm est in boc: 100ηξε πέδας γά
στρας s vtoleniom tniis^ qoidem est τδ (ίήσσειν, 
tranquiUam autem τδ λύειν , et prawertim ibi ser« 
wonia: forteenim aaitctontra pueroram vincula, 
cam eaaent ferrea, nec simpllciier aolvit fornacU 
flamma; imo vtro liqaefaetum In priroam staiutn 
resolfit aieialluoi, non aduatia puerig*, sed flamtna 
mirabiliter irrigatts.Et esiapie conjiciendam qood 
iicul fluit eera a facia ignia, i u sanetorum qooque 
pueroram viocuta praftuxeruni in igrte. Qaod au-
ien διαλύειν el λύειν iaier ee dtferani, paiet αχ 
boc : συναλλακτικώς διαλύεσθαι, et ex ejasdem 
verbi pbyaiologtao asu in hoc : βιαλ ύεται omnfe 
faoma. Manifaaliim eai aoietn qnad gemie λύσεως et 
λήξεως ·ρροβΗοτιι«, ett ainplex aoftutio λύσις. Ideo 
0ήξ·ς eiiamqiuedara λύσις aoluti* neoeesari* sanat; 
λύσις aulem, geuoa, non aal aeeaaeario |&ήξις neqoe 
λύσις apeeie*. Quod w o vox geaeria ail λύσις, 
argumealitfla eai τοΰ δεσμείν et λύειν aalUbetu n : 
Doa enim traditiene reeepimu* δασμείν el 0ήσσβιν, 
aad : qiMaerjnque aotorilis (λύσητιλ infra, vel liga-

λβλυμένα ή δεδεμένα έσται άνω. Πολλάκις μέντοι ώς c ν««·.·(·ήβητ*). aoiuU tol ligaU auiwnn ΘΓΜίιδ 
πολυώνυμα τδ λύειν καλ τδ 0ήσσειν ταυτίζονται. · — 
Τήγνυται γούν καταπέτασμα, καλ λύεται χρήδεμνα 
πόλεως* έτι δέ Τήγνυται (δου δεσμά, χαλ καταλύεται 
σταυρφ θάνατος. Είσλ δέ τίνες λύσεις ών προϋπάρ
χει δεσμός, αΤς ούχ έστι προσαρμόσαι £ήξιν, οίον 
tf) τού, Έξ οδού κατελύοντο είς ανάπαυλαva χαλ τού, 
Αύοντο χρέος ή πλόχαμον, ή λυομένου αιχμαλώτου, 
ή έπελύοντο χρησμόν* καλ δ είπών δέ δτι ουδέν τι 
τέλη λύσει άντλ τού λυσιτελεί, ούκ έχει άντιθείναι 
τή λύσει ταύτη £ήξίν τινα. Λύονται δέ ούτω καλ 
αίνίγματα καλ ζητήματα* όμοίψ δέ λόγψ καλ πήδων 
δεσμά· είπείν γάρ αυτά (Ιχγήναι, όκνήσει τις. Φαί
νεται δέ διαφορά ενσωμάτου λύσεως καλ {*ήξεο>ς, 
καθότι τά μή δυνάμενα λύεσθαι ^ήσσονται* τά δεσμά 

aatpe U H I O * ul polyenytea verba λύειν et ^ήσσειν 
asainiilaniur : ^ηγνυται proiftdaaubettm, el λύεται 
urbif piQoaram deeoa. Adbuc aalan Τήγνυται Ιπ-
ierai viacula, at καταλύεται craca nora. S«MII ai>-
taip qottdam λύσεις, quas pneeasseront vincala «t 
quibas non eal adaptare ^ήξιν , qualig haec : Ex 
iiiaere aolvebamar in requia» ; ei i l te: λύοντο de-
bilam vel ciaebmua; vel λυόμενοι» αιχμαλώτου (ta-
lulo capiivo), val έπελύοντοχρησμδν(*οΙν<*8ηΐ era-
culuin) et qui dixit quod ουδέν τι τέλη λύσει pra : 
λυσιτελεί, ooa babel buie solulioui τινά £ή(ιν »αρ-
poaere. Sic auleipeiiam aolvuatur seoignala ei 
qoawila, aimibtar vero quoque peduni viacula : 
Uxc naroque dicere rumpi ((^αγήναι) allqaU noa 

δε μεταπέπλασται άπδ γένους άδενος είς ούδέτερον D auderel. Yidetur aulem diffarre eorporalia λύσις ac 
κατά τούς παλαιούς. Ό ; γάρ δ ζυγδς τδ ζυγδν 0ήξις, qaalanas ea qua? sirivi neqaeant rumpaatur. 
όςυτόνως, καλ δ σταθμδς τδ σταθμδν, ούτω χαλ ό Yiucula vero commulata auut Gra*ce ex masculino 
δεσμός τδ δεσμδν, δθεν τά δεσμά. geaere ia neulrun juxla veterea. Sicul enim δ ζυ-
γδς, τδ ζυγόνΰαια acaio tono; ei δ σταθμδς το σταθμόν, sic eliain ό δεσμδς τύ δεσμόν, unde τά δε
σμά. 

ρπ^'. Τδ δέ δροσίζει τήν φλόγα ίκανώς έ^ητό-
ρευται τοίς πάλαι άγίοις* άκόλουθον δέ τή συμδου-
λογραφία τής κατά τούς αγίους τρείς παίδας Ιστο
ρίας, ούς ήκάμενος δσα καλ ζωογόνος άήρ ού κατέ-
χαυσεν άλλά ζωογόνου θάλψασα περιεσώσατο μόνον 
τδ φωσφόρο ν αυτής χαλ φαεινδν άποσυλήσαι κατά 
νούν ημάς καλ έκμάξασθαι· ού μέν τδ καυστικό ν 
συνεπινοήσαι καλ καταναλίσκον καλ παμφάγον, άλλά 
τψ αίσθητώ πυρλ αφείναι αυτά. Δ.δ ούόέ ειπεν ώς 

182. Hocautem : δροσίζει τήν φλόγα, valderbeto-
ricati suui veteres8andi,aed conacqueoler ad aym-
bolicumsensum hiaioriae trium sandoruaa puerorum 
quosmiasus quaat vcviflcus aeraoncombasUi, dam 
ipsa calefaciena vivificat tanluoi remanait ai quod 
in ipaalucifaruin el lucidvm erai, nosjuxta meniem 
auferremos ei expriineremua ; nec quidein adbae 
cogitaremus aliquid caualicum, coaeufflena et de-
vorans, scd isla; aenaibiii igni reiiaqueremus. Lleo 
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non dixif, :«SolvU trincula irroraiquaflamyatu δπυρ- Α λύει δεσμά χαί δρόσοι φλόγα δ πυρσοιιδής τή; 
σοειδής τής θεαρχίας τύπος, vcl aliud quid siraile, 
aed δ τρισσοφεγιής, pulchre componens et ibi di-
clionein islam, ui esi sibi cbaruin: φέγγος enira non 
•irit, sed illuminat. Obaervaadum esl aulem ia ta-
libiii,quod si typus tlle ler lucid» poleatatia divtna 
basc poneniose fecii, quanta miraculose possil epe-
rari ιypo figurata θεαρχία, cujua typue talia valet. 
Quoniam auiem ipse typus myslerio pariter iocar-
nalioni* apiaiur relaie ad aogusiissiniani Virgioem 
Mairem, qiue quidero recepii diviuiuiis ignem, nec 
tamen fuit congumpia, cogiuaduai esft etcani de 
praefigurata sancla Deipara, qualia eat nobi* et 
qaalia eril perpetaum in salmeiii, pasaiouum Aam-
mas exstioguens, ai omne vinculum coropedem-
qae ac csicraiu coDalrictiooem lethiferam animee B 

solvens. 
185· Hoc vero : Oamia crealura a Deo eondita 

benedicil iiium qui aolus e*t Saivator, ei reliqua, 
iaterpretatio eti loculionia : Benediclus Deut, non 
a Ulibus scilicel el talibua, aed ab omni creatura, 
aive ab omaibus operibus Domini, sicui nona paal-
lit ode, mulium vivide disponena eorum parles, ubi 
auni ipeius aacerdetea el aervi, familiarea amici 
aaucti apoatoli aaeerdolaliter ipsi imnistraaiee, el 
i u facli liturgici spiritua, pravia visione noti ma-
gno David, qui apiriius apecalauir angeloa Dei et 
Hammani igaia ipai miaialranie*: quss cerle conve-
rdunt inleRigvatibus recu. Pnevla autero eorwn 

διαρχίας τύπος, ή Αλ>ο τι τοιούτον, άλλά δ τρία-
σοφεγγής* συνθείς καλώς κάνταύθα τήν λέξιν, ώς 
φίλον αύτψ* φέγγος γάρ ού χαίει, άλλά φωτίζει* 
έπιστησαι δε χρή Ιν τούτο:ς ώς χάν τύπος εκείνος 
τής τρισσοφεγγούς θεαρχίας τοιαύτα έθαυματούρ-
γησεν, ήλίχα Ιχει τερατουργείν ή τυπουμένη θεαρ
χία, ής δ τύπος τοιαύτα Ισχύει. Έπελ δ! αύΐδ 
τύπωμα και τώ μύστη ρ (ψ τής ένσάρχου οίχονομίας 
άρμδττεται τφ χατά τήν πάναγνον Μητροπάρθενον, 
δε ξ α μένη ν μέν τδ της θεότητος πΰρ, ού μην χατα-
φλεχθείσαν, συννοητέον καί τήν προτετυπωμενην 
άγίαν Θεοτόκο*^ δποία χαί Ιστιν ήμίν κα\ έσται oV 
αίώνος είς σωτηρίαν, φλόγας τε παθημάτων άποοβεν-
νύσα, καλ χλοιδν πάντα, χαλ ποδοχάχην, χαλ λοικδν 
σφιγμδν ψυχόλεθρ^ν λύουσα. 

ρπγ\ Τδ δέ * Ή σύμπασα χτίσις ή δημιουργηθεισα 
ευλογεί τδν μόνον Σωτήρα χαλ έξης, Ιρμηνεία έστλ 
τού, Εύλογητδς δ θεδς, ούχ ύπδ τώνδε ή τώνδε 
δηλαδή, άλλ* ύπδ πάση* χτίσεως, ήγουν ύπδ πάντων 
τών τού Κυρίου Εργων, ώςή Ογδόη ψάλλει ωδή* ων 
τά χατά μέρος αυτή διασκευάζει πάνυ γοργώς· έν 
οΤς οί αυτού ίερείς χαλ δούλοι, χαΛ οίκειακολ φίλοι 
άγιοι απόστολοι, λειτουργούντες αύτψ ίερατιχώς, 
χαλ ούτω λειτουργικά δντες πνεύματα, γινωσκόμενα 
προορατικώς καλ τψ μεγάλψ Δαδλδ, δς πνεύματα 
θεωρεί τους τού θεού αγγέλους, καλ φλόγα πυρδς 
τούς λειτουργούντος αύτφ. "Α δή Ιπιπρέπει τοίς 

indicia eraot,ex melodo aanclorum puerarom, ea« Q νοούσιν ορθά* προμήνυμα δε τούτων Ικ τής κατά 
τήν δγδόην ώδήν εμμελούς τών αγίων παίδων χο
ρείας, καλ άστραπαλ καλ νεφέλαι, &ς εκείνοι καμι-
νευόμενοι έψαλλον, προορώμενοι τήν άρτι πανηγυ-
ριζομένην συμδολικήν πνοήν καλ τήν πυραοειδη 
θέαν τών γλωσσών, ών σύμδολον νεφέλαι μητέρες 
πνευμάτων Ιν καιρφ, καλ φλογωπολ άστραπαί. 

ρπδ\ Ταύτα δή τής δγδίης ωδής* οίς κολλητίον 
καλ τδ μελψδούμενον Ικεί φώς καλ σκότος· έπ·ί τοι 
καλ γνόφψ μίν σύστοιχον τδ σκοτώδες, αστραπής οε 
αρετή τδ φώς* δι* ών δηλούται ώς οί αποστολικοί 
άνδρες καλ γνοφούνταί ποτε Μωσαίκώς, ώ; ή πρώτη 
φδή τού κανόνος έδίδαξε, καλ φωσφορούσιν αύθις ώς 
αύτδς πλατέως παρέδοτο. Εϋκαιρον δε ήμίν ειπείν 
ενταύθα καλ οτι τδ συμβολικώς πνευματικόν, χαι 

cundttin nonam odea, cboro, fulgara et nabee, 
qac eaaebaat illi camtao ciusi, pnevtdentes sym-
botietun bodia oelebratum iaiuni et ignicoloraAi 
viaiooem lingvarum, quaram aymbottfm erant nu-
Uaa,opporUoe apfariuuim maires, et flamndfera fol-

ISA. Hsec auni odea nonao; quibus caojungendce 
aimt ibl cdebraua lux ei lencbrae; per qnas signitt-
calnr qaod apestolici viri aliqoando quoqne Mo-
aako more obscurantur, ui prima ode canonis do-
cuil, et ileruin raaplendent, ulipeecopiose fradidil. 
Opporluuum auteiu esl nobis hic dicere id quod in 
apoatolisaelbereuinesl ac spirituale, aerU elevalione 
subindicari: juxta quaiu aublimi volatu lanquam 
Oi)uilaa eurgenles i l l i , in praedictam augusiissima ϊ> αιθέριον τών αποστόλων, καλ ή άερία συγκροτεί 
Deipare taberuaculum requieverunt. Dtctum vero 
Τδν μόνον Σωτήρα, imttium accurate scriplum esl : 
aicul enimunus est Deus qui Deus deorum est, 
unusqiic Dominus qui dominoruni est Doniinus, sic 
eliam unus est Salvalor. qui ealvaioruni Salvator 
cai. Reiiqaivero ex ipse per commnnicalioneni 
aunl ealvaiores, si tautuui est qitod salveni. Dut 
nuiera laihi eicdicendi raiionem, qui iradidil non 
esae conftdenduroin pnncipibut, in filiis boininuiu 
iii quibue non cst salus. Quod aulem ex Graecorum 
apinta baoe aalatarem rosam collegerimua, ante 
acripium eat. Aniei naiuque primi Jovcm excelleti-
ler salvaiorera inacripserunu 

185. Ό παντουργός, apud recenlcs quidem, ex 

έπαρσι,· ήν εκείνοι μετάρσιοι πετόμενοι ώαελ χα\ 
άετολ, Ιπλ τδ τής πανάγνου σκήνωμα πρ'.κείμενον 
Θεομήτορος άνέπαυσαν. Τδ δέ, Τδν μόνον Σωτήρα, 
πάνυ συντετηρημένως γέγραπται. 'ύς γάρ μόνος 
θεδς δ τών θεών θιδς, καλ Κύριος ό τών κυρίων 
Κύριος, ούτω καλ Σιυτήρ μόνος ό τών σωτήρων 
Σωτήρ· οί γάρ λοιπολ έξ αύτοΰ σωτήρες κατά μετά-
δοσιν, εί τέως καλ αώζουσι. Δίδωσι δέ μοι τοΰτο 
λέγειν δ παραδούς μή πεποιθέναι έπ' άρχοντας ίζί 
υιούς ανθρώπων, οΤς ούκ έστι σο>τηρία* ώς δε έξ 
"Ελληνικών ακανθών καλ τδ σωτήριον τούτο ό̂δον 
άπολέλεκται, προγέγραπται· Άττικολ γάρ πρώ*οι 
κατ* έξαίρετον Δία σωτήρα έπε γράφο ντο. 

ρπ^'. Ό βέ παντουργδς παρά μέ> τοϊ* ύοτερον 
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αγία λέξις έστλν ομολογουμένως" μόνος γάρ παν- Α omntum confes&o, «acra dictio est 
τουργός ό θεδς παρ' ήμίν εύσεδώς. 01 δέ χαθ* 
Έλληνας τής αυτής είχον σημασίας τον παντουργδν, 
ώς χαλ προδεδηλωται, τον χαλ έφ* οίς ού χρη πε-
ριεργότατον χαλ ούτω χαχοεργόν ου παντλ έργω τφ 
χα;' άνθρωπον έναρέτως επιβάλλοντα, έγχειρούντα 
{λ xat οΤς ούχ έχρήν* δ δή χαλ τών τις παλαιτάτων 
σοφών χατηγορηθελς έδλάβη ώς διαστρέφων τούς 
μαθητευομένους έν τφ άναγινώσχειν αύτοίς τδ, 
Έργον δ9 ουδέν Ονειδος, ού πρδς ορθόν, λόγον ώς ό 
χατήγορος έφη* άλλ* δτι έργον ουδέν όνειδος έστιν, 
ήγουν ουδέ μία εργασία πρδς όνειδισμού γένοιτ* άν 
τφ άποπληρούντι αυτήν δς δή λόγος άτοπος έξεφαί-
νετο, εί παιδεύοι μή όνειδισμόν τινα έχειν τά έφά-
μαρτα έργα, έπαινετδν δέ είναι χαλ τδν άπαντα έρ-
γε^μενον χαλ ούτω παντούργόν* διδ είς απόβλητου 
άπε^ιπτείτο τοίς τότε δ παντουργός* ύστερον μέν
τοι τού έργου άποχριθέντος είς έρμηνείαν πράξεως 
αγαθής, χαλ ίδιάσαντος είς έπαινετδν χαλ πρέπον 
ρίω πολιτιχφ, χαλ εργάτου λεγομένου τού εύεργού 
χαλ ενεργούς έπλ καλφ, προλιπών ημάς ό παντουρ-
γδς άπδ χθονδς εύρυοδείης είς "Ολύμπου άναβέδηχε, 
τφθεψείς επωνυμία ν οίκειωσόμενος, χαλ τδν παν-
ονργον χατοχλέλοιπεν είλείσθαι περλ ήμά,* ούτω 
χαλ θαυματουργός πάλαι μέν ποτε δ παιγνίαν τήν 
βψιν αποπλανώ ν δποία τά περιαδόμενα Σωκράτους 
είναι, χαλ δλλλα δέ τινα ών κατέπαιξεν Όριγένης 
άπελέγξας αυτά, θαύματα μωροί ς έχείνα χατά τδν 
ουτω φάμε νον ύστερον μέντοι δ θαυματουργός 
θειοτάτη λέξις έστλ, θεού θαυμαστούντος τήν έχεί-
8;*τοιαύτην χάριν έχοντα. 

ρπς'. Ό δέ ευεργέτης χαλ βασιλέως αγαθού, 
Πτολεμαίος δέ ήν έχείνος, επώνυμου έπεχρίθη 
γενέσθαι, διά τδ ένθέως άγαθδν τού εύεργετείν, εί 
τι μεμνήμαθα, βασιλέως παλαιού φαμένου δτι Σή
μερον ούχ έδασίλευσα, ού γάρ εύηργέτησα* χαλ αυ 
πάλιν έτερου μή τοιούτου, περλ ού σοφός τις έρω-
τηθελς έν τφ τού αρχείου έξιέναι, τί ό βασιλεύς 
ποιεί. Πτωχούς, έφη* σχώπτων έχείνος τδν άρχοντα 
ώς μή εύεργετιχόν. Καλ τφ δντι βασιλεύς φειδόμενος 
θησαυρών χαλ δι* αύτδ χρυσοφυλαχών μύρμηξ άν 
είη χρυσωρυχών, δς ένθυμείοθω χαλ τους Ιστορού
με" νου ς μύας είς ουδέν δέον φιλείν τδν χρυσόν. Ούτω 
δεχαλ πάς πλούσιος τή γή πιστεύων τά χρήματα ή 

6)8 
solus enii» 

Deus apud nos pie dicitiir" παντουργός. Auctores 
antetn Gneci, sicui premonstratnm est, ejusdem 
signirlcationii hahebant τδν παντούργόν, iltum qai 
\alde operarius est inquibus non oporlet, el sic 
iDalefactor eet; qui non omni se dat operi btimauo 
laudabililer, sed manum ingcril obi non oportet ; 
de quo tiaug ex anliquissimis sapieniibus accusattis 
ponitus fuii utperverlens discipulos ipsls persuaden-
do qnodc nullumopus probnnn est. > Non ad rectain 
rationem, utaccusator dixit, sed qtiod nullum opus 
probrum est, sea nulla aciio probro esse potesi, 
adimplenlt illara : qui sane sermo videbatur absur-
dus, si doceret nulluro probmm babere peccaloria 

^ opera, laiidabilem vero esse cuncta operantcm et 
Ha παντουργόν. Ideo conlemptui trariatur homini-
basbujus aevi δ παντουργός· Posleriualamcn, opcie 
in iiiterpreialionem aciionis bonae aistimalo, pro-
prieque pe.rtinenie ad id quod laudatur el competii 
bomini polilico, et operario dicto illo qui bene vi-
rililerque agU in bono, derelinquens aos ό παντουρ
γδς άπδ χθονδς εδρυοδείης in Olympurn asccndit., 
incognomen Deoproprfatas, et τδν παντουργόν clrca 
nos vereari reliquil. Sicetiam olim θαυματουργός ille 
qtridem eratqui jocosa specieseduclorie flngebat,qu.t-
lia eunt qua? celebrantur esse Socratis et alia quaedam 
de qoibas confulalis risit Origenes: bxc aotem joxta 
nomcnerantmiranda stultis. Posterius lamen δ θαυ
ματουργός divinitsima vox facla esl, Deo mirum 

C faciente illum qui talem exinde gratiam babet. 

486. Vox aulem$ ευεργέτης boni regia, et bic 
quidem erai Plolensa-us, cognomen fieri judicata 
esi, eo quod divinitua boaam eat bcnefacere, §i 
meminerimu8 veieris illlua regis, aienlia : Nodie 
ιιοιι regnavi; aon enim benefeci; et alleiiaa baod 
aimilis, dequo aapieue qnidam in palatii exitu ia-
terrogatus quid rex faceret, Paupcrea, inqnit, cot»-
aiderans iste principaui ui nou beneficuai. Ει revara 
princcps ihesauris parcens, el ideo auricualos, for-
inica qunedam essel infodiens aarum ; hic in men* 
lem revocct traditos memoriai mures in iiullam 
tililhalem aurum diligentea. Sic atileai eiiam oiu-
nis dives lerrae iiilens diviiias aui niuris inserens, 

τοίχοις παραδύων είς νούν λαμδανέτω μή άν πρε- D l |W* n l e coacipiat se non forte decenler eae tumu-
πόντως ταφήσεσθαι, εΓπερ αύτδς θάπτει τά μή άξια landuro, elsi lumuleiipseresabsconsione aondigaas, 
χαταχρύψεως, άλλά διαδόσεως τής πρδς τούς αδελ
φούς. "Ο δ* αύτδς έννοείσθω χαλ δτι άμα χρήματα 
έχρύδησεν, χαλ ό βεδς τους οίχτιρμούς αυτού συνέ-
στειλε, λέγων οίονελ δτι, Δδς, ώ πλούσιε, χαλ δώσω, 
εΰεργέτησον, χαλ ευεργετήσω, χαλ ούτως έσομαί σοι 
ο',χ άποδότης χαλ βραβευτής χάριτο.;, άλλά δώσω 
οοι όφειλετικώς άξιον άνταπόδομα. "Ορ α δέ δτι τδ 
εύεργετείν, δ έστιν εύποιείν, εΓτουν ευ ποιείν, ή 
μετάδοαις έξιδιώαατοάποχληρωτιχώς χατ' έξαίρετον 
διά τδ θεομίμητον* είς δ μαρτυρεί ό γνωματευαάμε-
νος τόν εύεργετούντα μιμητήν είναι τού θεοΰ. 

ρπ?, Τδ δέ δημιουργείν, είπε ρ δ πάντων ποιητής 
/ιαλ θεός ανέχεται άνατίθεσθαι είς επωνυμία ν αύτφ 

ŝ d polias erga frairee largitione. Ipse vero quoque 
rccogiiel qaod, ubi Ibesauros abscondil, simiil el 
Deus misericordiain conclusitin cum, quodammodo 
diccns : Da, dives, et dabo, bonefac oi bcnefaciaui; 
el sic cro Itbinon grali«e largilor el reJdilor, sod 
libi dobiuui digaainqae relribulioneiii dabo. Vide 
ergo quodτδ εύεργετείν,id esl benefacere, sibi tan-
quam liaerr.dilatcin exoellenicr appropriatob iniiia-
lionem Dei bonoruai coauiiunicaiia : quod leslalur 
semeniia illius qui dixil, beueiicium iniilaioreui 
esse Dei. 

187. Hoc autem δημιουργείν, si quidem oronium 
facior et Deus cuaaeuiii accipei-e sibi cogoooicii 
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a nobis, maxima ast gratia. Quid eniin cat ad il- .A icap* ημών, μεγίστη χάρις. ΤΙ γάρ πρδ; αύτδν ή 
Ιιιιιι hujusmodi dictio: Quooiodo διμιουργός est bic τοιαύτη λέξις; πως δέ δημιουργδς ύ τού χόαμου 
universi mundi crealor ? διμιουργόν noranl anti- σύμπαντος ποιητής ; δημιουργδν οίδασιν οί παλαιελ 
qui illum qui publica agit, qui civilia operatur, T 0 V τά δήμια έργαζδμενον τδν πολιτιχδν, χειρώνα-
qui, nt ita dicam. laborios* niuUiiuditiis eat bomo. χ τ β , τ ο ν , ώς ούτως είπείν, τής χειρομάχον πληθύος 
El lamen ille qai propter nos peceatum et maledi- άνθρωπον. Καλ δμως ό διβ ημάς αμαρτία χαλ χατάρε 
r.lio vocalus est el susliauil, suslinet, sicul vidiura δνομασδελς χαλ άνασχόμενος, ανέχεται χαθά χήρας 
ipsi tanqtiant pauperi quosdam obolos porrigentero, 0Τα χαλ πένητα αύτψ ποριζούσης δδολούς τινας, ούτ« 
aia el nos ipsum cognominanles juila quamdam M \ ή μ ω ν έπονομαζόντων αύτδν χατά τινα δλ»ς 
ntnnino bonitalem, ex qua partiaria licet et parli- χρηστότητα, έξ Ις μεριχής ούσης χαλ Ιδιώτευσης, 
culati, Iransil ad altqaid excelsius is qai inenle μεταχωρεί προς τύ ύψηλότερον ό τδν νούν διαδατι-
traasceodit. Sic etiam guberualor, qui mundum x o%. ο0τω χ υδερνήτης δ τδν χόσμον παραγα-
dirigU, el plasle*, qui summe sapiens esl el γών χαίρει άχούων, χαλ πλάστης δ χαλ παντεχνή-
arlifrx, vocari gaudet. Υοχ σύμπασα nihil eorura μ ω ν χ α \ «άνσοφος. Τδ δέ σύμπασα ουδέν τι τών εν 
qaas stiat in muado, neque morlale, neque immor- τ φ Χ Ο σμφ « χ β βεοΰ γενέσθαι παραδηλοί, ούτε βνη- | 
tale sine Deo esse deinonsirat; κτίσις aulcra a Dei B *δν, ούτε άθάνατον τδ δέ χτίσις ύπεξάγει τής χατά 
opiflcio sublrabil nialiiiam : peccaium eniin ipse βεδν δημιουργίας τήν χαχίαν άμαρτίαν γάρ αύτδς | 
secundum nullam bujs leuleotic wgnificatioaem χ α τ * 0ύδέν σημαινόμενον εννοίας τοιαύτης Εχτισεν, 
Γreavii aul fecil. Simul aulem Bcipsum increatuoi είτουν έποίησεν" άμα δέ χαλ άχτιστον αύτδν είναι 
rsse suluin oslendil. μόνον παραδηλοί. 

Troparium primum odas octavm. Τροπάρι ov πρώτον της όγδοης φδής. \ 
Mennriam Cbrislas verborum qiiibus morlalea XXII. Μνήμην δ Χριστδς τών βροτοσσώων έπων, 

Quas a Palre audivit, aposiolia dixil, «Α πατραχουσθε\ς τοίς απόστολοι ς έφη, 
Spiriius pr.t parai linguarura ignearuoi epcciacalo Τδ Πν:ύμα τεύχει γλωσσοπυρσεύτψ θέα, 
lusideng, beaedictum, assimilata : Έφίζον, εύλογητόν οίχειουμένη, 
Alienala vero laudal le crealio, Αλλοτριωμένη δέ μέλπει σε χτίσις. 
188. Scimus Salvalorem Cbrialum prawnfcndjO ρπη'. Οίδαμεν φθάσαι τοίς μαθηταίς ύποσχετιχώ; 

promisisse discipulia: Gum Paraclitus venerit, do- τδν Σωτήρα Χριστδν δτι, Ό Παράχλητος έλθών δ:δ1-
eebil vos omncai veritatem ei suggerai vebis quae- ξει υμάς πάντα, χαλ ύπομνήσει & είπον ύμίν* ώσαύ-
cunque dixi. Novimua eliam quod uibil cel apud Q τως οίδαμεν χαλ δτι ουδέν τι παρά τφ Πατρί έστιν | 
Palreui, quod non sii eiiani apud Filium; et quse δ μή χαλ παρά Πφ· χαλ δτι & παρά τού Πατρδς | 
audivit a Palra, diacipuiis nou fech. Taies igU ήχουσιν, έγνώρισε τοίς μαδηταίς. Τάς τοιαύτας ©δν Ι 
iur aementias coiapoaena melodna ait quod Cbri- εννοίας ένταύδα συνάψας δ μελψδδς, φησ\ν, δτ: ό 
alua τεύχει, id eal, parat el facil sibi eonanbaUD- Χριστδς τεύχει, δ έστι κατασκευάζει χαλ ποιεί τό 
lialam ec eopremum domtuuni; Splriium aanotum, δμοούαιον, χαλ συναδέσποτον άγιον Πνεύμα, μνήμην 
μνήμην, id est, mamoriale recoi-datioaemque τών δ έστι μνημόσυνον, χαλ άνάμνησιν τών βροτοααώων 
βροτοσσώων έπων, aalutariua», scrmoaaoi , quos έπων, ήγουν τών σωτηρίων λογίων, &πατραχουσθ:1-, 
πατραχουσθείς, aive a Patre aadiens, tanquani ex- ήγουν πατρόθεν άχούσας, ώς έχείθεν αυτά λαβών, | 
binc illoe accipicns, sicut ei ex ipao el 8pirilu san- χαθά κα\ έξ εαυτού χαλ τοΰ αγίου Πνεύματος, τοίς 
cio, apostolis dixit, sicut doclor illos Iradene. In άποστόλοις Ιφη, παραδούς έχείνα διδασχαλιχώτ *ύ | 
meuioriam igilur revocavii ipeis Spirilua sauclug τοίνυν άνέμνησεν αυτούς τδ άγιον Πνεύμα χατά τήν 
jtixta diciam promUsionero, et apud eos roansil είρημένην έπαγγελίαν, χαλ παρέμεινεν αύτοίς έφί- | 
aedena beuedictas, id eal, uisidene et, sicul posl ζ 0ν εύλογητδν, δ έστιν έπικαθήμενον χαλ ώς οίον 
Davidicam dedicalionem, modo stabili et immuta- μ ε τ ά έγχαινισμ^ν Δαυιτιχδν ένιδρυθέν είς άμετόθε- | 
bili ia loco consllluiw». Qnoinodo vero diacipalis venil D T 0 V κ α \ άμετάστατον. Πώς δέ έπη) θε τοίς μαθητα!; 

τδ άγιον Πνεύμα είς άνάμνησιν, δίχην ώσανελ, είποι | 
τις μνήμονος, ήγουν ύπομιμνήσκοντος; Έν θέφ γλωο-
σοπυρσεύτφ, ήγουν έν είδει πυρσών γλωσσών ήτοι 
πυρίνων. Τούτου δέ ούτω γενομένου, χαλ τών άπο 
τής άρτι άρξαμένο>ν χαλ μαθητευσάντων πάντα τά 
είδωλολατροΰντα έθνη χαλ βαπτισάντων, οίχειουμένη 
σοι, ώ Χριστέ, τού λοιπού ή χτίσις ή ήλλοτριωμένη | 
πρώην άπδ σού διά τήν είδωλιχήν πλάνην, μέλπε» 
σε, δ έστιν υμνεί σε μετά μέλους·, μέλπε ιν γάρ ούχ 
άπλώ; τδ έπαινείν, άλλ' ώς χαλ προδεδηλωται, τδ 
μετά {σματος, παρά τδ έπεσθαι μέλει· 

ρπθ'. "Οτι δέ μνήμην ενταύθα τήν άνάμνησιν 
λίγει, δήλον · διδασκαλίας γάρ προύπαρξάσης, είτα 
ληοης ώς ςίχδς έγγ^νορένης^ έπεισέρχεται άνάμνη-

Spiritus sanclus in recordalionem, ad iastar, ut 
aliquis dicerel, menioraniis el recordalionera eug-
gerenlis? In visione γ)ωσσοπυρσεύτφ, sive in 
specie flamraearuro ignearumve liuguarum.Hoc au-
wm faclo, biaqae ab ista die exorsia onmes docero 
ei baptixare idololatrasgcnies, vindicata tibi,Gbriate, 
iaadem creaiura libi per idololatricain erroreni quon-
dam aliena, μέλπει, id esi, cum mclodia le cele-
brai: μέλπε ιν cnim non esl simpliciier laudare, 
sed, uii demonstratuni est, cum cantu, secundum 
etyuiologiaia έπεσθαι μέλει. 

189. Quod memoriam ibi recordafionem dicat, 
evidens est: doctriaa namque praevia, oblivioue 
poalea ttl par esl insocuia, supervcnit rccordalio, 

ί 
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<;·.;, αναχόλησις ου σα μνήμης εκείνης, χαλ μνήμη Α qd« quodatDmoilo memortam illatn rcmandit, di-
uiv x*t αυτή λεγομένη, χυριώτερον δέ άνάμνησις. 
Τϊδέ, βροτοσσώων έπων, δηλοί μέν τούς τών βροτών 
σωστιχούς λόγους τού θεού · παραλήγεται δέ τψ με
γάλφ ω, ώς άπδ τού σώω τδ σώζω. οί παράγωγον 
:ό αωέακω χαλ σώεσκον, ώς τδ ζώω, ζωέσκω χαλ 
ζώεσχον. ΕΙ δέ καλ διά τού ο μιχροΰ γράφει τις αυ
τήν παραλήγουσα ν, ού σφαλή σεται. Εί γάρ σόος δ 
υγιής παρ' Όμήρψ άπδ τού σέω τδ δρμώ, χαί έχεί
θεν λαοισδος θηλυκώς ή σωστική τού λαού, δύναται 
εΤναε χα\ λαοσσδα Ιπη τά θεία, δι* ών ύγιώς έχει 
αριταίνων δ άνθρωπος. Εί δέ τις έρεΤ λαοσσόον είναι 
Όμηριχώς τήν σόουσαν, ήγουν χινούσαν τδν λαδν είς 
αολεμον, φ δή δμοιον καλ τδ δορυσσόος, χαλώς μέν 
λέγει χαλ έχεΤνος, ούχ ανατρέπει δέ τδ παρ* ημών 

cia quidem et fpea memoria, proprios lamcn re-
cordaiio. IIoc autem βροτοσσώων έπων sigaificaf 
qnidem Dei earmonea mortalium aervatore*. Pen-
uliimum auiem habet longum ω, lanqaam a ver« 
bo σώω pro σώζω, cujus derivatio est τδ σωέσχω et 
σώεσκον, etcut τδ ζώω ζωέσκω et ζώεσχον. Si qui* 
vero per brevetn ο scribai islam penullimara, nut-
lam incurrei paricolum: ai eniin σόος apnd II ο · 
merum a σέω irruo pro δ υγιής babetttr, et eiinde 
λαοσσόα feminine dicttur populi eervatrix, poaaunl 
etiam esse λαοσσόα verba divina, per qoa aanns 
efficiior virtute praediiux bomo. Si quie auieui di-
cat apud Iloinerwn eeae λαοσσόον eam qua? esi 
σόουσα, stve popolnro movene ad belium, noa aaeua 

' · » Γ — — " — Γ " Ι Γ — " β ' r r - — -

Ιηθέν, άσφάλτως γάρ είρηται. Τάχα δέ χαλ χατά i c verbum δορυσσόος palcbre quKdem el ilie dicii. 
τοιούτον σημαινόμενου βροτοσσόα Επη τά τού θεού 
λέγονται, οία σέοντα ήτοι σέδοντα, χαλ παραχινούντα 
τδν άνθρωπον είς άγαθοπραξίαν * άληθώ; γάρ δίχα 
άδισχαλίας θείας χαι έπιπνοίας τής έχ θεού χαλ 
ευνάρκως άχινητίζει τά είς άγαθουργίαν ό άνθρω-
τος* ποιητιχώς δέ τδ βροτοσσόων διπλάζει τδ σ * 
χαθά κα\ τ6 δορυσσόος, χαλ λαοσσόος. 

pV« Τδ €έ έπων εύτονον μεν ήν έάν είπε λόγων 
χπά τήν άχολουθίαν τού είρμού · δτι δέ ή προδεδη* 
λωμίνη τοΰ κανόνος άχροστιχλς απαιτεί τδν ενταύθα 
δεύτερον στίχον τού τροπαρίου μή άλλοθεν άρξα-
σδαι, άλλ* άπδ τού άλφα, μεταλαδών ό μελψδδς τδ 

aed a hcbia dictum aon everiil: ttilo namqne di-
ctum est; sed forle juxta lalem sigoiilcalionem Dei 
verba βροτοσσόα dicuntur, tanqnain σέοντα siva 
σέδοντα moveniiaque bominem ad beae ageadum : 
aemoiia enim divina doctrina el inspiraiioue qua 
ex Deo cai ei unione non ad bonaro ageadam mo-
•clur bomo. Poeiico inore aulem τδ βροτοσσώων 
α duplical, iicul et δορυσσόος cl λαοσσόος· 

190. Hoc aulem έπων bcne quidtoi eaael len-
sum, si dixissat λόγων juxia nexus sequelam: quo-
niam auiem praemonslrala canonia acrosticbis bic 
repoacil secuudum stropbaa veraum noa aliter in-
cipi, quam per α, guropto verbo έπων ad plurale 

ίχώνούδ^τερον πληθυντικδν, επάγει,^A παρακουσθελς g neulrom adjicit melodos: "Α πατραχουσθελς έφη, 
ίφη, τουτέστι τά έπη. Τδ δέ παραχουσθελς δμοιάζον '* * * " " 
τή προφορά πρδς τδ ξενηκούσθησαν, προπαρεση-
μανθη • χαλ έστι χαλ αύτδ χαρτδν τψ μελψδψ * προ-
καραλήγεται δέ τδ άλφα ώ; άναύξητον * δ δή πείσε-
τιι χαλ τδ ξενηκούσθησαν έν τψ ξεναχουσθελς, εί 
ποτέ τις αύτδ είπη. Τδ δέ τεύχει ώς ποιητιχώτερον 
επιλέγεται * άλλω; γάρ χαλ τδ πέμπει ούχ άπροσφυές 
ήν ενταύθα, ώς χαλ προδεδήλωται. Ή δέ γλωσσο-
^ύραευτος θέα ούκ άφίησι τδν συνετδν άχροατήν 
ουδέ ύπολαδείν μ)) δτι γε νοήσαι, δτι τδ άγιον Πνεύ
μα είς πνεύμα βίαιον χαλ γλώσσας πυρσάς, ήγουν 
χυρίνας μεταδεδλημένον, επήλθε τοίς μαθηταίς * 
άλλά τοίς ώς έξην βλέπουσιν εθεάθη ούτως. Πώς 
ούτως; Γ-ωματοειδώς, ώς φασινοί άγιοι, δπερ έστιν 

id ett τά Ιπη (verba ) . Iloc vero πατραχουσθελς 
ad τδ ξενηκούσθησαν eaunliatione simile prius ex-
posiiam esl : et e»t boc ipaum inalodo Jucundam. 
Alpba vero propter augmenli remoiionem babeiur 
aniepenultima: qood sane paleretur eliam τδ 
ξενηκούσθησαν in τψ ξεναχουσθείς, ai quando qola 
hoc dicerei. Hoc aulcm τεύχει ui magia poeticum 
eligitor: aliter enim verburo πέμπει aon easetUic 
iacommoduai, uti priui deinonsiratum est/H γλωσ-
σοπύρσευτος autem viaio * aon sioil inleUigenlcm 
auditorem nec taapicari, nec a forliori cogtiara 
quod Sptritua eancius ia spirilaro veiieinenlem et 
liaguas rufas aive igoeas transnuiaiua super discipu-
los venii: altamen videniibas, ui licebat, sic viaua 

έν είδει πυρός, χαλ ώς έν είδει γλωσσών * δι* ών ή D est. Quomodoaic? Corporali 8pecie,utaiuatsancti,id 
αΰτοοοφία τήν δοθησομένην τοίς άποστόλοις σοφωτά-
την λεχτιχήν έδήλωσε, διά τδ μή δυνατόν είναι άλ
λως τούς θεατάς χατ' δψιν σαρχίνην άντιλαδέ-
σθαιτού άορά~.ου φωτδς χαλ πυρός τού άγί.υ Πνεύ
ματος. 

ρΐ̂ α'. Δύναται δέ ή θέα ενταύθα πρδ; τή χαλ κατ' 
αίοθησιν δψει χαλ Οεωρίαν δηλούν φιλόσοφον- ή ένε-
$άθυνον, ώς είχΐς, οί σοφολ τά πνευματικά * θεωρία 
γάρ τις πάντως χαλ τδ νοήσαι ώς αί πυρσαλ γλώσσαι 
τάς άποστολιχάς αΐνίττονται, λαλούσα: καινά φωναίς 
άλλογενεσι, χαλ δηλοΰσαι ούτω; έγκαινισμδν ού νή-
ot»iV, ούδΐ χώρας τήσδε ή εκείνης, άλλά πάσης οίκσυ-
μένη:, χαλ οτι ούκ ϊχ τής χα μ αιγαίου σοφίαα, άλλ' 

csl sab ignis iroagiue, ei sub liaguarum specie; per 
quas ipsamel sapientia dandaro aposlolis gapientiaai-
mam eloqueaiiaro maaifeetavit, eo quod poaaibi-
le oon esi aliier speciaioree in carnalibaa ocul'u 
invisibile lumea ei ignem Spiritua aauciiappre-
bendere, 

191. Potesi auem bic ή θέα praeier seaeibilein viaum 
iliara spoculatioaem philosopbicam atgnificare, iu 
quam penelrarunt, ulpar osl, apiritualibug eapieotes. 
yuaedam enim prorsus eel ibeoria cogiiarc qaod 
igirciP lingaae liagnas apostolicas snigu^lice pro-
danl, nova linguig alienis loqueutes,et sic oalenden-
its renovalioncm nou insularum neque regionis bu-
jus aul illius, scd orbis universi, ct quod uoa CX 
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saptetita Iwestri, sed desnper, ea quae nanc di- Δ άνωθεν τά τε νύν λαλούμχνα, χαλ τά ύστερον xveu-

cnittur fct qnae spiritunliter in posleruin sunl <!i-
ctnda, Dei bomines linguis exprimunt. Dicerel 
eliam aapfriis isie mclodus quod sicut visae sub 
ignis specie linguac, non absqtie acria spiraiione 
apparuorttnt, sic neqac aposiolormn linguae siue di-
vina muiioue pcr Spiriium sanctum aclivae fue-
riint. 

492· Hoc aulem έφίζον velut tlironos Spirilus 
aaacti eubindieal apostolos; qufbus tanquam spi-
rlluferie ingidens ille aimlles islos facil divinis-
airnis circa Deum llironis uni supercoeleslium sa-
cronim ordinum, ui didiehnus.'Et liicetiam di-
rtio τοΰ έφίζειν empbaiice siguiflcal ingredi Spiri-
lum sanctum in apostolos lauquam in propriam 
domum nupcr dedicnlam, ul antea diclum esi; et & στόλους προσφάτως έγκαινισθέντα, χαθά προγέγρα-

ματικώς λαληθησόμενα οί τοΰ θεού άνθρωποι γλωι· 
τηματίζονται. ΕΓποι άν ό σοφδς ούτος μελψδδς, χι\ 
Ζτι ώσ-ep αϊ δραθεϊσαι πυροειδείς γλώσσαι ού δίχα 
πνοής άερίας έφάνησαν, οΰτως ουδέ αί γλώσσαι τών 
αποστόλων ενήργησαν μή θεοχινήτως διά τοΰ αγίου 
Πνεύματος· 

ρΐιβ'. Τδ δέ έφίζον χαλ ώς θρόνους ύπεμφαίνει 
τού αγίου Πνεύματος τούς μαθητάς· οΤς οία πνεύμα-
τοφόροις έχείνο έπιχαθήμενον, άντιμίμους αύτονς 
ποιεί τοί; θειοτάτοις περλ Θεδν θρόνοις τψ ένλ τών 
ύπερουρανίων άγιων ταγμάτων, ώ; έμάθομεν χα\ 
έστιν ένταΰθα ή λέξις τοΰ έφίζειν έμφατιχή τοΰ είσ-
ελθείν τδ άγιον Πνεύμα, ώς είς οίχον ίδιον τους άπο-

tanquam rccttun et firinum pcrmanere, sive jux-
U locutionem magis cvangciicam, mansioneiu a-
pud illos facere, el lanquaui supersedere, in unum-
queroque eorum firmiier reqtiiescentem et in fiuem 
sesaurum super sedcm istain gloriae regni ejus. 
Si aiilem bic dici potesl quod eiiam velul ia cur-
ras in apoetoloe έφίζειν prontinlialus esl Spiri-
lus aanctus, recogitandum quod non τδ έφίζειν, sed 
τδ επιβαίνει ν hujusmodi senlenti» convenil^ lan-
quam: Conseendisti, Domfne, equiies aposlolos 
tuos, eic, ut connectil aher melodus. 

193. Ho<j autcm εύλογητόν bic commode poailum 
*si ad mcnteia bujue octavi carminis ; eujus pra-
toqtitutn : Benedicile Doimnum, bajc et ista, perve 

πται * χαλ ώς εύθές χαλ ευσταθές παραμείναι, είχείν 
δέ μάλιστα εύαγγελικώς, μονήν παρ* αύτοίς ποιήσα-
σθαι, χαλ οίον έπικαθεσθήναι, είς ένα έκαστον έχε:, 
νων έπαναπαυσάμενον έδραίως, χαλ μέλλον είς τέλος 
χαθήσθαι ώς έπλ θρόνου τούτου δόξης τής βασιλείας 
αύτοΰ. ΕΙ δέ Εστιν είπείν ένταΰθα δτι χαλ ώς έπί 
αρμάτων τών αγίων αποστόλων έφίζειν έ^έθη το 
άγιον Πνεύμα, ένθυμητέον δτι ού τδ έφίζειν άλλά τ· 
έπιδαίνειν τή τοιαύτη άρμόττει έννοία, ώς τδ, Έπέβης 
εφίππους τούς αποστόλους σου, Κύριε, καλ έξης, ώς 
είρμεποιεί έτερος μελωδός. 

pVf. Τδ δέ εύλογητδν επίτηδες ενταύθα τεθήναι 
πρδς ένθύμιον ογδόης ταύτης ιρδής · ής προχατάρχον 
τδ, Ευλογείτε τδν Κύριον τάδε χαλ τάδε, χαθήχει χαλ "~ ι ' — ~ > " , t _ „ w , «w«~4«..— ·• - Γ " " ' — — » 1 

nil ad illud : Benediclte, spirilua justorum, quibus είςτδ, Ευλογείτε πνεύματα δικαίων, δηλαδή δποίοις 
sanegaudei Spiritus aanctus: suaviter auteui poal: 
insidenlom, ponilur hoc : beucdiclum. Non eniin 
sicut mundanum pondus gravai Spiritus eancius 
insidens, ubi sibi placueril, sed de consessu bene-
dieUur; quoniam bonum csl ganclae Trinitalis jugum 
et onus ejus leve. ldeo bonus Cbrisiiauus precaiur 
nt ad se veniat ei iasideal Spiriius sancius, el ac-
qttiescentem benedicii, el superlaudal el superex-
altal, cognosceos latiter posse se propinquilaiem 
ai! Deum habere ; sancli namque pueri bcnedicium 
ol superlaudabilem el supeiexahaluin psallontos Do-
tniaain, quod est, quod fuit, ei quod in aulernum 
crit, exprimebanl. Οίχειουμένη vero croalura jux-

χαίρει τδ άγιον Πνεύμα* γλυχέως δέ μετά τδ έφίζον 
κείται τδ εύλογητόν. Ού γάρ κατά βριθοσύνην χοσμι-
κήν βαρύνει τδ άγιον Πνεύμα έφίζον, δπου δν εύδο-
χήση,άλλά ευλογείται τής Ιδρύσεως* έπελ χαλχρη-
στδς ό τής αγίας Τριάδος ζυγδς, καλ έλαφρδν το 
φορτίον αυτής · διδ καλ εύχεται δ καλδς Χριστια δς 
έλθείν έπ* αύτδν χαλ έφιζήσαι τδ άγιον ΙΙνεύμα, χαλ 
υπάκουσαν ύπερευλογεί, χαλ ύπερυμνεί αύτδ χολ 
ΰπερυψοί, γινώσχων δύνασθαι ούτως οίκειουαΟαι 
πρδς τδν θεόν. 01 γάρ ψάλαντες άγιοι παίδες εύλο
γη μέ νον χαλ ΰπερύμνητον καλ ΰπερυψού μενον είναι 
τδν Κύριον τδ δν αύτδ εΐπον, τδ χαλ γινόμενον, χαλ 
ε!ς αίώνας γενησόμενον' οίχειουμένη δέ χτίσις χατα 

la corauauuom dialeclum dicta est: quos enim di- ρ κοινήν διάλεχτον πέφρασται * ούς γάρ φιλοΰμεν, οί-
lgimus, propiuquos facimus, cl isti nobis propin-
qui ci familiares dicunlur. In boc sensu repcrie-
bantur apud Persas iniitui scrmonis principes, ul 
Amaseus geograpbus refert, et islud seu senuonis 
inlioii (οίχείου λόγου) denominalio usque nunc ia 
liagaa eccleshsiica servatur. 

194. Vox autem ήλλοτριωμένη expresse dicia est. 
AUcnoe eiiiui sacra Scriptuia dicil impios, el illos 
qui recla flJe non suat ad Deuai. Tales sunt alie-
ni flHi, quos audimua a semilis suis ciaudicassc, 
paccaloresque qui ab ulero alienaii sunl. Gaelerum 
anlem aliends dicere exlraneos commune est: ad 
seugum vero senlealiae propriuni, alienaiam dixit 
creaturain in lempore plusqnam perfeclo; propin-

χειούμεθα, χαλ οίχείοι λέγονται ήμίν εκείνοι χαλ 
οίκειαχοί. Τοιαύτης δέ εννοίας καλ οί παρά Πέρσαις 
τοΰ οίκείου λόγου βασιλιχολ, ώς δ Άμασεύς γεωγρά
φος Ιστορεί, χαλ φυλάσσεται τούτο, ήγουν ή του 
οίκείου λόγου κλήσις μέχρι χαλ νύν έχκλησια-
στιχώς. 

ρ^δ'. Ή δέ ήλλοτριωμένη γραφιχώς έρ^έθη * αλ
λότριους γάρ ή αγία Γραφή τούς άθεους λέγει, χαλ 
μή δρθοΰς τήν είς θεδν π^στιν · τοιούτοι γούν οί αλ
λότριοι υίολ, ούς χωλάναι άχούομεν άπδ τών τρίδων 
αυτών, χαλ οί άπαλλοτριωθέντες έχ μήτρας άμαρτω· 
λοί · άλλοτρίους δέ άλλως τούς ξένους λέγειν xoivtv 
έστι · πρδς άκρίβειαν δέ έννοιας ήλλοτριωμένην έφη 
χτίσιν κατά χρόνον ύπερσυντελικόν · οίχειουμένη 
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άβεστηχυία του θεοΰ ή χτίσις· οίχειοΰται δε μετά 
φ χοσμοσωτήριον ένανθρώπησιν. 'Εσται δε χαιρδς 
δτε παντελώς ψχειωμένη τφ θεψ κληθήσεται * χαί 
γε βεοΰ χάριτι κσΛ έστιν δ τοιούτος χαιρδς χατά τήν 
μελωδίαν τοΰ. Κάμπτει τά πάντα τψ Παραχλήτψ 
γόνυ* τφ δέ, Μέλπει σε είχεν άλλως είπείν καλ Μέλ-
χει σοι δ μελωδός - άρεσαν δέ αύτψ άψόγως εϊλβτο 
σύνταξα ι ούτως. Τδ δέ χτίσις γοργότητος λόγψ δεί· 
χνυσι χαλ τδν ήλιον, χαλ τήν σελήνη ν, χιλ τά στοι
χεία καλ τάλλα πάντα μέλπε ι ν τδν Κύριον χατά τήν 
άναφώνησιν του παγκοίνου μέλους τής ογδόης ψδής* 
μέρη γάρ χαλ εκείνα τής κτίσεως* ώς είναι λοιπδν 
άνοή-ους χαλ άθεους τούς έχείνοίς ώς θεοίς προσανέ-
χοντας. 

Tpoxdptor δεύτερον της ογδόης φδης. 
ΧΧΠΙ. £ωτηριοι)δώς αύτοδεσπότως ίδν 

Φώς αύχολαμπές, χαλ παρεχτιχδν φάους 
Υπάρχον ήκες έμφορούν αποστόλους 
Τιμήεν ώς άημα τοίς σοίς οίχέταις 
Αελιπαρημένον τε Πνεύμα προσνέμεις. 

pu. Άπλοΐχώτερον χαλ σαφέστερον πρδ; τον 
Σωτήρα Χριστδν δ μελψδδς θιηγηματιχδν λόγον 
νοούμενος, αύτδ τούτο χαλ μόνον φράζει έν τψ 
χαρόντι τροπαρίψ, δτι πλ Έσωτηρία κοινή τδ άγιον 
Πνεύμα τοίς σοίς άποστόλοις έστειλας * λέγει ούν 
ότισωτηριωδώς, Τ4? δηλαδή Σώτερ, ήκας, ήγουν άφή-
χας χαλ έπεμψας φώς αύτολαμπές υπάρχον, χαλ 
χαρεχτιχδν φάους, ού κελευσθέν δουλιχώς, άλλά αύ-

letnpore fueraf alienata proaul a Deo creatara; pio-
pinqua vero facia est poel sa!utarem mumto incar-
naiionei». Teinpus autem eril cum oiiinino Oeo 
proxima propriaque vocabiiur; cl tamen Dei graii* 
eat eiiaui tale lempiia jaxia melodiam dicli: Para-
clelo curvaat oronia gemi. Hoc vcro μέλπει σε po-
terat alicer dicere μέλπει σοι ruelodus ; eed ilhni 
eibi placentem eyniaxim irreprebensibiliier etegii. 
Vox auidm χτίσις tMlissime eigniGcat et soiem et In-
nam el clemenla, aliaqoe cnircta, melode cetebrai*e 
Dourinum juxta conclamationem melodiai commii-
nis oclavi carminis : parles enim sunt ista crealio-
nis ; ita ul de cartero siulii sinl et irnpii qoi talibus 
ut diis addicuntur. 

Troparium seeundum oda octava. 
SaluUri raiione sua poiesiaie iene 

Lux a le fpleadida, et datrix luminis 
Exfiistens, vcnisli ut impleres aposiolos, 
Nonoratum Unquam hatiltim mis servis, 
Ilhistremqae Sptritum distribuie. 
495. Simpliciierac evidenier ad Salvaloram Cbri-

etum eaarraiivum texens ftermonem melodus, hoe 
ipsom et solum in presenii stropha dieit, qaod ad 
eommnaem aalatem Spirtluai sancinm suisaposto-
lla miaii. Ai l ergo : Salutariter, ο manifeate Salva-
tor, ήκας give άφήχας miaiati lumtn quod proprio 
niiore locel, aoppadii atqaa jubar, jusftu noo sarvi-
liler aceepco, sed motu proprio veoiene: lamen pro-

το&εσποτως άλθόν · φώς έχ φωτδς προίδν, χαλ αύτδ ^ eedena, et baac non sabobscurum propler parci-
βύχ άμυδρδν) λόγψ φειδοΰς ή τίνος άλλου πάθους 
επερ άπαντα τής θεϊκής άπψκισται φύσεως, άλλά 
ίμφορούν τούς αποστόλους. "Επεμψας δέ, φησλν, 
βύτδ, ούχ ώς μηδένα τών απάντων αίσθέσθαι, δ δή 
έπλ τοίς σοές άγίοις ποιείς ώς εκάστοτε, άλλ' ίνα 
γνωστόν λαοίς γενόμενον μαρτυρήται χαλ πρδ τών 
έταχολουθούντων σημείων πιστεύηται. Καθά γάρ 
τιμήεν άημα, ήγουν πνεύμα, τοίς αύτοίς σοίς οίχέ
ταις άποστδλοις αύτδ έξάχουστον μετά βιαίας πνοής 
εφηχας, χαλ τούτο ποιήσας λελιπαρημένον Πνεύμα 
χοοσνέμεις χαλ τοίς άποστόλοις μέν χαλ τψ χόσμψ 
ίέ δηλονότι παντλ όπόσοι τού τοιούτου χαλού όλοψύ-
χως έφίενται οίχέται σου δντες* ώστε τδ, τοίς σοίς 
οίχέταις, τρισλν άρμόττει προσιένχι τόποις * τιμήεν 
τε γάρ τοίς σοίς οίχέταις ορθώς λέγεται, χαλ 0 μένον αύτοίς, et προσνέμεται αύτοίς· 
Αελιπαρημένον τοίς αύτοίς, χαλ προ νέμεται δέ 
αύτοίς. 

ρΐ̂ ς1. "Εστι δέ Πνεύμα λελιπαρημένον ή τδ παρα· 
χλητευθέν ώστε δοθήναι χαλ αύτδ παράκλητον ήμίν 
λιχαρείν γάρ τδδυσωπείν ή τδ παράμονον, χαλ ώς 
πρδ ολίγων έ££έθη, έφίζον * λιπαρείν γάρ χαλ τδ 
?φοσμένειν, χαλ έγ καρτερεί ν, παρά τδ λίαν παρεί
ναι * δθεν χαλ λιπαρής ίκεσία ή πολύωρος, ή πολυ
χρόνιος, ή διηνεκής · χλινομένη λιπαρούς, χαλ έχου
σα ούδέτερον τδ λιπαρές. Καλ ούτω μέν διατέθειται 
το 0η4έν τροπάριον χατά προτιτλωθείσαν έννοιαν. 
Εί δέ τδ ι ήχας > γράφεται ήχες διά τοΰ ε χατά τ\να 
τών αντιγράφων Αντλ τού ήλθες, ούχ Ιστιν δλως νοή-
»ι τδ Ιηθέν τροπάριον πρδς τδν Υίδν λεχθέν περλ 

noniamautquamdam aliam paxsionem, cuncia qnaa 
diriaaa naiurae eunt aliena, aed inebrians apoatolaa. 
Mteisii auieni illud, inqait, non taliter ui oatniom 
neino aeniiat qnod certe pro aanctis tuia coutiniio 
facie, sed ut nouim populis faclum teatea habaat 
et eequeotibus aignif fide tenealur: sicul enim pre-
tiosum flaium aeu spiriiaro, elsdara aposiolis la-
mU&aribos tuis, illtid cum fcbemcnti fl^tu senai-
bile misisii, et hoc facto, advocalnro Spiriluin 
tribuis ei apostoTis qaidem, et univerao muado, 
quotquot bujusmodi bonum ex loto corde dusideraut 
ulpoie familiaree lu i : Ua at diclis : τοί; σοίς οίχέ
ταις, iribus concipiendi modis conveniak : τιμήεν 
enim τοίς σοίς οίχέταις recie dicilur, el λελιπαρη-

496. Estaulem 8ρίπΐο&λελιπαρημένος, sive ad-
vocatus, utipseaobis Paracliius doneiur; λιπα
ρείν eairaesi supplicare; sivepernianens iucolaai-
qoe ut paulo anie diclam est, insidens : λιπαρείν 
enim esi eliam pennanere et persislere, ex τψ λίαν 
παρείναι. Unde Ικεσία λιπαρής est oralio tanga, 
diuiurna, periDancns. El aic quidem expooitur di-
cla etrophe juxla prseaariptam senteniiara. Si vero 
ήχας scribalur ήχες per ε juxu quadam «xempla-
ria pro ήλθες, ιιοιι polesi omniito praaseaa inlelligi 
tlropbe tanquam ad Filiuai de Spirha eancio juxia 
expasiiio*etn.dicia,bcd ad ipsuai Spirituut aancmm 
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direcla : ubi da rxtero non esl expreasa Salvaio- Α τοΰ άγιου Πνεύματος χατά τήν έξήγησιν, άλλά *ρος 
risCbristiuiealio in slropha, deprecaioria iUum ία 
communi itaroducimua in eam. Dicii igiiur mctodua 
tx hac aecanda scriplura του ήκες: Salularitar 
lu, ο sancie Spiritue, ex lemelipao libere ieita, etc, 
venieii laiiquam quuddam flamea impleot apoalo-
loa; et disiribuis, pro disiribaisti, eis Spirilum non 
aliuai ac le, sed a le, elFilio, ei Paire; graiiam Ulam 
spirilualem hifuaam in cas, ut aale ecriptum eat. 
Si vero optalive ecribaiar νέμοις, boc eiiam uiri-
que aenieniia* conveait. 

i97.Quod aulem αύτοδέσποτος stl Spiritua saa-
cius, praeccdentcr dixil melodus. Simili vero prorsus 

αύτδ δή τδ άγιον Πνεύμα · δπου γε χαλ άλλως μή 
έκπεφωνημένου τού Σωτήρος Χριστού έν τφ τροπα
ρίψ, αίτηματικώς άπδ χοινού εκείνον είσάγομεν έπ' 
αύτδ· Φησλ γούν ύ μελψδδς τήν δευτέραν γραφην 
τήν τού ήχβς. Σο·τηριωδώς σύ, ώ άγιον Πνεύμα, αύ-
τοδεσπότως Ιδν χαλ έξης, ήλθες ώς οΤα πνοή τις ίμ-
φορούσα τούς αποστόλους * χαλ νέμεις, άντλ τού 
Ινειμας αύτοίς, Πνεύμα ούχ έτερον παρά σέ, άλλά 
τδ άπδ σού χαλ τού Υίού, χαλ τού Πατρός * χάριν 
ταύτην πνευματική ν έχχυθείσχν έπ' αύτου ",ώς προ-
γέγραπται. Εί δέ χαλ εύχτιχώς γράφει νέμοις, άρ· 
μόττει άμφοτέραις ταϊς έννοίαι; χαλ αυτό. 

ρ^ζ*. 'βς δέ αύτόδεσποτόν έστι τδ άγιον Πνεύμα, 
χαλ φθάσας εΐπεν δ μελφδός * πάντως δέ δμοίψ λόγφ 

modo αύτολαμπής est; noa «iiiui cx alio iriceaaua Β χ ο Λ α ύ τ ο λ α μ π ί ς B ( r i t V e ο ύ γ ά ρ έ μ π υ ρ ε υ * -

luccl: noa solum nou accipil aliunde Incere, sed 
ctiam roirifice voleulca ex corde illuminat. Pulcbre 
•ero τδ αύτοδεσπότως bic cam τψ σωτηριωδώς 
conjanxit, eignificans ex psalumlae paraphrasi quoa-
dam eaae dominaiorea aeu principee ia quibus 
non eaiaaias, ei ideo non in eis eaae conAdendtira. 
Domiuus igitur aai omnipoiens, ex aeipao poien-
liam babena, omoium duminator; veraa imperator 
aalatariier ahotil et ex ipao potenler facJena quod 
•olus agit, Deus Spiriiua aauclua, FUiua et Paierfc 
cui, Jaxia sacrum poelaro, τδ υπάρχον coitveuii; 
quod noa soliim significai qood eat, aed eiiam quod 
fattt abtniiio, quodque fulurum est ia «ocala: lato 

μενον λάμπει * ού μόνον ού προσλαμβάνον τ δ φαί

νειν άλλοθεν, άλλά χαλ φωτίζον ύπερφυώς τούς ολό
ψυχους βουλομένους · καλώς δέ ένταΰθα τδ αύτοδε-

σπότως συνεδυασε τφ σωτηριωδώς * δηλών έχ παρα-

φράσεως ψαλμιχής, ώς είσί τίνες δέσποτας είτουν 

άρχοντες, οΤς ούχ έστι σωτηρία. Αιδ ουδέ πεποιθέναι 
αύτοίς χρή. Δεσπότης ούν παγχρατής χαλ αύτοχρα-
τής, χαλ χράτωρ πάντων, χαλ αληθώς αυτοκράτωρ 
σωτηριωδώς άμα χαλ αύτοδεσπότως ποιών δσα ποιεί 
βεδς μόνος, τδ Πνεύμα τδ Αγιον, δ Υίδς, χαλ ό Πα
τήρ* ψ προσαρμόζει τδ υπάρχον χατά τδν UpAv 

έποποιόν - δπερ ούχ απλώς ούτω δηλοί τδ δν, άλλά 
τδ έξ αρχής χαλ πρδ αίώνων* τοιούτον γάρ τοίς 

qaippe est juxla veiertim aecuralioree τδ υπάρχον· fi τ ω ν π&α%ω}β άχριδεστέροις τδ υπάρχον. Φασ\ γούν 
Aiunl igitur t Ulis υπήρξε ν είρήνης vel υπάρχει 
μάχης (Uiitiuin pads sump*ii, vcl suttepit ceria-
tnen y, quod eiiaai άρχειν et χατάρχειν dieilur, ita 
uidicere :Uoc aliqaid lale υπάρχει, ident aic ae: 
Taie β4ΐ; sed aliquid majus lamen signiAcai, et isie 
senaus bic prortus obviue est: dicii enim τδ υπάρ
χον, ul diciuui est, Pneuma, nuncbodic veniredisci* 
pulos iniplcna. 

198. Verbuin auieai ήχες per ε, a radice veoil 
ήχω, cujus lcrlia persoaa eai ήχ*ν pro ήλθα. Verbi 
vero ήχας quodt fTiai in prtmo άχροστιχίδος diati-
ek* faecre vUum aai; praeseni quidem eat ίημι ex 
quo άφίημι et έφίημι; ipaam vero aon prancrilum 
sed aorisiua ease jadtcauir, et ex Ipso provenieae 

ώς δ δείνα υπήρξε ν είρήνης, ή υπάρχει μάχης, δ χαϊ 
άρχιιν χαλ χατάρχειν λέγεται * ώστε χαλ τδ είπείν 

ώς τόδε τι τοιόνδε υπάρχει, λαμβάνεται μέν άντί 
τού έστι * δηλοί δέ τι χαλ «λείον αύτου, χαλ εύοδοδ-
ται πάνυ δ νούς ούτος ένταΰθα * λέγει γάρ τδ υπάρ
χον, ώς έ^έθη, Πνεύμα έλθείν άρτι σήμερον έμφι-
ρούν τούς μαθητάς 

pltf* Tb ΒΑ $χας δΛ ταο α άπδ τού θέματος δρμ3-
ται τού ήχω, ού τρίτον τδ ήχεν άντλ του ήλθε* τον 
δέ γε ήχας, δ χαλ έν τψ πρώτψ έλεγείψ της άχροατι-
χίδος πέφηνε κείσθαι, δ μέν ένεστώς ίημι, έξ οδ τέ 
άφίημι, χαλ έφίημι - αύτδ βέ ού παρακείμενος άλλά 
αόριστος εύαρεστείται είναι, χαλ άπ* αύτοΰ κεχιντ-

ήχάμην: uade juxia, προηχάμην pro verbia: «ροέ- Ρ σθαι τδ ήχάμην · δθεν χατά τδ προηχάμην άντί τοδ 
πεμψα, προέδωκα, sic eliam προσηχάμην pro : 
προσεδεξάμην, eujaa radix esl προσίημι. Yerbum 
aolem έμφορούν, ex qao, paulo post, oa propbeli-
cum πνευματέμφορον, diviua quagdara bic videiur 
ease diclio aeeundum τδ ένθεον : qui enim Spirilu 
aaacio repletur (έμφορούμενος) simul etiain esi di-
viae inspiralua (ένθεος), lauquam inlra aa φορών 
aive φόρων(ροΓΐ8ΐΐ8) Deuin qui cuacla repiet, el 
reipta diviiiiiatain aecum gercns (θεοφόρον). Sciio 
vero quod verbutn φορεί ν quod uoa esl muliuiu ia 
usu, cam aliie et aliie praepoaiiionibua, diveraam 
praesiai atgaiQcaiiotieai : boc paiel ex verbo είσ-
φορείν, qaod gigaittcat iairoducera ei imporure: 
oi ex verbo έχφορείν aive ejicere: unde qaoque 

προέπεμψα προέδωκα - ούτω χαλ προσηχάμην άντί 

τού προσεδεξάμην, ού τδ θέμα προσίημι - τδ δε έμ
φορούν έξ ού μετ' δλίγα στόμα πνευματέμφορον το 
προφητιχδν, θεία τις ένταΰθα φαίνεται είναι λέξις 
χατά τδ ένθεον. "Ο γάρ έμφορούμένος αγίου Πνεύ
ματος άμα χαλ ένθεός έστιν ώς Ινδον εαυτού φομϋν 
ήτοι φέρων τδν τά πάντα πληρούντα βεδν, χαί αυτό
χρημα θεοφόρον. Ίοθι δέ δτι τδ φορείν ού χρησις 
πολλή παρά πολλοίς, μετά προθέσεων άλλων χαλ άλ
λων, άλλοίας αποτελεί σημασίας · ώς δήλον έχτού 
είσφορείν, δ δηλοί τδ είσάγειν χαλ είαχομίζειν, χαλ 
τού έχφορείν ήτοι έχδάλλειν δθεν χαλ έχφορον 
μυστήριον, χαλ τού συμφορείν - συνεφόρησε γάρ ?β-
μεν κατηγορίας χαλ φλυαρίας χολλάς* χαλ τού έχι· 
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(jootiv ήτοι έπιβάλλειν, καλ του προφορΰσθαι δ έστι Α *«*nil Ιχφορον mvslermm ; et (»χ συμφορείν : dici-
διάζεοβαι- καλ του διεφόρησε, διαφυρείται γουν Ιγ-
χατα ζώου Ικχεόμενα τής χοιλίας. Ε!α\ δέ χαλ Αλλ* 
τοιαύτα, έν οί; χαλ τδ άνωφορείσθαι, καλ τδ περιφο
ρών, δθεν χαλ δ περιφόρητος. Πρωτόθετον δέ πάλαι 
ποτέ τδ έχφορείν έπί νηδς πληρουμένης, ψ άντίκη-
ται τδ έμφορείν. ΕΙ δέ ταύτδν έμφορείν είπείν χαΛ 
έμπιπλ^ν χατά τδ, Έπλήσθη Πνεύματος αγίου, είτουν 
ένεφορήβη, χα\ ήν χα\ τδ μέτρον δεχτιχδν τούτου · 
άλλά προετιμήσατο καλώ; δ μελωδδς τδ έμφοροδν 
ήπερ τδ έμπιπλών. 

raus enim : συνεφόρησε congessit accasaiioncs et 
iHiga» mnlus; etex έπιφορεί/, quoil e?t tnjiccrc 
et ex προφορείοθαι, eire ordiri: et ex διεφόρησε, 
διαφορείται rnim (dieperganlor) animalis viscera ex 
vwHre efiusa. Sani eUam liiijusmodi aiia, in qui-
bua τδ άνωφορείσθαι et τδ περιφορείν uade δ πε-
ριφόρητος bac illac versatus. Primiliva autem erat 
olim forma έχφορείν dc aavi hnplcla, cui opponi-
tor έμφορείν. 8i vero idein escdicere : έμφορείν et 
έμπιπλών, juxta istud: έπλήαθη repielua eet Spin-

lu saarto, sive Ινεφορήθη; et versn* aliermram recipere poferat, aUamen pulclire metodtia τδ έμφο-
ρουν τω Ιμπιπλών praeltitil, 

ρ^θ'! Σκοπητέον δέ μήποτε τδ · Έμφορούν τούς *&9· Vidtndum aulem ne forle drciio : Replens 
άχοστόλους-άημα τιμήεν, παρείλχυαται Απδ έξωτε- aposteloe veneraadum flaraen, erota sll ex boc ex-
ptxoO έπους τοΰ, "Εχρησε δ* άνεμος ίστίον μέσον, g terno diclo: Έπρηοε δ' άνεμος Ιστίον μέσον, inflavlt 
εταίρος έχείνος όνομασθελς χαλ δι' αύτδ τίμιος * χαί •enlos raedhim velum, amicus iste dictas et ideo 
είη άν ούτως 6 μελφδδς λέγων δτι ένεφόρησεν, ήγουν 
έχρησε, τουτέστιν έπλήρωσεν οία φίλον τίμιον 
πνεύμα δσα χαί τινα Ιστία πλευστιχά τούς αποστό
λου;, ίνα ούτω πλησίστιοι έξουρίας ταύτης πνοής 
φερόμενοι, τάς έθνιχάς θάλασσας περιέρχοιντο* νή-
οους τε προφητιχώς έγχαινίζοντες τφ Θεψ, χαλ τοίς 
έν ταίς χέρσοι; παρακομίζσντες εμπορίας τρόπον 
τά είς σωτηρίαν ένδέοντα. "Αημα δέ τδ «ναύμα, ώς 
απδ τού άημι άήσω, έξ ού χαλ παρατατικός * Μήνα 
Γάληχτον άει νότος · οδ σημασία μέν τδ Ιπνε*· 
χίνησις δα χατά τδ έτίθειν, έτίθεις, έτίθει" έστι δέ 
χαλ μετοχή τοΰ Αημι, άελς άέντος, ώς τιθελς τιθεν
τός- ού γενική πληθυντική άέντων, ώς τό · Άνεμων 

preiioaus eea veneranftas. Et sic melodus dieerei: 
ένεφόρησε slre έπρησε, id esl, replevit, oli venc-
randum amieumqoe Qamen, tanqaam quaedam na-
valia vela, apoaioloa, ut iia repfeti per iaiietam 
banc apiralionem lali, eibnlea maria eircomireni; 
inaulas prophetico modo dedicautes Deo, el ad iUoa 
qui terram*aoiulam habitant, vetati negotiaudo, ea 
quaa ad xalntem neceasaria sunl, importantea. Spi-
rilut autem est άημα, velut ab άημι άήσω, ex qno 
imperfecittm : Μήνα δ* άληχτον άει νότος, intermt-
nalo tnenae apirabat aoias; cojos slguiflcailo qui-
dem eal ut έπνεε : motio vero flc juxta τδ έτίθειν, 
έτίθεις, έτίθει. Esi aatein etiaro participium τού 

μένος ύγρδν άέντων · εκείθεν δέ άήτη; δ άνεμος· C *η^» **W άέντος, aicul τιθελς τιθέντος; cnjtia ρΙ«· 
ώς δέ έχ τοΰ άημι τδ άημα, ούτως έχ τού τίθημι 
επίθημα, τδ πώμα της χηλού * χαλ ανάθημα χαλ 
σύνθημα. 

ο'. Τιμήεν δέ τδ είρημένον άημα, ήγουν ή βιαία 
πνοή, διά τδ άγιον Πνεύμα, ψ εκείνη ώ ς οίον παρ-
ηχολούθησεν * ούκ άπειχδς δέ τδν άχούσαντά που 
νέφος θυόεν τδ οίονελ τεθυμιαμένον τοιούτον υπο
νόησα ί τι χαλ ούτω τίμιον χαλ τδ νύν £ηθέν άέ
ριον * χαλ άλλως δέ τδ τιμήεν συντεχθέν τοίς οίχέ
ταις άλλως άν έχοι· τίμιον γάρ ήν τοίς άποστόλοις, 
ώς αύτίχα είρήσεται, τοίς χαλ μόνοις Ιπεγνωχόσι 

ralia geniliws eat άέντων, «t ia boc; Άνεμων μένος 
ύγρδν Αέντων, vefttorara motua variaWlisepiranliiim. 
Exindc quoque venit άήτης ό άνεμος. Sicul auiem 
ex τφ άημι τδ άημα, sic ex τψ τίθημι επίθημα, 
opereulum capaula; et ανάθημα et σύνθημα. 

S00. VenerandiHn auiem eet praedictum flamen 
aive apiralio fonis, ob Spirilum sanctam, cui quo-
dammodo eomiti praevia fuit. Non aaiem coittra 
verUimilitudioein eateum qvi quopiam audivitnu-
bem odoriferan tivesuffitam,tale*iispicaii aliquid 
et ila prellosem, pnesenter dictuni aeriaro. AHas 
autam τδ τιμήεν coojanetom cum τοίς οίκέταις, ali-
ter babaretar : prettoturo enhn erat apoolatis, ut 

τήν έν τφ συμδόλφ θειοτάτην σοφίαν, χαλ διαχρίνασι ^ cooliauo dlcemr, qai aoiidiviniaaiiiiam eapienllam 
τ̂ ν ήχον τής βιαίας, πνοής · ταύτδν δ' είπείν τού 
βιαίου άήματος, μήνυμα είναι τής τοΰ άγιωτάτου 
Πνεύματος επελεύσεως. Εί δέ τδ τοιούτον πνεύμα 
ούχ έφριξαν, άλλά έτίμησαν χαρέντες, ώς χιχδς, 
οίους νομίσομεν τούς πιστούς οίχέτας τούτους είναι 
τά είς χαράν έφ* οίς ένήργουν ύστερον έμφορηθέν-
τες τού αγίου Πνεύματος; Εί δέ χατετάχθησαν ήδη 
ε!ς φίλους τψ δεσπότη Χριστψ, χαθά έχείνος εύαγ-
γελιχώς διέθετο, άλλ* ούχ άν έχφεύξονται τδ μή 
δούλοι είναι φύσει, ναλ δέ χαλ δουλέχδουλοι. 

σα'. Ίστέον δέ δτι τε δθεν τδ άημα, έχείθεν χαλ δ 
δνεμος * άεμός τις ών χαλ πλεονασμψ τού νΰ, άνε
μο; * χαλ δτι χρήαις άήματος χαλ έπλ τψ είπόντι 

agnoverant ia symbolo aoaamqHe v«hemeiiiie ftaiaa 
vel quod idem esl, foriia άήματος di)udicafaiam 
iadicium esae aanetiaalmi SpiaiM aafverffentis. Si 
vero Ulem tpiritamBO» nfermidaferunt, led ho-
noraveruat laelantea, ate^t veriaaimila, qaales pu* 
labimoe fidelea istos familiares esse in gaudio.au-
per bi$, qaae poatea forltter operabantor Spiriiu 
tanclo repleli ? Si autem jam ordioaii aont amid 
Gbrialo Domlno, sicai ieie diaposuit in fivangalio, 
non tamen eessaveruai esse naiura aervi, quin imo 
amorura fllii. 

201. Scieadum aaiem quod unde venit άημα, 
ttttde qnoqtte Ανεμος qui velot άεμος quidam, addi-
liooe ν, έΗ άνεμος et quod άήματος usua etiam eai 



711. EUSTATHIL T U B S S A U 
iu loculione : Αημα πνευμάτων el qitod ar(padicerc 
pralulit melodas τήν πνοήν, quam πνεύμα, veri-
tus iie concursus ex bomonymia ficret, eoquodcon-
linuo dicere debcrel λελιπαρημένον πνεύμα spiri* 
lualem D«i graitam, sanctis apostolis dfoperiiiam 
et quod praedictam vehemeiitem spiraLionem liic 
evidenter boneeiavil τιμήεσσαν diceas ad ostenden-
dum ibi τδ βίαιον non esse \Uuperationis dicluni; 
et quod τιμήεν άημα spirittialibus domesiicia dixil 
ad locutionis acctirationem : fttlelibus enim Spiri-
lussancii dumeslicis veueranduai exconfesso istud 
fljnicn erai, sed non omnibus quotquol aderani : 
qui euini spirilualeni energiam apostolorum divini-
lus impiraioruin ebrielaiem judicabanl, non ut A-
dcles servi istud bonorabani flamea, cui quoque 
linguarum igais mixtus eral, ul veneraado quidem 
Sphilas sancii flamine, id quod exiade refrigerans 
ac viviticans eal, palerel; ignte auiem specie, id 
quod aptum est omueai peccaadi maieriam ac dis-
poaiiioueiu consumere ; liaguarum vero forma, 
docendi peritia diviailus inspiraiorum, quando Spi,-
riius insidens el requiesceas supcr apostolos, iilos 
edocct. 

202. Vide vcro qaoque quod τδσοίς οίχέταις po-
leiis mclodua pi ius ponere in boc : έμφορούν απο
στόλους ; valebal enim dicere έμφορούν σους οΐκέτας 
uieliorem bicadoplavii ordineai, aposiolos qutdem 
spieiidori9 ac luminis proxiraitaie lionoris causa, 
dignitaft, domesticoa auiesn flaminis revereolJa: 
quiddam enim aervile est quodagilur reverentia, non 
apoelolicum. Manifestuai est aalem quod ad αΰτο-
δέσπβτον special boe : τους σους οίκέτας : domesti-
corum enim dominus esi 6 δεσπότης domtnus, qua-
lescunque dicaiquisiltos, sive aervos, sive liberos ; 
οίκέτης enim et οίκεύς apud anliquos unu* de alio 
inaiuo dicebaniur. Vidctur aaleai liberior οίκέτης 
(familiarts) ad idem sigaificalionis vcnire cum ol-
κειακψ domeeiico. De verbo λελιπαρημένφ, siuil 
diciuiu est, iniellecio velul slabililer iuaneiilc, te-
fiiimonium eslillud : Ecca ego vobiscum sumom-
nibus diebus usque ad coasummaiionem ssvculi. 
Scietidum eal auiem quod bujus sirophac juxia pos* 
aibile, anobis aeduto expositae quinius versus in 
quo jacet τδ λελιπαρημένον Πνεύμα, velai wirama-
rios aliquis epilogus, coaipleclilor loage prolaiam 
in quatuor versibus senieiHiam, sivaquoad boc : 
ήχες φώς pro ήλθες; sivc quoad islud : ήκας φώς 
pro Επεμψας. Ilanc qubteni scripluram, ubi verbuin 
ήχας scribiiur pcr α, eic resumii : dicebal tlla cJif-
fitsiu», quod, Misisti, Salvalor, bujusmodi Spirilum 
apostolis. 

203. Finalia auiem veraus, eadem cogitatione 
reaantpu, rcpetilione dicit qaod etiam una com 
dkto lumine ι tributs ac dispariiris, Sahralor, 
Spirhum eanctom, ul dictum esl, λελιπαρημένον; » 
tanquam idcm sil illud dicere lumen, el isiam Spi-
rilum. Ει sk quidem banc primam scriptorara, in 
qua jacet ήχας, qiiintua vcraicuius In repetitioaem 
brcvem racollegit. Secundam vero scripturam aic 
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l άημα πνευμάτων καί δτι προέχρινεν δ μελψδδς 

άημα είπείν τήν πνοή ν ήπερ πνεύμα, εύλαβουμενο; 
τήν έξ ομωνυμίας συνέμπτωσιν διά^τδ προσεχώς 
μέλλειν είπείν λελιπαρημένον πνεύμα τήν πνεύμα-
τιχήν θείαν χάριν τήν διανεμηθείσαν τοΤς άγίο«ς 
άποστόλοις · και δτι τήν προειρημένην βιαίαν πνοην 
σαφώς ενταύθα έσέμνυνε τιμήεσσαν είπών πρ?>ς εν-j 
δειξιν του μηδέ εκεί τδ βίαιον έπλ ψόγψ pηθήνα», j 
καλ δτι τιμήεν άημα τοίς πνευματικές οίχίταις 
πρδς άκρίδειαν φράσεως · τοΐς γάρ τοΰ αγίου Πνεύ
ματος πιστοίς οίχίταις τιμήεν αύτδ ήν ομολογουμέ
νως, ού μήν χαλ τοΪ€ δλοις δσοι παρήσαν * οί γάρ 
τήν πνευματικήν ένέργειαν τών θεοπνεύστων απο
στόλων μέθην κρίναντες ούχ άν έτίμων δουλιχώς 
έχείνο τδ άημα, ψ χαλ πύρ τδ χατά τάς γλώσσα; 

I συναναμέμιχτο, ίνα τφ μέν τιμηέντι άήματι XOJ 
αγίου Πνεύματος τδ έχείθεν άναψύχον έμφαίνοιτο 
καλ ζωογόνον, τψ δέ πυρόεντι τδ χαλ άναλωτιχίν 
πάσης άμαρτητιχής Ολης χαλ διαθέσεως, τφ δε 
γλωσσοειδεί τδ διδασχαλιχδν τών εμπνεόμενων θεϊ-
χώς 3τε τδ Πνεύμα έφίζον χαλ έπαναπαυόμενον τοίς 
αποστολικοί;, σοφίζει αυτούς. 

of. *Ορα δέ καλ δτι τδ, σοίς οίχέταις, δυνάμενο; δ 
μελωδδς θείναι προτέρως έν τψ, έμφορούν αποστόλου,* 
είχε γάρ είπείν έμφορούν σους οικείας, έταμιεύσατο 
ενταύθα ώς μάλλον έχρήν* τούς μέν αποστόλους δι
καίωσα ς τή παραθέσει τής λάμψεως, χαλ τοΰ φάου:, 
λόγψ σεμνότητος, τούς δέ οίχέτας τή τιμ5 τοΰ άήμ5-

, τος · δουλιχδν γάρ τι τιμής έργον, ού μήν άποατολ:-
κόν. Δήλον δέ χαλ δτι πρδς τδ αύτοδέσποτον άφορ̂  
τδ, τούς σους οίχέτας· οίχετών γάρ δεσπότη; 6 
δεσπότης, οποίους άν τούτους εϊποι τ ι^ είτε δούλους 
είτε ελευθέρους · οίκέτης γάρ χαλ οίκεύς παρά τοίς 
παλαιοίς έπ' αμφοτέρων έλέγοντο * δοκεί δέ ό ελεύ
θερος οίκέτης είς ταύτδν σημασίας ήκειν τψ οί 
χε'.αχψ* περλ δέ τοΰ λελιπαρημένου ώς είρηται 
νοουμένου καλ τοΰ μονίμως παρόντος μαρτυρία 
έσχλ τό · Καλ Ιδού έγώ μεθ' υμών είμι πάσας τάς 
ημέρας έως τής συντελείας τοΰ αίώνος. Ίατέον 
δέ δτι δ πέμπτος στίχος τοΰ ώς θυνατδν ήμίν προσε 
χώς εξηγημένου τροπαρίου έν ψ κείται τδ λελιπαρη 
μένον Πνεύμα, περιέχει ώς οία καί τις έπινομλς κε 
φαλαιωδώς τήν μακρολογικώς προενεχθείσαν τε 

) τράστιχον έννοιαν, τήν τε κατά τδ, ήχσς φώς, άντ' 
τοΰ έπεμψας, χαλ τήν κατά τδ, ήκες φώς, άντλ τοί 
ήλθες · καλ τήν μέν πρώτην γραφήν τήν χατά τδ 
ήχας διά τού άλφα συντέμνει ούτως · έλεγεν εκείνη 
διεξοδικώτερον, δτι, "Επεμψας, ώ Σώτερ, Πνεΰμι 
τοιόνδε τοίς άποστόλοις. 

σγ*. Ό δέ τελευταίος στίχος τδ αύτδ νόημα στρογ-
γύλως λέγει ταυτολογικώς δτι καλ αύτίκα τψ είρη· 
μένψ φωτλ συννέμεις καλ συμμερί^εις τδ, ώς έ^έ-
Οη, λελιπαρημένον άγιον Πνεύμα· ώς ταύτδν δν 
φώς εκείνο είπείν, καλ Πνεύμα τούτο* χαλ ούτω μεν 
τήν πρώτην γραφήν τήν έν τψ ήκας συνέστρεψε τδ 
πέμπτον έπος είς χομιδη βραχύ · τήν δέ έτεραν ούτω 
διοιχονομείται βραχυλογιχώς · *0 αύτοδέσποτον καλ 
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αύτολχμπές φώς χαλ φωτός μεταδοτικών, άρχέγονον Α sumraaiira rcpeiit: Ο auumic Doadne, ionieo cx 
ήτοι προάναρχον, ήλθες τοις άποστόλοις Αρτι * χαλ 
τούτο μέν τδ έν τοίς τέσσαρσι στίχοις δεύτερον 
χλατύ νόημα · δ δέ πέμπτος Αμα χαλ σφίγξας εκεί
νο, κ; I δια σαφή σας λέγει δτι χαλ νέμεις ήγουν γα-
ρ:ζη Πνεύμα παράχλητον, ήγουν σέ αύτδ χαλ τήν 
άπδ αού έμφοιτήσασαν θειοτάτην χάριν * χαί ούχ 
έπλώς νέμεις, άλλα χατ* επιβολή ν τινα περισσέ ία; 
λ&γφ* τοιούτον γάρ τ ι τδ προσ νέμεις · χαλολ μέν' 
γάρ χαλ πρδ τούτου απόστολοι, έχ τής σήμερον δέ 
χαί είς τδ έξης μέχρι τέλους χαλλίονες έσονται χαλ 
άγαστότεροι, διά τδ ένδύσασΟαι δύναμιν ύψόθεν έχ 
του δυνάστου χαλ βεού Σαδαώθ, ήγουν Κυρίου δυνά
μεων πολλών * ώστε τήν έν τοίς τέσσαρσιν έπεσιν 

leroetipao fulgens, ac lurera coaimunlcaas, pri-
raariam alve principale, aposlolia hodie veaisli. E l 
baec qnidem eet in qualuor versibog expreasa pro-
lixe aecuoda aenieutia* Qaintaa aaiero veraua Ulara 
simui uringena et ciucidans, ait: Tribaia sive gra-
liflcaris Spiriium paractetaio, aeu tcipaaai, 61 a lc 
dignwaam diviaisaimam gratiam. Ei oeo gimplicitor 
inbuis, ted, abuadaaiiac causa, cun quadam addi-
lione : lale enmi aliqtiid esi verbum «ροσνέμεις. 
Boai aciiicet erani jam prias apoetoli; ax b*€ voro 
die et deinceps et uaque ia fiaem, aieliares ei rai-
rab&tiores eruot, eo quod induii eutil virlute ex 
alto, a Domiito Dcoque Sabaoih, id est, muJiarum 

κατά διττήν γραφήν τοΰ ήχας χαλ ήχες περιειλημ- Β pokmliaruia ttomino. Ila ut iuvolutam ία qaaUior 
μένην θεολογίαν, Ιδία ό πέμπτος Ιχει στίχος απολα
βών* δ δύναμιν τοΰ μελωδού νβεράν πολλήν χαλ έν 
τφ φράζειν ενδείκνυται. 

XXIV. 

σδ'. 

Τροπάριον τρίτον τής ογδόης φδής. 
Ίξίσε προφητών πνευματέμφορον στόμα 
Σήν σωματωδώς, ώ Μέδων, ένδημίαν* 
Καλ Πνεύμα χόλπων πατρικών προηγμένο ν, 
ΆχτιστοσυμπλαστουργοσύνΟρονον σέΟεν 
Ίελς ενανθρωπήσεως πιστοις σέλας. 
Άχοίχιλον γ3φ τδ τρίτον τούτο τροπάριον, δι-

τ,λόην μέντοι έχον καλ αύτδ πλείονα τοΰ προσεχώς 
εϊρημενου · λίγει γάρ ή δτι, ώ μέδων, δ έστι βασι-
λευ Σωτερ Χριστέ, ζσεν ο έστιν 
έίω φσω, τήν σήν σωματωδώς ένδημίαν τδ στόμα 
τών προφητών, τδ ώς έν τψ πρδ τούτου τροπαρίψ 
είρηται πνευματέμφορον · ή καλ άλλως τδ στόμα τών 
πνευματοφόρων προφητών * ομοίως δέ έμελψε τήν 
αυτήν ένδημίαν σου, χαλ τδ άγιον Πνεύμα προηγη-
μένον τών πατρικών σου χόλπων, ούχλ αύτδ αδον, 
άλλ* ενεργούν έν τοί; προφητεύουσι καλ ούτως £δου-
βι* καλ, ώς οί άγιοι Πατέρες φασλ, λαλούν διά τών 
προφητών τά καθολικώς χαλ άποστολικώς έχχλησια-
στικά * χαλ έστιν δ τρίτος στίχος ενταύθα διασα-
φητιχδς τοΰ πρώτου έπλ τή αύτβ έννο-α · λέγων δτι 
Ούχ απλώς τά χατά σέ, ώ παμβασιλεύ, τδ τών προ
φητών στόμα έλάλησε πληρωθέν αγίου Πνεύματος 
τότε τοΰ νΰν συμβολογρα^έντος διά τής φερομένης 

versibus, juxta duplicam tcripturam ήκας βΐήκος, 
ibcologiam, quiauis verana» propriaat eibi faeieos, 
amplaciatur: quod poicniiam aujUam poeia?* tam 
in cogiiatido, tmn iu eluqaepdo, oaiendii. 

Troparmn tertmm. oum ociavar* 
Ctcinii propbeiarun) Spiritu pjeaum e*, 

Tuuni corporatiier, ο Doiuine, adveaiam» 
El Spirtuiio siuibue paiernis pfoduciaw 
lacreatum, coniaetoreai, aonseaaoram Ι Β Ι Ι Φ , 

Qucm miaJsii iacarnalwoie fidelibus ̂ tlaedum. 
204. Siiuplex illa tertia atropbeaicut praecpdaae, 

ecnsum lamea oaagis duplicaiaai babet* INtiUaias: 
*Q Μέδων, jd eai, rex aalvaior Cbristel Cttiaiiato 

έλεξεν, ώς έχ τού Q d i x i t > Unquam ex #δω £αω, laam iuier J W * cacpo-
νδημίαν τδ στόμα ralem praueniiaw oa prepbelarum; quod. a id i -

clum esl iupracceileuli stropba, m& ιτ/ευματέμφορον> 

Spiriiu plemiui. Vcl aliler, oa pleaorua* Spiritii 
propbelaruai. Stmiliier aaiem caciaii eomdaa» io-
coJaium luuro Spiriia» aancms qui da Palria mi 
ainu procadit, non ipsa caneoa, aed virUilem pro-
pbcualibua ec iia caaeniibas iafuadana, el»akoi 
aiuat sancii Paires, qu« suoi EcctoaisacalboeM^t 
aposLoIioe. ioqucne \*τ propbeiaa. E i aal lorUaa 
ver^us super eaaidem eeitteiuiaio, priaii eaplpaaAo-
rius, diccns; Non lantum qoax ad Ια ipaeUBl» ο 
Ilex omnipotens, locuium etl oe propliaranitt, 
lunc ropletum Spiiiiu eaaciu qui nunc avrabotk* 
figuraur ptr laian» vebemenl«eBft spUaUoaaxi, ei 

βιαίας πνοής, καλ δι' αύτδ κληθέν πνεύματοςόρον ή D Ηΐοο vocaiuoi τινευματοφόρον τ*1 πνευματέμφο^ν. 
πνευματέμφορον * άλλ' αύτδ τδ άγιον Πνεύμα την 
λαλιάν ήρμόσατο εκείνου τού στόματος * οίονελ έγ-
κϊ)Λυόμενον έκάστψ τών προφηιών, ΪΙλά;υνον τδ 
στόμα σου, χαλ πληρώαω αυτό · και "Ανοιξον τδ στό
μα σου, χαλ ελκύσεις με * ώσπερ μέλλει και έν τοίς 
μαθηταίς ποιείν, ών πολλολ χαλ προφητεύουσι. Και 
άλλως δέ λέγοι άν τδ τρο.τάριον, δτι ώ Μέδων Σώ· 
τερ, ώσπερ σέ μέλλοντα σαρχωθήναι ήσεν ήγουν 
^ροχατήγγειλε τδ προφητικδν στόμα άριδήλως, ού
τως χαλ τήν έορταζομένην παρουσίαν τού αγίου σου 
11 νεύματος. 

σε'. Ό δ έ πέμπτος ενταύθα στίχος έχων ούτως — 
ίε\ς ενανθρωπήσεως πιστοΐς σέλας — συντάσσεται 
μιν τψ δευτέρψ στίχψ αποδιδόμενος πρδς τδ, ώ μέ
δων, χαλ συγχροτών τήν δ=.υτεραν έννοια*; · καταλή-

ΡΑΤΕΟΙ.. Gft. C X X X V I . 

quasi tphiiuferum; sed eiiam ipse Spirilua aauctua 
rjus oria loqueUm adapiabat, unquaaa juaatira 
fui&set uuicuique propbetarum : Di lau os Uiaai %i 
impicbo illud; e i ; Ap.cn os luuiu ei attrabes me: 
quemadmoduia ia discipulis eiiam iaclaru» est, 
quorum tuulii quoque propbeiabunL Aliter aoiem 
abquis iifoj>bara dicera paaaet.; Ο Rex Salvaior, 
sicut ic vdm iocaraandau cecinit aeo praenuniiavit 
canspteite prapbeticoiu os» aic etiaro cetebrauiu 
lai saactUsimi SpirUoa praBseaiiani* 

20u. Quintus aulcm hic vcraus, qui stc bab^l: 
ίελς ενανθρωπήσεως πιστοις σέλας, ordiuaUir 
quidena ad secuodum versum, i-e^icieas ad boc ; 
T C μέδων, ei sccundam sontcniian» rcsunieus. 0e-

23 
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siait aeletfi ad σέλας, sWe lumen IncarnatioiiU et Α γει δέ είς *έλας ήτοι φώ; κο.νδν της τε ένανθρωπή-

σεως καλ τής νυν εορτής * φώς δέ φ η μ ι ού τδ κατά hadfcrnao festlvltath eommune boiHim : Iamen aa-
tem dico, non istud quod eecundum slfellam est et 
kleo joxta lmguaram ignetti, aad lumen graila 
Joxia quam saneiissima Virgo, Ave, gratia plcna, 
sibr dicera audivit. Tanqaam solem vero gpe-
«alatua poeta Regem Chriatum, dictum prololit 
vereum ; exlollenj ineffabilem hunc ex Yirgine 
pariam, eo qaod non solum tunc temporis snam 
misericordiam erga mundam nriram effftcit, sed 
eUart nanc misericordiam exercet, illuminans nos 
•Cbrtetlane, et usque in flnem booaui istud exlen-
det. Et quidero talta sunt in hoc rersu quinto corn-
prebansa, qui clariug slc exponitur : Ο Rexf ut 

' diclum esl, qui elicis et mittis aeu misisii Spiri 

τδν αστέρα έκβί, καλ ώδε τδ κατά τδ «3ρ τών γλωτ-
σών, άλλά τδ τής χάριτος καθ* ήν και ή παναγιωτάτη 
Παρθένος τδ, Χαίρρ, κεχαριτωμένη, ήχουσε· ώς ήλιον 
δέ θεωρήσας δ μελψδδς τδν βασιλέα Χριστδν, προ-
ήνεγχε τδν είρημένον στίχον -'σεμνύνων τδν ά^ηιον 
εκείνον έκ Παρθένου τόκον, οΓς ού τότε μόνον έθαυ-
μάστωσε τδ κατά κόσμον Ελεος αυτού, άλλά καλ μέ
χρι νύν ελεεί φωτίζων ημάς Χριστιανικώς · καλ είς 
τέλος δέ τδ αύτδ άγαθδν παρατενεί · χαλ τοιαύτα μεν 
τού πέμπτου Ιπους · δ σαφέστερον οΰτως έρμηνευ-
θήσεται · ΤΩ Μέδων, ώς είρηται, δ ίελς καλ πέμπων 
ήτοι πέμψας τδ άγιόν σου Πνεύμα, σέλας τής ipρή· 
του σαρκώσεως σου, τδ έκφαντοριχδν χαλ όιασαφη-

tafll tuttm aanciam, incarnationis tuae jubar, illu- Β τικδν δηλαδή, καλ άνακαλυπτιχδν τής άχατανοή 
strane atique manifeatansquc ac revelans incom-

• prehtnsibilem incaraationem tuam ; o Rex igitur 
Cbriate, «elebraverant el propbelse tuam inter nos 
ifibabilationem, sed ante eoa Spiritus aancius in-
gpirana eos el aaggerens vclut oribus divinitus lo-
quealibus qu« aobia aalalaria siint. 

206.' Roe aotem de quinlo vergu sic observaio, 
qnartuft qoi pnecedit et cujas exl lexlus : 
*Αχτ*στοσυμπλαστουργοσύνθρονον σέθεν, non eat 

• mbigandi tocas quin extollat valde Splriium san-
• ettffiii eo qtiod eadem cnm Patre participat, ai-
rpoteeam illo tocreaium, ei creatorero, et tbroai 

«Ofiaessiarem, ut confessam est. Videretur auiein 

του ενανθρωπήσεως σου * ώ τοίνυν Μέδων Χρίστε, 
ύμνησαν καλ οί προφήται τήν σήν είς ημάς ένδη
μίαν * πρδ δέ αυτών, τδ αυτούς έμφορούν άγιον 
Πνεύμα, χαλ έμπνέον ώς αύτοίς θεσφθόγγοις τά ήμΤν 
σωτήρια. 

σς*. Ούτω δέ χαλ τούτου έπλ τψ πέμπτφ ιτίχφ 
τεθεωρημένου, δ πρδ αυτού τέταρτος ού ύφος τδ 
άκτιστοσυμπλαστουργοσύνθρονον σέθεν, ούχ Ιστιν 
άμφιβολείν δτι σεμνύνει λίσν πάνυ τδ άγιον Πνεύμα, 
οίς επικοινωνεί τών αυτών τψ Πατρλ, άχτιστων τε 
δν κατ* εκείνον καλ συ μ πλαστού ργδ ν έκείνψ, χαλ 
σύνθρονον καθά ώμολδγηται · δόξοι δέ άν φιλοτιμή-

-eufavisse poeta, lalem faacfculum dictioaum, ut ^ σ ασθαι ό μελωδδς θέμενος ενταύθα φάχελλον τούτον 
t itbi ptactt, asiruens, ]am hujasroodi ditectioai 
{ asai Vatedicere : jamjam enim non ila cunspicue 

componet in seqaentibus. Neglectua, ut i u dicam, 
• •di ih-ardinaiug eat hujoamodi versus, duobua tan-

l«m roborattia aoblia lonfe, et ste praeler barmo-
^niairi dUpoaUus; e l b « c apeeiam ad duaspraece-
v i ^ a i ^ alpopbaa et ad nexom, aliunde ionie apte 
> «anrttaicos. Talia vere omniuo aunirarmina ad 

ffolar tabnIfiB exiensa, quale est islud apud quem-
dom : ή ψευδοσεμνόκομπομυθοπλαστία. 

• 997. Hoc auiero, ήσε, melodam vocem, acrosti-
t\m qaidcm neeessaiio praestUU; dieerei autem 
allqais quod a propbctici&simo poeta David, velut 
a parte dignissima, amanter inhaBret etiam aliis 

λέξεων καθά φιλεί αύτδ, ήδη σύντασσε σθαι τώ τοι-
ούτψ φιλήματι αυτού · ήρεμα γάρ ούχ ούτω'ς εμφα
νώς συνθήσει έν τοϊς έξης · αμελές δέ, ώς ούτως εί
πείν, καλ ά^υθμον τδ τοιούτον έστιν Ιπος, δυσλ μδ-
ναις ^ωννύμενον όξείαις, χαλ ούτω πρδς έμμελειαν 
άρμοττόμενον · καλ ταύτα τών πρδ αυτού δύο τροπα
ρίων χαλ τού είρμού άλλως διοικούμενων τοίς τόνοις 
έμμελώς* τοιαύτα δέ πάντως τά πιναχηδδν άποτει-
νόμενα έπη, όποιον παρά τινι χαλ ή ψευδόσεμνοχομ-
πομυθοπλαστία. 

σζ*. Τδ δέ ησε τήν μελψδικήν λέξιν ή άχροστιχ-ς 
μέν άναγχαίως έπορίσατο * είποι δέ άν τις, δτι άπδ 
τού προφητιχωτάτου μελωδού τού Ααβλδ, ώς έκ μέ
ρους άξιολογωτάτου, φιλητιχώς έχει χαλ τοίς άλλοις 

pi opbetis poeta, tanqaam tpsia etiam concine»- D προφήτσις δ μελψδδς οία χαλ αύτοίς {ίδουσι, χαλ οΟ-
tlbus. et ila lyricos quoque cogital eos propter 
David, qui desuper, quod eat in principio Verbom 
8ic advocang : inclina cooloe et desccnde, etiam 
Filiuin bomini» etangelioe pnevidit, ipsomque dtxit 
a Paire fuisse roboratum, et nobis visom ut elec-
lum ejus; ct ipslus iter in geutibus omnibas case 
itoiom, speciataiqoe esse eemiias ejus utique in 
tcrra ; de Spirilu autem aaticto pasatm theologice 
IUCUIUB eei, ut in psalroo quinquagesinio, videns 
eliam ipse factus, secundum Joelem. Sciendum 
aoiem est quod ήσε non solum aequum est verbo 
έμελψεν, at eliam τφ είπείν. Ex verbo enim ίπω 
formaium eat είπεν, ex quo etiam έπος ci έννεπε, 
toccg qaoqae poeiicae. 

jzt»>; ολσματιχούς χαλ έχείνους νοεί διά τδν Δα£β, δς 
ύψόθεν τδν έν άρχή δντα λόγον χαταχαλέσας εν τφ 
•— Κλίνον τούς ουρανούς χαλ χατάβηθι — καλ Υίδν 
άνθρωπου αύτδν προεθεώρησεν εύαγγελικώς, χαλ 
κραταιωθήναι εΐπεν αύτδν τψ Πατρλ, χαλ θεαθήναι 
ήμίν ώς έχλεχτδν αυτού, καλ γνωσθήναι τήν δδδν 
αυτού έν πάσιν έθνεσι, χαλ θεωρηθήναι τάς πορείις 
αυτού Ιν γή δηλαδή • καλ περλ τού Πνεύματος ci 
έ θεολόγησε πολλαχού ώς καλ έν τψ πεντηκοστφ 
ψαλμψ, βλέπων ών χαλ αύτδς κατά τδν Ίωήλ. 
Ίστέον δέ ώς τδ ήσεν ού μόνον ίσον έστλ τψίμελψεν, 
άλλά χαλ τψ εΐπεν * έχ τού έπω γάρ κεκίνη-.αι τδ εί
πε ν, έξ ού καλ τδ έπος, χαλ τδ έννεπε, λέξεις **λ 
αύταλ ποιητιχαί· 

ι 
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ση'. Τους δέ πνευματεμφόρους χαλ πνευματοφό- Α 208· Τους πνευματεμφδροας uicimns etiam «νεύ

ρου φαμέν, ώς δηλον έχ του — Πνευματοφάροις 
μαΟηταϊς νυν σνγχορεύσωμεν — οδ αναλογία χατά 
τδ οημειοφδρος καλ τροπαιοφόρος · ών τού μέν άνά*· 
λοσις ίερά τδ σήμα θεότητος φέρον, του δέ έτερου 
εξωτερική τδ — Εισήλθε Τραίανδς, έπλ τών ώμυιν 
φέρων τά τρόπαια — τδ δέ στόμα τών προφητών 
χαθολικόν τι δν ώς προσηγορικών, άντλ πληθυντικού 
είληκται * χαλ λέγει οτι Έλεξαν οί πνευματέμφοροι 
προφήται, Σώτερ, τήν παρουσίαν σου. Ίστέον δέ ώς 
έχ τών έξω είσωδιάσθη τοίς άγίοις χαλ ό κνευματέμρ 
φόρος· πνεύμα γάρ ύπόγαιον έν Δελφοίς άνέρπον 
διά τού μαντικού τρίποδος, φ έπεχάθητο ή Πυθία 
χροφήτις, ένβφορείτο έχείνου καλ ούιω καινώς έν-
θεάζουσα έξβλάλει χρησμούς. 

σθ\ Τδ δέ σωματωδως άντλ τού «αρχικώς * ού 
χροσλογιστίον γάρ ενταύθα τδ τής λέξεως μετουσια-
στικδν, ώς εντεύθεν δήθεν μή ταύτδν είναι σωματω
δως είπείν χα\ σω^ατιχώς - άλλά τ ] τού μέτρου 
είχειν χάνταύθα βία δοτέον τφ μελιχφ · τδ δέ, ώ μέ
δων, μετοχή έστιν, ού μήν μετοχιχδν κατά τδ δ λϊων 
τοΰ λέοντος, χαλ δράκων, χαλ ό θεράπων, χαλ ό ούχ 
άλέγων του ούκ άλέγοντος, καλ δ εύελθωντού εύελθόν-
το; · διδ χαλ φυλάσσει τδ ω τής ευθείας έν τ} κλητι-
χ3 * εί δέ χαλ χύριον δνομα εύρηταί τις Μέδων, ου
δέν ήμίν τούτο πρδς τδ παρόν* γίνεται δέ ό κατ* άν
θρωπον Μέδων, έκ τού μήδω τδ βουλεύομαι συστσ'/ή 

ματοφόρους, ul patei ex boc : Πνευματοφόρ-ης di*» 
cipiilie nunc assealiamur; cujua aualogia esi CUIII 

σημειοφόρος et τροπαιοφόρος, quorum analyais 
aacra, quod ad primata auiuei, est signun» deU 
tatis ferens; et, quoad aecandum, profana, sic 
babolur: lniravii Trajanus, aupcr buineros ferena 
iropaea. Os autem propbetarum, quod eal aliquid 
universale taoquam prolationis tnsirumeiuam, 
pluralis loco sumplum eat. Et dicit: Locuii sunt 
πνευματέμφοροι prbpbelae, Sakalor* luam praesen-
liam. Scieudttm aulemquod ex exieris inter gaactos 
venit etram ό πνευματέμφορος. ln Delpbia eniaa 
aubterraneua spiritus per vaiicinum iripodem 
aarsum repens, iibi sedebai Pyibia propbetissa, 

Β implebal illam, el ita recenter iaapirata oracula 
dabat. 

209. Isiud autem σωματωδώς >est pro σαρκικώς. 
Non enim bic pr&miuendum est dicliouis deriva* 
lionem, laaquam exinde sane oon idem essel σωμα-
τωδώς ei σωματιχώς dicere; sed coacedendum bic 
paelae nietri necessitati acquiescere. Hoc auieiu, 
ώ μέδων, pariicipium est, uon tameu curo vi parii-
cipii juxia illud : δ λέων τού λέοντος, el ό δράκων, 
ei δ θεράπων, ct δ ούχ άλέγων τού ούχ άλέγοντος, 
el ό εύέλθων τού εύελθόντος. ldco servat ω nomi* 
nalivi in vocalivo. Si vero nomen proprium etiaiu 
iiivciiiaiur Μέδων, nihil nosiri refcrl ad prjesens. 
Qui vero secundum bomineai est Μ»δων, sic dici-

τοΰ η είς ε* βουλευτιχδν γάρ πάντως χαλ βουλευτήν ς lur ex μήδω, delibero, conlractione lillora η in 
xal τδν βασιλέα δτι μάλισ:α είναι χρεών. ! , ! ? * ! Ι 1 ""*' 

οι'. Ή δέ ένδημία ού δήμο ν ένα δηλοί ώς έπλ κο
σμικού μέδοντος γίνεται, άλλά δήμους έννομους δσοι 
τον χόσμον άπαρτίζουσιν, οδ μέδων ό παμδασιλ?ύς 
θεός. Εί δέ δήμόν φαμεν τΛν Χριστιανιχδν λαδν, ού 
βασιλεύει δ θε,δς, χαινδν ουδέν * ού γάρ δημοχρατίαν 
έηεύθεν έξ ανάγκης είσάγομεν, ής ό παντάναξ μό-
ναρχος άπεστιν, άλλά τδ αύτεξούσιον δηλούμεν * ού 
καλώς φυλαττ'ομένου έν ήμίν, ουδέν τι πολυπραγμο-
ν,ύμεθα ύπδ τού βασιλέως βεού, άλλά φίλτατοι αύ
τφ έγκρινόμεθα· χαλ ούτω βασιλεία χαλ δήμος έν 
ήμίν πρδς μαχαρισμδν διεχφαίνεται, κρατούντος 
άριστα ημών του λογιστικού, δτε τ*, άντιλήψει τής 
άρχ'.κωτάτης αγίας Τριάδος, χαλ τάς τρείς π*ρ·.σώ-
ζομεν έπαινετάς αρχάς, τήν τε βασιλικήν, καλ δι' 
αυτής τήν έν αριστοκρατία, χαθ' ήν χαλ δ άδελφικδς 
δήμος έμφρόνως έξορθοΰται είς αγαθόν δ μόνοις 
άρτι σκιαγραφείται ώς έγχωρεϊ τοίς πάλαι μέν 
ποτε χατ' Εύπρώπην Ενετοί ς, νύν δέ Ούενέτοις 
είτουν Βενέτοις, ών ή χώρα Ούενετία, είς Βενετία ν 
τετριμμένη κοινώς, παρ* οίς τδ μέν μοναρχικών σώ
ζεται, διά τού έν αύτοίς ύπερχαθη μένου Δουχός * 
διά δέ τών χονσούλων, οίπερ είσλν επίλεκτοι σύμ
βουλοι, τδ αριστοκρατικό ν · οί δέ παρ* αύτους χαλ 
μετ1 αυτούς, τδ δημοτικδν συμπληρούσι φύλον - καλ 
τριπλόχφ σχοινίφ τούτφ εύχρήστφ διαπεπλεγμένω 
είςά^όηχτον, τήν χατ' αυτούς κληροδοσίαν συνέ-
χουσι. 

cousiiiosum eiiim et coosilialoreni esee quaoa 
maxitue lvgem oport«t. 

210. Ή vero ένδημία ιιοιι uimm poptilum indi-
cal, ul de mun«'ano ncge Gt, sed popalos (δήμους) 
aiibjeclos legi quoiquot parliuutur uiunduai, cujus 
esl doiaiuaior eupreaius rex, Deus. Si vero dici-
iitus rempubiicaai (δήμον) Chrislianum populuint 

( aov) super quera regiul Deus, dibil miruin : 
non eniw exinde aecessario democraiiam iittro-
duciinus, a qua sununus abcst nionarcha, std libc-
rain&igniiicamus iwlesUteiu; qua ΓκΙβΓιΐΐίΓ ia nobis 
caslodiia, inimme neguliie faligabimur Bub rege 
Deo, acd ipsi dilectiasimi judicabimur. E l sic iu 
nobu regia democraiicaque poiestas ostendiiur ad 

D beatiludinem, opiime domiaanle nobis raiionc, 
quando roceplione principalissimx aaaclae Trini-
lalis, ei ires conservamas lauilabiles poteslales, et 
regiam, elper banc illam quae siatit ia aristocra-
lia, jtixta quara iraiernas eliam popularis stalus 
prudenler dirigilur ad bouunt : quod solis D U I I C , 

ul iicel, adumbralur populis, olim diclis, secun-
dum Earopam, Enelis, boilie vero.Veneli» sive 
Benetis, quorum est regio Yenelia, cominunil^r 
ia Beneliam usu raulata, apud quos regimcn mo-
narcbicum quidem servatur per dacem supcralios 
conslilutuin ; aristocialicuni aulem per consules, 
qui aani cleclicousiiiarii; porularem vero Irbum 
cotapieal qui sunl apud illoe el posi illos. El boc 
uiplici funiculo ia infracium plexo ba?iediiatom 
sibi sorUiam coitlinenl. 
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fAi. floc autcm : κόλπων πατρικών, pettpbrasis Α ' σια'. Τδ δέ χόλπων πατρικών περίφρχσίς |<πι 

esl palrie : abimdantfus quidem csl dtcluin, aimi-
liler tamen iniet pretaturn : aequum eniin est dicere 
Spiriium ex sinu Patris procedentem. Qui vero 
curiostus inspicere volueril hujus Pairts eiuus, e 
qaibus ad accurationcm perfectam Filius quidem 
exit, Spiritus autem procedit, illos leviier et bas-
Kitans, manibus impositis, palpabil. Ex ineffabili 
namque sinu inetapborice dicilar Spiiitus eanclus 
processisse, sicuie βιιο corde Verbum bouum ideia 
absque principio Paler eruciavit. Sinum auiem 
maris de ipso metapborioe loqui audemos, quando 
fennorum Θ χ ipso projlueiuittm, misericordiac, sa-
piealiae ci cwterorum, ui possumus, iiumeueiia-
lem consideiamus, naviculam hamaaaniin boc im-
niensum pelagoa immitleiues. 

212 . Vide aulem quod pro : έκπορευόμενον, 
προηγμένον sine periculo dixit. Quoniam igitnr 
ttqaaliler CIIIII bis expressionibus venii eliam τδ 
προδεδλημένον, capiendum esl quod, sioul dicilur 
Pauer Spiriium έκπορεύειν, sic eliam προάγει ν et 
πρόβάλλειν. la quarto auiem versti, in quo jacet 
aianifesiaia sutis composilio in umim coalosccns, 
palcbra et solertcr per coniposilionem ejecia cst 
hamulabilis finalis cx vocibus: ά κτιστό ν cl συμ-
πλαστουργδν, nc simu! cum m:»lo ineiro leclor 
effeudens linguam cenira laliam iinaliuni sacces-
aionem imnintabiUuin nimis laboret. Vux amem 
σέθεν pomica, steul ei σέο, qued ipsius proiolypas 

τοΰ πατρός' περιτχότερον μέν εκείνου φρασΟεν, 
ωσαύτως δέ έρμηνευόμενον · δμοιον γάρ Πνεύμα 
είπείν χόλπων έκ Πατρδς προηγμένου. Ό δέ περι
εργασμένος κόλπους Πατρδς τούτου ών ό μεν ΪΙος 
πρόεισι, τδ δέ Πνεύμα εκπορεύεται πρδ; άχρίβειαν 
εντελή, τότε τούς τοιούτους κόλπους ψηλαφίσει τώ 
χείρε καθελς έπ' αυτούς * άψητου γάρ κόλπου μετα-
φορικώς προήχθαι τδ άγιον Πνεύμα λέγεται, ώς χαλ 
έκ τής αυτού καρδίας λόγον άγαθδν δ αύτδς άναρχος 
Πατήρ έξηρεύξατο - χόλπον δέ θαλάσσης έπ' αύτοΰ 
μετενεγκείν τροπιχώς εγχειρούμε ν, δτε τδ άπειρον 
τών άγαυοχυσιών αυτού, καλ τού ελέους, καλ τής σο
φίας, καλ δσα τοιαύτα, ώς δυνατδν σκεπτόμεθα, έχ-
αφιέντες άπλέτφ πελάγει τούτφ άλιάδα τήν χατ* άν
θρωπον. 

σιβ'. "Ορα δέ δτι, άντλ τοΰ έκπορευόμενον, προηγ-
μένον είπε ν ασφαλώς. Έπελ ούν είς ίσον τούτοις 
έρχεται καλ τδ προβεδλημένον, ληπτέον δτι ώσπίρ 
έκπορεύειν δ Πατήρ τδ Πνεύμα λέγεται, ούτω χαί 
προάγε ιν κσλ πρόβάλλειν · έν δε τφ τετάρτφ στίνω 
έν φ ή δεθηλο>μένη σύνθεσις επίτηδες ή χατά τήν 
ύφέν, χάλώς καλ τεχνικώς ιξώσθη διά τής συνθέ
σεως τδ τελιχδν άμετάβολον έχ του άχτιστον χαλ 
συμπλαστουργδν, ίνα μή συν τή χχχομετρίχ χαι ό 
αναγνώστης πονήται προσπταίων τήν γλώτταν τ} 
τών τοιούτων άμεταβολών επαλληλία. Τδ δέ σέθεν 
ποιητιχόν έστιν, ώσπερ χαλ τδ σέο τδ πρωτότυπο* 
αυτού* λαμβάνονται δέ άμφω άντλ τού σου * ούτω 

tst. Sumilur ulftimque pro σού. Simililer ex pro- g χαλ έχ τής έμού αντωνυμίας διαλελυμένης τδ έμέο 
nomine soluto έμού flt έμέο, et exiade έμέθεν; 
et ex ου έο aique έθεν pro αυτού. Ίελς autem ex 
verbo paulo antc diclo ίημι venit, cujus impei fe-
cttim esl ίην et parlicipium ίελς ίέντος, quod cum 
prapositione άπδ dioilar άφιελς άφιέντο;. Ex sole 
auiem, velal in arcuai curvato secundum vcieres, 
sumpluna est : ίέναι σέλας, einiliere lumeri ad 
insiar ίου cujusdam sive jaculi. Quod enim desu-
per Hle radiet in lerram, boc sagktarun» jaciui 
urbane illt assimilabanl; unde quoque ίήλαν in 
quatuor syihbis aHegotice vocabanieum. Vocibus 
aulem ενανθρωπήσεως βίτού ένανθρωπείν non cst 
de salutirera Cbristi Salvaioris ewonoona vividio-
rcm propriorcmque dictiouem invenire. 

tiirmus odce nona. \ 
Salve, Regina, mairivirgiaalis gloria, 

Oaineenitn bene volubile, bene loquena oa 
Rhelorica arte noii pi)test le iaudare digno. 
Caligat autein mensoninis ad iuum parlum 
Co^nosceiidum, unde le cum desiderio glortflcaintia. 

SlS. In aliis qnidem earminibus prxcedenii-
JLus venerabilis (|iiem tractaaius lyricus, alias 
interponcbai scnlentias el bisiorius, ex aniiquis-
simis sacris el pracipuis carniinibus, juxia qtias 
slropbas cxposilas concinuit : s;ed iioiiaiu banc 
iidam, augusiissim» Deiparae sacralain, irnpluvit, 
al licebai, senteniiis ad eam pertincnlibns. ·ΕΙ bic 
qaidcin ncxns pure spccialimque, consuela se-
qucla, celebrat eaui. Slropbae vero qiia- sequitur 

γίνεται, καλ έχείθεν τ δ έμέθεν, χα\ έχ τού ού τ δ έο, 
χαλ έθεν άντλ τού αυτού. Τδ δέ ίελς έχ τού πρδ ολί
γων (&ηθέντος ίημι γίνεται, ού παρατατικός ίην, χαλ 
ή μετοχή Ιελς ίέντος, δ'μετά τής ά π δ προθέσεως 
άφιελς άφιέντος λέγεται* έξ ηλίου δέ ώς οία τοξότου 
χατά τούς παλαιούς είληπται τδ ίέναι σέλας ίου 
Τ ί ν ο ς δίκην δ έστιν όϊστοΰ· τ δ γάρ ακτινοβολείν άνω

θεν έχείνον είς γήν, τοξεία ε Γκαζόν έχείνοι άστεΐζό-
μενοι. "Όθεν καλ ίήιον άλληγοριχώς έν τέσσαρσι συλ-
λαβαίς έχάλουν αυτόν τής δέ ενανθρωπήσεως καί 
τού ένανθρωπείν ούχ έστιν έπλ τής χοσμοσωτηρίου 
οικονομίας εναργεστέρα ν χαλ κυρ-.ωτέραν λέξιν εύ-
ρέσθαι. 

) %9&ής έντονης είρμάς. 
\ X V . Xaipoir, άνασσα, μητροπάρθενον κλέος, 

"Απαν γάρ εύδίνητον, εύλαλον στόμα 
'Ρητρεύον, ού σ';ένει σε μέλπειν άξίως* 
Ιλιγγε δέ νούς άπας σου τδν τόκον 

Νοεί ν δ θ ε ν σε σύν πόθω δοξάζομεν. 
σιγ·. Έν μέν ταίς πρδ ταύτης μολπαίς δ άνα 

χείρας ήμίν τ/μιος έποποιδς άλλως π«ρ;νετίθει 
εννοίας καλ Ιστορίας έχ τών πάλαιτάτων άγιων κο
ρυφαίων ώ δ ω ν , π ρ δ ς Ας έμελψε τ ά εκτεθειμένα τρο
πάρια· την δε ένατη ν ταύτην ώδήν, ώσιωμένην τη 
πανάγνφ Θεομήτορι, έμέστωσεν ώς έξήν έννοίαις 
ταί; εις εκείνη ν* χαλ ύ μέν είρμδς άκράτως και κα
τά μόνας έχείνην εύφημεί ακολουθία συνήθει* τ ψ δέ 
μετ' εκείνον τροπαρίψ παραμίγνυσι πρδς τ ω τέλει 
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βραχύ τι πνευματικδν, πρδς δνομα μόνον μνησθελς 
του έορταζομένου β<ον· τδ δέ γβ λοιπόν τροπάριου 
έξ όρθου έστι τριαδικό ν άναχόλουθον ούν τοΟτο τή 
αρμονία τών Αλλων κανόνων έν οΤς τά τριαδικά τών 
θεοτοκίων πρόκβινται. 

σιδ*. "Εννοια δέ τδν ενταύθα είρμδν απαρτίζει 
τοιαύτη* Χαίμοις,ώ "Ανασσα, μητροπάρθενον κλέος, 
όπερ έστλ περιφραστικώς μέν, μήτε ρ χαλ παρθένε, 
άλλως 5β, κλέος μητέρων το καλ παρθένων* τών μέν 
δλέ τδν γεννηθέντα βεδν άνωδυνως καλ άλύπως διά 
τδ δίχα ώδίνων χαλ τών εντεύθεν οδυνών τεκεϊν 
χαΟότι χαλ άνευ ηδονής συνέλαδ· τδν αύτδν βεδν, 
χαλ άνευ θελήματος σαρκικού, ών ουδέν ταίς άλλαtς 
μητράσιν ένθεωρεϊται* χαλ ουτω μέν ή υπέρ φύσιν 
τεχούσα, μητέρων κλέος τών καλ έν λύπαις τικτου-
σών τέκνα καλ τήν λοιπήν έπισυρομένων εμπάθεια ν, 
έχόση φυσικώς ταίς τοιαύταις παρομαρτεί* παρθέ
νων δέ χλέος ή αυτή διά τδ προτιμηθήναι καλ ύπερ-
τεθηναι του άλλως μητρικού αύχήματος «δ παρθε-
νιχδν στάχυ ς τε γάρ αρχέγονος εκείνος δ άσπαρτος 
χαλ γη άνήροτος, ή έκθρεψαμένη έχείνον, ές λίαν 
πάνυ πλέον θαυμάζονται τών έχ τής χατά φύσιν 
ακολουθίας χαλ γενέσεως, χάλ γή αδτη άστιδής, χαλ 
άπέτητος, καλ είς τδ πάν άγεώργητος τά ές φύσιν · 
εί χαλ άλλως έξ αρετής είς ύποδοχήν βεού ήν εύθε
τος· χαλ ζωής δέ στάχυς δ έξ αυτής, δι* ούπερ ήμίν 
δ ουράνιος άρτος καλ έφάνη χάλ εδόθη, χαλ παρα
μένει ζών χαλ ζωοποιδς, ούκ Εστι χλέος δπερ ούχ 
ftv ύπερδαίνοιεν. 

σιε'. Έ τ ι δέ χλέος μητέρων χαλ παρθένων ή αυτή 
μήτρανδρος ή χατ* έξαίρετον άει παρθένος καλ ά*ι-
χόρη, έπελ άν σώας Ιχωσι φρένας καλ πρδς έκείνην 
μετροδσαι ώς δυνατδν παρεξάγωσιν έαυτάς· αί μέν 
θυμού με να t ώς ήξίωνται μητέρες είναι, καλ αύταλ 
πράγματος τούτου καλ ονόματος έπιτυγχάνουσαι 
καλού χαλ αγαθού· αί δέ παρθενίας Ιχουσαι κτήμα 
δπερ δ βεδς άγαπήσας ψχειώαατο, εύχλειαν έαυταίς 
εντεύθεν περιποιούνται Θαυμαστή ν. Χαίροις ούν, ώ 
Βασίλεια, χλέος ών είπομεν γυναικών. Διά τί δέ χαί-
ροις άν; Τούτο δή τδ τού Γαδριήλ ήν δτε άγαλλκΰν 
προσφώνημα* διότι πάν έγχώμιον ύπεραναβέδηκας 
διά τδ υπερβάλλον τής αρετής, καθ' ήν καλ τών 
ούρανίοιν ταγμάτων δπέρκεισαι · άπαν γάρ στόμα 
βρότειον εύδίνητον, ήγουν εύστροφου χαλ εύλαλον, 
ούχ απλώς, άλλά χαλ 0ητρευον, ήτοι (ίητορεύον, ούχ 
έχειάξίοις μέλπει ν σε· τούτο δέ γίνεται παρά τδν 
χορηγδν τής Ρητορείας νούν. Έπελ γάρ άπας νους 
ίλιγγε νοείν σου τδν τόχον, πώς άν τδ στόμα £ητο-
ρευειν έπ* αύτφ δύναιτο; Διδ αμήχανου ντε ς πλατυ-
λογείν μόνον τδ Δόξα σοι, άναδοώμεν, ού πρδς άφο-
σίωσιν χαλ μόνη ν, ήν χαλ προσποίητον έν πολλοίς 
οίδαμεν γίνεσθαι, άλλά σύν πόθφ πρέποντι. 

σις'. Ίστέον δέ δτι στόμα μέν ειπείν εύλαλον 
χυριολεχτιχδν έστιν «ύδίνητον δέ* αύτδ φάναι ού 
χυριολεκτεϊται· άλλά ώς άπδ μέρους τής γλώσσης 
δινουμένης δτε λαλούμεν τύδ;νητον καλ τό στόμα 

lOSTALEM DAMASCENI. 7 2 2 
Α tsinm, ad (luem, aliquid breve de Spiritu comnu-

scuit, solo nomine colcbraliDei memoriam ponens*. 
Ca3tera vero strophe rccle dc Triniialeest. IIoc igilur 
non coliaercl cum barmonia aliorum canonmn, itt 
qnibtis jpiae ite Trinitate sunt, ea qaae a Dco exeunt 
aiitegredianlur. 

214. Hunc autem prasentem nexum lalis eenlen-
lia partilnr : Salve, Regina, μητροπάρθενον κλέος, 
qnod est per circumtocutionem, maler et virgo, 
caeterumque mairnni ac virginnm decus; aliarum 
quidem proptcr illum quem geauit Denm suaviier 
et laete„eo quod absque parlus angustiis ct moaro-
rlbus exinde peperit; quatcnus ourndcm Deinn 
sine voluptate sineque voluntale carnali conceptt; 
quod In aliis inatribus nnllo modo reperiiur; atque 

^ ita qaidem, cum supra naturam peperil, decus 
esi malrum, quae filios in moeroribus pariunt, caitc-
rosque turbidos secum trabunt afTectus, qui natu-
ra comites hujusmodi matribus adsunt. Yirginum 
autem decus eadem eet, e> quod praeiulit ac pr^-
μοελιιι maternae gloriationi virgineam. Spicus enim 
ilte prindgcnius sine senrfne, terraque non araia 
quae nntrivll illum, inullo magis quaai illi qur 
naturaleni generaiionem consequunlur, mirationem 
movent. E l isla tcrra non calcata, non trita, noa 
omnioo culla, licet ex virlute Deo recipiendo 
bene disposita, vitaeque spicus ex ea surgena, 
per quem nobis panis co&iestis visus et datus esl, 
permanetque vhrens et viviflcans, noit est decua 

Q qnod saperare nequeaat. 
t\o. Adbuc autem malrum ac virginum eat decus 

eadem matcr excellenier semper virgo scmperqoe 
puella, dummodo sanas babeant mentes, et secun-
dum itlam, ut est possibile, sese mensurantes 
pcrambulenl; alix qtiidem recordanles quo 1 me-
ruerunt esse mnires, bujus oBicti nominisquc 
pulcbri ac bonifacioe parlicipes ; uli.e vero virgini-
Uiis sortitx ibesaurum, quem Deus, ipsius amore 
caplus, proprinm sibi fecit, miratn cxinde gloriara 
sibi acquirunt. Salvc ergo, Regina, mulierum quas 
diximus, decue. Gur aulcm boc salve tibi? ut 
quid huc gaudcas ? Hac certe fuil olim exsukans 
Gabrielis salutatio, quoniam super omnem Iaudem 
es exaltata propier cxcelleniiam virtutis, juxla 

^ qnam ccelesies ordfnes iransgressa es ; omne 
nanique og buinanum volubile, aive promptum, et 
loqnax, nort simpticiier, sed discrtum et fecundum, 
iion le digne celebrare potest: boc aulem menlem 
rloqueniiae ducem superal. Cum eaim omnis 
mons etnpet el bsesitai cogilare tuum partum, 
quoinodo super illutn os eloquens essa poleril ? 
Ideo non valenies tc laudare inultura, solum boc : 
1 ibi gloria, clamamus, non ad solam absolutioneni 
oiBcii, quani simulatam in mullls esse novimus, 
sed cum desiderio conveniemi. 

216. ^cicndum auleni quod os quidem εύλαλον 
dtrere, propria dictio cst: ΠΙικΓ aiilem εύδίνητον pro-
tiuiMiarc,noii proprie dicitur :sed vclutexpartolin-
^n^quxmovelur quando loqnuaur, os eliam mobile 
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fcitur vel εύδινητον. Εύδίνητος auiem ea esl lingua Α λέγεται. Εύδίνητος δε γλώσσα ή συμμέτρως έχουσα 

του δινείσθαί' τοιαύτη δέ ή μήτε, Άττικώς είπείν, 

Β 

qn» convenienicr est ad volulandum. TaJis est 
quae non, ut urbane loquar, esl gracilis χατ* έλλειψη* 

derelictione : bacc enim ad molom egerei ve-
cie, alia tero ligamiae vel aJio relinaculo. Polest 
auiem εύδίνητον dici στόμα, rursam, quod clare 
acyteque loquiiar, alque, ut ita dicam, εύτορον 
est f in eo quod liugua beoe volviiur, ei labia 
cQncinne moventnr. E i venit bujusmodi verbum 
q δ(νψ, id esi, τόρψ, seu τ<5ρνψ, ex quo etiam 
•ςρρεύειν et τορεία, qua» fil apud Latiuos cavalura, 
quaro c*Iani cavaiores. Τού δίνου autem, qui eiiam 
apud veleres roiaiionein coeleslem significat, deri-
vatio esi δίνη, de suslotlendie aquis dicta, quales 
rpulta? sunt per rcpulsum in mari el in fluviis. Ab 
hujusmodi δίνη venit eliam loculio άργυροδίναι 
•ποταμοί, fluvii fluctus argemeos volventes. 

217. Hoc autero εύλαλον siinpliciier ui comniune 
quidem, etiaro pulcbre cogitalur : melias est vero 
logilare lale os, illud qaod Cbrisiiaauro esl el 
bene loquilur velui oribodoxum. Talia aamque 
conciuuut Deiparam, cisi non juxia dignitatem 
boc facere quuant; non tamen il la, quae qui-
dem bene versaia suat ei diserla, sed noa recie 
stiunt, unum in Tiinilate Deum et dtleclUsimi 
FiKi descerisum apud nos, et ex virgine, ipsi con-
yeaieiue, gencralionem. Syncopa vero τού $ητρεύ-
siv conformis est illa respiciens ad Μήτρας έξέφηνεν, 

.pt dictum est, illitieratos. Verbum autem μέλπειν 
ρε cum accusativo bic conslfuitur, eo qqod surai- C 
lur pro ύμνείν, el eic $παινείν. Άξίως vero secari-
laiiscausa pr^posituni est. Quis enim non Deipa-
fae laucje$ tn carmine cclebrat ? Atiamen ejsi om-
pea boc facerc atudeniaa, juxiadignitafeu) aitiagere 
quod convenit, uon possuaius, licel aiiunde 
dignius eam cclebremus quam caieros sanctos, 
guia dignuro el justuin est ita fleri. Ut auteip aliler 
)>re?jqsque idem dicam, conantur quidem inaltf, 
ctiBClique gestiuni laudabiliesimam ac bealis*>iipaui 
pelebrare: ad boc auiem quod dignum esi perlin-
pere nemo valet nec valebit. 

218. Hoc yero Ιλιγγων noiv eigaiflcat •orticU 
flesideriuin ad iustar τού μαθητι^ν et τυραννιών 
pi sirailium; eed passio c.um sit corporalia et qui 

λίσπη. χατ' έλλειψιν* ή μέν γάρ μοχλού άν δέοιτο 
χινήσεαθαι, ή δέ γλωττοπέδης ή έτεροίας εποχής· 
δύναται δέ εύδίνητον λέγεσδαι στόμα, καλ τδ φθεγ-
γόμενον τορώς χαλ σαφώς, χαλ ώς είπείν εύτορον 
έν τψ χαλ τήν γλώσσαν εύ στρέφεσθσι, χαλ τά χείλη 
έναρμονίως χινείσθαι · χαλ γίνεται τδ τοιούτον άπ>> 
τού δίνου δ έστι τόρου τού χαλ τόρνου, έξ ού καλ 
τορεύειν, χαλ τορεία ή χαλ καβατούρα παρά Τω-
μαίοις, ήν διαχειρίζονται οί καβάτωρες* τού δέ δίνου, 
δς χαλ τήν ούράνιον στροφή ν σημαίνει έπλ τοις π?-
λαιοίς, παράγωγον ή δίνη λεγομένη έπλ υδάτων 
συστροφής, δποίαι πολλαλ χατ' άντίχρουσιν χα\ έν 
θαλασσή χαλ έν ποταμοίς γίνονται· άπδ δέ τής τοιαύ
της δίνης χαλ οί άργυροδίναι ποταμοί. 

σιζ'. Τδ δέ εύλαλον χαλ άπλοίχώς μέν κοινδτερον, 
χαλώς νοείται· χάλλιον δέ νοήσαι στόμα τοιούτον, τδ 
Χριστιανιχδν χαλ εύ λαλούν ώ* δρθόδοξον τά γάρ 
τοιαύτα μέλπουσι τήν θεοτόχον, εί χαλ μή προς 
άξίαν τσΰτο ποιείν δύνανται· ού μήν τά απλώς μεν 
εύστροφα χαλ Ρητορικά, μή είδότα δέ ορθώς τδν εν 
Τριάδι ένα θεδν χαλ τήν τοΰ άγιωτάτου ΤίυΟ κάθο
δον έφ' ημάς, χαλ έχ παρθένου πρεπούσης αύτφ 
γέννησιν. Τή δέ τού £ητρεύειν συγκοπή σύστοιχος 
χαλ ή κατά τύ μήτρας έξέφηνεν, ώς έ0^έθη, τους 
αγράμματους. Τδ δέ μέλπειν σε μετά αίτιατιχης 
χφνταϋθα τέτακται διά τδ λαμβάνεσθαι Αντλ τοΰ 
ύμνείν, χαλ ούτως έπαινείν. Τδ δέ σξίως ασφαλείας 
χάριν προ/(έθ$ιται. Τίς γάρ ού μέλπει τή βεοτόχω 
τά είς έπαινον; Πλήν εί χαλ πάντες έπι*3άλλομεν 
οζτω ποιείν, άλλά πρδς άξίαν επιτυγχάνων τού δέον* 
τος ού δυνάμεθα, εί χαλ άλλως άξίως αυτήν μέλπο-
μεν ήπερ τούς Αλλους αγίους, διά τδ άξιον χαλ δί
καιον είναι ούτω γ(νεσθαι· καλ έτέρως δέ τδ αύτδ 
φράσαι γο^γότερον σθένουσι μέν πολλολ, πάντες τε 
έπιδάλλουσι μέλπειν τήν πανύμνητον χαλ παμμα-
χφριστον* τςύ πρδς άξίαν δέ ούδελς έφιχέσθαι, ούτε 
δύναται ούτρ. δυνήσεται, 

σιη'. Τδ δέ ίλιγγων ο» βηλοί δρεξιν ιλίγγου πρδς 
άναλογίαν τού μαθητιάν χαλ τυραννιών καλ τών 
ομοίων, άλλά πάθος δν σωματικδν, άλλως μέν ού 

dem ^Hler menli noo conveniat, aicuphorice D προσφύεται τψ νψ, τροπιχώς δέ μεταφέρεται χαί 
famen ad animam et mentecn ei cogitaiionem 
fransrertur. Quod atiiein corporalis passio sit 
vetligo, non est arobi^endum, siquidcm plerum-
fjue supervenit et illis qui frequenter volvunlur, 
pade quoque nqm^n babet, venit enim a τψ εί-
^είσθαι, ό Ιλιγγος, et eis qui ab excejso prserupioque 
Joco in profunditalem magnam despiciunt; quibus 
niara genua meiu cpmmoveniur et fleciuniur, 
non ^olqm qqando yisio praesenter agit, sed eiiam 
quando post experienljam celsiiudipem aiqne pro-
funditatem recordantur. £x necessiiale yero τδ 
ίλιγγων hic ponitur, sicut ei in sequenli .'tropha 
pSstv pro ύμνείν; qqia tajium versuum iniiia, vi 

είς ψυχήν χαλ είς νουν χαλ είς διάνοιαν · δτι δέ σω
ματικδν πάθος δ ίλιγγος, ούχ άν είη άμφιβαλεϊν 
έπιγινόμενος αύτδς ώς μάλιστα τοϊς τε συχνά είλου-
μένοις, δθεν χαλ τούνομα έχει · παρά τδ είλείσθαι 
γάρ ό ίλιγγος, χαλ τοίς άφ' yo/ηλού χαλ κρημνώδους 
τόπου είς βάθος πολύ χαταδλέπουσιν' οΤς φόβψ χαλ 
τά γόνατα κατασε(ονται, ού μόνον δτε ή θέα ενερ
γείται, άλλά **1 ότε μ«τά τήν πείραν τδ ύψος έκεί*Λ 
καλ τδ βάθος άναπολήσουσιν · άναγκαστικώς δέ καί 
τδ ίλιγγων κάνταύθα χείται, καθά χαλ έν τψ εφεξής 
τροπαρίψ τό ύδειν άντλ τού ύμνείν διότι αί τών 
τοιούτων στίχων χαταρχαλ, -rfj τής άχροστιχίδος 
βία, ή μέν %h ίώτα, ή δέ τδ υ άπαιτούσιν. 

^CfOjlicIiidis, unum quidein iota, alleruin a^tem vpsilon rcipiirunl. 
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σιΟ*. Ίστέον II ώς οί λοιποί σοφολ δεξιώς καλ εύμε- Α 219· Scienduro autem qood cateri aapiefiftea 

6δ5ως χαλ, τδ δλον είπείν, διδασχαλικώς ύποδεικνύν-
τες τοϊς φοιτηταϊς, τδν κατά σώμα ίλιγγον γίνεσθαι 
χατά συστροφήν υγρού, του μεν περλ τήν κεφαλήν 
ώς οίον λιμνάζοντος, του δε άναδιδομένου ώς είς 
έπιδολήν, τάς ανωτέρω Ρηθείσας δ ίνας τών υδάτων 
ούχ έγραψαν* μέν, άλλως δέ άγράφως παρέδοσαν, 
Γλιγγας έρμηνεύοντες Ιδιωτικώς λέγεσθαι τύπψ θη-
λυχφ, πρδς δήλωσιν του κα\ τδν ίλιγγον χατά τινα 
τοιαύτην εΙλεΤσθαι δίνησιν χα\ χατά σπουδήν μέν 
οΰδελς μή χυδαΐζειν προθέμενος τοιαύτην λέξιν iptl' 
σοφός δέ τις ού πρδ πάνυ μακρού, ψ καλ ημείς 
έφοιτήσαμέν ποτε, άστειζδμενος έπί τινι ^ήτορι 
άγλευχεί τότε καιρού, σκηπτούχον τδν Περιχλέα 
φαμένψ εγγράφως διά τδν σχηπτδν, δς έμπεσών τ*, 

solcrtcr et compendioac, ei, ol lotiiot dteam, di-
dagcalice Bubindicante* discipuli» carporia verth 
ginem fieri per volutatioaem buiuidi, alit*$ quWem 
circa eaput veluli giagaanda, alius auttxn e i w 
ad irrnplionem assurgeutis, superiua dtcta* aqaa-
rum volulaliones oon gcripgerunt quideoi, aed aliat 
sine gcripio tradiderunt, Ιλιγγος (votticea), etpli~ 
cantes idiotice dici geoere femiaino, ad oateaden-
diim τδν Γλιγγον (vertigiueni) juxta quamdam bv> 
jusmodi volulalioneni veraari, et «edulus quident 
nemo, vulgare loqui non praeferena, b«jaa»odA 
dictionem ueurpabiL Sapieng autero quidpta, M A 
longum lemput abest, cui noa aiiam fuinm*.as6t~ 
dui, urbane loquena de quodaoa rbolore iaaipid*. 

έχείνου οικία, χιλίας απεκάλυψε πανοπλίας, ών Ινε- Β bujua temporia, σχηπτούχον loqato per gcriplam 
χεν τυραννίδα μελετών εκείνος έπεκλήθη· διά τού 
τοιούτου Ιλίγγου έπαιξεν είς τδν Σφαλτδν σχηπτού
χον* ούτος άνέπλεε διά τού Βυζαντίου πορθμού, 
λουσόμενος εί που εύρήσει γλυκέα θερμά· καί ώς 
ειδε περλ τούς αιγιαλούς είλουμένας δίνας, δποίαι 
μυρίαι περλ τούς τοιούτους δινούνται στρεφόμενα!, 
δάχτυλον άπχυθύνας ώς έπιστρέψαι τούς άκροατάς 
χρδς τήν καθ' ύδατος έκείνην εϊλησιν, εΐπεν ώς 
ΕΓπερ ό δδίνα παρήν ενταύθα, Ιλιγγι^ν είπεν άν 
τουτλ τδ ύδωρ. Άλλά τούτο μέν ώς οίον ήδυσμά τι 
πανηγυρικής εννοίας παρεντεθείσθω τ*, ώδβ ταύτη, 
χατά συγγνώμην άγαπητιχήν τήν έν θεψ · έπεί τοι-
χαλ οί τά θεία έορτάζοντες έν σεμνοτάταις έννοίαις. 

Periclera, ob τδν σχηπτδν (fulaaea), quod Upauna» 
in ipsius domum mille revelavit ODiveraaa arumm*i 
ras, quarum causa tyraanideui afleciare dirta* 
est, per bujusroodi ίλιγγον, huuc Deceptorem» 
σχηπτούχον irrisiL Hic e poriu re$edel>at pqr 
ttyzanlinura frelum, ad selavaaduiu, ahubl lUil*, 
ces inveniret aquas calidas; et cuip YHJUMI xA\ 
liiiora voiutoa vordcea, quales apiad isia mU|a. 
volotati gyrantur, digito aignificana ut audiloreaj 
verteret ad lalem aquae gyraatqm motaaj, ait;. 
Si talistlle qiiidaro bic adesset, Ιλιγγων, varligijtya, 
laborare, diceret banc aquara. Sed boc qruidqn 
velaii condimeoivm aliquod panegyrica .aeiiteniiae 

χδπου περ-.εληλυθότος αυτούς, ώς χαλ όχλάζειν χα- Q intcrponatur buic odae, cum cb^ritalis Ln.Qco 
θιζήσαντες έπλ βραχύ, καλ ούτω παραμυθησάμενοι \enia, siquidem et illi qui difina «enleiilu* iflaje-, 
τδν χόπον έν τώ χαλ άλλοία μέλη παρεισχριθήναι, aUte plenia celebraat, labore circumveiii^ma iltOf^ 
ων ούκ ολίγα χαλ ή σεμνή θυμέλη παρενοσφίσατο, ut paulisper in genua succumbere cogat, pQUquaiu, 
αύθις έξαναστάντες, τής άρχήθεν σπουδής γίνονται, ita laborem dcroulseruiil qusdam iolerpoiieiuJo 
οποία τις ένταΰθα καλ ήμίν πρόκειται. diverga carmina, quoruui non pauca aubriprjii 
honesta ecena, rursam assurgcnter primiiivam resumunl diligealiam, qualis bic etiaia jpobia pro*. 
poniiur. 

σκ'. Τδδέ, νους άπας ίλιγγιά τδν τόκον σου νοείν, 
ούχ άν άπεικότως λέγοιτο συμπεριλαμβάνειν καλ 
τούς περλ θεδν νόας, ούς καλ ή ακατανόητος έναν-
θρώπησις τού Σωτήρος Χριστού λαθείν παραδέδο-
τα ι- ούκ άν γάρ ουδέ εκείνοι προκύπτειν ές τδ βάθος 
τού μυστηρίου δύνανται. Ό θεδς πάντως ό τήν αρ
χήν κρυβελς αυτούς, άνεκάλυψεν έαυτδν έκείνοις · ό 

220. Hoc autera : νους άπας ίλιγγε τδν τόκον 
σου νοείν, non iramerito dicelur eiiam comprar 
bemlerc Bpiritus circa Deum sianlcs, quns eliaiu 
inrfif.ibilis Salvaloris Clirisli iocamalio latere tra-' 
dila est: nec eniin quidem isii myslerii profundi-
laicm peneirare possunl. Deua qui prorsus iniiio 
abscondilus ipsis eral, sometipaum illig revelavit; 

χαλ τούς οφθαλμούς άποκαλύψας αίτησαμένφ τφ D qni eiiam dclexil oculos roganu progenitori pro · 
κροπάτορι προφήτη καλ μελο)δψ, έφ' ψ χατανοή-
οασθαι τά έχείνου θαυμάσια. Ίστέον δέ χαλ δτι ού 
λέγει 0 μελψδδς μηδένα νούν δυνηΟήναι άν τδν τού 
Σωτήρος νοείν τόχον, άλλά Ιλιγγων είς τήν εκείνου 
φηαλ χατανόησιν · ούκ έξ ανάγκης γάρ ό ίλιγγος 
απάγει τού άνθρωπου τδ νοείν. ΕΙ δέ καλ δώσομεν 
«ο ίλίγγψ τοιαύτην ίσχύν έφ* ημών ώς ποιείν αύτδν 
άπρακτε!ν παντδς νούν άνθρωπου είς τήν κατανόη· 
σιν τού κατά τδν Σωτήρα Χριστδν τοκετού, άλλ' 
ούδ' ούτως αληθεύει ό λέξων μηδόλως κατανενοή-
σΟαι τδν είρημένον υπέρ φύσιν τόκον πάνυ γάρ 
αύτδν οί άγιοι Πατέρες έλεπτολόγησαν καλ μάλιστα 
έν οΤς τήν αίτίαν αυτού έξεύεντο τήν έπλ σωτηρία 
ΐμών. 

pbetae ct poeta», ut niedilarelar illiug mirabilia. 
Scicnduiu aulem quod poeta non dicit nullam 
meniem posee Salvatorie cog!tare pariiim, sod ad 
hujusmodi cogilatum vertigine capi. Noa enim cx 
nocegsitate veriigo tollit ab bomiae cogitandi fa-
culiaiem. Licet vero lalem demus venigini virtalcm 
in nog, ut ipsa prorgua inertem faciat boniinia 
mentcm ad concipieudam Salvatorig Cbrisli goue-
ralioncm bumanam, non tamen gic vera loquilur 
qui dicil roiniroe comprehendi dictum supra nalu-
rani parium. Mullum enim illum sancli Patrca 
miaute digcusserunl; fil praBgerlim ia boc quod 
ipsius caugam ία aaluiein noslram cx|K)&ucrum. 
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miiaudnm, tit ei Immacalaia Tirgine seminis cxpcr 
ι · renucrunt par totum τδ quomodo ecrutarl, non 
eel boc ignoramia neqtie cogitandt privado, sed 
pnadict* vertigo ; quam oculorum leiiebratiouem 
dtcuiftt inlerpretes.Qui enim didieerunl et noverunt 
meliva q«am nos quod in liomlnis puri generalione 
iran maierla apermalica humida efflctt Hlum foetum, 
qai prtmo quidem, juxia raagnum David, non 
eat elabontue, postea vero betie articulatus cet, 
et pnunitiit ullimani booiinem, sed quod juxla 
latntionem ipsorum, apermatica ratio lnlellectua-
H* el intLdbilie totus formationem perllcii; qui ' 
dam adliuc eiiain tnagU mystcrioftum ac divinu:~ 
scmiatl, qnomodo diCerentur noti altcndissc modo 
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Si Tt*ro niodam ilHus pcrtingrntcs itaxime Α ρκα'. Εί δε τδν τρόπον εκείνου περιερχομενοιτον 

παραδοξ',τατον τδν εκ παρθένου άφθόρου καλ άσχό·. 
ρου, απηνή να ντο έπιζητείν διά τέλους τδ πώς, ούχ 
Ιστιν άγνοια τούτο είτουν στέρησις του νοείν, άλλα 
ίλιγγος δ προμηθείς · δν σκοτοδίνην φασλν οί έρ
μη νεύοντες· οί γάρ μαθόντες καλ είδότες κάλλιον 
ήπερ ημείς, ώς καλ έν τ} γενέσει τή κατ' άνθρωπον 
τδν άπ/ώς, ού τδ ύλαίον σπερματικδν ύγρδν άπυ-
τελεί τδ του εμβρύου, πρώτα μέν άκατέργαατον, 
κατά τδν μέγαν Δαβλδ, είτα εύδιάρθρωτον, δ επαγ
γέλλεται τδν ύστερον άνθρωπον * άλλά δ, κατ' εκεί
νους είπείν, σπερματικδς λόγος δ νοητός καλ αόρατο; 
ϊην Ιμβρυοπλαστίαν εκτελεί · κα· μυστικώτερον Ετι 
έ^δαΟύναντες καλ θειότ;ρον, πώς λεχθείεν άν μή 

- . έπιβαλεΐν τψ τρόπψ τής θείας ενανθρωπήσεως ύπ' 
divii ia incaraalionis illi ab ipao Deo incitati, divi- B αυτού θεού εναγόμενοι καλ τά θεία μυούμενοι χαλ 
itls iniiiaii, et ita euper homiiiero sapicnies facii ? 
Hlc auieni oflkiosius observandum quoniodo verli-
gtne laborei oinnia spiritus coittideraado iueffabi-
lcm Filil Dei pariuro ex vlrginc. Etfnierca prasu-
mcnditm qnod ex verbo είλείσθαι et cx hnjusiuodi 
vortiee quadamquc volutatioue, diria est vox 
Γ/.ιγγος veriigo. Poslea pracideadum quod raens 
bvmana, postquam verth et lanquam in semeli-
pearo gyravit, mnliaque et longa curavit, muliaquc 
solUcile peregit, an forte cx bac volutaiione posset 
Idem val aMquid slmile invenire, in cogiiaiionem 
reverea, nccnon aecuratam adepia comprebensio-

i qood nlbil aliquld tale fuit aul unquam fulu-

ούτως υπέρ άνθρωπον σοφιζόμενο».; Ένταΰθα Si 
θεωρητέον πραγματικώτερον, πώς Ιλιγγιφ νοδς 
άπας νοείν τδν έκ Παρθένου άρ^Γ,τον τόκον τού Υίού 
τού θεού· καλ τέως προληπτέον ώς έκ τού είλεϊσθαι 
καλ τοιαύτης δίνης καλ στροφής τίνος, είρηται ό 
ίλιγγο;· μεθ' δ έπιτμητέον δτι ό ανθρώπινος νους 
συστρέψας, καλ οίον είς έαυτδν ειληΟελς» καλ πολλά 
Χαλ μακρά μελί τή σας, καλ πολλά μεριμνήσας είπου 
τοιαύτης είλήσεοις δυνηθείς έξευρείν ή ταύτδν ή 
άλλά δμοιον τι, έπαναχάμψας είς νόησιν χαλ χατά-
ληψιν ακριβή τήν τοΰ μηδέν τι άλλο τοιούτον ή 
γενέσθαι ποτέ ή γενήσεσθαι άν, πάσχει εκείθεν 
ίλιγγον έννουν^καλ κάρον έμφρονα* κΐί άνεθελς τού 

mra est, exinrfe vertiginem subil intelllgenlem so- Q ούτω σπουδάζειν, παρίεται τής ζητήσεως, καλ δο-
poremqna pindentem; et alc relenta a tali studio, 
remiuilab InqoisitloDe, etglorlQcat oranipoteniem 
Filium el illam quac praeier opinionem eiun genoit. 

222· Hoc auiem : cum aroore glorificamue, lan-
qaam aliquid extraordiuarium melodus adecrrpsii. 
Qui enlm ex loto corde gloriflcani Deum ipsiusquc 
aancliAsimam Mairem atque sancios, juxta quem-
dam imrum staporem boc faciunt, couiinuo cla-
maniea ex more : Gloria. Non aulein idcm est, 
procal dubio, stupor ei amor, ncc simul ex necesei-
taio cuncti* stupentibus aupcrvcnil illa desiderare 
por quae fli stupor. Mulii namque sola miraiione 
l>crcuUi, consliierunt niliil Sndc desidcranlcs, et 
atiquando multuin odio tencniea. Nos autem, inquit, 
υ summa ilegina, te com amoro i;loriflcamus; 
lanqnain ainor mirationeni vlnceret, ipsius-juc 
locom occuparel; vel putius utcrque inaneret s[-
mal apud nos, eodemque tnodo nobiscuin exsistcrct 
ac concordiam haborct: una quippo desidcrio 
niiraiioneqaecapiaiur. Ideo lecum araore glorifica-
mua. Ιιι liis auiem τδ δθεν causativuin eat, ut scn-
*>us quiuti veraus Ulis sit: Quoniam omaia clo-
«luenlia a le superatur, augueiissin.a Dcipara , et 
omuis iiieus vertiginc laboral tuum cogilaudo par-
luni, idcirco nos gloriflcaimis te, non multiluqnio 
sicque operi aupra viriuiem addicii, sed vel boc 
ipsum : Gloria tibi, vel aliud quid venerabilc, vel 
halteni hoc angelicaB salutaiionie : Ave, seu salv<\ 
caniaalcs. 

ξάζει τδν άπειροδύναμον Κύριον, χαλ τήν παραδό
ξως τεχούσαν αυτόν. 

σκβ'. Τδ δέ, σύν πόθψ δοξάζομεν, ώς παράδοξόν τι 
δ μελψδδς πάρεσημήνατο* οί γάρ όλοψύχως δοξάζον-
τες τδν θεδν, καλ τήν άγιωτάτην αυτού μητέρα χαλ 
τούς αγίους αύτοΰ, χατά τινα τεραστίαν έχπληξιν 
τούτο ποιου σιν, άναβοώμενοι αύτίκα καλ τδ Λόξα 
κατά τδ σύνηθες· ούτε δέ ταύτδν αναντιρρήτως τ} 
εκπλήξει δ πόθος, ούτε συμπάρεστιν έξ ανάγκης 
άπα σι τοίς έκπληττομένοις τδ καλ ποθείν έχείνα 6ι' 
ών ή έχπ)ηξις γίνεται· πολλολ γάρ έκπλαγέντες 
μόνον, έπαύσαντο μηδέν τι ποθήσαντες* έστι δέ ου 
καλ μισή σα ντε ς λίαν πάνυ. *Ημείς δέ, φησιν, ώ 

ιαντάνασσα, σύν πόθψ δοξάζομέν σε * ώς τού πόθου 
τήν έκπληξιν έκνικήσαντος , χαλ άντει,σαχθέντος 
έχείνου, μάλιστα μέν ουν σύν έκείνψ μένοντος παρ' 
ήμίν καλ συζυγούντος έν τφ συνδυάζεσθαι* άμα γαρ 
καλ ποθοΰμεν, καλ έχπλήττόμεθα* διδ καλ συν πόθφ 
σε δοξάζομέν έν τούτοις δέ τδ δθεν αίτιολογιχόν 
έστιν, ίνα ό νους τού πέμπτου έπους είη τοιούτος* 
Επειδή άπασα Ρητορεία ήττάταί σου, ώ πάναγνε 
θεοτόχε, χαλ νους δέ άπας ίλιγγι$ τδν τόκον σου 
νοείν, διά τούτο ή;Αεΐς δοξάζομέν σε, ού πολυλογούν-
τες, χαλ ούτως έγχειρούντες τοίς υπέρ δύναμιν, 
άλλά ή αύτδ τούτο αναφθεγγόμενοι τδ, Αόξσ σοι, ή 
άλλο τι γεραρδν, ή άλλά αύτδ "τδ Χαίροις ή Χαίρε, 
τ^ άγγελιχδν προσ^ώημα. 
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XXVI Ύδειν ίοιχζ τήν φυσίζωον κδρην · 
Μόνη γάρ έν δίνησι κεκρύφει Αόγον, 
Νοσούσαν άλθαίνοντα τήν βροτών φύσιν, 
Ί)ς δεξιοίς χλισμοίσι νύν Ιδρυμένος 
Πατρδς πέπομφ* τήν χάριν τού Πνεύματος, 

σχγ*. Λς τήν πανύμνητον θεοτόκον άπονεΰον καλ 
το χαρδν τροπάριον, ώς έ£όέθη έν τοί: περ\ τού 
είρμου, επικρίνει δέον είναι ύμνείσθαι αυτήν ώς 
μόνην Ιχ πασών ιτών γενεών έμφορηΟεΤσαν θεου, 
χαι άγαπηθείσαν αύτψ· χα\ ένθεον καί 0εοδ4χον ού 
χατά διαγωγήν ένάρετον, ή χατά τδν πρεσδύτατον 
χαί άγιώτατον Συμεών, άλλά ώς αληθώς έν γαστρι 
οεξαμένην έχείνον, δ έστι χυοφορήσασαν έοιχε γάρ, 
φησιν, ήγουν πρέπει, ουδεμία γάρ τών άλλων ση 

Troparium vxlmnm odiv nonop. 
Cantarc uVcel tiaturam vivjficaalem ptiellara : 

Sula cnim in proCundis occiiitavil Verbuoi, 
iEgrolanii niedcus mortalium iiaiura£:| 
Quod dextris sedibug nunc sedens 
Pairis, misit gratiam Spiriuie. 

223. Ad laudabilissiniam Deiparam rcspiciens ct 
ista slrophc, sicul in bis *juae epcctant ad nexitm 
fuit dirtum, oporterc dccernii illam cclebrarc veUi-
li »olam ex oiuaibus gencraiionibus Deo replelam 
ipsique dilectissiiuain ; ol a l>eo alllalam ao visi-
lalam non secundum viiam virtute prae liiam, nec 
secuuduui vencrabilcm sanclissimumquc scnem 
Siniconem, sed vclut eam quai suscopil illum iu 
veatrcvel in ulero lulii. "Εοικε, decel eniai, iuquil. 

«. _ · ο 
μασιών του lotxav άρμοστέα ενταύθα, ύδειν ήτοι D βϊνβ convenit, nulla siquidsin ex aliis Riguiftca-
έοειν χα\ ύμνείν ώς χ α \ προεγράφη, τήν φυσ.'ζωον 
χορην, ήγουν τήν μητροπάρθενον, ώς μετ' δλίγα 
είρήσεται» μόνη γάρ χεχρύφει ήγουν I κρύψε ν έν 
ταϊς, ώς δ προηγησάμενος τήν έξήγησιν λέγει, λα-
γθ>.ν αυτής, &ς βίνας, φησλν, ονομάζει δ ποιητής, 
Μγον τδν χυρίως, τδν ένυπόστατον, τδν τψ Πατρλ 
σνγχαΟήμενον, τδν άλθαίνοντα ήτοι Οεραπεύοντα, 
χι\ ('ατρεύοντα τήν χαι νοσήσασαν τών ανθρώπων 
φΰσιν χα\ νοσούσαν χιλ ουδέν παυσομένην νοσείν, 
ίω; τάς άμαρτητιχάς καχεξίας χαχώς ποιούσα, 
πονσιεται χα\ «ίσοιχίζεται. 

σκο. Ένθα σημείωσαι ώς έπελ έν τψ μδναις έν 

lionibus τού έοιχεν bic apiaiur, ύδν.ν sive $δειν, 
carmine celebrare Itytimisque, sinil diclum esl, 
cxaltare, φυσίζωον κόρην, sivc virgiucm niairent, 
ut paulo post docetur: sola quippe χεκρύφει eivo 
έχρυψεν, abscondit, sicnt dux inierprclationte dicit, 
iii ilibus suis, quae δ ίνας (voriices) vocat poaia, 
illutn qui proprie est Verbum, con&ubstantialem 
ac consesaorera Palrl, τδν άλθαίνοντα, aive qui 
curat ac sanat ttgrotalam ek SDgiouiiteni, el aim-
quam ab aegroUlione ceesaluram boiuinom η··ιιι-
ram, dum peccaioriaa disposiiiones niale babon», 
accipilurct ia novam babilalionem eligilur. 

224. Hic observandum quod, quoaiam in lom-
U |)3i χεχρύφει Λόγον, ούκ έδήλωσεν ώς Αόγον έφη ρ tione : μόναις έν δίνησι χεχρύφει Αόγον, ιιοιι clara 
-ν., ν :V. . « . Γ . Δ Γ: . . ν . . r __ ..Α · :rt _̂ J J \Τ _ι Ρΐ: Γν~: _ ι·.-~:* τδν Πδν τοΰ θεου, έπήγαγε μέν σαφηνείας χάριν 

αυτόν άλθαίνειν θεραπευτιχώς ημάς νοσοΰντας, 
οΤα^/ών καλ σωμάτων ίατρόν. Έπε\ δέ χα\ άλλως 
λόγοις θείοις ίώνται άνθρωπο!, δι λ τούτο, πρδς πλείω 
χαι είλιχρινεστάτην σαφήνειαν, επάγει χαλ ταύτα · 
Ό; ήγουν δ 0ηθελς Αόγος Ιδρυμένος νύν έν δεξιοίς 
χλισμοίς δ έστι θρόνοις μεγαλωσύνης τοΰ Πατρδς β 

κατά το, Έχάθισεν έχ δεξιών τού θεού, πέπομφε τήν 
/afiv τού Πνεύματος, ού τήν έορτήν σήμερον άγο-
μεν. K i \ τδ μέν Αλιχδν άγαθδν τής τροπικής εννοίας. 
·. ιοϋτον τών δέ χατά λέξιν τδ μέν ύδειν ήν μέν 
ειπείν χοινότερον ύμν;ίν άλυμάντως τή άχροστιχίδι· δ 
<ϊ παροξύτονος μελψδικδς τόνος τού, Χαίροις, "Ανασ-
οι, τ6 ύμνείν άπαγαγών, τδ ύδειν άντεισήγαγεν · 

sigaificavit se dicere Vcrbum Filium Dei, adjecit 
quidem evidenine causa illum carue nos aegrolau-
lee sanare, lanquam aaimarum ac corpomm mo-
dicuin ; quoniam auieai aliuudc dlvints verbis &a-
nantnr hominee, ideo propier majorem niiidiorem-
que evideaiiam adjecil et isia : Qui dickus V«T-
bam, naric cotistiiulus in dexleria χλισμοίς (sedi-
libus) scu tbronia noagaitudinis Patris, aacuiHlum 
boc : Sedii ad dexteram Dei, aiisilgraiiaia Spiritus, 
CIIJIIS Imdie fesium celebrainus. Et quidain lale est 
universum tropics senteaiia3 bonum. Quoad aulem 
diclionetu, vcrbum quidem ύδειν comiuuaiits fuissel 
diccndum ύμνείν acrosticbide *alva ; aed melodna 
lonus auper pcnallimam dicli, Xaipoic, άνασσα, re-

όχερ άπδ τού ψδειν παρήχθαι κατά τινα γλώσσαν D moveas verbum ύμνείν, τδ ύδειν iu ejus lorum 
φισιν οί παλαιολ δωρικώτερον. 

σχε'. Ή δέ φυσίζωος κόρη, ούτως άν συνθήσει 
τήν ώς έ£(5έθη μητροπάρθενον · τοΰ μέν φύσαι δ 
έστι γεννήσαι, τ% μητρ\ άρμοττομένου* τής δέ κόρης 
ί'ις ταυτον Ιού σης τζ παρθένοι* πάντως δέ ή φύσασα 
έν τψ μένειν τοιαύτη χόρη, τήν μητροπάρθενον 
σημαίνει· τδ δέ φυσίζωος δ μεν 'Ελληνικ',ς γλυκύς 
ποιητής γής έπίθετον οίδ·, λεγομένης ούτω ή παρά 
τδ φύειν ζειάς, ίνα ή φυσίζωος γή ώς άπδ μέρους 
τών ζειών ήτοι πάνσπερμος, δθεν ή πανσπερμία 
παράγεται' ή άλλως φυσίζωος ή φύουσα τά πρδς 
ζωήν γράφεται δέ παρ* έκείνψ τψ ποιητή διά τού 
ο μικρού ή παρα)ήγουσα τής παρ' αύτψ φυσιζόου, 

adduxii; quod a verbo ^δειν ease derivxiiuu juita 
quaindam doricam linguara aiunl veicres. 

225. Ή δέ φυσίζωος χόρη. sic cainponel, ul 
dicluui est, virginem malreui : boc quidem φύσαι, 
quod esi gcauiaae, mairi aputur; ialud auieia 
κόρη ad idem rcdil ac virgo. Proraua aulem illa 
quae gooail, laiis virgo |>armanens, virgineni ma-
Iretn sigaiiicat. Hoc aulem φυσίζωος, Graecug 
illesuavia poeta quidcm epitbetam lerrse novit, 
qux sic dicilur, vei quia generat xeaa (φύει ζειάς), 
ut ait terra, tanquatn et parie ζειών, φυσίζωυς, 
sive πάνσπερμος; unde πανσπερμία derivaliar; 
Tel aliter φυσίζωος, quae re» ad vilani (ζωήν) necea* 
baiias gencrat. Scribitur autc;ji apud buuc poeUiA 
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per ο brevc panullima vocis φυσιζδου juxla dacly- Α κατά δακτύλου άπηρτισμένον · κα\ τήν αίτίαν τής 

τοιαύτης μικρογραφίας ζητητέον έν τοί; εκείνου* Γι dispositioncm; et cx bujus ordinatione brevis 
scripiur» ralio qua?renda esl. Et ita quidem est 
illa Graca φυσίζοος. Dcipara vero φοσίζωος signi-
Hcatur esse mater vha\q\iae ante omnia est, et qtiae 
in oinnibus participaiur Dei, cujue in nomine, 
sicut scriplum est, vitam babemus. 

226. Somnus autem dominicus φυσίζωος, in 
carmine bealissimi nielodi Marci posiius, magnam 
poscit inirationem, non babens, puio, in universo 
mundo, vcl alitid simile verbum conjuge, vel atias 
comparart polens, et in aequilibrium poni diviui, 
jucundi, suavis et divinitus afflali successus. Mibi 
ccrte recordanli nune illum φυσίζωον somnum 
supervenit requiescere ei tanquam dormire volupia 

καλ ούτω μέν ή Ελληνική εκείνη έχει φυσίζοος · ή 
δε φυαίζωος Θεοτόκος ζωής μήτηρ δηλούται i ivn 
τής πρδ πάντων, χαλ μεταδοτιχώς έν πάσι χού θεοί, 
οί έ»· τψ ονόματι, καθά γέγραπταΐ, ζωήν έχομεν. 

t 
σκς'. Ό δέ φυσίζωος ύπνος δ κυριαχδς, ό χείμι-

νο; έν $σματι τού μακαριωτάτου μελωδού Mipxoy, 
θαύμα έθέλει πολύ, ούχ έχων έχείνος έν ολω, οίμαι, 
τψ κόσμψ ή συζυγούν άλλο £ήμα τοιούτον ή άλλω; 
άντιπαρατεθήναι δυνάμενον, χαλ ταλαντευΟήναι tl; 
άντι σήκω σιν επιτυχίας θείας χαλ αστείας, χα\ γλυ
κείας, καλ ένθεαστικής· έμοιγ* ουν έντεθυμημίνω 
άρτι τδν φυσίζωον εκείνον ύπνον, έπήλθεν άνείσθιι 

te eaplus ; peciagque senliebam impetu laluin ad ^ καλ ώς οίον ύπνούν ύφ* ηδονής· καλ τδ στήθος ή-Μ-
exeundam pecloribus ut.apud dominuro isiuni Mar 
cuin essemus, vcl illum ad nos alliciendo, vel 
saltem apud illum manendo. Jaceal ille somnus 
φυσίζωος, el reposilum corpus, cui cogilalio illiua 
iuhaeret, jam satis curalf ab bis qui sccundum 
islum vitae copidi sunt, φιλόζωοι, al iia dicam, et 
ideo pulcbritudinis amantea, siaiim autera honesli 
quoqoe experles homines. 

227. In univeraum auiem eel κόρη quaelibel virgo, 
Tel a κορώ, quod eat exorno; naiuraliler enim in 
ornamenii curam est prona hujusmodi puella; 
ut osteadil ille qui reprebendit homiaem auram 
geetantein in hoe : Ad bellum venil auram gestans 
ut paella ; vel laaquam 
flco, ex quo venii νεωκόρος, 
flcat et dicitur etiam σηχοκόρος proptcr eamdem 
ralionem. Aliunde vero puella quoque talis dici-
turad respectum cuin illa qua> vocaiur oculi pupil-
la nobisque dileciiesima esl : dilecta neaipe cuncla 
poella virgo cgt et his qul genuerunt et bie qui se 
gernnt ul amatores; et cttstodia judicaiur digna, 
aUquatenae apud aos in tbalamo aervata puella, 
aicm inira palpebras isla pupilla : hae, quae fre-
qtienter claudunlur el aperiunlur, proprie per 
aacensionem ac demissionem pupillas cusiodiunt 
advcrsus insidiaa exicrorum corporam, quae ire-
menda sunt, eive percutieniia, sive aliier laeden-
tia, cam introducuntur : sie eliam pupillas virgines 

μην όρμώμενον έχθρώσκειν στηθέων ώς προς :ώ 
χυρίψ έκείνψ Μάρχψ γενέσθαι, χαλ ή έφελχύσιιΟαι 
αύτδν πρδς ημάς, ή άλλά παρ* εκείνο.) μείναι · κιΐ 
κείσθω ύπνος έχείνος δ φυσίζωος, χαλ το λεχτιχΊν 
σώμα, φ ή κατ' εκείνον έννοια έγκειται, ίκανώ; ήδη 
τημεληθίντα ύπδ τών κατ* αύτδν φιλόζωων, ώς ού
τως είπείν, και δι* αύτδ φιλοκάλων, αύτίκα βέ χαί 
άπε ι ροχάλων ανδρών. 

σκζ\ Κόρη δέ καθόλου πάσα παρθένος, ή καρέ ?ο 
κορώ τδ καλλωπίζω· έπι^επής γάρ φύσει ές Ιτ.>. 
μέλειαν καλλωπισμού ή τοιαύτη κόρη, ώς δηλοί χαλ 
ό ψέγων άνδρα χρυσοφόρον έν τω - Ήλθεν είς χολβ-
μον χρυσδν έχων ήύτε χούρη· - ή ώς καθαρά παρί 

pura, a κορώ, id esl, puri- Q τού κορώ τδ καθαίρω, έξ ού* καλ νεωκόρο; δ τον 
ίρος, ille qui templum puri- ναδν καθαίρων* δ δ* αύτδς καλ σηκοκόρος διλ τδν 

αύτδν λόγον καλ άλλως δέ κόρη ή τοιαύτη χατα 
άναφοράν τήν πρδς κόρην οφθαλμού, τήν φιλτάτην 
ήμίν φίλη γάρ καλ πάσα παρθένος κόρη τοίς ιε 
γεννησαμένοις, καλ τοϊς περλ έρωτας* καλ φυλαχή; 
δέ άξιούται, καθά καλ παρ' ήμίν ή κόρη, θαλαμειιο-
μένη εκείνη ώσπερ καλ αύτη έντδς τών βλέφαρων · 
άπερ συχνά κλειόμενα καλ άνοιγόμενα κυρίως 
άναβάσει καλ καταβάσει τάς κόρας συντηρουσιν 
άνεπιδουλεύτους τοίςΙξωθεν φοδεροίς, ή πληκτικοί, 
ή άλλως λυμαινομένοις έν τψ παρεισδύεσθαι· χαθά 
συντηρεί χαλ τάς κόρας παρθένους ή θαλάμευσις 
έσω θυρών έγχλειουσών αύτάς είς δυσόρατον δ:δ 
θαυμασίως τδν τής άγιωτάτης κόρης μνηστήρα τον 

aarvat ihalamus inlra porlas occludenles eas ut ρ άγιον "Ιωσήφ, έμελψέ τις γοργώς άμα χαλ γλυχίως, 
difficile conspicianlur. Ideo nanclissiinae pupil'se φυλάξαι τήν παρθένο ν ώς κόρην οφθαλμού, 
prociun, sanciuro Josepb, aliquis vivide aimul ac suaviier celebravil, ipsum custodire virginem, ui p«-
pillam oculi, conciaens. 

228. Hoc auiem, μόνη γάρ έντδς κεκρύφει Λόγον, 
inlelligi poie&t veluli^pro : illa una; sed potius 
pro, teclusa a con}uge, eive viro; ut secundum 
iatad : soliua anigenitor unigenili Fitii Pater, sicut 
ante scrtpium est, accommodetur ibi etiara hoc: 
BOHUS Qiiigcnilrix unigenili Filii n>aler. Hoc vero: 
εν δίνησι, si quis noa juxia dictam veierem inter-
prelalionem in feminino genere scribat, sed polius, 
έν δίνοισιν, quod idem esi ac viscera sive inteslina, 
ionice poeiicum est, stcut antea τδ έν γλώσσησιν 
autγλώσσαις; clinferius : κλισ^οίσινaoi χλισμοΓς. 

σκη'.Τδ δέ - μόνη γάρ έντδς κεκρύφει λόγον-νοοίτο 
μέν άν καλ άντλ τού μία αυτή, μάλιστα δέ άντλ τού 
μεμονωμένη τού συζυγούντος, δς έστιν άνήρ· ίνα 
χατά τδ, μόνου μονογεννήτορ μονογενούς ΥΙοϋ Πά
τερ, ώς καλ προγέγραπναι, προσάρμοση καλ ώδε το, 
μόνου μονογεννήτρια μονογενούς Γίού μήτηρ * το 
δέ, έν δίνησι, εί τις ού κατά τήν είρημένην «αλαιιν 
έξήγησιν έν γένει γράψει δηλυκψ, άλλά μά}λ<* έν-
δίνοισιν, δ ταυτόν έστι τψ σπλάγχνοισιν ή έγχάτοισι, 
ποιητικόν έστιν ίωνικώς * καθά πρδ αυτού τδ, έν 
γλώσσησιν ήγουν γλώσσαις, καλ κατωτέρω *δ *λι«» 
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ίμο'σιν ήγουν κλισμοίς · ουδετέρου δέ γίνου; τδ έν- Α Ntrntralis vero generis esi τδ ένδίνοισιν, citjos no* 

minalivoe esl ένδινον, genil. ένδίνου. Ένδινα vero δίνοισιν, οί ευθεία τδ Ινδ'.νον, τοΰ ένδίνου * ένδινα 
Γε τινές μέν τά έντερα εΐπον, ώς οίον ένδον Ινας, 
ώα τδ χατ' αυτά νευρώδες· οί δέ ακριβέστεροι Απλώς 
%α εντόσθια, ών χαλ ή νηδυς χαλ ή γαστήρ χαλ ή 
ρήτρα· ή δέ χρήσις τής λέξεως ταύτης έπλ τψ έν 
"Ελλησ* σοφψ ποιητή έν τψ - δς δέ ψαύσει ένδίνων-
ήγουν όστις άκοντίσας ψαύσει τών εγκάτων, διελά-
σις Εως έχεί τδ δόρυ· 

σκσ'. Τδ δέ κεκρύφει Άττιχώς έγράφη μετά μιάς 
αυξήσεως, ώς εΓ τις είποι τετύφει · τδ δέ κοινώς 
εντελές έκεκρύφει καθά καλ έτετύφει · εί δέ έκ τού 
τοιούτου κεκρύφει δ χεχρύφαλος γίνεται γυναικείος 
χόσμος, ουδέν αύτδ πρδς τά παρόντα. Άλθαίνειν 
& λέγεται τδ θεράπευε ι ν , άφ' ού χαλ ή παναλθής 
το χαλδν φάρμαχον · γίνεται δέ παρά τδ άλλεσθαι. 
Τοί; μέν γάρ νοσούσι τηκόμενον τδ σώμα συμ
πίπτει* τά δέ τών ύγιαινοντων έξάλλεται οίον αύξό* 
μενα καλ έξαιρόμενα ζωογονώ πνεύματι φυσικψ· 
διδ άστείως οί παλαιοί σοφολ, χαθά καλ προείρηται, 
τήν φύσιν παρά τδ φυσφν άξιούσι παρήχθχι * δτι δέ 
τδ άλθαίνειν καλ άλθεσθαι λέγεται, δθεν χαλ άλθαία 
τδ φυτδν, *αλ χύριον δέ δνομα, δηλοί χαλ δ γράψας 
τδ, άλθητος δέ χείρ. Χρή δέ πα ραση μήνα σθαι νύν 
δτι αλθαίνει τήν βροτείαν φύσιν δ Κύριος, χαλ άλλως 
μεν, μάλιστα δέ είπερ αυτή θεράπευε σθαι σπεύδει, 
οτε χαί παναλθές αυτή φάρμαχον εκείνο* έστιν· 

σλ'. Ίστέον δέ δτι κρύψαι τήν παρθένον είπών Q 
έν δίνοιστ Αόγον, διερμηνεύει ενταύθα τίνα φησλ 
Λογον ούτε γούν λόγον τδν κοινώς προαγόμενον ή 
άλλον τινά δμοιον αύτψ είπείν Ιστιν, ώς ουδέ έν τψ, 
Πνεύμα έγχαίνισον έν τοίς έγχάτοις, χοινόν τι νοεί
ται πνεύμα, ουδέ μήν τδν χατά γένεσιν σπερματι-
χδν, δν οί φυσιχολ χατέλαδον, άλλά τδν τού Πατρδς 
θεού τδν ύπερούσιον οδ έργον καί τδ νοσούσαν άλ
θαίνειν τήν φύσιν ημών* άλθαίνειν δέ, προσφυώς 
αύτώ· προσφυές δέ έχείνψ, τδ χαθώς ακούει, ούτω 
χαλ ίατρεύειν* ακούει δέ τουτέστιν ονομάζεται Λόγος· 
ούχούν λόγψ χα\ ίατρεύει· ώς έθά££ησεν ό φ άμε νος 
τδ - Είπε λόγον, καλ Ιαθήσεται 0 νοσών - χαλ ώς 
έπειράθη δ παράλυτος, χαλ ώς ανέστη χληθελς δ 
Λάζαρος* ίάται δέ δ Σωτήρ πάγκοινο; ίατρδς ού 

quidaro τά έντερα dixerunt, tanquam ένδον ίνας, βο 
quoil narvoea sunt; aoeuraiiorea aulem gimplici-
ter τά εντόσθια, qtiorom eani venier, uierua ei ma* 
trix. Hujoe autem dictionta usus babfiur apud 
poetam in Grocia sapiealem in boc : δς δέ ψαύσει 
ένδίνων, aive qutcunque jaculaai aUigerit vlsco-
ra, bucuaque laaceam inflgens» 

229. Hoc aulem κεκρύφει Altice scripttim est 
euin unoaugmento, tanqnamai quie dicerei τετύφει; 
forma vero coromonis iaiegra esl έχεχρύφει aicul 
έτετύφει. Quod si vero ex btijusmodi κεκρύφει. 
venil χεκρύφαλος, muliebre oraamenlum, nibil ad 
praesena boc attinou Curare vero dicltar άλθαίνειν, 
a quo veait ή παναλθής» id eai, bonora niedica-
tneaium. Derivaiur auiem ex άλλεσθαι :aegrotan-
liba* eniro laaqaara maceralum coucidii eorpus ; 
qtis vero aanorum aunt exslliunt tanquam accreta 
phyaicoqne spiritu vivifico elata. Meo festive sapi-
entea aniiqui, aicut dictuw est, τήν φύσιν a V»TIK> 

φυσφν (itiflare) derivaiam exisiimanL Quod aai?« 
τδ άλθαίνεινetiara άλθεσθαι dicilar, uadeeat άλθαία, 
genus planlarum, qt propritiui oonien, oslendit 
illaqui scriptii : άλθητος δέ χείρ. Nuac aatem e»t 
pwlerca aoUnduia quod άλθαίνει (saoat) morla-
lem naiuram Dominaa, etiam alias, sed maxime 
cura ipsa, quando madicamen ialod opiimum ipsi 
daiur, aaaari fealinat. 

150. Scienduro aulem qaod vtrginem fn viace-
ribasVerbuoi abscomlisae dicens, iiuerpretaiurquod 
ibt Verbtim dicat. Non dicenduia esl igitar essc 
Verbon coinmuoa vel aliad ipsl aimtle, lanquam 
in boc : SpiriUm inaova in vtoeribus, non aliquia 
commonia apiritua inlelligitur; nec etiam illnl gc-
oeralionia spermaUcum, quod pbysici cogUaveruai,' 
aad Yerbum Dei Patria atiperfubalatuiale ; cujus 
opat ealsgrotani aanare oataram noatram, ei aanare 
prouiipei natarale eal. Naiorale autem esi d, sicut 
audit,aicet8anare;auditaulem,id eal nominatur Yer-
bum: igiiur verbo quoque medetur, sicat fidenier le-
nuh illequi dixit: Dic verbum.et sanabilur aegroians; 
et sicui experlus eal paralyticus, et sicut surrexil vo-
caius Laxarus. Sanat autem Salvator, medicus om-

τούσδε ή εκείνους, άλλά τήν άνθρωπίνην δλην φύσιν D n»bue communis, oon bos vel illos, aed bumaaam 
είςδέ τδ, Καθώς ακούει ούτω κα\ ίατρεύει, ένθυμη-
τέον τδ, Καθώς ακούω, κρίνω, καί έξης. Ακούω δέ 
δίκαιος, δικαίως άρα κρίνω · χαλ ή χρίσις ή έμή 
δικαία εστί* δήλον δέ ώς τδ άλθαίνε\ν τήν τών β ρό
των φύσιν πρδς διαστολήν έ^έθη τών μερικώς θερα-
πευόντων. 

σλα'. Περλ δέ θρόνου θείου δεξιού αρκούντως έφι-
λοσίφησαν οι άγιοι· έξ ών καλ αυτών έχομεν φιλητά 
μεν εύαγγελικώς τά δε£ιά είναι, άνάπαλιν δέ τά 
αριστερά δθεν λαιός τις χαλ έπαρίστερος έσχωπται* 
εί δέ άποδεχτέα είναι μάλλον τά δεξιά, χρήσιμον 
έκ τών παλαιών, καλ τδ, Έπλήγη τ* επιδέξια, ήγουν 
τά καίρια μέρη τοΰ σώματος* καλ τδ-Έπίπονοί γε 
οί δεξιοί.- Εί δέ τι χρή ενταύθα καλ χείρα έκείνην 

uattiram tolam. Relaie vero ad boc : Sicut au Ut, 
»ic eauai; recogitandum est islud : Sicul andio, 
Jndico, €tc. Audio vero justus ; jusle proinda Ja-
dico, et Judicium ineum jugtum esu Eviilons au-
irm eai qaod curafe mortaliura nalurara ad di^iin-
ciionem eoruna qui panim medenlur fuii dictum. 

251. De divino autem dexiero tbrono sufficienier 
disseroerunt sancti; e i quibusipsifl eiiam Uoemus 
dilecia quidem aecandom Evangebum ease dextera, 
e contrario auiem eate ainiatra : uade leevus qui-
daro eliam έπαρίστερος jocose diclus eal. An autem 
magis accepiabilia ainl dextera, prodesae potesl id 
aniiqnorum: Ad dexteram perciilsus est, sive pne-
cipuis in pariibus corporis; ei ialud : Laboriosi 
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suni dextcri. Si vcro quoque liic oporlol eonside- Α ελεήμονα δεξιάν σκέψασθαι, ής τδ έργον ουκ έ«ι-
γνώσεται ή αριστερά, ού μόνον ίστιν είπείν τδφθάσαν rare dexleram manwn itlain miserieordem, cujus 

opes H€»ciel sroiatra,. non est eolum dicemlum 
qin>d jam abalto sapfrnle scile ctim symbolo di-
ctum e*t : Utraque T i i a m i miserlcordiam fac ei 
extianri divittas : non enrm ita sciet tua ainistra 
qnod dexiera ma facif ; aed ctiam : Eleemosyna 
donciur sola dexlera, operaria, vir?li r symboliee 
divinam opaiationem exprimente, ab jpsa natara, 
staal apecutontarpbysicisapientos, bonorata, natu-
raliter ad operandam «onimoda dispftsifa, cl, quod 
vividius est, illa qnae ad rwipiffidum bene proba-
(ur. Sinistram autem sinas oitmiere quai eurii ad 
.eleemcsynam, cui opit* csl diltgentta, fesliaatioae 
nmlia, concitatione sive contcutionu 

εΰφυώς ήδη πχρ' άλλου σοφού £ηΟήναι συμβολιχώς, 
δτι 'Αμο^οτέραις ελέει χαλ εξαντλεί τδν πλούτον· ουτω 
γαρ ούχ άν αρύτερα σου έπιγνοίη δ τι ποτε ή δεξιέ 
σου ποιεί· Αλλα χαλ δτι Μόνη τή δεξι$ μβταδιδόσΟω 
ή ελεημοσύνη, τή εργατική, τί} Ανδρική, τ-J ουμ-
δο/ογραφούση θεια ν πράξιν, τή ύπδ τής φνσεω-
αυτής τετιμημένη, ώς Οεωροϋσιν οί φυσικοί σο;ο>, 
τ*, πεφυκυίαδράν εύμαρώς, καλ θερμότερον, τ1| xj\ 
δεκτική, εύαποδέκτφ· τήν δε λαιλν άφ«ς άπραχτεΐν 
τά γε είς έλεημοσύνην, ή χρεία σπουδής καλ συντο-
μίας πολλής καλ συντονίας εΓτουν συντάσεως, καλ, το 
πάν καιρίως είπείν, δεξιότητος, ών άποστέρεται ή 

omneoppoiiiine dbam, dexltTitale, qmbtiaorbatur 
sinistra, nnta qnidem ei ipsa fieri dexlera, s*ro 
auiem forsilati bujusu ο Η prospprans in bono, ul 
ambidexterurn perficint hommem: lardescit cnim 
s* gnis laiva, lmpcditqae dcxleram a bnno, et in 
aliis aciionibus quibus non ap'e viret, el in elee-
inosynaeaclu quem cum pompa el oslentalione pha-
risaice splendescere gesiit. 

232. Oinnino vero non in bonum reteribus sinl-
alrum babebatur. Qnod maluni augurtum repirtartiH 
fecva, quid oporiet diccre ? Manti vero mannin sini-
S'r»m tangerv, aboniinandum erat: amabaiur aulem 
maxime dexlera. fn pactls sicut in juramcntis dex-
terain dexteris fiducialiter jungebant ; ef nsqne ad 

aiqwe, Ul λαιά, πεφυκυϊα μεν δεξιά γίνεσθαι καλ αύτη, όψε 
rt« /wKttf 11* n r » η *. ν.. « „ A . . _ . » » C δ! ποτε τοιούτον εύττραγούσσ καλδν, ώς άμφιδίξιον 

άποτελείν τδν άνθρωπον* νωθρεύεται γάρ δκνοΰσα ή 
αριστερά, καλ άποκωλύει τήν δεξιάν τοΰ καλοί h 
τε άλλαις πράξε σι χαθ' άς άφυώς ενεργεί, χαι δτε 
δε τήν έλεημοσύνην έκφαίνει Οριαμβεύουσα χαλ 
φιλενδεικτείν ποιούσα φαρισαΐκώς. 

σλβ'. "Ολως δέ ού πρδς αγαθού τοίς παλαιοίς τδ 
άριστερδν ετίθετο* καλ ώς μέν δυσοιώνιστα ένομί-
ζοντο τά λαιά, τί χρή κα\ λέγειν ; Χειρλ δέ χειρδς 
άψα σθαι αριστεράς, άπώμοτον ήν* έφιλείτο δέ μά
λιστα ή δεξιά* καλ οί δεξιούμενοι έν συνθήχαις δ;ι 
κα\ δρκοις έπεποίθεσαν ταίς δεξισις* κα\ μέχρι χα\ 

bodiernuia diem fldtiU<*s homines sibl niiituo dex- ^ έσάρτι πιστού μενοι άνθρωποι, δεξιάς άλλήλοις έμ· 
leras porrignnt. Benc vero operans n:Uurn, qwt 
dexterae quoque scribendi funciioneui a^signavk, 
paucas sinisiras bonesiare solet bajiisiuodi bono. 
Bonum est mercatorils navibtis dexter paries iucK-

. nains; et bunc seliglt proverbium volentihus eal-
vari. Magnum aulem dexteritatis est etiam decus, 
qa<>d orientales mundi paries dextcras esse siatuant 
sapienles. Si vero landibus oportet superexallarc 
drUeram, vidc mibi dexler» Excelsi mulalioncm, 
et dexleras Dei virum, quem in regia poieslate 
coniirmavil sibi , doxteramque manum Domini, 
qu* glorificata est in virlule, qu»3 vulneravil ini-
miios, quaBque, ad abundantiani glori;c su;«, conirivil 
adversarios. 

255. Si veroquoquerepugnantes Domini dexterae Ρ 
«ogitemus, a quibusse'cu*t >diri,magnus David prc-
caiur, ipsosque sinistros ponamus, ut conseculio 
poscil, quis a sinisiris esse vellet aut ordinem et 
conslitutionem iia sinistram laudare ? Fidera aw-
lcm et ipsa faciel apostolica pistalio, non esse fra-
< lum a sinislris, siquidem apostoli, cum a dexlerte, 
jusnu Domini, laxavissent rele, copiosa captura 
miralioneque multa repleli snnt. Si vero exornala 
laiva, fucala et cerussata bonis verbis, quibus 
αριστερά sinislra quidem ex άρίστω vocata es\; ax 
parlieula autcm εύ nominaia est εύο'>νυμος, ad solem 
e\tollatur, recogitaadum estavam fellis, ei batrum 
amaiilitdinia, et sepulcrum dealbatum, et guatus 
dukamaros, ct bnraibra floribus circuinfu^a ; tali-

βάλλουσιν εύ δέ ποιούσα ή φύσις καλ τδ γράφειν 
άποχληρώσασα τή δεξιό?, ολίγας αριστεράς τοιουτιο 
καλψ άποσεμνύνειν Ιθελει· καλόν δέ πλοίο·ς έμχορ> 
κοίς τοίχος δ δεξιός* καλ ή παροιμία τδν τοιούτον 
επιλέγεται τοίς έθέλουσιν σώζε σθαι. Μέγα δε φιλο-
τίμημα δεξιότητος, καλ δτι τά τού κόιμου ανατο
λικά δεξιά τίθενται είναι οί σοφοί* εί δέ ύπερυψώ-
σαι τήν δεξιάν χρή έπαινετικώς, θεωρεί μοι δεξιές 
Υψίστου άλλοίωσιν, χαλ άνδρα δεξιάς θεού δν εκείνος 
βασιλιχώς έχραταίωσεν έαυτψ* χ^λ δεξιάν χείρα 
Κυρίου δε δοξασμένη ν έν ίσχύΐ χαλθραύουσαν έχθροΰς 
καλ τώ πλήθει τής δόξης αύτοΰ συντρίδουσαν τ«; 
ύπ:ναντίους. 

σλγ'. Εί δέ καλ τούς άνθεστηκότας τή τού Κυρίου 
δεξιοί έννοησόμεΟα, έξ ών φυλαχθήναι ύπ' αύτοΰ ό 
μέγας Δαβλδ εύχεται, καλ αριστερούς αυτούς Οώμ-θα 
ώς ή τών πρός τι απαιτεί ακολουθία, τίς άν Ιλοιτο 
άριστερδς είναι, ή τάξιν καλ θέσιν ούτως άριστεράν 
έπαινείν; Πιστώσεται δέ καλ αποστολική άγρα τδ 
έν τοίς άριστεροις άχάρπωτον, οΐ έν δεξιοίς δεσπο
τική κελεύσει χαλά σα ντε ς, άγρας τε δαψιλούς χαλ 
θαύματος πολλοΰ έπλήσθησαν. ΕΙ δέ κομμωτιχώ; 
έ στα) μένη πεφυκιωμένη τε ή λαιά, *χαλ έψιμυβιω-
μένη άγαθοίς ^ήμασιν οίς αριστερά μέν έχ τοί 
αρίστου εκλήθη* έχ δέ τοΰ εύ ώνομάσθη ευώνυμο;, 
άνατείνεται είς έξαρμα, ένθυμητέον οταφυλήν χολής, 
καλ βότρυν πικρίας, καλ τάφον κεκονιαμένον, %a\ 
γεύσεις γλυκυπίκρους, καλ βάραθρα περιηνθΐ3μένα· 



7-Π IN HYMNUM PBNTECOSTALSM DAMASCENI. 738 
*αι καραδλητέον τοίς τοιούτοι; τας άγαβωνύμους Α busqua confereuduai esl boaas eiuisir» faiuas «t 
φ άριστεράν, χαλ τήν έχείθεν εύώνυμον. Όχνώ 
γάρ έτ*ρ»>ίας παραθείναι λέξεις, ών τούνομα 
μέν ήδυ, τδ πράγμα πικρδν, καλ ή προγραφή μέν 

θάνατος δέ τά εντός· ών μία καλ το χατά κο;-
ήν συνήθεια ν έλεος τού θεού παρά τοίς πολλοίς* 
οί τήν θεόθεν δργήνδιά χαλά£ης, καλ δσα δέ τοιαύτα, 
θεού φασιν έλεος, εύφημότερον * οίδασι δέ χαλ τρά-
χ̂ λοι ανθρώπων ύγρότητα πιχραίνουσαν άλγήμασι 
χατά τι πάθος, δ χαλούσι γλυκύ* χαλ οίδα μέν τήν 
Σολομώντειον σοφίαν αγαθά φέρουσα ν, άλλά μέν έν 
τ{ δβξι$ μεγάλα εκείνα, έτεροία δέ τινα έν τή 
αριστερά* όκνών δέ πολυπραγμονείν έπ\ πλέον τδ 
τοιούτον κεφάλαιοvt καθιστώ έως ώδε τδ φιλοδέξιον 
σκάμμα, γινόμενος τών εφεξής εορταστικών μεθούν. 

σλδ'. Κα\ δή λέγω ώς δ χλισμδς, δν θρόνον είπο-
μεν, είς άνάχλιντρον μάλλον κυριολεκτικώς ερμη
νεύεται, δ γίνεται έχ τού άνακλίνειν. ΕΙ δέ γενό
μενος ό κλισμδς έχ τού κλίνω, διά τού σ προφέρε
ται, νοητέον ώς ούτω χαί έχ τού μολύνω γίνεται 
μολυσμός. "Ορα δέ δτι έπιχρίνας δ μελφδδς είπείν 
έν χαταρχή τού τροπαρίου ποιητικώτερον ύδειν τδ 
ύμνείν, διέγνω χρήναι καί άλλας παρασπείραι λέξεις 
έν αύτφ ποιητικές* ούκουν έπήγαγε τοιούτον δνομα 
σεμνδν τήν φυσίζωον, χαί τά ένδινα, χαλ τδ άλθαί-
ν*ιν. Ιδού δέ χαλ τους χλισμούς* εύ είδώς αύτδς 
όπως ενδέχεται δεαχειρίζεσθαι τά μελιχά ώς χοινοίς 
μεν άναπλη ρουν τά χοινά, τοίς δέ μή τοιοΰτοις τά 
χϊΟήχοντα. 

ολε'. Ίδρυμένρς δέ χαλ ενταύθα άντλ τοΰ απλώς 
χαΐήμενος· καλ μετήνεχται ή λέξις έχ τών χαθ* 
ήμας είς τδν θεόν · προσαχθείσα ύπ' έχείνου καθά 
χα\ τά άλλα οσα έχ τών ημετέρων προσήχθησαν 
αύτω* ίνα χαλ εντεύθεν ήθιχώς παιδευώμεθα έξι-
διοΰσθαι καλ ημάς τά εκείνου θεομιμήτως καλ φιλο-
βέ(ος, καθάπερ έχείνος τά ημέτερα * είπείν δέ 
μάλλον ακριβώς, είπερ άλλοθί που ίερά λέξις τδ 
Κρύσθαι, καθά καλ προδεδήλωται, ώδε μάλιστα 
τοιαύτη έστλ κατ* έπίτασιν έπλ τοΰ Τίοΰ τοΰ θεοΰ. 
Το δ! νύν ουκ άφετέον συντετάχΟαι τψ Ιδρυμένος, 
άλλά μεθελκυστέον είς τδ πέπομφεν, ίνα J) δτι Νΰν 
χΐκομφεν ό Σωτήρ Χριστδς τήν χάριν του Πνεύμα-

ilk-tiojiein exinde εύώνυμον. Oiniu* eium caeierae 
cainparare diclioneg, quaruui nomen eal quidam 
dulce, res aulero amara, et prograroma quidem 
viia, inors aulein interiora ; quarum uaa quidem 
esljuxla coaiiuuaem worem Dei misericordia apud 
luullos, qui divifiaiti irana ia graudiae, el quaxua-
quecaelera bujusiuodi, Dci taibei icordiam pie dicuul. 
Sciuni autem <tiam hoiuiaum coiia bumidilaieai 
exasperare dolorea ad quamdaiu aiuaeoteg paeeio-
iieui, quain itulcem vocaui. Suio quoque Salomo-
ui8 sapiciiiiaui boua foreuiein, sed aha quidem in 
dvxtera niagna, diver»a vero quasdam iu sinislra. 
Noleua autain bujjituiodi capul diutiu* explorare, 
bucusqoe aiaio daxtero amtcam Uiquiailioacin, ai 

Β adMqaentesfcstiviltiis welodias rcdeo. 
234. Jam vero dko quod ό χλισμδς, qutra tbro-

AiiD) dixinittsv in άνάχλιντρον (toroni reelinaioriom) 
magia proprie expoaiiur, qao ί venil a verbo ανα-
χλίνειν. Si vero vcmeos ό χλισμδς a verbo κλίνω, 
cu«) σ proferiur, cogiiandmn esl quod sinuliler 
ex μολύνω Gt μολυσμός. Vide aulem quod, si me-
lodvu» iu iaiiio atropba magts poelice ature ύδειν 
verbuai ύμνείν, eeiegtt, scite jadicavit oporleiM 
quoqae aMaa diciiaaes in ea apargere poeucas : ideo 
iatroduxU bujaaatovJi venaraiiduw iioinaii τήν φυ
σίζωον, el τά ένδινα, el τδ άλθαίνειν , ueenon ei 
τούς χλισμούς, beae aciens quomodo eonveniat 
adwiaiairare tneloda, ui coimiiunibus quidem irti-

^ pleanlur cttuimtiita, nun aut&ui talibvs qeae divers* 
requirtuit. 

233. Ιδρυμένος aotem btc sumilur pco eimpli-
ciier sedea^e. Tiaasferiar auiem diciio ex nosiris 
ad Deum, adinissa ab illo, sicul el alia quuscauque 
ex noslris ipsi appitcaalur; ul exiada quoque uio-
raliter discaioua aobia apprapriare quaj auni Utiu* 
per imiiaiiouein ac pielalem, sicut noslra aibi 
propiia laciu Ui aulem acearaltus loqua/, t i quo-
piam alibi aacra dictio esl τδ ίδρύσθαι, uli pne-
uionsiratura eet, bic oaaxiuie cum inieaiioae ulia 
est erga Dei Filiuiu. Adverbiuro auteiu νύν ΙΗΗΙΓ 

ginemluin est ordinari cura verbo ίδρυμένος, $e«L 
iraasfercndum ad τδ πέπομφεν; ut eeiuus aii r 
Nunc niUU Spiritua grattam Salvalor Cbrislus, naa 

το;, ούκ Ιδιάζων χωρίς, άλλά συνεδριάζων τώ Πατρί * C separau>B agens, sed consideua Palri. Proraoa 
•ιίντως όΐ νύν πέμψας, δτε καλ έορτάζομεν, καλ πρδ 
τούτον άελ ώσαύτω; έπεμπε την αυτήν χάριν τοίς 
άξίύ'.ς αυτής · καλ ουδέ ε!ς τδ έξης παύσεταί ποτε 
ουτω ποιών, ίνα προσάρμοση καλ τή τοιαύτη θεία 
οωρ?α τδ νΰν, χα\ άελ, χαλ είς τούς αιώνας. 

σλς-'. Τδ δε πέπομφε χαρακτήρα έχει διπλούν 
έρ'.ι;ικοΰ παρακειμένου, ενεργητικού τε δηλαδή καλ 
μέσου* ενεργητικού μέν διά τδ φϊ τδ έκ τού πέμπο) 
πέμψω. ΕΙ γάρ, φασλν, δ μέλλων διά τοΰ ψί, δ παρα
κείμενος διά τοΰ φί * μέσου δέ διά τδ ο' τδ μικρδν, φ 
ϊίαραλήγεται μέσος παρακείμενος ο έχων δισύλλαβον 
μέλλοντα παραληγόμενον τψ ε * εί γάρ Ιν δισυλλάβω, 
?ισ, μέλλοντι τδ ε εύρεθή, εις ο αύτδ τρέπει ό 
μέσος παρακείμενος · οίον σπερώ έσπορα · κατά 

aulem uuoc, quando festum agimus, iniasa gralia, 
seiaper etiaia aatea siiuililar eamdem gratiaqv 
meraniibus nmi i ; nec ia futurum sic ageaa 
uuquain ccssabU, ul bujaamodi diviase largiiioai 
conveaiai nunc el seraper et in saecula. 

236. Verbuni autem πέπομφε duplicem babei 
cbaraclerem indieativi perfccli; activi seflicot ei 
medii : aciivi quidem per τδ φί, quod eat e verbc 
πέμπει) πέμψο»; si eniui, inqniunl, fulurura ior-
maiur per ψί, perfecium por φί; medii vero, per ο 
breve, quod in pcnullima lenei mediunt perieclani 
bobcns disyliabum fulurum cum peuulU*ia ε : bi 
eoim, aianl, in diayliabo fuiuro liltera ε iuveau 
fuerit, Lpsam in ο verlcl mediuw pcrfeclum; voluti 
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σπερώ έσπορα. Secunduui igittir duaft btijuemodi Α Tfwv τ ο υ ς τοιούτους δύο κανόνος οριστικών «αραχει-
regpias, cum duo sinl ex πέμπω, iodicativi per-
fecta, qtiorum primum qtiidem, acuvuni, est πέ-
πβμφα per c v tnedium aulem πέπομφα per o; 
perfrciuni igiiur πέπομφα characlerem habet duo-
ruut, aclivi quidem per φί, medii vero per ο breve. 
Tale autem cst κέκλοφα ex praeaenle κλέπτω, cujus 
etiam, cuai nmuraliier duo sint perfecta, activuro 
χέχλοφα, el niediam κέκλοπα, aclivi quidem esi 
τδ φί, inedii auleip τδ ο. His autein prorsus simile 
«al eliaoi τέτροφεν. In alio aulem ordtne verborum 
babclur quoque είκδς Iouice el Attice έοικεν, atque 
λέλογχε el ένήνοχβ. Esi auiem alio inodo media 
dicere talia perfecta. quia medium enuntiaiione 
lcneui iaier aciiva proprie dicta, et media. Ή χάρις 

μένων δύο γινομένων έκ του πέμπω* δν δ μέν 
πρώτος και ενεργητικός πέπεμφα διά του β, δ {έ 
μέσος πέπομφα διά τού ο · άρα δ πέπομφα παρα
κείμενος τδν χαρακτήρα έχει τών δύο, τδν μέν τού 
ενεργητικού διά τδ φί, τδν δέ τού μέσου διά τδ ο 
μικρόν. Τοιούτον δέ χαλ τδ χέκλοφα έκ τού κλίτπω 
ένεστώτος, οΰ καλ αυτού δύο φύσει παρακειμένων 
δντων τού κέκλοφα ενεργητικού χαλ μέσου τού 
κέκλοπα, τοΰ ενεργητικού μέν έστι τδ φί, τού μέσου 
δέ τδ ο · δμοιον δέ τούτοις άπαραλλάκτως κα\ το 
τέτροφεν - έν άλλη δέ συζυγία Νηματική χαλ τδ είκδς 
Ίωνιχώς, καλ τδ έοικεν Άττικώς, καλ τδ λέλογχε, xal 
τδένήνοχε* καλ έστιν είπείν τρόπον Αλ).ον μέσους 
τους τοιούτους παρακειμένους, ώς μεταξύ πως δντ·ς 

aulem Spirilu* ex τψ χαίρειν derivatur, el ex τή Β τή προφορά, τών Ιδίως ενεργητικών λεγομένων, έτι 
χαρ$, qua gaudent aptriiuatea, cuui deaideralum 
poaaident, ei idto mercntur a Deo sacuudum Evan-
gelium audire : gaudete: aicut eoim dicitur κιθάρα 
χίθαρις, sic eliam χαρά χάρις· 

Troparium 2 odw nonm. 
Quoscunque iospiravit deiflua graua, 

Spleudeuies, fulgurantes, perniuiaii, 
l&xlernaui permulatkmem, decentiasimatn, 
j£qu*pouiuem, iudiviaibilem cogaotcenles, [camua. 
Sapietiiem iripikia apleudoria aubaiautiain glorifi* 

237. Siropbe, prcaena est mixlura» ibeologiae 
recordatiouisque Trinitaiia bymui, iii quein mora-
ltler desinil ab aKia&imo incipiena : dicit eniui 
Quibuscunque spiravit a Oeo fluens graiia, ad 
lucendam el fulgendtim el όθνείαν sive extraaeam 
muuiioneitt et convenientiesiuiam operanduin, glo-
liiicamus, et oronino gloriftcare debeiuua tapienieiu 
iriluceulem subslanliam, Trioilatem ecilicet, indi-
visibilem acieutes Hlain, quatenus ditaecari aoa 
omuiao poiest, ul ab invicem peraoaas separeoiar; 
aed iu uaamsolam credantur et inlelligaatur et 
doceaular ireg unius Deilaiis persan*. la bts au-
itm poleat verbuui δοξάζομέν consulle cogiiari : si 
ΎβΓο non extendit peoalliniam, boc loaicfe indifle* 
reuliae cst. Quoad auiem raipsa indiviaibilein in 
iribas personis eubsianiiam, et dietuin de ipsa 
aeasum, recogiUudutu esi luagnum sanctum qui 

δέ καλ τών μίσων. Ή χάρις δέ τοΰ Πνεύματος έχ 
τοΰ χαίρειν παρήχται, καλ τής χαράς ήν χαίρουσιν 
οί πνευματικολ, τδ έφετδν έχοντες, καλ δι* αυτό 
ήξιωμένοι θεόθεν εύαγγελικώς άκούειν τδ, χαίρετε* 
ώς γάρ φασι κιθάρα κίθαρις, ούτω χαλ χαρά χάρις. 

Τροχάριον δεύτερον τής έννάτης ζύης. 
XXVII. "Οσοις έπνευσεν ή θεό^υτος χάρις, 

Λάμπσντες, άστραπτοντες, ήλλοιωμένοι, 
Όθνείαν άλλοίωσιν, εύττρεπεστάτην, 
Ισοσθενοΰσαν, τήν άτμητον είδότες 
Σοφή ν τρίφεγγον ούσίαν δοξάζομέν. 

σλζ*. Θεολογίας κράμα τδ παρόν τροπάριο ν χαί 
ύπομνήσεως ύμνου τριαδικού, είς δν καταλήγει 

: g ηθικώς έκ τού υψηλοτάτου άρξάμενον · λέγει γάρ 
Α δτι οσοις έπνευσεν τνθεό (̂5υτος χάρις ώς λάμπειν χαλ 

άστράπτειν καλ ήλλοιώσθαι όθνείαν ήγουν ξένην 
άλλοίωσιν εΰπρεπεστάτην δοξάζομέν, καλ δοςίζειν 
πάντως όφείλομεν τή» σοφήν τρίφεγγον ούσίαν, την 
τριαδικήν δηλαδή, άτμητον είίότες αυτήν κατά τδ μή 
τέμνεσθαι διαμπάξ ώς καλ χωρίζεσθαι αλλήλων 
ά/.λά είς μόνον όσον πιστώσασθαι καλ νοήσαι, χαλ 
δ.δάςαι τά τρία πρόσωπα τής μιάς θεότητος* έν 
τούτοις δέ δύναται τδ δοξάζομέν καλ συμδουλευτιχώς 
νοείσθαι* εί δέ μή εκτείνει τήν παραλήγουσα, 
ίωνικής τούτο αδιαφορίας εστίν. Είς δέ τήν δντως 
άτμητον τριπρόσωπον ούσίαν, καλ τδν είρημένον έπ' 
αυτή νουν, ένθυμητέον καλ τδν μέγαν άγιον δς έφη, 
άμα τψ τεμείν, επισυνάπτει ν τά άτομα, ήγουν τά μή 

dixit siiuul ac bciiidontur, eiiam aiomcs coalescerc, ρ τεμνόμενα τομ-J διαιρετικ}), οποίαν έφαμεν, δι' ής 
τριούσιος φαντάζοιτο άν θεότης ή ουσία τρίθεος* 
καλ ούτω μέν έρθώς διάκειται ή τοιαύτη τού τρο
παρίου έννοια· 

sive noa e*ee eectos aeciara dividenie, qnaieai 
dieituus, qua flagereiur deilaa in eubsianiia tritia, 
vel in iriua deiute substaotia. El ita quidcm recle 
pouitur biijasmodi aenienliaeiropbas. 

238. Sed ad meliue adbuc auendendam est : 
houorabilem sui ipsiua prardicaiionem ibi poeia 
expunil, in comuiuoione eominode laiilaniem. 
Senitone namque laudans eos qui sanciam Triui-
talem glorittcaui, in eominuue aese proraua im-
miscei tanquaio qui melode et magaiflceuier illam 
celebraviiojl ila glorilicavit. Dicil ergo : Quibus-
cauque cx nobis < spiravii Spirilus gracia, ipsi 
prorsus, bajusmodi gralia lucentes, et eurance 
njuiaii, et tequaleoi aancUe Trinitaiis polemiam 

σ)η'. ΈπιδαλεΓν δέ είσέτι κάλλιον * σεμνήν πε-
ριαυτολυγίαν δ μελψδδς ένταΰθα έκτίθησι λανθά
νουσα ν εύμεθόδως διά κοινοποιήσεως. Σε μ ν φλογών 
γάρ τους τήν άγίαν Τριάδα δοξάζοντας, συνεισάγΣΐ 
πάντως έν τψ κοινψ καλ έαυτδν, ώς έμμέτρως αυτήν 
χαλ μεγάλε ί ως ύμνολογήσαντα καλ ούτω δοξάσαντα. 
Αέγει ούν δτι δσοις έξ ημών έπνευσεν αγίου Πνεύ
ματος* χάρις, αύτολ πάντως λαμπρυνθέντες τ | 
τοιαύτη χάριτι καλ ξένους ήλλοιωμένοι, καλ τδ τη; 
αγίας Τριάδος Ισοσθενές είδότές, ταύτδν δ* είχεΐν, 
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έγνωκότ*· , ώς Εν τφ είρμφ της τρίτης φδής δεβή- Α acieates, eive cogooecenles, ttt in carminii lerltt 
λωται - ήτις αγία Τριάς ό ύ χ απλώς ουσία έστιν, ουδέ 
άχλώς τρίφεγγος, άλλά κατά τινα τρίαξιν επιθέτων, 
βοφή τρίφεγγος ουσία * αύτολ τοίνυν ουτω λαμπρολ 
6ντες χαλ τά θεία σοφολ, δεόντως καλ δοξάζομέν. 
Καλώς 6έ άρα χαλ αποστολική μεθδδψ, έν Κυρίω 
χαυχίται δ Θείος ούτος μελωδδς πεποιΟώς αληθεύει ν · 
%ιί γε αληθεύει Θεοΰ χάριτι * ούκ άπορητέον δέ 
?:ώς δ μελωδδς ήρκέσθη, ούσίαν είπών τήν ύπίρ 
τ-ίσαν ούσίαν άγίαν Τριάδα · άλλ* ένθυμητέον δτι 
χιν μή ύπερούσιον £ητώς εΐπεν αυτήν, άλλά τρόπον 
άλλον τήν αυτήν έννοιαν ύπεκρούσατο ασφαλώς* 
ουσία γάρ σοφή τρίφεγγος, ή άγιωτάτη μόνη καλ 
ανωτέρω έ^δέθη Τριάς· 

nexu raonstraium esl ; quae sancta Trinilas non 
aimpliciier aubslantia esi, nec eimpliciter iriluceos, 
aed juita qaamdam triaxim epitheiorurrv, sapiens 
Irilucida gubstaniia; ipsi proinde sic falgenies et 
in divinig sapienles facii, ut oporiei, etiam glorifi-
camus. Pulchre quidem igilur apostolica metbodo, 
in Domino gloriaiur divinus ille melodus, in verilaie 
se esseconGdens. El cerle gralia Dei vera loquilur. 
Non aulem est ambigeiidum quomodo melodus 
contentug sil substaniiam dicens, illam quae super 
omiiem substanliam est, sanciam Trinitatem; sed 
recogiiandam quod etsi non verbis dixerit eam 
supersubsiantialein, alio raodo lamen eamdem gen-

aobiadieavit : subataniia namque sapiens, trilucida, sola, aanclissima Triaita| superiua icntiam lulo 
liicta est. 

σλύ'. "Ορα δέ τδ Επνευσεν, σεμνότερον δν τού fj 
ίφανε χαλ Ελαμψε καλ πάντων τών τοιούτων, καλ 
οίχειότερον τφ έορταζομένω άγίψ Πνεύματι * ού τήν 
χάριν θεό^υτον έξ ύγράς κάνταΰδα τροπής Εφη ώς 
χαι δμβρουμένην άνωθεν έπλ αναψυχή τών πιστών, 
χιλ πλύνουσαν άγίψ τε βαπτίσματι καλ λοιποίς 
θείοις χαθαρσίοις, καλ άρδεύουσαν αύλαχας δείας, 
χα\ αδξουσαν πνευματικά σπέρματα, καλ κατακλυ
ζόταν αμαρτίας · καλ δλως άνωθεν έκχεομένην προ-
φητικώς έπ' άγαθφ τών τοΰ τοιούτου Πνεύματος 
αξίων ψυχών· τοιούτοι; δέ λόγοις χυτή άν εΓη άνω-
θεν μειαφορικώς ή θεία πνευματική χάρις, καλ 
όμβρητή καλ 0υττ}, ήδη δέ ύγρδν πνέουσα πνευμα-
ΐιχώ;, εί τι χρή χαλ ούτω φράσαι άρχαίκώς, ώστε 
τροσφυώς τδ Επνευσεν έπλ τής. δεο^ύτου χάριτος 

259. Vide aulem verbum έπνευσεν, Μ prsRSlanliui 
verbis Εφανε et έλαμψε, et omnibus similibus, con— 
veniealiusque celebralo Spiritui sanclo; eujus 
gialiam ex humiditatis figura flueniem a Deo dixit 
tanquam imbrem desuper mananiem ac fideles 
refrigerantem, sanctoque baptismate ac cttteria 
divinis puriflcalionibus lavanlem, et diviaos sulcoa 
irri-anlem, el spiriiualibus eeminibus incremenium 
dantem, atque culpas abluenlem; uno verbo, juxta 
propbeiica vcrba, effusum ia bomim aniniarum 
hujugmodl Spiritus gralia dignarum. Talibus auiem 
rationibus divina Spiritus graiia metapborice dice-
tur desaper fusilis, utque imber fluens et decur-
reng, jaiaque spirilualiier butnidum spirans, ei 
oportel i u quoqae priscu niore loqui; ila ut uaui-

ι'πενδ μελφδ4ς· καλ άλλως δέ τδ αύτδ σεμνύναι, ^ raliterde graiia divitiilus mananle veibuih έπνευσε 
dixerit melodus ; sed ut aliler idem honeslefnus, 
quemadmodura ad aliqua repii repens, et graditur 
pedcslre ei volal penaalum, cl natat natalile, sic 
prorsua spirat aeria spiratio, quae quidero pbysica 
esi, sed gymbolice, eicul nemo contradicere poiest, 
efliiigit Spirilum sanctum, qui ex apirare et ex 
ipsius derivala spiralione nomea babet. 

240. Spiraiionem auicm bic dico, non terre-
sirem, qualiter roulla circa nos spirant flamina, 
nec illam ex exhalalionefumi giuiili gurgeniera et sic 
aridam :sed illam qua3 venil ab alto naiuraque humi-
da atque madida est.Talis nunc enim tropice ivelodo 
deeervit, utper ipsam ibeologice pbilosophetur. Ideo 

είπείν δσοις Επνευσεν ή θεόβλυτον χάριν έφρασεν 0 cumdicerepossel: δσοις έπνευσεν auiE7pao8(suggea-

ωιχερ έρπει πρός τινα τδ έρπτδν, καλ βαδίζει τδ 
κοίωτδν, χαλ έπιστετάννυται τδ πτηνδν, χαλ νήχεταί 
που ιέ νηκτδν, ο&τω πάντως πνέει καλ άερία πνοή, 
φυσική μέν αύτη, συμδολογραφοΰσα δέ ώς ούκ άν 
άντείπη τις τδ άγιον Πνεύμα, δ καλ έκ τού πνέειν 
χαλ τής κατ* αύτ© πνοής ώνόμασται. 

σμ'. Πνοήν δέ φημι ενταύθα, ούτε τήν άπόγαιον 
δχοίχ πολλά περλ ημάς πνέουσιν άήματα, ούτε τήν 
ίχ χαπνώδους ατμού, καλ ούτω ξηράν · άλλά τήν 
αφ' ύψους καλ φύσει ένικμον καλ ύγράν * τοιαύτη 
γάρ νύν χρησιμεύει τφ μελωδφ τροπικώς, ίνα δΓ 
αυτής φ;λοσοφήση θεολογικώς* διδ καλ δυνάμενος 

γήθεν γάρ τδ βρόον χαλ τδ βλύον, εί καλ γενικώς 
£υτά είσι καλ αυτά* Προέκρινε δέ τδ θεό^υτος χάρις, 
ίνα έχ τού Επνευσε χαλ έκ τού θεό^υτος ώς έκ 
πνευματώδους ένύγρου νέφους υψηλού πορίσηται 
χιλ άστραπαίαν έννοιαν τήν έν τοίς πνευματικώς 
άοΐρά-τουσι πιστοίς, καλ νόημα λαμπηδδνος τδ έν 
τοΓς λάμπουσι μαθηταις, κοινδν υπάρχον αύτδ καλ 
αστραπής λαμπούσης χαλ ύγρότητος όμβρηράς άπο-
^/.υνούσης χαλ λευχανούσης καλ ποιούσης ούτω λάμ-
~·ιν χαλ κείσθω καλ ή τοιαύτη σκέψις έπλ σεμνω-
ματι τοΰ έπνευσε καλ έξης · Ενθα εννοίας παρέφρασεν 

φθάσας άπδ τοιούτων μεταφορών έμελφδησε, 
k\M ών ούτω ποικίλλεσθαι μεταφοραίς καλ παρα-

ait) θεόβλυτον graiiam : de terra namque sanl βρύον 
et βλύον, licet in genere sinl ipsa (flueata) ^υτά ; ma-
luil lamea boc: θεό^υτος χάρις, ul ex verbo Επνευ
σεν etadjectiv<^o^u^, lanquaiu ex bumidoetex-
celao el spirituformi uebulo, deducerei fulguris sen-
tentiam, in iidelibus qui spiriialiler fulgurani, et 
splendons cogiiatum, in discipulis splendenli-
bue, cum sil boc commune fulguri lucenti el 
bumiditaii pluviosae qua; laval et dealbat el iia 
lucere facit. Et .iia jaoeai lalis inquisiiio de con-
venienlia verbi έπνευσεν et sequeuliuai. Ibi sen-
tenlias circumloculus est quas prsecedeaier abs-
que circumlocutione ceciuii; solcrs ita variclateia 
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inducere per welaphoraa et paraphrases, qui- Α <ΡΡ*«*·» oY δν ή τών νοημάτων ταυτότης έξαλλάε-

bus cogiuliouum repeliiio divcrsam induil for- σεται. 
inam. 

241. Sciendum auu»ai quod couvenieiis diclio eat 
ή χάρις ; et aliquo mo lo ^UXTJ cst etiain ipsa scor-
sim dieta, sine adjectivo θεό^υτος, el quod esl 
el qtiodammodo χυτή ; siquiilem ex χέω vcnil 
χαίριιν, unde quoque χάρις, quse χ^ρ$ pcr deriva-
lioucm aifiuis esl. Quapdam eiiim cflusio esi ή χαρά 
(hctilia)el ή*χάρις (gratia), quemarinioduin σύγχυσις 
esi quod ipsis opponhur. ldro quoque parabola 
qu.edam convenieiiter buic «enleiiliae caugaui lacry-
inaruin exquiril : parimi quidem ab extiema 
voluptaic, panim autein ab afllicuone proruiiipeules, 
spongiaui in similitudiuem adducunl; concludeae 

σμα'. Ίστεον δέ χαλ δτι σεμνή λέξις ή χάρις · 
χαί πως ρυτή καλ αυτή καθ' αυτήν μονήρης λεγο
μένη δίχα του Οεό ,̂ουτος καθότι χαι χυτή τρόπον 
τινά · είπερ έκ τοΰ χέω γίνεται χαίρειν, δθεν χα\ \ 
χάρις ή τή χαρ$ παρώνυμος · διάχυσις γάρ τι: χα\ 
ή χαρά καλ ή χάρις, καθά σύγχυσις τδ εναντίον 
αύταίς • δώ καί τις παραβ/λή ττροσφυΰς τοιαύ
τη έννοίφ αίτιολογούσα τδ δάκρυον * πή μεν ύ?' 
ήδ,νής προϊόν άχρας, πή δέ ύπδ Ολίψεως, τδν esoV 
γον προφέρει ές ομοιότητα, δς ύγρδν στέγων, «η 
μέν άναπεπταμένος είς πλήσμιον αύτό^υτον έχείνο 
προάγει χεόμενον δίχα πιεσμοΰ, πή δέ δΓ ένδειαν 

litimidiia), hiuc quidem explicala, ad salieialem ^ σφιγγδμενος · ώς καλ ψυχή, πή μέν ήραιωμίνη Ιν 
ac αύτό^υτας (spoaleflucnles) promiilit sine pres-
Mira fusas; illiiic autcm neoessario siricia : sic 
ci aniina tum aiefacla pcr kuitiam, el sic per 
cxpansionem eniitlii lacryuias, ttim vero afflicia, 
sivc, quod idem csl, pressa; evidens est enini quod 
idcm sunt affliciio el preesura. Sciendam auicm quod 
anliquonun diviiiis diciionibus consocianlium gra-
liam, audacissiiui divinaTn feceruniillam, el in iria-
dem ordinaveninl, tres ralionabiles eflingenlea gra-
tias, et augusla nomina eis imponenles. Quod auiem 
boiieMissiimim illius esl, nemo nec alioram sapien-
limii.neesanctorum Palrum, dedignalus c»l jn Dcum 
bnjusmodi diciionem ; eed omncs judicavcruni ia ip-

τψ χαίρειν καλ ούτως άναπίπτάσθαι, προίησι δχ. 
κρυον, πή δέ θλιβομένη, ταύτδν δέ φάναι, πιεζόμενη-
δήλον γάρ ώς ταυτίζεται ή θλίψις καλ δ πιεσμός. 
Ίστέον δέ δτι τών παλαιών θείαις λέξεσιν έντ«· 
σόντων τήν χάριν, οί τολμηρότεροι καλ έθεοποίηβαν 
αυτήν, καλ είς Τριάδα περιέστησαν, τρείς έλλόγως 
άναπλάσσοντες χάριτας, καλ δνδματα σεμνά έπιτι-
θέντες αύταίς. ϊεμνότατον δέ αυτής εκείνο έστιν, 
δτι ούδελς ούτε τών άλλων σοφών, ούτβ τών αγίων 
Πατέρων, άπηξίωσεν έπλ βεού τήν τοιαύτην λέςιν, 
άλλά πάντες ^έκριναν καλ έπ' αυτού ταύτην άρμότ-
τ·σθαι· ούκουν έστιν είπείν χάριν ή χαριτώνυμον 
ή.Χ£χαριτωμένην ή άλλο τι τοιούτον, καλ έξαθερίοαι 

suni iliam adapiari. Licel igilur dicere graliam, vel Q ολως τδ λεχθέν διδ καλ δ χαρίσιος εΓτε πλαχονς 
χαριτώνυμον, vel χαριτωμένην vel aliud quid eiiui- εκείνος είτε άνθρωπος έαεμνύνετο τ} τοιαύτη λέςεΓ 
le, ei uegligere prorsus quod dicluui cst. Ideo δ χαλήν δέ αυτήν ούσαν εύρων καλ δ σοφδς Ιωάννης 
χαρίσιος, t>ie placenia foret, sive bomo, bonesta- ούτος, έπλεόνασεν, ώς έχρήν, χατακάσας αύτη τον 
balur bujusinodi diclione. Pulchram autem illam μελωδικδν τ.έπλον δσα καλ ποικ&ματι άνθηρφ. 
iaveuiena ei ipse sapiens ille Joanne», niulliplicavii, ui oporiebat, ipsa, unquam varielate florum, 
melotluin peplum conspergeiis. · 

242. Libcralius tameu tanquatn marg:uilas, di« 
iliones, ut iia dicam, fulgidas, uipoic proprias ci 
accommodatas maxime sanclai Tiiniiaii, invariega-
ium texiurae decus, apposuil. Dicliones auieai dico 
luaiinis, splendoris, facis, ei dcrivatorum, pra> 
ler diciioncs lorridi, igni«, iulguris, jubaris, no-
miniquc splendoris aualogorum ; ila ut cxinde sil 

σμβ'. *Αφειδέστερον μέντοι δσα καλ μαργάροος, 
τάς ώς ούτως είπείν φωσφόρους λέξεις, οία οίχειο-
τέρας χαλ προσφυεστέρας τή αγία Τριάδι, ένέΟετο 
είς καλλίονα τού ύφους ποικιλμόν * λέγω τάς 
τού φωτός, καλ τού φέγγους, καλ τού φάους, χαί τών 
έξ αυτών, δίχα γβ τών τού φρυκτού, χαλ τού πυρός, 
καλ τής αστραπής, καλ τού σέλαος, καλ τών χατά 

buic vocc sonora mclodo spiriiualis psitluiodia Ο τδ δνομα τής λάμψεως, ώς εντεύθεν δλόφωτον σχε-
quasi tola lucida. Ει propier bscc in elogium ri 
iribucnduin usl catidnis, id est carminis expau-
sioncm, 114011 solum lapidibus prcliosls coasper-
hMu \n cogiiatis de auavi graiia, sed eiiam cx ful-
g di«niargari(ii» , tii dirium cst, clarissime fulgu-
rantcm. 

243. Decus aulPin eiiam esl graiije lanquaia ipsj 
cob&rens, quud adoratio in spirilu cl vorilale, in 
spirilu et giaiia dicilur adoralio ; quodque canoni-
ca apostoloruin signa sanclissiini Spirilua gralia 
signai; ei quod illc qui in Dornino glorialur, boc 
graiia Dei faccre se diceos, contenlus est; el quod 
ad ideni redit, Dei donuin et graiiam iari, et quod 
ad salulem perlinerc diciLur Dei giatia miseiicor-
diaque ac bumanitas; ei quod bujus gratias pani-

δόντι τήν πνευματική ν ψαλμψδίαν εΐναι τψ υψηλό-
φώνφ μελφδψ * χαλ διά τά τοιαύτα καλ είς λογχίον 
αύτψ έλλογείαθαι τδ τού κανόνος άπλωμα * ού λίθοις 
μόνον κατεστρωμένον τιμίοις τοίς κατά τήν γλυ-
κείαν χάριν νοήμασιν, άλλά καλ μαργάρων φιεινων 
έξαστράπτον, ώς έ^έθη, φαεινότατα. 

σμγ'. Σέμνωμα δέ χάριτος καλσυνναον οίοναύτ] 
καλ τδ τήν έν πνεύματι καλ άληθείχ λατρ ί̂αν, εν 
πνεύματι καλ χάριτι λέγεαθαι, καλ δτι τάς κανονι
κώς άποστολικάς σφραγίδας, ή τού παναγίου ση-
μειοί Πνεύματος χάρις · καλ δτι ό έν Κυρίψκαυχώ-
μενος, αρκείται είπών θεού χάριτι ποιείν αοτό • 
καλ οτι ές ταυτον ή κει θεοΰ θωριά ν καλ χάριν ει
πείν * και δτι σωτηριώδες, χάριν χαλ οΐχτιρμονς 
καλ φιλανθρωπίαν ουνεκφωνήσαι θεοΰ * χαλ οτι ό 
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μέν Ισω ταύτη; καλ μέτοχος, ηδύς δτι μάλα · δ δέ Α eeps, qnam maxime jucundus ett; qtii vero booi 
του χαλοΰ έκπτωτος τούδε, ουδέν τι τοιούτος δοκεΐ · 
ώ;ό άχαρις χαί δ άχαρίστερος δόρπος ή λόγος· χαι 
τδέ/αρίστατον ήγουν άηδέστατον καλ πάνυ Αχαρι, 
χαλ μάλιστα 6 επάρατος αχάριστος. Ότι δέ χαλ έτέ-
ραις ΰψηλαϊς έφίλησεν ό μελωδδς έγχροαίνειν λέ-
{£9ΐ λόγω επίμονης, εύχρηστοι* χαλ ύψηλαϊ; εί χαλ 

χατά τάς είρημένας λέξεις *ήν χάριν χαλ τάς 
έχ τοΰ φωτδς, χαλ των χατ* αύτδ, ή περιοχή τοΰ 
κανόνος δηλοί τοίς περιερχομένοις αυτόν. 

σμδ'. Άλλά γάρ ές τοσούτον συμμέτρως τήν χάριν 
χεριεργασάμενοι, χαλ εύξάμενοι τψ Θεψ μή άπδ* 
οτερείν ημάς αυτής, λέγομβν χαλ δτι τδ λάμποντες 
άοτράπτοντες ήλλοιωμένοι άσυνδέτως προαχθέντα, 

HHus est expers, nihil talis esse viileiur ; veluii ό ' 
Αχαρις et ό άχαρίστβρος δόρπο; sive λόγος, et, 
id quod Sngralissimum seu injucniidissimam ei 
prorsus insulsuno eai, et preseriiiu deleslabilis, 
lngratus. Qtiod autein etiam aliis excelsis dictio-
nibue amavit eum perseveraolia poeia ijram 
percuiere, el si noa iecundum haa dictaa locuiio-
iies, gratiam, c*terasque ex lumine ec derivatis 
onas, commodis ei exceteis, bujus carminis argu-
menlum oeiendil perciirrenlibus illud. 

2i4. At vero sic de graiia sufllcienter habito 
eennone, Deum, ne aos orbet ilia, daprecaiS, dici-
mus quod verba λάμποντες, άστράπτοντες, ήλλοιω
μένοι, eiae coniunctione prolala vivide Jucundeque 

γοργώς χαλ γλυχέως πέφρασται · τή πνευματική δέ Β d | c l a g u m Spirituaii vero lacidatmni prorsus ap 
φωσφορία ώκείωται πάντως χαλ τδ λάμπειν χαλ τδ 
άστράπτειν. "Εστι δέ τούτων τδ μέν έφετδν φύσει, 
τδ δ' ού τοιούτον * διδ Ιλαρδν μέν ή λαμπράς, διά 
τδ χατ* αυτήν γλυχύ φώς • φριχτδν δέ ώς πυρόεν, 
ή αστραπή · άπερ χαλ έπλ τοΰ βεοΰ νοούντες ήμεί:, 
είχερ φρονοΰντας, χαλ φοδερδν .μέν βίναι τδν βεδν 
λογιζόμενοι, *αλ οίον μή έξευρήσειν τδν άντιστη-
εόμενον Tft δικαία αύτοΰ οργή, άλλως δέ καλ φιλαν-
ορωπότατον αύτδν εΤναι συννοούμενοι, φυλαξώμεδα 
ημάς αυτούς ώς ή μή άμαρτάνειν άπαρακαλύπτω; 
ούτω χαλ αλογίατως έπλ κληρονομιά δαίμονος, ή 
άλλά καλ ήμαρτηκότες ταχύ έπιστρέφεσδαι, τήν 
χαλήν άλλοιωδέντες άλλοίωσιν, ής ενταύθα έμνή-

propriantur τδ λάμπειν et τδ άστράπτειν. Ει l.is 
aulem ttnuro qaidem uatura esi desiderabila, aliud 
vefo ininime ita : quoniam jucundmn quidem eat 
lucerna, propter dalcem ipsius lucem \ ireaien-
dum auiem veluii igniium, fulgur. Qua noa eiiam 
de Deo cogitante», dummodo pradeniee simas re-
•putantesque itemendum eese Deom ae latera qiti 
non inveniat ipsiua iiae jusltt quemquam obatan· 
tem, alias autem illum esse beniguisaiwaiu inielli-
geniee, nos ipsos eaRlodiamus, ne vel iaiprudeiiier 
ac irrationabtliler in daeraonis batredilate «amtis 
peccantes, vel salteni etiam lapsi brevi eonvcrlaniur 
bac pulchra iransmulali muiatiooe, cujus bic me-

σθη δ μιλερδδς παρελκύσας αυτήν έκ τών τής εορτής· ^ niinit poeia ex bw ad fotura auinenlibus iilam 
deducdDS. 

σμε'. Έατ ι γάρ νοήσαι ημάς, δτι τήν κατά νούν 
λάμψιν καλ τήν άστραπήν καλ τήν ευπρεπή όθνείαν 
άλλοίωσιν, ήν παραγγέλλει δ σοφδς ούτος έποποιδς, 
χαλ έπιμάρτυρεται ήμίν ώς λατρευτά!; τής αγίας 
Τριάδος, τοίς μαθηταίς πρώτοις ένεδεώρησε. Τί γάρ 
άπαίσιον τ^πόφημον ή άνακόλουθον %\ εορτή, καλ 
τοιαύτην χάριν άνωδ«ν πεμφθήναι τοίς θεοκήρυξιν, 
ίνα τού περιέχοντος λαμπομένου πυρσαΐς γλώσσαις 
χαλ τή έχείθεν φανότητι, παλτά μαθητικά πρόσωπα 
φωτλ λάμποιντο, χαλθείαν ούτω^ πλουτοΐεν άλλοίω
σιν; ού γάρ άν είποι τις πρέπειν τδν μέν έκεϊ αέρα 
λάμπβσθαι, κατενώπιον δέ τορ βεοΰ Αποστόλων ζό-
φον είναι, ώς νυκτλ έοικέναι σφίσι τά ύπώπια ώχρψ 

245. Nobia enim cogiiandum quod banc raentis 
splendorem ac fulgurationem convenieniemque ex-
traneam mutatianein, quam sapiens ille canior 
nuatiat, el nobis ut sanctaa Triaiiatis cnhoribus 
attribuit, In primis discipulis epeculalus eat. Qukl 
enim ainislri vel iafauati vel reptignaolis feeiivitali 
qaodialis graiia desuper eitam iiriuereiur Dei pra -̂
conibus, ul, capite linguie ignaia at exinde aplea-
doribus futgenie, dieclpuloram vutcus eliam lauiine 
rulgerant, ei sic divina muutiona diurenlur. Non 
enim.quie dieera poeaet coavenire illic quidem aera 
falgere, sed corxm Oeo apoelolorom tenebras esse, 
lia ut nocii similes ipsis easent facies, paliare ex 

βεδαμμένα τψ έκ φόδου καλ συστολής, τοΰ πρδς fj roetu ei animitconlraciione, dum in pulcbriiudinem 
κάλλος έρεύθοντος αίματος * ή Μωύσής μέν ύπερε* 
δοξάαθη τδ πρόσωπον ήν δτε έκ βεού καθά πρέπον, 
οί δέ μαθηταλ ούκ ήσαν άξιοι καλψ τοιούτψ Ιλλάμ-

Ιψασθαι; καλ τυχείν δμαδιχώς άγαθοΰ οποίου έν τψ 
βαβωρ έπειράθησαν τρεϊς εκείνοι επίλεκτοι μαθη
ταλ, ούς χαλ αυτούς δ νύν άποατολικδς περιέχει σύλ
λογος, χαίροντας πάντως δτι τδ ίδιάσαν πρδ τοΰ 
πάδοιις καλδν τδά^ητον εκείνο φώς, έκοινώσαντο 
άρτι πάντες άόελφιχώς διά τού Αγίου Πνεύματος» 
ώς αύτδ έπε μέτρησε. 

σμς'. Διδ έστι νοήσαι χαλ είπείν δρθώς, ώς οί 
λάμποντες ούτω καλ άστράπτοντες διά τδ θεόθεν 
/ά>τιεαθαι χαλ άστράπτεσθαι, καλ πυρίναις δέ 
γλώσσαις ψαυόμεναι θιγγανούσαις οίον τής έχάστου 

P A T R O L , G A . C X X X V I . 

sanguis rubefacit tinctae. Nooquid Moyeia quidem 
vuliuts olim a Deo convenieuler gloriiicataa eei, 
disctpali vero digni non essent qui tali spleodore 
fulgerent, parique jure bonum obtinerent, quale 
aaper Tbaboresperii sunt ilii trea electi diacipuli, 
quos el ipeos prteaens aposioltcua coaaplectiiur coc-
tus, omninogaudeates quod speciatim coneessuni 
anie occasionem boauai illud ineflabile lumen, nuac 
omnea fralerne per Spiriium sanctutn, ui illod su-
parerogavit, in communi participent ? 

246. Idcircorecte cogitandum et dicendam, quod 
ila falgentes ae fulgurauies, eo qood a Deo tucer«nt 
ac fulgurareoi, igneisque lacti linguie lanquaai 
«niuacujuaqua lioguain adingentibus, ei iia dulcem 

24 
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cognitionifl flammani, ut Dei angeli, accedenlibus, A γλώσσης, καλ ούτω γνώσεως πραείαν φλόγα i^. 
ionvenb»nlia sane concinereni, etsi circumstantes ρευούσαις ώς θεου άγγέλοις, Ιμελπον άν τά είχότα 
ethnici male comprehenderent illos et aliquo modo 
secundum illos e medioignis Deum benedicentes ?c 
bymuis ctlebranies et populum idololalricum cir-
cumstai.iem obsluptfacienles, sacros pueros, cl ipai 
agerenl. Non igiiur absimile nec dubium specie luci-
dissimos cliam aposlolos fuisse, cum eub ignis specie 
desuper illis venit Spiritus illuminatio, ul interiori 
lumine Iumen eliam vullus baberent; illaque tria ex 
seihere lucerent 1psis luaiina, unum quideni ex igneis 
iiiignis, aliad inhaerene menti,et tertium quod ipsis 
faeiem ad gloriam sauctae Triaitalia eplendesceie 
fo it. 

2V7. Hoe aulem ita cum sit, potest aliqais loca-

xAv ol περιεστώτες έθνικολ παρενόουν αυτού;· χα( 
πως κατά τους εκ φλογδς μέσης τδν θεον ε'Λο-
γουντας καλ ύμνοΰντας αγίους παϊδας έχείνους, χα\ 
τδν πέριξ λαδν τδν είδωλολάτρην έχπλήττοντις, 
διετέθειντο καλ αυτοί; ϋΰχουν άπειχδς ουδέ άμφί-
λεκτον λαμπρότατους είναι κα\ τήν μορφην τους 
αποστόλους δτε πυρσομόρφως αύτοίς ήλθεν ή άνω-
θεντού Πνεύματος έλλαμψις, ίνα φωτλ τω έντδς 
φώς έχοιεν καλ προσωπικόν · καλ τρία ταύτα φώτα 
έναιθριάζοι αύτοίς τδ έκ τών πυρίνω ν γλωσσών, χι\ 
τδ κατά ψυχήν · καλ τρίτον δπερ αύτοίς τήν δψιν 
είς δόξαν τής αγίας Τριάδος ήγλάϊζεν. 

σμΓ. Εί δέ τούθ* ούτως εχει, δύναταί τις xal ίο 
lionem : < Exijymea convenientissima muialione Β όθνείαν άλλοίωσιν εύπρεπεστάτην ήλλοιώσθαι α> 
ipsos commuteri, ι ad hujusmodi splendorem ac 
fulgurationem urbane referre, dicereque quodibi 
aacer poeta alludit ad veierem apud Graecos vul-
lus iromuiaiioneni, quse superveniebat beroicae 
persotiae, de qua factum est islad : Alius mibi, 
peregrine, recens vel antea visus es. Dicitur enim 
lunc beros v\r el reliquis corporis ei facie recenier 
fuisae mutaius. Erat eliam illius extranea mulalio, 
noq quidem aliqualenug conveniens, sed aspectu 
deforniiasimuni illum demonsirane raga aenipe 
circamdabat eum, el pellis sicut lignum arefacta 
eral, et oculi caligaveraat, niet pejua adbuc eaaet 
baec muiatio» 

248. Hic auiem dicere posset poeia qood, dex~ £ 
lera D£i muiante aposlolos, eic muiaii sunt ut alienus 
esset eis sicut et cuilibei alii personae fulguransisle 
splendor, sed convenientissimus, utpoie blanduset 
allicieng ipsum inicndeiues. Non enim, ui ia Tba-
bor, lumine super solero coruseaute, veltrii fulgure, 
percellebaniur, sed sicultunclinguarum iguis urere 
non valebat, sic nec exinde lamen excaecare iiiiuen~ 
tes : in bonum euim haec in fesiivitate facta eai 
mutaiio, non aulera ad laedenduni neque discipulos 
nac alium quemquam. £t ila quidem ία exempluni 
apoatolis per recordationem adductis sapiens melo-
dus Joannes haac aplendorem ia nos epirilualiter 
decliaare vult per reclam eancla Triniiatis adora-
cionegi. 

249. Ilanc vero diciam niulalionem poeia di-
xil όθνείαν, sive extraaeain, ut dictum est, el ex-
iraordtaariam, usus tropo qui dicitur apud antiquoa 
metaleptfcus, siye juxia metalepsin, non banc quam 
adbibent pedesires rbelores, sed illam quae poetia 
csl In usu. Sic eupponatur duilio rcqairene inter-
pretaUonem ad clarilatem ; et explicetup illa per 
dfelioiiem bomonyraam sive ad οαίιιυ$δίσημον> id 
est duas babeuieai a se diversas significaUones, 
quarum una qaidem est niaxime propria, siciit vi-
deiur, ad affereudam subjeclae diciioni claritatem ; 
alia vero vi irabiiur ad isum iDterpreuiionem, 
auditore «oacio iransfcrre suam menlcm analurali 

τούς συμδιδάσαι άστείως πρδς τοιαύτην λάμψινχαΐ 
αστραπή ν, κα\ είπείν δτι μυκτηρίζει ένταΰθα ό 
άγιος μελφδδς πάλαιαν έν Έλλησι κατ' δψιν άλλοίω
σιν, έπιγινομένην ήρωικφ προσώπω περλ ου τε-
ποίηται τδ - Άλλοίός μοι ξείν* έφάνης νέον ήέ πάρ-
οιθεν - λέγεται γάρ ποτε ήρως άνήρ άλλοιωθήναι 
καινώς τά το άλλα τού σώματος, καλ τδ προσωχον 
καλ ήν ή άλλοίωσις όθνεία εκείνου, χαλ ουδέ βραχύ 
τι γούν ευπρεπής, άλλά είδεχθέστατον εκείνονδια-
δεικνύσα * 0υτίς τε γάρ εκείνον περιέστειλε, χα\ i 
χρούς ώσελ καλ κάρφος άπεξήραντο, χαλ οί οφθαλμοί 
έκνυζώθησαν, δτι μηδέ ήν ή άλλοίωσις εκείνη έχ 
του κρείττονος. 

σμη'. Ενταύθα δέ εΓποι άν δ μελωθδς δτι της 
δεξιάς τού θεού άλλοιούσης τούς αποστόλους, οΰτοχ 
ήλλοιώθησαν ώς όθνείαν τε αυτών καθά καλ παντός 
άλλου προσώπου εΤναι τήν άστραπαίαν ταύτην λάμ-
ψιν, άλλά καλ εύπρεπεστάτην οία καλ έπαγωγί» 
καλ έφολκδν τών έντρανιζόντων άυτ$. Ού γάρ ώ; 
έν τφ Θαβώρ υπέρ ήλιον τού φοιτδς ενεργούντος, 
ύπερηυγά£οντο καταστραπτόμβνοι, άλλά ώσπερ τ6 
τηνικαύτα πύρ τών γλωσσών ούκ ήθελε χαίειν, ού
τως ουδέ τδ έχείθεν φώς έχτυφλούν τούς βλέποντας* 
έπ' άγαθφ γάρ έχαινουργήθη ταύτα έν τξ έορτ?;, 
ού μήν ώοτε βλαδήναι μή δτι γε τούς μαθητάς, άλλ' 
οέδέ έτερον τινα · καλ ούτω μέν είς παράδειγμε 
τούς αποστόλους ύποστήσας διά άναμνήσεως ό σοφδς 
μελιχδς Ιωάννης, τήν έκείνην λάμψιν έθέλει μετα-

|> κλίναι νοητώς είς ημάς, έν τφ λατρεύειν τ] αγία 
Τριάδτ ορθώς· 

σμθ'. Τήν δέ ^ηθείσαν άλλοίωσιν όθνείαν ό μελω
δδς εΐπεν, ήγουν ξένη ν, ώς έ^έθη, καλ παράδοξο*, 
τρόπω τφ παρά τοίς παλαιοίς λεγομένω μεταλη-
πτικφ, ήγουν τψ κατά μετάληψιν, ού τήν παρά τοίς 
πεζολόγοις ^ήτορσιν, άλλά τήν παρά τοίς ποιηταί; 
γινομένην. Ούτως ύποχείσθω λέξις δεομένη ερμη
νείας είς διασάφησιν, καλ έρμηνευθήτω εκείνη Η 
λέξεως ομωνύμου, ήγουν τό ελάχιστον, δισήμου, δ 
έστιν έχούσης δύο σημασίας έτεροιουμένας άλλη* 
λων, ών ή μέν μία οίκειοτάτη, ώς είκδς αύτόθεν 
έστλ τή υποκείμενη είς διασάφησιν * ή δέ έτερα 
βιαίως έλκεται είς έρμηνείαν έκεένην, έξωθονμένον 
του άκροατού μεταγαγεϊν τδν αυτού νούν άπδ της 
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κροσφυοΰς ερμηνείας βίς τήν Αλλην τήν έξ δμωνυ- Α inlerpreiatione ad aliam, quae ex bomonymfa est, , 
μίας άντιπαρακειμένην, καλ προσαρμόσαι αυτήν 
81ς έρμηνείαν της προκειμένης λέξεως * οίον £στω 
δεομένη ερμηνείας λέξις ή γλήνη έν τψ-Έ£0ε,. κακή 
γλήνη * - κα\ έρμηνευτέον αυτήν διά τοΰ κόρη. Έπλ 
ούν κόρη μέν καλ ή κατά νεδν όφθαλμδν, κόρη δέ 
έμωνυμως κατά έτεροίαν ση μα σία ν καλ τδ νεαρδν 
γυναικάριον, ό μέν προσάψας τή γλήνη τήν πρώτην 
χορην τήν κατ' δψιν, ένα λέγη δτε mEppt, κακή θέα, 
ήγουν Άνερ μή αξιοθέατε, οίκείως. ήρμήνευσεν, 
είτουν προσφυώς * ό δέ μεταλαβών ήγουν άλλάξας 
τήν Θέαν καλ είπών μσταληπτικώς, "Ε£όε, κακδν 
χοράσιον, ήγουν TQ γυναικία χαλ δειλότατε άνερ, ού 
χαλώς μέν ήρμήνευσε * δοκεί δέ βιαίως άναγκάζε-
σθαι, ώς οίον έναπαιτήσει, δτι έπλ γλήνην έφη ς τήν 
χόρη ν χόρη δέ καλ τδ κοράσιον, κατάδεξαι είπείν 
έρμηνευτικώς καλ τδ - Έ££ε, κακή γλήνη, - άντλ 
τοΰ φθάρηθι ώ γυναικάνερ διά δειλία ν. Τοιούτο» δή 
τινι λόγφ καλ δ μελφδδς έγγράψας τή ψυχή, ξένην 
άλλοίωσιν είπείν τήν έκ τοΰ αγίου Πνεύματος, έν 
τψ λαβείν ίσως αύτδ έκ τοΰ · Άλλοίός μοι, ξειν', 
έφάνης νέον ήέ πάροιθεν * - καλ είδώς ξένην λέγε-
σθαι ού μόνον τήν ξενίζουσαν καλ παράδοξου, δπερ 
αληθώς άρμόττει ένταΰθα, άλλά τήν όθνείαν ήγουν 
άλλοτρίαν, άπητήθη άναγκαστικώς ύπδ τής μετρικής 
άχροοτιχίδος· ξενίζουσαν μέν μή είπείν* όθνείαν 
δέ Ιξ ανάγκης, διότι ή ξένη άλλοίωσις όμοτίμως 
ώσπερ τήν παράδοξου ούτω καλ τήν όθνείαν έδήλου. 

σν'. Καλ τοίνυν ποιεί τούτο άκων * εύ μέν είδως 
χαρα ποιείν τδ τοίς προκείμενοι ς άχόλουθον * άνα-
τιθελς δέ αύτδ γρίφου δίκην παρά εύγνώμοσι κρι· 
τικοις* τή έστιν δτε χατ' ανάγκην διθυραμβώδει 
μ:ταχειρίσει τής ποιήσεως, άλλαξάμενος τής καθ' 
έρμηνείαν προσεχούς λέξεως τήν πο^ωτέρω, πα-
ραδοξίας χάριν καλ γλαφυρότητας· δν ήν καλ άλ-
λοίας έν έτέροις παραβοξοφωνίας έμάθομεν - ώστε 
οθνεία νΰν άλλοίωσις, ή ξένη καλ παρηλλαγμένη, 
φρασθείσα ούτω ποιητικφ μεταληπτικφ τρόπφ δε-
δομένφ τοίς έποποιοίς * καλ άλλως δέ διασαφήσαι 
τδ τοιούτον καινόσχημον, φαίνεται ή ώς έ^έθη 
δθνεία ήγουν ξένη άλλοίωσις, προήχθαι κατά τι 
νόημα σοφιστικδν μέν, καλ ούχ υγιές, δοκούν δέ 

Β 

.diversam, et adaptare ietam ad inlcrpreiationem 
subjectae diciioais. In exaoipluin sit egens inierpre-
tatione didio ή γλήνη in boc : Abi, mala γλήνη; 
et interpretatio fial per vocetn κόρη. Gam igittir 
est quidem κόρη oculi puptlla, χόρη vero per bo-
nonymiam est etiam cum alia sigaificailoae juvenis 
mulier, ille quidem qui τή γλήνη adapuvit prio* 
rem κόρην ad ocalura respicientem, ut dicat: abi. 
mala visio, aive bomovisu indigne; proprie seu 
naturaliter iaterpretatus cet. IHe vero qdi, traaafa* 
rena aive conmutaits visionem, per mfttalepsim di-
x i l : abt, κακδν κοράσιον, seu ο muliercula el igna-
Yiasime bomo, non beae qaidem interpretatua est; 
eed tidelur vi eogi, taoquam peiitione, c«r ad 
γλήνην dixisli τήν κόρην Τ xogvj vero dititlir tt 
τδ κοράσιον, ostendere imerpretatione te dixisae 
islnd : lpptf κακή γλήνη, pro boc : pereas, bomo 
moiiercuia propier igaaviam. Porro, aimili quav 
dam ratione, poeta, postquam in animo instrU 
paerat ξένην tnutaiiooem dicere^quas fli ex Spirilu 
saacio, hoc forte samena ex islo : Άλλοίός μοι ξείν9 

έφάνης νέον ήέ πάροιθεν : Alius ai ibi , amice, ntf* 
per vel autea visus es; aciensque ξένην dici D O B 
aolum extraneam viauel exiraordinariam, quod 
bio vera convenit, sed τήν όθνείαν, aive alieaam. 
neceasitale coacuia w acroaticbidis meiro, ξενί
ζουσαν quidem DOO dicere, aed όθνείαν, quoaiam ή 
ξένη άλλοίωσις pariier*$ieut extraordinariam, aie 

Q eliam alienaua sigaiikabaL 
250. Eltamen facii boc invilus; beoe qaideaa 

eciena alieaare quod subjettif eat adjonctan; 
applicans aulem ilhid ad modum «enigmaiia coram 
benevolis criticis; lali modo qaandoque ex necea-
aiute in diibyrambica poeseos traciaiione, dictio* 
nem inierpreiaiioni propiaqaam cuia longiaqna, 
miraiioaia et elegauiiae cauaa, inutaox; abi aliaa 
in aliisrfextraordinarias voces didicimus ; iia ut 
δθνεία sit nuao. mutaiio, quae extranea sivecxlraor-
dinaria esi, sic poetico meialepeis tropo lyricii 
coacesso dicia. Ad aliler autem eiiam expliean^ 
dum uovam bujusmodi formam, videtur iata, aiout 
dictum est, δθνεία sive extranea BHitaiio prolata 
fuisae jux^a quoddain coucepiuro, sopbisiicom qui-

ilvat συλλογιστικών τοιούτον τδ όθνείον, ξένον δη- D dem el uoii sauurn, sed visum hujusmodi aylto-
λοί · ξένον δέ τδ παράδοξον · όθνείον άρα τδ παρά
δοξου * και εκείθεν άλλοίωσις δθνεία ή παράδοξος * 
ούτω καλ γλήνη ή κ4ρη · κόρη δέ απαλή τις γυνή, 
χαλ ή γλήνη άρα κόριον. 

σνα'. Τούτων δέ αρκούντως ούτω ^ηθέντων, εί τις 
άλλοίωσιν όθνείαν ενταύθα λέγει τήν έξ Ορθού άλλο
τρίαν, ούκ άν εύρήσει ^αδίως ούτω καλ άπρα^μό-
νως ποθέν προσοχήν. Πώς γάρ άλλοτρία ή έν άγίω 
ΙΙνεύματι νΰν μεταβολή καλ άλλοίωσις έκ τής παρά 
φύσιν κακίας καλ αμαρτίας είς τήν κατά φύσιν 
άναμαρτησίαν καλ άρετήν, είτε κατά τδ κοινδν ση-
μαινόμενον τής είρημένης λέξεως, καθ' ήν όθνείον 
λέγει τις καλ άλλότριον, ήγουν μή οίκειον, θίτε 

gialicuu»: τδ όθνείον, exiraueum significal; exlra-
neam aalem esl quod est exiraordiaaritna : uode 
όθνεία est mutalio quse exiraordiaarta eeU Sic 
etiam : γλήνη ή κόρη; κόρη vero esi quaedaia mu-
lier lenella; ergo ή γλήνη eai etiam pueila. 

251. His auicin sufficienler Ua diais, si qals άλ
λοίωσιν όθνείαν bic dicil illam qiue ex recto est 
alieua, non iia facile commodeqae sibi tonciliabit 
aiienlionem - quomodo eniin alieoa essai prapsens 
iu Spirilu sancto muiatio aique Iransfonaatio ex 
maliiia et calpa coolra naturaoa, ia juatiiiata et 
viriutem juxta naiuraai, aive secuiiduiD coaaiuu-
nem memoratae voci& signiiicaiiojiem, juxla' quaro 
όθνείον dicit eliam aliquis άλλότριον, aeti nuii pvo 
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prium, $We seciinduw gcripliofiem qua αλλόφυλος Α κατά τδ γραφικδν iv φ Αλλόφυλοι ετέθησαν οί AU^ 
dicli suat οί αλλότριοι! opn esl enhn nobis im,-
propria in boaum ex malo mutatfa, nec a Deo 
aUenai eoa qui aecundum ipsam muianiur : unda 
iwn eat epitbeuiui bttjustnodi conversionw ή όθνεϊα 
giva ξένη tanquam αλλότρια; et tla quidem aub* 
iaviaunaeal Αλλοτρ(αν (alienam) τήν όθνείαν (ettra-
neam) iaterpretari. 

252. Si quig autetn dicai illiug «vi eanctoa apt-
rUualiter niulalos fais$e ξένη αλλοιώσει, qiiae otf-
vttaaive άλλοτρέα etat usque ad ipaoa, vel a -qoa 
priua ipsi alienali atque disjuncti fuerant, esi qut-
dem violenii quoddam hsec expretsio; benevolig 
aulen auditoribug accipieiar; ό όθνείος vero m*g-
culfoam, ex qno ή δθνεία, e voee νόθος derivatur; 

τριοι; οδτεγάρ ανοίκειος ήμίν ή έκ κακού είς χα-
λδν μεταβολή, ούτε τοΰ βεοΰ Αλλοτριοί τους χατ' 
αυτήν Αλλοιου μένους * ώστε οδδ! Εστιν έπίθετον, 
αλλοιώσεως τοιαύτης ή δθνεία ήγουν ξένη ώς άλλο-
τρία· «αλ ουτω μεν ύποδίσχολον τδ έρμηνεύσαι 
άλλοτρέαν τήν όθνείαν. 

σνβ'* ΕΙ δέ τις *ίποι τους τότε αγίους ήλλοιωμέ
νους «νεύματικώς ξένην άλλοίωσιν, καλ όθνείαν 
ήτοι άλλοτρίαν μέχρι χαλ τότε αυτών, ήγουν ής 
πρλν αύτολ άπεξένωντο καλ ήλλοτρίωντο, έστι μέν 
βιαστόν τι τουτλ τδ δνομα* «ροσθεχθήσεται & 
άκροαταίς εύγνώμοσιν * δ όθνεΐος δέ άρσενικδν έξ 
ού ή δθνεία έχ τού νόθος παρήκται · άφ' ού ώσπερ 

a qua sicut Κάδμος καδμείος, gic νόθος νοθείος, et Β Κάδμος καδμείος, ούτω νόθος νοδείος, χαλ μετβ-
Uilero iraaapoailione όθνείος; ei farte boc eg( quod 
eiiam ibi iecu de δθνεία muiaiioae aiubigtiilateau 
Cum enim νόθος proprie quidem eat filitu qui non 
«ai garroanug et legilimus generaiori, praevenil au-
lam iUa dictio poni de rebua aimpliciter exlraneis 
elaic alienia; deiode verodeducta euiUetiam verba 
δ όθνείος et cetera dermta, propria dictioafe 
iiiius immmaiio commatavii etiam concepta in 
iquibas iliaa vocea spargebaatur, et pnegerlim in 
dixposilioae poetica. 

2S3. Laadaadug porro poela est quod, necee-
aitaiam baba&a ia lertioversu Jam tractaii ioitium 
Ab ο brevi poaandi, lalem in roetri naceggitaie di-
clionem iavenit. Considerandura eai auiem an forie ( 

'Boh ait taelius gcribere iiiutaiioaem όθνείον ab 
aUico aominativa ή όθνείος. Dieere noiope τήν 
Aovciav ia commuoibog iambie non ββι eongue-
iuoi ; lanquam gpoadseo, ex reguta gramnatiea, 
«vadania aeeandopode, propler longam vocis fi»a-
jtau ή δθνεία. Sical enim ex τού θείου τήν θείαν 
oomatunuer extendimua, sU eliam ex τοΰ δθνείου 
τήν όθνείαν. Si varo forle poeia raooadatus 
tailid : τή μακρφ πέμπτη μακρδν ύμνον έξφδω, 8β-
culidam buoc iamburo mengQg est quoque pn»-
aeotem, non inuiiUier hic conlradiciinus, aed ta 
m^moriaui revacanug quod gimiliter fectl saacltfs 
ijte ioauneg ei in bec : έπισφραγίζων τή ζέσει 
τού Πνεύματος. Nam verbi σφραγίζειν iniUalis eat 
axlaasa, gicut vocla σφραγίδος, ul uon esl arobt- D ματικόν. "Οτι δέ ήρωίζοντες πολλά καλ τοιαύτα θη· 

δέσει στοιχείου όθνείος * καλ τάχα τούτο έστι τδ χαλ 
ένταΰθα πεποιηκδς τήν έπλ τή δθνεία αλλοιώσει 
ατρεδλολογίαν. Έπελ γάρ νόθος μέν κυρίως υίδς δ 
μή γνήσιος καλ έννομος τψ γεννησαμένψ · έφθη δλ 
ή λέξις τεθήναι καλ έπλ τών απλώς ξένων χαλ ού
τως άλλοτρίων · εκείθεν δέ κεκίνηται καλ ό όθνείος 
χαλ τά έξ αύτοΰ, ή τής κυριολεξίας εκείνης εκτροπή 
συνεξέστρεψε, καλ τά νοήματα έν οΤς τοιαΰται λέξεις 
χατεσπάρησαν, καδ κάλλιστα έν διαθέσει ποιητιχ{. 

σνγ\ Έπαινετέον δή τδν μελι» δδν δτι άνάγχην 
•έχων έν τω τρίτψ στίχψ τού προκεχεαρισμένου έχο 
τοΰ ο' μικρού θέσθαι αρχήν, έξεΰρε τοιαύτην λέξιν 

, έν ανάγκη μετρική. Σκοπητέον δέ μήποτε χάλλιόν 
' έστι γράψαι όθνείον άλλοίωσιν, άπδ ευθείας Αττι

κής τής ή όθνείος · τήν όθνείαν γάρ είπείν ου σύ
νηθες έν ίαμδείοις χοινοίς · οία σπονδείου χανένι 
γραμματικό) άπεκδαίνρντος τοΰ δευτέρου ποδδς, διΑ 
τήν λήγουσαν τού ή δθνεία. 'Ος γάρ έκ τού θείου 
τήν θείαν έκτείνομεν κοινόνερον, ούτω; καλ έχ του 
δθνείου τήν όθνείαν. Εί δέ ίσως ό μελφδδς ένθυμη-
δελς τδ τή μακρά πέμπτη μακρόν ύμνον έξφδω, προς 
εκείνο τδ ίαμδείον έπόδισε καλ τδ παρών, ούχ άντί-
πίπτομεν είς ουδέν δέον, ύπομιμνήσχομεν δέ ώς 
δμοιον πεποίηκεν ό ίερδς Ιωάννης ούτος, χαλέντφ 
έπισφραγίζων τή ζέσει τού Πνεύματος. Τού γάρ 

" αφρσγ'ζειν έκτέταται ή άρχουσα, καθά καλ ή τής 
σφραγίδος, ώς ούκ Ιστιν άμφιδαλείν άνδρα γραμ-

genduni bomlni grammaiico» Qood aatem heroici 
maba quoqae lalia nomioa feminioa in alpha de-
aiaeirMa ax genitivis per longam lefniliiatig con-
irahani, oan eat contradicendum constanter, ai 
quig expertus gii. Vocem vero εύπρεπεστάτην pro 
καλήν ngurpavit melodug, bene quoque ibi locutus: 
ai eiiim jvxia quemdam dicentem, pulchra esi 
mutaiio dexter» Excelsi^ eiiam convenientissiraa 
ugbel. Hoe autem demonstral τήν όθνείαν intelli-
gendaro eaae non alienam, sed exiraordtaariaia : 
Aaba eiiim esi baec mutalio, diceret aliqnrs, am-
phiadincm bic eiiam ostendenie praepogiiione. 
Coflniaunittg tamen aieque notius esi ή ευπρεπέ
στατη. Να».. Ignoiam eat auien qpod puichritu-

λυκά ονόματα είς άλφα λήγοντα έκ μακροχαταλή-
κτων γενικών συστέλλουσιν, ούκ Ιστιν άντειχείν 
σταθερώς, εί τις πεπείραται. Τδ δέ εύπρεπεστάτην 
άντλ τού καλήν Ιλαδεν δ μελφδδς εύ καλ ένταΰθα 
λαλών εί γάρ κατά τυν είπόντα καλή άλλοίωσιςή 
τής δεξιάς τοΰ Υψίστου, καλ ευπρεπέστατη άν ιίη· 
τούτο δέ διασαφητικόν έστι τοΰ τήν όθνείαν μή άλ
λοτρίαν χρήναι δ' ύπονοείσθαι, άλλά ξενίζουσαν ή 
τοιαύτη γάρ άλλοίωσις λέγοι τις άν, έπίτασιν χάν-
ταΰθα δηλούσης τής προθέσεως · κοινότερον μέν τα 
καλ ούτω γνωριμώτερόν έστιν ή ευπρεπέστατη' 
ούκ άδηλον δέ δτι καλλονή ν τινα σημαίνει χαί το 
πρέπον, καλ δ ευπρεπής, χαλ δ έχπρεπής, χαλ τό 
έπιπρέπειν, χαλ ή ευπρέπεια· γίνεται δέ άπδ τού 
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περιέπελν · τά γάρ τοιαύτα ώς χαλά περιέπον- Α dinem quairidam aigniflcat tA πρέετον, et δ εύπρβ-
w u «ής, ei δέκπρεπής, et τδ έπιπρέπειν, et ή εύχρέ-

πβια : venit aaiem a περιέπειν : talia Damqaesicfti 
bona itspta«qvtat (cenimur). 

454. Notandnm esl autem quod velut epilogo 
totom bnjtjs festivhatfs prodiglum melodug in 
praegenti slropbe sumnaatim resampsil. Verbuui 
enim Ιπνευσ· par (taxiav πνοήν dictom esi; ή θεό£-
(5υτος giada par verbum έχχέω; ubi anpiitiidinein 
prapogilio demoasirat, ut videlur alter melodoa 
inierpreiari, dicens : Πλουσίως έξέχεας (dilissime 
fadiaii) de Spirilu quideiu fudisli, aicnl alt Jod; 
aliaa autem io immensum effudigii. Hoc autem : 
luceotes fulguraatee, est summa illias eptrationi 
mixlae fulgentUque incensioais; aecundum quaia 

σνδ\ Σημείωσαι δέ χαλ δτι έπιλογικώς οίον τδ 
όλον Θαύμα τής άρτι εορτής δ μελφδδς Ιν τφ πα-
ρόντι έχεφαλαιώσατο τροπαρίψ. Τδ μέν γάρ Ιπνευσε 
δια τήν βιαίαν έ£0έθη πνοήν ·>ή δέ θεδ£0υτος χάρις 
δια τδ έαχέω· ένθα έπίτασιν ή πρόθεσις δηλοί, ώς 
δοχεί έρμηνεύειν έτερος μελωδδς είπών, Πλουσίως 
έξέχεας· έχ τον Πνεύματος μέν χέας, φησιν 
Ίωήλ' άλλως δέ έχχέας είς άμέτρητον * τδ,.δέ λάμ
ποντες άστράπτοντες, χεφαλαίωσίς έστι τής αναμε
μιγμένης τή πνοή χαλ έλλαμπούσης *υρώσεο>ς * χχδ* 
ήν ή γλώσσαι πυρσώδεις έλέγοντο Αν αί τότε, ή β ^ _ r ^_ 
πυρά εκείνα γλωσσοειδή· τδ δέ ήλλοιωμένοι τήν Β illae linguaa dici poierani igaiformeg, et ignea itli 
άποστολικήν χεφαλαιοί μεταβολή ν είς θειοτέραν 
ήπερ πρότερον* τδ δέ όθνείαν άνάμνησιν ποιείται 
της έν ξέναις γλώσσαις λαλιάς · τδ δέ εύπρεπεστάτην 
ενάγει τδν ψάλλοντα μή έπ' άλλοτρίας νοείν τήν 
όθνείαν ταύτην * έχείνη γάρ ευπρεπής. Τδ δέ σοφήν 
ούσίαν τού σοφισθήναι τους αποστόλους τηνικαύτα 
μνεία έστί * τδ δέ ίσοσθενούσαν, προέγνωται έν τφ 
Ίσοσθενές πνεύμα. Ούτω δέ προδεδήλωται καλ περλ 
του, Σοφή τρίφεγγος ουσία χαλ ώς ή τρίφεγγος χαλ 
τριφεγγής λέγεται. Ή δέ, ώς έ^έθη, άτμητος ουσία 
«αρακείμενον αύτη έχουσα τδ ίσοσθενούσμν, εμφαίνει 
χαλ τδ ύπερλίαν χραται&ν τής αγίας Τριάδος * ή 
γάρ άτμήτως τεμνόμενη τριφεγγής ουσία, πανσθε-

Iroguaram formam exprimentes. Vox ήλλοιωμένοι 
resumit apostolicaro tramformatwnem indiiinlo* 
rem quam aniea. Diclio όθνείαν fti memoriam 
revocai in linguls extraneis loctHionom; voi au> 
lem εύπρεπεστάτην, inducil psalleatem ul ia alie-
aam non reputet banc όθνείαν : hoc enloi esl con-
venieniissima. Σοφήν autem ούαέαν, quod tuac 
apostoli sapieuiia repleli sunt, esi commerootaiio: 
boc vero ίσοσθενούσαν, jam cogjiitam eal it> boc: 
Ισοσθενές πνεύμα. Sic autem aute inon&tratuiD eai 
de boc : Σοφή τρίφεγγος ουσία, et quouodo ή τρι-
φεγγοςβίτριφεγγής dicilur. Haeeautero, nt dietam 
est, άτμητος ουσία (indivtga aubslaniia) quaa ver-

gjBrtse Triniiaiig poteatalem expandft: ilia ι 
aobstamia qu* gine divfeiona τριφεγγής diatin-
gaiiur, omiiipoientisaima prorsos eet, lanquaaa 
maximuin prinoipium, quod ia aeipaum nunquam 
dmditur el aic esi inviitcibile. Hoc aatem είδότες 

νιστάτη πάντως έστλν, ώς άρχή μεγίστη μηδέ ποτε c bum ίσοσθενούσαν appoaitum ipea habei, aaaamaai 
μεριζομένη έφ* έαυτήν χαλ ούτω ακαταπόνητος. Τδ 
δε είδότες δηλοί μέν γνώσιν τήν ούχ απλώς, άλλά 
Οειοτάτην καλ άληθεστάτην είτουν επιστημονική ν, 
ώς που χαλ παρεσημάνθη, καθά δήλον καλ έκ τοΰ' 
iW/τις δτι δ Κύριος έστιν. 
riguificai quidem cognitionem non simplicem sed dWinissimam veriggimamque aive certisaimam, ut 
alicubi roonstraiam est, aicut evideng est etiam ex boc: είδότες quoniam Uomiaut est. 

255. Pudet auiem aoe paallentea, siquidem na-
kcere confilenles aaoctiesiroam Trinitatem, qualeia 
in tolo pwe.«»nli cannine celebravimug, deioda 
coastrigiaiQut Spiriium «ancium altena cogi-
tanles; sapientamqae esse Deum communicaa-
temque nobia boniiate eua sapientiani noacentefi, 
nos ipaos reddiiuus ioafpienieg, et amentes, ei im-
prudenies, (aaqoam bonum figaoremus: vel potius, 

σνε'. Αίσχύνει δέ ημάς ψάλλοντας, εΓπερ όμολο* 
γούντες είδέναι τήν άγιωτάτην Τριαδική ν ούσίαν, 
ίποίαν έν τφ παρόντι δλω κανόνι έμέλψαμεν, είτα 
λυποΰμεν τδ Πνεύμα τδ άγιοι», άλλοφρονοΰντες, καλ 
σοφδν επισταμένοι τδν θεδν καλ σοφίζοντα ημάς 
μεταδοτικώς διά τήν αύτοΰ αγαθότητα, καθιστώ με ν 
εαυτούς άσόφους καλ ασύνετους καλ Αφρονας, ώς 
άνεπιγνώμονες τοΰ καλού* ή μάλλον έπιγνώμονες 
μέν, άμεληταλ δέ, οΤς ουδέ μία χάρις, ουδέ εί δο(ά- ^ Uliua quidem sumug cognitores, sed non memoreg, 
(ομεν τδν θεδν, ούτω φαύλοι δντες, χαλ χείλεσι μέν 
τιμώντες καλ εγγίζοντας, τή δέ καρδία πδ££ω απέ
χοντες άπ' αύτοδ · καλ δι* αύτδ τής μέν χαθφ καλ 
προεγράφη τριφεγγούς ή άλλως τρίφεγγον οό̂ σέας 
άφοριζόμενοι, τφ δέ άπευκταίφ αίωνίφ σκότφ παρα
πεμπόμενοι, ών είς καλ έγώ αύτδς, ό διά τοσούτου 
μεν φωτδς άρτι έλθών, σχοταίος δέ ών δλος καλ ταίς 
έχείθεν προσήκων κολάσεσιν. 'Αλλά μή έμέ, Κύριε, 
μή έμέ, άλλά τδν μή πεποιθότα έπλ σέ, καλ μόνον, 
άφες έκπεσείν άπδ σού. 

Ήνυσα, ώ φίλος, τδ βργον ώς έπέταξας* χαλ 
γένοιτο άρέσκον αύτδ ο^ινήναι, ίνα μισθδν άρκιον 
λήψομαι, τήν σήν άγίαν εύχήν · ήν καλ είη έκπληρών 
δ θεδς, δ ών εύλογητδς εΊς τούς αίώνας. Αμήν. 

eo quod noa egt uila graiia, licai gloriffeemua 
Peum, i u facti vilag, labiig quidem bonorantea ei 
propinfua&tea, ecd ab il|a cor pfocul habenles; et 
ideo ab bac, sicoi dicttim eat, τρυ?εγγεί aut alias 
τριφέγγφ aubgiantia gegregaii, horribili vero le-
nebrarum gaeculo relegati; quorum onug ego atim, 
qai per tautam qoidem lucem nunc veni, lotus 
auiem tenebrosoa eum, et exinde puniiionibus 
obnaxiaa. Aiumen aon ma, Domine, ooo me, aad 
in le noD cooftdantem aolum a te aioae excidera. 

Finivi, dUeeia, opag, ut juagiaii : vUiiam hoc 
plaeen» appaFeat, at mercedem conveoienum ac-
cipiam, tuas gancua precea; quaa adimpleat Daag, 
qui baoediciua est io aaacula. Anoen. ' 



DESINENTE S^CULO XII. 

EUTHYMIUS 
NEOPATRARUM METROPOLITA. 

ΝΟΤ1ΤΙΑ. 
(Tafal De Thesfaloatea ejasqae agro, p. 502.) 

EuUiymH Euslalhuque amiciUam, quain permullaruin epiatolarutn commercio eos fovisse ex Monodia 
iufra ediia discimus, praier nostram oraiionem uiax;me teslaniur duae illl ab Eustailiio daue epistota. 
iieliqua bujus amiciiue monumenia intercidisse videntur. Fuil autem Eulhymius, ul Eusiathius, Cpuli 
in lilteris erudilus, deinde ad ihrouutn Neopatrarum metropolitanum evectus, poet mediurn, puto, sajcu-
lum daodecimum. Eusialhio naiu aliquanlo Diajorem fuisse conjicio ex bis quae de eo afferi Miclmd 
Lequienius in Orienie Chriniano, vol. Π, pag. 125, 126, ubi ftovarum Patrarum metropolin exponii, 
siuiulquc de nostro Euiliyinio scriptorumque ejus vestigiis agit. Quando dioui obierit, nondum invctii. 
Pulein taiuen, boc faciuin esse uliimis saeculi xu annis, brevi posl Easlalhium suum, cuihonora oraiione 
parenlassc videmus. 

Sides ejus Tliessalica, Novx Patrce, quos conditores babuerit, non constat. Turcice nunc dicilur 
Patradtchik, coll. Melel. geogr. ed. Gaz. vol. II, p. 438. Judice Leakio (Traveli in North. 6>. Vol. il , 
pag. 19-23), Nco-Palrae respondenl ifinianum melropoli, nouiine Hypata, ad ra ĵces GEt« montis, prope 
adfluvium Sperchcum (Helladam) superiorem. Apud bcriptoret medii aevi Graecos occurril quoque siro-
pKcr Pairaram nomine : fuil auiem vel tum niagnumejus momentum. De urbe Hypata praeter Lcakium 
adi quoqueMannerinm Geogr. vol. VII, pag. 629; quanquamdociusulerquemeniorabileni llcliodori iocum 
imrisil JZlhiop. II, 34 (ed. Biponc.) : 01 μέν ΑΙνειάνες . . . Θετταλικής έστι μοίρας τδ εύγενέβτατον, 
χαί ακριβώς Έλληνικδν, άφ' Έλληνος του Δευκαλίωνος, τδ μέν Αλλο τφ Μαλιακψ κδλπφ παρατεινόμε
νων, μητρόπολιν δέ αεμνυνδμενον Ύπάταν, ώς μέν αύτο\ βούλονται, άπδ του τών άλλων ύπχτεύειν καλ 
άρχε ιν ώνομασμένην* ώς δέ έτέροις δοκεί, διότιπερ ύπδ τή Οίτη τψ δρει κατψκισται. Mihi Ύπατα eimpti-
Ctter montem s. collem sigmficare videiur, ut Κολωνδς et alta urbium pagorumque nomina* Habel urbs 
tilum saiis edituin, inler OEtam et Spercheunh 

ΜΟΝΩΔΙΑ ΤΟΥ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ 

ΚΥΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΑΝΑΓΝΠΣθΕΙΣΑ ΕΠΙ TQ ΤΑΦφ TOr ΑΠΟΤΑΤΟΓ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΓΡΙΟΥ ΕΓΣΤΑΘΙΟΥ 

ΜΕΤΑ ΤΙΝΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΟΓ ΤΕΛΕΤΤΗΣ. 

MONODIA S A F I E i m S S I M I 

DOMINI EUTHYMII 
PHONUNTIATA ΙΝ TUMUJLO SANCTISSIMI THESSALONIC/E DOMINI EUSTATHU 

POST NONNULLOS DIES ΑΒ EJUS ΜΟΗΤΕ. 

I . Me forsan tnirabitur qurs modo loqueniem α\ Έμέ δέ καλ θαυμάσεταί τις άρτι φ&εγγόμε-
quem oportoret, jaceale amfoo, labia eiiam pra> νον, δ·/ έδει του συμπνόου κειμένου και τά χείλη 
tludere, ei tolum exbalare spiriium. Sed quid ρ;ι- αυγκαταμύααι, καλ πνοήν δλην συγκατερεύζααΟαι· 
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Άλλά τί πάθω ; 'Επόθουν ίδείν τδν έμέ πδθούντα, Α lior ? Desiderabam videre rae deaiderantem, el qu©> 
χαλ ταίς καθημεριναϊς έλπίσιν Ιβουκολούμεθα, δ μέν 
τδν άδελφδν ύποδέξχσθαι χαλ φιλενδεικτήσαι περλ 
τδν ξένων, έγώ δέ τφ φίλου μένω περιχυθήναι χαλ 
αφοσιώσασθαί οί τδν φίλων. Άλλ* οίμοι I φθάνει τδ 
του θανάτου ταχυπετές χαλ δξύδρομον. Καλ κείται 
μέν ό πεποθημένος άφαντος, άναυδος * έγώ δέ τά-
9ον περιίσταμαι τούτον, δν ούχ οίδ' δπως χαλ προσ-
ιδειν έχαρτέρησα. Ουδέ γάρ έπλ τάφον ήρχρμην, 
ούδ'έπλ πένθους ύ πόθε σιν, άλλ* έπλ λειμώνα Χαρί
των, έπλ τερπνήν άγαλλίασιν. Καλ γούν μοι τά μέν 
της 4ω*ης προσλαλιάς δ χάρτης ούτος ά να πληροί, 
δς χαλ άπδ τής τού πάθους αίθάλης μάλλον ή τού 
συνήθους βάμματος μεμελάνωται. Καλ φθέγγομαι 
μέν, άλλ* ούχ οία και τδν άδελφδν ύπαχούσαι χαλ 

lidiana spe deludebamur : ille quidera sperabai se 
fralrem susccpiurum eique splendidum oflferre 
boapiiium; ego autem me eodalem amatuoi Buavta-
luroi», el erga iilum amiciiiae funclurnm offlciis. 
Sed bcu ! inlcriii morte repcntina velociqne ereplua. 
Nunc qaidem jacei destderalus, sine foraia, siac 
voce; ego vero isti tumulo adsto nee aatia eeio 
quo paclo eum aspicere auaiinui. Ad tumutam 
enim nequaquam veni, nec ad moeroris materiaai, 
aed ad liortum Graliarum, ad hilarem festmiatem. 
Milii ergo haec cbarla vivam suppleat quee magie 
doloris fuligine quam soliio fuscata fait alratnento. 
Loquar quidem, eed ιιοιι qualicer javat cam fralre 
convereaii, ui ab eo responsum aecipiatur. Vox 

άντιδούναι φθέγμα προσήγορον, άλλ* οΤα τάφον μύ- ^ aulemmea aohira personabit sepulcbrum et circuin-
vov περιλαλήσαι, χαλ τοίς παρεστώσιν άνεγείραι 
χλαυθμόν. Εί δέ χαλ τήν άδελφιχήν έστίαν έδοξά 
πως χαταλαβείν, άλλ' ούτε μοι προσυπαντώντα βλέ-
ψω τον άδελφδν, ούτε μήν τον θυρωρδν ύπανοίγον-
τα · έστηχα δέ μαχρδν χεχραγώς, χαλ κρούω ν τήν 
θάραν, καλ ούχ υπακούων ουδείς. 

β'. Άλλ', ώ αρχιερέων θειδτατε χαλ σοφώτατε, μή 
τί σου χαλ νύν βιδλίον έν τή χειρλ, χαλ τον νουν 
έκείσετρέψας πρδς τδν φθόγ^ον άνηχουστείς, μηδέ 
χαί γράφων, δσα πρδς καταρτισμδν τού ποιμνίου, ή 
Ρίους σκοτεινούς έρεδοδιφών χαλ άναπτύσσων, δπόσα 
χρύφια, ή βασιλεύσι πλέχων έγχώμια, ή φίλοις έγ-
χιράττων Απιστολάς (ταύτα δή σοι τά προσευχής 
χαί μερίμνης άελ), άπέκλεισάς σου τήν θύραν, ώς Q 
μή σοι έπεταραχθ} τδ έμπόνημα ; Άλλ' έπλ τού-
τοις αδικείς μέν έμέ, μάτην έπλ σέ τφ δρόμφ χρη-
σάμενον, ού χαλ τήν θέαν Ικαραδόκεις, ψ καλ τρά-
«ζαν καλ κλίνην ηύτρέπιζες, καλ οΰχλ τους ύποδε-
ξομένους άνεπετάννυες, άλλά καλ ψυχής αυτής ύπ-
ήνοιγες τδ θυρίδιον · αδικείς δέ καλ τήν σήν ταύτην 
πόλιν, μή θρήνων επαΐων τών πανοδύρτων ούς έπι-
λείβει σου τ!) σορψ παννύχιός τε καλ πανημέριος · 
ώς έγωγε ταύτην χαλ έλεώ, τοσούτον κόσμον άπο-
9εμένην, καλ τηλίκον ΰποστάσαν δυστύχημα. Ούτω 
χαλ ναύν πολλάκις ήλέησα τδν κυβερνήτην άποβαλού-
σαν, ούτω καλ στρατιάν τον στρατηγδν άπολέσασαν * 
έπλ δέ σώματι καλφ καλ κοσμίφ τήν κεφαλήν άπο-
τμηθίντι καλ έπεδάκρυσα. 

γ/. Τψ δντι δέ νΰν, είπερ άλλοτε ποτε, γέγονεν ή C 
θεσσαλονικέων πδλις αίχμάλωτος, καλ πολέμου δί-
χι καλ Βαρβάρων επιδρομής έσκυλήθη τών εαυτής 
κειμηλίων, δ τιπερ κράτιστον. Δοκεί μοι καλ δ έν 
μάρτυσι μυροβλύτης, τήν τού ^είθρου πλημμύραν 
άνακόψας έπλ μικρδν, τής οίχείας πόλεως έπιση-
μήναι τήν συμφοράν. Ό δέ τήν πόλιν περιχλύζων 
δεύτερος ποταμδς, ού τδ /5εΰμα τών λόγων χαλ τού 
Νείλου χαταράκτας απέκρυψε ν , έπαυσα ιο 0έων, καλ 
ό πολύς εκείνος φοΐζος έ σίγησε ν . Καλ νύν οί χθες 
χανδον έκροφούντες, καλ τψ μελιχρφ τού νάματος 
γλυχαζόμενοι, αύαλέοι σήμερον καλ περικαεις τφ 
πυρλ τής δίψης καμινεύονται. Διψήσουσι δ1 οίμαι καλ 
~ολύ τι μέρος τής οίκουμένης, δσοι τών τοΰ μάκα-
ρος ναμάτων έγευσαντο · οί μέν έκ τοΰ σχεδδν τής 

sianubus exciiabit gemitus, Si rursum fralernas 
asdes adire placueril, mihi occurrentem non videbo 
frairem nec rcibi fores pandentero; sed steti diu 
clamans ct poriatn pulsans, nec audivil ullus. 

2. Sed, ο pontificnm divinissime et sapienlis-
siine, Dunrquid quia manu tenena librura inde 
roentem notriebas, ad sonum non altendiaii; num-
quid quia scribebas ea qu* in gregi pacem resti-
luant, vel quia vitas obscuras acruiaius expliiabas 
velul aecrelissima, vel imperaioribaa lexebae eii-
comia aut aroicis exarabas epislolag (liis e«im iuae 
curae, lua soJlicitudo oontLnua ) tuam obsarasii ja-
naam ne lui turbentar labores ? Et inde nec me 
dignaris suscipere qui ad te velociier cucurri, co-
jus agpeciura ardenter opiabas, cai taeasain el le-
clulum paraveraa, cui non tanlum dclegebas reci-
piendos, sed ipsius ctiam animae portani aperiabag; 
nec accipere dignarts ipsam luam civiiatem, flebi-
libus ejus noa auditis gemiiibus quos tola nocle 
toiaque dic edit in tuo sepalcro. Quanlum ego 
ipse eam dolui quae tanlo spoliala ornatti laniaui 
suslulil aerumnam. Sicul navis eaepe mis^rius aum 
gubernalore deslitutai, sicut exercitus dace orbaii, 
ha ia corpore pulcbro ei specioso capui adenoptuai 
deflevi. 

5. Utique praeseoti tampore, eL unqiiam, captiva 
facta est Thessalonicensium cmtas, ei prater 
betlum, incursum Barbarorum suarum prc-
liosisaiina gemmarum fuil exula. Yidetur mibt 
ille inler martyres Myrostillans paululum suspenso 
flaxit prorsus odorifero, urbis signiflcaase exHium. 
Posterior urbem irrigaas fluvius, cujus sermonuua 
fluenio Nili ipsiu? cedunl cataractae; fluere desiit, 
et magnus ille fragor siluil. El nunc qui beri pleao 
oro bibenles arone mellifluo delectabantur, sicci 
bodie et torridi sitls igne uruntur. Silienl eiiam, 
nie judice, multi lelluris incolae quolqoot Beali 
noslri flueata gusiaverunl; ittni qui lingaa aurea 
propius gaudebaat, tutn qui procul echo petci-
piebanl. Non eriiin toniiru iadigniorserroouuui HItu.8 
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eoHo ifa ut a flntboe lerwe ad ftnea percrebrarel, Α ΧΡυσ*Κ άπυλελαοκδτες γλώττης, at δέ χαλ ictyfa. 
βι contradicer.e audeatos timidoi efllceret, necaori 
trcptdos aoribusmanus inserentes et quasi siupore 
(orpenfces, Nec sotras falgare obscurior ita ul ubl-
qae almui appareret at tot fulminaret qtioi circa 
audita non eapereirt; adeo tit quod de aposlolis 
protatum est : in omnem terram exivisae eonum 
eorom et in flnes orbia terras verba eorntn, efio an-
derem egrfegio isti appiicare lumini etvero Chrisli 
diseipalo. Terram quidem non erat percurrene neo-
perlegens civitaieg, aec ab alia in alteram iransiene 
proui maadaverat Dominus, nec fama alrgera eum 
tiblqtte circamferebat; habuil aalem Thessalonica 
gcribenteiu, arbea vero caetere, in quibus nomiulli 
Nuerarum altitnni et homanitate poliii, sermonea 

δεν τους ήχους δεχόμενο». Ουδέ f&p άτιμοτίρ* 
βροντής ή τών εκείνου λόγων ήχώ, ώς μή καλ έχ 
περάτων διαθέειν είς πέρατα, καλ τους άντιλέγβιν 
τολμώντας δειλούς έργάζεσδαι, χαλ περιδεείς τοίς 
ώσλτάς χείρας έπιτιθέντας, χαλ τδ έμβρόντητον 
ύποπτεύοντας. Ούδε δ <ρδδγγος αστραπής άμαυρ̂ -
τερος, ώς μή προφαίνειν απανταχού, ένίους δέ χαί 
πιμπρ$ν, δσοι περλ τήν άχοήν ούχ ευγνώμονες* 
ώστε καλ, δπερ ήν τοϊς άποστόλοις έξαίρετον, $1ς 
παχταν t\pr γήν έξεΛβεΐν τόν ρβόγγον αυγών, χαϊ 
τϊς τά πέρατα της οίκονμένης τά Ρήματα, ούχ 
άν έγώ φοδηδησοίμην χαλ τφ καλψ συναρμόσει 
τούτφ φωστήρι χαλ αληθώς τού Χριστού μαθητή. 
Γήν μέν γάρ ούχ ήν περιτρέχων, ουδέ τάς πόλεις 

ad ge convocabant, qui erant vere pennati velocifter Β άναμετρών, χαλ άπδ ταύτης *ρδς έτέραν μεταχω-
ad vocantee transmigranies. Igitur baec quidem ci-
vitaa dociorum Beaii nosiri gt.riptorum copia re-
feria csl, refefta etiam cmtaiam regina quae ejus 
ecrmones coHegit. Si vero ad allas iransieris, nul-
lum litierarum panicipem invenies Eustatbii Musae 
ignarum. Apud me adhuc mulii cpislolarum fascea 
multa repletl sapicntia et omnem maliliara ignomi-
aia aificienttg, quibus ego cdr gaepiug scio exstin-
xisse aesiuans et irotnodicam tHgiltiam ejecfase. Et 
omniao magigtri mibi apparebai liiterula. Nam non 
Uaium in lestimonium amoris exarabalur, sed 
eltam mafis iniamiam inurebat eft bonos rmrabatur. 
Alios qoldem vehetnenltas inaectabatur, qui urbeg 
lacenmt etecctesias acindunt; mundum vero defle-

ρών χατά τδ τού Κυρίου παράγγελμα · ούτε μην 
φήμη πτερυσσομένη πανταχού τούτον παρέπέμπε. 
Καλ είχε μέν Θεσσαλονικέων τδν λογογραφούντα, εί 
δέ λοιπαλ τών πόλεων, έν αΤς καλ λόγων τ ^φ ιμο ί 
τίνες χαλ φιλόκαλοι, μετεχαλούντο τους λόγους* καλ 
ήσαν δντως πτερίεντες, ταχέως πρδς τούς καλοδν-
τας μεταφερόμενοι. Ούκουν γέμει μέν ή πό/ις αύτη 
τών σοφών του μάχαρος συγγρ^Η-Ατων, γ έ μ ε ι & 
χαλ ή τών πόλεων βασιλλς, δθεν τούς λόγους 
έδρέψατο. Εί δέ χαλ πρδς ετέρας βαδίσειας, ούχ έν 
εύρήσοις τού λόγου μέτοχον τής Ευσταθίου Ηοΰσης 
άμύητον. Παρ* έμολ δέ άρα χαλ φάχελλοιπολλολτών 
επιστολών, σοφίαν τε πολλήν έμπεφορτισμένοι χα\ 
χακίαν άπασαν στηλιτεύοντες · ύφ* ών έγώ καλ θυμδν 

bat ln maligno positam quaienut iniqaUatibus u πολλάκις οίδα σβέσας φλεγμαίνοντα, καλ λύπης άμε* 
ftosiris perditam et inquinatum. τρίαν άποσεισάμενος. Καλ δλως διδασκάλου έφαίνε-
τό μοι τδ έπιστόλιον. Ουδέ γάρ είς αγάπης δείγμα μόνον έχαράττετο, άλλά καλ κακούς έλοιδόρει, χα\ 
αγαθούς άπεθαύμάσε. Καλ έτερων μέν έπετίμα ταίς άπληστίαις, ο! τάς πόλεις καταλωδώνται, χαί 
τάς εκκλησίας βεού λυμαίνονται · άπεκλαίετο δέ καλ κόσμον ούκ έν καλψ κείμενο ν, άτε δή ταϊς ήμ«-
τέραις άνομίαις συναχρειούμενον χαλ συναμαυρούμενο*ν. 

δ. Verum tanlum eloqaeniiae ei sapienliae dono δ'. *Αλλά λόγου μέν χαλ σοφίας ούτως είχεν δ χα-
Fpeciosus iste ponlifex ornabatur ui ejus liagua λδς ούτος άρχιερεύς, ώς τής αύτου γλώττης πάντα; 
omnes tiim musarum tum rbelorica? amici cape-
reniur, nec ceram auribus insererenl ad instar 
paviganlium juxia Sircuas, quo minus canlu deii-
perentur. Volebant aulem stalim post audilura 
pbire, et in ipsa inlerire jucunditale. Morum lepor 
el urbanilas probaque agendi ralio cui omaium 
velul isti, necnoft amabililag gravitatque sermo-
fium ? Aliis quidem aliud laudalorum donum, et 
qui duobus gaudet bic nobis oplimus vaideque 

έξηρτήσθαι φιλόμουσους άμα καΐτ φιλορήτορας, χε\ 
μηδέ κηρού δεϊσθαι ταίς άκοαϊς κατά τούς τά Σει-
ρήνια παραπλέοντας, ώς μή ταίς μελφδίαις ivaso-
μείνειεν. Ήθελον δέ τή άκροάσει καλ έπαποθανεϊν, 

' καλ αυτή συναποθανεϊν τ{ γλυκύτητι. "Ηθους δ 
κοσμιότης καλ χρηστότης τρόπου καλ προαίρε«ς 
έθελόκαλος τίνι τών απάντων ώς τούτφ καλ φίλον 
χρήμα καλ σεμνολδγημα ; "Αλλω μέν γάρ άλλο τι 
τών επαίνου μένων κατόρθωμα · δ δέ καλ δυσλν άρε-

niirnndus. Eustatlito aoiem prorsus omma oplima ο ταίνων άριστος οίτος παρ* ήμίν καλ θαυμάσιος, 
simul convenientia floreum perfecerunt paradisum 
onmibus viriotom formis refertum etconcinnaium, 
fruciibus maluris luxurianieai, ferentem eiiam 
lignum scientiae, muliere serpenieqae excepiis. Ο 
novas bic paradieus in quo invidfa quidem non erat, 
sed iiec quereia nec meudacium nequc aodiiasl 
Frucius etiam scieptiaB nequaquaiA probibebaiur, 
verom mu|li de eo epulati sunt et saturati, jubenle 
borlulano, nec a ISgno viiaB fuerunt interdtcti. Ca3-
t6raaatitem bortigratias quomodo explanarem do-
Jore coqcisgasfO mcps coetesiis! ο cor foriisAi-

Εύ-

αταθίψ δέ τφ πάνυ πάνθ' δμού τά κάλλιστα συνελ-
θόντα εύθαλή παράδεισον απετέλεσαν, πάσαις μέν 
αρετών ίδέαις περιδριθή καλ κατάκομον, χαρποίς 
ώραίοις ένευθηνούμενον, φέροντα δέ άλλά χαί τέ 
τής γνώσεως ξύλον, γυναικδς δέ δίχα χαλ θφεως. *0 
χαινδς οδτος παράδεισος, έν ξ) φθόνος μέν άπήν, ψι
θυρισμός δέ ούκ ήν, ουδέ άπατη καλ γύμνωτις! 
Ού μήν άλλ' οδδέ ότής γνώσεως καρπδς άΐίηγόρευτο, 
άλλ' έτρύγησαν μέν οί πολλολ, καλ είς κόρον Ιόρω-
ματίσαντο, τού φυτηχόμου κελεύοντος, χάλ ουδέ τοο 
ξύλου τής ζωής άπεχλ^^θησαν. Ti|v δέ λοιπήν τον 
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λείμωνος χάριν πως Αν άφηγησαίμην, ύπδ τού «ά> Α miim I ο toteilectws magnitudo! ο labiorum atmE. 
θους άναχοπτόμενος ; Τ β νους αίθριος! ώ φρένες 
«ερέμνιοι! ώ φρονήσεως μέγεθος 1 ώ χειλέων γλυ* 
χύτητε̂  μέχρι καλ μόνου προσρήματος ! ώ χείρες 
ζΐλαΐ μέν,χβτά τάς πρδς θεδν εκτάσεις, οΤς τό) λαφ 
τδν Κύριον έξηυμένιζον, χαλαλ δε χαλ τδν χρουνδν 
toj ελέους, δν πενομένοις έπήγαζον ! *Q χαλά πάν· 
Μ χα «ρδς έαυτά χαλ πρδς άλληλα, χαλ ώς λύρα 
Τ;; ή χιθάρα χαλώς πρδς άρμονίαν μίαν ξυναρμοζδ-
μενα! ΤΩ γλυχεία προσλαλιά χαλ βλέμμα προσηνές 
χαλ μειλί/ιον! ΕΙ δ' έστιν ού χαλ πρδς ένίους ύπε-
δριμύσσετο., άλλά ενταύθα τδ άρχιχδν ύπεραπολο-
γεΓται του$ε τοΰ Θαυμασίου, χαλ τδ τέως έγκλημα 
τοί; χατορθώμασχ συνεισέρχεται. *Ρά6δφ μέν γάρ 
ούχ Jjv χρήσασθαι τδν είς βαχτηρίαν ταύτην έγχε*-

ttittfs eiiam ίπ aoio verbo I ο manug pulcbrx ad 
Deum extentg quae Iteam populo placabam; pul-
cbrae ettaro ex foale migericordi* qui inde scaiu-
riebat indigemibug t Ο bona omnia tam in seipsis 
tam erga alia, ei quasi lyra vel citbara in uitam 
barmoniam coorcRnata! Ο dulcia loqoela ! ο ja-
eoade ei suavis ocale! Qui gi a BonnuJlis pnnclus 
iuerit, in boc pr*s«irtfm capite admtraiume om-
niao dignus esi, ei aceosatto in ejus- glotiam verti-
Mir. Nam uti tlrga non necesse erat ut advemrioa 
everieret, sed verbo ei aspeelo protervum sierne-
bat, f l sine hbore frangebat gtipptantatorem. Hoe 
el ChriaUia faeiebat cirea dtdlaquentee wi templo. 
Nullatn uinc proferafeat tacem omtiino acerbam vel 

p.d6ivxa χαλ τών έπιβουλευόντων έλάτειραν, λόγφ Β eoniumeKogam, ahre gubjeeiig noinrm, sivo prtnci « 
δέ χαί βλέμματι πλήζαι τδν άτακτοΰντα, χαλ άπόνως 
άρτιώσαι τδν ύποσχάζοντα. Τούτο δέ άλλά καλ δ 
Χρίστος έποίει περλ τούς άπαιδευτούντας άμφλ τδ 
ίερίν. Ού μή π) έον ήν έχεί τδ φραγγέλιον, ώς τότε, 
ταντελώς άνάλγητον χαλ άνεπιτίμητον, τοίς δέ αρ
χόμενοι; πάντως επιβλαβές, καλ ουδέ τοίς άρχου σιν 
αινέσιμον. "Η γάρ Αν χαλ δ παρά τδν νόμον παλαιδς 
Up/ων έμεινε ν άκατάκριτος, παρανομούσι τοίς υΐέσι 
μηδέ βραχύ ποτε δριμυξάμενο;· ψύ ταπεινώσεως 
δ Ιο; χατά τοσούτου πλήθους τών αρετών, οίς όπα-
Ul xb μεγάλαυχον I Ούτε γάρ τδ περλ της σοφίας, 
ούτε τδ τής συνέσεως υπερβάλλον, τδ τού βίου φιλό-
οο?ον, οδτ* άλλο τ% τών κατορθωμάτων ουδέν είς τδ 

pibua irrevereoa. Siue jadicio eondemaatits exiit 
io lega senlor iUe gacerdotum (Helias), qui nec 
lavit&r quideia fllloa delinquentea vituperavit. Ο 
bouiliialia altitndo in tania virtutum copia qaas 
gabaeqai eolei arrogantia t Necenim gapiemia, nec 
excelleng inieileciug, nec fila pbilosopbo congrua , 
nec qaiequam aluid commodonim illum in guperbia 
baratbniro prsecipitem ê git. Kaque dignitatis ma -
gmiiudo, aeque sedis nenor nee qu«cunque alia 
prsclara qaibas gortiii slipantur eam ioflare potae-
ruiu. Sed erat excelsas operiboa, oooacieaiia auiem 
bomllia, Interias qaidem magnua iia at quililiei 
mlelllgcna obfltupeat, el eum Libani lignis confe-

τ^ου βάραθρον αύτδν άπεχρήμνισεν. Ού μήν ουδέ Q rai; exterius vero parvus et abjecius ita nt occur-
τή^ αξίας Οψος, ούδ* ό περίδοξος θρόνο;, καλ δσα renlet dalnderat et ad eonteroplam indtaret. 

Τ'.ΐ; τά μεγάλα κληρουμόνοις παρέπεται, κατοφρυώ-
σαι τούτον δεδυνάμωτο· *Αλλ9 ή ν ύψηλδς μέν τοίς 
έργοις, ταπεινός δέ τφ φρονήματι, καλ μέγας μέν 
έντδς χαλ οίον άν τις έκπλαγείη κατανοήσας, καλ 
τοις τού Αιβάνου δένδροις συγκατάλεξε ιεν * έξωθεν 
δε μικρός τε καλ περιπέζιος, καλ οίος εξαπάτησα ι, 
χαι είς περιφρόνησιν πα ροκ ιν ή σαι τούς έντυγχά-
νοντας· Δορυφορία τε γάρ άπήν, καλ όπαδολ καλ κό-
Ιαχές ού παρείποντο. Μόνον τδ συνήθως προπορευ-
έιχενον φώς χαλ ή λαμπάς ή.προάγουσα τδν έν άρ-
χιερεύσι μέγαν έσέμνυν·, διδάσκαλος τής ένδον οΡ-
χοορούσης λαμπρότητος, καλ τού φωτδς τών έργων 
χροάγγελος, Εί δέ καλ πλουτείν ήγάπα, εί δέ καλ 
σωρούς χρημάτων έπεστοιβάσατο, ζητεί τήν έξ υμών . 
μιρτυρίαν, οίς ήν άελ καλ σύνοικος καλ συνόμιλος. 
Τί δέ ; λημμάτων έπληρούτο τάς χείρας ; Τί δέ; 
ξενίοις χαλ δωροις έχαιρε ν, ώς καλ τά πνευματικά 
τοίς βουλομένοις έστιν δτε καταχειρίζεσθαΐ· καλ 
μολύνε.ν χείρας άθέσμοις λήμμασι; Καλ τίς ούτω 
ψευδοεπής. χαλ θρασυ στο μος, ώς έπιθα^^ησαι 
τοιούτφ ^ήματι, καλ τδν σπίλον έπιτρίψαιτφ καδα-
ρφ, καλ τδ φώς όνομάσαι σκότος, καλ τδν λυχνίτην 
χαλέσαι χάχληκα; «Χείρες γάρ ήσαν εκείνου λείαι 
μέν άελ καλ καδαραλ μετά της Ιακώβ Απληστίας * 
μεταπλάσαι δέ ταύτας είς τδ άμφιλαφές ούχ· ήν-
έοχετο, ώς άν τδ αληθές έπικρύπτοιτο. Φύσει γάρ καλ 
το έπίκλοπον έμίσει, καλ τδ δόλιον άπεστρέφετο. 

Quippe salelliies aberairt, necnoa comitas et adula-
larea nunqoam eequebaatur. SoiiUfm aatem aolum 
praeiens luroen et lampaa anteoedena iUom inter 
ponltficea raagiium Uluetrabat, magiatra inleraaa 
clatiiaiig, e& lueigoperuni pmmintia, Quod si dl-
tegeere amabat, ai opum acervog congregabat, 
veatrura pegeit tesliroonium inier qnog gemper 
vjxii, gemper convergatug eat. Qaid ergo? muneri-
bus manug implevit ? Quid ergo ? Oblatia donigque 
deleclabatur Ua ut gpiritualia voleniibua pretio 
iradiderU el ilKcitia lucris mamig polluerii? Sane 
quig adeomendax et insolene ut laliler loqui aadeat, 
ei gordem nundiiia* immitut, et lucem appeitet 

> lenebraa, et iaeem vocet caligiaem ? Manus enim 
Hbiie erant la?veg et pur» cum cupidiiaie Jacob. 
Eaa in ancipiii extendere noo patiebatur ot veritas 
caelaretur. Nam natura fraudem oderai ei dolum 
avergabatur. Ei ai qnig unqaam Ipal talibus gan-
deiig eatenderetur, buic in taimicum veriebatur, et 
pcrfecto odio oderat enm. tpge eniro in innocemia 
cordig in medio domm ambutabat, nec a juveniuie 
ambagibag et circukibag fuit d«teclalue, necjanuas 
divitnm magis qoam doctorum pulgavit. Sed quaai 
aenem hooorang veritatem quam cum Deo coafere-
bai, facienies mendacium oderat et conira proxi-
mum gecreto maledicenieg et marmurantea inse-
clabatur. 

Καλεί ποτέ τις αύτφ τ>ίς τοιούτοις χαίρων έπεφώρατο, είς έχθρδν έγένετό οί, καλ μίσος τούτον έμί* 
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σε: τέλειον. Α Οίος μεν γάρ Ιν ακακία καρδίας έν μέσω τής οΙκίας διεπορεύετο, δσψ προδδοις τε xit 
περιόδοις ούχ ένησμένιζεν έχ νεότητο<:, ουδέ θύρας πλουσίων μάλλον ή τών λογίων έξέτριβε. Πρε

σβεύων δέ άλλά καλ τήν άλήθειαν, χαλ άγων ίσα θεώ, τους ποιούντας παραβάσεις έμίσει, χσΛ του; λάθρα 
τού πλησίον καταλαλούντας χαλ ψιθυρίζοντας έζεδίωχεν, 

5. Ο quid tui prius deflebo, frtler diviiiissiroe? Α ε'ΛΟ τί σου πρώτον άποκλαύσομαι, θειότατε άδελ-
Quid tui lacrymabo posterius ? Gravilatem et pbi- φέ; Τί δέ σου δακρύσω δεύτερον; Τδ εμβριθές χα\ ot. 
losopbiam, vel socielatem atque charitatem ? linguae 
prudenliam, aut suavitaiem et graiiam ? pontificia-
lam bonorem, aut politicam coaversationem Τ Oui-
nia eaim siroul collecla qu« bominem adornanl 
inicr ae optime coordinaia temperaali ei in compo-
siiioaem perfecisli quaai arie efformant omnia 
generis flores atqua colores. Ο quaatae graliae ! ο 
quantus dccor, quanlaeque Tirtules I ο vir etiam 
aaie fiaem beaiificatus, et post ftimm propter ja-
ciuram quidem deflelus, sed propter virtutes cele-
bratus l Ο juventus gloriosa I ο senectus concinendal 
Nam Juveneiu liabuit eum litterarom civiias, Con-
aiaminopolis, ot omnis juveotus iiileris dedila 

λόσοφον, ή τδ κοινωνικδν χαλ φιλάλληλον ; Το σώφρον 

τής γλώττης, ή τδ γλυκύ τε χαλ χάριτν.Τήν Αρχιερχ. 

τιχήν εύκοσμίαν, ή τήν πολιτικήν έπιφάνειαν ; Π ί :a 
γάρ δμού συλλαβών, δσα τε δντως κοσμούσιν άνθρω-
πον, άλλήλοις ταύτα καλώς συνήρμοσάς τε καλ συνε-

κέρασας, χαλ είς οίχονομίαν έξετελέσθης, ήν τεχνι

κώς έ μόρφωσα ντο παντοδαπά χαλ άνθη χαλ χρώμα

τα. Ό τηλιχούτων χαρίτων! ώ τοσούτου κόσμου 

καλ αρετών ! ώ άνθρωπος καλ πρδ τελευτης δντω; 

μακαριζόμενος, καλ μετά τελευτήν δ»ά μέν τήν ζη-
μίαν θρηνούμένος, διά δέ τάς άρετάς έξυμνούμενος! 

rQ νεότης περίδοξος! ώ γήρας άοίδιμον! Ακμά

ζοντα μέν γάρ εΤχέ τε ή τών λόγων πόλις, ή Κων-
circa illum; Musarum veiut templum erat; alia ^ σταντίνου, καλ ή φιλόλογος νεολαία πάσα τζρ\ αύ

τδν, καλ ή ν μου σείον αντίκρυ ς τδ δω μάτιον, άλλη 
τις "Ακαδημία καλ Στοά καλ Περίπατος. ΚαΙοΤς φ 
έχορήγει γραμματιχήν χαλ μέτρα χαλ ποίησιν, το· 
σαύτην έχων τούτων τήν έπιστήμην, ώς μηδέν των 
άρξαμένων σφών ευρέσεως άπολείπεσθαι * ο:; & 
τήν'γλώτταν ήχόνει, £ητοριχώς έξηγούμενος, χαλ 
Αλλους άλλοις ένήσχει χαλ παιδεύμασι χαλ μαθήμα-
σιν. "Οθεν χαλ κλέος έσχεν ευρύ, τοίς απάντων χεί-
μενο; στόμασι. Παραμείψας δέ τδν νέον, χαλ είς ύ 
τής άρχιερωσόνης δψος άναδραμών, τί δει «otta 
λέγειν ; ΕΤς έν άρχιερεύσιν, εΤς έν <»οφοίς δ βεεα-
λονίκης παρά πάσινάνεκηρύττετο. Καλ νύν μεν ά«-
λιπόντα τδν βίον θρηνεί μέν δ λογικές χορός έπα;, 

qu.Tdam Academia, Porlicusve et Peripalctieorum 
deambulatorium. Aliog quidem introducebat in 
grammaiicam , in melra aique poesim, tanta de 
illia scieittia praeditus ut nullo modo ab earum 
excogiintoribua euperatus fuisset; alios vero lin-
guam docebai, ad rbeloricam ductoe, ei alioa aliis 
exercebat tum insiitulionibns iam doctrinis. Sed 
€0 juventam transgreseo, et in ponttflci* dignitalia 
aUiludinem ascendenle, quid necesse plura dicere ? 
Unns in pontilicibug, unae in sapieniibus Tbessa-
lonicensis episcopus ab omnibus praedicabatur. Et 
naac vita defunclum ploral totus dociorum cliorus, 
«l aotplius istis sapientea ejus dlscipuli; piorat 
eliara ordo ponti6cura suo ornamenlo, suo decore Q καλ τούτων πλέον οί σοφολ μαθηταί · θρηνεί δέ τα\ 
exutus, el ampliua istis ego ejua annib sequalis et 
educationis aocius necnon studiorum condiscipulus, 
qui omne juventulis tempus cuu ipso in eadem 
domo conversalus transegi; ei ul omnia In uao 
colligam, in uuam ambo aninaam contiruiali sumua 
et congluiinati. 

6. Ha?c manibu8 lais libamus, ο divum et mihi 
amicissimum caput. Hasc eunl qoae tibt lingaa 
sodalis dilecla offert, quam olim loquentem ama-
bas, nunc vero dolore ;irdenlis ejus aon misereris, 
nec ex sinu patriarch» in quo portaris roscidam 
gutiulam nubia emittis trisiiiue igne aesluanlibus. 

Accipe ergo hnec a riobis» pauca quidem ac spt- D 
riiu anbelante composiia. Uuomodo enim eqao 
quis Uisidens stylum exerceat?qui capiie dotene 
et annia gravis aniictim morte ereptum digae fleam ? 
Nos quoque aliquando terrae crediios aniici dircum-
glabunl mulii, sed nulla vox qaalis tua fuit, nos 
celebrabit: el boc quidem priori calamjiati secua-
duin addiiar infortuuiunu 

δ τών αρχιερέων κατάλογος, δν είχε καύχημα η\ 
κόσμον άποβαλών, καλ τούτων πλέον έγώ ό συνηλι-
κιώτης καλ σύντροφος, δς καλ μαθημάτων συμμε
τέσχον αύτψ, καλ τδν πάντα τής νεότητος χρόνον 
συνηυλίσθην τε καλ συνέζησα, καλ ίνα συνελώ* εί-
πω, είς μίαν άμφω ψυχήν συνεχράθημέν τε χαλ 
συνεδέθημεν. 

ς*. Αύταί σοι κει μένω παρ' ημών αί χοα\, θείε 
καλ φιλτάτη μοι κεφαλή. Ταύτα σοι τά της φιλου-
μένης γλώττης καλ ήλιχος έναγίσματα, ήν παλ« 
μέν λαλούσαν ήγάπας, νύν δέ τψ πάθει φλεγομένην 
ούχ ελεείς · ουδέ άπδ τού φέροντος σε κόλπου τοΰ 
πατριαρχικού χαλ δροσόεσσαν ^ανίδα έπιπίμ«»ί 
ήμίν φλογιζομένοις τψ τής λύπης πυρί. 

Σολ μέν ούν ταύτα παρ* ήμίν, ολίγα μεν χαλ 
τού δρόμου άσθματι μιχρού συμπνιγόμενα* 
γάρ χαλ έφ' ίππου βαίνων τις καλ λογογραφήσειεν; 
πώς δέ χαλ δρόμψ κεφαλήν τεινόμενος, χαλ γτρ? 
καμπτόμενος, πρδς άξίαν θρηνήσει τδν φίλον «ί-
μενον; ημάς δέ μετά σέ κείμενους φίλοι μέν ία* 
πολλολ περιστήσονται, γλώσσα δέ πάντως οδ *ερ<-
λαλήσει τδν τύμβον, οίαν τήν σήν έγνωρίσβμ€ν· 
Καλ έσται μοι καλ τούτο μετά τήν νύν συμφορά 
δυστύχημα δεύτερον. 



ANNO CONTROVERSO. 

1ΠΜΙΗ MELiSSl 
NOTITIA. 

(Ex Bibliotheca Grfeca Fabricii, tom. VIII.) 

Post Joannera Damascenum Anlonins, qui a studio cotligendi Melissa sive Apis diclus 
est, locos coramunes sententiarura e secris, ecclesiasticis et externis scrintoribus, sub ti-
iulis cLxxri digessit duobus lihris. Prodierunt priraura Gr&ce cum Theophilo contra Au-
toljcum et Tatiano conlra gentes, locisque communibus S. Maiimi, de quibus supra 
diii, curante Conrado Gesnero, qui Latinam quoque versionem ad voluminis calcem sub-
jynxil, Tiguri 1546, fol. Versio Antonii Meliss» partim eidem Gesuero, partim JoanniRi-
bitto Sabaudo debetur. Eamdem habeo excusam separatira, Anlwerpiae 1560, in-12. De 
aliis edilionibas quibus Antonii collectanea Maximo ve! etiam Stobteo adraista feruntur, 
in Maximo et Stobfflo jam dixi. In pr&senlt tantum raonebo de ffilate bujus Antonii rem 
DOQ esse plaae exploratam, neque exinde quod Theophylactutn laudat, statim eum cum 
Clariss. Caveo ad medium saeculura duodecimum rejiciendum esse duxerim. Theophylac-
lus enim qui ab Antonio citatur noa est Theophylactus Bulgarorum archiepiscopus, sed 
Theophylactus Simocatta, sseculi seplimi scriptor, qui claruit ultimis Heraclii imp. tem-
poribus*. Antonium Melissam, Joannis Damasceni discipulum appellari video a Paulo 
Colomesio p. 136 Observationum sacrarum, nescio an proprie hocita volente intellecium, 
an lantum eum ita appellante ideo, quod scribendi genus idem post Daraascenum imiia-
tus fuiu 

EDITORIS PATROLOGIM MONITUM. 
Fr. Combefisius tom. Η operum S. Maximi, ubi ad ejusdem loco$ communes prctfotur, 

valde Gesnero medico succenset quod is Maximi tt Antonii opus sine distinctione con-
getterit. Addit *e, post frustra quasitam Antonii peculiarem editionem Antverpiensem 
anni 1560, α Joanne Ribitto curatam, ad codicem ms. recurriae cujus ope Maximo sua asst-
rarif, aliena sustulerit. Restabat igitur ut in hac nova Antonii editione eo$ locos Antonio 
redderemus quos ipsi Combefisius, eo$ omittens, reliquerat. At eum in manus noslra$ venerit 
Joannis RibiUi eaitio qwe genuinum Antonii textum, sid Latine tanlum, continet, nobiseam 
lucem atluiit quam Combefisius $ibi deesse dolebat> et jam nihil aliud pensi hubuimui quam 
Grwca tx ediiione Gcsneri expre$$a Latinii juxtaporure. E D I T . 

ANTOPUI MONACHI 
[ C 0 G N 0 M E N T O MEUSSJE 

SENTENTIiE SIVE LOCI COMMUNES 
EXSACRIS ET PROFANIS AUCTORIBUS COLLECTI. 

ΑΟΓΟΣ A \ | Α SERMO 1 [al. CLX]. 
Περί χΐστεως καϊ ευσέβειας είς θβόν> καϊ δτι De fid$ et pietale in Deum, εί quod omnibus bonis 

χατχός άγαθου ύχερέχονσιν, όχιρίχα μάλιστα antecellant, quando maxime per bona opera re-
διά ζώτ ίργων άναλάμχονσιν. splendent. 
Έγένετο μεΟ' ημέρας , ήνεγκε Κάϊν άπ6 τών 1 ilen. ιν. Et factum est post dies, obtulit Cain 

χαρπών της γής θυσίαν τφ Θεφ. Κα\ "Αβελ ήνεγκε dc fnictibustcrr*sacriaciuai Dumino. Et Abel oblu-
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lit et ipse de priraogenitis ovium suarum et de 
adipibus earuro. Ei respexii Deus ad Abel el ad 
manera ejus. Ad Gain aulem ei ad sacrificia ejua 
non attandit. 

ton.v.Etplacait EnochDeo,et no» iftvtrtiabaliir, 
quia Iranstulit illum Deus. 

Gen.vi. Noe inveniigradam coram Dornino Deo. 
Ibid.Et reciiNoeoinnia, quaecunque praec*pit ei 

Deus, sic fecit. 
Jbtd. Noehomo jastua, perfectusexsistens fn gene-

ratioue sua. Deo placoit Noe. 
Gen. xvii. Dixit Dominue Deas ad Abraham : Ego 

auin Dominas Deusluus, complace coram me, eleelo 
irreprebenaibilia. 

£<m. xv. Credidii Abrabaoi Deo, ei repuiatum est 
iUlad justUiam. 

Exod. χχ· Ego sum Dominas Deue tuut, qui eduxi 
le de lerra iEgypti, de domo servUutis. Non eroat 
tibi dii alii prseler me. Non facies tibi idolum, ne-
qwcullius simulacrum, qnaecunque in coelo surstim, 
el quaeeajique in terra deorsum, el quaecunque in 
aquia aub lerra. Non adorajbis ea, neqae eervies eie. 

DeuUr. x. Dominum Deum luum timebis, et Slli 
*oli aervies, el illi adba?rebis, et 1n nomine ejus Jura-
bia. Ipae glorialio tua, ipse Oeus tuus. 

Jbid. Et nune, lerael, quid Dominua Deue tuus 
petit a te niei ut limeas euni, ui ambules in oroni-
bus vils ejns, et diHftag βτχπτ, et ecrvtat t̂ omtno 
Deo luo, ex tolo corde lua, el ex loia anima lua ? 

Μ.χχτ ί ι · · Ecce pletas eat eapientia. 
Psal. xxxu.jReclaniesi verbom Donaini, ei omnia 

otperaejusiu flde. 
P$aL c. Oculi mei ad ildeUs terrae, ut sedeant ipsi 

macaui. 
Sutomon. ExbibiUm el cerUra Qdem aanunliai 

Jaaiue. 
Prov. i . Pielas In Deum initiuip eenaus vcl aa-

pieniia». 
Prov. xv. Pesideria pioram detectant animas. 
Osee, vi. Misericordiam volo et non aacriftcium, 

2 ct nolitiam Dei magie quaiu hok>causla. 
Jsa. xxvi. Via pioruiu retia ei paraia eec. 

Pii prudenter consalueruni, et conaftiam lltud ma-
net. 

Jerem. v. Si esi qui fatiat μκΐιάυιη ct qnauil II-
dem, propitius illi ero, dicit Dominua. 

Sop. i . Diligile; justitiam, qui jtidicatis terrara ; 
eeniite deOomioo inbontlate, et in aimpliciute cor-
dis quaerile illum : apparet eaim iis, qai illi non diffi-
dunt. 

Eecll. XLIV . Ommarn polentissima e&t pietag. 
Eccli. xxm.Tbeaaurusnunquam perilurus limor 

Domiiii. 
Crede Deo, et recuperaou us. 
£cc/^4i.Oonuni Domini permanet cum piis. 

Β 
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Α καλ αύτδς, άπδ τών πρωτοτόκων τών προβάτων αύ. 
αύύ, χαΛ άπδ τών στεάτων αυτών κα\ έπείδεν δ βεος 
έπλ Άβελ, καλ έπί τοίς δωροις αυτού, έπ\ δέ Kilv 
χα\ έπ\ τ^Τς Ουοίαις αυτόν ού προαέαχεν. 

Ένώχ εύηρέστηοδ τφ Θεφ, χα\ ούχ εύρίσκετο, 
διότι μετέθηχεν αύτδν δ Θεός. 

Νώε εύρε χάριν ενώπιον Κυρίου τού θεού. 
Κα\ Iποίησε Νώε πάντα δσα εΐπεν αύτφ Κύριος t 

θεδς, ούτως έ ποίησε. 
Νώε άνθρωπος δίκαιος ών, τέλειος έν tf, γενεά 

αυτού. Τφ θεφ tύηρέστησε Νώε. 
Εΐπεν Κύριος δ θεδς τφ Αβραάμ, c Έγώ είμι 

Κύριος δ θεός σου, εύαρέστει εναντίον μου, κζΐ 
γίνου άμεμπτος. » 

Έπίστευσεν Αβραάμ τψ θεφ, χα\ έλογίσθη αύτφ 
atf δικαιοσύνην. 

c Έγώ είμι Κύριος δ θεός σου, δ έξαγαγών σι ίχ 
τής Αίγύπτου, έξ οίκου δουλείας. Ούκ Ισονταί σοι 
θεο\ έτεροι πλήν έμού. Ού ποιήσεις σεαυτφ είδωλον, 
ουδέ παντδς ομοίωμα δσα έν τφ ούρανφ άνω, χαί 
δσα έν τ% γ ) χάτω, καλ δσα έν τοίς ύδασιν ύποχάτω 
τής γής. Ού προσκυνήσεις αύτοΤς, ούβέ μή λατρεό-
σεις αύτοίς. > 

Κύριον τδν θεόν σου φοβηθήση, καλ αύτδν λατρεύ
σεις, καλ πρδς αύτδν κολληθήση, καλ έπλ τφ ονόμα
τι αυτού όμή. Αύτδς καύχημα σου, καλ αύτδς θεος 
σου. 

Καλ νύν, ΤσραήΧ, τί Κύριος δ θεός σου απαιτεί 
παρά σού, άλλ' ή φοβείσθαι αύτδν, καλ πορεύεσβει 

Q έν πάσαις ταΤς όδοΤς αύτου, καλ αγαπάν αύτδν, χαί 
λατρεύειν Κυρίψ τφ θεφ έξ δλης τής καρδίας σου, 
καλ έξ δλης τής ψυχής σου ; 

Ίδού ή θεοσέβεια έστι σοφία· 
Ευθύς ό λόγος τού Κυρίου, καλ πάντα τά έργα 

αυτού έν πίστει· 
Οί οφθαλμοί μου έπλ τούς πιστούς τής γής, τού 

συγκαθήσθαι αυτούς μετ' έμού. 
Έπιδεικνυμένην πίστιν άπαγγελεΤ δίκαιος· 

Ευσέβεια είς θιδν άρχή αίσθήσεως. 

Έπιδυμίαι ευσεβών ήδύνουσι ψυχάς. 
Έλεον θέλω, καλ ού θυσίαν, καλ έπίγνωσιν θεού, 

ή ολοκαυτώματα. 
Β *Οδσς ευσεβών ευθεία έγένετο καλ παρεσχιυα-

σμένη. 
Οί ευσεβείς συνετά έβουλεύσαντο, χαλ αύτη ή 

βουλή μενεΐ. 
ο Εί έστι ποιών πίστιν, ΙΧεοις Ισομαι αύτφ, ι 

λέγει Κύριος. 
Αγαπήσατε δικαιοσύνην, οί κρίνοντες τήν γήν, 

φρονήσατε περλ τού Κυρίου έν άγαθότητι καρδίας, 
καλ έχζητήσατε αυτόν. Εμφανίζεται γάρ τοίς μή 
άπιστούσιν αυτόν. 

Παντδς δυνατωτέρα έστλν ή ευσέβεια, 
θησαυρδς αδιάπτωτος ή θεοσέβεια· 

Πίστευσον τψ θεψ, χαλ άντιλήψεταί σου. 
Δόσις Κυρίου παραμένει εύσεβέσιν. 
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Αιήγη̂ ις εδαεδους διά παντδς σοφία. Α E c c i * - ^

 o r a t t o n e , a M Mpleaaia. 
Έν στόματι ευσεβών πληδυνΟήσεται άνθρωπος· 
Άνθρωπος ευσεβής έν σοφία μέν**, ώς δ ήλιος· 

Πίστις είς «δν αέώνα σταθή σεται. 
'Αμήν αμήν λέγω ύμίν, έάν έχητε πίστιν ώς κόκ-

χον σινάπεως, έρβίτβ τψ δρει τούτφ * Μετάβηθι έν-
«ΰβενέχεί, χαλ μεταβήσεται. 

'Αχοχριθελς δέ Πέτρος βΐ«» τψ Ιησού* Ιδού 
ήμβές άφήκαμεν «άντα, χαλ ήκολουθήσαμέν σοι * τί 
έρα Ισται ήμίν; Ό δέ Ιησούς είπεν αύτοίς* 
« 'Λμήν αμήν λέγω ύμίν, δτι ύμείς οί άκολουθήσαν-
τές μοι, έν τή παλιγγενεσία, δταν καθ ίση δ Υίδς του 
«νΟρώπου έπλ τού θρόνου δόξης αυτού, τότβ χαλ 
ύμείς χαθίσεσθε έπλ δώδεχα θρόνους , κρίνοντες 

Ιιι ore piorum mulliplicabUur laaa. 
EecH. xxvii. liemo pius in tapianija pwaitiK» al 

aol. 
Ecclu X L . Fides ln sseculam atabil. 
Matih. xvu. Amen dteo vobw, siliabueritLa fidein 

utgranum sinapie, dicetis moaii Jiuie: Traoai hiwc, 
et iransibit. 

Maiih. xix. ^Tunc respoadens Petrue, dixii ad 
Jeeum : Ecce noe reliquimus omuia, at seeuti su-
mua te : quid ergo erii nobia! Jesua auteia dixit 
ilHs: Amen dico vobia, quod voa, qui sefculi eslis 
me, iu regeneraiioue, oum saieru Filiue bonainis 
in aede majesiatie euae, aedebilia ei vos auper «bdea 
duodeciui, judicaoies duodecira iribus Israel. Et 

ώς οωδεχχ φυλάς του Ισραήλ. Καλ πάς δστις άφήχεν Β ο™"»* qni roliquerit domos, aut fralras, aut eororee, 
οίχίαν, ή Αδελφούς , ή άδελφάς, ή πατέρα, ή μη
τέρα, ή γυναίκα, ή τέκνα, ή αγρούς ένεκεν τού 
ονόματος μου, έχατονταπλασίονα λήψεται, καλ ζωήν 
αιώνων κληρομήσει. > 

Ούτως ήγάπησεν ό βεδς τδν κόσμον, ώστε τδν Υίδν 
αύτοΰ τδν μονογενή Ιδωκεν, ίνα πάς ό πιστεύω ν είς 
αύτδν μή άπόληται· 

ι Ό πιστεύων είς έμέ, τά έργα & έγώ ποιώ, χά-
χείνος ποιήσει, καλ μείζονα τούτων ποιήσει. » 

ι Μακάριοι οί μή Ιδόντες χαλ πιστβύσαντες. > 
Έαν ομολόγησες έν τψ στόματί σου, δτι Κύριος 

Ιησούς Χριστδς, χαλ πιστεύσης έν τή καρδία σου, 
5u 6 βεδς ήγειρεν αύτδν έκ νεκρών, σωδήση. Καρ
δία γάρ πιστεύεται ·ίς δικαιοσύνην, στόματι δέ c crediiur adjufciiiiam, ore autaio fit confeaaio 

aut patreai, aul matrem, aut filios, aul agros pro-
pter nomea naevm, centuplum ac«jpict, et viue 
«leraa aortietur b&redUatonu 

Joan. ui . Sic Deue dilexU muaduoi, ut Filiitm 
auuin uaigeniium darat, ut omais qui credit in eum, 
in lenebrienoamaaeat. 

Joan. xiv. Qui credil in me, opera qwe ego facio, 
ei ipse faciet, et roajora bis facieU 

Jvan. χχ· Beati qui noa videruat, et crediderunt. 
Rom. χ· Si confeasua fuaria ore iuo Dowinam 

Jeaui» CbrisUim, el crediderts ia carde luo, quod 
Deus illum excilavit a mortuia, salvaberis. Corde 

ομολογείται είς σωτηρίαν, 
Έν Χριστψ Ιησού ούτι περιτομή τί έστιν, ούτε 

έχροβυστία, άλλά πίστις δι' Αγάπης ενεργούμενη. 
Έστι δέ πίστις έλπιζομένων ύπόστασις πραγμά

των, έλεγχος ού βλέπομενων. 

Χωρίς πίστεως αδύνατον εΰαρεστήσαι. Πιστεύσαι 
γάρ δεί τδν προσερχόμενον τψ βεψ, δτι έστι, καλ 
τοίς έχίητούσιν αύτδν. μισδαποδότης γίναται. 

Χάριτί έστε σε σωσμένοι. 
Γύμναζε σεαυτδν πρδς εύσέδειαν. Ή γάρ σωμα

τική γυμνασία πρδς ολίγον έστλν ωφέλιμος* ή δέ 
ευσέβεια πρδς πάντα ωφέλιμος έστιν, έπαγγελίαν 
ίχουσα ζωής της νύν καλ τής μελλούσης. 

Ή πίστις έάν μή δχη έργα, νεκρά έστι χαδ1 έαυ-
τήν. * 

Σαουδάσατβ διά τών παλών έργων βαβαίαν υμών 
τήν κλήσιν καλ έχλογήν ποιήσασδαι. Ούτως γάρ 
ήμίν πλουσίως έπ^χορηγηθήσεται ή είσοδος είς τήν 
αίώνιον βασιλείαν τού Κυρίου ημών Ιησού Χρι
στού. 

Ώσπερ οί βλέποντες τδ φώς εντός είσι τού φωτδς, 
καλ τής λαμπρότητος αυτού μετέχουσιν · ούτως οί 
βλέποντες τδν βεδν έντδς γίνονται τού βεού, μετέ
χοντες αυτού τής λαμπρότητος. Ζωής ούν μεθέξου-
σιν οί όρώντες βεόν. 

Οίστις ήγείσθω ιών περλ βεού λόγων * πίστις, χαλ 
μή απόδειξες* πίστις ή υπέρ τάς λογικάς μεθόδους, 

ad aaluteifi. 
Galat. ν . ln Cbriato Jeau aec cireumoiwo estnec 

pr*p4iiiuin, $ed iidee per cbaritalem operaua. 
Hebr. n . Est auiem fides rerum sperandarum 

6vbstaD4ia,etargumeuittDi «oruin,qutt /ioo videa-
ler. 

Ibid. Sine fide fieri oon potes(,utquis illi placral. 
Nam qui aceedil ad Deum, bunc credere oportet, 
quod Oeue ait, et quod remuaeralor sit quareutibus 
3 ipsum. 

$pke9. ιι. Graftia ealis eervaii. 
i Tim. iv. Exerce lemetipsum ad pietatem. Nam 

corporalis exerdUlio paululum hal«t uiiliuiis :at 
pialas ad onnfa ulliii «sl, ut qua3 pronissiones ha-

D beat vitae praesealjs et futurae. 
Jacob. u.Fidee, si facta noii babaeril, martua esl 

per ae. 
II Petr. i . Opeitfl) daie, ut vocaiionem cl ele-

clienem vestram Armam effieialis. Siquidan ad hunc 
modmn abuade submiDietrabiUir vabie fiuroitus in 
seieraam regnuntDomini iiostri Jesu Cbmti. 

lreumi. Qnemadmodam qui leman intuaiaur, in-
tra lumen suni ac ejus spleudore frquntur ; eic 
qui Deam videai, inlra Deum exaisiuni, eplendorU 
ipeius pariieipea. Viiaa ergo pariicipta erani, qui 
Deum videnu 

Ba$\ui. Fidea corum, q » de J)ao dicujijUir, dux 
ait; fldea, ei nou demontiratio; Ildes, qaae oaioem 
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rationif methodomsapernns mentem ad consenstiro 
et approbationem trahit. Fides, inquam, non geo-
metftca atiqua necessiiate, sed Spiriius eflfectu et 
operalione animis innascens. 

Tbeologtae mysterium fidd nihil solliciie inqui-
reatie assensionem requirit. Deum enim esse 
oinnino credendum est; quid vero ille sit, nequa-
quam inquirere aui disputare convenit. Denique si 
fidesearum rerum, qusesperanlur, substaniia est, 
el argumenlum eorum quae non apparent, ne con-
tenderis ea nunc videre, quae procul dissiia eunt, 
ncque in dubium vocaris ea quae speraatur, eo quod 
ipsa cognitione nondum assequi queas. 

Fides esl asseneus de iis quae audilu percepil, 
nihil ambigens, cum certa persuasione veriialis ea-
rnm reruin, qu« Dei graiia praedicaia» suni. Hujus 
exempluai aui epecimen exhibuit Abrabam, qui 
juxta Scripiura taslimoniam non dubitavil per in-
credulilaiem, sed fide couflrmatus est, Deo gloriam 
tribuens, et ceria animi fiducia persuasus, quod 
quae promisit Deus, eadem et prseslare possit. 

Greg. Tkaumaturgi. Pr&cipuam pieiatis curam ha-
bere convenit, quam uon immerilo virluium pa-
renlem nomiaani. HJDC enim omaium virioium 
priaciptum et flnia est. 

Ut Deum et causam omnia coatiaentero efikien-
temque cognoseamug, tum visu tum natur» lege 
docemujr: illo nimirum, dum res visibiiesel solidas 
apeciat ; hac vero, dum ex visu cogniiia et ordine 
dispositis suramum ducem et opificem considerai. 

Tecto pulsa et sub dio agens fides, 4 euniptuoea 
impletaie praesUntior est, et Ires ia nomine Domini 
cougregaii, mullis divinitalem negantibus antecel-
luni. 

Nibil coram Deo «que magniiicum est, atque 
aermo purue,et veriiatis dogmalibus perfecia anima. 

Sola pietas stabile et ilrmum bonnm esi. Qaod 
euim acquisitu impoasibile esl, idem propter invi-
diam iacredibile etiam judicaiur. Alqui profanae 
mentes nullam rem, qaae booa et lioneaia eet, ude 
diguam exieiimaiu. 

Chryiott. Hocfidei maximeproprium est, rationce 
eorura qu* flunt uoa inquirere, aed obieaiperare 

'prsescriptie. | 
Pium et lidelem yirum tam flrmo ei ceastanti 

erga Dei promissiones animo praedilum esse opor-
tet, ut licet sibi ipsis contraria esse videaniur quae 
fiuai, no sic umea vel animo iurbari possit, vel 
de eveniu desperet. Fideleai Abrabam ilaque inspi-
cito, qualem nimirum promissiunem ipseacceperii, 
et quasnam ipse facere coactus sii. 

Fides virtutttin mater, coroaa el perfectio est 

Athanoiii, Melius est dubilalionem obortam si* 
lentio repriuiere et credere, quam propier dubiia-
tioneni diffidere. 

Greg, Omne quod crealum esl, extra divinarn na-
turam atu eseeutiam esse jndicare edocti sumus : 
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Α τήν ψυχήν είς συγχατάθεσιν έλχουσα · πίστις otyl 

γεωμετρικαίς άνάγχαις, άλλά ταίς του Πνεύματος 
ένεργείαις έγγινομένη. 

Τδ τής θεολογίας μυστήριον τήν έχ τής αβασάνι
στου πίστεως επιζητεί συγχατάθεσιν. Πιστεύει 
γαρ δεί δτι έστι βεδς, ούχλ ζητήσαι χαλ λογοασγη. 
σαι τδ, τί έστι. Καλ δλως εί ή πίστις έστλν έλπιζο-
μένων ύπόστασις πραγμάτων, έλεγχος ού βλέπομε, 
νων, μή φιλονείχει ίδεϊν ήδη τά μακράν άπωχισμένι, 
μήτε τά έλπιζόμενα αμφίβολα κατχστήσης, διέ ίο 
μήπω αυτών δύνασθαι χατά τήν γνώσιν εφαχη-
σθαι. 

Πίστις έστλ συγχαταθεσις αδιάκριτος τών dxoj-
σθέντων έν πληροφορία τής αληθείας, τών χηρυχθέν-

Β των βεού χάριτι, ήντινα έπεδείξατο Αβραάμ, 
μαρτυρηθείς, δτι ού διεχρίθητ}) απιστία, άλλ' 
ένεδυναμώθη τ{| πίστει, δούς δδξαν τψ θεώ, χά 
πληροφορηθελς δτι δ έπήγγελται βεδς, δυνατός έπι 
χαλ ποιήσαι. 

Εύσεβείας έπλ πάσι φροντιστέον, ήν μητέρα φασι 
τών αρετών, δρθώς λέγοντες. Αύτη γάρ έστιν άρχη 
χαλ τελευτή πασών τών Αρετών· 

Τδ είδέναι βεδν χαλ τήν πάντων συνεχτιχήν τι 
καλ ποιητικήν αίτίαν, καλ δψις διδάσκαλος, καί ό 
φυσικδς νόμος· ή μέν τοϊς όρωμβνοις προσβάλλουοε 
καλ πεπηγόσιν, ό δέ δι* αυτών τών δρωμένων χαι 

c τεταγμένων τδν άρχηγδν τούτον συλλογιζόμενος. 
Κρείσσον υπαίθριος πίστις πολυτελούς ασεβείας, 

καλ τρείς συνηγμένοι έν ονόματι Κυρίου πολλών 
αρνουμένων θεότητα. 

Ουδέν ούτω τψ βεψ μεγαλοπρεπές*, ώς λόγος χε-
καθαρμένος, καλ ψυχή τελεία τοίς τής αληθείας 
δόγμασιν. 
k Μόνον άμετάπτωτον άγαθδν καλ παραμένον ή 
ευσέβεια.· Τδ γάρ ούκ έφικτδν ουδέ πιστδν, πώς Ιά 
τδν φθόνον; ψυχαίς γάρ βεβήλαις ουδέν τών χαλΑν 
άξιόπιστον. 

Τούτο μάλιστα πίστεως, μή ζητελν εύθΐνας τ£>ν 
πραττομένων, άλλά πείθεσθαι τοΤς έπιταττομένοις. 

) 
Τδν ευσεβή χαλ πιστδν Ανδρα ούτω βεβαίως δια-

κείσθαι χρή πρδς τάς επαγγελίας τού θεού, ώστε 
κάν εναντία αύτοίς φαίνηται τά γινόμενα, μηδε ού
τως ταράττεσθαι, μηδέ άπογινώσκειν τήν έχβασιν. 
"Ορα γούν, ό πιστός Αβραάμ τίνα μέν υπόσχεση 
έδέξατο, τίνα δέ πράττει ν ήναγχάζετο. 

Πίστις μήτηρ χαλ στεφάνη χαλ συμπεραίωσιςτύν 
αρετών υπάρχει. 

ϋέλτιον άπορούντας σιωπά ν χαλ πιστεύειν, ί 
άπιστείν διά τδ απορεί ν. 

Πάν τδ κτιστδν έξω τής θείας φύσεως είναι νοείν 
έπαιόεύθημςν · μόνην δέ τήν άχτιστον φύσιν λα-
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τρεύειν χαί σέβεσθαι, ής χαράκτηρ έστι χβ'ι γνώ- Δ 
ρισμα τ6 μήτε άρχεσθαι τοΰ εΤναί ποτε, μήτε παύε-
σθαι. 

Πίστες μόνη κρατεί τδν ακράτητου * πίστις μόνη 
κατανοεί τδν άθέατον* πίστις μόνη προσπελάζει 
τφ άπροσπελάστω, δσον έγχωρείκαΐ δσον ενδέχεται. 

Επειδή άνεπίβατός έστι λογισμοίς άνθρωπίνοις 
τής υπερκείμενης φύσεως ή κατάληψις, τούτου 
χάριν ή πίστις άντί λογισμών γίνεται, τοϊς υπέρ 
λόγον χαί κατάληψιν έαυτήν ύπερτείνουσα. 

Τδ πίστει παραδεκτδν, άπολυπραγμόνητον είναι 
χρή. Τδ γάρ τοι βασανιζόμενον πώς έτι πεπίστευ-
ται; 

Έ μέν πίστις σύντομος έστιν, ώς είπείν, τών 
κατεπειγόντων γνώσις. Ή γνώσις δέ, άπόδειξις τών * 
λά πίστεως παρειλημμένων Ισχυρά χαλ βεβαία. 

Ούχ ό παντί πιστεύων πιστδς λέγεται · άλλ* ό θεφ 
χιστεύων, αύτδς μόνος πιστδς κα\ έστι κα\ λέγεται. 

Ή αληθής Ιεραρχία τίς άν εΓη, πλήν ψυχής θεο
φιλούς ευσέβεια ; ής τδ εύχάριστον άθανατίζεται 
παρά τφ Θεφ, συνδιαιωνίζον ήλίψ, κα\ σελήνη, καλ 
τψ παντί κόσμιο. 

Αρχή αρίστη πάντων μέν ό βεδς, αρετών δέ ευ
σέβεια. 

Ώσπερ φασίν έν Ιατρική, τά μή καθαρά τών 
βωμάτων όπόσω άν θρέψης, μάλλον βλάψεις, δλην 
υποβολών τή κακοχυμία * ούτως καί ψυχήν μοχθη· 
ροίς δόγμασι προκατειλημμένη ν, όπόσω άν διδάξης, < 
μάλλον βλάψεις, μείζονας αρχάς αύτ^ τής ψευδοδο-
ξίας παρέχων. 

ΛΟΓΟΣ Β\ 
Περί τών χαραβεβηχότωτ τ ή ν εϋσέβειατ καϊ 

xlcrtirf καϊ είς θεότ άσεβούντωτ. 
'Ιδων δ λαδς δτι κεχρόνικε Μωΰσής καταβήναι έκ 

τού δρους, συνέστη έπί Ααρών, καί λέγει αύτφ * 
Άναστηθι καλ ποίησον ήμίν θεούς, οί προπορεύ-
σονται ημών. Ό γάρ Μωύσής ούτος δ άνθρωπος δς 
έξήγαγενήμάς έξ Αίγύπτου, ούχ οίδαμεν τί γέγονεν 
αύτφ. Κα\ λέγει αύτοίς Ααρών * Περιέλεσθε τά έν-
ώτιατά χρυσά τά έν τοίς ώσλ τών γυναικών υμών, 
καί θυγατέρων υμών, καί ένέγκατε πρδς μέ. Καλ 
ΓΛριείλοντο πάς δ λαδς τά ένώτια τά χρυσά, καί ή-
εγκαν πρδς Ααρών · καλ έποίησεν αυτά μόσχον χω-
νευτδν, κα\ εΐπεν · Ούτοι οί θεοί σου, Ισραήλ, οΐτι^ 
νες άνεδίβασάν σε έκ γής Αίγύπτου. 

Διά τήν άσέβειαν τών εθνών τούτοι Κύριος εξ
ολοθρεύσει αυτούς πρδ προσώπου σου * ού διά τήν 
όσιότητα τής καρδίας σου είσπορεύη κληρονομήσαι 
τήν γήν αυτών, άλλά διά τήν άνομίαν τών εθνών 
τούτων, Κύριος εξολοθρεύσει αυτούς πρδ προσώ
που σου. 

Εΐπεν Κύριος τοίς υίοΤς Ισραήλ, ι Τμείς έγκατ-
ελίπατέ με , καλ έδουλεύσατε θεοίς έτεροις διά 
τούτο ού προσθήσω τού σώσαι υμάς. Βαδίζετε καλ 
βοάτε πρδς τούς θεούς ούς έξελέξασθε έαυτοίς, κα\ 
αύτολ σωσάτωσαν υμάς έν καιρφ θλίψεως. > 
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eam vero solumtnodo naluram, quae increala csl» 
colere et venerari didicimus, cujusnota el inJicium 
est, iiec unquain coepisse, uec unquain deficere. 

Sola fides compreliendit incomprehensibilem. So'a 
fides invitibilein percipil, Sola fides inacccssum ac-
cedii, quoad cjus iieri potcsl el licet. 

Quandoquideni superna? nalurae comprehensio 
bumanis raiionibus longe est superior, idcirco fides 
ralionum locum explet, super ea quae rationem ei 
intelteclnm superaul, semeiipsam exlendens. 

Clementis. Quod flde percepluin e$i, a curioea 
inquisitione atienum sit oporiei. Quod enim ad 
amussim sludioseexpioratum eet, quomodo fideper» 
ceptum aut credituin esse dicetur? 

Fides brevis ei compendiosa,ul ila dicaui, rerum 
necessariaruin est cogniiio. At cogaii>o constaus et 
firma cst coruro, quae per fidem acccpta suot, deaion-
slratio. 

Severini. Non qui cuivis credil fidelig dicitur, sed 
qui Deo credit, bic solus fidelis esi ct dicilur. 

P/ti/ome. Vera liierardiia quaenam alia, quam ani-
mse Deo dileclae pietas, fuerii ? cujus grafuudo apud 
Deum iraroorialis esl, pereane aevum cura sole, 
5 luna et tolo mimdo extendens. 

Aristotelit. Omnium quidem principiuin opii-
mum Dcus est, virtuium vero pietas. 

Quemadmodum in mediciua iUiri dicuni, ul cor-
pora non pura quo magis nulriveris, eo iflagis 
iaedas, maieriam nimirum corrupiis bumoribus 
euggerens ; sic pravis opinionibus praeoccupatana 
auimam, quo plus docueris, eo magis laedes, ma-
joree subinde male ei perparam aeniieudi occa-
siones suppeditans. 

S£RMOH[a/. CLXIj . 
De qui pietalem ac fidem pr<rvaricantur9 el in 

Deum $unt impii. 
Exod. xxxn. Videas populus, quod .lardavit 

Moyses descendere de roonie, congregatus est ad 
Aaroaera, ei dicit ei : Surge, et fac nobis deos, 
qui praecedant nos. Nam Moyses liic homo, qni 
eduxit nos de terra i£gypii, noa scimns quid 
facium est i l l i . Et dicit iliis Aaron : Tollile inau-
res aareas, quae in auribus nmlierum vesir.truui 
et Gliarum vesirarum, el afferte ad me. Et absiule-
runl omnis populus inaures aureas, el atiulerunt 
ad Aaron ; el fecit eas vituluin conOaiilem. Ει 
dixeruni : lsli dii tui, Israel, quieduxerunt te de 
lerra i£gypli. 

Deut. ix. Proptr.r irapietalem genlium barum 
exscindet cos Domimis anle faciem tiiaru. Noa 
propter aanctimoniam cordis lui lu ingredierie, 
ul possideas lerram earum, eed propler iniquita-
lero genliuio barum Dominus exsciitdei eos anie 
faciem tuam. 

Judic. x. Et dixit Domiuus ad filios lsrael: 
Voa reliquistis me el coluislis deos alienos. Idcir-
co non addam, at liberera vos. lie ei clamate a\l 
deos quos elegistis vobis, et ipsi libercni vos iu 
lempore afllictionis. 
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Job χ ι . Gauditim impiorum ruina indecens, 

laelilia autem iniquorum perditio. Si ascenderint 
ln caelum ejua dona, et sacriflcium ejug nubes 
altigerit, et visus fuerit jam firmalue esse, tunc in 
miiversura peribit, et qui cognoverant ipsum, di-
cent: Ubi est ? 

lbid. X L . Facies impiornm ignoroiaia implebun-
tur. 

Ibid. xxi. Lumen impiorum exstingueiur. 
laid. xv. Omnis vita Impii curis transigitur: 

et cum visutf fuerit jam in pace agere, veniet ei 
subversio. 

Ibid. χι. Spes impii perit. 
Ibid. xxi. Impiorum lucerna exslingueiur, super-

veniet autem illis subversio, et erual sicut pale» 
vento agitalae. 

Ibid. xt. Oculi impiorum tabescenl. Nam spes 
eorum perditio, 

β PtaL xvu. Filil atieni menlili suat ruibi. Filri 
alieni inveteraii sunt, el claudicaverunt a semi-
tis suis. 

Ibid. xxxvi. Inimici Domini mox ut honoriflcati 
et exahati fuerint, defieientes quemadmodum fu-
inua defecerunt. 

Ibid. Vidi impium superexaltatum et clevatum 
aicui cedros Libani.Et transivi, et eoce non erat, 
etquaesivi eum, et nonest inventus locus ejus. 

Ibid. L X I I I . Qui elongant se a te, peribunt. Per-
dtdlsli omnes, qui fornicantur abs le. 

Ρτον. iv. Viae imptorum lenebrosae, et non iciunt 
in qoo offenduni. 

Ibid. xi. Faeilis et jucunda fli impiorum perdi-
tio. 

Vitam impiorum eubvertet Dominus. 
Jbid. x. Fructus impiorum perditio. 
/Md. 11. Opera injusia facit impius. 
Ibid.*u Viae impiorum de lerra peribunt. 
Ibid. IU Persecutio impiorum ad morlem. 
lbid. xv>, Impius servatur in diem malum. 
Ibid. xxvni. Fugit iropius nemine persequente. 
Animse impii nemo miserebitur mortalium. 

Prov. xv!n. Cum venerit iropiua in profundum 
malorum, conlemnit. 

Ibid. xii . Yiscera impiorum misereri ne-
aciuat 

0$ee. Maledlctio Domini in domibus hnpioniin. 
Anni impiorum pauci erunt. 

0$ee. vii. Vae eis, quoniam resilierunt a me. Mi-
seri sunt, quoaiam impii fuerunt in me. Ego au-
lero redemi eos, et ipsi locuti sunt contra me 
mendacia. 

tiabac. i . Infirmabuaiur impii, et auferam impios 
a facie lerrae, dicil Dominus-

/ια. ι. Audi, coelum, ei lerra, auribus percipe 
verba oris mei, quoniam Dominua locuius est :Fi -
tioa genui, eic 
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\ Ευφροσύνη άσεβων πτώμα έξαίσιον * χαρμονή l\ 
παρανόμων απώλεια. Έάν άναβή αύτου είς ούρα 
νδν τά βώρα, ή δέ θυσία αυτού νεφών άψητοι, χαϊ 
δοκή ήδη κατεστηρίχθαι, τότε είς τέλος άπολειται. 
01 δέ Εδόντες αύτδν έρούσι, Πού έστιν ; 

Πρόσωπα άσεβων ατιμίας έμπλησθήσονται, 

Φώς άσεβων σβεσθήσεται. 
Πάς ό βίος άσεβους έν φροντίδι. Όταν δοκί) ί!ρη-

νεύειν, ήξει αύτφ ή καταστροφή. 

Έλπλς άσεβους άπολειται. 
Άσεβων λύχνος σβεσθήσεται. Έλεύσεται δέ αύ· 

τοΤς ή καταστροφή, κα\ έσονται ώσπερ άχυρα 
ί άνεμου. 

Όφθαλμολ άσεβων τακήσονται. Ή γάρ έλπίς αυ
τών απώλεια. 

Τίο\ αλλότριοι έψεύσαντό μοι. Υίο\ αλλότριοι Iw-
λαιώθησαν, καλ έχώλαναν άπδ τών τρίβων αυτών. 

Οί εχθροί τού Κυρίου άμα τφ δοξασθήναι αύτους 
κα\ ύψωθήναι, έκλείποντες ώσελ καπνδς έξέλιπον. 

Εΐδον τδν άσεβη ύπερυψούμενον καλ Ιπαιρόμενον, | 
ώς τάς κέδρους τού Λιβάνου. Καλ παρήλθον, καλ 
ίδου ούκ ήν * και έ ζήτησα αύτδν, καλ ούχ ευρέθη 6 
τόπος αύτου. 

Ίδού οί μακρύνοντες εαυτούς άπδ σού άπολούν-
% ται. Έξωλόθρευσας πάντα τόν πορνεύοντα άχο 
' σού. 

Αί δδολ τών άσεβων σκοτειναλ, καλ ούκ οΒαιι 
πώς προσκόπτουσιν. 

Πρόχειρος γίνεται καλ έπίχαρτος άσεβων ό-ώ-
λεία. 

Ζωήν άσεβων αναστρέψει Κύριος. 
Καρποί άσεβων απώλεια. 
Άσεβης ποιεί έργα άδικα. 
Όδο\ άσεβων έκ γής όλούνται. 
Ό διωγμδς άσεβων είς θάνατον. 
Φυλάσσεται 6 άσεβης είς ήμέραν κακήν. 
Φεύγει άσεβης μηδενδς διώκοντος. 
Ψυχή άσεβους ούκ έλεηθήσεται ύπ* ούίενδς τών 

ανθρώπων. 
) Άσεβης έλθών είς βάθος κακών καταφρονεί. 

Τά σπλάγχνα τών άσεβων άνελεήμονα. 

Κατάρα Κυρίου έν*οΓκοις άσεβων. "Ετη άσεβων 
ολίγα. 

ΟύοΛ αύτοΤς, δτι άπεπήδησαν άπ' έμού · δείλα\οί 
είσιν, δτι ήσέβησαν είς έμέ. Έγώ δέ έλυτρωσάμην 
αυτούς ' αύτο\ δέ κατελάλησαν κατ* έμού ψενδη. 

Ασθενή σου σιν οί ασεβείς, καλ έξαρώ τοίς άσε- I 
βείς άπδ προσώπου τής γής, λέγει Κύριος. | 

Άκουε, ουρανέ, κα\ ένωτίζου, ή γή, τά #ματα 
τού στόματος μου, δτι Κύριος έλάλησεν, ι Τίούς 
έγέννησα. > 
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τησαντο μ·. ΑιΑ έγχατέλιπον τδν οίκον μου. 
Έντελούμαι τ*, οίκουμένη χακά, χαέ τοΐς άαε^έσι 

tfc άμαρ*&Κ αυτών. 
Άρνήτ» δ Ασεβής, iVet μή Βη τή/δδξαν Κυρίου. 
Οΰχίστι χαίρειν τοίς άσεβε σι, λέγει Κύριος. 
Τί εδρον οί πατέρας ύμων έν έμολ πλημμέλημα, 

έτι επέστησαν απ* Ι μου μακράν, χαλ έπορεύθησαν 
οπίσω τ«ν ματαίων, χαλ έματαιώθησαν ; 

Ύμείς οί έγκαταλείποντές μι, χαλ ετοιμάζοντας 
τ} τύχη τράπεζαν, χαλ χιρνώντε; τφ δαίμονι κέ
ρασμα. Έγώ ανταποδώσω υμάς είς μάχαιραν -
«άντες σφαγΙ) πεσεΐσβε, δτι έχάλεσα υμάς, χαί ούχ 
ηχούσατε * xat έποιήσατε τδ πονηρδν εναντίον μου, 
χα\ά ούχ έβουλόμην έξελέξχσθε. 

Έξέστη δ ούρανδς έπλ τούτφ, κα\ έφριξε ν ή γή 
ϊ%\ πλείον σφόδρα, λέγει Κύριος * δττ δύο χαλ πο
νηρέ έποίησεν δ λαό; μου* έμ) έγχατέλιπον πη-
γήν δοατο; ζώντος, χαλ ώρυξαν έαυτοίς λάκκους συν
τετριμμένους, ο? ούχ ήδύναντο ύδωρ συνέχειν. 

Παιδεύσει σε ή αποστασία σου. καί ή χαχία σου 
έλιγξει σε, χαλ γνώθι χαλ ΓΙε, δτι πιχρόν σοι τδ 
χαταλιπείν σέ με, λέγει Κύριος 6 βεδς σου, 

Είχεν Κύριος πρδς μέ, ιϊΜή προσεύχου περλ τού 
λαού τούτον, χαλ μή αξίου έλεηθήναι αυτούς * δτι 
ούχ ιίσαχοδσομαί σου. "Η ούχ δράς τί ούτοι ποιου» 
σιν Ιν ταίς πδλεσιν Ιούδα, χαλ έν ταίς Οδοί; *ϊε-
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Νοα ego repndiavi ilfoa, aed ipai ma repudiava-

ruat. hteirco dereliqui dorauna raeaim 
ftfandabo super terram mala.el impiii peccaia 

ipsorum. 
Tollalur impius, ne videat glorlam Domioi. 
Isa. LVII. Noa esl pax iroplis, dicit Domiau*. 
Jerem. ιι. Quod inveiterunt palrea vesiri ia ma 

ddititnn, quod recesserunt procul a me, el ambn-
laverunl poal vaailaies,ct vani facil sunt ? 

ha. L X V . Vos dcrelinquentea me et oblili moa-
tie sancti mei, et parantee fortuna mensam, et im-
plentes daemoni poiiouem. Ego tradam vos in qla* 
dium : omnes in caede cadeiig, quia vocavi voa, et 
non audistis ; locutus aum, ei couteropeUiie: et 

U fecisiiemalura ia conspectu meo,tt qiiee non vole-
bam elegislis. 

Jerem. u . Obstupuit coelum super lioc, et inlior-
ruU sapra n.odam vehemenier, dicit Douiinua, 
quia duo mala fecil populus meus. Ile dcrelique-
rtial foniem aqtiae viventis, et fuderunt 7 aibi la-
cus coniritos, qui non potueranl nquam con-
liaere. 

Ibid. Casiigabit ta defeciio iua, ei waliiia lua 
argnel te : et scilo et viiie, quia aaiaroin libi re-
linquerc te mef dicit Doininas luus. 

Jerem. vn. Dixit Domiaus ad me : Ne oraverif 
pro populo ist», ne preceris ul ipsi miaericordiain 
coase>|uaiuar, qnoniam nou exaudiani te. Aoitan 
vides quld ipsi faciunl in civitatibus Juda, ei (n 

ρουσαλήμ; 01 υίολ αυτών συλλέξουσι ξύλα, οί πα- β plateis Jerusalem ? Filii colligunl ligaa, et palrea 
τερες αυτών καίουσι πύρ, καί α! γυναίκες αυτών 
ιαοουσι στέαρ, τού ποιήσαι χανώνας τή στρατί^ 
τον ουρανού, κα\ σπεΐσαι σπονδάς άλλοτρίας. Αιά 
ΐοΰτο τάδε λέγει Κύριος * *1βού δργή θυμού μου 
ίχχείται έπλ τδν τύπον τούτον, χαλ έπλ τούς άνθρώ-
του; τούτους, χαλ έπλ τά χτήνη, χαλ έπλ πάν ξύλον 
τού αγρού αυτών, χαλ έπλ πάντα τά γεννήματα τής 
γης» χαλ έχχαυφήσιται, χαλ ούχ έσται ύ σβέσων. > 

eorntn auccrndunt ignew, et mulieres ipaoruia 
subiguiu sinnlagineiu, tit faciaal placenias tniltihe 
coell etlibent libaniina aliena, utad iracundiam 
provocareni loe. Nuaquid me ipsi ad iracuiidiaitt 
provocani? dicii bomiiius, Noune seinclipsoe, ut 
confundaatur facies eorum? Propltrea luec dicii 
Dominua: Ecce ira iuroris aiei effuuditur saper 
locum isium, ei super boiuines, at super }amenia, 

ex« ttfer oautt KgQum agri ipaornm, et taper oinnes frugee lerr», et eucceadeiur, et noa erU qui 
iliQfaal 

Ylk άνθρωπου, έώραχας τί ούτοι ποιούσιν ; ανο
μίας μεγάλας ποιούσιν ώδε, τού άπεχε σθαι άπδ τών 
αγίων μου * χαλ Ιτι δψει ανομίας μείζονας. 

Τάδε λέγει ΆύωναΙ Κύριο; · ε 'Ανθ' ων έπελά-

Ezech. Υ Ι Ι Ι . Fili homiuU, vidisti quid isti facitial Τ 
iniquitales magaas, quas doraus Israel faciunl hic, 
m abatineant a sanctuario meo : et adliac videbis 
iidquiiates majores. 

Httc dicit Adonai Dotainus : Eo quod mei oblitus 
θον μου, χαλάπά^ιψάς με δπίσω σου, χαλ σύ λάβε ^ es, eiabjeciati rae post Ut etiana tu accipe impio-
τήν άσέβειάν σου χα\ τήν πονηρίαν σου. ι 

Έν ίσφ μισητά τφ βεψ, χαλ ό άσεβων, χα\ ή ασέ
βεια αυτού. Τδπραχθέν σύν τώ δ ράσα/τι έξολοθρευ-
θήσεται* 

ΈλπΙς άσεβους ώς φερόμενο; χους ύπδ άνεμου. 

Τοί; άσεβέσι μέχρι τέλους άνελεήμων θυμδς 
επέστη. 

Άρνούμενοί αε είβέναι ασεβείς, έν ΙσχύΤ Ρραχίο-
νό; σου έμαστιγώθησαν. 

Έχδ(χησ(ς άσεβων πύρ χαλ σχώληξ. 
ΟύσΛ ύμίν, άνδρες ασεβείς, οΓτινες έγχατελίπατε 

νόμον βεού. Έάν γάρ πληθύνητε, είς απώλεια ν, 
P A T R O I . G R . C X X X M . 

fatem tuaai et malitiaru tuara. 
Sap. xiv. Ex atquo Deo invisa et exosa gunt, 

lam iiupius quam iuipielas ejus. Nam et opua cum 
eo qai fecil itlud excidetur. 

lbid. v. Spes impii qnalis a veato sublata bn«-
go esi. 

Ibid. xix. Impios saeva indignatto usqac ad ex-
tremam persacota est. 

Sap. xvi. Qui te novisee nrgaveruai impii, ia 
forlitadine bracbil tui flagellali suut. 

Eccli. vii. Vindicta impii, Ignis ei vermis. 
Eecli. xiv. Vaa vobia, viri inipii, qui dcscruUtte 

lagem Dal; lioet eoiin mulliplicemiat, pcribilU : 
2 5 
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ei si naecimini, in inaleiUciioaem id fiet: elsi J 
obiorilis, ιη malediclionem divisi erilia. 

Eccli.xxn. Luctus mortui seplem dics, stulti 
auiem et impii omnes dies vilae illius. 

Eccli. xxxiv. Oblationes impiorum non probat 
Aliissimti*. 

Matih. x. Quicunque negavcril mc coram lio-
miuibus, negabo et ego illtim coram Palre nieo, 
qui in coelis esi. 

Uebr^u Fieri non potcsl, ut quj semel fue-
rint illuiiMnaii, guslavcrinlque donum cadeste, et 
panicipes facii fucrint Spiritus sancti, gustaveiiul-
que bonum Dei vcrbum ac virlules faluri saeculi, si 
prolabaniur, dcnuo reiioveulur £ P e r poenitenliam, 
ab integro crucifigentes sibiinctipsis Filium Dei, et 
ludibrio exponentea. Siquidem terra,quae imbrem 
eaepius in se vcniontem combiberii, et progcnuerit 
lierbam accommodam eis, opera quorum ctcolitur, 
recipit beniidiciionem a Deo. At qu« produxerit 
epinas et iribulos, reproba esl et malediclioai 
conftnis, cujus exitns liuc lendit» ut exuraiur. 

Ba$ilii. Impielas proprie dicilur, quod in Deum 
coniniissum est peccalum. 

Fieri nonpoiesi, ut a justavia exorbilcni, quo-
mm anhni Dei oblivione non taboraverinl. 

Nullus eorum qui falsas et pravas a Deo opinio-
nes cottceperunl, suas in psalmodiis laudes Dco 
accpptas fure exisiimel. 

Dei ignoranlia, anima* mors est. 
Theologi. Si namque Deus medius assuroplus 

vel ialcrpositus, ea quae bominibus sibi muluo in-
tercedani, conventa confinnai, quam periculosum 
erit, si ea iransgressi fuisse deprehendemur, qua 
cum ipso nobis iniia suni, prscacrlim cum nulla 
sit regeneratio vel reformalio, nec aliqua antiquae 
couditionis resihulio. 

Qui dtversum quam nos semiunt, eos ceu vcri-
tatis lnem assumanius, ct cuxemus quoad poiest 
flcri ; eos vero, qui incurabiles sunt averseiuur, 
he prius ipsorum coniagio ipsi infieiauiur, quaai 
noslrae illi sanilalis pcr nos parlicipes flant. 

Malorum inventrix est impielas, et ad aggre-
diendum longe audacissima. 

Greg. Nyssen. Primam Deo pcenamdebel homo, 
quod a croaiore suo descivit, eiad adversarium ejus-
dem iraasfttgil, fugilivus etdeserlor Domini naluralis 
fuctus : alleram vero, quod roiseram et infeliceiu 
peccati servitulem pro libero sui juris arbiirio ceu 
perinutans accepit, prsestabilius nimirum esae du-
cens peruiciostt el exiiialis poientiae tyranjiidem 
pati quam Deo servire. 

Tlieophili. Atqui lerreuus aliquis rex ease c:edi-
lur, Jicet non omnhim oculis conspicuus sit. Per 
legee enim ipeiua, slatuta denique, poleslalem et 
viituieiu aique imagines percipilur. Tu vero Deum 
ex suis operibus el virlutibus iaielligere non vis. 

SerapionU Nunquam aliqua harresis Ecclesiam 
superavit, sed furit qitidem semper, aliquousque 
aaiem progressa sialim dissolvilur. 

MELISS/C η 
> καλ έάν γεννηθήτε, είς χατάραν γιννηΟήβχβθβ, %α\ 

έάν άποθάνητβ, Αίς χχτάρχν μερισΟή«σ»ι. 
Πένθος νεκρού έπτά ήμεροι, τοΰ θέ μηρού χα\ 

άσιβοϋς πάσα ι αϊ ήμέραι τής ζωής αύτοΰ. 
Ούχ ευδοκεί δ 'Γψιοτος έν προσφοραίς άεεδων. 

"Οστις άρνήοεταί με έμπροσθεν τών Ανθρώπων, 
άρνήσομαι χάγώ αύτδν έμπροσθεν του Πατρός μου 
τού έν ούρανοΐς. 

"Αδύνατον τούς άπαξ φωτισθέντας, γευααμένου; 
τε τής δωρεάς τής επουρανίου, χαί μετόχους γένη-
θέντας Πνεύματος αγίου, καί χαλδν γευααμένους 
βεού (5ήμα, δυνάμεις τε μέλλοντο; αΙώνος, χα\ 
παραπεσόντας, πάλιν άναχαινίζειν είς μετάνοιαν, 
άνασταυρούντας έαυτοΐς τδν ΤΙδν τού θεοΰ, κεί 

^ παραδειγματίζοντας. Γή γάρ ή ποιούσα τδν έπ' α&· 
τή πολλάκις ύετδν, κα\ τίχτουσα βοτάνην εύθετον, 
έχείνοις δι' ούς χαί γεωργείται, μεταλαμβάνει ευλο
γίας άπδ βεού · έχφέρουσα δέ άχάνθας χαλ τριβο* 
λου;, αδόκιμος χαλ κατάρας εγγύς, ής τδ τέλος είς 
χα ύ σι ν. 

Ασέβεια κυρίως λέγεται ή είς βεδν αμαρτία. 

Ά μή χα νον έχτραπήναι τής δικαίας Α&ού, λή* 
θην βεού ταίς ψυχαίς νοσήσαντας. 

Μηδελς οίέσθω τών έσφαλμένας περ\ βεού Ιχον-
των τάς υπολήψεις, δτι δεκταί είσιν αύτον αί h 
ψαλμφ διαινέσεις. 

βεού άγνοια θάνατος έστι ψυχής· 
Εί γάρ τάς πρδς ανθρώπους συνθήχας έμχεδοί 

βεδς, μέσος παραληφθείς, πόσος κίνδυνος προς 
αύτδν έθέμεθα συνθηκών, τούτων παραβάτας εν-
ρίσκεσθαι, καλ ταύτα ούκ ούσης δευτέρας αναγεν
νήσεως, ουδέ αναπλάσεως, ούβέ είς τδ άρχαίον εγ
καταστάσεως. 

Τούς έτέρως φρονούντα; ώς λύμην τής αληθείας, 
έως μέν άν ξ δυνατδν, προσλαμβανώμεθα καί 9ε· 
ραπεύσωμεν, μή τής νόσου μεταλάβωμεν πρ\ν μ· 
ταδούναι τής εαυτών υγείας. 

Εύρέτις χακών ασέβεια, καλ λίαν τολμηρον είς 
έγχείρησιν. 

Πρώτην ώφλησε τιμωριαν δ άνθρωπος τφ θεφ, 
, βτι άπέστησεν έαυτδν τού ποιήσαντυς, χα\ πρδςτ̂ ν 
εναντίον άπηυτομόλησε, δραπέτης τού χατά φύσιν 
βεσπότου χαί αποστάτης γενόμενος * δευτέραν tt, 
δτι τήν πονηράν τής αμαρτίας δούλε ία ν, άντ\ ής 
αυτεξουσίου ελευθερίας ήλλάξατο, χαλ προετίμηπ 
τού δουλεύειν βεψ τδ τυραννείσθαι άπδ τής χιτα· 
φθειρούσης δυνάμεως. 

Είτα βασιλεύς μέν επίγειος πιστεύεται είναι, 
περ μήπάσι βλεπόμενος· διά δέ νόμου χ«\ δ ή 
ξεων αυτού, χαλ εξουσιών, χαι δυνάμεων, χαί είχί- · 
νων, νοείται. Τδν δέ βεδν ού βούλβ σύ νοήσαι δι' ίρ· 
γων χαι δυνάμεων· 

Ουδέποτε αϊρεσις τήν Έχκλησίαν ένίχησεν, $Χ 
άε\ μαίν?ται, χα\ κατ' ολίγον προελθούσα ευθέως 
λύεται. 



m LOCI COMMUNES.-
"Qnup δφΦαλμ>ς τεταραγμένος, ούτω χα\ ή ψυχή 

τοϊς «αρά φύσιν θολωθεΐσα δόγμασιν, ούχ οΓα τε τδ 
ρώς της Αληθείας tiWvau 

ΛΟΓΟΣ Γ . 

Jhpi αγάπης *«* *<Uir ράβϋν πρός rlr Φεότ. 
Έκάλεσεν άγγελος Κυρίου έχ τού ουρανού τδν 

Αβραάμ, χαλ εΐπεν αύτφ· c Αβραάμ Αβραάμ. > 
Ό δέ είπαν • c 'Ιβού έγώ. ι Καλ εΐπεν · t Μή επι
βολής τήν χείρα σου έπλ τδ παιδάριον, μήτε ποίη
σης αύτψ μηθέν· Νύν γάρ Ιγνων δτι φοβή σύ τδν 
θεδν, χαλ ούχ έφετσω τού υίού σού τού άγηπητού δΓ 
έμέ. 

Ό βιδς δ φυλάττων τήν διαθήχην αυτού χαλ τδ* 
έλεος τοίς άγαπώσιν αύτδν, χαλ τοΤς φυλάσσσυσι τήν 
δ.αθήχην αυτού, αίς χιλίας γενεάς. 

Καλ νύν, Ισραήλ, τί Κοριός σου απαιτεί παρά 
σού άλλ* ή φοβείσθαι αύτδν, χαλ ποριύεσθαι έν πά-
σαις ταές δβοϊς ούτού χαλ άγαπφν αύτδν χα> λα
τρεύειν Κυρίω τφ Θεφ σου ; 

Αγαπήσεις Κύριον τδν ββδν σου, έξ δλης τής 
διανοίας σου, έξ δλης τής ψυχής σου, χα\ έξ δλης τής 
δυνάμεως σου. 

Καυχήσονται άν σολ οι άγαπώντες τδ ύνομά σου. 

Κραταίωμα Κύριος τών φοβούμενων αύτδν, χαλ 
ή διαθήκη αυτού δηλώσει αύτοις. 

Οαρεμβαλεί Αγγελος Κυρίου χύχλω τών φοβού
μενων αύτδν, χαλ βύσεται αυτούς. 

Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. 
Μακάριος άνήρ ό φοβούμενος τδν Κύριον, έν ταίς 

έντολαίς αύτου θελήσει σφόδρα. Δυνατδν έν τ8 γή 
Ισταε τδ σπέρμα αυτού. 

(Κλήμα τών φοβούμενων αύτδν ποιήσει, χαλ τής 
έεήσχως αυτού είσαχούσεται, χαλ σώσει αυτούς. 

Φυλάσσει Κύριας «αντας τούς αγαπώντας αύτδν, 
χαλ πάντας τούς αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. 

Κύριος δώσει σοφίαν, χαλ όέον εύλαβονμένων αύ
τδς διαφυλάξει. 

Φόβος Κυρίου μισεί χαχίαν, ύβριν τε χαλ ύπερη-
φανίαν, χαλ όδους πονηρών. 

Φόβος Κυρίου *ηγή C*%t *οιε! Μ έχχλίνειν έχ 
παγιδος θανάτου. 

Φόβος Κυρίου σοφία χαλ παιδεία. 

Φοβού τδν θεδν, υίέ, χαλ βασιλέα, χσ\ μηδέ έτέρω 
αυτών άπειθήσεις. 

Τέλος λάγοο τδ πάν Αχού·, τον θεδν φοβού, χαλ 
τάς έντολάς αυτού φύλαττε, δτι τούτου πάς άνθρω
πος. 

ΆναταλαΖ ύμίν τοίς φοβουμενοις τδ δνομά μου, 
ήλιος διχαιοσυνης, χαλ άν ταίς. πτιρυξιν αύτο·, 
ίααις. 

Σώσει Κύριος τούς φοβούμενους τδ δνομα αύτου. 

Κύριος έν ναφ άγίψ αυτού, χύλαβείσθω άπδ προσ
ώπου αυτού πάσα ή γή. 

Κύριον αύτδν αγιάσατε, χαί αύτδς έσται σου φό-
€ος. 
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Α Qucniadmodum oculus periurbaiur, sic etiaio 

aaima opinionibus, quae naluram ezceduni, lurba-
ta, veritatis lucem videre non poteet. 

9 SERMO ΙΠ [at. CLXIII]. 
De dilectione et timore Dei. 

Cen. xxii. Vocavit angelus Domtni Abrabamum 
coeliins,el dixil: Abrabam, Abrabam. Ille vero ait: 
Eece ego. El dixit: Ne inferas manum luaro puero, 
nec fecerls illi quidquam. Nunc enim cognovi qvod 
lu timeas Dcum, et non popercisii filio Uio dileclo 
propliT me. 

Deut. vii. Deus cuslodiens pactum el misericor-
diam suam diligenlibus eum, et cusiodientilnia 
mandaia ejus, in millc generatioaes. 

Β Ιδία*, χ. E l nuac, Israel, qtiidnam Dominue Dea* 
tuus pelit a te, quam ut limeaa euro etiacedaa in 
omnibus viis ejus, diligas ipaain, etserviaa Douiino 
Deo iuo ? 

Ibid. Diligee Dominam Deum tuum, ex toia mame 
ina, el ex toia aatma tua, et ex oronibue viribua 
tuis. 

Ptal. v. Gloriabunlur iu te. qui nouaen tuum 
diligunt. 

Ibid. xviv. Firmameatum vel robur est Dominus 
eorum qui liment ipsum, el testamenlum euum ma-
nifestabit illis. 

Ibid. xxxni. Angelus Domini tn cintuilu eorum, 
qui limeni ipsura, castrameiaiur, ct liberabll eos. 

Ibid. cx. Inilium sapienli% timor Domini. 
c Ibid. cxi. Beatus \ir, qui timet Dominum, prav 

ceplis cjus muUum deleciabilur. Polens in tcrra 
erit semen ejus. 

PtaL cxuv. Volaniatem timentiun» »e faciet, el 
deprecationem eorum exaudict, ei servabit eoe. 

lbid. Cuglodit Domintis omnes, qui diligont ip-
euin, ct omnes peccatores disperdct. 

Ibid. Doiniaus dai sapientiam, et viam eorum, 
qui revertnlur eum, custodirl. 

Jbid. VIII. Timor Domini odit maliliam, et con-
lumeliani, et svperbiaiu, et vias maloram. 

ibid. xiv. Timor Domini fons est viue, et a la-
queo moriia declinare factl. 

IbtoL xv. Timor Domfni sapieniia est et disci-
^ piiiia. 

Ibid. xxiv. Tiine Ocum, ο flli, et regem, ac nen-
tri lpsoram ais inobcdiens. 

Omnem eermouls snmraam audi. Deum time, et 
praeccpta ipsiira castodi. Ipslas enim est omni$ 
homo. v 

Mtiaeh. rw. Exorietur vobis, qui limetis noraea 
meum, Sol ]ustitise, et in alis tpsius salus. 

Mich. Salvabit Dominos eos qui tiinaat ndmca ίρ-
siua. 

Habac. ιι. Domfnus in templo simcto eao, revtv 
reaiur a facie ejus oranis ierra. 

ha. viii. Dominum ipsam sanclifleaie, et ipsa 
erii timor taus. 
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titero cnncepimiis. 
Jerem. xxxn. Erunt mtlii in populum, el egoero 

cis in Deum, ei dabo eis cor aliud el viam aliam, 
ul limeanl me omnibns 10 diebus, iu bonnm Cam 
ipiie qaam filiis ipsoruiu post illos. 

Eccli. i . Initiiim sapiaalia», titnere Dominuqi. 
Ibht. Coroua sapienllae limor Domini, germinajia 

pncem el sanitatem salutis. 
lbid. Pletiitudo saplenliae timerc Domiaum, el 

inebriat eos fruciibue suis. 
Ibid.xu Qui limelis Dominnm, speraie in bona, et 

in lactitiam scinpileraani ac misericordiam. 
ibid. xxiii. Nihil est melius limore Domini, et 

iitbil dulcins quam ailendere prxceplis ipsius. 
lbid. 1. Dilectio Dei gloriosa esi &iptentia, ct Β 

largieiur cam diligeinibas ipsum. 
Ibid. xin. Dilige Doroiaum, et invoca ilium in 

salutem luam. 
Joan. xiv. Qui me diligil, diligelur a Palrc me»>, 

el ego diligam ipsain, et apcriam ei meipsum. 

ibtd. Si quis diliget me, sermoaem meum β«τ-
vabit, cl Pater meus diliget euin, et ad eum vcuie-
inus, el mansionem apud illum faciemus. 

Malih. x. Ne imtuaiis vobis ab bis qui occidunt 
corpiis, animam aulem non possaal occidere. 

Rom. vui. His, qm diligual Deum, omnia siroul 
adjumento sunl in borium. 

/ Cor. vin. Qni Deum diligii, liic cognilus est ab Q 
illo. 

I Joan. iv. Deus esl cliariias, ei qui manei in 
cbarilaie, in Deo manei, ei Deus manei ia co. 

Basilii. Timor Domini anima3 puriGcalio est, 
jaxta propbelae oralionetn, qui dicil : « Timor Do» 
mini qu&vis animae viiia ct defeclua supurai. » 

Necessarium delfiium, aiaor Dei, a nobis postu-
latur. Hoc eniui si careat aaima, malum suslipet 
prae omnibus aliis cuoi primis iulolerabile. 

Quicunque amorero erga Doara scrvnnt, bie ipse 
quoque syi oommunioivem largilur. Dei autem 
communio vita ei Iwx cst, ei eorum qu« ab ipso 
proflciscuntur bonorum frnUio. 

Deos ooa omniuiM Den&esi, sqd eornot, qui per 
cliaritatem in ipsius quasi famlliam rccepli et ipti -Q αδτφ διά τής αγάπης, 
coDjnncii aunU 

Theologi.Timor Domini sapieiiiia? iaUiuni9at ceu 
prima felus UHH« fasciaest. E l &apieni,ia ubi liroore 
devicto ad dileclionem prograeaa e$l» noa Dei ami-
cosel fllioa pro servis efficit. 

Nequaquatn nos a NuiuiaU eoniaraplaiiaaa «x,ar-
608 in liraoreitt desiuere oporieL iaiiufmodi enini 
conlemplalio effrenis forsilan praecipites quoque 
DOJ imprllercl. Sed ubi a liiaore tnitia fa^lo primis 
rudimentis insiructi ei purgaii, imo (ui ita dicam) 
aiianvati fuerimus, ia aiiblinw noa aUalli coave-
J H . 

\ \ Colou. i i i y 14. Cliaritaa pertoitonie viia^u-
lum eau 

•Έσονται μοι χΐς λαδν, πάγω Ιαομαι αύτοίς ι{ς 
βεδν, χα\ δώσω αΰτο?ς χαρδίαν έτάραν χαι oftv 
ixipav, φο€ηθήναί μι πάαας τάς ημέρας αίς άγαθδν 
αύτοίς τχ χα\ τοίς τέχνοις αυτών μβτ* αδτους· 

*Αρχή σοψίας φοβείσθαι τδν Κύριον. 
Στέφανος αοφέας φόβος Κυρίου, άναθάλλων ε!ρή-

νην κα\ δγείαν Ιάσεως. 
Πλησμονή σοφία; φοβείσθαι τδν Κύριον, χα\ με-

Ούσχει αυτούς άπδ τών χαρπών αυτής. 
01 φοβούμενοι τδν Κύριον έλπίσατ* είς αγαθά χαι 

είς ευφροσύνη ν αίώνιον χα\ έλεος. 
Ουδέν χρείττον φόβου Κυρίου, χαλ ούβέν γλυχύτε-

ρον τού προσέχειν έντολαΐς Κυρίου. 
Άγάπησις Κυρίου ένδοξος σοφία, χσ\ χορηγήσει 

αυτήν τοίς άγαπώσιν αυτόν. 
Αγάπα τδν Κύριον, χαλ έπιχαλού είς αωτηρίαν 

σου. 
Ό αγαπών με άγαπηθήσεται ύπδ τού Πατρός 

μου, χάγώ αγαπήσω αύτδν. χαλ έμφανέσω αύτφ 
έμαυτόν. 

Έάν τις άγαπ| με, τδν λόγον μου τηρήσει, χαλ ό 
Πατήρ μου αγαπήσει αύτδν, χα\ πρδς αύτδν έλευσό-
μεθα, χα\ μονήν παρ* αύτφ ποιήαομεν. 

Μή φοβηθήτε άπδ τών άποχ^αινόντων τΑ σώμα, 
τήν δέ ψυχήν μή δυναμένων άποχτείναι. 

Τοίς άγαπώσι τον βεύν πάντα συνεργεί είς Αγαθόν. 

Εί τις άγαπ^Ι τδν βεδν, ούτος Ιγνωαται ύ π* αύτοΰ. 

Ν 0 βεδς αγάπη έσε\, χχ\ ύ μένων έν ιή άγά«|) 
έν βείρ μένει, χα\ δ βεδς έν αύτφ μένει. 

Φόβος Κυρίου χαθάρσιον ψυχής κατά ιήν εύχήν 
του προφήτου λέγοντος, ι Φόβος Κυρίου παντοίων 
ελαττωμάτων τής ψυχής «εριγίνεται. » 

Άναγχαίον δφληρα τήν είς βεδν άγάπην άπαι-
τούμεθα, δ τή έλλειπούοη ψυχή πάντων χαχών έστιν 
άφόρητον. 

"Οσα tfp τ?ρΑς βεδ̂ τ τηρεί φιλίαν, τούτοις τήν 
Ιδίαν παρέχει χοινωνίαν. Κοινωνία βέ βεού ζωή χαλ 
φώς, χαλ άηόλαυαις τώ^ παρ* α^ταύ ΑγαΜν, 

Ού πάντων βεδς Α βεδς, Αλλά Τ&ν οίχιιωθέντων 

•Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου oloy u it(&m απάρ-
γανον. Καλ σοφία τδν φόβο̂ ι ύΐ̂ ρβαΐσα^ Καλ είς τήν 
άγάπην άναβ^βάίασα, βοού φΟρυς ημάς χαλ νΙους 
άντ\ δούλων εργάζεται. 

Ού* άπδ θεωρίας άρξαμένους αίς φοΌ)ν χοή χα-
ταλήγειν (θεωρία γάρ Αχαλίνωτος taya .άν χαλ χατά 
χρημνών ώσειεν), άλλά φόβψ στοιχειουμένους xal 
χαθαιρομόνους, χαλ (ίν' ούτως είπω) λοχτυνομένους, 
είς ύψος αίρεσθαι. 

•Αγάπ-η έατ\ σύνίεσμος, Ήλ^ιώσεως. 



7*5 LOCICOHMUNES. 
Αημκ>υργδς άρετης άπάσης ή άγά*η. 

ΛΟΓΟΣ Α'. 
ffspl τών μή φοβούμενων τόν θεδν, μηδέ άγα-

χώντων αυτόν. 
ΚΓπεν Φαραώ *ρδς Μωύσήν · Τίς έστιν ου είσα-

χοόσομαι τής φωνή; αυτού, ώστε έξαποστείλαί με 
τουςνί-ύς Ισραήλ; ούχ οίδα τδν Κύριον, χα\ τδν 
Ισραήλ οδχ έξαποστελώ. 

Ούχ Ιστιν δ βεδς ενώπιον αυτού* βεβηλούνται αί 
6oV. αότού έν παντλ χαίρω. 

Ούχ έστι φόβος Θεού απέναντι τών οφθαλμών 
αυτού. 

01 δέ έχθρολ Κυρίου, Αμα τψ δοξασθήναι αυτούς 
χαί όψωθήναι, έχλείποντες ώσελ χαπνδς έξέλιπον· 

•66ος Κυρίου είς'ζωήν άνδρ\ δ δέ άφοβος αύλι-
σθήσεται έν τόποι ς, οΤς ούχ επισκοπείται γνώσις. 

Υίδς δοξάζει πατέρα, χαι δούλος τδν κύριον αυ
τού. Καί εί Πατήρ είμι, πού έστιν ή δόξα μου; χαλ 
εί Κύριος είμι, πού έστιν δ φόβος μου ; λέγει. Κύ 
ριος παντοκράτωρ. 

Έμέ ού φοβηθήσεθε ; λέγει Κύριος * ή άπδ προσ
ώπου μου ούχ εύλαβηθήσεσθε τδν τάξαντα άμμον 
δριον τ-J θαλασσή), αΕώνιον πρόσταγμα, χαλ ούχ ύπερ-
δήσεται αδτδ, χαι ταραχθήσεται, χαλ ού δυνήσεται · 
«Λ ήχήσουσι τ * κύματα αυτού, κα\ ούχ ύπερβήσε-
-ιι αυτό; τψ &έ λαψ τούτψ έγενήθη χαρδία άνή 
χοος χα\ άπειθής * χαλ έξέχλιναν, χαλ άπήλθον, χα\ Q 
ούχ εΐπαν έν ΐ% χαρδία αυτών, Φοβηθώμεν δή Κύ
ριον τδν Ηεδν τ^μών, τδν δίδοντα ήμίν ύετδν πρώΐ-
αον χα\ δψιμον, χατά χαιρδν πληρώσεως, πρόσταγμα 
βερισμού. 

Τδ άμαρτάναιν ήμίν χατά άπουσίαν τού θείου 
φόβου έγγίνεταε, 

"Οσον άφίστατο τής ζωής ό Άβάμ, τοσούτον ήγ-
γιζε τω θανάτψ. Ζωή γάρ δ θεός · στέρησις δέ 
ζωής δ θάνατο;. "Ωστε τδν θάνατον ό Αδάμ διά τής 
αναχωρήσεως τής άπδ θεού έαυτψ χατεσχεύασεν. 

ΑΟΓΟΣ Ε'. 
Περί έΛχΙδος ε!ς θεόν, cu χρή είς ^εόν έΛπίζβιν, 

χαί μή εΐς τάς τών ανθρώπων προστασίας. 
Έμβλέψατε είς τά πετεινά τού ουρανού, δτι ού D 
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Α Chrxio$tomu Omnie virtulis opifex vel afcfat» 

tectrix esl cbarilaa. 
SERIIO IV Ισ/.CLXIV.] 

De Wi$ qui Dvmm nee timent net dHigunt. 

Exod. v. Dixil Pbarao ad lloysen : Quis e*t C M -
jus vocem ipse auiliam, ol dimtttam fiJios kraal! 
Non novi Dominuai, el Israel noa dimiltam. 

σπείρουστν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν είς 
άποθήχας, χαλ ύ Πατήρ υμών δ ουράνιος τρέφει 
αυτά. 

Τ] έλπίβι έσώθημεν. ΈλπΙς βέ βλ επομένη, ούχ 
έστιν έλπίς * δ γάρ βλέπει τις, τί χα\ ελπίζει ; Εί δέ 
δ ού βλέπομεν, έλπίζομεν, δι* υπομονής άπεχδεχό-
μεθα. 

Κατέχωμεν τής ελπίδος τήν όμολογιαν άχλινή. 
Πίστδς γάρ ό έπαγγειλάμενος. 

Εΐπεν Δαβλδ πρδς τδν αλλόφυλου · Σύ έρ/η πρδς 
μέ έν ρομφαία χα\ έν άσπίδι * έγώ δέ προσάγω προς 
σέ έν ονόματι Κυρίου Σαβαώθ. 

Ό παποιΟώς έπλ Κύριον σωθήσεται. 

Για/. Non e&l Dena coram ipsa. Viae ipaiaa ia-
quinatae sunl omui tempore. 

Ibid. xxxvi. N O Q esi liuior Del coram oculis fp-
81 i»s. 

Inimici Domiai mox ul lionoriAcatJ ei exakali 
fuerint, deflcientes qnemadmodtim fumus defece-

B runt. 
Prov. xix. Timor Domini vitam opcralur honmii. 

Non limens vero habiiabii in locis, abi ηοη consi-
deralur cognitio. 

Matach. i . Filius patris eui, ct lervna domiai 
bonorem proveltil. Si Paler sum ego, ubi estgloria 
mea ? Ει si Dominus suin ego, ubi eet limor meas ? 
dicii Dominug omnipolena. 

Jerem. v. Nunquid me noo timebilta ? dieil Do-
roiiius, aul a facie roea non foruiidabiiia, qui are-
nani termiaum inari consiilui, praecepluro seinpi-
ternuni et quod non iransgredieiur ? Tarbabilur 
qtiidem, sed non paierii. Sonabunt fluctus ejns, 
aed aon transgredieutur illud. At populo buic fa-
ctum est cor inobedicns el increduluiu vel iatra-
ciabile. Decltnaveruut el abieiunt, el ιιοη dixrruul 
in corde euo : Timearous, quâ so, Domiuum Deuut 
nostruin, qui dal nobts pluviam malntinain cl se-
roiinam, secuntium lempus plcnitudinU praecepli 
messis, etc. 

Basilii. Quod peccare solemus nog, propter timo-
ris Dei absentiam coiiliiiRit. 

Quamum a vila discessil Atlam, in lanlum morti 
appropinqaavit. Viia enim Deue esi, vila? voro pri-
valio mora, adeo ui Adam ea defeciioue qua de-
ecivil a Deo, sibi ipsi monein comparaveril, 

SERMO V i - i . CLXY]. 
Despe in Deum, et auod hpe$inDeam aon in hxmam 

prccsidia collocari debeat. 
Matlh. vi. Rcspicite ad Tolatilia COBII, quia nrc 

seroat neque metunt, neqno convcbunt io borraa, 
et Paier vesler cceleslis alii iHa. 

Rom. V I I I . Spe aarvaii aamus. Porro spce si vi-
(katar, non eai apea. Qaod eiiim quia cernit, cvr 
idcm eperet?Si veroquod ιιοη vidciDHS, Bperauiea, 
id per patleatiam exipeciamus. 

Hebr.z. Teueanius confeaeionero apei non varil-
laotem. Fidelis enim vel verax est, qui pratiiiaii. 

12 1 ^ e . xvn. Etdixil David ad alionigenuin 
•al PhiHstaeum : Tu vcnis ad nie in gladio, c i in 
liasta ct in clypeo. Ego aulem venio ad le ia noroinc 
Domini exefrUuum. 

Job. Qui Doinino conGdii, salvabilur. 
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PML X X X I . Sperantem in Dominum clrcumdabii Α Τδν έλπίζοντα έπί Κύριον Ιλβος χυχλώσει. 

mitericordia. 

7 « 

laitf. χχχνι. Spera in Doraino, et fac 
tam. 

Ibid. Revela ad Dominura viam luam, ei spera 
in eo, ei ipse facief. 

Ibid. X X X I T . Beaius virv cujus spes est nomen 
ftomini, et non respexii in vnnitaleset iaaanias fal-
sae. 

Ibid\ cxvn. Bonum est confidere in Domino, 
qnam confidere in bomine. Bonum est sperare in 
Domino, quaro sperare Sn principibas. 

Fia/. cxxiv. Qui confiduut Domino, ni mons 
Sion. 

Qui Domiao confldit, sua ipsius eanclimonia ju-
8tD8 est. 

bonita- "Ελπισαν έπ\ Κύριον, χαλ ποίει χρηστότητα. 

Άποκάλυψον πρδς Κύριον τήν δδόν σου, κα\ Ιλ· 
πισον έπί αύτδν, χα\ αύτδς ποιήσει. 

Μακάριος άνήρ, ού έστι τδ άνομα Κυρίου έλκλς 
αυτού, καί ούκ έβλεψεν είς ματαιότητα καλ μανίας 
ψευδείς. 

Άγαθδν πεποιθέναι έπ\ Κύριον, ή πεποιθέναι Ιπ* 
άνθρωπον. Άγαθδν έλπίζειν έπί Κύριον, ή έλπίζειν 
έπ' άρχουσιν. 

Οί πεποιθότες έπλ Κύριον ώς δρος Σιών. 

Ό πεποιθώς έπί Κύριον τ ] εαυτού δσιότητι δί· 
Β χαιος. 

Confide Domino in toto corde tuo. 
Sap. in. Qui Doraino confidunt, intelligtnt veri-

tatem, et fldeles in dileciione adharrebunt illi . 
lia. xii. Ecce Deus meus, Salvator meue Domi-

M U S , confldam illi , etealvabor per ipsum. 
lerem. xvn. Benedicius bomo, qui confidit in 

Domino, et erll Dominiis epes ejus: et erit quasi 
lignum reclum vcl abuadans juxta aquas. 

Eccli. ιι. Inspiciie in anfiquas geaeralionee et 
scilote: Quis sperarit in Dominuni ct confueus esl ? 
Μ'ΐι quie permaasil in timore ipsius el neglexit 
onm f 

Persuadeamug fioc nobia ipeie, fratres, nt in 
tempore tealatioDfs non ad buroanag spes recur-
ramuaet nobie ipsis veiiemur auxilia, quin poliug 
in lacryrois et gemitibus, et laboriosa ac indefes<a 
oratioue et vigiliis aseiduis Dcnm deprecemur. Sic 
enlm auxilium ex afllicitone penipii, qul bumanum 
auxilium ut vanaai ei inanc contemnii. 

Laudo eum, qui speg vigilaniiura eomnia esse 
dixU. 

Tfuologi. Volaptatem quidem cura, trisiiiiam 
vcro epes melior reprlmat. 

Maximum iafortunatig subsidium est vicissi-
tudinis spes, et melior etatus ob oculos posiius. 

Tandcm gubmersa est navia, quae mutlos ad por-
tii8 fcliciier appulU. Malti ex maxiina lempesiaie 
ad portuni evasermit. 

Chrytostomi. Impossibile csl, ut a fine aut acopo Ο 
suo aberrel, qui tota mente in Deum speral, el 
omnia sua pro firill agil. 

Cum nulla usquatn humani auxilii spes nobis 
affulget, ne desperemus neo despondeamus aat-
raani, aed fidei aocboram anipiarous, et insirunien-
tiiin spei jactamus, non quidenv in mari,sed in co> 
lnm, el icmpeslatura procellis aguata 1 3 , i a v i s 

ub oiuni periculo liberabitur. 
Afflktio flos eat boaoram quae exspoctaniur. Pro-

picr fraetum ergo flos quoque nobia carpeudus 
081. 

Nihil pcriude aniinam nulrit el vegelat, alquc 
tpes laeia el bonoruin exspecialio. 

"Ισθι πεποιθώς έπ\ Koptov δλη χαρδία σου. 
Οί πβποιθότβς 1π\ Κύριον συνήσουσιν άλήθειαν, 

χα\ οί πιστολ έν αγάπη προσμενούσιν αύτφ. 
Ί$ού ό βεός μου, σωτήρ μου, Κύριας, πεποιθάς 

έσομαι έπ' αύτδν, χαλ σωθήσομαι δι* αυτού. 
Ευλογημένος άνθρωπος δστις πέποιΟεν έπλ τφ 

Κυρίψ, χα\ έσται Κύριος έλπλς αυτού, χαί έσται ώς 
ξύλον εύθηνούν παρ1 ύδατα. 

Έμβλέψατε είς τάς αρχαίας γενεάς, χαί ίδετε. 
Τίς ήλπισεν έπλ Κύριον χαλ χατησχύνθη;ή τίς 
ένέμεινεν τφ φόύφ αυτού, χαλ ύπερείδεν αυτόν ; 

Πείσωμεν εαυτούς, αδελφοί, έν χαιρφ πειρασμού, 
μή πρδς άνθρωπίνας ελπίδας άποτρέχειν^ χαί έαυ-
τοίς τάς βοηθείας θηράσθαι, άλλ' έν δάχρυσι χαί 
στεναγμοίς, χαλ φιλοπόνω προσευχή, χαλ άγρυπνίχ 
εύτόνφ, τάς δεήσαις πρδς βεδν ποιείσθσα. Ούτως 
γάρ λαμβάνει βοή θεια ν έχ θλίψεως ό τής ανθρωπι
νής βοηθείας ώς ματαίας χαταφρονών. 

Επαινώ τδν είπόντα τάς ελπίδας είναι γρήγο
ρου ντων ενύπνια. 

Έπιχοπτέτω σοι μίριμνα μέν ήδονήν, λύπην δλ 
ή χρείττων έλπίς. 

Μεγίστη τοίς άτυχούσιν επικουρία μεταβολής έλ· 
πις, κα\ τδ κρείττον έν όφθαλμοΐς κείμενο ν. 

Πολλοίς πρδς βρμοις εύ πλουν έδυ σκάφος, έίολλολ 
προσωρμίσθησφν έχ τρικυμίας. 

Άμήχανον τού τέλους έκπβσείν τδν όλη διβνοίσ 
έπί τδν θεδν έλπίζοντα, χα\ τά παρ* εαυτού πάντα 
είσφέροντα. 

Όταν μηδαμόθεν ανθρωπινής βοηθείας έλχ\ς 
ήμίν ύπάρχη, μήάπογνώμεν, μή άτονήσιομεν · άλλά 
τήν άγχυραν τής πίστεως άρπάσωμεν, (Μψωμεν το 
έργαλείον της ελπίδος, μή είς θάλασσαν, άλλ' είς 
ούρανδν, και τ δ χειμσζόμενον σκάφος τών κινδύνων 
άπαλλαγήσεται. 

Τών προσδοκώμενων αγαθών ή θλίψις άνθος εστί. 
Διά ούν τδν χαρπδν καλ τ δ άνθος δρεψώμεθα. 

Οίδεν ούτως τρίφει ψυχήν, ώ; έλπίς άγαθη, wl 
τ δ χρηστά ττροσοοκ^ν. 
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Έλπ/ς *<m προπάθειά τ*ς, X*pA πρδ χαράς, 
αγαθών ούσα προσδοκία. 

•Ελπίδα δ βεδς τψ γένει τών ανθρώπων έγκατέ-
σπειρεν, Ινα έχοντες συμφυές παραμύθιον, έπελα-
φρύνωνται τά; ανίας οί μή ανίατα δράσαντβς. 

Τδ άπροσδόχητον χαχδν Θορυβεί πάντως έπελθόν 
%h 81 προσδοκηθέν, εύτρεπή πρδς τήν πείραν εύρδν 
τονλογισμδν, κουφό τ ε ρον ποιεί τδ δεινόν. 

Το έλπισθέν άγαθδν είς τουναντίον περιπεσδν, 
άΛψαμύθητον έχει τδ πάθος. 

Κίνδυνων έλπλς άνευ κινδύνων τίθησι τδν έλπί-
(οντα, τψ προησφαλίσθαι τών δυσχερών τ*, δοχήσει 
τέ Αράγματα. 

Ούτε γυνή χωρλς άνδρδς, ούτε έλπλς χωρ>.ς πόνου, 
γεννά τι χρήσιμον. 

Τά γάρ ηδέα, χάν μήπω παρ?|» τέρπει ταίς έλ-
πίσιν. 

ΛΟΓΟΣ CT. 
Περί τώτ χ*%οιθότωτ έχϊ χΛούτφ καϊ άτθρώποις, 

χαί μή είς &sor χήτ ίΛχίδα χαϊ χεχοίθιχσιν 
ίχύτχ&τ. 
Εΐπεν 'Ανανίας δ προφήτης πρδς 'Ασά βασιλέα 

Ιούδα* Έντφ πεποιθέναι σε έπί βασιλέα Συρίας, 
χαί μή «εποιθέναι σε έπί Κύριον τδν βεδν σου, διά 
τούτο έσώθη ή δύναμις τής Συρίας έχ τής χειρός 
000. 

Αίσχύνην δφλήσυυσιν οί έπί πόλεσι χαλ χρή μα σι 
πιχοιθότες. 

Οί πεποιθότες έπλ τ ) δυνάμει αυτών, χαλ έπλ τψ 
πλήθει τού πλούτου αυτών χαυχώμενοι. 

'Οψονται δίκαιοι χαλ φούηθήσονται, χαί έπ' αύ-
ιον γβλάσονται, χαλ έρούσιν * Ιδού άνθρωπος, δς ούχ 
έθετο τδν θεδν βοηθδν αυτού, άλλ1 έπήλπισεν έπλ 
τφ πλήθει τού πλούτου αυτού, χαλ ένεδυναμώθη έπί 
τ? ματαιότητι αυτού. 

Μί\ πεποίθατβ έπ' άρχοντας, έπί υΙούς ανθρώπων, 
οΓς ούχ έστι σωτηρία. 

Ό πεποιθώς έπλ πλούτω, ούτος πεσείται. 

ΕΤπεν Έφραΐμ · Πβπλούτηχα, εύρον αναψυχή ν 
ίμαυτψ. Πάντες οί πόνοι αύτου ούχ εύρεθήσονται 
αύτφ. 

Έξωλοθρεύθησαν πάντες οί έπερειδόμενοι άρ-
ΐορίφ. 

Έξεδίκησας μετά δυνάμεως σου τούς άρχηγοΰς 
τών αμαρτωλών, τούς πεποιθότας έπλ τή αύθαδεία 
αντών. 

Ούαί δ λέγων έν τή καρδία αυτού * Τίς με κατά-
ζει έπί τήν γήν; 

Ματαία ή ίσχύς ημών έγενήθη, χαί ούχ έβούλεσΟε 
αχούειν, άλλ' είπατε * Έφ* ίππων φευξόμεθα. 

Έπί τίνι πίποιθας, δτι άπειθείς μοι; Ίδού πε-
ποιθώ; ε! έπί τήν ^άβδον τήν χαλαμίνην τήν τε-
Ολαομένην ταύτην. 
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Α PhHonii. Spce praevfa qoacdam memis est aflfe-

elio, gaudium anie gaudium, ot qu» bonorom sii 
exepeciatio. 

Spcm Deua hiimano iusevit gcneri, ut congcnl* 
tuni eibl soiaiiuro habenies doloribtis levarenlur, 
illi nininim qui nulhi incurabilia patramsent fael-
nora. 

Niti. Malum insperatum omntao perturbai caxi ' 
ingruit: quod vero exapectabaiur, compositam cl 
pr;rparatam ad periculam mentem iavenlens, cala-
milalem leniarem reddit. 

Bonuin spuratoin »i eectis et in conirarium ca-
dens DOS fallat, affectum vix ullo mitigaadum &ola-
tio gigtiit. 

Dionis. Perlciilortim spts iiitum a pericalts · a 
Β speranlem effictt, ©υ qnod propter malorum exspa-

ctationcin res suas pra»mitniverit. 
Socratii. Nec mulicr absque viro, aec spes aba-

que labore quidqoatn parit ulile. 
Leucippu Quae enim jacnada soni, licct aondum 

adainl praseniia, spe taoien deleclaai. 
SERMO VI [a/. CLXVI]. 

De iis qui diviliit ei hominibus /frfxjtf, n*c in DCQ 
$pem et fiduciam omnem titam habenl. 

II Paral. χνι. Ει dixit Ananias prophela ad Asani 
vegem Juda : Quoniam conftsusea tu iu rege Syriae, 
el noo confisus es Doniino Deo luo, propler boc 
salvatus eei exerciius Syrix de manu tua. 

C Job. lgnotniniam sibi contraheai, qai in civila-
libue conlldutit et diviiiis. 

Psal. X L V I I : . Qui contidanl ia virtuto sua, et in 
rouliiiudine diviiiarum suarum gtoriantur. 

P*al. LI . Videbunl jueti ei limebunt, ei super 
eum ridebunt, et dicent: Ecce homo, qui noa po-
suii Deam adjutorem suam, sed speravh ia mulii-
tutline divitiaraiu suaram ct conforialue est in va~ 
niiate «ua. 

Ptal cxtv. Nolite coaOdere in principibus, ia 
filiis hoaiinum, quibas non esi salus. 

Proverb. xi. Qui confldit in divitiis sula, bic cor-
ruet. 

0*em xn. Dixii Epbraitn : Divcseffectus sum, in-
^ veni requicm mibi» Omnea laborea ejue non iafe-

nienlur ci. 
Sophon. i . Disperierunt omnes, qui conflsi aut 

suflulii sunt argento, 
ilabac. Punivisli cum polentia tua principes pec-

catorum, eos, inquam, qui 14confldunt iaconlu-
macia sua. 

Ibid. Va3 dicenli in corde suo : Quis me dctrabel 
in lerram? 

ha. xxx. Foriitudo vestra vana facta est, et 
non voluislis audire, scd dixislis : Super equos fu-
gicinus. 

lbid. xxxYi. Gai conilsue, es quia uiitii es inobc-
dicns? Ecce confidis virgac arundinejB, conrracix 
buic. 
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/ία. χχχι. Vae deaceodenlibua in Agypium, qai 

equis coDfidunt et curriba*. Quia Doroijjus imlu-
eet ntanum auara euper eoe, el laborabutit aoxi-
lianlea, ei qui auxilio adjmi iun i , coneideui, «i 
aitani oranes peribual. 

Jenm. xvn. Malediclus bomo, qat spem babei ht 
bomioe et confirmabii carnem bracbii sui guper 
fipaum* ei a Domino recesserit cor ejus. 

Eccli. v. Ne eequaria animain tuam el fortiiu-
dineui luaui, nec dixens; Quis ina suosubjiciel iro-
perio? Nam bominus vindicana viadicabit. 

/»id, Ne laeteris in opibus laia, el ne dixeris : 
Sufljcit mihi, etc. 

Bastlii. Qui ia seipsum aperat, ei periculis ob-
noxiu? est et exsecraiioni, qu% dicit: Afaledictus 
liomo qui spem reponil in boinine, et camem bra-
cbii sui fulciet, et a Domino cor saum aiuovebit. 
Qui eermo his verbis: Qai apem repouit ia hoinine 
et carnem bracbii sui fulciet, fiduciam in sese col-
locare prohibci: utrumquo aulem eoram defeciio~ 
nem a Domino uominai. Nam eril. lanquam myriux 
ailveslris in desarto, et non videbit bona. 

Nili. QuUuper quatnor Ingreditur, imparus est. 
lngredttur autem super quaiuor, qui maaibus inni-
lilur, el omoero in iie babui Qdueiani. 

SERNO VII [al. IJ. 
De virinle. 

Mutlh. vn. Arcta est via, quaa deducil ad vitam. 
Rom. X I L Ne viucaris a inalo, sed viuce bono 

malum. 
Solomon. Ne lc seducanl impii, nec ία viam ipoo-

ruro ahcas. 
Sirack. Ne foceris quse mala auni, et niala te 

uop apprehendenl. 
Basihi. Diviliis nobilior virtus. 
Sola poasessionum virtua auferri nequit. 
Yirluiis exercitiam lum poaaidenii preii&sam 

fsl pecalium, tam iucideatibus aliis jucundiasimum 
apeciaculum. 

Ui igaem ultro iucia splendor, et unguemam 
enavis odor aequilur : Ua bona opera uiililas ne-
ceaaario comiiari conauetlt. 

Hoc esi virlus, declinalio videlicet mali, ei ope-
raiio bonL 

Priocipium ad rccuperaiionem bonorura, 1 5 est 
a malis recessus. Decliaa enim, ioquil, a malo, et 
fac bonaon. 

Rara el acquisitu diflQcilis est virtulis posseseio, 
eliamai mulia ad banc provocent et inviieni. 

Virtulem laudando Deum iaudabo, a quo virtua 
hominibus data esi. 

Virtus merceoaria non est, ut virtus esse pergat, 
solam honealaiem respiciena. 

Celebres non modo praeclarum ei lionestum ali-
quodfaclum reddit, sed el malilia cxsuperans im-
probam sibi famaro contrabit. 
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Α Ούα\ οί χαταβχίνοντες βίς ΑΓγυπτον, έφ' ίππο·.ς 
πχποιθότβς χα\ Αρμασιν. "Ο γάρ Κύριος έιιαξει Ηρ 
χείρα αύτου* έκ* αυτούς, χα\ χοκιααουσιν οί βοηθούν-
τες, χΐ\ πεσούνται οί βοηθούμενοι, χα\ aux τέντες 
άπολούνται. 

Έπιχατάρατος Ανθρωπο;, ύς τήν ελπίδα Ιχ-ι 
άνθρωπον, χαλ στηρίξει σάρχα βραχίονος αύτοΰ έχ1 

αύτδν, χαλ Απδ Κυρίου ΑποστελεΙ χαρδίαν αυτού. 
Μή έξαχολούθει ψυχή σου χαλ τή ίσχύϊ σου, 

χα\ μή είπης * Τίς με δυναστεύσει; ό γάρ Κύριο; 
εχδιχών Ιχδιχήσει. 

Μή επίχαιρε έπλ τοίς χρήμασί σου, χιλ μή είτ^ς, 
Αυτάρκη μοί έστιν. 

νΟ ελπίζω ν είς έαυτδν χινδυνοις έχει ύποπεσείν 
χαλ ffl κατάρα τή λεγούση · 'Επιχατάρατος άνθρν* 

^ πος, δς τήν ελπίδα έχει έπ' Ανθρωπον, χαλ στηρίξει 
σάρχα βραχίονο; αυτού έπ' αύτδν, χαλ Απδ Κυρίου 
άποστελεί χαρδίαν, αυτού τού λύγου, διά μέν τον, *0; 
τήν ελπίδα έχει έπ' άνθρωπον, χα\ στηρίξει σάρχα 
βραχίονος αυτού, τδ έφ* εαυτού παποιθέναι άπαγο-
ρεύσαντος, έχάτερον δέ αυτών άποστασίαν άπδ Κυ
ρίου όνομάζοντος, δτι έσται ώς ή άγριομνρίχη έν 
τή έρήμφ, χαλ ούχ δψεται τά αγαθά. 

"Ο; πορεύεται έπλ τεσσάρων, ακάθαρτος. Έχ) 
τεσσάρων δέ πορεύεται δ ταίς χερσ\ν έπερειδόρενος, 
χα\ πάσαν έπ' αύταίς έχων τήν πεποίθησιν. 

ΑΟΓΟΣ Ζ'. 
Περί αρετής. 

Στενή ή δδδς ή άπάγουσχ είς τήν ζωήν. 
Μή νικώ ύπδ τού χαχού, άλλά νίκα έ ν τφ άγαθφ 

τδ χαχδν. 
Μή σε πλανήσωσιν Ανδρες ασεβείς, μηδέ πορευΟ{{ 

έν δδφ μετ* αυτών. 
Μή ποίει χαχά, χαλ ού μή σε λήψει χαχά. 

Τιμιώτερον αρετή ή πλούτος· 
Μόνη χτημάτων ή αρετή άναφαίρετον. 
Αρετής άσχησις τίμιον μέν χτήμα τψ Ιχοντι, 

ήδιστον δέ θέαμα τοίς έντυγχάνουσιν· 

"Ωσπερ γάρ τ ψ πυρ\ αυτομάτως έπεται τδ φωτί-
ζειν, χαλ τώ μύρψ τδ εύωδείν * ούτω χαί ταίς αγε· 
θαίς πράξισιν άναγκαίως ακολουθεί τδ ώφέλι· 

Τούτο έστιν αρετή, έχχλισις άπδ χαχού, κα\ ποίη-
σις αγαθού. 

1Αρχή πρδς τήν άνάληψιν τών καλών ή άναχώρη-
σις τών κακών. Έχκλινον γάρ, φησ\ν, άπδ χιχοΟ, 
χαλ ποίησον άγαθδν. 

Σπάνιον ή τού αγαθού χτήσις χαλ πρό" σα ντε,*, 
χάν εί πολύ τδ μεθέλχον εΓη χαλ προκαλούμε νον. 

Άρετήν έπαινών, βεδν έπαινέσομαι, παρ* ού τοί; 
άνθρωποι ς ή αρετή. 

"Αμισθος ή αρετή, ίνα χαλ αρετή μείνη, πρδς τ6 
χαλδν μόνον βλέπουσα. 

Ποιεί γάρ περιβόητους ού δεξιά πράξις μόνον, 
άλλά καί χαχία νικώ σα πονηράν εύδοκίμησιν. 
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Πέφοχβν άρβτή καταιδείν tt χαλ χαταχλήττειν χαλ Α Viriutie natura est, ut reremiih et auctariUte 

τους άγαν δυσμενέστατους. 
Οόκ έστι τδν αρετής έπιμελού μενον μή πολλούς 

Ιχειν εχθρούς* άλλ* ουδέν τούτο πρδς τδν ένάρετον. 
άιάγάρτών τοιούτων λαμπρότερος Ιστιι μείζο
ν»;. 

Πολλοί πολλάκις αύτάς τάς άρετάς, διά τούς ίχ
νους φεύγοντες, διά τήν έξ αυτών εύφημίαν αίρουν-
ται χονείν. 

βεφ τοίνυν ού τδ ήναγχασμένον φίλον, άλλά τδ 
έξ αρετής χατορθούμενον αρετή δέ έχ προαιρέσεως, 
χαλ ούχ άνάγχης γίνεται. 

Ούχ δ τόπος τήν άρετήν, άλλ' ή αρετή πέφυκε τδν 
τόπον σεμνυνειν. 

Ί1 τού χακού στάσις άρχή τής χατ* άρετήν έστιν 
ορμής. 

Άδέσποτον ή αρετή, χα\ έχούσιον, χαλ άνάγχης 
τάσης ελεύθερον. 

'βσπερ τδ τής ζωής τέλος άρχή θανάτου έστ\ν, 
ούτω; χαλ τού χατ* άρετήν δρόμου ή στάσις άρχή τού 
χατά χαχίαν γίνεται δρόμου. 

Έ τού πονηρού άλλοτρίωσις τής πρδς τδ άγαθδν 
οίχειώσεως αφορμή γίνεται. 

Τ\ έξω τών καχών γενέσθαι εντός έστε τών αγα
θών χαταστήναι. 

Δυσεπίτευκτου μέν είναι τήν άρετήν, μυρίοις 
Ιδρώσι χα\ πόνοις, σπουδή χαλ χαμάτω μόγις χατ-
•ρθουμένην, παρά τής θείας Γραφής έδιδάχθη-
μβν. 

Καχίας έξοδος αρετής είσοδον εργάζεται, ώς χαλ Q 
τουναντίον ύπεχστάντος αγαθού, τδ έφεδρεύον χαχδν 
Ιπειοέρχεται. 

Άρετα\ μόναι τά τών ανθρώπων πράγματα κυ
βερνάν έπίστανται. 

Ή θεωρία τής αρετής παγχάλη, χαλ ή πράξις χαλ 
ή χρήαις περιμάχητος. 

a«a vel infenslssimos moveal et larreat. 
Chrytost. Fieri neqnlt, quin qui vlrttitis aludio-

aoe eat, qiiam plures hostes aentiat. Sed nihil boc 
virtuil dedltum movet : sic eaSm longe clarior 
evadet. 

Mulii saepe cnm virltrera propter laboree fa-
giant, propter gloriosam quae ex virlulibas prove-
nit ramam iaborare toinnt. 

Deo, aon qnod neoesaiiata flt, gratumeet, ttd 
quod virtuiis gludio recte gerilur. Virtue autem in 
voloniaria elecilone, non iiecessitate consiatil. 

Viriutem non locu«, sed locum virtus illustrare 
poiest. 

g Vitii cursoe inhibittis, principiura eal ejus, qut 
ad virtuleni fit, moius. 

Virtua dominium non exspeciat, sed voluntatla 
esl, et ab omni necessitale Hbera. 

Quemadmodum viiae flnis morlts inWum est , 
sic si cursus virtutis sisialur, iniliuiii ftl ejus, qui 
ad vitia teailit, cursus. 

Mali abalienatio, ramiliariiaiis cum bono ocea-
eionem et ansam praebet. 

Ex malis evaderc, est inlra bona consisiere. 

Virtutem inOnitis sudorfbns et laboribiig v!x 
acquiri, studio ac fattgaiione vix recte admini-
slrari posse, exsacris LiUeris didicimus. 

Χαίρε τήν άρετήν ήνίχα πράττεις· άλλά μή έπαί-
ρου, μή ποτε τδ ναυάγιον έν τφ λιμένι γένηται. 

Χρή τήν άρετήν μή χωλεύειν χαθ' έτερον, άλλ9 

Εργψ καί λόγφ όρθήν χαλ άπηρτισμένην χατ* αμ
φότερα είναι. 

Οδχ !νι έχ τού παραχρήμα λαμβάνειν τάς άρε-
τάς. Σμικροίς γάρ τά μέγιστα πώς άν τις Ιλοιτο πά-
νο-.σιν; 

Βραχεία ή αρετή, καλ βρθιος οΐμος έπ* αυ
τήν, χα\ ούχ άν τις Ιλοιτο ταύτην δίχα πόνου μα
κρού. 

Μισθδς αρετής έπαινος. 
Οί πονηροί τών ανθρώπων, κάν χρηστότητα τινα 

έπαγγέλλωνται, διά τδν τρόπον ού πιστεύονται. 
Ανδριάντα μέν τδ σχήμα, άνδρα δέ ή πράξις κο

σμεί. 
Ούτω; ζ^ν προατρού, ώς μήτε ύπδ τών δυνατω-

τέρίνν καταφρονείσθαι μήτε τοίς χαταδεεστέροις φο-
δερδς είναι. 

Εύ σοι τύ μέλλον έξει, άν τδ παρδν ευ τιθής. 

Pliilonii. Improbitalis exlfus virtuls fntroitum 
efflcii, quemadmodum et vice versa, si virtue vel 
bonnm recesserit, tnalo acceasus paiet. 

Soiae viriules bominuro negotia gabernare no-
verunt. 

Virtulia conlemplaiio longe pulcherrima est, ejng-
datn vero osus et actiodigaa gunt, de qaibus summo 
contendatur studio. 

Nili. Gauda cum virtulis opus edie, sed na ex-
iollaris, ne forte naurragiiim io porlu facias. 

Cyrilli. Vinutem non oportet claudicare a parte 
abera, sed tam diclis quam faclie recfaia et ime-
gram ulrinque esse. 

VirUitee illico asaeqoi iropossibile eet. 10 Quo-
modo enim quam minimia laboribus res longe 

D ntaximas aliquis assequi queai ? 
Aspera viriue esi, el acclivia ad ipsam via, nec 

eam quis abaque loogo labore sibi couiparaveriu 

SynetiL Virtnlia merces laae esu 
Malis bomiuibae, licet boni aliquid polliceaaiur, 

propier mores lamen fides non habotar. 
Plutarchi. Statuam quidem figara, virum vero 

ipsa aclio ornat, 
Iia vivere instliuas, ul neque a poteniioribux 

coniemiiaria, neque inferioribas metuendus sis. 

Uoeratii. Bcne libi futura eveoient, ai pr«ten-
tia bene disposuerie. 
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DemonaclU. Yirlulis poiius imagines tibi veii* Α Βούλου τάςτής αρετής βίκόνας υπομνήματα μάλ-

moiiumenla relinquere, quam corporis. 
Tantum ad virtuiem adjicies, quanlum volupla-

tibus ademeria. 
Turpe est in aliia probare virlutea, intra ae 

eiiam habcre vitia. 
Bianii*. Tarde aggredere agenda, aggressus au-

tein coaslanier age. 

λον ή τοΰ σώματος καταλιπεϊν. 
Τοσούτον είς άρετήν προσθήσεις, δσον άν ΰφέλ̂ ς 

τών ηδονών. 
ΑΙσχρδν μέν έν άλλοις άπούέχεσθαι τάς άρετά;, 

έν έαυτοίς δέ έχειν τάς χαχίας· 
Βραδέως έγχείρει τοϊς πραττομένοις» *Τ&*γ\**ς 

δέ, πράττε βεβαίως. 
Euripidis (I). Tempus iton delel reliqutas bonorum virorum; sed virtus etiam in mortuia refalget. 
Theognidit. Molti diviiea euiit mali, boni autem paaperea. Sed noe cum illis non perrautabimua *ir-

lule diviiias : nam itla semper siabilis esi. 
Pecontas auteit bominum aliae aliua babet. 

Β θεου μέν έστι πράττειν ά βούλεται· άνθρωπου δι 
τά δέοντα προθυμείσθαι. 

01 άγαθολ, μή τδ προσήχον ποιούντες, παρά
δειγμα πρόχεινται τοίς πλημμελείν βουλομένοκ· 

'Ανδρδς άρετήν οδχ άρχόμεναι δηλούσιν αϊ πρά
ξεις, άλλά τελευτώσαι μηνυουσιν. 

Μέγιστον άγαθδν χτήμα έστιν έχάστου ή οίχεία 
αρετή. 

Ούτε συμπόσιον άνευ ομονοίας, ούτε πλούτος χω
ρίς αρετής ήδονήν έχει. 

Δώρον άλλο μείζον αρετής ούχ έστι «αρά Θεο3 
λαβείν. 

Μία έστ\ν αρετή, τδ άτοπον φεύγειν άεί. 
Τιμήσεις τδν θεδν άριστα, δταν τφ θεφ τήν διά-

νοιαν ομοίωσης δι9 αρετής. Μόνη γάρ αρετή τήν 

Arittot. Dei quidem est agere qune vult: homi-
nis auteui ea qua? convenit animo praesumere. 

Procopii rhetorh. Boni indecormn ali«|itid facian-
tea, peccare volentibus exemplum Ount. 

Yiri virtuies non principio, sed flne actioaum 
indicanlur. 

Maxiuie bonum peculium esl cujusque propria 
virtas. 

Neque convmum siae coucordia, naqae divitia 
aine virtute deleclant. 

Douuua aliud virlute majas divinitus dari non 
poteat. 

Unica virtua eat semper fugere indecorum el ab-
snrdum. 

Deum opiime colee, cum menteai Deo similem i ^ _ - r - - - i 

effeceris per vlrtuiem. Sola enim virtua animum ad ^ ψυχήν έλχει πρδς τδ συγγενές 
id quod ei cognatuai est trahit. 

MaHm viriuiia leaiimonium, quam abundaniiam 
opuai mibi exbiberi. Illud enim bonae mealis, boc 
auiem forlunas afOuentia eacomium videbilur: Rme 
sentenlia in Grceco exemplari non recte ascribilur 
Theognidi. 

17 SERMO VIII [α/. XXIII]. 
De tapientia, et intelleclu, etprudentia. 

Malth. x. Eetote prudentes instar serpenlium, et 
aimplices ul colambae. 

/ Cor. xiv. Non menlem, sed malitiam infantes 
essc debetis : animis autem perfecti este. 

Prov. ni. Btatus hoino qui invenit sapiealiam, et 
moitalis qiti vidil prudentiam : praestal euim ipsam 1 

acquirere, quam auri et argenii thesauros; pre-
tiosior est magni preiii gcnimis; facile agnoscitur 
oinmbus adeuntibns eam ; nihit auiem tain prelio-
snm est, quod ipsias pretium adaequet. Diulurni-
U8 enim et anni viiae in dexlera ejus; in la3va au-
lem, opesel gloria. Ex ore ejus justilia progredi-
lur;legem ei miscricordiam ia lingua fert. Vi« 
cjns viae sunt pulcbne, et omaes semitae tpsiua in 
pace. 

Prot). xv. Vir prudens directus ingreditur. 
ΡΤΟΌ. iv. Acqaire sapientiara, et intelieclum tibi 

compara; ne obliviscaris, ut capiti luo coronam 
det graiiarum. 

Βουλοίμην δ* άν περλ αρετής μαρτυρηθήναι μάλ
λον ή περλ πλούτου δαψιλείας. Τδ μέν γάρ ψυχής 
αγαθής, τδ δέ τύχης περιουσιαζούσης έγχώμιον δό· 
ξ·χ· 

ΛΟΓΟΣ Η'. 

Περί σοφίας, καί συνέσεως, καϊ φροτήσεως. 
Γίνεσθε φρόνιμοι ώς οί δφεις, χαλ άχέραιοι ώς αί 

περιστεραέ. 
Μή παιδία γίνεσθε ταίς φρεσίν · άλλά τ|̂  χαχία 

νηπιάζετε, ταίς δέ φρεσ\ τέλειοι γίνεσθε. 
( Μαχάριο; άνθρωπος δς εύρε σοφίαν, χαλ θνητδς 
δ; είδε φρόνησιν. Κρείττον γάρ αυτής έμπορεύεσΟαι, 
ή χρυσίου χαί αργυρίου θησαυρούς- τιμιωτέρα δέ 
έστι λίθων πολυτελών. Εύγνωστός έστι πάσι τοί; 
έγγίζουσιν αυτή. Πάν δέ τίμιον ούχ άξιον αυτής. 
Μ*,κος γάρ βίου κα\ έτη ζωής έν τ^ δεξιοί αύτ^ς · 
έν δέ τή αριστερά αυτής πλούτος χαλ δόξα. Έχ τού 
στόματο; αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη * νόμον δε 
χα\ έλεον έπ\ γλώσσης φορεί* αί δδοι αυτής οδοί χα-
λαλ, χαλ πάσαι αί τρίβοι αυτής έν είρήνη. 

Άνήρ φρόνιμος κατευθύνων πορεύεται. 
Κτήσαι σοφίαν, καλ χτήσαι σύνεσιν· Μή έπιλαθη, 

ίνα δψ TJJ σ{ κεφαλή στέφανον χαρίτων. 

(1) Grasca desunt. 



797 LOCI COMMUNRS. -
Μετά σοφών συμβουλεύου, καί μίνα συνετών Ιατω 

δ διαλογισμός σου. 
Σοφία έστλν επιστήμη θείων χαλ ανθρωπίνων πρα* 

γμάτων, χα\ τών τούτοις αίτιων. 
Διπλούν έστι τδ τής φρσνήσεως δνομα. Ή μέν 

γάρ τί; 4 στ ι φυλακή τού οίχείου συμφέροντος, οία 
ή τού δφεως τήν χεφαλήν εαυτού συντηρούντος * ή 
δέ τις Ιοιχεν είναι καχεντρέχεια τρόπων, οξέως τδ 
ίδιον λυσιτελές εξευρίσχουσα, χαί συναρπάζουσα 
τους άχεραιοτέρους * δποία ήν ή τού οίχονόμου τής 
άδιχίας. Ή δέ αληθής φρόνησις διάγνωιίς έστι τών 
τε ποιητέων χαί ού ποιητέων* J ό χαταχολουθών 
ουδέποτε τψ όλέθρφ τή; χαχίας περιπαρήσεται. Ό 
τοίνυν νοών λόγου; φρονήσεως οίδε τίνες μέν σο-
φΕοματώδεες, τίνες δέ οί χατά τδν βίον πρακτέοι, 
»ιΊ τά βέλτιστα ήμίν υποτιθέμενοι* χαί ώς δόκιμος 
τραχείτης, τδ μέν χαλδν χαθέξει, άπδ δέ παντδς 
είδους πονηρού άφέξεται. 

Ό γάρ τύ τού δφεως φρόνιμον περ\ τδ χαχδν, τύ 
τε της περιστεράς άχέραιον περλ τ δ χαλδν άναμίξας, 
ούτε τδ φρόνιμον έάσει χαχούργον γενέσθαι, ούτε τύ 
απλούν άνόητον. 

Έφησέ τίς που τών φιλοχρύσων τάδε * 
θέλω τύχης σταλαγμδν ή φρενών πίθον 
ΤΗς μή παρούσης δυστυχούσιν αί φρένες. 
Ορδς δν τις άντέφησε τών φιλοφρόνων * 
Τανλς φρενών μοι μάλλον ή βυθδς τύχης. 

Φρόνησις τών άλλων αρετών άρχή. 

Μόνος δ σοφδς ελεύθερος τε χα\ άρχων, χάν μυ· 
Ρ'Όυς τού σώματος έχη δέσποτας. 

Φρόνησες εύτυχίαν ώς τά πολλά χαρίζεται, τύχη 
δέ φρόνησιν ού ποιεί. 

Πάντων μέν έπιμελού τών περλ τδν βίον, μάλιστα 
δι τήν αυτού φρόνησιν άσχει. Μέγιστον γάρ έν 
έλαχίστφ νους άγαθδς έν άνθρωπίνφ σώματι. 

Τοσούτψ διάφερε ι ν ό Σόλων «ή ν φρόνησιν έλεγε 
τών αρετών, δσφ δρασιν τών άλλων αίσθήσεων. 

Ούτε Γππον χωρίς χαλινού, ούτε πλούτον δίχα φρο
νήσεως δυνατδν χρατείαθαι. 

Τόπων μεταβολαλ ούτε φρόνησιν διδάσχουσιν, ούτε 
αφροσύνη ν άφαιρούσιν. 

Ού γάρ οί πλατείς, 
Ούδ* ευρύνωτοι φώτες ασφαλέστατοι. 
Άλλ* ο! φρονούντεςεύ χρατούσι πανταχού. 
Μέγας δέ πλευρά βούς ύπδ σμικρές δμως 
Μάστιγος όρθδς είς όδδν πορεύεται. 

Ίσον έχείνο παρ* έμοί χέκριται, φρονέειν τε εύ, 
χαί τφ λέγοντι χρηστά πείθε σθαι. 

ΛΟΓΟΣ θ \ 

ΙΙερΧ αφροσύνης, άφρονος, χαϊ άνοήτον, χαϊ 
απαίδευτου, χαϊ μωρον. 

H i ; 6 άκούων μου τοίς λόγου;, καλ μή ποιών 
αύ;ού;, όμοιωθήσίται άνδρ\ μωρψ. 

- PARS ί. SERMO ίΧ. 798 
Λ Ecctt. ιχ. Giim sapientiboa consulla, ei com 

prudenlibus sft coltoquium tuum. 
BatUn. Sapientia est scientia de divinis el hu-

manis rebus, earumque causis. 
Duplex est prndentiae nomen; aliera enim est 

proprii commodi cuslodia, ut serpeutis caput gaum 
custodieniis; altera vero vldetur esee nialigniiag 
morum, acuie quod sibi titite est deprendena. el 
aimpliciores eecum abripitns, qualis erat Hla dfa-
pensatoris injuetkii». Vera aatem pradenria d»s-
tretio est rerum, quse faeiend» eant et noo facfen-
dse, quam qoi saquitur itunquam inieritu malrtia 
afficieiur. Qui igitur inielligic prudentia* rationes 
fioWt quinam sint aeluti, qui conlra circa vitaai 
aciivi, et oplima nobis consuleaies. Et cea probus 

Β nummtilarius, quod boanm est retlnebit, ab oniui 
autem mala apecte abstinebit. 

Tlieologi. Nara qoi aerpantis prudenliam eirca 
nialum columbina» simpliciiati circa bonuin com-
miscueril, is neque ex prodentia nialiguilaiein, 
neque ex eimplicilate stuKiliam fleri permiiieL 

Quidam avarus haec verba protulit: 
Malo foriun.v guttam, quam doliam mente plenum; 
Nani iila abseme infortanaia meas est. 
Gui quidam ax prudeuliae sludiosis reapondit : 
Stilla mibi meaiig poiiue obliugat, quam fortunae 

[mare. 
Philoni*. Prudenlia virlutam atiarum priiieipiuin 

G M * 
Solog sapieng liher est ac princeps, etti ianume-

roa corporia domiaos babuerit. 
Plutarchi. Prudentia at plurimum bonam for-

tunara donat: fortana vero pmdeniiam non Taoii. 
Omnia quidem vilaa negoiia curabis, in primis 

auiem prudeniiam ejus exarcebi*. Quippe maxima 
ree incluaa miuima» booa mena est in faumano 
corpore. 

Solon. Prudenliam Solon aieb.il lantum ca?ieris 
viriulilms anteslare, quantum vigna retiquos seusug 
excellil. 

Pythagorce. Neque sine freao equue, neque divi* 
tia? siae prudenlia gubernari possuni. 

Bianti*. Locoruin malaiioaea neque prudentiam 
D docent, nec iroprudenliam adirouat, 

Noa enimquadrati autamplrs laleribus viri tuiia-
|simi sual 

Sed qui recie sapiuat, ubique vincunl. 
Et bos cui magaa aunt lalera ; vei parvo lcius 
Flagdlo, rectus per viam ingreditur. 

(Sophocl. in Ajax.) 
Herodoti. iEqaalia raihi videnlur et recie sapere, 

el probe dicenti parcre. 
SERMO IX [αί. XXYlIIj. 

De imprudente, stolido, imperito el $(uUo. 

Matth. vu. Omais aadiens verba mea at noii fa« 
cicns, siixiili s cril viro siulto, eic. 
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i n i . Νοη ment*, eed maibJa infaalee de- Α Μή παιδία γίνεσαι tafc φρεσλν, άλλά τ} χαΧ(? 

νηπιάζετε, ταίς δέ φρεσλ τέλειοι γίνεσθε. 
Καρδία Αφρονος οδύνη τψ χτησαμένφ αυτήν, domino 

m 
lCor 

betts esse, menie auiem perfecii eaae. 
Solomonu. Gor imprudeniia dolorem 

suo paril. 
EcclL x. Labia iuiprudentie evbroergeai ipaum 

{iniiain sonwmiim oris ejae impnidentia ; et «xl-
lus oris ejus, error maioa. 

Pro9. xvi. Vir improdeua sibi mala fodii: ei iu 
labiia suU colligii igneat. 

Ecctu xxn, Gutn imprudenle ne mulluiii collo-
quaris, elbouiiucm iniellectu vacuum non adeas. 

Meirte vaeuo eapteolia nikil condacii :. a:agia 
enlm regitar ille impruiienlia. 

Jftid. Lage iuortuum, ut cui lumeii adeniptura 
g i l : ei stutarai defle, privatae est enim imelleciu. 

Ibid. Arenam, ei eatem, ei glebata farream suati- Β 
n> re facilius, quam buminem impritdeaiem. 

Ne leipsttin bomini stullo subjeceris, 
Etclu viii. Oitn siullo coaailiuni ne Ineas. 
Tkeologu Testani coaglalinat, qni etulium docet. 
Menlis negleclum lurpiludiaem a»gtinia. 
Cecum ducetn acctpere, ei comuliuretii impc-

ritum, nibii differant. 
Non iatn pupilli, quam viri siulii inioruin pras-

senlia iadigeut. 
Crate$. Graies lerebrig comparabai atulioa bomi-

oea : quod nisi viucalia el necessiiatc coacu olli-
cium auum non faciaat. 

Sexli. Neque vox io piscibus, neque virlu* 1 9 in 
borainibns iinperiiis quaerenda. 

SERMOX[ai . XXVII]. 
De comilio et quod omnia contutto contiderateque 

agenda tint. 
Prourb. χι el xxiv. Muho coiiailia salus iuesl. 
Oiuoia fac coasulio.Cum consilio vinum bibe. 

Oronig eallidus agit «omcogailione. 
Gonsilium ganclorum inlelleclue csl. 
Eccli. xxxii. Sine coagilio nibil feceris : et inter 

iaciendum ιιοιι peeuitebil te. 
Diu multuaiqiie delilera, priusquam aliquid dicas 

auifaria*. Non eiiim liberuna eriiiibl ul retocentur 
ea quae semel dicla aul facla fuerint. 

EcclL Gain eapieniibua consulta. Gotisilium eaim 
gapientig fons cat vilae. 

Ibid. X L . Aunnn ei argenium atalum alicajus 
coiuubilieriot; sed ulriusque gioriam superabit 
prudentia. 

Tkeotoai. AcUonem omnem constlium consuna 
praecedai. 

Melior esi coaaulia tardilag celeritale teraera-
ria« 

Chrytosl. Gonsilium lucerrva ubique praeat. 
lu aingulisrebas qaid eas anlecedal, quid sequa-

tur, animadverie : ei sic eag aggrcdere. 
Si milliea aapientea simus, el ea quas Qeri opor-

tet conspeciemus, Uomincs tauien sumag, ei con-
saHore indigemus. Sohis enim Dcuscilra indigen-
iiam est, solusquc coiisiitiorc ιιοιι egel; quam-

Χείλη άφρονος χαταποντιούαιν αυτόν. Άρχή U-
γων στόματος αύτοΰ αφροσύνη , χα\ έσχατη βτόαα-
τος αύτου περιφέρεια πονηρά. 

Άνήρ άφρων όρύσσει έαυτψ καχά, έπ\ & τών 
εαυτού χειλέων θησαυρίζει πύρ· 

Μετά άφρονος μή πληθύνης λόγους, χσλκρίς 
άσύνετον μή πορεύου. 

Ού χρεία ν έχει σοφίας ενδεής φρενών μάλλον 
γάρ άγεται αφροσύνη. 

Έ-Λ νεχρφ χλαύσον, εξέλιπε γάρ φώς · χα\ Ιύ 
μωρψ χλαύαον, εξέλιπε γάρ σύνεσις. 

'Αμμον χαλ άλα; καί βώλον σιδηρούν άχοπώτιρον 
ύπενεγχείν ή άνθρωπον άφρονα. 

Μή ύπο α τρώσης άνθρώπψ μωρψ σεαυτδν. 
Μετά μωρού μή συμβουλεύου. 
Συγχολλών δστραχον, δ διδάσκων μωρόν. 
ΑΤσχος νόμιζε τήν φρενών ά κοσμία ν. 
Όδήγδν τυφλό ν λαβείν χαλ σύμβουλον άνόητον 

Γσον εστίν. 
Ούχ ούτω τοΤς όρφανοΤς παισλν, ώς τοίς άνοήτοις 

άνδράσιν επιτρόπου; χρή παρείναι. 
Κράτης άπείχαζε τούς ανόητους τών άνθρώτων 

τοίς τρυπάνοις* άνευ γάρ δεσμού χαλ ανάγκης, μη
δέν Θέλειν τών δεόντων ποιείν. 

Ούτε έν ίχθύσι φωνήν, ούτε έν άπαιθεύτοις άρε-
g τήν δεί επιζητεί». 

ΛΟΓΟΣ ϊ'. 
Π*'ρΙ βουΛής, καϊ δτι χρή μετά βουΛής χαϊ σκέ

ψεως πάντα πυιειν. 
Σωτηρία υπάρχει έν πολλή βουλή. 
Μετά βουλής πάντα ποίέι, μετά βουλής οίνο-

• πότε ι. 
Πάς πανούργος πράσσει μετά γνώσεως. 
Βουλή αγίων σύνέσις. 
Άνευ βουλή; μηδέν ποιήσεις, χαί έν τφ ποιήσει 

σε, μή μεταμελού. 
Βουλεύου πολλά, πρδ τού λέγειν τι ή ποιείν. (Κ 

γάρ έξεις άδειαν άναχαλέσασΟαι τά λεχθέντα καί 
πραχθέντα. 

Μετά σοφών συμβουλεύου. Βουλή γάρ σοφού π̂ γή 
Β ζωής. 

Χρυσίον χαλ άργύριον έπιστήσουσι πόδας, χαί 
υπέρ αμφότερα βουλή ευδοκιμήσει. 

Πάσης πράξεως βουλή ευσταθή; ήγείσθω. 

Κρείσσων λελογισμένη βραδυτής τάχους απερί
σκεπτου . 

Λύχνος βίου παντδς ήγείσθω βουλή. 
Έκαστου έργου σκόπει τά καθηγούμενα χα\ ύ 

ακόλουθα αύτψ, χαί ούτως Ιρχου έπ' αυτό. 
Έάν μυριάκις ώμεν σοφο\, καί τά δέοντα ouvo-

ρώμεν, άλλ' άνθρωποί έσμεν, κα\ χ ρε ία ν Εχομεν 
συμβούλου. Ό Θεδς γάρ μόνος έστ·ν άνενδεή:, χ»1· 
μόνος ού δ»ίται συμβούλου · διδ καλ περί εκείνου 
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βΰμοουλος αυτού έγένετο; "Ανθρωποι δέ κάν μυριά· 
χι; ώμεν σοφολ, μυριάχις έλεγχόμεθα, και τδ τής 
©ύβεως ημών ασθενές διαφαίνεται. Ού γάρ δύναται 
χάντα είναι έν άνθρώποις, φησίν * δτι ούχ αθάνατος 
υΙ&ς άνθρωπου. Καθ άπερ του ηλιακού φωτός τήν 
έΜττρακτουααν αχτίνα σκότος έπελθδν αποκρύ
πτει · ουτω πολλάκις χαλ τήν σύνεσιν τήν ήμχτέραν, 
χαθάπερ έν σταθερή μεσημβρία λάμπουσαν καλ 
οιαφαινομένην, επελθούσα άνοια απέκρυψα πολλά* 
χις. Κα\ 6 μέν αοφδς τδ δέον ού συνεϊδεν * ό δέ 
Οάττων έχείνου πολλφ δεύτερον τούτου έφώρασεν. 
Κει τούτο γίνεται, ίνα μήτε 6 αοφδς έ*α!ρηται, 
μήτε ο ευτελής έαυτδν ταλανίζη. 

'{) χαχώς διανοηθείς παρλ τών οίχείων ουδέποτε 
χαλάς βουλεύσεται περι τών άλλοτρίων. 

Σύμβουλος άγαθδς χρησιμώτατον χα\ τυραννιχώ-
ταταν απάντων χτημάτων εστίν. Τδ γάρ λέγειν ώς 
δβίτου φρονείν ευ μέγιστον σημείον ποιούμεθα. 

Έν άλλατρίοις παραδείγματι παίδευε σαντδν, χαλ 
έχαθής τών κακών έση. 

Κρβίσσων σοφδς Ισχυρού. 
"Ανευ μέν ευβουλίας ουδέν πέφυκε δύναμις 

ώφελείν · αύνβοι; Ιέ πάν ίσχύν μή προσλάβη, πολλά 
«ολλάχις επινοεί. 

Σοφδν γάρ εύβούλευμα τάς πολλάς χείρας 

Νιχ$ * σύν δχλψ δ1 άμαθία πλέον κακόν. 

και Δίον τά τέλη τών πρα,γμάτων ημάς προορφν, 
ούτως τήν τούτων έγχείρησιν ποιείσθαι. 

Φι)εΙ γάρ ή τών πλειόνων συγχατάθεσις κρατύνειν 
τά νοηθέντα. 

ΑΟΓΟΕ ΑΙ'. 
Περί άδονΧΙας χαϊ βραδνδαυΜας, καϊ δτι tb 

άΛερίσχεπτοτ βΛαδερότ* 
"Ώσπερ πόλις τά τείχη καταβεβλημένη, ούτως 

άνήρ, ύς ού μετά βουλής πάντα πράσσει. 

ΟΙς μή υπάρχει βουλή, πίπτουσιν ώσπερ φύλλα. 

Τ$ αβουλία αυτών άλίσχονται παράνομοι. 
Όξύθυμος πράσσει μετ' αβουλίας. 
Πολλοί πολλάκις υπέρ τού μή φανήναι δεόμενοι 

συμβουλής τής παρ' έτερων, είλοντο προδοΰναι τήν 
ώφέλειαν τήν άπδ τής γνώμης, ή δεξάμενοι τήν 
παραίνεαιν διόρθωσαt τδ αμάρτημα* χαλ μάλλον 
άγνοαίν, ή μαθείν χατεδέξαντο * ούχ είδότες δτι ού 
τύ μαθείν Εγκλημα, άλλά τδ άγνοείν κατηγορία* 
ού τύ δίδασκε σθαι, άλλά τδ έ ν άμαθία είναι * ού τδ 
έλέγχισύαι, άλλά τδ άμαρτάνειν αδιόρθωτα. Έστι 
γάρ, έστι χαλ παρά άνθρώπψ μικρψ καλ εύτελεί 
εύραθήναί τι τών δεόντων, δ παρά τφ σοφψ χαλ 
μεγάλφ πολλάκις ούχ εύρηται. 

Τολ μή συν λόγψ πάντα αίσχρά · ώσπερ τά σύν 
λόγφ κόσμια. 

Χεορλς θεωρίας επιστημονικής ουδέν τών πρατ-
τομάνων καλόν. Επιστήμη γάρ έγγονον ευβουλίας, 
αβουλία δέ πηγή χαχών πάντων. 

vit nientem Domini, aut quta consitiarius ei fuit Τ ι 
Ilomiiies vero, eui millies timus gapienteg, millies 
redarguimur, et nalur» noslr» imbaculitaa ae prodiL 
• Nou eaka peaauui, ail, owaia in bombribua eaae; 
quippe aon immortalia e$i filius hamitjis. Qaentadmo-
duiii jubar fulgena a aolis lumioe ealigo &up*r?enieag 
oceaJUat: ila ga?pen«iuero ialelleettiiu quaque no-
giruro veluiiin ipaa weritlieaplefldeirteu^elJocetua 
cougpicutun* smltiiia vel amctiita supervenierw oba-
eural: at vir gaptens qaoJ Gaclo opaae&iaoii dixpi» 
cii, *Utp auieai ntulio infarior eo aeutiua rew de-
prebendU: atqae boc ila Oi, na vel aaptana superb ai, 
vel obsearua el vili* bomo mieeruro ae rep«lei.. 

Uocratu. Qui de aiii* r«bu$ mak ataitiit, j>mi<» 
Β qiuBi baue congirJel de aliaaia. 

Jfofiua coiigiftliw res oioaiam uiiiiagima et poten-
lis&iiaa aat. Nam ex opporiuna oralionc aniitii pru-
deoliam ceu maximo sigao coniieiama. 

Demonactit. Exejnplis alienia aapere discito, et 
nalla mala (e afiicient. 

2 0 Diodori. Sapient roboaio pra?ttat, 
Choricii. Sine bono consilio nibil efflcit robnr : 

pnidentia vero qaanivia robar non aieampaerU, 
wttlu muUoAiea excogiui. 

Prudeng euim consoltatb fBaovmn miritilaiU-
•am vincil : 

linperiiia vero cam bomioum iurba deterior 
eu. 

Chabria. Exiius rerum prospicere oportet,ac tta 
demmn eag aggredi. 

Plurium eniui coneensue reg excogitaiag conflr-
mare aalct. 

SERMO XI [αί. XXXJ. 
De lemerario et tardo contilio, et quod noxium tit 

incomidtrato a§ere. 
Salomonis. Qualis civilas eg(, cujitg diraia gnnt 

mcgnia, ulia egl vir qai non omnia cuin cotigilio 
a g U . 

QuibQg congiliam non eat, cadant Unquara fo-
lia. 

Temeritaie gua capiuntur praevancatoree. 
Iracandag prcccipilaater ac temere agit. 
Chry%o*t. MtiUi eaepe ne viderenturindigerc aKo-

rum coasilio, relinqaere potius voluerunt uliHtatem 
ex conailio caplcndam, quain admonitione accepta 
erroretn corrigere, et ignorare qnam condiscerc 
ir.aluerunt, nescienles quod discere noti sii viiio-
lum, igaorare.verocujpauilmii. Γίοη quidai» diwere» 
sed cum inscitia pergere: noq redargui, ged errare, 
gpcm emendaiiouis nidlain halient. Lieei enjin vcl 
apud exiguai ac obscuraegorlis bommem appqrtoni 
qaidptam iuvenvre, quod muUoiies apud aapieQteio 
et iiiagnuni abqueiu iaveulum ιιοιι esl. 

PhilonU* Qutt absque raiioue liuni onaaia auni 
turpia ; quae vero cam raiioae, onnia decora. 

Ciira conieinplatiouem gcieuiiiicaia nibU decfre 
fieri potcsl. Sciealia enim a bano consilio nascilur; 
at iucousulu lemeriiag maloruui omnium gcaiurigo 
egt. 
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803 ANTONIi 
Medilalio eera lacriina non babet, eiin -exiturei 

inuiilia est poeakudo. 
SERMO XI! [at, XXXIX]. 

De fortitudine et robore. 
Ephet. xvi. Indoite lotam armalurain Dei, et ut 

poasHla stare adversus assulttie diaboli. Quoniatn 
non estnobis lucia adrersus ftangtiinem el caruem, 
sed adversas princtpatus, adversus potealaies, ad-
ventus imuadi dominos reclores tenebranim 21 
cuH hujui», adversus apirituales asiaiias in cceleeii-
bus. Quapropter assumite ttntversam annaiaram 
Dei, ul pcssiiis reaistere in dte mala, et omntbus 
peraetia slare. State igUur, luinbis tircumciaeiia 
baltee per veriialero, et induti thoracem jusliti», 
«t calceati pedibue, ut parati sitis ad Evangeliom 
pacia, euper omaia aaaumplo sctito fldei, quo pae-
silia omnia jacula mali ililas igaita exsiingucre : 
galeamqaeaalutans accipitfe, et gladium Spiritus, 
qui eat verbum Del. 
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έσχάτοις μετάμελος. 

Prov. xxi.Equua paratarad diero beili, aaxilitim 
autem a Doroino eet. 

StracA.XHI. Fortiort eidiiiori lene eommanioea* 
Quld coimnunicabii olla ad caeabum ? ipta inipift-
g*t, ei tpaa cootereiur. 

Diti Ba$ilii. Cujus gratia vUam diligla, propler 
id obire morteui ne dubiies. 

Rubur cum prudeniia juvai, eine ea vero, dajmo 
afflcit posaidentea. 

Viree aine menie parlicipea aui eepulcbro Ira-
duiu. 

Arhioleli*. Fortior mihi vldetur ille qui eupidi» 
latea, quam qqi boatea viciu Eieuiio eeipsum vin-
cere difficUliraain est. 

Foriis esi non lohtm qui superai hosies, sed etiaoi 
qui voluptatibus euperiar faerit. Sed, ο mUeriam 
bumaaani 1 mulii enim cum eaepe boates et alioa 
booiinee vicerint, mulieribue eervierunt. Quara 
modia orauibua mulicbrcs vultaa refagere opor-
tet. 

Mulios quidcni nalura fories genuit, experieatia 
auiem ei exercitatio fortiorea effecerunt. 

Agesilai. Nuliaa est fouiiudinie*ueus abaenle ju-
siiiia : si vero orancsjuaii esseal, forlitudine nibll 
egercnt. 

SERMO XIII [al. XL]. 
Dejuttitia. 

Maiih. v. Beati qui esurluai et sitiunt juslitiam: 
ipsi enim saturabunlur. 

Rom. χι.An nescitts quod cui exbibetis vos scr-
vos ad obedieniiam, servi estis ejus cai obediiis, 
sive peccaii ad mortem, sive obedieniiae ad justi-
Uam? 

Proverb. xiv. Juslitia exaitat gentem, imminuuut 
aulem populos peccata. 

Preiiosa res eelvirpurua, ambulansin viis justi-
tia. 

ΛΟΓΟΣ ΙΒ'. 
Περϊ ανδρεία^ χαϊ Ισχύος. 

Ένδύσασθ* τήν πανοπλίαν του Θεού, πρδ; το 
δύνασθαι υμάς στήναι πρδς τάς μεθοδείας τον fcs-
βόλου · δτι ούχ έστιν ήμίν ή πάλη πρδς αίμα *αΙ 
σάρχα, άλλά πρδς τάς αρχάς, πρδς τάς άξουσ£ας, 
πρδς τους κοαμοκράτορας τού σκότους τούτου, προς 
τά πνευματικά τής πονηρίας έν τοΖς έπουρανίοις. 
άιά τούτο αναλάβετε τήν «ανοπλίαν τού Θεού, Ινα 
δυνηφήτε άντιστήναι έν τ}) ήμερα τ ) νονηρα, χαί 
άπαντα κατεργασάμενοι στήναι· Στητέ ούν, περι(«-
σάμενοι τήν όσφύν υμών έν άληθεία, κα\ ένδυβά-

3 μενοι τδν θώρακα της δικαιοσύνη Γ, χαλ ύποδησάμε* 
νοι τούς πόδας έν ετοιμασία τού Ευαγγελίου τής εΙ· 
ρήνης, *π\ πάσιν άναλαύόντες τδν θυρεδν τή; «ί-
στεω;, έν φ δυνήσεσθε πάντα τά βέλη τού πονηρού 
τά πεπυρωμένα σβέσαι * χαλ τήν περιχαφαλαίαν τού 
σωτηρίου δέξασθε, χαλ τήν μάχαεραν τού Πνεύμα
τος, ο έστι £ήμα Θεού. 

"Ιππος ετοιμάζεται είς ήμέραν πολέμου ·'παρα δε 
Κυρίου ή βοήθεια» 

Ίσχυροτέρψ σου μή χοινώνει. Τί χοινιονήηι 
χύτρα·πρδς λέβητα; αύτη προσκρούσει καί ανη 
συντριβήσεται. 

05 ένεκεν Cjv έθέλεις, χαλ άποθανείν μή χατό· 
κνει. 

Ισχύς μετά μέν φρονήσεως ώφέλησεν · άνευ & 
^ ταύτης έβλαψε τους έχοντας. 

Ισχύς νούν ούχ έχουσα τάφω τούς Ιμπίπτοντα; 
παραδίδωσιν. 

ανδρειότερος είναί μοι δοκεί i τών επιθυμιών ί) 
τών πολεμίων κρατών. Καλ γάρ χαλεπώτατόν έστιν 
έαυτδν νιχήσαι. 

Ανδρείος ού μόνον ύ κρατών τών πολεμίων, άλλά 
χάλ δ τών ηδονών χρείσσων. Άλλ' ώ της ανθρωπι
νής ταλαιπωρίας ί δτι πολλοί πολλάκις πολεμίων 
κρατούντες καί άλλων τινών, γυναιξλν έδούλεν-
σαν. Αεί ούν πάση δυνάμει τάς γυναικείας 6}εις 
έχφεύγειν. 

Ιίολλους μέν ή φύσις ανδρείους υπέδειξε * πείρα 
δέ χαλ γυμνάσια ανδρειότερους κατέστη σε ν. 

D Ανδρείας ουδέν όφελος, μή παρούσης δικαιοσύ
νης. Εί δέ δίκαιοι πάντες γένοιντο, ουδέν ανδρείας 
δεήσονται. 

ΛΟΓΟΣ ΙΠ* 
Uepl δικαιοσύνης. 

Μακάριοι οί πεινώντες χαλ διψώντες τήν δικαιο
σύνην, δτι αυτοί χορτασθήσονται» 

Ούχ οίδατε οτι ψ παριστάνετε εαυτούς δούλους 
εί; ύπαχοήν, δούλοί έστε φ υπακούετε, ήτοι αμαρ
τίας είς θάνατον, ή υπακοής είς δικαιοσύνην; 

Δικαιοσύνη ύψοί έθνος, έλασσουσι δέ φυλάς άμαρ-
τίαι. 

Κτήμα τίμιον άνήρ καθαρδς, πορευόαενος έν ύδοίς 
δικαιοσύνης. 
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'0δδς δικαιοσύνης χαλ ελεημοσύνης εύρήσει ζωήν 
χαίδόξαν. 

Όρύσσων βόθρον τψ πλησίον έμπεσείται elc αύ-
τόν. 

Ζυγά δίκαια, χαλ μέτρα δίχαια; χαλ χους δίκαιος 
ίσται ύμίν. 

Δικαιοσύνην μάθετε, οί ένοιχονντες έπι τής γής. 
Ό τήν αληθή δικαιοσύνην μή έχων προεναπο-

χειμένην αύτου τή ψυχή, άλλ' ή χρήμασι διεφθαρ
μένος, ή φιλία χαρισμένος, ή έχθρα Αμυνόμενος, 
ή δυναστείαν δύσω πού με νος, τδ κρίμα χατευθύνειν 
ού δύναται· 

Δικαιοσύνη έστ\ν έξις άπονεμητιχή τού κατ* άξίαν 
δυσβήρατον δε τούτο, τών μέν διά τδ περλ τήν φρό
νησιν ελλιπές ούχ εύρισχόντων έκάστψ διανείμαι τύ 
ίσον, τών δέ διά τδ προκατέχεσθαι ύπδ παθών αν
θρωπίνων άφανιζόντων τδ δίκαιον. 

LOCI COMMUffES. - PARS I. 8 IRHO ΧΠΓ. m 
Α Via jastfti» el mieerkortfe, reptriet vham et 

gtartam. 
Qai fodit foveam proximo auo, inciilet in cato. 

Ούτε πάντας ενταύθα απαιτεί δίκην 6 βεδς, ίνα 
μή άπογνφς τήν άνάστασιν, χαί άπελπίσης τήν 
χρίσιν,' ώς πάντων ενταύθα διδόντων λόγον * ούτε 
πάντα άφίησιν άτιμωρητλ άπελθείν, ίνα μή πάλιν 
άχρονόητα είναι τά πάντα νομίσρ,ς. 

Δικαιοσύνη λέγεται ή άπασα τής ψυχής φιλοσο
φία. 

Δικαιοσύνη έστλν ή πασών τών εντολών πλήρω
ση. 

Ού δύναται ή άνύρωπίνη φύσις αύτδ καθαρώς τδ 
δίκαιον έν ψυχή θεάσασθαι, τά πολλά τών λογισμών 
άμδλυώττουσα. 

"Ος έοεκεν, ή δικαιοσύνη τετράγωνος έστι, πάντό
θεν ίση χαλ όμοία. 

*Η τού θεού διχαιοχρισία ταίς ήμετέραις δια-
θέσεσιν έξομοιούται, χαλ οΤάπερ άν τά παρ' ημών ή, 
τοιαύτα ήμίν έχ τών ομοίων άντιπαρέχεται. 

Ού λέγομεν φονέας, ή αίμάτων άνδρας, τούς κατά 
θείους νόμους άποχτείνοντας τούς αξίου ς τού πα-
Οείν, ώς ουδέ Σαμουήλ χαλ Ήλίαν. 

Άδιχείτω μι πλούσιος, χαλ μή τένης, 

Τφον φέρειν γάρ κρειττόνων τυραννίδα. 

Αγωνιζόμενος υπέρ ού αδίκως έπραξας , δις άδι-
χήσεις. 

Άνήρ δίχαιός έστιν ούχ δ μή άδικων, 
Άλλ* δστις άδιχείν δυνάμενος, ού βοόλεται. 

Εί βούλει τάς χρίσεις δικαίας ποιείσθαι, μηδένα 
τών δικαζομένων χαλ διχαιολογούντών έπιγίνωσχε, 
άλλ' αυτήν τήν δίχην. 

"Ασφαλής |πάς τόπος τψ ζώντι μετά δικαιοσύ
νης. 

Χρηστού πρδς άνδρδς μηδέν ύπονόει χαχόν. 
Δίκαιος γάρ άδιχείν ούκ έπίσταται τρόπος. 

Δίκαια μέν γάρ λέγοντες πολλοί, άδικα ποιούσι • 
δίχαια δέ πραττόντων ούδ*. άν εΓς άδικος είη. 

Levit. χιχ. Staterat jusl*, et pondera jiuia, el 
eongius ju*lueerit vobia. 

lia. Discite juatitiam qoi habilaiia ia ierra. 
Divi Batilii. Qui veram juslhiam non prina iii 

animo repoaitam habet, sed aul pecwriia 22 corru-
piae eal, aut amiciiias graliflcaiur, aal inimiciliam 
ulciaciiur, aul polcnlia coromovetur, rectuia proferre 
jedicium aequil. 

Juslitia esi liabilus, eecundiim dignilatem suaaa 
cuiqne iribuens. Hoc autero consaqtii ardauui esi, 
cum alii prudeuiiaa ingeniique defeclu quideingti«-

* Ks aaqoale ei congroum diatribaaat invenire aoa 
posaint, alii vero, quoiiiam affecliboebumaaUprioa 
occopatun babeut animum, juaUliam obliUe-
rent. 

Chrytost. Deui in boc mundo neque ab omnibua 
poeaam sumit, ne deaperes reaurrectioaera, et ani-
reum de futuro, jadicio despondeas, mnqoam om-
nibut bic in prseentia ralionem reddentibna : ne-
que omaes impune alnil abire, ne ruraua oumia 
eitra Pro?identiam evenire puiea* 

Juaiilia nomiaaiur universa aainue pbHoaopbia. 

MetkodU. Jastltia eat omniura praecepioram in-
tegra obserfatio. 

c Natura bumaoa non poteet ipfam juatitiam in 
auima pure conspieere, cum in pleriaqite cogiutio-
nibaa cseculiat. 

Justitia, ut videtur, quadrata aat, undecunque 
«qualis ac eibi eimilia. 

Justam Doi judicium Doetrieaiectionibasaocoiu-
Bodatur, el qualeaquidem rea nosirac foerini, quo-
que %t babuerint modo, talem eoderaqne roodo re-
trtbuiioaem soriimur. 

Cyriiii. Non appellamui bomicidaaauteanguina-
rios illoequijuxla legea iliviaaa occiderint bominee 
digaotqui moriem paiereaiur,m neqac Samueleoi 
eiEliam. 

Menandn. Injuriam di*ee inferat mibi, non pau-
per. 

D Faeiiiua enim est ferre tyrannidem pwtaatio-

Ctitarthl. Coniendeaa ad defendendum bi qaod 
iojtiste fecieii, bie deiiaqacs. 

Epicteti. Vir juatus est, non qni injttriam nan fa-
cit, sad qui cum facere poasil, oon νuh. 

di volueriejusua proauatlare sentealias, nuUum 
eorum qui litigaatet caueam dicunl, tad ipsiim jaa 
cognoacito. 

Omnis locus bomini cnm justilia viventi tolus 
eai. 

De howine probo aibtl suspicare mali. 
Jiiatum enim ingenium injuriam facere nesciu 

- Xenophotttii. Mulii eienim, juaia dicenies, injuata 
facionu llloram vero qui ju&ta faciant nomo fuerit 
kijuslua. 



807 ΑΝΤΟΝΠ 
AotaiW.FortUodo nik\\ prodest abaanfe jusilua ; 

si vero jasii oranes fuerint, fortiiudiae nibil opti* 
babebant. 

2 3 SERMO XIV [al. LXiV] . . 
Dt virgimtate, et catiitale, et itmperanlia, ei na-

pliit houeslit. 
Maltk. x i i . N<m omnes capiunt hoc verbam, ted 

qoibtis datucn wU 
Ibid. Sunt eumicbi, qni ab uiero matria fpsorum 

ita naii sunt, elc. 
Ibid. v. laiuitos muliorem ila nt eoncopiscal 

eam, jam adulterium cum ea commiail in corde 
s*o. 

Ibid. τί!» Qitod igitnr Deos conjaaxit, faomo oe 
aeparet. 

l ThM$. i?. Unusquieque veilrom m euura 
peasideat cnm gaitcliflcatiane et honore, non cam 
affectu eoncapiecentiee, qaeroadmodnm caHara 
gentes. 

Eptm. I T . Non amplius ambulate, quemaddio-
dnm et rcliquae gentes ambntant in vaaicale mentif 
ip&orum. 

itom. xi i . Exbibeie earpora veatra aacrifficinm 
vivtini, aanctam, beneplacitum Deo. 

Glorificaie Deum ia membrie vestrle. 
Gtorifieaie Deum in corpore veeiro et fn apfrltn, 

qu« qiiidem Dei snnt. 
Calat. v. Spirilu ambulate et affecmm carnia ne 

impleaiis. Garo enim deaiderat eonira spiritum, 
Fpiritiis aniem contra carneoi : heec autein adver-
aantur aibi invicem. 

/ Cor. vn. Bonum est homini, uxorem non aa-
tingere. Aitamen propier stupra vltaada, saam 
quiaqae axorem babeat, et saum quaBque viraai 
babeat. Uxori vir debitam bwwvolentiam reddat; 
ainriliter autem ei uxor viro. Uxor proprii corpov 
ria ju8 tioit babet, sed mariuta. Similiter et ma-
ritus proprii corporis jus noa habet, sed uxor. Ne 
fraudclU voe invic^m, nlsi si quid ex conaensu 
pro leinpore, ul vacaiis jejunio ei precationi : et 
rtirsum (n tmwro c<m?eaialie, ne teniet vos Sata-
tias prapier inteinperanliam vestrain. Hoc aiitcm 
dico jexia indalgentiam, noa juxta prxceplum. 
Nam veiim onines hominea esse, ut «t ipse stfiq. 
Sed unusquieqne propriuat donum habel ex Deo, 
alus quideui sic, alius autein sic. Dico aulein in-
conjugaiig et viduis, Ooouai eis eat ai maiiserint 
ut et ego; quod si se npn coniineat eontrahaiit 
malrtinouium. N;»in salias est matrimonbun con-
Ualiere, quain uri. At conjtigatta prccipio, aon 
ego, Imo Damiaus : Uxor a viit» ne separetur; 
qiiod ai eeparata fuerit, nianaai ittaapta, aut 
marilo reconcilietur, cl mariius uxorem ne di-
miilai. 

Jtid. De virginibus auteiu praecepium Domiai 
non babeo; coasiltum lamen do, tanquam miseri-
cordiaai consecatus a Domino, ia boc ul sim fl-
dclia. Arbiiror igilur boc bonum essepropter prx-
•enteai nacessilatem. 2 4 N a m bonun eal bomiui 

MELISSiS m 

Α 'Avapttec βύΛν *>c>o;f μή τναρθυ^ΟΜΜίοοΰντ,ς · 
εί δέ δίκαιοι πάντες γένοιντο, οδδεν MptU; tym 

βονται. 
ΛΟΓΟΣ ΙΑ'. 

Vcp\ άγτεΐας «αϊ σωρρο(τΰ*ης, xai xapOml^ 
χαϊ γάμου σεμνού. 1 

06 πάντες χώρου σι τδν λόγον τούτον, άλλ* ο·ς 
δίδοται. 

Ε(σ\ν ευνούχοι, οίτινες έκ κοιλίας μητρδς «ύτων 
έγεννήθησαν οδτως, κα\ τά λοιπά* 

Ό έμβλέψας γυναικλ πρδς τδ έπιφυμήσαι au^ 
ήδη άμοίχευσεν αυτήν έν τή καρδία αύτοΰ. 

"Ο ουν δ θεδς συνέζενξεν, άνθρωπος μή χωρι-
ζέτω. 

" "Εκαστος τδ εαυτού σκεύος χτάσθω έν Αγιασμώ, 
μή έν πάθει ατιμίας |alia* έπιτιμίας], καθέχερ ύ 
λοιπά έθνη. 

Μηκέτι περιπατείτε, καθώς καλ τά λοιπά έθνη 
«εριπατεί έν ματαιότητι του νοδς αυτών. 

Παραστήσατε τά σώματα υμών θυσίαν ζώ«γ, 
άγίαν, εύάρεστον τφ βεψ. 

Δοξάσατε τδν βεδν έν τοίς μέλεσιν υμών. 
Δοξάσατε δή τδν βεδν άν τψ αώματι υμών, καλ έν 

τψ πνεύματι, άτινά έστι τού βεού, 
Πνεύματι περιπατείτε, χαλ έπιθυμίαν σαρκδς οό 

μή τελέσητε. Ό γάρ σαρξ επιθυμεί κατά τοΰ «νι6· 
Q ματος, τύ δέ πνεύμα χατά τής σαρκδ;. Ταύτα ίέ 

αντίκειται άλλήλοις, 
Καλδν άνθρώπψ γυναικός μή άπτεσθαι. Δια & 

τάς πορνείας έκαστος τήν εαυτού γυναίκα έχέτω, 
κα\ έκαστη τδν ίδιον άνδρα έχέτω. Tjj γυναικί ό Ανήρ 
τήν δφειλομένην άποδιδδτω αύνοιαν' δροίως %*\ 
ή γυνή τψ άνδρί. '11 γυνή τού Ιδίου σώματος ούκ 
εξουσιάζει, άλλ' ό άνήρ' ομοίως καλ δ άνήρ τού 
Ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, άλλ' ή γυνή. απο
στερείτε αλλήλους, εί μή τι άν έχ συμφώνου *ft 
καιρδν, ίνα σχολάζητε τ^ νηστ*ίφ κα\ τ | «ροσευχί* 
καλ πά)ιν έπλ τδ αύτδ ήτε, fva μή πείρας 
Σατανάς διά τήν άκρασίαν υμών. Τούτο δέ λέγω 
κατά συγγνώμην, ούχ έτ?ιτα:γΐ|ν. ^έλω γάρ «ανίες 
ανθρώπους εΐναι, ώς καλ έμαυτδν * άλλ* Ιχαατο; 

D ίδιον χάρισμα έχει έχ βεού, δς μέν ούτω;, δς & οδ-
τω;. Λέγω δή ταίς άγάμοις καλ χήραις · Καλδν αυτοί; 
έστιν ίνα μείνωσιν ώς χάγώ. ΒΓ δ | ούχ έ̂ κρβίίύον-
ται, γαμησάτωσαν · κρείσσον γάρ έστιν γα>ή·« ή 
πυροΰσθαι, Τοίς δέ γεγαμηχύσι π̂αραγγέΧλ&>, ού» 
έγώ, άλλ' δ Κύριος, γυναίκα ά«ύ άνδρας μήχ«Ρ<-
οθηναι * έάν δέ καλ χωρισθ}, μονέτ»άγ*μος< \ ^ 
άνδρί καταλλαγήτω* χαλ άνδρα γυναίκα μή άφιέναι. 

Περλ δέ τών παρθένοιν επιταγή ν Κυρίου ούχ Ιχν' 
γνώμην δέ δίδω μι ώς ήλεημένος ύπδ Κυρίου wfc 
είναι. Νομίζω ούν τούτο χαλδν ύπάρχεινδλα τήνένε-
στώσαν ανάγκην, δτι καλδν άνθρώπψ τδ ούτωςείιαι. 
Δέδεσαι γυναικί; μή ζήτει λύσιν. Λέλυσαι άιΑ 
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vatwk; μη £ήτει γυναίχα. Έάν δέ χαλ γαμήβης, Α sic riac. AIHgalus es moTit ιι* qusre divortinm. 

Solittug es ab uxore? ne qanem iiiorem. Qaed gf ούχ ήμαρτες· xal έάν γήμη ή παρθένος, ούχ ήμαρ-
«. θλίψίν δέ tfj σαρ*λ Ιξουσιν οί τοιούτοι. 

Ό ά^μος μεριμνά τά τοΰ Κυρίου, πω; αρέσει 
τώΚυρίψ* 6 61 γαμήσας μεριμνόΐ τά τού κόσμου, 
ιώ; αρέσει τί| γυναιχί. Όμοίως χαί ή άγαμος με
ριμνά τά τού Κυρίου, πως αρέσει τψ Κυρίψ * ή & 
γαμήσασα μεριμνά τά του χδσμΟυ, πως αρέσει τφ 
άνδρί. 

Ούχ οίδατε δτι τά σώματα υμών μέλη Χριστού 
έστιν; "Αράς ούν τά μέλη τού Χριστού, ποιήσω 
ώρνης μέλη \ Μή γένοιτο. *Η ούχ οώατε, δτι δ χολ-

duxerU \ixorem, non peccasli. Cl gi nupserit vtrgo, 
non pecoavit. Atiamen affiiclioncin ifc carne babl -
luri siinl liujiiaroodK 

Tbii. Qui caclebs est.c^rai ea qn;e sntit Dominiv 

qfeomodo placiturue sit Oomino ; at qtil dftxit 
uxarenri, aollicftug esl de hig ή ι ι * gufti miindi, 
quomudo placituru* sll uxori. Simililer el inniipla 
cufal ea qua» eunt Domini, quomodo placifara *ft 
Domiao. Conlhi, qurc nupta ftst, c&ral ea qnae sunl 
toundi, quornodo placilura sPt viro. 

t Cor. vi. Aa frtscilit, quod corpora vcslrt 
membra suni thrisd ? Num igilur lollens incmbra 
Cbrisli, faciam scorti meiubra? Abett I Aa uegci* 

ί£ί τις δύναται έν άγνεΐα μένει ν είς τιμήν τής 
σαρχδ; τού Κυρίου, εν άχαυχησία μενί:ω* χαλ έάν 
γνωσύ̂ Ι πλέον τού έπισχδπου, έφθαρται. ΰρέπει δέ 
τοί; γαμούσι χα\ ταίς γαμουμέναις μετά γνώμης 
του επισκόπου τήν ένωσιν ποιείσθαι, ίνα θ γάμος ή 
χι:ά θεδν, χαί μή χατ* αίσχράν έπΐθυμίαν* 

1ίαρθε\β?ας ζυγδν μηδενΐ έπιτίθει · επισφαλές γά£ 
το χτήμα χαλ δνσφύλακτον, δταν χατ* άνάγχην γέ-
•ηται. 

Τοί; νεώτεροι ς επίτρεπε γαμεϊν, πρλν διαφίάρώ· 
σιν εί; εταίρας* 

Μαχαρία στείρα αμίαντος, ήτις ούχ έγ/νω χοίτην ^ 

λώμενος ^ πδρνη Ιν σώμα έστιν δ δέ χολλώμενος Β l i g q u o d q u i a g g i l l l i l i a ! u r s c o r U > $ , m u m c o r p n s 

τφΚορίψέν πνεύμα έστιν; Αι qni aggluliuaiur Domintv, unug gpirlttig 
egi ? 

5. Ignat. Sl quis in c&slitaio mauere pMesi ad 
lionorem carnis Oomini, aine jariamia pergat. Et 
»i pluribus qoain «pUcopoid ^omiaanicaveHt, per*-
iit ei castfiatis u ŝui. becet aulein ui sponsi futurf 
el gpongx cum f)tigcopi assensu f»airtmoiiiata 
tontrabant, ut ntiptia» eccun luin l>eum, non secun* 
dum turpem cuptdit.liem iiant. 

Cflibatus jugum nuili imponas; rcg cniin e*t 
periculosa el custodiui diilicilis, quanJo pet ir̂ ces* 
silalem facta fuerit. 

Junioribus nupiias concede, anleqiiain meretrt* 
ciis amoribus iropliccnturw 

Sap. 111. Beata glerilis immiculaia, qu» lectnttt 
noaoogaovil cum peccato; fructiiia babebit in v1-
silalione aniinarum. 

ttelior est Virtuli coujaacla virglnhaB; imnutrt 
lalig cnlm erU ejus meaiorfa. Nam et apud Denttiv 
ei apud liOinihes cogno3Ciliir, prasentam ipsaih 
a3mdlantiir, ei absentertl destdcranl^ ei in saeculo 
toronala magn\flce ihredit, ut qna) viclrix puris-
slmi certaminis pr£mium oblinnerit. 

Sirach. Qai despicil voluptaies, corottat viiam 
suam. 

Sanclificalio corporis thymiama doirtino. 
S. BmilH. Conlineniia in eenectule ιιοιι ton-

lincrilia cst, ged libidinis tmpolentia. Duin adliuc 
ρ validus es, peccaium refrena; boc enim vinns 

csi. Nam si ihipotentia peccalum inbibeat* gratia 
imbocilliiati liabenda fuerit. LaudamUs auiem 
illos qui ex aulmi proposilo boai sunt, non qui 
aliqua Decessilaie tales flunl. 

Iturtuus non coronaiar; nemb juslds est pro-
pter impoietiiiam ad malatu. 

2 5 H^aasm Igiiar oportat, vettiti gubernaio-
rem quemd.un gupra aflecluB et periuruairaaci 
ronaideiit^m, d veluli iiavigium corporis ingres^ 
gam, et cogUaitanes cau gabcruaciila dcxlre mo-
dcFauiem, UuctUi uhdaiDm geherOse conculcare, el 
altins eminentem, Inque loco perturbailonibug iaac^ 
cesso conslilulam, ncqu&qiiain itnpler! amaritudina 
ipsanim » lanquam aspet*ginc qaadain ^alsujjinlii 

έν παραπτώματι· έξει Χαρπδν έν έπισχοπή ψυ
χών. 

Κρείσσον παρθένέία μετά αρετής. Αθανασίας γά> 
έστιν ή μνήμη αυτής · δτι χιλ παρά θεψ γινώσχε-
ται, χαί παρά άνθρωποι; * παροΰσάν U μιμούνται 
αυτήν, χαλ ποθυύδιν άπελθουσαν^ χα\ έν τώ αίωνι 
ετεφανηφοροΟσα πομπεύείν τδν τών αμιάντων άθλων 
αγώνα νιχήσασα. 

Ό άντο^ρθαλμών ήδοναίς στεφανοί ζωήν αυτού. 

θυμίαμα τψ Κνρίψ δ έν σώματι αγιασμό;. 
'Η έν Υήρα σωφροσύνη ού σωφροσύνη, άλλ* άχο*» 

λααία; αδυναμία · έως έστί σοι δύναμις, χράτει τής 
αμαρτία;, τούτο γάρ έστιν αρετή. Έάν γάρ αδυνα
μία αε παύση τής αμαρτία;, τής ασθενείας ή χάρις. 
Επαινούμε ν δέ τούς χατά προαίρεσιν αγαθούς, ού 
τους ύπδ τίνος άνάγχης έξειργομένου;. 

Νεχρδς ού στεφανούταΐ. Ούδε\ς ίίχαιος δΓ αδυνα
μία ν χαχού. 

Δεί ούν τδν νούν ώσπεβ τινά κυβερνήτην^ άνω 
χαθ ή μενον τών παθών. χα\ οίονελ πλοίψ tf t; σαρχδς 
£πι6άντα* χαλ έμπείρως τούς λογισμούς ώσπερ 
οΓαχας περιστρέφοντα• χαταπατείν μέν γενναίως τά 
χύαατα, ύ^ηλότερον δέ διαμένοντα, χαί δυσπράσι-
το̂> δντα τοίς πάθεσι, μηδαμού τής άπ' αύϊών πι-
χρίας, ώσπερ άλμης τινδς, άναπίμπλασθαι. 

P A T R O L . G H . CXXXVl. 
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Theologi. Coniubernalem tibi ne fratrem quidcm Α Σύνοικον αίρού μηδ* αδελφών 0αοίως. 

facilc deligas. 
Quorsum cnim aliinet inlucri fomcnlum aegri-

ludinis? 
Melius esl ingenium sublristc, quam voluptna-

rium. 
Put;do vasi non commitlitur unguenltim. 
Neqiwe flamma permanct absumpta niateria, sod 

uisa cum illo a quo accendebalur discedit : neque 
Dicns ct cogitatio affeclionibus obnoiia manei, si 
foaicntuai earum marccscat. 

Ocuhis libidinosus violal caslilalem. Llngua 
Itixuriosa ciimen incurril. Pedes lcmere aiubu-
lanies animam in vitiumaut periculuni traliunl. 
Ca$la sil eliam animi cogilaiio, non siertat, non 
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Ύπέκκαυμα γάρ τής νόσου τί δεί βλέπειν; 

Κρείσσον κατηφές ήθος ή τεθρυμμένον. 

Μύρον δοχείο ν σα πρδ ν ού πιστεύεται· 
Ούτε φλδξ μέν*ι τής ύλης δαπανηθιίσης, αλλά 

άνάπτοντι συναπέρχεται · ούτε λογισμέ; εμπαθή 
υφίσταται, μαραινομένου τού ύπεκκαύματος. 

ΌφΠαλμδ; πόρνεύων ού φυλάσσει τήν παρβενίαν. 
Γλώσσα πορνεύουσα τω πονηρψ μίγνυται. Π'&; 
άτακτα βαίνοντες έκκαλούνται νδσον ή κίνδυνον. 
Τιΐ> νω παρΟενευέτω και ή διάνοια, μή (δεμΟΙβΟυ 

idierrei, ncc rcrum malarum (ypoe in se admiital; Β y a \ τιλανάαΟω. Μή τύπου; έν έαυτί) φερέτωζο·̂ -
osi enim vcl ipse lypus scortalionis pars; nec 
carum rerum quaj dcbenl odio baberi, iiuagmes 
in anima cfllngat. 

Ckryioti. Maxime necossarium esi, ul qui Deo 
p'acere prnbueque et casius esse nitilur, vilam 
degai non snpiaam, mollmii et dissolutam, sed 
laboriosam, inullisque negatiis et sudoribus ple-
nani. 

Ridiculum cst, geuilalcs quidem corporis parlca 
srrvare casias, linguam vero ncgligere; aut obser-
vare quidem Kaguam purain, visuni vcroveta»-
(Γιΐυαι vel manus uon observare : atit liaec eliam 
babere lueriqae cum castirnouia, cor autem im:i 
cuslodire, sed cum superbia el alTeclu scor- Q CsjCai τύφψ κα\ θυμψ. 
lari. 

Qui frcno regit aflcclus, quanquam semel domi-
tos non negligit. Perpetuum enim est ab illo bosce 
bcllum unicuiquc quandiu vixerit. 

Climnei», Qui venlri deditus spinlum gcorlatio-
nis superare conatur, simifis est iaeeadiiim rcsiin-
guenli ctnn oleo. 

Evagrii. Virgiuiias bonum est voluntarium. 
Philonii. Aflinilaiis vinculum familias conjungii 

divcreas, ei cx alieuis familiares reddit, el neces-
siludine obsli ingit. 

Jambliclti. Temperans f st, non qai probibila non 
aUhigit, sed qui licilis eliain abslinet. 

Socraiti. Socraics intcrrogatus quid cssel conti-
ncnlia, dixil : Coorcere el viiicere cocporis volu- D Τδ κρατεΤν τής έν σώματι ηδονής, 
ptatcra. 

Democriii. Temperaniia pairia maximum iiliis 
prarcepium et docaiiienlum est. 

2 6 Weusam opiparam furiuna, frogaleni vero 
ci praesenlibus conlenlain exbibet temperantia. 

Epkteti. Si condilioneni servilem evadere velis, 
acrviiutem ipee libi dcponas ; iice aulero liber, si 
atifeclibus solvaris. 

Ynluptas non quaelibet, sed quae finem bonesluui 
proponai, eligrnda. 

Sapienlis est obsislere voluptatibus, stulti au-
lein servire. 

Voluplas vcluii qua:dam esca ad omnem mafi-

ρών πραγμάτων. Καλ δ τύπος μέρος πορνείας Μ. 
Μή είδωλο ποιεί τω τή ψυχή τά μισού με να. 

Πάσα ανάγκη τον μέλλοντα εύαρεστειν τφ ΘΕΜ 
καλ δό/.ιμον είναι καλ άγνδν, μή τδν άνετον χιϊ 
ύγρδν καλ διαλελυμένον διώκει ν βίον, άλλά τδν έπί-
πονον, καλ μδχθων γέμοντα πολλών καλ ίδρώτων. 

Χλεύη τά μέν τής παιδοποιία; δργανα τηρείν παρ-
θένα, τήν δέ γλώσσαν μή τηρείν" ή τήν γλώθ3β* 
μέν τήρεΐν παρθένον, τήν δέ δρασιν ή τήν άκοήν 
τά; χείρας μή τηρείν * ή ταύτα μέν έχειν και τηρείν 
π α ρ θ έ ν α , τήν δέ καρδίαν μή τηρείν, άλλ'έτβιρί-

Ό τών παθών ηνίοχος ούχ άπαξ καθυποτάξι; ϊΐ. 
Άελ γάρ ό πολέμιος ούτος ίσταται, έφ' δαον ό έν-
θρωπος έν τ{ ζωή αυτού. 

Ό τήν εαυτού θεραπεύων γαστέρα, καλ πνεύμα 
πορνείας νικήσαι θέλων, δμοώς έστι τψ μετά ελαίου 
σδεννύοντι έμπρησμδν. 

Παρθενεία έστλν εκούσιο ν άγαθδν. 
άεσμος οΓχων όΟνείων αί έπιγαμίαι, τήνάλλοτριέ-

ττιτα είς οικειότητα μετσγουσαο. 

Σώφρων έστλν ούχ δ τών κωλυομένων μή άχτύ-
μενος, άλλ* ό τών συγχωρουμένων φειδδμενο;. 

Σωκράτης έρωτηθελς, τί έστιν εγκράτεια, εΐπεν 

Πατρδς σωφροσύνη, μέγιστου τέκνοις παράγ
γελμα. 

Τράπε£αν πολυτελή μέν τύχη παρατίθησιν, αύϊ-
άρκη δέ σωφροσύνη. 

Εί βούλει δούλων έκτδς ύπάρχειν, αύτδς άπολύ-
θητι δουλείας. #Εσηδ' ελεύθερος έάν άπολυθ̂ ς επι
θυμίας. 

Ήδονήν ού πάσαν, άλλά τήν έπλ τδ καλδν alpsi-
σθαι δεί» « 

Φρονίμου μέν έστιν άντιτάοτσειν ταίς ήδοναΐς» 
άφρονος δέ δούλευε ιν. 

Πάσης δντως κακίας, οΒν τι δέλεαρ, ή ηδονή 
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βληθείσα', εύκόλω; τάς λιχνοτέρας ψυχά; έπλ τδ Α liarn, deliraiiofibns animis objecta, laeile ad ba-
αγκιοτρον τη; άπωλεία; έφέλκεταί 

Αίροΰ πρότερον τά; επιθυμία; κολάζειν, ή διά τά; 
Ιηβνμία; κολάζεσθαι. 

θάνατο; καλ φθορά καλ πάντα τά άλλα δεινά πρδ 
οφθαλμών έστω σοι καθ' ήμέραν, καλ ουδέν ουδέ-
«οτβ ένθυμήθήστ), οδτε άγαν επιθυμήσει;· 

Ύπέκκαυμα επιθυμίας λόγος ερωτικός. 

ΛΟΓΟΣ ΙΕ*. 
Περί πορνείας χάί μοιχείας. 

Ηχούσατε δτι έ££έθη τοί; άρχαίοι;, c Ού μοι£εύ-
σεις · ι έγώ δε λέγω ύμίν, δτι πάς δ έμβλέψα; γυ-
ναιχΐ, πρδς τδ επιθύμησα ι αυτήν, ήθη έμοίχευσεν 
αυτήν έν τ§ καρδία αύτοΰ. 

Ηάν αμάρτημα δ έάν ποιήση άνθρωπος, έκτδς του 
σώματό; έστιν' ό δέ πορνεύω ν είς τδ ίδιον σώμα 
έμαρτάνει. Ούχ οίδατε δτι τά σώματα υμών ναδς 
τού έν ύμίν αγίου Πνεύματος έστιν, ού έχετε άπδ 
θεού, χαλ ούκ έοττέ εαυτών; 

Πάς ό ποιών τήν άμαρτίαν δούλας έστι της αμαρ
τία;^ δέ δούλο; ού μένει έν τή οίκία είς τδν 
αΙώνα. 

Μή ούν βασιλευέτω ή αμαρτία έν τω θνητώ υμών 
βύματι, είς τδ υπακούει ν αυτή έν ταίς επιθυμία ις 
αυτής* μηδέ παριστάνετε τά μέλη υμών δπλα αδι
κία; tjj αμαρτία, θύκ οίδατε δτι <ρ παριστάνετε 
εαυτούς δούλους είς ύπαχοήν, δούλο ί έστε φ ύπχ-

miim perditionis eas allicit. 
Elige poiius castigare affectus quam proptcr 

ip«os casligart. 
Mors, corrnplio et omnia alia terribilia quoti* 

die libi anie oculoe versentar, et nibil unqnam 
mali desidArabls vel appetes nimiam. 

Amatorius et lascivus aerma fomenlum est coa-
cttpiscenli&. 

SERMO XV [aL Lt\]. 
De $eortntione et aduUetio. 

katth. v. Audivigiig quod dictum sil vcleribtis : 
Adnlterium non conuniftea; caelerum ego dico vo-
bift, quod omnis intuilus mulierem ila ut eam 
conruptscal, jam adalierium oum ea ia corde suo 

Β commisit. 
Quodvis aliud bominis percalum extra corpus 

eat; qui vero scorialiir, in propriam corpus p^e-
cal. An nescilis quod corp»is vesfruui sil (emplum 
Spiritas gnnctt iulra vog, quem liabeua a Dco, el 
non estis ipsi vestri jiiris? 

Joan. viii. Omnis qui peccatum facit, scrvus esl 
prccaii; servus niiiem nou in aeternum manel ia 
domo. 

/?om. vi. Xe rognol igiiur percalum in corpore 
vosiro morlali, ul jutla concnpiscenlias ejus ob? 
lemperciis e i ; neqiie membra vesira pratale pec? 
calo inslninionia iniquiiatis. An n^scilis quod rni 
vos exbiWiis s^rvos ad obediendimi, ejns serti 

χούετε, ήτοι αμαρτίας είς θάνατον, ή υπακοή; ε!; ^ r&iis, cni ofteilitis, sive peccatt ad mortem, sive 
διχαιοσύνην; obndioniifc ad juslitiaiii^? 

/ Cor. v. Si qnis cam fralnr appellclur, fucrit 
*corlalor, aUl avartis, a i i siniulacrnrum cu'tort 

ntil Ci nvi( iator.aut ebriosus, aul rapax, cum ejns-
inodi ne oibum qbidem rapialis, elc. Eliain pro-
fligaie Islnm qtii malus est ex vid>ia fpsis. 

Ibid. vi. Fugile scnrfalionem. Scortalores eiriin 

Έάν αδελφός ονομαζόμενος, ή πόρνος, ή πλεονέ-
«η;, ή ειδωλολάτρης, ή λοίβορος, ή μέθυσος, ή 
έοπαξ, τφ τοιούτω μηδέ συνεσθίειν. Έξάρατε τ'.ν 
τονηρδν έξ υμών αυτών. 

Φεύγετε τήν πόρνε ία ν πόρνους γάρ χαλ μοιχούς 
χρινεί 6 θεός. 

Νεκρώσατε τά μέλη υμών τά έπλ τής γης, πορ-
νείαν, άκαθαρσίαν, πάθος, έπιθυμίαν κακήν, χαλ τήν 
πλεονεξίαν, ήτις έστλν είδωλολατρε/α. 

Φανερά δέ έστι τά έργα τής σαρχδς, άτινά έστι 
τόρνε ία, μοιχεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, είδωλο) α

εί moeclios judicnbil Deas. 
Cb/οει. ιιι. Moniffcaie Aiembra v^sira lerre-

siria, siuprnm, iinmuiiditiam, molliiieia, conou-
piscentiani malam, el avaHtiam, quaa esi simnla-
noriim cnlios. 

Galat. v. Manifesla annt autcm opera carnis 
qiia» auni s^orlatio, adidterinm, Imfnnnditia, la-

τρεία, φαρμακεία, Ιχθρ^ι, έρεις, θυμολ, ζήλοι, έρι- D scivfa, simulacroruin 27 cnllna, veneflcimn, inimi-
Ο&Ιαι, διχοστασίαι, αίρέσεις, φθόνοι, φόνοι, μέθαι, 
χώμοι. Οί δέ ταύτα ποιούντες βάσιλείαν βεού ού 
χληρονομήσουσι. 

Μή πλανάσθε, θεδς ού μυκτηρίζεται. "Ο γάρ έάν 
σπείρη άνθρωπος, τούτο καλ θερίσει. Ό σπείρων είς 
τήν σάρκα εαυτού έκ τής σαρκδς θερίσει φθοράν · δ 
οέ σπείρων tl: τδ πνεύμα έκ τού πνεύματος θερί
σει ζωήν αΐώνιον · δτι οί σπείροντες έν δάκρυσ:ν 
έν αγαλλιάσει θεριούσιν εκείθεν. 

"Ανθρωπος δστις μο-.χεύσει γυναίκα άνδρας, ή δς 
έν μοιχεύσ*η τήν γυναίκα τού πλησίον αύτοΰ, θανάτψ 
Οανατουσθω, δ μοιχεύων καλ ή μΟί/ευομένη. 

ciliae, lis, «'mulaiioiies^ ira», conccrlaliones, s<»di-
Ibmes, sectae, invidia*, «fledes, ebrirtalcs, coniessa-
lion*«8, et brs similia, de quibua pra»dico vobis, 
qitemadmodiim et pnedhl, qnod qu! laHa ag*mi, 
regai Oei bcercdes non ertnit. 

Ibid. vi. Ne erreiis, Deus non irridelur. Qnid-
quid eaim eemiiiaveril bomo, boc et meiet. Nam 
qai srmlnal per caraem gnam, de came inetci 
corraptioneni : ged qni grntinat per spirinim, de 
spiriui molel vita«n aefcriinm. Nam qai senint la-
crymi^, metetu inde cum cxsulUlione. 

Letit. xxvnt. llomo qui alteritis viri aut proxiu.i 
eiii uxOrrm adullorio coTiuperit, capiie puniaiur, 
tnm ipse, lum mnlif r cornmta. 
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Levit. χχχιι. Irritas fariens nnptias vlri, sub duo- Α 'Αθετήσας τις γάμον άνίρδς έπι δι>*\ν ή τ ρ ι β ι 

bus aut tribus leetibus moriatur. μάρτυσιν αποθνήσκει. 
JWrf. χχ, Quicunque concobueril rum maseulo 

eoncubiia muliebri, abominaiionem fecit. Aiubo 
moriautar ; rei eunfu 

Virl uxorem cormmpere, irae furorem excitat 
qui coutineri nequit. Est enim ignis ardens ex 
oronibua membris, nec semel ingressus radiciius 
perit. 

Qai sertrat abstrrda, dolores metent sibt ipais* 
Ex praecepio Domini pertbual, et a apiriiu ir« ipsius 
abolebualur. 

Nulliis esi locus ubi occalteirtur iaiqua fa-
eiemes. 

Prov. v. F i l i , bibe aqnaa de inis vasis el de tais ^ 
puleis fonlis; iona tuus aquae sjf libi proprHis, el 
fcvtare cuui uxere U\ juveniule tibi desponsa. 
Ke eis effusus in altenam, nec implkator ulnis 
non propriis. Sunl enim vi« hominis coram oculia 
D c i , et omnes semilas ejas aspicit. 

Ibid. vi. Cave libi a miriiere mipla, ne te vtncat 
pulcbriiudinis deskJerium, neque eapiarh oeulis 
luis, nec illa te palpebris siris rapiat. Preiium 
eiiim scorii, quanlum el unius panis. Mulier airtem 
virortim preliosae at»nias eapil. Num alrqws ignein 
wi sinti fovebil,el vesiimentfr not» comburet Τ Ι Ι » 
qui fuerit ingressus ad nmHorem iMiptam, *o» 
erit eapers gravis poenx, nee iiiiioceas cril quis* 

^Ανθρωπος ος αν κοιμήθή μετά άρσενό; xofojv 
γυναικός , βδέλυγμα έποίησεν · αμφότεροι θανάτου* 
σθωσαν ένοχοι είσιν. 

θυμδς δργή; ακατάσχετος τδ μιάναι άν&ρος γν-
ναίκα. Πυρ γάρ έστι καιάμενον έκ πάντων των μι-
λών, ούδ* άν είσέλθη, έκ 0ιζών άπώλεσεν* 

01 σπείροντες τά άτοπα ύουνας θερίσουο'ν έαυ-
τοίς, 'Απδ προστάγματος Κυρίου άπολούνται, άπδ 
δέ πνεύματος Οργής αύτοΰ άφανισθήσονται. 

Ούχ έστι τόπο; τού χρυδήναι τους ποιονντας ύ 
άνομα. 

^ Τίέ, πίνε ύδατα άπδ σών αγγείων, κα\ άχδ σων 
φρεάτων πηγής* ή πηγή σου τού ύδατος Επω σοι 
ήδ;Ια, καλ συνευφραίνου μετά γυναικός τη; έχ νε4* 

τητός σου. Μή πολύς ίσθι πρδς άλλοτρίαν, μηδ* 
συνέχου άγκάλαις ταί; μή ίδίαις. Ενώπιον γάρ ilst 
τών τού θεοΰ οφθαλμών όδολ άνδρδς( είς δε τίη; 
τροχιάς αύτοΰ σκοπεύει. 

Φυλάσσου άπδ γυναικός δπάνδρου, μή σε νικήσει 

χάλλους επιθυμία, μηδέ άγρευθ^ς σοι; οφθαλμοί:, 
μηδέ συναρπασάτω σε τοΤς βλεφάροις αύτη;. Τιμή 

γάρ πόρνης, δση χαλ ένδς άρτου. Γυνή δΐ ανδρών 
τιμίων ψυχάς άγρεύει. 'Αποδύσει τις πύρέν χέλτφ, 
τά δέ Ιμάτια ού κατακαύσ&ι; Ούτω; δ είσελθών 
πρδς γυναίκα ύπανδρον ούχ άττμώρητος Irrai χι· 
κ ώ ν ωσαύτως ούχ άδωωθήσεται πά; δ άχτέμενο; 

quis eain letigerit. Non mirum» esl aliquem in furto g αυτής·. Ού θαυμαστδν έάν άλψ τις κλεπτών· κλίχτκ 
deprebeadi; furaiur enim ut eaariem pellat; de-
prebenaus autem namerabiteeplupliitiitet expensla 
•pibus uiiiversis aetpaum eripiei. Αι mcechus, ob 
inopiam mentis, perdiiionem animae ε«33 accersit, et 
ignomima ejus perpeluo durabit. Aniiuas cnm 
marili plenoa eat xelo; non parfai icinpore 
vindicuer nee ullo preiio inimicitiam commu-
tobit, neqttc donis tKcwiqae muitis e» disaoU 
vetur. 

2SMel distitlat alabirs raerelricis, t^d tu resHias, 
nee immoreris m loco ejns, nec oculos moe iu 
•aai deiigas. Absliue aqua alieiia et ex fonla aliena 
ne bibcris, ul O I U U I H A temporia vivaa y adjicicotur 
autem libi anni vitae. 

Sirach. xxn. Horoini acorlatori qtitvis cibus sa#-
vis es i ; non cessabit donec inicrea*.. 

Atkan. Qoi formaai eoncupiacK, qnamvia gime 
f.icinore, peccaiui» sine leste lomiui&it. 

CkrytotL Raiix adulierii est curiosa intpectia 
in iaciera. 

Seniorum. Qui corpore» voluptaulras lenianlur, 
llcei corpoiibu* ιιοιι conjauganiur, animo lamea. 
aooriati auat. 

SERMO XVI [al. CLXXI]. 

De injusliiia et peccato ei confettione. 
IVam. v. Vir aut mulier» quicuaque coinmiaerit 

pcccalum aiiquod bumanuni, et pra:vaiicalioiic 

γάρ ίνα έμπλήση τήν ψυχήν αυτού πετνώααν · έάν δέ 
άλφ^ άποτίαει έπταπλάσια, χα\ «άντα τά υπάρχοντα 
αυτού δούς, δύσεται έαυτδν. Ό δέ μοιχδς δι'Ινοιαν 
φρενών άπώλειαν τή εαυτού ψυχ$ περιποιείται* 
τε δνειδο; αυτού ούχ έξαλειφδήσεται είς τδν αίώνα. 
Μεστδς γάρ ζήλου θυμδς άνδρδς αυτής* ού φείειται, 
έν ήμέρφ χρίσεως, ούχ- άνταλλάξεταΓ ούδινδς λντρου 
τήν έχθραν, ουδέ μή διαίυδφ «ολ3ών δωροι». 

Μέλι άποστάζέτ αιΑ χειλέων γυναιχδς πόρνη;* 
άλλά άποπήδησον, μή έγχρονίσης έν τφ τόπφ αύτήςΓ 

μηδέ έπιστήσης τδ σδν δμμα πρδς αυτήν. Άχο Ri-
τος άλλοτρίου οΥχόσχου, χαλ άπδ) πηγή; άλλοτρίε; 
μή «:ΐ|ς, ίνα πολύν ζ%ατ& χρόνον προστεθεί & 

^ σοι έτη ζωής. 
'Ανθρώπφ πδρνφ πάς άρτος ηδύς· ού μή χο»*-

σει Ιο>; $ν τελευτήση. 
Ό Ιπιθυμήσας χάλλους καλ δίχα τή; χράίεω;, 

άμάρτυρον τήν άμαρτίαν είργάσατσ; 
•Ρίζα μοιχείας ή περίεργος 6έά τών δψεων. 

Οί πειραζόμενοι ύπδ σωματίων ηδονών, καν jitf 

πλησιάσενσι σώμασι, ίίατά δλάνοιαν έξεπόρνεοοαν. 

ΛΟΓΟΣ Κ?. 
ΠϊρΙ άΰιχίας χαϊ αμαρτίας χαϊ έξαγομύσ**;-

•Ανήρ, φηολν, ή γυνή, δ στις άν πο.ήσΐ) άχο των 
αμαρτιών τών ανθρώπων, καλ παριδών παρίδη, *ά 
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κλημμελήση ή ψυχή εκείνη, έ {αγόρευαν ι τήν άμαρ
τίαν ήν έποίησεν. 

Έάν νοήση άνθρωπος τή καρδία έκιστραφήναι 
κρλ; Κύριον, άναγγελεί ti άνθρώπω τήν εαυτού 
μέμψιν, χα\ είσελεύαεται προσώπφ καθαρφ σύν έξη· 
γορία. 

Αδικία έν διαίτη σου μή αύλιζέσθω. 
Ό αγαπών τήν άδικίαν μισεί τήν εαυτού ψυχήν. 

Παρανομία ι άνδρα άγρέύουσι· Σειραίς δέ τών εαυ
τού αμαρτημάτων έκαστο; σφίγγεται· 

Ώσπερ δμφαξ δδούσι βλαβερδς, χα\ δ καπνδ; δμ-
μασιν, ούτω; παρανομία τοί; χρωμένοις aixfj. 

Γενεά; αδίκου χαλεπά τά τέλη. 
Αρετή; μέν σημείον ουδέν έχομεν δεϊξαι * έν δέ 

ττ] χακί φ ημών κατεδαπανήθημεν. 

*ύζ άπδ προσώπου δφεως φεύγε άπδ αμαρτία; * 
έάν χροσέλθη;, δήξεταί σε. Όδόντες λεδντων οί δδδν-
τε; αυτού, άναιρούντε; ψυχά; ανθρώπων. "Q; ρομ
φαία δίστομος πάσα αμαρτία. 

Πάς δ ποιών τήν άμαρτίαν δούλος έστι τής 
αμαρτίας· 

Τά δψώνια τής αμαρτίας θάνατος. 
Τινών αί άμαρτίαι πρόδηλοί είσι, προάγουσαι είς 

χρίαιν τισλ δέ χαλ επακόλουθου σιν. 

Ό ποιών τήν άμαρτίαν έχ του διαβόλου εστίν 
δτι άπ* αρχής δ διάβολος άμαρτάνει. Εί; τούτο 
έφανερώθη δ Υίδς τού βεού, ίνα λύση τά έργα τού 
διαβόλου. 

Ό άδικων κομιείται δ ήδίκησε, καλ ούχ έστι 
τροαωποληψία. 

"Ωαπερ αί σχιαλ τοί; σώμάσιν, ούτω ταίς ψυχαίς 
αί άμαρτίαι παρέπονται, εναργείς τάς πράξεις έξ-
εικονίζουσαι. 

'Πς γάρ τάς μελίσσας χαπνδς φυγαδεύει, χαλ τάς 
περιστεράς έξελαύνει δυσωδία, ούτω χα\ τδν φύλακα 
τής ζωή; ημών άγγελον ή πολύδακρυ; χαί δυσώδης 
άφίστησιν αμαρτία. 

Ί1 αμαρτία Ιω; μέν άν ώδίνηται, έχει τινά αίσχύ-
νην έπελ δ' άν τελεσθ$, τότε άναισχυντοτέρους 
ποιεί τους εργαζομένους αυτήν. ^ 

Εί μέν καλδν ή αμαρτία, φύλασσε ταύτην είς τέ
λος* εί δέ βλαβερά τψ ποιούντι, τί επιμένεις τοίς 
όλεθρίοις; Ουδείς χολήν έμέααι ζητών, έχ πονηράς 
χα\ ακολάστου διαίτης πολυπλασίόνα ταύτην έαυτψ 
συναθροίζει. 

Ηδονή άγκιστρο ν έστι τού διαβόλου, πρδς άπω-
λειαν έλχον. Ηδονή μήτηρ τής αμαρτίας. νΒ δέ 
αμαρτία χέντρον έστλ τού θανάτου. Ηδονή τροφδς 
τού αιωνίου σχώληκος, ή πρδς καιρόν λιπαίνει τδν 
άπολαύσαντα, ύστερον δέ πι κρότε ρον χολής ποιείται 
τάς άντιδόσεις. . · 

Ού δεϊ χαιρδν αναμένε ιν έπλ τ]) εαυτού διορθώ
σει, διά τδ ασφαλές μή έχειν περλ τήν αύριον. 
ΙΊολλοΙ γάρ πολλά βουλευσάμενοι, τήν αύριον ού 
κατέλαβον» 

PARS I. SEKMO X V i . 818 
Α praevaricaius fuarit, el aoima *ej«e deKqitetit, 

confiieatur pcccatum quod admiait» 
Joa. Si quis ex aaino ad Bof*i*aftt converii 

proponai, narret anie» aticili caipam aaam, ia-
gredietur facie pera ctim canfeeskme» 

Injoslilia in babiiaiione liia nen meretur, 
Ρ$ΛΙ. Χ. Qut djKfit injueliiiam, odti aninwm 

euam. 
Pro*. T. iRiquitales bomiaem eapfcinl. Con» 

stringiiur auteia uauxquitqoe vioeaKe peeoatoruin 
suorum. 

/t>id. x. Sicut labnigca dentiboa aecet, ac ftumia 
oculis, sic Hikpwtas eiercenttbus eann 

Hominum injugiorum mali swnft exilas. 
0 Probitatia qaide» gpeairnen proferre neJJum 

possumus, in nalitia aulem uo&tr» ooaubat-
niiis. 

Sirach. χ»· Fuge peccatum serpemia iastar; 
mordebit le, ai acceaaeria. DerJes ejus leonini 
autii» ot bominum animaa ioleificiunii Orane peo-
caitim siroile esl anctpili gladio. 

Joan. vin. Quicuuqua peccaium oojnauuit* 
vus esl peccaii. 

Rom. vi . Auiorameaia peacaii more. 
I Tim* v. Quorurodam bominuro peccata anle 

manifeau saat, pra>cedenlia> ad Judicinuvqttosdaa» 
vero el aubsequunlur. 

/ Jom. i i i . Qai cojnmktifc peccaium, ex<diabob> 
est; nam diabolu* ab iniiio peccal* Ad l»oc appar 
ruil Filiua Dci, ut dissolvat opcra. dbtboii.. 

Colou. i i i . U«i peccat, reporlabit peccatuiu 
*uuin, et uon esl pereonarom-reepectus. 

Dasilii. Qucmadroodwa umbrs corpara, aic pec-
caia scquunlur aoimas, ct manifeslaa faciiiomiu 
repruesenianl imagines. 

2 9 · l i l fumus apes, et foetor columbaa fugal, 
8ic miserabih; et pulidum peccatnm repellil viue 
noslne cueiodem angelum. 

Peccaluni quidein adlmc parlin iens aliquo pudi*. 
re aiDcitur : jaai vero peraclum, iu>puueiiliopc& 
sui auctorea efficil. 

D Si peccalum boncaia r«a eat. serves cani paipe-
lao: ein auclori suo datnnosa, quid immoraris rebtie 
perniciosia? Alqui nullus eTOiiiaadae bilis caoaa, 
pravo ei liixurioso viclaaam aibi augore siudet, 

Voluptas baroaa est diaboli^ ad iuteritum ira-
bens. Yolupla* peccaii parans eel. VolupUs est 
iiiortis stimulus. Voluplas e&t oulrix venuis slerai, 
qux aliquauiisper se fruenlem exhilarai, poatoa 
vero amariorera ielle mereedem tribuii. 

Ut emendeiur vila, mininie procrasiiuandttiD 
est lcinp.is, cum de craslino die incerli simus. 
Multi enim, post aiulia coosilia, craaliouia dieni 
non atugcrujit. 
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Ttethgi. MaHlia facili* csi nalura, et frequeiw Α Φύσει πρόχειρον ή κακία, καλ πολύς έπ\ τδ χεί^ν 

δ δρόμο;. cursus ad deteriora. 
luprobiua. ad imuandum faoilis et in promptu 

es<, aeque B J B U S difficile qoidquaro exslai, ac fieri 
maJum. 

Plurimi ad rerum malaruro societatem proilives 
aptique eunt. 

Ciiiua aliquis profundam fmprobitalem abunde 
consequetur, quam vinutis eiiguum eliain pau-
latim. 

Malitia virlutie profectum impedit, et fo&tiche 
rei prsesentia unguenti odorem otecural. 

Malitia lacha morbus occuUus esi In antma. 
Ne graveris peccatam luum effari, ut prasenlts 

beneficio pudoris futurom effugias (nam et pudor 

Εύζήλωτον μέντοι χαΛ πρόχειρο ν πράγμα ή 
μοχθηρία, καλ ουδέν ούτω ££διον, ώς τδ γενέσθαι 
χαχόν. 

"Ετοιμοι πρδς τήν του κακού" μετουσίαν οί πλεί
στοι χαλ επιτήδειοι. 

θάττον γάρ άν τις όλίγης κακίας μεταλάβοι πλου
σίως ή αρετής βαθείας χατά μικρόν· 

Κτήσιν αρετής έπιχόπτει χαχία, χαλ μύρον 
άμαυροΐ παρούσα δυσωδία. 

Μή απαξίωσης έξαγορεύσαί σου τήν άμαρτίαν, 
ίνα xjj εντεύθεν αίσχύνη τήν έχείθεν φύγης (επειί 

aliqua futuri aoppticii pars esi), et ipsum Ihidu Β μέρος και τούτο τής έκεϊσε κολάσεως), κα\ δε% 
eendo velutique coniumelia digama in pubticum 
protraheodo, vere libi exosum esse peccatiim 
drclarcs. 

AspergHor palvere, lacrymas et susplria, ei 
qnain parit coafessio vel alias abjeclior vtveiutinio-
dus emeadalioaem usurpee. 

Nibil seqae graium est Deo, ac emendaiio et 
salus bomiiiis, ia cujus graliam omnis sermo et 
omne inyskeriam dirigiliir. 

Si prasenii tempore prxtermisso fuiurom setn-
per observes, novig paulatim dilaiionibus per 
diabolum cotiflctia iatenler deceplus, ut mos est 
ttbus (BMhi, fnquit, da pnrsentia, Deo fulura; mibi 
faventulein, Dco sencclam : mibl voluplatee, III! ^ 
corpus inutile), ο qoantain tibi peircuium, quanti 
casus 3 0 inexspeclati immineal t Aut enitn bel.luui 
absumit, aut lerrfeiuoiua obvolvit, aut mare suscipit, 
aut rapit fera, aut niorbu · exstinguit, a,ut frigblu* 
acr traaeiens, levissitna causa, (quid eutm facillys 
haininera mori, utcunque largeat sua specie ? atit 
fluvius iuunrians, aul v«iitii8 ex alto delurbans, aui 
eqcus corripiens, aut pbarmacum sive de indu-
airia per in»idias datum, sive pro salutari vene* 
miai assmnpltiai. 

Nulla e*t occasio confrendi aul emeitdaadi se, 
Hlis qui adinteros deseenderuat. Deus enim vitam 
»t aciiones praesenti laiiipore circuuiscripsit, fa-
ctorum reddendam rationem ruluro servavil. 

Corpua qii!dem bene habei, licet aninio male & 
affecio: antmus aalem vigei ac erigitur ubi volu-
piaxes abacedunl, et una eain corpore marcescunt. 

tacaium parit bumiNaliooem, ct huniiliauo 
converaionem. 

Sotfus Dei est nullis prorsas affeciibus labi 
ei capi. 

Cave ne quis atius tibi, tanqoam firmo in fldc, 
eogiiaiionum suarum affecius narrei, si invalidus 
fueris iu affeciaum certamine. Hinc enim animaj 
luae perditio naacereiur, ei bellum fieret duplex, 
cutn non sil intra moduin vbrium tuarum. 

Chryso$t. Tale quid peccatum esf, antequam pcr-
ficiaiur, inebriai bominem cui inb&ret: ubi veio 
pcractum jam ct implctum esl, IQUI incboara. 

δτι τήν άμαρτίαν δντως μεμίσηκας, παραδειγματί-
σας αυτήν, καλ θριαμβ&ύσας, ώς άξίαν ύβρεω;. 

Περιβαλού κύπρια, δάκρυα, στεναγμούς, τήν W 
έξαγορεύσεως καί άτιμοτέρας αγωγής έπανόρθωιιν. 

Ός ούδενλ τοσούτον χαίρει θεδς, όσον άνθρωπου 
διορθώσει κα\ σωτηρία, υπέρ ού λόγος άπας καί 
άπαν μυστήριον. 

Έάν άεί τδ σήμερον παρατρέχων έπιτηρί}ς τδ είς 
αύριον, ταίς κατά μικρδν άναβολαίς ύπδ τού πονη
ρού κλεπτόμενος, ώσπερ εκείνου τρόπος (Έμυ\δ6ςτδ 
παρδν, θεφ δέ τδ μέλλον * έμολ τήν νεότητα, θεφ δέ 
τδ γήρας · έμοί τάς ήδονάς, έκείνψ τήν άχρηστίαν)· 
δσος δ περλ σέ κίνδυνος, δσα τά παρελπίδια συμ- · 
πτώματα I ή πόλεμος παρανάλωσεν, ή σεισμδς ουν-
έχωσεν, ή θάλασσα ύπεδέξατο, ή θηρίον ήρκα-
σεν, ή ν^σος άπώλεσεν, ή φρ\ξ παραδραμούσα, τδ 
φαυλοτατον, (τί γάρ τού άποθανέίν άνθρωπον εύχο-
λώτερον, κάν μέγα φρονή τή είκόν ;) ή ποταμέ 
πλεονάσας, ή άνεμος κρημνίσας, ή ίππος συναρπά-
σας, ή φάρμαχον έκ προνοίας έπιβουλεύσαν, τυχέν 
δέ κα\ άντι σωτηρίου φανέν δηλητήριον. 

Ούκ έστι τοί; άπελθούσιν έν άδφ έξομολόγησις 
καλ διόρθωσες. Συνέκλεισε γάρ δ θεδς ενταύθα 
μέν βίον χαλ πράξιν, έχβί δέ τήν τών πεπραγμένων 
έξέτασιν·· 

Σώμα μέν εύεχτεί χαμνούσης ψυχής* ψυχή δέ 
θάλλει χαί άνω βλέπει, τών ηδονών ύπερδαινουσών 
καλ συναπομαραινομένων τψ σώματι. 

"Αμαρτία ταπεινώσεως μήτηρ, επιστροφής δέ τα· 
πείνωσις. 

Μόνου θεού τδ παντελώς άπταιστον χαλ άνάλωτον 
πάθεσι. 

Έάν ής ασθενής έν τοίς πάθεσι, φύλαξον σεαυτδν 
μή έάσαί τινά σοι είπείν τά πάθη τών λογισμών αυ
τού ώς πιστψ. Απώλεια γάρ έστι τ$ ψυχ!| σου 
τούτο τδ έργον * καλ δ πόλεμος εκείνος διπλούς γίνε
ται σοι, διότι ούκ έστι τών μέτρων σου. 

Τοιούτον ή αμαρτία, πρλν ή μέν άπαρτιαθήναι 
μεΟύειν ποιείν τδν άλόντα · έπειδάν δέ πληρωΟΐ] καλ 
άπαρτισΟξ, τότε τά μεν τής ηδονής ταύτη; δπεξ· 
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ίατχται καί σ£έννυται · γνμνδς δ'Ιστηκε λοιπδν δ 
χατήγορος του συνειδότος, δημίου τάξιν επέχων, χαλ 
χαταξχίνων τον πεπλημμεληχότα, χαί τήν έσχατη ν 
αιταιτών δίκην, χαλ μολΜδου παντός βαρύτερβν επι
κείμενος. 

Αμαρτία Ιως μέν έργασθή, παρέχει τινά ηδονή ν 
όταν δέ τελεαθ*,, τότε ή μικρά ηδονή ύπβξίσταται, 
Ιπεισερχεται δέ άθυμία. 

Ουδέν δυσωδέστερον ψυχής εμπαθούς. Κυν\ έοι-
χεν ή ηδονή, Ανθρωπε* έάν δίωξης, φεύγει · έάν 
έχθρίψης, παραμένει. Φεύγε τήν τέρψιν δεά τήν 
θλίψιν, μή τοίς σοίς μέλεσι χατά σού βέλεσι χρήαη-
ται δ διάβολος. 

Ούχ ούτω τούς άμαρτάνοντας ώς τους μετά τήν 
άμαρτίαν μή συστελλομένους άποστρέφεσθαι είωθεν 
6 θεός. 

Ού τδ πεσείν χαλεπέν, άλλά τδ πεσόντα κείσθαι, 
και μή άν^ττασθαι. 

*Απόστηθ4 της πονηρίας, παύσαι τής κακίας, έπι-
λαβου τής αρετής, κα\ ύπόσχου μηκέτι αυτά ποιείν* 
χα\ άρχεί τούτο είς άπολογίαν. Έγώ διαμαρτύρομαι 
χαι έγγυώμαι, δτι τών άμσρτανομένων υμών 5κχ-
ατος, άν άποστάς τών προτέρων κακών, ύπόσχηται 
τφ θεφ μετά αληθείας, μηκέτι αυτών άψχσθαι, ο υ 
δέν έτερον δ θεές ζ^τεί πρδς άπολογίαν μείζονα· 
Φιλάνθρωπος γάρ έστε κα\ ελεήμων, καί χαθάπερ ή 
ώδίνουσα επιθυμεί τεχείν, ούτω χα\ αύτδς επιθυμεί 
τον Ιλεον έχχείν τδν εαυτού. 

Ουδέν ούτως τδν Θεδν ίλεων ποιεί, ώ; τδ τά οικεία 
ομόλογε:ν αμαρτήματα. 

Ουδέν ούτω βαρύ χαλ δυσβάσταχτο*, ώς αμαρτίας 
φύσι;. Ουδέν ούτω χάματον ήμίν παρέχει, ώ; τδ 
ης πονηρίας είδος, χαι τά πλημμελήματα. Διά 
τούτο δ Χριστδς τοίς έν άμαρτίαις ζώσιν έλεγε* 
ι Δεύτε πρδς με, πάντες οί κοπιώντες καλ πεφόρτι-
αμενοι, κάγώ αναπαύσω ημάς. t 

Έπ\ ένδς ού Θέλομεν άσχημονήσαι ενταύθα, έπλ 
δέ μυριάδων έχεί τοσούτων τί ποιήσομεν; 

Έννόησον οίον έσται τύ τού θεού διχαστήριον * 
άναλόγισαι τά ήμαρτημένα σοι πάντα. Κάν γάρ αυ
τός έπιλάθη τών πε πλημμελή μένων, ό θεδ; ουδέποτε 
επιλάθεται * άλλά πάντα πρδ τών οφθαλμών στήσει 
τών σών, άν μή προλαβών αυτά κατάλυσης νύν διά 
μετανοίας χαι έξομολογήσεως. 

Ό μέν άρχων χαλ έτερους διόρθωσα ι μιγνύσθω 
τοίς μέλλουαι δέ χ ε σθαι τήν θεραπεία ν , χαλ ποιείτω 
βελτίους· δ δέ άτονώτερος ών φευγέτω τούς πονη
ρούς, ώστε μή τήν παρ* έχείνων δέχεσθαι λύμη ν . 

Δύναται πολλάκις μία κέρδηθείσα ψυχή μυρίων 
δγκον αμαρτημάτων αφανίσει, και γενέσθαι ήμίν 
άντίψυχον έν εκείνη τή ήμερα. 

Ούκ έστι ψυχής αντάξιος ουδέ δ κόσμος άπας · 
ώστε κάν μυρία δφς χρήματα πένηαιν, ουδέν τοιού
τον έργάση, οίον μίαν ψυχήν επιστρέφων. 

ΟΟδέν έν άνθρώποις χαλδν καχότητος άμικτον. 
Είθε δέ μή τά λυγρά πλείονα μοίραν είχε ! 

AKS J. SEKMO XVI . 8 » 
quidem voluplas recedil ac cxstiftgtftiiir : itmlas 
aulem remanei accasalor conscieaii*, earnificte 
loarnn lenoite, ei peeau*ero excrucians, et maxi-
mam poatiaio exigeas, dentqae qaovis plunib* 
graviaa incumbens* 

Peccatum dum adbuc est ki opere, nonniliil 
voiuptaiis eicilat; cum autem impletura fuerii, 
roodica voluptas Illa dUcedit, el iu locum ejti* 
6ubil irietilia. 

Niliil tam putidum esr, quam anima affectibaa 
obooiia. Yolapias caiil eimllis est; si peraequaris, 
fugit : si i.utrias, tiianei, Fuge voliiptatcm pro-
pier eomiicm ejus affliciionem, oe diabcdus uutar 
laembris tuis adversus te lanquam lelia. 

Deus noa tara aversari solet peccatorea, qtiam 
1 illoa qui past peccaia non conlrabunlur atrimo, 

ncc irislajuur. 
Cadere non iam malum e*t, quani jaeet* lapamb, 

ei noa refogere* 
Diiced* ab buprobitate, relinqac malitiam, ar-

ripe virtulem, el pollicere hiaovatioatm vit* : iioc 
libi pro deicosione suflkiei. Ego sane aasero «l 
promttto quod ai tttiitsauisqtie iftaobis peeeanii^ 
btis, nltelis prtoribus malts, Deo poUceatur ee 
31 non rcdilurom ad ea, niliil aiiud aJ pleiifo-
rent saiSafaciioneni Deas requisUurne sit. Ainere 
enint et mbericordia prcaeqtiitur homifteg, el 
quemaduioduni parturieiit mulier deeiderat parere, 
sic et ipsa cupil misericorJiam siiain eifuiidcrc. 

Nlbil adeo Deum reddit propilitim, quam ut 
quisque aua peccaia coafiieaiur. 

Nihil lara grave el onerostim est, quam pec-
cati natura. Nibil taatum oegotii nobis f. cepaii, 
quanium improbitas et |>eccala. Quanx>l>ren» Chrt* 
sttis ad illoa qui ia peccalis vivunl, dixit: « Ve-
Hiie ad me, oiuuea qni laboraiis ei onrraii eali», 
et ego reficiaia vos. t 

Ia liunianis rebus cavet sibi quisque at ne eo«* 
ram uno quidem delinquai: quid auieni fiel olim 
coram iitflitila mvllitudine ? 

Cogiia quaie fuiarum tit Dei jiidkHiro : axpeiule 
omnia peccala lua. Nam licai ipee deUrtorum obli-
viscaris, Deus nunquain obliviscelur; sed omnia 
tuis oculie objicientur, niai nuae praaveiikae ea 

1 dissolvae poenitudiue el confessione. 

Qni eiiain alioa emeadare potie eal» couvcraoiur 
illia de quoram saJaia epes fuerit, ac ipsos meHo-
res reddat. Infirtnior aulem lugiai iwproboa, oe 
lue ipsoraro inOciator. 

Anima una lucrifacta s*pe criiaiauui iufiiiiUmiiii 
moiein abolere potesi, et aoim» nasira; rttilciupiio 
fieri in dle judicii. 

Ne muaJus quidem universus anin>« preiium 
apquaret; quare, licet pecaaiani absque numero 
pauperibus largiare* nibii kanluiu eflicies, quautura 
anius aniniai convershae. 

Greg. Aycjen. Nibil boui iniar bondnea a>peF8 
esi maliii*. liinaui vero oiala noa abUuercm aa-r 
joram parlem! 
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Mira iarititaie itur ad maliliam, et aaiuca pro- i 

cliviain dileriora ferlor. 
Yoltiptas bomitiea ut plnrinnim sia* 0B0 na^ 

goito caplt, el magna prompliindo eai tmtwt ad 
liuitc afl\*cium, a diirioribae sladlis ad volaptaiis 
teueritudiircm facile pVolabanlis, 

GtffiHU Namo noa in mullis delbiqcril. .Natara 
eniai liac argriituline laborat ul facile in peccaltim 
labatur, jam iode post primos hujaa aflfectiotiit 
auclores. 

Aihattatii. Quod ab fnitio malo procedli ntinquatn 
bena iudicalur aat fljtifc, citm tolum sii mahim. 

ClememU. Tlmeauiu*, non nrorbftijn axlirnujn, 
sed peccata inoibi causam, et morbom anima?, 
uoa corporis. 
. 8 i O.nnero voluplaiem ctipjditaa iitcboaL Esl 

aoiem cupidilas Irisiilta, qusdaro et cnra, propler 
iWecium aiiqald deabierans. 

PhiloAU* EtsJ lenia quidaai motos vidclur eaae 
xohiptas, revera tamen asper inycniiur, et esfv 

Oune jucuttdom fuge, violenter enim allicii. 
JOOM. Climayt. Dsemotiea aul peccare nea im-

pellunl, aut niai paccaverinMie ipsi, Judicare laineu 
peccaniea: atprimum posleriore Miqu.inetit. 

Aaimt vi.bicea. ei pubbcentar, non fiein deteriov 
veaf aed aajaabuaiur. Njbil eniin lam rabojaA d»-
uiMiea ttcogiiaiiwiae adwraoju nos, quajn si lacili 
e l ajoa coiitaaioo* corde milrian.Uir. 

Marci*. Paccalom iguia eai ardcns, qai vel im-
miuuelur yel ijuflajumabilur pro maieria addiu» 
tvbtracutve modo. 

Seniutum* Qjui caocuiur ei diflert cagilatipnea 
&aaa eoufijeri, pnetar id qnod nibil inde juvalw, 
re ipja couflnnai quod nescio. quid secrait ab iai-
miea sibi revelauim sil, el naeiuat ipsuin oflaitdere 
el amoreni ejus ajuillere, si spirilualibua viris reiir 
ap»riajL 

Tkeotijtii. Pcccatiaxn viijeiur esse qujdera obei, 
beaeiobntiain Dci. in nos ailendi probibens. 

Joupki. in parvis aut maguia peccace, aaquipol-
tat; aiqailiier tuiut uiraqae niodo lex oonieina.iuir. 

ΙΗκ/βκΑΙ. Nee igais lan^ca^ riee turpc deUcUim 
leinpore cetari poiasi. 

Pythagorf. Peccaia tua non Terbis tcgeft, aed 
reprehensioiiibuB curare teniandum e»u 

ArhtQietii. Non molluaa ab m>pecca>Ui discedll 
qui peccaUim nt decet fa^eiur. 

Didynii. Augel maliiiaia qui naa ipt^Uniuui prc-
cal, aed iasuper alika patroctnaiur. 

Multiplex ai fecuodiesiuwai eai malum i» qttt̂  
mia boiuinum ; boaum vero angubtum el rarunu 

SERMO XYIl [a{. CLXXIXJ. 

De p&nilentia el confeuione. 
JfaM/i.Vi BeaU qui lugenl, quoniaio ipi>i coasola-

fp«mem accipwnt. 

1 kloUtj πρδ; τήν χαχίαν έβτ.ν ή εύχολία, χι\ 
όξύ^δοπο; ϊτΧ τδ χείρον ή φύοε?· 

Εύαλωτδν, έστιν ώς. τ* πολλι δΓ ηδονής τδ άνδρώ-
πινον, «αι πολλή πρδς τδ, παδο; τον «ο τής φυ«ω; \ 
ούχολία1 έχ τών νραχυτέρων επιτηδευμάτων πρδς 
το τής ηδονής λεΓον έτοΓμως χαταπιπτούσης. 

Οολλά πταίομεν άπαντες. Νοσεί γάρ ή φύσι; τ% 
είς άμαρ;ίιν εΟχολον (ιά τών έξ άρχης είσοιχισαμέ* 
νων τδ πάθος. 

Τδ τήν αρχήν έ/ον χαχήν έν ούδεν\ χαλώ; χπι 
χριθείη, δλον δν φαΰλον. 

•οβηθώμεν οδχ\ νδσον τήν ί ςω^εν, άλλ* άμβρ- | 
τήματα δΓ δν ή ν(5σρς, χ ι̂\ vjfapv ψυχής, ούχ\ σώ-
ματος. 

Πά^η: ηδονής επιθυμία χατάρχε*. Επιθυμία ί 
δέ έστι λύπη τις και φροντλ;, δΓ ένδειαν δρεγομενη ί 
τίνος. i 

ΔοκίΙ μέν λεία τι; είναι κίνησις ή ήδβνή· τδ δέ̂  
αληθές τραχεία εύρίσχαται χαλ Ιστιν. 

Φεύγε s£v τα ήδύν δτι βία/ως παρακαλεί. 
9ϋ άμαρτήσαι ημάς οί. δαίμονες προτρίπβνται, ή 

μή άμαρτήσαντας, τούς άμαρτάνοντα^ κρ£νε>ν · ίνα 
διά τού δευτέρου τδ πρώτον μολύνωσιν. 

Μψλωπες ήριαμβευδμενοι ού προκόψουσιν ί%\ ύ 
χείρον, αϊΧ ίαθήσοντα,ι. Ουδέν, γά^ ούτω τοίς δαί-
μοαι καλ τοίς λογισμοίς ίαχύν χαθ/ ημών δίδωσιν 
ώς τδ τούς άνεξαγορεύτονς έν τ | καρδία σίτι
ζε σθαι. 

2 Ούρ έατι χαιδμενον ή αμαρτία · δσφ άν περικ^ψξ; 
τήν ύλη ν, τοσούτφ άν περιέσται, χαλ χαθ* δ άν έ-h j 
θ^ς, τοσούτον καυθήσεται. 

φιαμέλλων καλ αναδυόμενος έξαγορεύααί roo τον̂  
λογισμούς, πρδ; τφ μηδέν ώφελήσαι, |ργφ βεδαιοϊς 
ώς μυστήριον. έξεκάλυψέ σοι δ έχθρας ̂  χαλ άεδοεκας 
προσκρούσαι καλ έχπεσείν της αγάπης αυτού, εί γε 
τούτο πνευματιχοίς άνδράσι αποκάλυψειας. j 

"Εοικεν ή αμαρτία παραχωλύματι. κωλνοντι τφ 
εύνοιαν τού θεού έν ήμίν γενέσθαι. 1 

Τδ έπλ μικροίς ή μεγάλοις παρανομείν. ίσοδύναμέν j 
έσ;ι. ΔΓ έκατέρου γάρ. ύ. νόμος ομοίως ύχερηφα· | 
νεύεται. ( 

Ούτε πύρ ίματίφ περιστείλαι Ιυν^τδν, ούτε άίσ-
* χρδν αμάρτημα χρδνφ. 

Τά αμαρτήματα σου πειρώ μή λόγοις έαιχαλύ· 
πτειν, άλλά ίεράπ^ύειν έλεγχοι;. 

Ού πό^ω τού άναμαρτήτου καθίστηαιν έαντον δ 
τδ άμαρτηθέν επιεικώς δμολογήσας* | 

Έπίτασις χακί*» τδ μή μόνον έαυτδν άμαρτάνειν, 
άλλά χα̂  συνηγορείν άλλοις· 

Πολύχουν μέν χαλ πολυφορώτατον έν άνθρώ-
πων ψυχαίς τδ κακδν, έσταλμένον δι χαλ σπάνιον τδ 
αγαθόν. 

ΛΟΓΟΣ ΙΖ'. 
ilepl μετανοίας χαϊ έξομοΛογήσεως. 

Μακάριο: ο̂  πενθοΰντε^ δτι αύτολ παραχληθή^ν- | 
ται. 

ι 
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Δεύτε προς μ«, πάντες ol καπιώντες καλ πεφορ- ; 

τισμένοι, κάγώ αναπαύσω υμάς. 
Ού χρείαν έχουσιν οί υγιαίνοντας Ιατρού, άλλ' οί 

κακώς έχοντας, Ιίορευθέντες δέ μάθετε τί έστιν * 
Έλεον θέλω χαλ ού θυσίαν. Ού γάρ ήλθον χαλέσαι 
δικαίους, άλλ* αμαρτωλούς είς μετάνοιαν. 

Α4γω ύμίν, ότι ούτω χαρά έσται έν τφ ούρανφ 
έπλ ένλ άμαρτοΑφ μετανύούντι, ή έπλ έννενηκον 
ταεννέα δικαίοι:, οίτινες ού χρείαν έχουσι μετά* 
νοίας. 

Χαρά γίνεται ενώπιον τών αγγέλων τού βεού έπλ 
ένλ άμαρτωλφ μετανοούνε u 

Καθώς παρεστήσατε τά μέλη υμών δούλα τ{| 
φμαρτία, χαλ τή ανομία είς τήν άνομίαν* ούτως 
παραστήσατε τά μέλη υμών δούλα τή δικαιοσύνη είς 
ίγιααμον τφ βεφ. 1 

'$ξομολογείσθ« άλλήλο«ς τάς αμαρτίας υμών. 

Ριστδς έστι χαλ δίκαιος, {να άφή ήμίν τάς άμα ρ· 
τίας ημών, χαλ καθαρίση ήμά; άπδ πάσης αδικίας. 

Έάν τις αποπλανηθώ άπδ τής δδού τής αληθείας, 
χαλ έπιστρέψη τις αύτδν, γινωσκέτω, δτι δ έπι-
ατρέψας άμαρτωλδν έκ πλάνης αυτού σώσει ψυχήν έχ 
θανάτου, καλ καλύψει πλήθος αμαρτιών· 

Είπε Δαυΐδ πρδς Νάθαν τδν προφήτην * c Ήμάρ-
τι;κα τφ Κυρίφ· ι χαλ είπε Νάθαν πρδς Δαυίδ · 
ι Καλ Κύριος άφείλατο τδ αμάρτημα σου, χαλ ού 
ρή άποθάνης. ι 

Έάν άνομήν τ( έστιν έν τή χειρί σου, πό££ω 
αύτδ ποίησον άπδ σοΰ.,Ούτως άναλάμψε; τδ πρόσ
ωπον σου φσπςρ ύδ>ρ χαθαρόν, 

Έάν ώσι χίλιοι θανατηφόροι άγγελοι, εις έξ 
αυτών ού μή τρώση, αύτδν, έάν νοήση τή καρδία έπι-
στραφηναι πρδς Κύριον· 

Είπα, Έξαγορεύσω χατ' έμού τήν avq/fxv μου τφ 
Κυρίφ* χαλ σύάφήκας τήν ασέβεια ν της καρδίας 
μου· 

Οροφθάσωμεν τδ πρόσωπον αυτού έν εξομολογή
σει. 

'£πτάκις πεσείται δ δίκαιος, χαλ άναστήαεται. 
Δίκαιος έαντού κατήγορος έν πρωτολογία. 

Καλ νύν λέγει Κύριος δ βεδς υμών, c Έπιστρά-
φητε πρός μ· έξ ύλης καρδίας υμών έν νηστεία, χαλ 
έν κλαυθμφ χα\ χοπιτφ * χαλ δια^ήξατε τάς καρ
δίας υμών, χαλ μή τά ίμάτ*α υμών, καλ έπιστρά-
φητε πρ$ς Κύριον τον βεδν υμών, δτι ελεήμων καλ 
οίκτίρμων 4*τλ, μακρήθυμο$ χαλ ΐϊ,ολυέλεος, χαλ 
μετανοών έπλ ταίς χαχίαις. ». 

< Έπιστράφητε πρδς με, χαλ έπιστραφήτομαι 
πρδς Ομάς, ι λέγει Κύριος παντοκράτωρ. 

Ούαλ οέ έπισχώμβνοι τ,άς αμαρτίας αυτών ώς 
σχοινίφ μακρφ, χαλ ώς ζυγού Ιμάντι δαμάλεως, τάς 
ανομίας αυτών. 

Αούσασθε, καθαρολ γίνεσθε, άφέλετε τάς πονηρίας 
νμων άπδ τών ψυχών υμών απέναντι τών οφθαλ
μών μου. Παύσασθε άπδ τών πονηριών υμών. Μά
θατε, κα^δν ποιείν, έκζητήσατε χρίαιν, ^υσασθε 

RS Ι β SERMO XVII . SS6 
Ibid, χι. Veniie ad roe, onna* qui laboratis ei 

oneralietlis, etego reOciam voa. 
Jbid. ix.Soni non egont medico, aed male affec-

tl. Ite tt disciie quid sit ; lliaerfeordiam volo, et 
aott eacrifieiiiiii. Non eniai vem ut vocarem jasios % 

aed peccatorea ad poMHteiuiam. 
Lxc. xv. Dico vobif quod ita gaadium erfi in 

COBIO super uno peccalore resipiacente, magts quam 
super nonaginia novem }agiie, qui noti iiidigcni 
paaileaiia. 

3 3 Ibid. GauJium erii coram angelis Dei anper 
vnio peccatore resipiacente. 

Jtom. vi. Queinadinodum prebufctis marobra 
•etlra tenra immuaditiae et iniqoitati ad aliam 
alqua aKam iniquHaiem : sic et ηαικ: prabele 

ί meoibra vestra aerra jusiilia» ad sanclificaiionenw 
Jac. ν· Conltemini inviceui atius alii peccata 

voetra. 
Fidelia esl et juaius ut remitiat nobis peccau 

nosira, ei puriflcet noa ab omni iuiquiiale. 
Ibid. Si quis inler vos erraverit a verilate, ei 

coiiverlerit qais eum, sciat quod qui converli ftcerit 
peccalorem ab errore vi« auas, aalvam faciet ani-
main a morte, et operiet inuUUudinem peccatorum. 

// Reg. ιι. Dixll Oavid ad Nalban propbelam : 
Peecavi Doiutiro, el rcspondii Natban : Et Domlou8 
amovit peccaiuia tuum, et non moricrls. 

Si quid iuiquum es( iu mana laa, procul id arao-
t lire abs te : aic relucebit facie» lua insiar aqoaa 
' limpidae. 

Si fueripl mille angeli leibiferi, nullus eorum 
vuUierabil eam, sj ex auiuio iuslituat ad Dominum 
coaverii. 

P$ai. xxxi. Dixi, Gonfliebor adveraas roe ini-
quitatem meatii Domino ; et tu remisisii impieta-
lem cordis tuei. 

Pial. xc|v. Praeveniamqs faciem ejus iu coufes-
eione, 

Prov. xxiv. Septies cadel juslus et resurget. 
jbid. xviii. 4u8tus sqi accusalor esi \u priux^ 

eermone. 
Joel M. Et nqnc dicit Dominus Oeus vesicr ; 

Convertimini ad me ex toio cordevestro, injejiiiiio, 
cl flctu et planctq : et aciudile corda vesira, iu η 
vestinienia vesira, ei cQiiveniniiui ad Doniinum 
Deuin vealrum, quQniam beneftcus et misericor^ 
esi, longaoimis ei wullae boniialia, et pceiiiieuiia 
duciiur aqper malo (quod aciljcei inflixil Tobta, st\ 
iuflicturus fiierat). 

Malachiai. Converiimini ad me, et ego ad vo^ 
eonveriar, inquit DQminua oaii^ipoiens. 

i«a. v. Vas qqi aiirahitis peccata ipsorura lan-. 
qoatn longo funicuto, et Yeluti )oro bubulo iniqui-
iates ipsorqm. 

Ibid. i . Lavamiui, mundi eatole, auferte nequitia^ 
ab animabus vesiris coram oculis meis. Cessaie a, 
iieqailiis veslris, disciie bonum facere; quscrile 
jadiciuoi, bbcr^ie injuria oppressqai. Judicate ρα· 
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pillo, tl jusiiflcaie vhluam, ei veniie ei disceple-
mus, dicit Douiiitus. Ει si fuerini peccata vealra 
hirut rubeuro, quasi nivein dealbabo; si auicm 
fuerinl sicui coccinum, veluli lanani dealbabo. E l 
4>i volueritis, et exaudieritis nie, bona lerrae come-
detis; si' aalem non volueriiis, neque audierilia 
3 4 uic, gla4ius vos devorabit; nam oa Domiai 
Jocutuin esi iia. 

Gum conversus iugebis, lanc salvus fies. 
Ua. XA\U Ego sum, ego smu,qui deleo peecata 

taa, ei non rccordabor eoruin. Tu vero menioriam 
inihi reduc, judicabimur siiuui. Narra lu primam 
iniquilales luas, ul jusliflceris. 

Sirach. iv. Nou erubeacas confileri peccala tua. 
Nc le pudeai aiumae lu*. Esl eotm pudor pecca-

I U U I irabcns secuui; esi iiem pudor gloriae gratiae-
qae comiliaior. Ne cedas u lu faciei (id cal, tracu-
lenlia; aui blandhiis) quod anim* tuoe damao Gat, 
nec iu tuam peruiciein erabescas. 

Ne differas coiiverti ad Dominum, neque diem 
ex die ducas. Repenie enim veniet ira Dotntiii, ei 
tempore uliionis peribis. 

Uale affecli suinus a peccatis, saniialem recupe-
rjcmus beaeiicio poeiiilenlia;. 

Datiiii. Diligens e&lo circa teipsum, ut pro de-
licli poriione curatiouis quoque retnedium adliibeas. 
Magnuin et diQkile quod admisisli, oainino libi 

Dpus esl confessione, laciymis plariiuis, vigiiiis 
imeusis, assiduu jejunio : sin leve et lolerabila 
peccaluin fucril, par ei poenitenlia liat. 

Nullua improbx' vita3 houio desperel de seipso, 
sciens quod, sicul agriculluia plaiilarum qualhaics 
iuiinutat, sic aaimas cullus, per virtulem adbibilas, 
ornne genus aegriiudinis superare poiest. 

Deus enim peccaloris uioijaui ιιοιι vull, sed 
polius ul converlalur el salvus fiat. Noli U:ip»Uiii 
negligere laaquam in profuiidaai maliliaia dejeciuin. 
Tempus esl palieulia?, teinpus longanimilalis, toui-
pus curationis, tempus emendaiionis. Lap^us es, 
resurge : peccasli, de»Ule. Ne insisie viani pecca-
lorum, sed resilito : ctim enini le avetleris, et 
Juxcris, lum servabeiis. Labores eniui aauilas 
sequiliir, et salus sudores. 

Non ex mora temporis, sed aniiui aflcclioae poe-
niieniia xslimalur. 

Necessarium est peccala ilSis confileri, quibus 
aduiinUtiaiio mysterioruin Dei concredila fueiit. 
Sic enim eliam anliqui, poeniteuliam ageutes, sanclis 
fecisse rt>pcriuntur. Scribiltir enim iu Evangtlio, 
quod Juauni Bapiisix peccaia sua confessi siul; et 
in Aciis, quod aposlolis, a quibus eiiaiu omnes 
baptizabanlar. 

Theologi. Nullo cnllu lam gaudei Deus, qnam 
aCDiciiune aninii peccatoruin, et pro lacrymis 
bctii^mitt) aniorcin iclribuil. 
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i άδικου μενον, χρίνατε δρφανψ, χαι οιχαιώσχτε χήρα ν 
χα\ δεύτε χαΛ βιαλεχδώμεν» λέγει Κύριο; * χαί iiv 
ωαιν αϊ Αμαρτίαι υμών ώς φοινικονν, ώς χιόναλεν-

' χανώ* έαν θε ώοεν ώς χόχκινον, ώσε\ Ipwv λευκανδ. 
Και έαν θέλητε, κα\ εισακούσητέ μου, τα αγαθά ή ; 
γής φάγεαθε - έάν δέ μή θέλητε, μη:έ εέαακούοητέ 
μου, μάχαιρα υμάς κατέέεται· Τδ γάρ στόμα Κυ
ρίου έλάλησε ταύτα. 

*Οταν επιστραφείς στενάξης, τότε σωύήση. 
Έγώ είμι, έγώ είμι δ έξαλείφων τάς αμαρτία; 

σου, καί ού μή μνησθώ. Σύ δέ μνήσθητι και κριθώ-
μεν. Λέγε δέ σύ πρώτον τάς ανομίας σου, ίνα £*-
καιωθ^ς. 

Μή αίσχυνθής ομολόγησα ι έφ% αμαρτίας σου. 
Π:ρ\ τής ψυχής σου μή αίσχυνθης. Έστι γάρ 

I αίσχύνη έ πάγου σα άμαρτίαν, κα\ έστιν αίσχύνηδόΐα 
κα\ χάρις. Καλ μή λάοης πρόσωπον χατά ψυχής 
σου, καλ μή Ιντραπζς είς πτώσίν σου. 

Μή άναμείνης έπιστρέψαι πρδς Κύριον, κα\ μή 
υπερβάλλον ήμέραν έξ ημέρας. Έξαπίνης γάρ 
έλεύσεται δργή Κυρίου, καλ έν καιρφ έκδικήσεως 
έξολή. 

Έκακώθημεν διά τάς αμαρτίας, ίαθώμεν διά τζς 
μετανοίας. 

Ιΐρόσεχε σεαυτψ, ίνα χατά άναλογίαν τού πλη;> 
μελήματος καλ τήν έχ τής θεραπείας βοήθειαν κατε· 
δέξη. Μέγα καλ χαλεπδν τδ αμάρτημα, πολλή σκ 
χρεία τής έξομολογήσεως, δακρύων πλείστων, συν
τόνου τής αγρυπνίας, άδιαλείπτου νηστείας. Κούφον 

' καλ φορητδν τδ αμάρτημα, έξισαζέσθω χαλ ή μετά
νοια. 

Μηδελς έν κακία διάξας έαυτδν άπογινωσχίτω, 
είδώς, δτι γεωργία μέν τάς ποιότητας τών φυτών 
μεταβάλλει · ή δέ χατ' άρετήν τής ψυχής επιμέλεια 
δυνατή έστι παντοδαπών ά^ωστημάτων έπιχ?α-
τήααι. 

Ού θέλει γάρ δ θεδς τδν θάνατον τού άμαρτω'/.ο", 
ώ; τδ έπιστρέψαι χαι σωθήναι· Μή ώς είς βάθος 
κακών καταφρόνησης. Καιρδς ά.οχής έστι, καιρδς 
μακροθυμίας, χαιρδς ίάσεως, χαιρδς διορθώσεως. 
Ώλίσθησας, εξιγείρου- ήμαρτες, ήσύχασον. Μή 
οτ^ς έν όδψ αμαρτωλών, άλλ' άποπήδησον* δτιν γαρ 
άποστραφης και στενάξης, τότε σωθήση. Έστι γάρ 

) έχ πό ων υγεία, καλ έξ ίδρώτων σωτι^ρία. 

Ού χρόνου ποσότητι, διαθέσει δέ ψυχής ή μετάνοια 
κρίνεται. 

*Αναγκαίον τοίς πεπιστευμένοις τήν οίκονομίαν 
τών μυατηρίων τού θεού έξομολογείσθαι τά αμαρ

τήματα. Ούτω γάρ καλ οί πάλαι μετανοούντες έπλ 
τών αγίων ευρίσκονται πε,ποιηκότες. Γέγραπται -jip 
έν μέν τψ Εύαγγελίφ, δτι τψ Βαπτιστή 'Icoiwj 
έξωμολογούντο τάς αμαρτίας αυτών, έν δέ ταίς 
Οράξεσι, τοίς άποστόλοις, ύφ' ών καλ έδαπτίζ^ν» 
άπαντες. 

Ούδενλ άλλφ ώς κακοπαθεία θεδς θεραπεύεται, 
καλ δάκρυ σι τδ φιλάνθρωπον άντιδίδοται. 

http://ELlSS.fi
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Δέον εύμετακινήτους μεν είναι προς τδ κρείττον Α Α deleriori ad melius facile muiari, vlce versa 

άπδ του χείρονος, ακίνητους δε πρδς τδ χείρον απδ autem conelantes esse oporlet. 
του βελτίονος. 

Τδ μή άμαρτάνειν ανεπαισθήτως, άλλ* έπιγινώ-
σκειν καλ συνόρων τδ πλημμεληθέν, ούκ Ιστι μι
κρδν άλλ* όδάς τίς Ιστι καλ άρχή, πρδς διδρθωσιν 
άγουσα καλ τήν έπλ τά κρείττω μεταβολή ν. 

*Κως έστλ καιρδς, προφθάσωμεν τδ τού θεού 
πρόσωπον έν εξομολογήσει, ίνα ήμερον αύτον ίδωμεν 
τότε καί γαληνδν, ίνα τάς άπειληφόρους έκείνας δυνά
μεις διαφύγωμεν. 

Οδ δεινύν τδ πολεμούν τα τρωθήναι, άλλά τδ μετά 
τήν πληγή ν άπογνώναι καλ αμελή σα ι τού τραύματος. 

Μή τοίνυν άπογίνωσκε, μηδέ άφίστασο τής ευχής, 
άλλά πρδσελθε αμαρτωλές ών, ίνα δοξάσης σου τδν 
4εαποτην, ίνα δώς αύτφ τήν οίκείαν φιλανθρωπίαν 
έν τ% συγχωρήσει τών σών αμαρτημάτων έπιδεί-
ξασθαι· ιί>ς έάν φοβηθής προσελθείν, ένεπόδισας 
αυτού τ} άγαθότητι, διεκώλυσας αύτδν τής χρηστό
τατος αυτού, τό γε έπλ σολ ήκον. 

Ή αμαρτία δμολογουμένη έλάττων γίνεται · μή 
δμολογουμάνη δέ, χειρών. 

Μέγα άγαθδν τδ έπιγινώσκειν τά αμαρτήματα, 
χαλ μιμνήσκεσθαι αυτών διηνεκώς. Ουδέν ούτως 
θεραπεύει πλημμέλειαν, ώς μνήμη διηνεκώς' ουδέν 
ούτως όκνηρδν άνθρωπον ποιεί πρδς κακίαν. "Αν 
ίχης τά αμαρτήματα διηνεκώς έν τ|| μνήμη, ου
δέποτε τφ πλησίον μνησικακήσεις, ουδέποτε οργι~ 

ουδέποτε λοιδορήσεις, ού φρονήσεις μέγα, 

3 5 Νοιι peccare Inaensibiliter, aed agnoscere et 
videre delictum suum, non parva res eel, imo via 
quaedam el priucipium ducens ad emendaiioneiu 
et rej-ipiscentiiun. 

Chrytou. Duin tempus nos simt, prxveaiamua 
Dei faciem confeefionc, ut mitero ei placidaio ipaam 
ituic videamus, el miaaces illas poieetates effugia-
mus. 

Noa tam noxium esi ceriando vnlaerari, quam 
valnus infliciuro negligere et dcsperare. 

Ne desperes igiiur, nec a precibus desistas, sed 
peccaior cum sis, accede ul glorillcea Domitium 

* luum, el occasionem cl pnebeas declarandi aati-
vam benigaitatem saam ία sceleraro tuorum remie-
sione : nam gi dubiles accedere, boniiateiu ipgius 
mpedivhui, ei benigmialeiu quantum ia te e$t 

proliibuisii. 
Peccatuai si conficeare, raiouea; secus aagebis. 

Magnum bonuro eat aguoscere peccata, et assidiie 
ipsorum meminteae. Nihil lam curai peccaturo, 
quam assktaa uiemoria, nec aliud adco urdum ad 
malitiam rcddil bominem. Si peccala aabinde in 
nieraoria volvag, nunquam recordaberis injuriaruin 
qnas proximua luas (ibi fecerit, nunquam iraacerf*, 
nunquam coiiTiciaberia, non aitum aaph-a, non 

ού περίπεσε! πάλιν τοίς αύτοίς· Έάν γάρ νύν {ς Q denuo ia eoadem erroraa inoides. Nam gi nuac 
αυτών μεμνημένος, χαλ συνεχώς αυτά προφέρης τφ 
θεψ, χαλ υπέρ αυτών δέη, ταχέως εξαλείψεις αυτά. 
Έάν δέ νύν έπιλάθη, τότε αυτών άναμνησθήση χαλ 
άκων έπλ τής οίκουμένης άπάσης είς μέσον φερο
μένων αυτών, χαλ φίλων, χαλ έχθρων, χαλ αγγέλων. 
Ού γάρ δή πρδς Δαυίδ έλεγε μόνον, ι "Λ σύ έποίη-
αας έν χρυφή, έγώ ποιήσω πάσι κατάδηλον, > άλλά 
χιλ πρδς πάντας ημάς. Ελέγξω γάρ σε, φησλν, ύπδ 
τοίς απάντων οφθαλμό/ς τιθείς σου αμαρτήματα. 

"βσπερ γάρ δ τήν θύρα ν el σελ Οών ένδον έστλν, 
ούτως δ τά οίκεία λογιζόμενος κακά χαλ έπλ τήν 
θεραπείαν αυτών πάντως ήξει. "Αν δέ λέγη, Αμαρ
τωλός είμι, μή αναλογίζεται δέ αυτά χατ* είδος, χαλ 

eorum meniiaeria, et aasidue corain Doo ipga coia-
memores, ei veniam orea, aiaiim abolebuniur. Si 
vero nunc eoruro obliviscaris, ia fuiuro gaeculo vel 
iaviius recordaberis eorum coram universo orbe, 
amicig simul el hiimicia ei angeiig in inedium ea 
proferenlibug. Noa enioo ad solum Davidem dixit 
Deus : Quae tu fecisti in occulio, ego omnibus roa-
r.ifesla faciam,8€d etiam ad noaoiuDea. Redarguani 
eniin le (inquit) omniam oculia peccaia tua propo-
neng. 

Quemadmodum per janaam ingre&iua aliquia 
inlus exislii; sic ille qai secum sua mala repuiat, 
ad curani eoram indubia perveniel. Si vero dicai, 
Feccator sum, uon autem sigiilatim peccata recea-

λέγει, δτι Τδδ* χαλ ιΟε ήμαρτον, ουδέποτε παύ- D * e t» ^iceodo, Hoc ct illud peccavi, iitinqnam quie-
σεται,άελ μέν ομολογώ ν, φροντίζων δέ ουδέποτε 
τής διορθώσεως. Τήν αρχήν ούν χαταβαλλώμεθα, 
χαλ πάντα εύκολα έσται καλ £$στα. Άρξώμεθα τοί
νυν, παρακαλώ, δ μέν άπδ τού τάς εύχάς έπιτεΐναι, 
ό δέ. άπδ τού δαχρύειν συνεχώς, δ δέ άπδ τού κατη-
φείν (ουδέ γάρ ουδέ τούτο τδ ούτω μικρδν άνόνητον * 
Είδον γάρ, φησλν, δτι έλυπήθη, καλ έπορεύθη στυγνδς, 
χαλ ίασάμην τάς δδούς αυτού), δ δέ άπδ τού έλεημο-
ιύνην ποιείν, δ δέ άπδ. τού άφιέναι τοίς πλησίον τά 
αμαρτήματα, δ δέ άπδ τού μή μνησικακείν, μηδέ 
άμύνεσθαι. 

Ούκ έστι προτροπή τις τοιαύτη πρδς άρετήν, 
οίον αμαρτημάτων άνάμνησις. 

'Οδολ μετανοίας πέντε * πρώτη ή χατάγνωσι.* τών 

gctit, daai eeinpcr confitetur, aunquam vero eiaen-
datioaie curam habet. Principium igiiur recie 
iustiiuamus, el oronia levia iient el facillima. Inci-
piamus ergo iia ut alius oratioaem augeai, alius 
subinde lacrymetur, alius vullu deniisso trisieiur 
(nam ne boc quidam, uicoaque parvum, iaulile 
iuerit. Yidi enim (inquii) irislatuni et aiubulantein 
cum mcBstiiia, et sanavi vias ejus), altue eleemo^y-
nam faciat, alias 3 3 P^ccata proximis coodonei, 
alius denique ab oblivione malorura el injuriaruw 
deposilo ullionis affecln iucipial. 

Nibil adeo virtutein proiuovei, quam recordatia 
peccatorum. 

Yia; poeniludinis sunt quinque : prima, aguiUu 
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et incropaiio peccalorum ; secunda, proximia auoc ^ 
errores condoaare; tertia quae fllper oralionem; 
quaria, per eleemosynam ; qulina, per buniilitaiem 
«inimi. 

Clementit. Optimum qutdein, non peccare; aed 
boc etiam bonum esl si peccalores in viam redeant 
poenilenliae beneficio : quemadmodam et coatiuua 
saaiias optiuia est, boauin lameu est amissam quo-
que posl morbuin recuperare. 

Vera pcenitenlia est, non amplius eisdem affccti-
bus obnoxium deprebendi, sed fundilus ab anima 
evellere isla peccaia, quoruia causa aliqais se morte 
digautn judicaverit. 

PoBnitentia lunc omne peccatum abolet, cum 
aliqtio in aniina errore oborio moram non adiuit-
l i l , neqae ad ulluai lemporis spatiain affeciionem 1 
tranamitlil. Slc eoiin nullum criminis •esligiuai in 
nobis relinqui polest, cani in primo iugressu re-
vetaiur, instar planlae adbuc tenera anlcquam 
radicetar. 

Quemadmodiim cancri facile capiunlur insidiis, 
co qnod alias antrorsum, alias reiroraum incedaut: 
FIC etiam anima, nuac risui et deliciis, mox luctui 
dedUa,'nibil proficere potest. 

Qui nunc laget, none ddiciatar et ridet, similig 
est homini panem advertue caaem, lapidis instar, 
projicienli, quf gesto quidem fugat canem, facto 
autem remanere horfaiur. 

Marei. PoenUeiHia? opus in trlbua bisce viriaiibue 
absohi judico : purgatione cogitationum, oratione 
assidua, et ingraentium aflHctioaum patieuiia. Qul 
In iatra aliqaandiu moratttr, landetn ad aaimi iran-
quilUialero pmeniet. 

PhiloniB. Nihil prorsua erroris eommUtere pro-
prkim es i lk i , et forie eiiam hominis diviai : ab 
enrore autem ad inculpabilem vitam redtra, pru-
danlia eat et uiilia plana non igooraaiit. 

Peccanles non suiim ulctscitur Deus, »ed tempua 
m$ permiuit ad poenitenliam el remtdittm ac 
emendatioiiein erroris. 

ThiodcricL Ampla vulaera eque amplia remediis 
ladtgeiii: et qni difficili morbo laborat, majorem 
euram deeideral: et qui magais peccatis obnoxius 
est, majore benigniUie opas habek 

37 Epicharmi. Sapieniem deeet providentia, ηοη 
jttnilenlia. 

Eoa§iii. Planta qua subinde U-anefertar, nun 
fruclittcau 

Axisiot. Aristotelea dicebal per omuem viiaai 
iriuu» ae p&QiluUee, primo quod mulieri secreiui* 
aliquid couimiaisset, accundo quod navigaaaet qaa 
pedibua ire licuiaeet, lertio quod uaum diem inte* 
autus mansiaset, 

SERMO XVIII [aL C l / U X ) . 
fie iUis qui eiio mutantur in deieriorem slatum ct 

- de pamitentia. 
(fUc. i * . NqUua qui inanu superinjccla aralro 
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ήμαρτημένων * δευτέρα τδ αφείναι τοίς πλησίον ^ 
άμαρτήματ*· τρίτη ή άιώ τής βύχής γινομένη· 
τιτάρτη ή άιΛ τής ελεημοσύνης * πέμπτη ή a*b ττ,ς 
ταπεινοφροσύνης. 

Καλδν μλν τδ μή Αμαρτάνειν * άγαθδν δε xal xh 
άμαρτάνοντας έπανάγεβΟαι διά μετανοίας* dm^ 
άριστον τδ υγιαίνει ν άε\, άγαθδν δε χαλ τδ άνισοι;, 
λαι μετά τήν νδσον. 

Έ άλιθινή μετάνοια τδ μηχέτι τοίς αυτοί; ένοχ ν 
•ύρεθήναι · άλλ* άρδην έχριζώσαι τής ψυχής, itf 
οΤς εαυτού χατέγνω θάνατον άμαρτήμασιν. 

Μετάνοια τότε αμαρτήματος παντδς γίνεται άπα. 
λειπτιχή, όταν Ιπ\ τψ γενομένψ ψυχής σφάλματι 

ί άναβολήν μή δέξηται, μηδέ παραπέμψη τδ πά9ο· 

ε!ς χρονιχδν διάστημα · ούτω γάρ ούχ εξει χατι).ε!·}αι 
ίχνος έν ήμίν τδ κακόν, άτε άμα τψ έπιβήνζ: απο
σπά σθλν, δίκην φυτού αρτισύστατου. 

'Οσπερ οί λεγόμενοι καρκίνοι αύβπιχείρητςι 
τυγχάνουσιν, διά τδ ποτέ μέν πρόσω βαίνειν, ττοτέ 
δέ δπισθεν ούτως κα\ ψυχή, ποτέ μέν γελώαα, τ.ηϊ 
δέ πενθούσα, -ποτέ δέ τρυφώσα, ουδέν ώφελή;:ι 
δύναται. 

Ό ποτέ μέν πενθών, ποτέ δέ τρυφών καλ γελοιά-
ζων, δμοιός έστι τψ μετά άρτου τδν κύνα τής φι
ληδονίας λιθάζοντι, δς τφ μέν σχήματι τούτον διώ
κει, τφ δέ πράγματι παρεδρεύειν τούτον προτρέπει. 

Λογίζομαι τδ τής μετανοίας Ιργον έν ταΐς τρια\ 
1 ταύτα ι ς άρεταίς έξυφαίνεσθαι * έν τφ λογισμούς 
χαθαίρειν, χαλ αδιαλείπτως προσεΰχεσθαι, χα\ 
έπερχομένας θλίψεις ύποφέρειν έν τούτοις ό έγχρο· 
νίζων βίς άπάθβιαν έρχεται. 

•Τδ μέν μηδέν συνόλως άμαρτάνειν ίδιον βεοΰ, 
τάχα δέ χαλ θείου ανδρός * τδ δέ άμαρτάνοντα μετά-
βάλλειν πρδς άνυπαίτιον ζωήν φρονίμου χαί ύ 
συμφέρον άπαν ούχ άγνοήσαντος. 

Τοίς άμαρτάνουσιν ούχ ευθύς έπέζεισιν 6 %th:t 

άλλά δίδωσι χρ^νον είς μετάνοιαν, καλ τήν τοΰ 
σφάλματος ίασίν τε Χαλ έπανόρθωσιν. 

Τά μεγάλα τών τραυμάτων Ισόμετρων δείτα» 
φαρμάκων* χαλ δ χαλεπή νόσω περιπεσών πλείονος 
χρήζει κηδεμονίας* καλ δ μεγάλα πλημμιλήβας 

) πλείονος δείται φιλανθρωπίας. 
Ού μετανοείν, άλλά προνοείν χρή τδν σοφδν άν

δρα. 
Φυτδν μεταφερόμενον συνεχώς χαρπδν ού iwtl 

Αριστοτέλης έφη έν παντλ τφ βίω τρείς μεταμε· 
λείας· μίαν μέν έπλ τφ γυναιχλ πιστεύσαι λύγα 
άπδ£(Ιητον, έτέραν δέ, πλεύσας δπου δυνατόν «« 
ζεύσαι, τήν δέ τρίτην, δτι μίαν ήμέραν αδιάθετα, 
έμεινε ν. 

ΛΟΓΟΣ ΙΗ\ 
ΙΙερί τών ταχέως μεταβαΧΧομέτων, χαϊ xtpli* 

τακοΐας. 
Ούδελς Ιπιβαλών τήν χείρα αυτού έπ' άροτρων. 
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χαλ βλέπων εις τά οπίσω, εύθετος Ιστιν είς τήν βα< 
σιλείαν τού βίου. 

Κρεϊσιόν έστι μή έπεγνωχέναι τήν δδδν τή ; δι
καιοσύνης, ή έπιγνόντα έπιστρέψαι έχ τής παραδο
θείσης αύτφ αγίας εντολής. 

Εκουσίως γάρ άμαρτανδντων ημών, μετά τδ λα
βείν τήν έπίγνωσιν τής αληθείας, ούχέτι περλ άμαρ* 
τιών απολείπεται Θυσία, φοβερά δέ τις εκδοχή χρί-
βεως, χαλ πυρδς ζήλος έσθίειν μέλλοντος τούς 
ύπιναντίσυς. 

Ί2σπερ χύων δταν έπέλθη £πλ τδν ίδιον έμετον, 
χαλ μισητός γίνηται* ούτως άφρων τή εαυτού κακία 
άναστρέψας έπλ τήν εαυτού άμαρτίαν. 

Έν τψ απόστρεφε ιν δίκαιον έχ τής δικαιοσύνης 
αυτού, καλ ποιήσαι άδικίαν, πάσα ι αί δικαιοσύναι 
αυτού ού μή μνησΟώσιν* έν τή αμαρτία αύτου άπο-
θανείτχι. "Εκαστον χατά τήν δδδν αυτού έν J εύρω 
αύτδν, κρινώ αύτδν, λέγει Κύριος* χαλ έν ή άν ήμερα 
έπισ:ρέψτ} δ άνομος έχ πασών τών ανομιών αυτού, 
χαλ ποίηση δικαιοσύνην, ού μή μνησθώ έτι πάντα 
τα παραπτώματα αυτού. 

Δικαιοσύνη δικαίου ού μή έξέληται αύτδν Ιν J 3bv 
ήμερα πλανηθή* καλ ανομία άσεβους ού κακώσει 
αύτδν, έν ή άν ή^έρφ άποστραφ!) άπδ τής ανομίας 
αυτού. "Έκαστον έν ταϊς δδοίς αυτού κρινώ υμάς, 
οΤχος Ισραήλ. 

Ό έν προκοπή γενόμενος αγαθών έργων, είτα 
παλινδρομήσας πρδς τήν άρχαίαν συνήθειαν, ού 
μόνον τ^ν έπλ τοίς πεπονημένοις μισθδν έζημιώθη, 
άλλά χαλ βαρυτέρας άξιου ται τής κατακρίσεως. 

Ό έπλ τοίς πρώτοις άμαρτήμασι παιδευθελς, καλ 
της αφέσεως χαταξιωθελς, έάν πάλιν άμάρτη, χείρον 
τού προτέρου κατασκευάζει έαυτψ τδ κρίμα τής 

Πολλολ έπιστρέψαντες άπδ πονηρών έργων, οίονελ 
τις μνήμας τών παλαιών έργων παρακατέχοντες, 
9C αυτών πολλάκις άνανεούνται τήν ήσυχάζουσαν 
άμαρτίαν. 

Άνθρωπο* ταίς νεφέλαις Ιοίκασι, πρδς τάς τών 
πνευμάτων μεταβολάς άλλοτε κατ- άλλο μέρος τού 
αέρος έμφερομεναις. 

ΛΟΓΟΣ Ι * . 
Περί τώτ είς μετάνοιαν μή επιστρεφόντων. 

Παρήσαν δέ τίνες αύτφ τψ χαιρφ, άπαγγέλλοντες 
αύτφ περλ τών Γαλιλαίων, ών τδ αίμα Πιλάτος βμιξε 
μετά τών θυσιών αυτών. Καλ άποχριθελς δ Ιησούς 
εΐπεν αύτοίς· ι Δοκεϊτε οτι οί Γαλιλαίοι ούτοι άμαρ-
τωλότεροι παρά πάντα; τούς Γαλιλαίους έγένοντο, 
δτι τοιαύτα πεπόνθασιν; Ούχλ, λέγο> ύμίν * άλλ* έάν 
μή μετανοήσητε, πάντες ωσαύτως άπολείσθε. Ή 
έχείνοι οί δίχα χαλ δχτώ, έφ* ούς έπεσε ν δ πύργος 
έν τφ Σιλωάμ, άπώλεσεν αυτούς * δυχείτε δτι 
οφείλεται έγένοντο παρά πάντας ανθρώπους τούς 
χατοικούντας Ιερουσαλήμ; Ούχλ,λέγω ύμίν* άλλ* 
έάν μή μετανοήσητεΓ πάντες άπολείσθ·* 

"Οταν δέ λέγοισιν είρήνην χαέ άσφάλιιαν, τότε 
αίφνίδιος αύτοίς έφίσταται δλεθρος. 

01 έν άμαρτίαι; γενόμενοι, χαλ μή μεταγνόντες, 
ν μόνον ούχ είσακούσονται προσευχόμενοι, άλλά 

* PARS I. SERMO X I X . 834 
Α retiOrsom vcrlil oeutoa» idcmeus esi ad regmini 

D. i . 
Apost. Prasiai n<m agiwisse viam jttstlll», 

qaam post agaiiionem illius a saneia doctrina aibi ' 
tradita resillre. 

Bebr. i* Nam si volmlea peccaverimus posi 
accepiam coguiiionem veritaits, non ulira pro pec-
caiis reliqua est bostia, sed formidabiiis quaedam 
cxspectaiio judicii, et ignis vehemeutia, qui devo-
ratnrus esl advcrsarios. 

Prov. xxvn. Quemadmoduro canis rcvergus ad 
proprium vomilum abominabilia Hi, sic insiptena 
qui ex maliiia sna redit ad peccatttm suum. 

Exeeh. xvm. Cum justue avertitur a juslilia sua 
ci injustitiam admiiiit, omnes jusliiia» ejus a me-

B moria cadenl, morielur in peccato suo. Unuiir-
quemque in via gua, in qua invencro rpsuai, jodicabo', 
inquit Dotniuus, ct quocunque die iaiquus ab 
omnibus iuiquiiaiibus aufe se convejterii, el fecerii 
justiiiam, »on amplius omnjum dolicloruui eju» 
recordabor. 

Ibid. xxxin. Jusliiia justi non liberabii eum quo 
tempore aberraverit : et iniquiiai iiupil non no-
ccbit ei, qoo die eonversus faerii ab iiiiqiiiiate sua. 
Uiiurbquemque veslrum in viis suia jadlcabo, ο 
domus Israel. 

Batilii. Qai postqnam in bonis operibus prufecit, 
ilerum ad anliquam coiisuetudineni redii, noD 
*jlum perdit bonorum operum mcrccdem, sed 
insuper graviore daronatioae multalur. 

Casligaius aliquie propler prima poccata, el 
veniam assecutua si denut>peccel,graviuspriore Ju-
dicium irae sibi accersil. 

Ituttl a inalia operibas couversi, eed adbue vele-
rum faciiiorum apad se memoriain aervanles, ajua 
calpa uon raro qukluai peccatum reaovaat. 

Hoinines nebiriii aim»iea suiH, quae Juxla muia-
liones ftaiuura nunc buc nunc illut feruuliir. 

SERMO XIX [«/. GLXXXTV 
De Wit qui ad pcenitentiam non eottvertuntuf. 

Luc. X H . Aderanl aiilem quidam eodem in tenv-
0 pore nuntianlee illi de Galilaeis, 3 8 quorwri ea»-* 

guinem Pilalus miscueral cum sacfificiis ipsorum^ 
Et respoadens Jesue, dixlt illia ; Pulalia quo* \f* 
Galilari pra cauctis Galilxis pcccalores fuerim< 
quia lalia passi aunt ? Non, dico vobia, imo nisi 
sipuerilis, omncs aimllUer peribhis. Aut Hli dcceuf 
ei octo. aupra quos ceeldit turrig in ^iloa, w 
oceidk eoa, puialis qiiod debiiorca fueriot ulir» 
cunetos bominea babiiantes Hieroeoiymia? Nou^ 
dico vobis, iuio nhi rcaipueriiis, omoes aimiiiicif 

peribkis. 
Apo$l. €um auleqo dixeriut paeem et securita-' 

tem, lum repcnlinus eis imininel inlerilus. 
Qai intrieaii pcecaiie noa agunt poenitentiamf 

illi not> solain oranles non exaadienlur, sed i n w 
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per exasperabunt Deom 
niemoriara ei exciiaales. 

David. Nisi convertamini, gladium euura vibra-
bit. 

Prov. xvm. lmpius, muttiludine peccatorum 
nbruios, negligil : iagruit auiem ei dcdecue et in-
famta. 

Qui stbi in operibus sais noa medelur, fraler 
esl laedenlis seipsum. 

Quiiegil impieiatem suam, non frvetur prospc-
ritaie. 

Jerem. vm. flaec dicit Dominns : num cadene 
noa restirgit, aui aversus non se convenii? Indu 
rarani facies suas plus quara lapidea duritie, et 
noluerunt converli. 

Jta. Ecce ego liiigo tecum, le dicente : Non Β 
peccavi; quia prorsus neglexisti einendare vias 
luas. 

Nemtnem sux maliiiae poenitet : Nemo est qui 
dicat,Quid feri? 

Eccli. v. Ne dieas, Peccavi et quid mihi accidit 
irisle ? nam Dominus patiens est. 

S. BatU. Occulialio viui morlem accersit aegro-
tanli. 

Si quid pulcbri et bonesti est peccatom, serves 
id perpeiuo : sin auctori suo noxium, quid immo-
raris rebus peraiciosis Τ Nemo cupidus evomendae 
bilis pravo el luxurioso victu eam sibi augere stu-
det. 

Purgare convenil corpua a moleslis, non auiem ^ 

ANTONIIMELISS/B 8?,6 
Unprobitatis ipsomm Α καλ τδν βεδν παροξύνουσιν, ύηομιμνήσχοντες αύτίν 

τής εαυτών μοχθηρίας. 
Έάν μή έπιστραφήτε, τήν £ομφαίαν αύτου στιλ

βώσει· 
"Οταν Ιλθη δ άσεβης είς πλήθος κακών, κατα

φρονεί· επέρχεται δέ αύτψ άτιμίι και δνειδος. 

morbum augere supra vires corporie. Vide ne, dum 
maloraai moletn libi accumulas, epo liberationis 
falurte inierim fretus, pectatum quidein exaggeres, 
a remissione autera aberrcs. 

Yide, homo, ne qnando sera et inulilis malorum 
cooailiorum pceaileniia libi obveniat. 

Chryto&t. Non tam grave eti labi, quara jacere 
lapsum el non reeurgere. 

Cum semel aniroa guslavit peccalum, idque 
aine eensa doloris, magnum inde augmeuium a»gri-
tudini accedii. 

Justini. Vix denuo erigiiur animus ad boaa 
3 9 iila a quibus delapsus es l : et a?gre delrabi-
lur ab illis malis, quibus assuelus fueril. 

Sabjici el concedere afleclibus, exlrema servitus 
est, quemadmodum imperare ipsis, uoica libertas. 

Cum opiimum sil non peccare, eecundi ordiuis 
bonum esi, ad jusiiiiara redire. Qui vero mulio 
tempore peccans in tuxuria pcrmanel, infclicissi-
imis babealur oportet. 

Dionytii. Non fleri poiest ut veniara consequan-
lurilli, quos peccaiorum non poenitet. 

SERMO XX (al. CLVI). 
De futuro judicio. 

Matth. xvi. Filios bominis venturus of»l in gloria 
Patrls sui, et tunc reddct unicuique sccunduin 
opera ejus. 

Ό μή Ιώμενος έαυτδν έν το!; έργοις αυτού αδελ
φός έστι τού λυμαινομένου έαυτο/. 

' 0 επικαλύπτων ασέβεια ν αυτού ούκ εύοδωθήαε-
ται. 

Τάδε λέγει Κύριος* c Μή δ πίπτων ούκ άνίστα-
ται, ή δ άποστρέφων ούκ επιστρέφει; Έιτερέωααν 
τά πρόσωπα αυτών υπέρ πέτρα ν, καλ ούκ ήθέλιρα* 
έπιστ ραφή ναι. » 

Ιδού έγώ κρίνομαι πρδςοτέ, έν τψ λέγειν σε, Ου£ 
ήμαρτον* δτι χατεφρόνησας σφόδρα τού δευτερώοαι 
τάς οδούς σου. 

Ούχ Εστιν άνθρωπος μετανοών άπδ τής χαχίας 
αυτού, λέγων, Τί έ ποίησα ; 

Μή είπης, * Ημαρτον, χαλ τί μοι έγένετο; Ό γάρ 
Κύριο; μαχρόθυυός έστι. 

Τδ κρύπτε ιν άμαρτίαν συγκατασκευάζει έπιτφ 
νοσοΰντι τδν θάνατον. 

Εί μέν καλδν αμαρτία, φύλασσε ταύτην είς τέλος* 
εί δέ βλαβερά τψ ποιούντι, τί επιμένεις τοίς όλε-
θρίοις; Ούδελς χολήν έμέσαι ζητών, έχ πονηράς χαί 
ακολάστου διαίτης πολυπλασίονα ταύτην έαυτψ συνα
θροίζει. 

Καθαίρειν προσήκει τών λυπούντων τδ σώμα, ούχλ 
κατασχευάζειν τήν νόσον μείζονα τής δυνάμεως. 
Όρα μή έπ' έλπίδι τής άπολυτρώσεο^ς πλήθος χ> 
χών έαυτψ συλλεξάμενος, τήν μέν άμαρτίαν άΟροί-
σ!Κ> τ ή ί δέ συγχωρήσεως άποτύχης. 

*Ορα, άνθρωπε, μή ποτέ σοι μεταμελήση τών 
κακών βουλευμάτων, δτε δφελος τής μεταμέλειας 
ουδέν. 

Ού τδ πεσείν χαλεπδν, άλλά τδ πεσόντα κείσθαι 
καλ μή άνίστασθαι. 

Τυχή άπαξ αμαρτίας γευσαμένη, καλ άναλγή-
τως διατεθείσα, πολλήν παρέχει τψ νοσήματι τήν 
προσθήχην. 

Δυσαναβίβαστος ή ψυ/ή επλ ταύτα άφ' ών ώλ·-
σθησε καλών, δυσεκβίβαστός τε τούτων, ών συνει-

0 θίσθη κακών. 
Τδ ύποπεσεΓν καλ παραχωρήσαι τοίς πάθεαιν 

έσχατη δουλεία* ώσπερ τδ κρατείν τούτων ελευθε
ρία μόνη. 

Μεγίστου δ/τος αγαθού τδ μή άμαρτάνειν , δεύ
τερον άγαθδν τδ δικαιωθήναι. "Οστις δέ πολύν χρό-
νον άδικων ακόλαστος μένει, τούτον δείν νομίζειν τδν 
άτυχέσιατον. 

Συγγνωσθήναι ού μετανοούντας Ιφ' οΤς ήμαρτον, 
αδύνατον. 

ΛΟΓΟΣ Κ'. 
Ωερϊ μεΛΛούσης κρίσεως. 

Μίλλει δ Τίδς τού άνθρωπου έρχεσθαι έν τ] δοζη 
τού Πατρδς αυτού, καλ τότε άποδώαει έ^στφ κατά 
τά Ιργα αυτού. 
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"βαπερ συλλέγεται τά ζιζάνια, καλ πυρλ καίεται, 

ούτως έσται έν τ^ συντελεία του αΐώνο; τούτου. 
Ά^οστελεΙ 6 Τίδς του άνθρωπου τους αγγέλου; 
αντού, και συλλεξουσιν έκ τής βασιλείας αυτού 
κάντα τά σκάνδαλα καλ τούς ποιούντα; τήν άνομίαν, 
y.aX έμβαλοϋσιν αυτούς είς τήν κάμινον τού πυρός. 
Έ>εί έσται δ κλαυθμδς, κα\ δ βρυγμδς τών οδόν

των. 

Τότε έρεί 6 βασιλεύς κα\ τοίς έξ ευωνύμων* c Πο-
ρεύεσθε άπ' έμού, oi κατηραμένοι, είς τδ πύρ τδ aU 
ώνιον, τδ ήταιμααμένον τφ διαδδλφ κιλ τοί; άγγε
λοι; αύτοΰ. Έπε ίνα σα γάρ, χαλ ούχ έδώκατέ μοι 
φχγείν. ι 

•Σύμπαν τδ ποίημα άξει δ βεδς είς κρίσιν, έν παντλ 
παρεωραμένω, έάν άγαθδν, έάν πονηρόν. 

Έκαστου τδ έργον φανερδν γενή σεται. Έ γάρ 
ήμερα δηλώσει, δ τι έν πυρλ αποκαλύπτεται · καλ 
έχάατου τδ έργον δποίόν έστι, τδ πύρ δοκιμάσει. 

Έξαναστήσεται Κύριος, χαλ ανταποδώσει πάσι, 
χαλ τδ άνταπόδομα αύτου είς χεφαλάς αυτών αντα
ποδώσει 

Ίδού ήμερα Κυρίου έρχεται μετά θυμού χαλ δργής, 
θείναι τήν οίκου μένη ν δλην έρημον χαλ τούς αμαρ
τωλούς άπολέσαι έξ αυτής. 

Ό γάρ σχώληξ αυτών ού τελευτήσαι, χαλ τδ πύρ 
αυτών ού σβεσθήσεται, καλ-έσονται είς δρασιν πάση 
εαρχί. 

Έπλάτυνεν δ $δης τήν ψυχήν αυτού, χαλ διήνοιξε 
τό στόμα αυτού, τού μή διαλιπείν χαλ καταβήσον-
ται είς αύτδν οί ένδοξοι χαλ οί μεγάλοι καλ οί 
πλούσιοι, χαλ οί λιμολ της γής, χαλ δ άγαλλιώμενος 
Ιν αύτοίς, χαλδφθαλμολ οί μετέωροι ταπεινωθήσον-
ται. 

Τούς τής αμαρτίας καμάτους τδ τής γεέννης έπί· 
χτ,νον χαλ αχυδρωπδν αναμένει. 

"Εκαστος της οίχείας εργασίας έν τή ήμερα τής 
άνταποδδσεως τούς καρπούς έπιγνώ:ε:αι. 

Κατά γάρ τδν Ώσηέ, κυκλώσει Ικαστον τά δια· 
έούλια αυτού. Όψόμεθα γάρ άμα πάντα οίονελ πα-
ρεστώτα ήμίν τά ϊργα, καλ φαινόμενα άντιπρδσωπα 
τή διάνοια ημών, μετά των Ιδίων τύπων, ώς έκα-
στον πέπραχται, ή ώς λέλεχται. Ού μήν χρόνους γε 
προσήκει νομίζει ν χαταναλωθήσεσθαι, είςτδέχαστον 
ίδείν έαυτδν μετά τών εαυτού πράξεων, χαλ τδν 
κριτήν, χαλ τά άχόλουθα τφ θείφ δικαστή ρίψ, άφά-
τω δυνάμει έν (5οπή καιρού φαντατιουμένου τού 
νού, χαλ πάντα άναζωγραφούντος έαυτψ, χαλ οίονελ 
έν χατόπτρφ, τφ ήγεμο/ικψ ένορώντος τούς τύπους 
τών πεπραγμένων. 

Οί τά φαύλα πράξαντες είς δνειδισμδν καλ αί-
σχύνην άναστήσονται, ένορώντες έν έαυτοίς τδ 
αίσχο; χαλ τούς τύπους τών ήμαρτημένων. Καλ 
τάχα φοδερωτέρα τού σκότους χαλ τού πυρδς τού 
αίωνίου ή αίσχύνη έστλν, j μέλλουσι διαιωνίζειν οί 
άμαρ:ωλολ, άελ έν δφθαλμοίς έχοντες τά ίχνη τής έν 
οιρχΐ αμαρτίας, οιονεί τίνος βαφής άνεκπλύτου. 

'βς βέλτιον &ιναι> νυν πα-.δευύήναι κα'. καύαρι-
σΟήναι, ή τη έχείθεν βασάνφ παρα^τεμφθήνα*, 
ήνίχα κρί:βως καιρός, ού χαθάρσεω;· 

PAUS I. SERMO X X . 85* 
Ibtd. »111. Quemadmodum cotligonlor zizania et 

igni comburuntur, sic eril iia consummatione 
srculi hujtis. Uiitel Filius hominis angelos saos, 
et colligenl e regao illius omuia offendicnla, ei 
eos qui patraat iniquiiaiem, ac inillent illos m 
caminuai igai* : ibi erit ploralus etridorque den-
tium. 

Ibid. xxv. Tuac dicat Rex etiam illis qui ad siai-
slrani auni: c Dwcedile a me, maledicti, in ignem 
flplernum, diabolo et angelis ejue paralum : esurivi 
enim el ιιοιι dediali» nrilii cibtim. > 

Ecdh xii . Deus in jodicium adducei omne opusr 

cmn omni occulia re, sive quhl bonum, sivft malum 
fuerit. 

Cujusque opue manifestum flci. Dies onim decla-
rabil quod in igne revelatur, el cnjusqae opus quale 
ait igaie probabit. 

Surget Dominus, et reddei omnibug, et retribu* 
tionera saara ia captta ipaorum reiribuei. 

ha. xm. Ecce dies Domini venit ctim ira et fir-
rore, ui totum orbem babitabilem dcaertum faciai, 
el peceaiorea de eo perdat. 

Ibid. L X V I . Naro verrois eorum non morietur, el 
jgnis eornm non exstingoctur, et eruni ante con-
speclitm oronia carnia. 

Ibid. v. Inferi ingluviem suaro dilatant, el ore 
8MO aine flae debiscunl, ui deecendant in eos ho-
mines gloriosi, magni et opalenii, et peetes lerrae 
Η qni ht bis Uelaniiir; oculi vero auperbi buinilia-
buoiur. 

S. Baiilii. Peceali labores dolore et tristftia> 
pioaimn gehennse sopplicium exspectac. 

Quisque auorum operum in die retribuiionis 
fructus agnoscet. 

Circumdabunt aDUinqueroqne, aecanduro Osee 
propbelam, consilia elcogitationes ejus. Videbimu» 
enim omnia pariler, lanquam assisteniia nobis 
opera, el aninii oculis per formas proprias objecta 
iniuebiinur, ila ot singula facia diciave sunt. Non 
lamenjconvenil exislimare quod aliqua temporis fu-

' lura sii mora, ut quisquc seipsum cum 4 0 aciio-
nibue suie, ei jadicem, ei qua» srquunitir divinum 
judiciuro,videat: meni enim inenarrabili quadaai 
vi uao momealo imaginabitur,et omnia sibi veluii 
picta proponel, imo unqoam in epeeulo forma» 
aciionum ia principe faculuie animae conspiciet. 

Qui malis operibus inquinati fueriat, ad igao-
miniam el coafusionem resurgent, cernenles ir> 
seipftis lurpiiudinem ei forroas poccaiomm. Ει 
forie gravior quam lenebra ct ignis xiernns hie 
pudor erit, qai aemper inhaerobil peccaloribus, m 
nunquam non ob oculos babeant vesligia sceleraiat 
vilae, laaqaani ineluibilis alrtujus tiaclurft. 

Theolog. Prjpslal in praesentia casligari et pwr-
gari, quam iu examea futurum iranfmllli, \M 
itMiipiis erii jadicii, non pargationis. 
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Chry$o$t. Nulltmi olntiitio boDum ulcunqtie par-

^ Tum negligetur illic a judicc. Nam si criminum, 
et diciorum, ei cogitatioaum prenas daturi atimus, 

| mulio magis benefacla licct exigua compiitabun* 
i lur. 

Qni saepiue offendentes poenam non hitint, me-
ttiere ac limere sibi debent. Augetur enim ipsia 
gravitas poenae. 

Si viiam quavfe morte tristiorem riegunt, qui 
lumen sotis non inluentur, quld illos paii creden-
dnm 081 qui Iucedivina privati sunl? 

Non modo jusiorum, aed eiiam peccalorum 
corrupiioim expcriia corpora rcsurgunt. Scd 
isiud bonoris supplicium et pconam in.piorum aiil 
ac auget. tmmorialia enim fuiura resurgtinl, ut 
nunquam uri destnant. Quippa ctnn ignis ilha sil 
iaetsiinguibilis, lalia sibi corpora dcsiderat qttac 
nunquam absumantur. 

Cogiicmus qiianiam sil mali in conftragraticme 
perpolua, in tenebrie, Ittcia inftniio ei dentiuni 
stridore, neraine exaudlente. Nam si apud nos 
quispiam ex ingenuc educalis carceri inclusns, 
solum foetorem, tenebras loci, et viircula ctmi 
bomicidis comm-tnia, rem qaavls mortc acerbiorem 
pulat: perpende quid sil cotitburi cum lottua 
orbis homicidis, nec videnlem aHos neu aliia con-
spicuum, gcd in tanta muliitudiue solum se exisii-. 
mantem. Siquidem opaca3 illse tenebrae ae proxi-
mos quidem dignoscere permitlant : verum ila 
quieque aflicielur, lanqoam solus stjpplicium 
luens. Qaod si tcnebrae eiiam per ae antmos nostros 
anguni et lurbanl, qtiid flet ubi tenebria tantl 
dolnreset incendia accedunl? Nam eos qtii fecerint 
iniqua, nemo suppliciis illic futuris eripiet, non 
parenlea, non fralrea. Fratrcm enim non liberabii 
quisquam, uicunqne magnae ftduciae fuerit, 4 1 e l 

cuultum valuerit apud Deum. Ipse enim est qai red-
dit unicuique eecundum opera fctia : et e i ope* 
ribus nosiris vel salutem vel supplicium consequi 
Ucet. 

Terribile est, Inquit, incldere in maans Dci 
vivi. Sciiptum est enim : ι Mibl vindicta, ego 
relribuam, et rursuni : ι Donmius judicabit popu-
lum suum; > et alibi: ι Supor pecCaiores iacum-
bet ira ejus. > 

Graviesima poenarum pador cstT quam in jtidlcto 
quoquc futuram didicimus : quoaiam pii re&ur-
gent ad viiam aeiernam, irapii vero ad pudorem et 
opprobrium slernum. 

Bonis quidem operibus oraatos nemo arcere 
poterit a fruilione felicliatis ftiturae, *ed ooelesiilme 
boais fruentur : illi vero qui boni quidpiam otni-
aerunl, licei nuUins admissi criminis rei sint, cum 
impils ia igaem gebennx deduccnlur. Eieiiim noa 
facere bonum, boc ipsum est facere malum. Oic 
age mihi, ai quem scrvuai baberes, neque fureiri, 
nee iojurium, ncqae contradicentem libi, ci insu-
par tum cbrietati, lum quibuslibel aliis vitiis 

M E L I S S ^ g M 

Α Ουδέν δλως τών αγαθών, xlv μιχρδν κΓη, *αρ. 
φθή«τ«ι έχεί πϊρχ tou χ ρ ι ίου. £l γάρ αμαρτημάτων 
χαλ βημάτων χαλ ενθυμημάτων vivvuccv μέλλομεν 
τιμωρίας, τολλώ μάλλον ta κατορθώματα χάν μιχρ2 

λογισθήσεταΐ. 
01 τΛλλά πταίοντες χαλ μή Αολαζδμενοι φοβεΐσθ» 

χαλ δεδοικέναί δφείλουσιν. ΑΟξεται γάρ αυτοί; τέ 
τήί τιμωρίας. 

Εί γάρ οί τδ φώς τδ ήλιαχδν μή θεώμένοι χαντλ; 
θανάτου πιχροτέραν ύιτομίνουστ ζο>ήν τί «αθιίν 
είχδς τους τοΰ φωτδς άίτοοτερηθίντας έχείνου; 

Οδ μόνον τών δικαίων, άλλά χαλ των άμαρτω* 
λών άφθαρτα τά σώματα άνίστανται. Άλλ1 ή τιμή 
αύτη τοίς άμαρτωλοίς εφόδιο ν χολάσεω; χαλ τιμω
ρίας γίνεται. "Αφθαρτα γάρ άνίστανται, ίνα &έ 

Β παντδς χαίηται. Έπειθαν γάρ xb πυρ άσδεστόν Ιιπν 
εκείνο, τοιύύτων αύτφ δεΤ σο)μάτων, μηδέποτε δαπα-
νωμένων. 

Έννοήσωμεν ουν, δσον έστλ χαχδν χαταχαίκΊαι 
διά παντδς, χαλ έν σκότω είναι, χαλ μυρία οίμώζειν, 
χάλ βρύγειν τους οδόντας, χαλ μηδέ άχούε?θιι, Εί 
γάρ είς δεσμωτήριόν τις έμβληθε·ς ενταύθα τω< 
ευγενώς έντεθραμμένων, τήν δυσωδίαν μόνον, χιλ 
τδ έν σκδτω κείσθαι, χαλ τδ μετά άνδροφόνων δεδ> 
σθαι, παντδς θανάτου χαλεπών*ρον ΐΤναί φηειν 
έννδησον τί έστιν, δταν μετά τών τής οίκουμίνηί 
άνδρ^φόνων χατακαιώμιθα, μήτε δρώντες μήτε 
όρώμενοι, άλλ* έν πλήθει τοσούτω νομίζοντε; είναι 
μόνοι. Τδ γάρ σκότος τδ άλαμπές ούχ άφίησι 
ημάς ουδέ τού ς πλησίον βιαγινώσχειν, άλλ* ώς μένο{ 

C τούτο πάσχων ούτως έκαστος διακείσεταΐ* Εί 61 
σκότος θλίβει χαδ* έαυτδ τάς ημετέρας ψυχές χαλ 
θορυβεί, τί έσται άρα, δταν μετά τού σκέτου ti\ 
δδύναι τοσαύται ώσι, καλ εμπρησμοί; τους γάρ 
άδικα πράξαντας τών έχεί ούδελς έξαιρήσεται, oi 
πατήρ, ού μήτηρ, ούχ άδελφδς. Άδελφδν γαρ ο» 
λυτρώσεται άνθρωπος, χάν πολλήν πα^^βίαν Ιχι;· , 
χάν μεγάλα ίσχύη πρ*>ς τδν βεδν. Αύτδς γάρ iow , 
δ άποδιδούς έχάστω κατά τά Ιργα αύτού' κα\ oirt , 
τών έργων καλ σωθήναι Ινι, καλ χολαββηναι j 

ήμάί . I 
•οδερδν, φησλν, τδ έμπεαεϊν είς χείρας βέβΰ 

ζώντος. Γέγραπται γάρ, c Έμολ έχδίχησι;, έγν 
άνταποδόσοι · · καλ πάλιν c Κύριος κρινεί τδν λεν» 

0 αυτού · ι χαλ πάλιν* t Έπλ αμαρτωλούς κατβ-αύαι 
δ θυμδς αύτοΰ. ι 

Βαροτάτη κολάσεων ή αίσχύνη, ήν καλ *ερ*ι τίί 
κρίσεως μεμαθήχαμεν, δτι ούτοι άναστήαοντει είί 
ζωήν αίώνιον, χαλ ούτοι βίς αίσχύνην καλ δνεΛβμο» 
αίώνιον. 

Οί μέν fά άγαδά πράξαντες τών Ικέι θύδελς ί(ι>· 
ρήσεται αγαθών, άλλά τών έν τοίς ούρανοίς 4*·· 
λαύσονται καλών Οί δέ έγκληθήναι μέν μηδέν 
Ιχοντες κακδν, έλλελοιπότες δέ ΐ ι τών αγαθών, pita 
τών τά κακά έργασαμένων είς τύ τής γεέ\νης α«-
χθήσονται· πύρ. Τδ γάρ μή «οΐήσαι αγαθά, το«τ6 
έστι τδ ποιήσαι κακόν. Είπε γάρ μοι, εί τινα οίχέτην 
έχοις μήτε κλέπτοντα, μήτε υβρίζοντα, μήτε άντι-
)έγοντα, άλλά καλ μέθης κρατούντα καλ τώνέλ)^ 

J 



8J1 LOCI GOMMtJNKS. 
απάντων, χαθή μενον δΐ διά παντδς άργδν, χαί ουδέν 
των δφειλόντων παρά οίκέτου δεσπότη πληρούσθαι 
ιηιούντα, οδ μαστιγώσεις; ού στρεβλώσεις αύτδν; 
β!πέ μοι. 

Άξιον σοι τής σποράς τδ Βέρος. Πιχρίαν έσπει·» 
ρας, δρέπου τά δράγματα* τδ ανήλεες έτίμησας, 
Εχε δπερ ήγάπησας* έφυγες τδν Ιλεον, φεύξεταί σε 
Ιλεο;· έβδελύξω πτωχδν, βδελυξεταί σε δ δι* ημάς 
χτωχεύσας. 

01 άνθρωποι πέρας τιμωριών νομίζουσι τδν θά
νατον* έν δέ τφ θείφ δικαστή ρ (ψ μδλις ουτός έστιν 

Έγειρδμεθα τοίνυν, α Ιώνια μέν έχοντες τά σώ
ματα, ού πάντες δέ δμοια. Άλλ* εί μέν τίς έστι 
δίκαιος, λαμβάνει σώμα πνευματικδν, ίνα δύνηται 
μετά αγγέλων άναστρέφεσθα* άξίως* εί δέ τις αμαρ
τωλός έστι, λαμβάνει σώμα ύπομονητιχδν τιμωρίας 
αμαρτιών, ίνα έν πυρλ αίωνίφ καιόμενος, μηδέ ποτε 
χαταναλωθή. Καλ δικαίως άμφοτέροις τοίς τάγμα-
σιν δ θεδς παρέχει τούτα, Ού γάρ χωρλς σώματος 
ήμίν πέπρακταέ τι· 

Άδου τινδς ανοίγονται πύλαι βαθείαι, καλ ποτα
μοί πυρδς δμου καλ Στυγδς άπο^ώγες άνακεράν» 
νυνται, χαλ σκότος έμπίπλαται πολυφάνταστον 
ειδώλων, χαλεπάς μέν δψεις, οίκτράς δέ φωνάς έπι-
γερόντων. Δικασταλ δέ, καλ κολασταλ, χαλ χάσματα, 
χαλ μυχολ μυρίων κακών γέμοντες. 

ΛΟΓΟΣ ΚΑ'. 
Περί-άΛηθείας καϊ μαρτυρίας Λίστής. 

Έγώ είμι ή δδδς,· χαλ ή αλήθεια, χαλ ή ζωή. 
Ό ποιών τήν άλήθειαν, έρχεται πρδς τδ φώς, ίνα 

οαν:ρωθ§ τά Εργα αυτού , δτι έν τφ θεφ είσιν είρ-
γασμένα. 

Αποθεμένοι τδ ψεύδος, λαλείτε άλήθειαν έκαστος 
μετά τού πλησίον αύτου, δτι έαμέν αλλήλων μέλη. 

Ούκ έμμενεί μάρτυς εΤς μαρτυρήσαι κατά άνθρω
που κατά πάσαν αίτίαν, καλ κατά πάν αμάρτημα. 

Χείλη αληθινά κατορΟοΖ μαρτυρίαν. 
"Α εΐδον οί οφθαλμοί σου, λάλει. 
λΐάρτυς πιστδς ού ψεύδεται. 
Φύεται έκ κακών μάρτυς πιστός. 
Λιλείτε άλήθειαν έκαστος μετά τού πλησίον αυ

τού. 
Τήν άλήθειαν καλ τήν είρήνην αγαπάτε, λέγει 

Κύριος παντοκράτωρ, 
Μη λάβης πρδαωπον δυνάιτου · έως θανάτου άγώ-

νισαι περλ της αληθείας, καλ Κύριος ό θεός σου 
πολεμήσει υπέρ σού., 

Πετεινδν πρδς τά δμο:α καταλύει, καλ αλήθεια 
πρδς τούς εργαζομένους αυτήν Ιπανήξει. 

Άνδρες άληθεύοντες «ύρεθήσονται έν σοφία, καλ 
εύοδϋΐθήσονται έως επισκοπής Κυρίου^ 

Τδ κράτιστον άγαθδν ή αλήθεια. 
Ό αληθινές λόγος χαλ άπδ υγιούς διανοίας προ-

ίων απλούς έστι καλ μονότροπος. 
Δυσθήρατός έστιν δ τής αληθείας λόγος, ^αδίω; 

δυνάμενος έκφυγεϊν τούς μή προσέχοντας. 
P A T R O L . G R . C X X X V I -

- P A R P I. SKRMO X X I . 6Λ 
Α miuime dcdiium, somper vc.ro gcdcnicm otiose, ei 

niliil eoruni qua? servns tlomino pra?slare debt* 
facienlem, non verberabi» euni? non torquebist 
die mibi. 

Cregoriui tfysten. Messia tibi respoudebil se* 
menli : amarUicm seniinasti, carpe manipuloa 
pjus: coluisli uucnlenliara, babe Ubi quod di!e-
xihti : exsecratus es pauperem, exsecrabiiur le ille 
qui nostri gratia panper fuil, 

llomines extremi suppUeii locuai tribuunlinorli, 
atqui baec in judicio Dei vix principiam esl suppli-
ciorum. 

CyriHL ExcUamur igitur, corporibas qnidem 
aeierni* prxdiii, non umen oaince aiiailibna : 
nam qui juslus fuerit, accipii apiriiualc corpue, ul 
CHITI angelis decenter cooversari queai: pacc%lor 
aulein accipit corpna pa*eibile# qaod idoneum 
sil ferendo peccati supplicio, ut aclerno igne conr 
flagrans nunquam cunsttmalur : ei jure quidem 
ulriaque eua reddi corpora Deug £onslituii. NibU 
enim absque corpure nobis factura esL 

riutarchi. Plutonis debiscunt profundae portae, 
ct ignei fluvii simul et Slygis canales permisccnr 
lur. $i variie lenebrae simulacris implemur, quo~ 
rum airox aspecius esi, et vocca eduntor wiaerar 
biles. Judices iteno, el Hclorea, et voragiuea, et 
iuuuaiaria pteni malis recessus apparepi. 

SERMO XXI [a/. XLYJ. 
De veritale et tettimonio (Helu 

Q Joan. xiv. Kgo sam via, verilas et vi(a» 
Qui veritalem facit, venil ia lucem, ut opora 

cjus manifesia flant, 4 2 1 U 0 ( 1 i n fecia Biat. 

Ephet, iv. Deposito meadacio quisque vesirmn 
verilatera loquetur cum proxiiuo suo. Membra 
enim sumus invicem. 

Deut. ix. Non siablt leaiis unus ad ieaiiQcandum 
conlra bominem secundum omnc facinus, cl secutir 
dum oinne poccaluau 

Labia vera rectura usiimoaiuia proferunt 
Quae oculi tui viderunl, Joquerq. 
Proo. xiv. Teaiio fidciis uon meuUiur. 
Testis fidue liberal a malie. 
Zachar. vnx* Loquiuiiui vqriiaLcm quiaque oum 

D pioxtmo suo. 
Jbid. Veritaiem ei pacqni dUigiie, inquil Dooii-

ims oinnipoleus. 
Sirack. xiv. Ne accipias pereonaro poteotis, ad 

niotlein usquo pro veriuie aeriato, ei Dominua 
Dcus Uius pugnabii pro le. 

Ibid. xxiii. Avis diveriil ad aves, ei verilas ail 
smdiosos ipsiua revertelur. 

Virci veraces invenieolur in sapienlia, et agent 
felicitet; usque ad visitaliooem Doiuiai. 

Basilii. Praealaiuissi.num bouuui cst verilas. 
Sertno verus ei a meote aaoa profecius aimplcx 

csi el uniformis. 
iEgre comprubendilur vertialis oralio, Ct. nop 

animadvcrloiues faciJe potesl eiTngerc. 
27 
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Tkeologi. Yerum quidem jinum esl, mendaciuni Α 

aulmn muIUpIex. 
Chry$o$t. Yerhaa efit firma cojnprebenslo entis 

iu airimo. 
Pleriqve magis inclinare videmur ad proba-

bilia, licet inventu labariosa, quam ad verita-
(cAi. 

Dfonysii. Verilae est Deus, utpole unum, non 
multa seGimdum naturara. Verum quippe unum eat, 
mendacium autein multiplex. Nam et Cbrislua, Sn-
rjtiit: « Ego suin via, verilas et vita. ι 

Phitonh. Veriias esl facullas rea obumbratas in 
lncem prodocens. 
' Etagrii. Verilatem tacere esl aumm sepelire. 

Plutarchi. iEqaalitaa cruilna, verhaft aufem ra-
Hoae pbilosophia examlnatur. 

Α via ct veritate aberrare malum exi. 
Menatidri. Preslat eligere felsum quam verum 

mahim. 
Veritas quidem amara et ingrata est stoTidie, 

mendacium aoiem guave ei graium : nimirum ot 
tllis qui dolent oculos, ttioteslug est lacia aspectue, 
tenebto antem, visum reprinientes, cbarat et mioime 
innlestae sunt. 

DemOcriii. Pfetag palam declaranda β«ι, veritas 
consiairter defendenda. 

ErncM* Nkliil veritate preitosiua baberi debet, 
ne amichia quidem, ntpole obuoxia affecllbug, 
qut quad jugtum est lurbant et obumbrant. 

linnioriaHs et aeterna res est veritas. Non donat g 
antem nobis polcbriludfnem 43 pantaiim labescen-
tei», Dtqne drcendi flduciain e juetitia protieunrem 
anferl: sed quae juaia et legittma stint, exbibei, 
diecernena ab eia injusta et radargueng. 

SERMO XXII [a/. XLVll ] . 
Dt mendaeio et calumnia, et falso tettimonio. 

Exod. xx. Non dicce faleam tesiimonium comra 
proxlimihi iuum. 

P*aL v. Perdcs quoiquot loqiiuntur mendadam. 
Prot. x. Qul nftUbr mendacifsf tefttos pascot, et 

aves alaias perecqireiur. 
Prov. xrt. Labia mendacia Dominue abomina* 

lur. 
' Yanum ti taendacem Mrmonem prtocul a roe re- fj 
move. 

Lingtia mandax odU veritatem. 
Prov. xit. Exciiat mendacia testis iniqatis, et 

discordlam frairibu* iininittit. 
Ibid. xix. Teslis falsusnon erit ImpaoHus. 
Ibid. xxi. Tcstig falsus peribit ; teetla infqiitis 

deceptor esi. 
Zachar. Ne diligatis falaum juramcnliim, quoniaon 

IIJPC omnta odi9 inqult Domiaos omniporens. 
Jerem. Yeritatem non loqoentar. Liagna eonim 

didicit toqui mendaclattl* 
BatUH. linprobiiatls extremaa flnis est roenda-

cium. Lapsus averitata privalio visas est in mente 
ct obcactaiio. 

Τδ μέν AlqOk; Iv, xo 61 ψχνίος πολυσχιίίς. 

Άλήδχιά έστιν ή του βντος ασφαλή; χιτανοτ^;. 

Ός Ιοιχβ, ^έιιομβν έπλ τά ένδοξα μάλλον, *h 
επίπονα τυγχάνη, ή έπλ τήν άλήθειαν. 

Αλήθεια έστιν δ θεος ώς έν, οδ πολλά tj owtr, 
Τδ μέν γάρ αληθές έν, τδ δέ ψευδός πολυσχιδές. 
Φησλ γάρ χαλ δ Χριστός · ι Έγώ είμι ή δδο;, xa\ f| 
αλήθεια, χαλ ή ζωή* » 

Αλήθεια έστιν ή τά τών συνεσχιασμένων χραγ. 
μάτων άναχαλυπτήρια άγουσα δύναμις, 

Τδ σιγ^ν τήν άλήθειαν χρυσόν έστι θάπτειν. 
Τδ μέν ίσον £υγψ, τδ δέ αληθές τφ έχ φιλοσοφίας 

Β λδγφ κρίνεται. 
*Οδου χάλ αληθείας χαλεπδν άποπλανηθηναι. 
Κ^έίττον έλέσθαι ψευδούς ή αληθές χαχίν. 

Τδ μέν αληθές πιχρον έστι χαλ αηδές τοίς άνο^ 
τοις * τδ δέ ψεύδος γλυχύ χαλ προσηνές * &σχερ γι, 
οίμαι, χαλ τοίς νοσούσι τά δμματα, τδ μέν φως άνι*. 
ρδν δρ ί̂ν, τύ δέ σχότος άλυπον χαλ φίλον, ούχ ίων 
Ρλέπειν. 

Χρή τήν μέν εδσέβειαν φανερώς ενδείκνυται, 
τής δέ αληθείας θα^ούντως προίστασθαι* 

Μηδέν τής αληθείας τιμιώτερον έστω, μηδέ ψ.* 
λίας εκλογή έχτδς [/. έντδς] παδών θιαχιιμέν^ W 
τδ δίχαιον χαλ συγχ***** ^ «χοτίζχται. 

'Αθάνατον χρήμα ή αλήθεια, χαλ άΐδιον. Παρέχει 
δέ ήμίν ού κάλλος χρδνψ μαραινόμενον, οδτε «δ-
|5ησίαν αφαιρεί τήν ύπδ δίκης, άλλά τά δίκαιε χε\ 
τά νόμιμα, διαχρίνουαα ά** αυτών τά άδικα η\ 
άπελέγχουσα. 

ΑΟΓΟΣ ΚΙΤ. 
Περί ψεύδους *αί συκοφαντίας ααΧ ψενδομϊ 

τνρίας. 
Ού ψευδομαρτυρήσεις κατά τού πλησίον σον μαρ 

τυρίαν ψευδή· 
'Απολείς πάντας τούς λαλοΰντας τδ ψεύδος. 
•Ος ερείδεται έ«λ ψεύδεσιν, ο5τος ποιμανείάνε

μους. Ό δ* αύτδς διώξεται δρνεα πτεροιτά. 
Βδέλυγμα Κυρίφ χε&η ψευδή. 

Μάταιον λόγον χαλ ψευδή μαχράν ποίησον έ̂ ' 
έμού. 

Γλώσσα ψευδής μιαβί άλήθειαν. 
Έχχαίει ψευδή μάρτυς άδικος, χαλ έπιχέρχ» 

χρίσεις άνά μέσον αδελφών. 
Μάρτυς ψευδής ούχ ατιμώρητος Ιαται. 
Μάρτυς ψευδής άπολεϊται. Ό μάρτυς άδτχδ» 

δ5λιος. 
Όρχον ψευδή μή αγαπάω, διδτι, Ταύτα ιχι* 

έμίσησα, λέγει Κύριος παντοχράταφ. 
•Αλήθειαν ού μή λαλήσωσι · μεμάθηχτν ή γλωδίι 

αυτών λαλείν ψεύδος. 
Έσχατος δρος της πονηρίας ΙατΛ τδ ψ ε ^ ' 

της αληθείας άπδπτωσις άοραίία έστλ διανοίας 
τύφλωσις. 
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Τδ μέν Αληθές tv, τδ δέ ψεύδος πολυσχιδές. 

Εδάλωτον ή πονηρία» καλ πάντοθεν έαυτ*, πβρι-
βίκτουσα. 

Ή Αλήθεια τήν γήν κατέλιπεν. ΟΙ συχοφάνται τδ 
ψεύδος πιπράσχουσιν,. Αλλήλους ψευδόμενοι τους. 
δρχους ανάλωσαν, εις τδ δμνυειν χαί μόνον τδν βεδν 
έχιστάμενοι. 

Τ6 ψεύδος έν πρώτοις λεχθέν, πλείονα πίστιν 
Εχει παρά τήν έν δευτέρψ λόγψ δειχνυμενην άλή* 
Οειαν. 

Τδ μή έαυτδν μαρτυρεΤν ίκανδν, της δέ άφ' έτερου 
XPSC°v συνηγορίας άβέβαιον είς πίστιν. 

Τευδός έστι φαντασία τις περλ τδ μή δν έγ-
μνομένη διχνοία, ώς ύφεστώτος του μή ύπάρ- ' 
χοντος. 

Τδ ψεύδος δταν θέλη πιστευθήναι, έάν μή πήξη 
Οεμέλιον δοχονσης αληθείας, ού πιστεύεται. 

Καλδν γάρ ποτε χαλ τδ ψεύδος, δταν ωφελούν τους 
λέγοντας, μηδέν χαταβλάπτη τους άκούοντας. 

ΑΟΓΟΣ ΚΓ. 

Περϊ ΜεΛφωτ, χαί φιΛαδ&Λφϊας, χαϊ uuxadtl-
φΐας. 

Έν τούτω γνώσονται πάντες, δτι έμολ μαθηταί 
έστε, έάν αγαπάτε αλλήλους. 

Έάν τις είπη δτι Αγαπώ τδν βεδν, χαλ τδν άδελ-
φδν αυτού μισ*,, ψεύστης εστίν. Ό γάρ μή αγαπών 
τδν άδελφδν αυτού, δν έώραχο, τδν βεδν δν ούχ 
ίώριχι, πώς δύναται αγαπάν; 

Περ\ δέ τής φελαδελφίας ού χρείαν έχετε γράφε-
εδαι ύμίν. Αύτολ γάρ θαοδίδαχτοέ έστε είς τδ άγα-
*$* αλλήλους. 

Οάς δ μισών τδν άδελφδν αύτου άνθρωποχτδνος 
ίετίν; 

Ιδού δή τί χαλδν ή τί τχρκνδν, άλλ' ή τδ κατοκ» 
χείν αδελφούς έττλ χ* αύτδ ; 

ΆδεΑφδς ύπδ αδελφού βοηθούμενος ώς πόλις 
δχυρά χα\ υψηλή * Ισχύει δέ ώσπερ εύ ταθεμελι*» 
μενον βασιλέων* 

Αδελφοί έν άνάγκαις άλλήλοις χρήσιμοι Ιατω» 
εαν · είς τούτο γάρ γεννώνται. 

Άδελφολ χαλ βοήθεια έν fxotpo) Ολίψεως · χαλ 
Οτέρ αμφότερα ελεημοσύνη {Ήσεταε. 

Μη μισήσης σου τδν άδελφδν (χαί ταύτα δωρεάν) 
ύηερ ού Χριστδς άαέθανε, χαλ «δς αδελφές έγένετο, 
θεδς ών χαλ άεσπότης. 

Ούχ έστιν άντίχτησις ουδεμία αδελφού, ώσπερ 
«δδέ χεερδς άφαιρεθείσης. 

Οί αδελφούς πα ρ έ ντε ς, χα\ άλλους φίλους £ητούν-
«ς, παραπλήσιοί είσι τοίς τήν εαυτών γήν έώσι, 
τ̂ ν δ) άλλοτρίαν γεωργοϋσιν. 
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Α TUeologi. Yerom quldero ttntfln cet, mendaciuia 

autein muKiptex. 
Chrm$o$t. Factle eapilur ioiprobitaft, et ujdiqua 

per geipsaro iroplicalur. 
Veritaa lerram reliqait. Calumoiatofei vandant 

mendacium, decipiendo ·* invieera Juramenia «ee* 
sumuat, non alilerqoam juraado «olwit Dei m+> 
mores. 

Iiidori Pehuiolm. Meiidacium ab iaiiio dietam 
magie pmoadet, qnam poaterior» aarmona indicau 
veriiaa. 

Philonis. Non potest flrmam fldern facere, cnjiis 
teatimonium per se nan esl euffldene, aed alieno 
patrocinio iadiget. 

B Hendacium est imaginalio quaedam circa non ena 
in animo oborta, tanquam aubaUtat id quod non 
eai. 

Severiaui. Ifendaciam quando fidem faeere vo* 
luerii, nisi veritaiis appareotle fandajnentum fixer 
rit, non perauadebil. 

Chariclii. Botium ast attqnando mendacium quo-
qoa, cum iia Juvat meDlientes, ot aodieules IKM» 

bedat. 
SERMO XXUl [al. CXXXVl]. 

Dffratribms9et amore «c οακι im (r<ur*$* 

ioan. xii i . In hoc omn/se eognosceut qnod »oi 
digtfpuli silig, gi diligatia voa invicem. 

c JJoan. iv. Si quia ikum ae diligere dixarit, e* 
fratrem guuro odio babet, roendax est. Nam qai 
fratrem anum, queni xidit, 44 aoa diUgil: Deura 
quera non vidit, quoiaodo diligera poleal? 

I Thi$$. iv. Oe amora fralarno aan opus babeiia 
ul ecribatiir vobia. Voa ipai aaiai a Deo docii exiig» 
m nos invicem diligatia. 

/ Joan.!«. Quiaqoia odit frairam awim, baiai-
cida eat. 

PsaL cxxxu. Eece qaid moliut aul Jacundiua 
eei, quam fratret aimoi babiure ? 

Pm. χφιιι. Frater adjuma a fralro eet tanqsa» 
dvitaa muniu ei excdaa , et «qulpolkt beiki iua-
data palatio (i> 

Fratrea io oeceaaiutibos aibi wbreniaai: ad 
^ hoc eniui procreaotur. 

tirack. xi>. Frairea el auxiUom tempora aHM» 
' clionig ; prai utrigqae aulem roiserjcordia libera-

bit. 
Tktoiogu Ne oderis fratrem uuaa, pro qtto moiv 

tuua est Ckrialas, idqae graiia : et caia Deut a« 
Donintta eseet, /raier tuu* faciua e« . 

Plutarchi. Nulia eai fralrts recuperaiio, ut nequa 
ityaoug ablaix. 

Socraftt. Qui frairibus reliclis alioa amicoi quav 
runt, fonsimilea suni i l i i i , qni rns suutt d w m a l 
etalieuuin coluai. 

(1) Unge alixs $e*tu$ e$t apud tiebwoi. 
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SERMO XXIV [α/· CXXXVj. Λ ΛΟΓΟΣ ΚΔ'. 

De amkis et amore fraterno. Περί <pUojr καϊ φιΑαδεΑφΙας. 
Joan.ww. In hoc outflcg cognoacent quod inei Έν τούτφ εΓσονται πάντες, δτι έμο\ μαβηχαί 

iiisciptili sitis, sl diligaiis vos invicem. 
/ Cor. xiii . Si Hngutft bomiuum loqnar ange-

lontm, cbaritaiem auiem non habeam, faclue sum #s 
reaonan9 aut cymbalam tinnieus. 

Galat. v. Univcrsa lex in bac una compleltir, qusc 
proximum otseipsum diligere pracipil. 

Sirach. Ouisijuis iratretn pauperem odit, alienus 
cgi ab atuicilia. 

Rasilii. Improborum et imperitorum nemo cst 
amicus. Nam bonestas anriciiiae non cadit in pra-
vam alfrciionem. Siquidem itihil turpe et indecens 

έστε, έάν αγαπάτε αλλήλους. 
Έάν ",ταίς γλώσσαις τών ανθρώπων λαλω %Λ\ 

τών αγγέλων , άγάπην δέ μή έχω, γέγονα 
ήχων, ή κύμβαλον άλαλάζον. 

Πάς δ νόμος έν ένλ μδνφ πεπλήρωται, έν τί>, 
ι Αγαπήσεις τον πλησίον σου ώς σεαυτόν. ι 

Πάς δ άδελφδν πτωχδν μισών τής ffO.ii; μαχράν 
έστιν. 

Ούδελς πονηρών χαλ άμαθων φίλος. Ούδε γάρ Γ'· 
πτει τδ τής φιλίας χαλδν είς μοχθηραν διάβεσιν. 
Αι4τι ουδέν αίσχρ&ν χαλ άνάρμοστον είς συμφωνία* 

ad amicili;e ConcinnUalem redigi polest. Quippe Β δύναται χωρήσαι φιλίας. Τδ γάρ χαχδν ού τφ άγχ* 
laalum υοη bouo lantum, scd ipsum eiiain sibi ad-
vcrsatur. 

Amicorum dicta, licet injaria, toleranda suni. 
Minnssuspecla esee dcbent vulnera qwe amicus 

inflixit, quaut siiuulata iiumieorum oscula. 
TheoUgu Nibil esl quod mereamr pro fidoli aiwi-

co permutari, ncc potest saiis poaderari deous 
*jug. Amicug fidelis vatidum munimenturo esi: 
et qni iavcueril ipsum, iuvenil lbeaaurum. 

Deni temper praferendi suul non bonis. Malis 
auiem conversans, omiiiao malus evadcg. 

Atmcilia luui palicndo, tam awliendo 4 5 »lbi! 
11 on lolerabil. 

Diecordia propter pteialetn melior est, quam Q 
eoucordia aticni viik» obnoxia. 

Chrytott. QtiS iniiuico* reg?s fainiliares babet, 
non potest amicm esge regig» 

Felris non lantuai inurii corports naiuram, 
qtiatituin aaimos amantiuin ee disjunciio. 

Pnestat eoiem nobis exslingui, quaiu privari 
aniicis ; mtihi enira solem videntes in tcnehria aunl: 
qui auitro amicorum copiam babent, ia aliliclione 
esge non possunu Mibii eoim, uildlairiiciiia jucau-
dius acciderc poiegt. Nam quid ιιοιι facereft sittcerus 
aniicus? Quanturo voluptalig, quanlum ulititalia, 

θφ εναντίον έστλ μόνον, άλλά χαλ αύτφ έαυτψ. 

Τά παρά φίλων λεγόμενα, χάν ύβρις ή, φορητέ. 
Άξιοπιστότερα τραύματα φίλου ή άχούαια φιλή-

ματα τού εχθρού. 
Φίλου πιστού ούχ Ιστιν αντάλλαγμα τών ίν:ω» 

ο^έν, ούδί τις σταθμδς τής χαλλονής αυτού. Φίλος 
πιατδς σχέπη χραταιά ' χαι δ εύρων αύτδν ιΐμ·* 
θησαυρόν. 

Άε\ προτίμα τούς χαλούς τών μή καλών. Καχοίς 
δ* ομιλών, χαλ χαχδς πάντως ίση. 

Πάντα οίσει φιλία, χα\ πάσχουσα χαλ axpuouu. 

Κρείσσων εμπαθούς ομονοίας ή υπέρ εύσεβεΐα; 
διάστασις. 

Ό τοίς έχθροΐς τού βασιλέως συμφιλιάζων οδ δύ
ναται φίλος τού βασιλέως είναι, 

Ούχ ούτως πυρετδς χαταχαίε ιν εϊωθε σώματος 
φύσιν, ώς τάς ψυχάς τδ κεχωρίσθαι τών φτυμέ
νων. 

Βέλτιον ήμίν σβεσθήναι τδν ήλιον ή φίλων άτο-
στερηθήναι. Ιίολλολ γάρ τδν ήλιον δρώντες, έν αχό-
τφ είσί. Φίλων δέ εύπορουντες, ούδ4 άν Ιν θλίψει 
γένοιντο. Ουδέν γάρ, ουδέν τής αγάπης γλυχυτερον 
γένοιτο άν. Τί γάρ ούχ άν έργάσαιτο φίλος γνήσιος; 
πδσην μέν ούχ άν έμποιήσειεν ήδονήν; πόσην δε 
ώφέλειαν; πδσην άσφάλειαν; χάν μυρίους θησαυρούς quantum denique securilalis illc noa afferrei ? lnfl~ 

nltoe licel tbeaaurog narres, nihil omniuin laracn D είποις, ουδέν άντάξιον γνησίου φίλου εύροις. 
sinceri ainici pretium aequaverit. 

Valde ama î cupere ax valde amaado aascUor. 

^ Animum soRpius excitat, non golum menioria 
itloruin qtiog amamae, sed vesU^ euaui eoruin 
\isa t aut littera quam pinxerit exopiala roaaua, 

_ aal aliud quidpiam facluru obviuai, quo illi ut«baii-
tur. 

Profecla ab illis qui aroantur, licet exigua, desi-
deratili videntur magna. 

Quamvis gladium girinxaria advergug amicuro, 
noii tamen desperes. Paiet enim redilus adipaaai, 
si os aperuoris : noli degperare, licebit enim re-
conciliari, si absit cxprobrado cl arcanoruin dete-
ciio. 

Τδ σφό5ρα φιλείσθαι έθέλειν άπδ τού σφόδρα <?'•· 
λείν γίνεται. 

Διανίστησιν ώς τά πολλά τήν ψυχήν ού μόνον \ 
μνήμη τών φίλου μένω ν, άλλά χαλ ίμάτιον αδτων 
δραδέν, χαλ γράμμα τής ποθούμενης χειρδς, ή 
άλλο τι, δπερ εκείνοι έχρώντο, έπλ χείρας έλθδν. 

Τά παρά τών φιλουμένων, χάν μικρά τυγχ Ι̂!» 
μεγάλα τψ ποθούντι φαίνεται. 

ΈιΑ φίλον έάν καλ σπάσης 0ομφαίαν, μή άπελ-
πίσης · έστι γάρ επάνοδος έπ\ φίλον, έάν άνοιξης 
στόμα· μή άπογνψς· έστι γάρ διαλλαγή, άνευ *vct-
δισμού καλ μυ στη ο ίων άπο καλύψεως. 

http://ffO.ii
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01 μεγάλοι κίνδυνοι χαλ τους της φιλίας λύουσι Α Magna pericula dissolvunl cliam amicilift leges. 

νόμου;. 
Τό μέν αγαπάν τους μισούντας αρετής καλ θείον 

το 6ε τούς αγαπώντας, άνθρώπινον κα\ κοινόν* τδ 
δέ μισείν κα\ τούς αγαπώντας ούδε θηρίων οίμαι. 

Φίλον ήγητέον τδν βοηθείν κα\ άντο)φε)ειν έΟέ-
λοντα, καν μή δύνηται. 

Έν ρέν τοίς άλλοις τδ μέτρον άριατον * έν δε ττ^ 
αγάπη δ τδ πλείον Ιχων θεοφιλέστερος. 

"Ιππου μέν άρετήν έν πολέμψ, φίλου δέ πίστιν 
έν άτυχία^ κρίνο με ν. 

Σκεόη μέν τά χαινά κρείττονα, φιλία δέ ή πα
λαιοτέρα. 

Πολλοί φίλους αίρούνται ού τούς αρίστους, άλλά 
τους πλουτούντας. 

Ή αληθινή φιλία τρία ζητεί μάλιστα· τήν άρε
τήν, ώς χαλδν, χα\ τήν συνήθειαν, ώς ήδύ, κ α! τήν 
Ιρείαν , ώς άναγχαίον. 

Βραδέως μέν φίλος γίνου, γενόμενος δέ πειρώ 
ίιαμίνειν. Όμοίως γάραίσχρδν μηδένα φίλον Ιχειν, 
χαι πολλούς εταίρους μεταλλάττειν. 

Δοκίμαζε τούς φίλους έχ·τής περί τδν βίον ατυ
χίας χαλ τής έν τοίς χινδύνοις κοινωνίας. Τδ μέν 
γάρ χρυσίον έν πυρλ δοχιμάζομεν, τούς δέ φίλους 
έν ταίς άτυχίαις γινώσκομεν. 

Τών απόντων φίλων μέμνησο πρδς τούς παρόν-
τας, ίνα δόξης μηδέ τών παρόντων δλιγωρείν. 

Διά μέν γάρ τών οφθαλμών μόλις δρ$ν Ιστι τά 
έμποδων , διά δέ τών φΟ,ων καλ τά έπλ γής πέρα 
θεάιασθαι. 

Διά μέν τών ώτων ούχ άν τις άχούσαι χαλ τά 
σφόδρα έγγύθεν * διά δέ τών φίλων ούδενδς τών 
αναγκαίων όποιδήποτ* άνήχοδς έστι. 

Ταον άν τις συμφοράν τήν χαλεπωτάτην φέρει 
μετά φίλων ή μόνος εύτυχίαντήν μεγίστην. 

Τίς επιτήδειος πρδς φιλίαν ;*0 πλείστα άδιχείσθαι 
δυνάμενος. 

'Οσπερ οίνος χιρνάται τοίς τών πινόντων τρά-
ποις, ούτω χαλ φιλία τοίς τών χ ρω μένω ν ήθεσι. 

Φίλον γνήσιον έν χαχοίς μή φοβού. 

Τδν σπουδαίον φίλον πρδς μέν τάς εύφροσύνας 
χληθέντα δεί παρείναι ' πρ*ς δέ τάς περιστάσεις 
αύτόχλητον δεί συμπά ρε ίνα ι. 

Οί αληθινοί φίλοι χαλ τάς φιλίας ηδείας, χα\ τάς 
συμφοράς έλαφροτέρας ποιούσιν, ών μέν συναπο-
λαύοντες, ών δέ μεταλαμβάνοντες. 

Έπ'σταμαι δέ χαλ πεπείραμαι λίαν, 
'Ος τών εχόντων πάντες άνθρωποι φίλοι. 
Φίλον έχείνον νόμιζε, δστις αύτδν σέ, άλλά μή τά 

περλ σέ άγαπ$. 
Βέλτιον πολλά χρήματα άπολέσαντα , ίνα φίλον 

χτήσασθαι, ή ένα φίλον άπολέσαντα, πολλά χρήμα
τα χτήσασθαι. 

Photii patriarchoe. Diltgere iUos qui nos babcnl 
odio, divina qunedam virtue est : amantes aulc.in 
redaniare, liumanum el vulg.tre est : Ipsos vcro 
oiltsse diligentes, ne belluis quidem convenire vi-
deiar. 

Philonis. Amicue ducendua esl, qui auxiliam 
ci operam imituam, si re ipsa ηυΐ) poiest, volun-
laie ealtem praslat. 

Firmi. In caiteris quidem rebus laudaiur mcdia-
critas : in amore vero qui plurimum babuciii, is 
Deocharior fll. 

Plutarchi. Eqai bonitalem in bello, amici vero 
fldeni in calamilate judicaiaus. 

Β Vasa quidem ineliora sunt nova : sed aimcitia 
presiai quo velusiior. 

Amicos mulii non optimos, sed divilcs eligunt. 

Veia amtcitia tria prxcipue requiril: virtuteai, 
«t hoacslum; fatniliariialem, ul jucundum ; el 
uiiliialem, ui neceseartum. 

Itocratit. Tarde qaidem ineae amicUiam, inltam 
vero constanter servcs. ifique eniro turpe cst ami-
cuai non babere, ac in aadcitia inconstaniem csse. 

Amicos probaldsex calamUatein 40lrita <*cein-
raunicatioae periculorom. Aurum eutm igne pro-
bamus, amicos h\ adversa fortuna cognoscimus, 

Absentiain amicorum apud prasente* menifonern 
^ iacito, ut eiiam pnesentes non videarts neglig&re. 

Dionii. Oculia quideni νίχ ea videre licet qu« 
antc pedea eunt : per amicos auiera etiam longtas 
retnota conspiciuntur. 

Ctiry$(Ht. Aurtbua quidem vix ea hauriunlur 
qnae proxhna suut: per amicoa omnia ubivis ne-
ecssarta audire datnr. 

Facilius qais cum amicis gravissimam calamifa-
teni foi l , qaam solus vel niaxiuiam prosperitatem. 

ArUtot. Quis idoneus est amiciliae ? Qui plurimaa 
Mjarias ferre potest. 

DimoHhetris. Sicut vinum altemperatur Ingenffs 
bibenliuai, ita et atuiciiia pro moribus utemium 
variat. 

ρ Socralis. Amicuni sincerum ki rebos advereta 
ne liineas. 

Democriti. Probuin amiciim gaudiis quidem 
vocatum adesae deeet, advertts autcm casibua 
aaa sponie. 

Veri annci lum suaves amicitias frtthiane coav 
mnni, tum culatuilaies leviores parlicipatione eua 
reddiint. 

Euripidii. Hoc scio ct planeexpertus satn, qtmd 
omntts amici fianl divilibus. 

Atidcum cxisthitce qui leipsum diligitj non iua. 

Moschionii. Saitus est multis pccuniis amisaU 
iiiium aaiicum comparare, quam amico uno amia-
eo mnlias snlipisci peeanias. 



Ι δ ί ΑΝΤΟΝΙΙ 
fteuftfc* n(m dettent pro imico liaberl, e*l ami- j 

td% pro pecuniis. 
TfcajpttVtif.Multi ad poculacbari flunt amicijia 

tebus MSem aerile pauciores. 
Mcnandti. Aardm quidem probari solet )gae; 

amki tero btnetolentia ieropore jjidicalur. 
Verua amicut est* qei calamilatum qwoque par-

licepe fuerit cum amicis. 
Equi usum aspera via prodii, et antlcum bene-

volum ealamitaiea discerriunt. 
EpicUtu In prosperitata facillime reperias ami-

cum : advarsante auiem forlana difficilliaie. 
Adver&orum castium necessitaa amico* probat, 

arguil inimtcos. 
Araieis praeseotibus beneficia, absefitibus bona 

verba conferte oportet. 1 

Α nemine amari ee cogitet, qtii Demlnem amai. 

Et medicum et amictfm deligefe oportet, noti 
q«i jucondior, sed qui ait ulilior. 

Sexii. Amiciim ftoft diligas utilltatis gfatia. Nam 
talis amiciiia brevis et iustabilie eat. 

PittacL Erga amicofi eaio coostans, crga jniroj* 
eos cautua. , 

47 *Vicocf«. tVtmum jodicare, deinde atnare 
ConvanU, non vice veraa. 

Libanii. Si faeria a ordidus* non babebii opli* 
mutfi amictfm. 

Coni anticis feliciter agcnlibus gaudendum est, 
et affliciis condotenduui. ( 

Omnibiie eeto comie, familiarea aatem liabeas 
optimos. 

Fidelts amici loeo isittm babeaa, quem non. 
campouik), sed (emporia caJamiias probat, ei 
qui aihil tibi indalgei nisi profulurua». 

Solonh. Amicus secoadum Deun teracibus verbia 
mel et lac profundii. 

Raro ad auiieum i»grediiorf no Uii aalur le ode-
iit . 

Nunquam desiderls amioam libi compararo, qUi 
acque in corpug nec in animam luam beneficue esse 
queal. 

Idem fuerit* ex attreo poculo femedium bibere, 
fclab awico bepe?oio coo&ilium caperor. 

SERMO XXV {aU CXXXVII]. 
De amci* improbiu 

Proo. i i i . Ne moliaris in lumn aniicttw mala, 
prope babitantem at confidentem in ic. 

Ne deseraa amicutn veierem : novus enim no* 
par est ei. Vinuin tiovum, ainicus novus, inveUTa-
tui» auieai cuiu gaudio bibes. 

Aroicus est in lempore suo (alias, paniceps mon-
%x) ei noti permaaebii afflictiotiis tempow. D U I D res 
tibi serundae aunt, efit aicui tu : et cum bamilia-
iiis fueris» erit libi conirarius. 

Ibid. Sepatare ab inimicis luis, el ab amicis luis 
tibi cave* 
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k Ού ΧΛ χρήματα φίλοι, άλλ' οί φίλοι χρήμαια* 

Πολλοί παρ4 χρητήρι φίλοι γίνονται ίταίροί, 
Έν δΙ απονδαίφ πράγματι παυρδτβροι. 

Χρυσδς μβν οΤοα δοχιμάζεαθαι πυρ\, 
Ή πρδ< φίλους δ4 εύνοια χαίρω xpivetat. 

Φίλος αληθής δ κοινωνών χα\ έν ταϊς αυμφοω^ 
τοί; φίλοίς· 

Όνου χρεία ν ελέγχει τ^χύτης δδού, χα\ ούον 
εύνουν αί συμφοραλ διαχρίνουαιν· 

Έν ευτυχία φίλον εύρεϊν εύπορώτατον * έν δέ Suv-
τυχίφ πάντων άπορώτατον. 

Ή *ών περιατάαεων ανάγκη τούς μέν φίλους 
δοκιμάζει, τούς δέ εχθρούς ελέγχει. 

Παρόντος μέν τούς φίλους δεί εύ ποιείν, Απόντος 
δέ εύλογείν. 

*Τ*' ουδενδς φιλεϊσυαι ίοκείτω τις, μηδένα οι. 
λών. 

Καλ ίατρδν χαλ φίλον ού τδν ίδιον, άλλά τδν ώοι· 
λιμώτατον εκλέγεσθαι χρή. 

Φίλο/ μή α I ρου διά τήν ωφέλεια ν * τοιούτη γάρ 
φιλία βραχεία χάλ άβέδαιΟς. 

Περλ μέν τούς φίλους ίσθι βέβαιος, περ\ δέ τούς 
εχθρούς ασφαλής. 

Αεί χρίναντας φιλείν, ού φιλήσαντας κρίνειν, 

*Ρυπαρδς υπάρχων, ούχ Ιξεις άριστον φίλον. 

Συγχαίρειν χρή τοίς φίλοις καλώς πράττοοσιν, 
ώς καλ συναλγείν λυπουμένοις. | 

Ήδέως έχε πρδς απαντάς, πλην χρω τοίς 
τίστοις. 

Πιστού φίλου νόμιζε μηδέν* Αξιον, 
Όν'ού χρατήρ έδειξε, καιρού δέ ζάλη. 
"Ος ού χάριζε ή μόνον τδ συμφέρον. 

Ό κατά Θεδν φίλος fiiU μέλι χαλ γάλα τοις 
άληθέσι λόγοις. 

Χπάνιον είσάγε άδν πόδα πρδς τδν φίλον, (να μή 
σου πλησθείς, μισή ση σβ. 

Μηδέ ποτε δρεχθής χτήσασθαι φίλον τδν μήτε 
ψυχήν μήτε σώμα σου «υ ποιήσαι δυνάμενον. 

Έχ χρυσού ποτηρίου πίνειν φάρμαχον, χα\ παρέ 
φίλου ευγνώμονος συμβουλίαν λαμβάνειν» ταυτόν 

^ έστιν* 
ΑΟΓΟΧ n r , 

Ospl φίλίατ μοχθηρών. 
Μή τέχταινε έπλ σδν φίλον χαλ παροικούντα χαλ 

πεποιθότα έπλ σοί. 
Μή έγχαταλίπης φίλον άρχαίον. #0 γάρ ιφδα* 

φατος ούχ έστιν δπισος αυτό). Οίνος νέος φίλος 
νέος- Αν θδ παλαιωθ^, μετ* ευφροσύνης *Ua*i 
αυτόν. 

Έστι φίλος έν καιρψ αύτφ (α/, κοινωνός ipa4-
πεζών), κα\ ού μή παραμείνω "έν χαιρφ θλίψε»ς* 
χαλ έν τοίς άγαθοίς σου έσται ώς ·ύ · χα\ έά* 
ταπεινωθής, Εσται χατά σού. 

Άπδ τών έχθρων σου διαχωρίσθητι, χα\ άπδ τών 
φίλων σου πρόσεχε. 
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"Εστι φίλος ονόματι φίλος. Α U>id. χχχνιΐ. Amicui eet nonitne amicas, 
Εί χτασαι φίλον, έν πειρασμψ (I) κτήσαι αύτδν, 

χα\ μή ταχύ έμπιστεύσφς αύτψ. 
Ό δνειδίζων φίλον αυτού διαλύσει φιλίαν. 

Οί Ακόλαστοι τήν γνώμην μέχρι μεν έν τψ στό
ματι αυτών τά αιτία τυγχάνει, χύφημούσι, κόλα-
κεύουσιν, ύπερθαυμάζουσιν* ολίγον δέ τής τραπέζης 
ύπερταθείσης, ώσπερ τισλ λίθοις, τοίς λόγοις, ταίς 
βλασφημέαις βάλλουσιν, δν πρδ βραχέος ίσα θεφ 
διά τήν ήδονήν προσεκύνουν. 

Φεύγειν δεί τήν φιλίαν! ών αμφίβολος ή διάθεσις. 

Μηδένα φίλον ποιου, πρλν άν εξέτασης πώς κέ· 
χρηται τοίς πρότερον φίλοις. "Ελπιζε γάρ αύτδν 

hid. η. Si Qiuerfe amicum, iu rsjms advprsii 
evni libi parea, et non ataihu credjderU ei (i). 

Ibid. xxn. Qui exprobrat atuico auo, diaeotvel 
ataiciiiam. 

BatilH. Qoorum iiueraperaas axrimus est, jlli Ouni 
ciboa oroteneni, graia verba loquuniur, adulanlur, 
ei iiomodiee adiuiraalur : tueusa vero aiiquan-
lisper dilata, verbte coavicia lattquam lapides in 
illum eSundant, qaeiu paule anie inaur Dei pro-
pter volupUiem adorabaot. 

Plutarchi. Fagieada eM amlcilia Uloruan quo-
ruin animua incerlus el dubiut eat. 

Isocratit. Nulium llbi amlcuoi amaa, prweqtiani 
iaquisiverU, quomodo ae cam priartlma autkis 

καλ περλ σέ γενέσθαι τοιούτον, οίος καλ περλ εκεί- geescriU ExspeclabU eniqi ialenj arga U quoquc 
νους γέγονε. 

Τδ φιλείν άκαίρως ίσον έστ\ τφ μισείν. 
Τδ μή δύνασθαι βοηθείν τοίς φίλοις απορίας, τδ 

βέ μή βούλεσθαι κακίας τεκμήριον. 
Άφροσι μή χρώ φίλοις, έπελ κληθήση καλ σύ 

παντελώς άφρων· 
Έλάσαω κακά πάσχουσιν οί Ανθρωποι ύπδ τών 

έχθρων ή ύπδ τών φίλων. Τούς μέν γάρ εχθρούς 
δεδιότες φυλάσσονται * τοίς δέ φίλοις άνεφγμένοι 
είσ\, χάλ γίνονται σφάλε ρ ολ χαλ εύεπιβούλευτοι. 

Μυστ$ρισν έν φιλία άκουσας, ύστερον έχθρδς 
γενόμενος μή έκφάνης. Αδικείς γάρ ού τδν έχδρδν, 
άλλά τήν φιλίαν. 

Μή κτήσαι φίλον, ψ μή πάντα πιστεύεις. 

Αί έχ φίλων είς φίλους γενόμενα ι λύπαι δυσθε-
ράπευτοι λίαν τυγχάνουσι, χαλ μείζους τών έχθρων 
έχουσι τάς έπηρείας. 

Μυστήριόν σου μή χατείπης τφ φίλψ, χαλ ού 
φοβηοήστ) αύτδν έχθρδν γε νόμε νον. 

Όρϊή* Χ αΡ ι ν τ Λ ΧΡ'̂ Λτά μή φάνης φίλοο. "Ελ
πιζε δ4 αύτδν πάλιν ειναί σου φίλον. 

Έδ$ων πολλάκις φιλία μετά τήν τής έχθρας ύπδ-
θεσιν, αύθις είς χαταλλαγήν έλθούσα. 

Φεύγειν δεί χαχών φιλίας, χαλ αγαθών έχθρας. 

ΑΟΓΟΣ κ ς ' . 

J7«pl άγάχης, xoi *1ρήτης, χαΧ όμοτοίας, χαέ 
6ΐρτ\Υ0Λς>ιώτ. 

Ζήτησον είρήνην, χαλ δίωξον αυτήν. 
"Εστιν έγχατάλειμμα άνθρώπφ είρηνιχφ. 
Μετά τών μισούντων τήν είρήνην ήμην χίρην*-

χός. 
Οί θέλοντας τήν είρήνην εύφρανθήσονται. 
Καλύπτουσιν έχθραν χείλη δίκαια, 
Ό έλεγχων μετά πα^ησίας είρηνοποιεί. 

Θυμδν άνδρδς πραΟνει θεράπων σιγηρό;. 
"Ος κρύπτει αδίκημα ζητεί φιλίαν. 
Πάντας τούς μή φιλονεικούντας καλύψει φιλία. 

futuruin, quali» fui| exga illoa. 
SocraiU. Amor intenpeaiivux niuilU eei odk>« 
Democrui. Anucia aubvenira non poaae, iiioput, 

non velle auiero, malilia» signumeet. 
4$ Henandri. Stu}tea in amicUiam ae racjptae> 

alioqui tu etiam plane aiultus vocaberis. 
DemoMctis. Pauciora raaia couiingani hamini-

bus ab iniinicit, quam amicis. luimicos euiin cuai 
nieiiiant, ab cis cavent: amicis vero ajperli smil, 
unde peiiculia expoiuiniur, et iiixidlia ipsortiiu fa*> 
cile capiaaiiir, 

Arcauum in amieltia audiimu, iuinucue po&ier 
factus, ne efferas : leederea ftuim *op lajn ipaum 

Q amicuui quam amicitiam. 
Ne parea amicuoa, eui noa auafc per ai^aia-

credcre. 
Ubamt. Amicoxura inler ae QSeaskaoaa «ger-

rime concilianiar, majoribys eaniawauia agun-
lur qaam boaiium. 

Secretum tuuro amico oe ijudicavtria^ et B Q Q 
meluea ipsum iniiuicum tibl faclum. 

Phituiionii. Ne propler iram eflutias arcapa> 
amki. Quin speres ipsuoi deauo ajaicuai Mbi ioro. 

Sa?pe jucnndior ftt ainiciiia,quae deposiu siroal-
tale ad concordian rediiL 

Fugiendae euni malorum ainieitiae, ei boaorutiw 
bilmiciliae» 

SERMO ΧΧΤΙ.(αέ. LVf). 
Ds skmiUUtt *tu MUeetton*, paee, concvrdi* 

et pacifictit. 

Paa/m. xxxif. Quaere pacem, el eam persequcre. 
ΡεαέΐΛ. χχχν·· Est demtierio boraial pacifico. 
PWIM. CXIX. Gam ils quf pacem oderont, eram 

pacifieua. 
Solomou. Gnpieiitee paccm laetltia afficieatur. 
Occullant iaimicitiam labia fuaia. 
Libera reprebcndeas pacain coneiHat. 
lram viri jniiigal famulqs UcUurwia. 
Qai celat iajariam, quaerit amicitiam. 
Omnes non comeniioso* legel amicitia» 

(1) έν χειρασμφ alii exvonunt, cxvcrimenlo probatum. 
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Responsffm sulmJssum iram avertil. Άπόκρισις υποκύπτουσα άποσΐρέ*φει θυμό ν. 

Κρείσσον ψωμδς μεθ* ηδονής έν είρήνη, ή οίκος 
πλήρης πολλών αγαθών χαι άϋίκων θυμάτων μ$τά 

Κρείσαον ξενισμδς μετά λάχανων πρδς φιλίαν 

Mcilu* est frustum panis cutn laetitla in pace, 
quam domus muUls bonis pfena el intquis ticli-
mis cutn conientioTfc. 

Uelius est accipi hospHcm olcribtfs nmire ct 
gmiose, quain si apponerentur vimli cum ininii- χάριν, ή παράθεσις μόσχων μετά έχθρας· 
citia. 

Zack. νιπ. Yeriiatera et pacem diligiie, dicit Do-
minas. 

Jja. xivt. Pacem, Domine Deus, da nobls, cuni 
omnia nobU dederis. 

Eccli. Ilulii paciflei sint (ibi. 

Τήν άλήθειαν χαι τήν είρήνην άγαπάζε, λέγει 
Κύριος. 

Κύριε δ Θεδς ημών, είρήνην δφς ήμί . Πάντα γάρ 
άπέδωχας ήμίν. 

01 είρηνεύοντές σοι Ιστωσαν πολλοί. 

Matth. ν . Dixil Dominus, Diligite irriniicos vcslros, 
benedicite iie qui exsecranfar voa, benefacite iis 
q»i voe oderunt, el orate pro ils qui vos offcndum 
el perscquanlur, ut eiiis iltii Pairis veeiri qui esi 
iivcoelis : quia aolem suum exoriri facii super im-
probos et probos, et pluviam demiitii eapcr jnsios 
ei injusloe. 1 

Beati pacifici, qaoniam ipsi fllii Dci yocabentur. 

4 8 Joan. xit. Pacem relinquo vobis, pacem 
meaai do vobis. 

Matth. x. In quamcunque domam ingressi fue-
ftlis, primum dicile : Pax buic domui; et si fueril 
illic filius pacfo, requiescet super illum pax vesira; 
*!n aacus, ad vos se refleciet. 

Luc. vi. Dixil Dominus: Si diilgitis eos qui vos 
diligunt, qoae vobis est gratia? Nam et peccaiorca 
C08 a quibus diliguntur, diliguni. Et si benefece-
rilis his qui vobis bcnefaciunt, quae vobis esl gra-
tia ? Stquidem et peccatores boc faciunt. Et sl rou-
luttm dederitis bis a qalbus fperatis \os recepiu-
ros, quse gratia est vobis? Naro et pcccatores pec-
catoribue dant matuum, ut rccipiaut paria. Quin 
imo dlligile inimicoa veslros, el beiicfache, et ma-
luum daie, nibil indfe sperantes; et erit ntercea 
vestra mulia, et erilis filii AUieiimi, quia ipse be« 
fllgnus est erga ingratos ac malos. Esiaie ergo 
misericordea, sicut ei Patcr veSier misericofs esl. 

Joan. GL. Dixil Dominus : Pr&ceplum novum do 
vobis, ut diligatis voe infteem, arettt ego vosdilexi, 
ut ei voe diligalis vos invicem. la boc cmm cogno-
scenl omnes quod niei discipuli eiiis, si cbaritalem 
habealia inier vos. 

Ibia* xv. Hocest praacepiure mewn, I U voe mu-
itio 4liligalis; majoreiu bac cbarhalem nerao babet, 
quain ul ponat altquis viiaw suam pro suis arofcia. 

* /iam. xii. Quoad a vobia fiari potesi, cara ,om-
nibua boaiiaibus pacem babeie. 

Uebr. xn. Pacein perse<piimini cum oninibuy, et 
BaticlimoDiam, siae qua neino Deum visurus est. 

Rom. xiii. Nemini quidquam debcte, nisi ul mu^ 
luo alti alios dlligatis. Qui enim alterum diligii, 
legeai complevii; nam illud : Non comnntles aduT-
terium, non furaberie, uoa falimu dicea le&timo-

Ειπεν δ Κύριος, Αγαπάτε τούς εχθρούς υμών, 
ευλογείτε τούς χαταρωμένους υμάς, χαλώς ποιείτε 

Β τούς μισούντας υμάς, χα\ προσεύχεσθε υπέρ τών 
έπηρεαζόντων υμάς χα) διωχόντων, δπω; γένησθε 
υίο\ τού ΪΙατρ'ς υμών, τοΰ έν ούρανοίς · ότι τον 
ήλιον αύτου ανατέλλει έπ\ πονηρούς χαλ αγαθούς, 
χαί βρέχει έπλ δικαίους χαλ άδίχους. 

"Μακάριοι οί είρηνοποιο\, οτι αύτολ υίολ θεού xlij-
θήσονται. , . 

Είρήνην άφίημι ύμίν, είρήνην τήν έμήν δίδωμι 
ύμίν. 

Είς ήν δ' άν οίκίαν είσέρχησθε, πρώτον λέγετε, 
Είρήνη τ φ οίκφ τούτω * καί έάν ή εκεί υίδς ειρή
νης, έπαναπαύσεται έπ' αύτδν ή είρήνη υμών * Uv 
δέ μή γε, έφ* υμάς επανακάμψει. 

ΕΤπεν ό Κύριος · Έάν αγαπάτε τούς άγατ,ών-
Q τας υμάς, ποία ύμίν χάρις έστί; χαλ γάρ οί αμαρ

τωλοί τούς αγαπώντας αυτούς αγαπώ σι. Καί έάν 
άγαθοποιήτε τούς άγαθοποιούντας υμάς, ποία ύμίν 
χάρις έστί ; χαί γάρ οί άμαρτωλολ τδ αύτδ ποιούβι. 
Καλ έάν δανείζητε παρ ών ελπίζετε άπολαβείν, ποία 
ύμίν χάρις έστί; χαλ γάρ ο! αμαρτωλοί άμαρτωλο7ς 
οανείζουσιν, ίνα απολάβω 11 τά ίσα. Πλήν αγαπάτε 
τούς εχθρούς υμών, καί άγαθοποιεϊτε, κα\ δανείζετε, 
μηδέν άπελπίζοντες * καί έσται ό μισθδς υμών πολύς, 
καί έσεαθέ υίολ τού Υψίστου, δτι αίτ\ς χρηστός 
έατιν έπ\ τούς άχαρίστους καλ πονηρούς. Γίνεσθε 
ούν οίκτίρμονες, χαθώς κα\ δ Πατήρ υμών οίκτίρ-
μων έστί. 

Ειπεν δ Κύριος * Εντολή ν* χαινήν δίδωμι ύμίν, 
ίνα αγαπάτε αλλήλους, χαθώς ήγάπησα υμάς, Χιΐ 

D χαί ύμείς αγαπάτε αλλήλους. Έν τούτω γνώσονται 
πάντες δτι έμο\ μαθηταί έστε, έάν άγάπην ίχητε 
έν άλλήλοις. 

Αύτη έστλν ή εντολή ή έμή, ίνα αγαπάτε άλλή-
-λους. Μείζονα ταύτης άγάπην ουδείς έχει, ίνα τις 
τήν ψυχήν αύτου,θ^ υπέρ τών φίλων αύτοΰ. 

"Οσον δυνατδν τδ έξ υμών, μετά πάντων ανθρώ
πων εϊρ.,νεύετε· 

Είρήνην διώκετε μετά πάντων, καλ τδν άγιασμ&ν, 
ού χωρίς ούδεις δψεται τδν Κύριον. 

Μηδενλ μηδέν οφείλετε, εί μή τδ αγαπάν αλλή
λους. Ό γάρ αγαπών τον έτερον νόμον πεπλήρωκεν. 
Τδ γάρ, Ού μοιχεύσ^ις, ού κλέψεις, ο ύ ψευδομαρ· 
τυρήσεις, ούκ επιθυμήσεις, χα\ «Γ τις έΐίρα εν-
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ιολή, έν τούτψ τώ λδγψ άνακεφαλαιούται, έν τ φ, 
Αγαπήσεις τον πλησίον σου ώς εαυτόν. 

Ά αγάπη τψ πλησίον χαχδν ούχ εργάζεται. 
Πλήρωμα ούν νόμου ή αγάπη. 

Πάς ό νόμος έν έν\ μόνψ πεπλήρωται, έν τψ · 
αγαπήσεις τόν πλησίον ώς σεαυτόν. 

Έπί πά<κ τήν άγάπην διώκετε, ήτις έστι σύν-
5εσμος τής τελειότητος. 

Έ χ χαθαρά; καρδίας αλλήλους αγαπήσατε έχτε-
νώ,\ Ή γάρ αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. 

Αύτη έστ\ν ή επαγγελία, ήν ηχούσατε'άπ' άρχης, 
ίνα άγαπώμεν αλλήλους. 

Έ ν τούτψ έγνώχαμεν τήν άγάπην, δτι δ Χριστδς 
τήν ψυχήν αυτού (θηκεν υπέρ ημών · χαλ ημείς τοί
νυν όφείλομεν υπέρ τών αδελφών θεϊναι τάς ψυ-
Χας. 

Ό αγαπών τδν άδελφδν αυτού έν τφ φωτΐ μένει, 
χαΛ σχάνδαλον έν αύτψ ούχ Ιστιν. 

Τεχνία, μή άγαπώμεν λόγφ μηδέ γλώσση, άλλ' 
€ργφ χαί άληθείφ, Έν τούτφ γνωσόμεθχ» δτι έκ 
της αληθείας έσμέν. 

Αγαπητοί, άγαπώμεν αλλήλους, δτι ή αγάπη έχ 
τού θεού έστιν * „χαλ πάς δ αγαπών έκ τού θεού 
γιγέννηται, καλ γινώσκει τδν βεόν * δτι δ βεδς άγά-
τη εστίν. 

θεδν ούδε\ς πε&ποτβ τεύέαται. Έάν άγαπώμεν 
αλλήλους, δ Θεδς άν ήμίν μένει, καί ή αγάπη αυτού 
ίν ήμίντετελειωμένη εστίν. 

Έάν τις είπη, δτι "Αγαπώ τδν θεδν, χαλ τδν άδελ
φδν αυτού μισεί, ψεύστης εστίν. Ό γάρ μή αγαπών 
τδν άδελφδν αυτού, δν έώρακε, τδν θεδν δν ούχ έώ-
ρακε, πώς δύναται αγαπάν ; 

Ουδέν έστιν άμεινον είρήνης, έν ή πάς δ πόλεμος 
καταλύεται. 

#Οσον έστι τδ της είρήνης καλδν, τί χρή λέγειν 
τφδς άνδρας υίού ς τής ε ίρήνης; ουδέν γάρ ούτως 
ίδιον Χριστιανού, ώς τδ είρηνοπο·είν. Αιότι καλ 
τένέπ* αύτψ μιαδδν μέγιστον ήμίν δ Κύριος έπηγ-
γεΟατο. 

Κυρώσατε τήν άγάπην, ής άνευ ατελή είναι πά-
9ης εντολής έργασίαν αύτδς δ Κύριος ήμίν διωρί· 
αατο. 

Ού πάντων θεδς δ θεδς, άλλά τών οίκειωθέντων 
αύτφ διά τής αγάπης. 

Της αγάπης εξαίρετα δύο * τδ λυπείσθαι μέν χαλ 
αγωνιών, έφ* οΓς βλάπτεται δ αγαπώ μένος · χαίρειν 

' & χα\ άγωνίζεσθαι υπέρ τής ωφελείας αυτού. 
Τί τδ μέτρον τής *ρδς θεδν αγάπης; Τδ υπέρ 

δύναμιν άελ τήν ψυχήν έπεκτείνεσθαι πρδς τδ τού 
θεού θέλημα, χαλ χατά σχοπδν καλ έπιθυμίαν τής 
αυτού δόξης. 

Ούδεν ούτως ίσχυρδν πρδς άγάπην, ώς άντιδιδο-
μένη διάθεσις. 

Φιλάνθρωπον ή αγάπη, μάλλον δέ αύτοφιλανθρω-
τία. 

Ούχ ίκανδν ή διάθεσις, εί μή χα\ διά τών πρα* 

PARS I. SERMO X X V I . 858 
uluin. non concopisoee, et sl qnod praterea est 
nliad mandatum, in hoc aermone stimmalim com-
prehcndilur, qni est: Diligilo proxiinum tuiim tati-
qtiam tnpsum. „ 

DilectiO piOximlim malo non aflicit; cxplclio igU 
inr lcgis eaiditectlo. 

Galat. v. Tota Icx in uno eolo comptoia est, in 
illo vidolicet: Proxtmuin tanquam letpsum diliglto. 

Ca/οε*. i i i . Super oinnia aulem b«c cbaiilate in-
duil iitis, quse esl vinculnm perfeclionis. 

/ Petr. i . Diligite vos invicem veheiuemer, ex 
puro corde. Cbaritas enim icgit muliiiudinem pec-
calorum. 

ί Joan. iti. Hoc illud est, quod audivislis ab ini-
tio praeceplum, ui nos iuviccm diligamus. 

Per boc cognovinius chariialcm, qnoniam Cbri-
stus animam suam pro nobis posail ct nos licbeaui» 
pro frairlbus aittmas poneru. 

Ibid. n. Qui diligU frairem auum, in luce mantf 
οι offendiculum in eo noa est. · 

Ibid. ni. filioli roei, ne diligamiia verbo neqne 
liagita, ged opere el veritaie. Per hoc cognoscimua 
quod ex veritato sumus. 

Ibid. iv. Cliarixsiini, diligamOs nos inviceni, quia 
cbarilas ex Deo est. Et omaia qui diligit, ex Doo 
naius esi, el cognoscit Deum; quoaiam Deus cba-
ritas est. 

" Ibtd. Deurrt nemo vidil unquam. Si diligarotre 
nos iaviccm, Deus ln nobis manel, etcbaritas ejus 
cst perfecta in tiobis. 

Si quis dicai ee Deum diligere, ei fralrem eiiom 
oderit, mendax csl. Qui tmm fralrem auum aoa 
diligil quem videt, qao tandem niodo diligere po-
lest Deum qucm non videl ? 

S. Ignat. Niliil esi pace melius, qua omae beMunt 
dirimitur. 

lfasi/ii. Quam sit res honesta pax, quid necesse 
est commemorare apad filios pacis ? nibil esl latn 
proprium Christi&oi, quam pacem conciliare ct 
paciiictim esse; ilaque Dominus mercedem maxi-
mam nobis propter illam promisit. 

Ratam facite cbaritatem, qua remota nullura 
mandaium perfici posse Dolninus ipsi affirmavil. 

ί 
4 9 Dcus noa oainium Deas est, sed illorum 

quos el charitas conciliaverit. 
Cbaritatis duo sunt pecutiaria : alterom, trisltri 

et angi dispendio ejtts qui diligilur : alleiuiu 4 

gaudere successu ejus el pro eo ceriare. 
Quis modus cst dileclionis erga Deaia ? Itic est, 

iit anima aemper nitalur eiiam supra vires auae 
ad voluaialem Dei, et juxla scopum ac desiderium 
gloriae ipsius agal. 

Theologi, Nihiliam firmum ad cbarilalem, qtinm 
mutua afTeclio. 

Hamana esl cliaiitas, vel potius ipsa bumanitaa 
' sivc benignitas. 

Mon satis esi animi affeclia» iiifi et rc ipsa da* -
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clarclur : opns cnim affectionU argumcitlum ct Α γμάτων χωρήσαιμεν 
probulio est. 

Dao proximi remmque divinarum parlicipea 
csse censenlur, qui pacie comtnoda ampleciunlur, 
ct e conirario sediiioaem oderuni ci wolesu* fe-
runt. 

Laudabilius est bellum, quam pax ea qiwe no§ 
a Deo disjungll et aeparat. 

Prasiat houesie viuci, qnara periculose contra 
fas vincere. 

Nemo exislirael me in ea ease sentcatia, ut 
dicam omnem pacem esse ampleciendaiii: novi 
eiiim ui sedilioncm quamdam optimaiu, sic oo-
centtssiinam concordiam : sed eam qua? honesla 
pil, et ob rein bonesiam suscipialur, quaeque Deo 
noH copulel, probandam esse censco. ^ 

Pluriiuuin valet ad coucordiam, alienis aflici ma-
lis, ei ad coitciliutn capienduai, coacordia. 

Optima ct prssianliasiina res est concordia el 
consenaio mutua. 

Ut enim cum i/ascimur, et conleiidiiriue, et 
coiifligimus inviceiu , diabolua gaudel et regnal: 
sic nobis in pace viveniibua ei iram regentibue, 
moerore cooirabilur el abjectus reddilur; quippe 
qni sil pacis hoalis, ei concordise iinuaicus, el in-
vhlcnliae paler. 

Coto$$. ni. Gbarilaa esl vinculuin petfectionie. 
Cbariias colligat, et unuin ex iribus, aut manel 

in suo elatu, aut inde luoia sisiiiur, aul si abierii 
rcvertitur : quemadmodum siirpes,.si iiiafiibus g 
violenler retrabas, et iterutn diiuiilas, ad seipsaa 
recurruat. 

5 0 s - Chrytott.; al. Theologi. Opifex omnium 
virliiluin est cbariiae. 

Rom. xin. Cbaritaiis nalura eatietaiem nescit, 
acd dum gemper fruilor dilectis, magia magiaque 
inflammatur, et boc. ia*inuaii8 alumnua charilatis 
Paulus dicebai: Nemiiii quidquam debeiia prae-
tcr muiuuin ainorem. Uoc enim debiiuin eemper 
qiiidem expenditur, nunquam vcro persolvilur. In 
boc gcnere debere, bonum esi et Luidabile. Nam 
eirca pecunias eos lauJamus, qui nibil deberU; 
circa diieciionem vcro eos qui nunquam non de-
boat bealos judicamus. Et quod illic iftgraiiiudini, 
bic graliludini Iribuilur. 

Phoiii patriarchce. Diligere illos qut nos odewnt, 
Milutis opua esi et divinuai; diligeniea diligere, 
bmnanum et vulgare; cxierum odiase eiiam Oili-

. genles, ne belluia quideia conveuit. 
Firmi. ln cxleris rebue laudatur modus ; in di-

leciiooe vero, qui raajoreui parleui babet, gralior 
est Deo. 

S. Creg. Ny$t. Caput bene sentienliuin pax est. 
(Ve/, capui et sumnia prudenliae pax est.). 

Ui valetudine recnperata morbus evanescit, et 
luininc illato icnebrae recedunl > sic pace oborta 
dUfoIvuotur omnes perlurbaiioues quae ab adver-
aano produciae erant. 

Pax e»l diaaidcniiujii coacordia el couecaiia. 

m 
Ιργον γάράπόδειξις διαθέ

σεως. 
Θεου xal των θείων εγγύς, όσοι το τής είρήνης 

καλ^ν άσπαζδμενοι φαίνονται, κα\ τω έναντίια τξ 
στασει απεχθάνονται χα\ δυσχεραίνουσιν. 

ΚρεΙσσον Ιπαινετδς πόλεμος «Ιρήνης χωριζονεης 
βεοΰ· 

Κρεϊσσον ήττάσθαι καλώς, ή νιχ^ν έπισφαΐώ; 
κα\ άθέσμως. 

ΜηδεΙς οΐέσθω με λέγειν, ότι πάσαν είρήνην άγα-
πητέον* οίόα γάρ ώσπερ στασιν τινα βελτίστην, 
ούτω κα\ βλαβερωτάτην όμόνοιαν * άλλά τήν τε χι· 
λήν κ*ν έπ\ χαλψ, χα\ Θεφ συναπτού σαν. 

Μέγιστον είς όμόνοιαν τύ συμπασχειν, είς δί 
συμβουλή ν ή ομόνοια. 

"Αριστον ή ομόνοια καλ τδ συμφρονείν aUf̂  
λοις. 

"Ωτπερ γάρ, δργιζομένων ημών καλ πυκτευ*Υη*ν, 
καί πρδς αλλήλους συγκρουόμενων, χαίρει τε «I 
τέθηλεν ό διάβολος 0 ούτως εέρηνενόντων χχλ κρα
τούντων οργής, συστέλλεται πάλιν χαλ ταπεινού· 
ται, άτε έχθρας είρήνης ών, καΛ πολέμιος ομονοίας 
χαΛ βασκανίας πατήρ* 

*Αγά*ηΊστΙ σύνδεσμος τιλ^ΐώβεω^» 
Έ αγάπη συνδεί * καί τριών τδ Ιν, ή οίσα χέ-

νει, ή κινηθείσα καθίσταται, ή απελθούσα έπένιι· 
σι * καθάπερ τών φυτών Α βία χερσλ μετασχώμε-
να, είτα άφιέμενα, πρδς έαυτά πάλιν άνατρέ^ 

Δημιουργός Αρετής άπάσης ή αγάπη. 

Ή τής αγάπης φύσις κόρον ούχ οίδεν, άλλ* έεΐ 
τών άγαπωμένων απολαύουσα πρδς μείζονα αίρεται 
φλόγα, χαλ τούτο δ ταύτης τρόφιμος Παύλος οη>ών 
ίλεγεν · Μηδενλ μηδέν οφείλετε, -εί μή τδάγαχέν 
αλλήλους. Τούτο γάρ ύφλημα άελ μέν καταβάλ
λεται, ουδέποτε δε άποδίδο,ται. Ενταύθα τδ δ;ι;νε· 
κώς δφλείν χαλδν καλ επαίνων άξιον. Έπί μέν γάρ 
τών χρημάτων τούς μηδέν οφείλοντας έπαινοΰμεν' 
έπ\ δέ τής αγάπης τούς διηνεκώς οφείλοντας μαχα-
ρ'ζομεν. Καί όπερ άγνωμοσύνης έχεί, τούτο ϊ>-

Ρ ταύθα ευγνωμοσύνης. 
Τδ μέν αγαπάν τούς μισούντας, αρετής χαλ θείον · 

τδ δέ τούς αγαπώντας άνθρώπινον χα\ χοινόν * το 
δέ μισείν χαλ τούς αγαπώντας ουδέ θηρίων ohu'.. 

Έν μέν τοίς άλλοις τδ μέτρον άριστον 4 

αγάπη ό τδ πλείον έχων θεοφιλέστερος. 
έν δέ τί 

Τδ χεφάλαιον τών εύφρονούντων ή είρήνη εστίν. 

•βσπερ υγείας έπιλαδούσης ή νόσος εξαφανίζε
ται, χαλ φωτδς φανέντος ούχ υπολείπεται σκότος' 
ούτως χαλ τής είρήνης λύεται πάντα τά έχ τού εν
αντίου συνιστάμενα πάθη· 

ΕΙρήνη εστίν ή τών διεστηκότων ομοφωνία. 
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Οόλεμος Ινδοξος εΙρήνης αίσχράς αίρετώτερος. Α Bellum koneumn pace itirpi magttf expeuut-

dUlll. 
Τδ τής αγάπης Αγαθδν πολύν κατάλογον των Αν

τικειμένων κακών τής ψυχής άπελαύνει. 

Πάσα ή τών κακών Αγέλη τή άγαπητική σχέσε* 
ιςαφανί{εται. 

Πολλαχώς Αγάπη νοείται, διά «ραύτητδς, διά 
^στότητος, διά ύ π · μονή ς, διά αφθονίας χαλ άζη-
λίας, διά άμνησικακίας * αμέριστος έστιν έν πάσιν, 
αδιάκριτος, κοινωνική. 

Τδ αγαπάν τους εχθρούς ούκ αγαπάν τδ χαχδν 
λέγει, ουδέ άσέβειαν, ή μοιχείαν, ή κλοπή* · άλλά 
τδν κλέπτην χαλ τδν μοιχδν, οδ χαθδ άμαρτάνει, 

Dilocimaie vtrtae nagnum maloinni ipgi eontra-
rioruro Dumerum ex animo depcllere et fugare 
aolet. 

Onroie roaJoruoi larba tbaritaiia affectioae exicr-
mioalur» 

CUmenlh. Mullie modig cbarita» inlelligitur et 
gaotilur, cleniealia, guavitaia, patientia, invtdeii-
ite el amuJjliooie vacuilate, et injuriaruai obli-
vione; individua eel in omnibas, ingeparabilis, ad 
impertiendum propensa. 

Amare iniuilees noa jubei ntaluoi amari, nequa 
Impietaiem, aut adulieriuni aut furtum; sed ei per · 
jorura et adalieraro, non qoia pcccet ei illa lurpi „ , , n w . . . 9 — - — — — " t - ' - ~ - •·—» — - Γ · 

xa\ αίσχρά ενεργεία μολύνει τήν τον Ανθρώπου *> «ateaa bomioia pomeo sponie coutaroinct, sed 
«ροσηγορίαν, χαδδ δέ άνθρωπος έστι χαλ έργον 
θεο5. Άμέλει τδ άμαρτάνειν ενέργεια έατι, χαί ούχ 
ούαία· διδ ουδέ έργον βεού. 

Είρήνη, χάν j σφόδρα, επιζήμιος λυαιτίλοστέρα 
πολέμου. 

Είρήνη έξ ηγεμονίας δρθής φύεται. 

Τδ μέγιστον άγαθδν εέρήνη, δ μηδείς ίχανδς αν
θρώπων παρασχείν, έπελ θείον τούτο δώρον. 

Κράτης μέν ούν λέγεται ό Θηβαίος» τοίς στασιά-
(οοσιν οίχοις έπιφο-.τών, λδγοις ειρήνης διακρίνείν 
τ«ς έριδας. 

Τδ νικ|ν αύτδν έαυτδν πασών νικών πρώτη καί g 
αρίστη ·τδ δέ ήττάσθαι αύτδν ύε/ εαυτού αίσχιστόν 
τε καλ κάκιστον. 

Αάμαχος έπατίμα τενά τών λοχαγών άμαρτήσαν-
τ· * τού δέ φήσαντος μηκέτι τούτο ποιήσει ν * Ούχ 
Ιπιν, εΐπεν, άν πολέμφ δις άμαρτείν. 

4 

ΑΟΓΟΣ ΚΖ'. 

Πβρϊ έΛτημοσύηις καϊ βύχοιίας *1ς χζωχαύς. 
Μακάριοι οί ελεήμονες, δτι αύτολ έλεηθήσονται. 

Γίνεσθε δμοκκ τού Πατρδς υμών τού έν τοίς ούρα-
νοίς, δτι τδν ήλιον αυτού ανατέλλει έπλ πονηρούς καλ 
αγαθούς, χάλ βρέχει έπ\ δικαίους χαι αδίκους. 

Προσέχετε τήν έλεημοσύνην υμών μή ποιείν |) 
έμπροσθεν τών ανθρώπων, πρδς τδ θεαθήναι αύτοίς · 
εί δέ μή γε, μισθδν ούχ έχετε παρά τψ ΠατρΙ υμών 
τψ έν τοίς ουρανοί ς. 

"Ος έάν ποτίση ένα τών μικρών τούτων ποχήριον 
ψυχρού μόνον είς δνομα μαθητού, αμήν λέγω ύμίν» 
ού μή άπολέση τδν μισθδν αυτού. 

Τότε έρεί 6 βασιλεύς τοίς έκ δεξιών αυτού * Δεύτε 
oi ευλογημένοι τού Πατρός μου, κληρονομήσατε τήν 
ήτοιμασμένην ύμίν βασιλεία ν άπδ καταβολής κόσμου» 
Έπείνασχ γάρ, καλ έδώκατέ μοι φαγείν * έδίψησα, 
και έποτίσατέ με. 

Πωλήσατε τά υπάρχοντα υμών, χαλ δότε έλεημο« 
*ν<ην. Ποι^αατε έαυτοίς βαλάντια μή παλαιού-

qaia homo gii et Dei opos. Peccatain eerie aciio 
eat, noa gubaiantia, idepqae ue opoe qaideui Dci 
eai. 

Pkiloni$. Pax tel oun magno damno conjuncta 
Qtilier bello. · 

Pax ex recia pnefectoram adniiaigiratione na-
scifur. 

Pai maxiaaam boirom tat» quod nuUus omuino 
moruiittm pneaiare poleai, aiquidem diviaum boc 
doiiunt e&L 

Cratetis. Cratea Thebanua iertur iaiuiliaa dis-
aideuu* adiiaae et pacificie verbis liice dire-
misse. 

DemceritL Seipsum viucere oroniuai \ictoria-
rum prinia et palcberrima; v&nci auiein a ^eipso 
et ttirpissimum et pesaimum esl. 

Lamachu Liaaucbus cuin queiudam mauipuli 
duclorero objurgarei peccaatero, illcqye respoadis-
sei, ae in reliqaum leropug uoa peccaluruui : Non 
liccl, iuquit» in bello bis pcccare. 

SLRMO Χ1Τ11 \ul. LVIl]. 
De eUemotuna el benefianlia in pauperes. 

Mauh* v. Beaii wiscricordeg, quoniam etipsi mi-
scricordiam conseqnentur. 

Estote simiies Palrl vestro coeleati, quoniam 
solem aaum oriri faeit aaper bouos ei malos, ei 
pluil guper jngtog ac iajustos. 

Operam dave ne elcemosynam vestram eoram 
bominibaa krgiamini» ut apectemini ab ipaia; sin 
aninua, mereedem ιιοιι 51 babelis apud Palrcm 
veslrum coelegtem. 

Ibid. x. Quicunqae dederil ad btbeudttin uni ex 
Diinimig iaiis calicem aqua? frigid» in nomine di-
acipuli, amea dico vobis, non perdel mcrcedcui 
aiiam. * 

Ibid. xxv. Tunc dicet rex his qui a dexlrig sibi 
eruat : Ventif, benedicli Palrig roei, poggidele 
regnum paraium vobig ab exordio mundi, Esurivl 
enim, et dedUUg mibi edcre; giiivi, et dediglig mibi 
bibere. 

Luc, xii. Vendila quac poasidelii, et dale cle* 
emogxuam. Parata vobia sacculos, qui A O O vcle-

file:///ictoria-
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raMxat, ibesaarum non uetlcietiieni i« eoalis, qm>'4 

fur ιιοη accedit, nequa tbiea corrumpii. Ubi er.im 
thfsaurus vealer cai, ibi et corvestruro eril. 

L K C . XIT. Dicebat aiilcm e( ei, qui se iuvitave* 
rat : Cum faeia praudium aut coenam, noli vocarc 
amicoa luos, ncque Tratres tuos, ueque cogiiaias 
l l l i i * , «IC. 

Ibid. xvi. Facite vobia amiroa ex mammona bi-
jusio, m cnui defeeoriits, recipiant vos in xteraa 
(abernacula. 

Act. xx. Bcitiius csl dare qttam accipcre. 
Luc. iu. <Jni duas tunicas liabet, conimonicec 

ϋοιι babcnli ; ei qui babei ciboe, similiter faciai. 
Rom. xn. Qtii impertit, id faciat in siinpliciiale; 

qui prsecat, in dili0enlki, qui miseretur, iu bila-
riiale. 

/ Cor. ix. Qui scinenlem facit parce, is parce 
inessurus esl. El qui senieiitem facll libcnter ac 
1 eiiigue largiendo copiose messurus est. Umts~ 
qui>que secuudutii propoeitum cordis, non ex ma-
lesiia aut necesaitaie ; nam bilarem datorem dili-
gil Deus. 

thbr. M I I . Bencficentise et coramunicalioiiis na 
obliviscanTtM: lalibus emm vicliime placeinua Deo. 

I Joan. iu. Qui beue facii ex Oeo esi. 
Deut. xv. Pauper non deerit in lerra; qunre 

pruxipio libi, ut large aperiaa raanus luas fralri 
luo pauperi, ei iudigeuU iu regione lua. 

Job xxix. Oculua aram caecorum, pea claudo-
ruiu, iguis invalidorum. 

Pml. cxi. Dissipavil, dedU pauperibus. 
Pro*. ιι. Elecmosyna et fides ιιοιι relinquaat l e ; 

feuspcndc eas a collo tuo, el inveuiee graiiam. 

Ibid. ui et xni. Ne parcaa benefaccre pnupcri, 
quando iu polesiaie lua fueril, unde juves eum. 
Ne dixeris, Alias rcdi, el dabo cras, ciiui babea 
quod largiaris. Nescis eniro quid posiridie flat. 

Jbid. xvi. Oivitiae propritf rcdiinere possuul aiii-
H»am boininU. 

Beneflceniia ci flde expianiur peccaia. 

1 Cor. ιχ. Hilareni datorem diugit Deus. 
Sirach. xxxr. In oiiini dalo bilari sis vultu. 
5 2 Ρη*· πι. Douuut bouiinis ditatat euai, et 

totifirmai eum coram magnaiibus. 
/*a. LVIII. Frange esurienti pancm luom, ct 

p.iuperes sine leclo indac in domum luam. Nudum 
ai videris, vestito : et domesiicos gencris tui ne 
despicias. Tunc erumpet tauquam aurofa lux lua, 
et incoiumiiag lua genninabit. Justitia anteibit 
faciem luam, et gioria Domini circamdabk le. Te 
clamaniem exaudiet Domiaus , el adhuc ioqucnli 
respondebit: En adsum. 

Et paulo po$t: Si porrigas esurtenll paneni tautii 
c i auiiiio, ei bomiucm affiictum saiiavcria, orictur 

MELISS.B SSi 
| μχνα, Ovfffaupov AvixXatirtov Ιν *Λς ούρανοϊς δπου 

κλέπτης ουδλν Ισχύει, ούδε σης Αφανίζει. Όποο 
γαρ έστιν δ Οησαυρδς υμών, έχε! χαλ ή καρδία υμών 
έσται. 

'Ελεγεν δ Κύριος τφ χεκληκδτι αύτδν · Όταν 
*οι{ς Αριστον f| δεΓχνον 9 μή φώνει τους φίλου; cov, 
μηδέ τους αδελφούς σου, ουδέ συγγενείς σου. 

Ποιήσατε έαυτοΐς φίλους έχ τοδ μαμωνα τνς 
Αδικίας, ίνα, δταν έκλίπητε, δέςωνται ημάς είς τα; 
αΐωνίους σκηνάς. 

Μχκάριδν έστι διδδναι μάλλον ή λαμβάνειν. 
Ό έχων δύο χιτώνας, μεταδοτω τψ μή ίχοντι· 

καλ δ έχων βροιματα ομοίως ποιείτω. 
Ό μεταδιδούς , έν άπλδτητι · δ προϊστάμενος, tv 

J σπουδ|5 * δ ελεών, έν ίλαρδτητι. 

*0 σπείρων φειδομένως φειδομενως χαί θερίσει, 
καλ δ σπείρων έπ' εύλογίαις έπ' εύλογίαις καλ θερίπι' 
Ικαστος χαθώς προαιρείται ή καρδία, μή ίκ λύπης 
ή έξ άνάγχης. Μλαρδν γάρ δδτην άγαπφ ό θεδς. 

Τής εύποιίας χαλ τής κοινωνίας μή έπτλανθάνε-
σθε* τοιαύταις γάρ θυσίαις εύαρεστείται ό «ίο;. 

*0 άγαδοποιών έχ τού θεού έστι. 
Ού μή έχλίπη ενδεής άπδ της γης * διατούτο έγώ 

σοι εντέλλομαι τδ (5ημα τούτο λέγων* Άνοίγων 
ανοίξεις τάς χείρας σου τψ άδελφψ σου τω πένητι, 
τψ έπιδεομένψ, τψ έπλ της γης. 

! Όφθαλμδς ήμην τυφλών, πους δέ χοιλών, έγώ 
ή μην πύρ αδυνάτων. 

Έσχδρχισεν, έδωκε τοίς πένησι. 
Έλεημοσύναι χαλ πίστις μή έχλειπέτωσάν η · 

άφαψαι δέ αύτάς έπλ σψ τραχήλω, χαλ ε'ύρήσ̂ ς 
χάριν. * 

Μή άχδσχη εύ ποιείν ενδεή, ήνίκα άν Ιχη ή χείρ 
σου βοηθείν. Μή είπης, ΈπανελΟών έπάνηκί, χαί 
αύριον δώσω, δυνατού σου δ ντο ς εύ ποιείν * ού γάρ 
οίδας τί τέξεται ή έ π ιού σα. 

Αύτρον άνδρδς ψυχής δ ίδιος πλούτος. 

Έλεημοσύναις καλ πίστει άποκαθαίρονται άμ ρ-
τίαι. 

Ιλαρδν δδτην αγαπά δ θεδς. 
Έν πάση δύσει ίλάρωσον τδ πρδσωπδν σου. 
Δόμα άνθρωπου έμπλατύνει αύτδν, καλ παριβυ-

νάσταις καθιζάνει αύτδν. 
Διάθρυπτε πεινώντι τδν άρτον σου, χαλ πτωχοΰς 

άστεγους είσάγαγε είς τδν οίκον σου. Έάν ίδης γυμ-
νδν, περίβαλε * καλ άπδ τών οικείων τού σπέρματος 
σου ούχ ύπ*ρδψει. Τύτε ^αγήσεται πρώϊμον τ6φώ; 
σου, καλ τά ίάματά σου ταχέως άνατελει, καί προ-
πορεύσεται έμπροσθεν σου ή δικαιοσύνη σον, χα* 
ή δδξα τού θεού περιστ»λεί σε * τότε βοήσει, καί ό 
θέδς είσακούσχταί σου, έτι λαλούντδς σου, έρεί, Ίοού 
πάρειμι. 

Έάν δψς π.ινώντι τδν άρτον σου έκ ψυχής aw, 
κχλ ψυχήν τεταπΐΐνωμένην έμπλήσης, το ς* άνατί/Λί 
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iv τφ α*4τε< τδ φώς σου, χαλ τδ σκότος σον ώς Α iii tervchris lux uia, cl Aei cMrgo lua slcul nteri» 
μεσημβρία, χαλ έσται δ θεδς μετά σον διά πάντα 
καλ έμπλησθήση χαθά επιθυμήσει ή ψυχή σου, καλ 
τά δστά σου πια νΟ ή σεται, χαλ Ιση ώς κήπος μεθύων, 
και ώς πηγή ύδατος, jj μή έξέλιπεν ύδωρ. 

Τάς αμαρτίας σου έν έλεημοσύναις λύτρωσα», καλ 
τας ανομίας σου έν οίκτιρμοίς πενήτων· 

Πυο φλογιζδμενον κατασβέσει ύδωρ, καί ελεημο
σύνη έξιλάσκεται αμαρτίας. 

Κλίνον πτωχψ άλύπως τδ οδς σου» χα\ άποκρίθη-
τι αύτψ έν πραΟτητι είρηνικά. 

Δδς τώ εύσεδεΐ, χα\ μή άντιλαβού τού αμαρτωλού· 
Εύ ποίησον ταπεινδν, χαλ μή δψς άσεβεΓ. 

Εύγκλησον έλεημοσύνην έν τοίς ταμείοις σου, 
και αύτη σε έξελείται έχ πάσης κολάσεως, χαλ 

dieg, ei Dcus perpetuo teeum erit 5 aaturaberig 
ex animi geateutia, et eaaa Ua aagtnabuntor, ac 
gimilu evades borto irriguo, el fonii cui rton deeat 
aqua. 

Dan. iv. Peceaia taa redime cteemogynie, el 
iniqtiitaies luaa corotniseraiione pauperam. 

EeciL ιι!. Aqua reatingait iailammaiain ignem, 
el eleemosytut expial peccata. 

Facilia csto ad aadieadma paopereiD, et oiwi 
manatieuidtue placida verba el reeponde. 

Ibid. xii. Largire pio, et peccalori ne socforrat. 
Benefaeias afflicto, aed nibil erogea in impiuro. 

IM. xxix. Inelude eleemogynam ceilig luia, Η 
Ipaa le ab ooini alflietione liberabit: el eouira 

υπέρ δόρυ αλκής χατέναντι εχθρού πολεμήσει υπέρ * boatem fQtius ta defendel quam valida baata, 
σου. 

Ό ποιών έλεον έν καιρψ θλίψεως, ώς νεφέλη ύετού 
έν καιρό) άβροχίας. 

Κρεϊσσον ποιείν έλεημοσύνην, ή θησαυρίζει ν χρυ» 
βίον. Ελεημοσύνη γάρ έχ θανάτου ξύεται, χαι κα
θαρίζει άπδ αμαρτίας. 

01 ποιούντες έλεημοσύνην έμπλησθήσονται ζωής· 
Μή άποστρέψης τδ πρόσωπον σου άπδ παντδς 

πτωχού, καί ούκ Αποστρέψει τδ πρόσωπον αυτού άπδ 
σού ό θεός· 

Κρείττον μυρίων παίδων πατέρα προσαγορεύε-
σθαι, ή μυρίους στατήρας Ιχειν έν βαλαντίω. Τά μέν 
γαρ χρήματα .καταλείψεις ενταύθα καλ μή βουλό-
μενος - τήν δέ έπι τοίς άγαθοίς f ργοις φιλοτιμίαν Q 
αποκομίσεις πρδς τδν Δεσπδτην/Οταν δήμος δλος έπλ 
τού κοινού χριτού περιοτάντες σε τροφέα καλ εύεργέ-
την, κα\ πάντα τά της φιλανθρωπίας άποκαλώσιν 
ονόματα, θεδς έσται δ αποδεχόμενος, άγγελοι εύφη-
μούντες, οί άπδ κτίσεως άνθρωποι μακαρίζοντες * 
δόξα αίώνιος, στέφανοι δικαιοσύνης, βασιλεία τών 
ουρανών, άθλά σοι έσται. 

Σκορπιζόμενος δ πλούτος καθ' δν δ Κύριος υποτί
θεται τρόπον, πέφυκε παρα μένε ι ν · συνεχόμενος 
δέ, άλλοτριούσθαι· Έάν φυλάσση, ούκ έχεις * έάν 
δέ σκορπίσης, ούκ απολέσεις. Έοκόρπισεν, έδωκε 
τοίς πίνησιν. 

Καλδν έντάφιον ή ευσέβεια. Πάντας περιβαλό-
μενος άπελθε * οίκείον χόσμον τδν πλούτον σου ποίη
σον, Ιχε αύτδν μετά σεαυτού * πείσθητι καλώς συ μ- ρ 
δούλψ τψ άγαπήσαντί σε Χριστψ, τφ δι* ημάς 
^τωχε^σαντι, ίν' ημείς τ} εκείνου πτωχέ ία πλουτή-
σωμέν. 

"Κλεός έστι πάθος, έπλ τούς παρ' άξίαν τετα-
πϊ'.ν ω μένους παρά τών συμπαθώς διατιθεμένων γι
νόμενων. 

ΟύδενΙ τών πάντων ούτως ώς έλέψ θεδς θεραπεύτ-
ται, δτι μηδέ οίκειότερον άλλο τούτου θεψ, ού έλεος 
κα\ αλήθεια προπορεύεται. 

Δδς τι θεψ χαριστήριον, δτι τών εύ ποιείν δυνα
μένων έγένου, άλλ' ού τών εύ παθείν δεομένων * δτι 
μή βλέπεις είς άλλοτρίας χ3ίρας, άλλ* είς τάς 
σάς έτεροι. Πλούτησον, μή περιουσία μόνον , άλλά 
χα\ εύσεβεία. Μή μόνον τδ χρυσίον, άλλά χαλ τήν 

1Μ. χχχν· Miaaricors afflictionis leaipare airai» 
lia eet pluvioaae nabi iu magua aiccitaie. 

Tobke xii. Satius est misei icordiara exercero, 
quaro aurum congerere ; eiquidem a morte liberat 
«u&ericordia, et exporgal a scqjere. 

Qui Diisaricordiam praslant, aauahanUir vita. 
fJe averiae faciem luaro ab ullo paupere, et 

Deus quoque faciem suarn a te non avcriet* 

BaniiL aleliua eel tunamerae prolit palrem vocari, 
quam sialeres innumerot babore ia loculia. Pecuniaa 
enin hte vel invitua reiinquea; gloriam vero bono-
nim operum deferes ad Dotoinum; et cam lotus 
populus apud commaiiein judieem te circamdantes 
appdlaveriat suum aliorem, benefactoreat, et om-
nibua benignitali propriia nomiaibue, Deita erii qui 
te snscipiet, augeli coilaudabuat, el hominetf a 
condito mundo beatum te pnedicabant: ibi aeierna 
gloria, corona ju&liiise, el regiium co&tate, prae-
roium luuni eiit. 

Si diviliae epargantur eo modo qaem Dcus prav 
acribit, remanere solent: sia reiiaeantur, alienari. 
81 cuatodias, non 5 3 babes: ei vero diasipea, noa 
perdes; c Disaipavit, dedit pauperibus (PtaL 111)· > 

Pulcherrimom funusaat pietas. Gam Offlnes ve-
eiieris, discede; para tibi ex dmtiis tuis oriiaiuin 
propiiuoi, ut opes luas lecum babeas , obseqaiior 
op&imo cooauliori Chriaio, qui le ditaxit, qui prapier 
nos pauper fuii, ui noa ex ejia paupertate dita^ 
reinur. 

Misericordia est affecius, qul fic coro aliqaia 
aniino commoveiur erga afflicios indigne. 

Theologi. Deue misericordia maxkne omaiuni 
eoliiur, nec aliaa quisquain, Deo familiarior, quaai 
ille quem misericordia el veritaa aniecadaot. 

Graliludiais aliquod specimen Deo exhibeag, 
quod le fecerit unaro illoram qui benefieta prse-
atare poasuat, noa aulera qui opug babenl ac<i-
pere : el qaod non hispiciendai libi alien» maoua, 
ged aliig lux. Dites esto, noa golum opibng, aed 
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etiam piatata. Ne solam aufi, sed inauper virtutis Α άρετήν γίνου τού πλησίον τιμοώτχρος, Ικ του φα. 

χρηστότερος. Γβνου τό) άτυχούντι δεδς, τον poeaeeakKae alios aitttcellas, eihibendo le probio-
rom et benigaioret*. Hena 0*10 calamiieaU, Del 
Hiisericordiaxi imiianda : niliil enim beneficemia 
dmnius ia liominem cadit, Misericordiam tuam jt* 
nox qaidem intercipial; ne dixeris, Alias redi, et 
in craeiiniim dabo, ne quid forle accldai later pro-
pogilum luum ei beneflcium, onde impediatur. 

Nudum si videris, vestito, honorans imxnoriaJa 
taum iadttmantum, quod esi Cbristua. Nam qool-
quoi in Christo baplixaii aamua, Chrirtam ia~ 
daimoa. 

Bencfici eilole el liberalea, non ex superflais ro-
twia, aod eliam usui veatro coniiiiodfts. Eteaim 
Dcam luagiadetecui ipaa largitio, qaatn ajoa copia 
vel magohudo. 

Pitfcberrime hoc et benignissime Deua foeil, 
quod nan ex preiio rei dat», aed offereniis facul» 
tale et amino, donuw miimat. 

β Benignoa esse ao differaa, |ged naoe eeio t nea 
idco quia preiii awnma ie deslittiU, totam relin» 
qnas libaraHiaiem; aed partem re ipsa pratales, 
pariem anini prompiitadiac aui propotito in ρο· 
(Ucrum. 

Bonum est aliquid tineis et invidia sobtrahere. 
Ctuislo debitor esae malis, quam dtnnia poosidere» 
Qut ctiaro pro panis frusto regnum doaat. 
Cbrt&lum legia, Ittitrieque, pauperem nulriaaa* 
Reltclia ounybus Cbrislotn tibi aolaaa oompara. 
Bislribuiaf anhn ee alienos pecaiM». 
5 4 0&°Α 6 1 0 0 9 1 *** Ρ 1 " ^ tamen largiie. 
AA ai Ββ boc qtudem, saperOui* tanien erogaudia 

eslo piua. 
Pauper nccesait, et oiSiil coutecutui abivil. 
Metoo, Cbrisle» ne el ego manu tita cadato. 
Nain quod quU non" dedit, accipere eiiam noa 

fpcrcl. 
Nc iuqiiiraa solliciie, qrna largitione digaus aiil 

ladignua aiu Mulio mcliua enim est propter digaos 
indigaie quoqac porrigorfi, quain digaos fcaudare 
prae nietit ei suspicione indjgitorum. 

Praeatat coni^rre quamquc quod facallalia eat 
su«, quam proraas defloere. 

Mageum calamilo&o remedium est mieericordia £ 
ex animo cellata : et genuina eondoleaceniia mallo 
leviorem i*ddii calamUatem. 

Pauparias non inipedil eleemosynam: idqiie ie^ 
otatur vidaa i lb, qute qaadranlein elargita, caeteris 
tqjam qui uiulu erogaveranl praelaia e*l(Mare* xn). 

Magna fis esl eleemosyn-s. Siquidem auiritores 
auoa niulla eum liducia io regnum caelorum intro-
ducil. Noia esl eiikn janitoribue eoeii qni tbalamt 
fores caslodiuui: ueque nota solum, eed etiaro ve-
iierabilia: ei a qniboscunque ae bonoralam cogtio-
verit, illog confldeftfter iatroducet. ^aiu si Deum 
io terraia dedaxii, et bomiuem tieri pcrsuaalt, 
«IOUUO magis bomiiiein in coelum addiicere poteri**' 

vfytat 
Ιλβον Her/5 μιμούμενος · οΰ&ν γάρ ο5τοκ 6ς xk rA 
«coittv άνθρωπος ίχει θεου. Μή βιαχοψάτ* οοο 
μηδέ νΰξ τδν Ιλεον * μή εΓπης, Έπ«νελθων έπάνηχε, 
παλ αύριον δώσω, μή τι μέσον γένηται της δρμής 
χαλ τής ευεργεσίας· 

Έάν Γδης γυμνδν, περίβαλε τιμώ*/ τδ σδν ένβν· 
μα τής αφθαρσίας, Χρίστος δδ τοΰτδ έστιν * επειδή 
δσοι είς Χριστδν έβαπτίσθημεν, Χριστδν ένεδυσέ-
μεδα. 

"Έστω τδ άγαθδν δμών έχ τής χρείας, μή τού 1» · 
ρισαεύματος, ν Η μάλλον χαρκοφορία θ·δς ευφραί
νεται ή πλήθει της είσφοράς χαλ μεγέδει τής kxi* 

Β δδαιως. 
Τδ χάλλιστον χαλ φιλανθρωπδτατον, δτι μή τ) 

άξίφ τού δεδομένου, τή δέ δυνάμει χαλ τή δια-
θέσει τού χαρποφορούντος μετρεί βεδς τήν έπίοο· 
σιν. 

Μή άναμχίνης γανέσθαε χρηστδς, αλλ* ήδη γενβΰ· 
μηδ' δτι τής αξίας λείπει, τδ πάν έλλίπης1 άλλέ 
τδ μέν «ίσένεγχε» τδ δέ προθυμήθητ;. 

Καλόν τι άπδ σητών ά ρ πάσα ι χαλ του φθόνου. 
Χριστδν χρειαστεί μάλλον» ή τά πάντ* Ιχειν, 
"Ος χαλ βααιλείαν χλάαματος χαρίζεται. 
Χριστδν σκέπεις τρέφεις τε τδν πτωχδν τρέφνν. 
Πρδου τά πάντα, χαλ Χριστδν χτηααι μόνον. 
ΕΙ γάρ μεριστής χρημάτων άλλοτρίων. 
Εί δ* ού θέλης τά πάντα»δδς τά πλείονα· 
£ 1 δ* ουδέ τούτο» τοίς **ρισσοίς εύσέδχι. 

Πένης προσήλθε ν, είτ* απήλθε μή τυχών. 
Αέδοιχα, Χριστέ, μή χάγώ τής σης χερδς πέσω, 
"Ο γάρ τις ούχ Ιδωχε, μηδ' ΐλπιζέτω λαβείν· 

Μή δοχιμασίαν ζήτει τού διδομένου δστις άξιος, 
χαλ δστες ού· Πολλό) γάρ βέλτιρν διά τούς άξί«κ 
δρέγειν χαλ τοίς άναξίοις, ή τούς άξίους Αχοστερβίν 
δέει τών αναξίων, 

Κρείσαον τδ χατ^ δύναμιν είσενεγχείν, ^ τδ χ|ν 
έλλιπείν. 

Μέγα τψ άτυχούντι φάρμαχον έλεος άπδ ψυχής 
εισφερόμενος· χαλ τδ συναλγείν γνησίως πολύ τι 
χουφίζει της συμφοράς. 

Ούχ έστι χώλυμα πρδς έλεημοσύνην πενία * χαί 
μάρτυς ή χήρα ή τά δύο λεπτά βαλούσα% χαλ τούς 
τά πολλά χαταθέντας ύπεραχοντίσασα. 

Μεγάλη ή τής ελεημοσύνης Ισχύς. Μετά πολλές 
γάρ εισάγει της πα^ησίας τούς αυτής τροφίμους 
είς τήν βασιλείαν τών ουρανών. Γνωρίμη γάρ έστι 
τοίς έν τψ ούρανψ πυλωροίς, τοίς τάς δύρας χατέ-
χουσι τού νυμφώνος· ού μόνον δέ γνωρίμη, άλλά χα>. 
αίδέσιμος, χαλ ούς άν έπιγνψ τετιμηχδτας αύτη , 
μετά πολλής ε ί σάξει τής πα^ηβίας. Εί γάρ τδν θ,δν 
•ίς τήν γήν χατήγαγε, χαλ έπεισεν άνθρωπον γενέ
σθαι, πολλψ μάλλον άνθρωπον είς τδν ούρανδν άν> 
γαγείν δυνήσετα% 
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Ημείς έαμχν κύριοι του τδν βεδν έλαηβαι ημάς, i 

αδτδς ήμίν τούτο έχαρίσατο · έάν άξια έλέβυς ιτροσ-
άγωμεν, έάν άξια φιλανθρωπίας τής παρ* αυτού, 
ελεήσει ημάς 6 θεός · έάν δέ δαύτους μή έλεώμχν, 
τΙς ημών φείαεται; Έλέησον τδν πλησίον, χαλ 
έλεηθήση wap' αυτού τοΰ θεού. Μείζων ή ελεημο
σύνη έστλν ή είς τούς αμαρτωλούς ή είς τούς δι
καίους. Ελεημοσύνη γάρ τούτδ έστι, ού τδ τούς 
χατ*>ρθωχστας, άλλά τδ τοδς ιτεπλημμιληκδτας 
ίλεείν, 

Ουχ ούτως επαίνων άξιο; δ μέγαν υποδεχόμενος, 
ώ; ό τδν οίχτρδν χαι ταλαίπωρον, Κα\ δ μέν τον 
θσυμαστδν χαλ περιφανή δεραπεύων πολλάχις χαί 
πρδς ανθρώπων έπίδειξιν τούτο έποίησε * δ δέ τδν 
απε^όιμμένον χαλ άπιγνωσμένον διά μόνην τήν έν- j 
τολήν του θεού τούτο εργάζεται. 

Ελεημοσύνη «έσης άπηλλαγμένη αδικίας εστίν · 
αδτη πάντα ποιεί καθαρά. Τούτο χαλ νηστείας 
Ρέλτιον χαλ χαμευνίας, καίτοι γε εκείνα μοχθηρό
τερα χαλ έπιπονώτερα, άλλ* αύτη χΐρδαλχωτέ-
ραχίωτίζει ψυχήν, λεπτύνει, καλήν χαλ ώραίαν 
xoisL 

'Αμήχανον, χάν μυρία χατορθώσωμεν αγαθά τής 
ελεημοσύνης χωρλς, έπιδήναι τών τής βασιλείας 
χρεΟύρων. 

Εκείνα μόνα χερδήσομεν, δσα άν εκεί προπέμ-
ψωμεν* έχεΤνα μόνα έστλν ημέτερα, δσα τής ψυχής 
έστλ κατορθώματα, ελεημοσύνη χαλ φιλανθρωπία. 
Ού γάρ δυνατόν χρήματα λαδόντα άπελθείν · μαλ- t 
λον δέ χαλ προπέμψωμεναύτά, ώστε ετοίμασα ι ήμίν 
σκηνήν έν ταϊς αίωνίαις μοναίς. 

"Ελεημοσύνης χωρλς άκαρπος ή ψυχή. Πάντα 
ακάθαρτα ταύτης χωρλς, πάντα άνόνητα. Τούτα 
έστιν ψ έξι σού σθαι δυνάμεθα τψ θεψ, τδ έλεείν καλ 
οίκτεί ρε ιν. Όταν όνν τούτο μή έχωμεν, τού παντδς 
άπεστερήμεθα. Ούκ εΐπεν, Έάν νηστευσητε, δμοιοί 
έστε τψ Πατρλ υμών. Ούχ εΐπεν, Έάν παρθένε ύ-
σητε. Άλλά τί ; ι Γίνεσθε οίκτίρμονές, ώς δ Πατήρ 
υμών δ έν τοίς ούρανοίς. Έλεον γάρ, φησί, θέλω, 
κα\ ού θυσίαν. t 

Tflv βουλόμεθα τυχεέν «αρά τού θεού, τούτων 
πρότερον μεταδιΙόναι τοίς «λησίον δφείλομεν. "Αν 
θέ τούς πλησίον τούτων αποστερώ μεν, πώς τυχείν 
αυτών βουλόμεύα; t Μακάριοι, ο/ησλν, οί ελεήμονες, 
ότι αύτολ έλ*ηθήσονται. t Άνέλεος δέ ή χρίσις τό> 
μή ποιήσαντι έλεος. 

Έκτεινόν σου τάς χείρας μή είς τδν ούρανδν, 
άλλ* είς τάς τών πενήτων χείρας. Έάν είς τάς τών 
πενήτων χείρας έκτε (νης τήν χείρα, αυτής ήψοι τής 
κορυφής τού ουρανού* δ γάρ έχεί καθήμενος λαμ
βάνει τήν έλεημοσύνην. "Αν δέ άκαρπους άνατείνης, 
ουδέν ώνησας * ού γάρ έν τή έκτάσει τών χειρών, 
ουδέ έν τψ πλήθει τών βημάτων, αλλ* έν τοίς Ιργοις 
τδ Ιπακούεσθαί έστιν. Άκουε γάρ τού προφήτου λέ
γοντος, < *0«αν τάς χείρας υμών έκτείνητε, απο
στρέψω τους οφθαλμούς μου άφ* υμών χαι έάν πλη-

RS L SBRMO XXVII· 8Τ0 
Penes nox aham.eat nt Dens misereatar nostr?, 

Ipse nabia lisnc graiiam condonavii. Nerope si 
offerimut ei qaae miearicordia el beaignitatc ejas 
indtgna non slnt, mUerebltar nosiri: tl vero nos 
milla noslr! misericordta langimur, quig nobis 
parcet? Miserere proxlmi, et misericonlhm a Dro 
consequertg. Major est quxpeccaloribus exbibeiur 
misericordia quam quae justis. lloc enim iuiseri · 
cordia est, nou illorum qui rede egerunt, sed qui 
dctlqueruni, misereri. 

Noa iui laudaadug est qui magaum aliqoeai 
Buscipit, ui quam miscrum et srumiiosum. fit qai 
colil bouiiaem prsesiaiiUm et claruai, s«pa ad 
oaienlaiiooam coram bomiiHbus id facil: qni vero 
abjcciuin et de$peraiam curat, propier aoluiu Dttf 
praeccptum id agil. 

Miaarieordia expert est omnia stelerls : omnia 
raddit puro. Ikec ei Jejuoio et cubHa aeper bamo, 
qaajnv» moleetioribua magisqne aeerbie roalior eai 
irtpote rjtilier; haee animam eotorat, aubtilen, paj-
thram ei formoeam dfieit. 

Ad regni vesttbula accedere neqnaqnam Hcet, 
quanrvis innumera, sed absque 5 5 misericordia9 

peregerhnus bona. 
llla tula lucrabiiour, quae praniserinoiis illuc: 

llla sola*nostra suat, qua? bona opera anima» di-
cuntur, miaericordia et beoigniiaa. Noa enim Iicet 
acceptis pecuniis abire : agedoro igitur eas prav 
mitiamus, ui pareroae uobis ubernacolaro ia aeieruis 
babilalionibua. 

Anima aine mtaerlcordia aiarUia ett. Suae hac 
omnia impura suhl, oiania inuiHia. Hoc illod eai» 
qao Deo aiiaile» noe efadere Ucei, aileererU in-
quam, et coudolere. lloc niai babeaiaua, privaii 
sumus omnibus. Cbrialua noa dixil : Si jeiuoeUi, 
aimilas <riiia Palri vetlro, aeqae .81 caaliuiem 
tueamini. Qaid igUur ? c Esioie miaerkardee siaot 
Paier vester coeleaiis. Misericordtaui eaim» laqait, 
volo, ei non eacrificiam. » 

Qtjax a Deo coaiequl capieue, ea priaa coromu-
bicai« debcmaa proximis* At ai proximoa fraude-

^ mus eis, quoaaado nos eadem conaeeutaroa apere-
mas? t Beaii, iaqail, mtstrieorde*, qnoniain ap»i 
«isericordni» eQBaeqaeounr. 1 hnmieariaofi auftam 
jitdiciun Uli coniittget qoi miaarieatdiam IMXI 

exercoerik 
Extende manai tuas, non in coelum, sed in ma-

nus pauperuin. Si manona ia pauperia manus te« 
leaderls, ipeum coeli vcrlicem aulgiati; nani qui 
illic sedet, cleemosynara accipil. Si vero vacuaa 
extenderia, nihil profeciali. Noa enim in extcnaione 
manauin, neque in verbomm moltiiudine, sed in 
ipsis operibus silum est ul exaadiaria. Audi eniai 
propbetann dicentem: 1 Cam extenderiUs manus 
vesiras, averiam oculos meoa a vnbis: ti si eopiosi 
fuerilts in deprecando, non exaudiam voe. Quin 
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polius j»:dicalc piipilUm aflltCtO, cl cattftam vidpae Α Ούνητε τήν βέηστν, ούχ είσαχούσομαι. Κρίνατε 8V 
promovete, cl disciie qtjod boBum eai facere. t 

Nisi essent patiperes, non Uim multa poccata 
abMerentur. Pauperoa nobis vulnerum nostrormu 
medici sunt: rcmcdia oobi« porrigiml manus suaa. 
Non adeo medicus cxlemfens ntaiius ct iinponcas 
pttarmaca sanaiionem eflioil, qtiam pauper maniia 
eitendens, et quae porrigimua accipiens, abstersio 
est malorun nostrorum. Expendi argenlum, siniul 
eiiam peccala foraa abierunl; lales etiam eacerdotes 
cfaniv de qalba* acripiom eet: ι Peccata populi mei 
eometfuni. ι 

Ca*us ntlsericordiam consecnlui tn regniim coe-
lorum ducere novii: et quamTia ad parfetes of-
frndens, el incidcns in foveas, dncem sc prjtstat 
asc«nsionie in coelum. 

Quid irtistra laboraa, ο dWee, res patipernm in 
tbeaauria luta recondens? Cur indtgnariapetentibuft 
ilJie (anquam 5 6 «*e 1 ( 1 0 expendae? Boaa paterna 
pelqul, non tua9 quse Ubi commissa euiu ipeonim 
gralia, nou lecum nala. Da qtiae accepisti, et uauoi 
corum libi concessum iu lucro ponas. Salis est tibi 
quod darcnojt accipcre desiinatua sia. 

Nihil iia graiwn est Deo, quam eleemosyna, 
Quare sacerdoles antiquo ritu iuungebantur olco, 
sicnl et propbeisc; divinac namque cbaritatig sywbo-
)um cred< balur olcum, Qui qnidem oleo ungeban* 
lur, qiiia Deum miseret hominum. Α niiscricordia 

μάλλον ορφανό) χα\ ταπεινφ, χαλ δικαιώσατε χήραν, 
χαλ μάθετε χαλδν ποιείν. > 

ΕΙ μή πένητες ήσαν, ούχ αν τδ πολύ τών αμαρ

τημάτων ώπετέμνετο. ΤατροΙ τών τραυμάτων ε!σλ 
τών ημετέρων οί πένητες* φάρμακα ήμίν παρί-. 
χουσι τάς αυτών χείρας. Ούχ ούτως, Ιατρδς χείρας 
έχτείνων χαί φάρμακα έπιτιθε\ς, τήν Ιατρείαν πα
ρέχει, ώς πένης, χείρα έχτείνων χαλ τά παρ* ημών 
λαμβάνων, ΙκμαγεΤον τών ημετέρων έστ\ κακών. 
"Εδωκα τδ αργύριο ν, συνεξήλθε κα\ Αμαρτήματα. 
Τοιούτοι κα\ οί Ιερείς, περί ών γέγραπται, ι 'Αμαρ* 
τίας λαού μου φάγονται, ι 

Τυφλδς οΤδεν ελεούμε νος είς ουρανών βασιλεία* 
g χειραγωγεί^· καλ τοίχοις προσκρούων, χαλ βόθροι; 

Ινολισθαίνων, ούτος δδοποιδς γίνεται της είς ούρανδν 
Αναβάσεως. 

Τί ματαιοπονείς, ω πλούσιε, τά τών πενήτων iv 
τοίς σοίς θησαυροί; αποκρύπτω ν; Τί αιτούμενος 
παρ' αυτών αγανακτείς ώς οίκοθεν άναλίσκων; Τα 
πατρώα θέλουσιν, ού τά σά, τά έγχειρισδέντα σοι 
δι' αύτους, ού μετά σού γεννηθέντα. Ά έλαβες δος, 
χα\ τήν χρήσιν χέρδανον. Άρχεί σοι δτι διδονζι, οδ 
λαμβάνειν Ιτάχθης. 

Ουδέν ούτως ευφραίνει τδν θεδν, ώς ελεημοσύνη. 
Αιδ οί Ιερείς χατά τδ παλαιδν έλαιον έχρίοντο. χαλ 
οί βασιλείς, καλ οί προφήται. Τής γάρ τοΰ θεού φι
λανθρωπίας είχον σύμβολον τδ έλαιον. Επειδή έ 
θεδς ελεεί τούς ανθρώπους καλ φ ιλανθ ρω παύεται, 

enim sacerdotii intium.Igilur reges qnoque oleo Q διά τούτο έλαίφ έχρίοντο.Καλ γάρ τήν ίερωσύνην 
ungtiebanlur. ι Omnium euini (inqnii) misereri de-
bes,cum possis omnia. ι Nemp« boc ipsuin, misorerl 
dico, propriitia esl principatu?. Cogita quod man-
tfus per niiecrirordiam conatitutiis eil, et iniilare 
Domiuum. Ilnericordia ttotnirtls in proxiiniim 
auitm, Domini autetn in omnes bomfnes exiendttur. 

Nlhil taia similes Deo reddit, qmm ad veniam 
insprobis ac injuriosis dandam paratuai esae. 

Greg. Nyst. Misericordia csl voluntaria Irieti-
lia ex alienie malis producta. 

Clemtnti*. Facile posset Deus neminem facera 
pauperem, %?ά Ha beneficentiae angam adimerei, 
uec amplius vellet aliquia condolere. Nunc vero 
alii alioriim graiia vel divitcs vel egeni auai, ul 
locua ei maieria beneficunli» suppalat. 0 

Philonk. Talem le famulis luit pntbe, qaalem 
libi Deom opias. Audiemur enim a Deo, sicul noa 
autUmuft, ei aspiciamur ab ipso ut noa aspicimua. 
Afferamus igitur misericordiaai pro misericordta, 
u( pro siniili eimile adipiacamur. 

Democr. Hospitibus et egenis iippertire de rebita 
luis. Nam qui non dat indigenli, nec ipse accipiet 
cum indigebil. 

Pitucas injuriain pasaus a quodaai cuin illum 
puaiendi poiealateui baberel, dimisil, inquieoe : 
Venia welior esl vindicla: b«c enim bcliaiai est 
ingenii, illa mansueti, 

Pkilhtiouis. Ex percepto dolore condolere diacas; 
oaui c( tlbi aiiua qui doluit, condoJebit. 

άπδ ελέους έποίησεν. Κα\ οί βασιλείς έλαίφ έχρίοντο. 
ι Ελεήσεις γάρ, φησ\, πάντας, δτι πάντα δύνα* 
σαι. » Τούτο γάρ αρχής ί?ιον, τδ έλεείν. Έννίητιν 
δτι δι' έλεον δ κόσμος συνεστάθη, καλ μίμησαι τ·ν 
Δεσπότην. "Ελεος άνθρωπου έπλ τδν πλησίον αύτοΰ, 
έλεος δέ Κυρίου έπ\ πάσαν σάρκα. 

Ουδέν ούτως δμοιοί τψ θεψ. ώς τδ τοίς πονηροί; 
χαλ τοίς άδιχουσιν εΐναι συγγνωμονικόν, 

"Ελεος έστιν εκούσιος λύπη άλλστρίοις κακοίς συν* 
ιστάμενη. 

Αυνατδς ήν δ θεδς ποιήσαι μηδένα πένητα * άλλά 
τδ εύ ποιείν περιηρείτο, συμπάσχε ι ν ούδεις ήξίου. 
Νυν δέ αλλήλων ένεκα καλ εύπορου με ν χαλ άπορον-
μεν, ίνα τόπος γενώμεθα *HJ εΰποιία. 

Τοιούτος γίνου περλ τους σους οΙχέτας, οίον εΰχη 
oot τδν θεδν γενέσθαι. 'Ως γάρ άκούομεν, άκουσθη· 
σόμεθα ύπδ τού θεού " χαλ ώς δρώμεν, όρβθησόμιΒι 
ύπ* αυτού. Προσενέγχωμεν ούν τού έλέου τδν έλεον, 
ίνα τψ όμοίψ τδ δμοιον άντιλάβωμεν· 

Ξένοις μεταδιδου, χαλ τοίς δεομίνοις, έχ τών Ιόν
των. Ό γάρ μή διδούς δεομένψ ουδέ αύτδς λήψεται 
δεόμενος. 

Πιτταχδς άδιχηθελς ύπό τίνος, καλ έχων έξουσίαν 
αύτδν χολάσαι, άφήκεν, είπών * Συγγνώμη τιμω
ρίας άμεινον. Τδ μέν γάρ ήμερου φύσεως έστι, τέ 
(έ θηριώδους. 

Έκ τού παθείν γίνωσχε τδ συμπαθείν» Καί οο* 
γάρ άλλος συμπαθή σεται παθών. 
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βερί φειΒωΛωτ καί άμεταδότωτ, καϊ έΛεημοσύ-
την μή ποιούντων. 

Ούα\ ύμίν, γραμματείς χα\ Φαρισαίοι ύποχρι-
τα\, οτι άποδεχατοΰτε τύ ήδύοσμον, χαλ τδ άνηθον, 
χαί τον χύμινον, χα\ άφήχαίε τά βαρύτερα τού 
νόμου, τήν κρίσιν χα\ τδν Ελεον. Ταύτα δέ Ιδει ποιή-
οαι, κάκείνα μή άφιέναι. 

ΕΕδοτι χαλδν ποιείν, χαλ μή ποιούντι, αμαρτία 
αύτψ ίστιν. 

ΤΙ κρίσις ά ν ίλεως τψ μή πκήσαντι έλεος. 

Τά σπλάγχνα τών άσεδών άνελεήμονα. 
Έστιν ά^ωστία, ήν είδον ύπδ τδν ήλιον, πλού

τον φυλάσσαμε νον παρ* αυτού είς χαχία ν αυτού * 
xa\ άπολείται δ πλούτος έχεΤνος έν περισπασμψ «ο- Β malorum pervershale 
νηρών. 

Έστι πλούτων άπδ προσοχής χαλ αφιγγίας αυτού* 
χα\ καταλείψει αυτά έτέροις χαλ άποθανείται. 

De parch et illiberalibtis% et eleemosynam non fa~ 
eientibus. 

Matth. xxiii. Y , T vohis, Scriba et Pbarisaei by-
pocrilae, quoniam decimalig mcnlham, anetbum, el 
cymiaum, ei quae graviora sunt in lege negligitfo, 
judicium scilicet et misertcordiam : oporlebat 
autem baec facere, et illa non omiuere. 

Jac. iv. Qui tciens bonum facare non facit, 
peccat. 

Satomonis. Immigericorg judicium experielur qui 
misericordiam non fecit. 

Prov. xi i . lmpiorum viscara misereri neaeiunt. 
Eccle. v. Vitium est quod vidi sub aole, divilias 

caslodtri in malum domiui eui: et illae pertbuni 

Ό συνάγων άπδ ψυχής αυτού συνάγει άλλοις· 
χοΑ έν τοίς άγαθοίς αύτου τρυφήσουσι πολλοί. 

Ό πονηρδς έαυτψ τίνι άγαθδς Ισται; Τέχνον, 
χιΟ* δσον έχεις, εύ ποίει σαυτψ. 

"Αχουε, άνθρωπε, Σολομώντος * μή εΓπης, Έπαν-
ελθών έπάνηχε, χαλ αύριον δώσω, δυνατού σου 
δντος εύ ποιείν. Ού γάρ οιδας τί τέξεται ή έπιούσα. 
1Q ποίων παραγγελμάτων ύπερορφς, χαλ χατηφής εΤ 
χαί δυσίντευχτος, έχχλίνων τάς απαντήσεις, μή πού 
τι χα\ μιχρδν άναγχασθής τών χειρών έχδαλείν! ^ 
Μίαν οΐδας φωνήν, Ούχ έχων ουδέ δώσω, πένης γάρ 
είμι. Πένης εΐ τψ δντι παντδς αγαθού, πένης πί
στεως είς θεδν, πίνης ε! φιλανθρωπίας, πένης έλ· 
τίδος. Σνμμεριστάς ποίησον τών σητών τούς αδελ
φούς σον * πλεονεξίας είδος χαλεπώτατον, μηδέ τών 
φθειρομένων μεταδούναι τοίς ένδεέσιν. 

Ούχ ήλέησας, ούχ έλεηθήση · ούχ ήνοιξας τήν 
οίχ'αν, άποχλεισθήση τής βασιλείας * ούχ Ιδωχας 
άρτον τψ πεινώντι, ού λήψη τήν αίώνιον ζωήν. 

Αείςον, άνθρωπε, τά έργα, χαλ άπαίτει τούς μι
σθού;. Ούδελς μετά τδ λυθήναι τήν πανήγυριν πραγ
ματεύεται, ουδέ μετά τούς αγώνας έπανελθών 
στεφανούται · ού τοίνυν μετά τήν τελευτήν εύσεδεί. β demum pius eaae velis. 

5 7 SiroiA. Est aliquig dives per curam et 
anxietalem suam , et relinquet opcs aliis, at mo-
rielur. 

Qui colligil animam suam defraudaas, colligit 
aliis : et in bonis ipsius mulli deliciabuntur. 

Malus gibiipgi, cuir.am erilbonaa? Fili , quoad 
poiee, benefac tibi ipsi. 

BasiliL Audi, ο boroa, Satonionem : ne dfcag : 
Revenere alias, et cras nbi dabo, cum posaia be-
neficiujn prseslarc; nescis enim quid crasiiaua dies 
pariat. Ο quaa praecepla contemnis, el trisiUiam ae 
gravitatem pr* te ferg, declinana obvios, ne quid 
eliam uiodiciim expendere cogaris 1 Unam baue 
vocem aosii, Gam niliil habeam, nibll dabo; pauper 
cnim sum. Atqui vere pauper es et inops omnia 
boni, inopa fldei erga Deum, inopa bcnigaitatis, 
inops spei. Quin iraperUna frairibua tuis ea' quas 
aliier a tineis erodeniur Τ Pesaimuro istud avari-
lise genus eet, na corruplioni quidem obaoxia 
indigentibus comniunicare. 

MUeriua non es, nmericordiam oon conseqno-
ris; non aperuixli dotaum, excladeris regno; non 
dedisli panem egurienli, non acciples aeternam \ \ -
tam. 

Ostende, ο bomo, opera, et pete mercedem. Nemo, 
aolaiis jam nundinie, negoliatur, neque post certa-
inina reversus coroaatar. Ne igitur poat moriem 

'Αξιόν σοι τής σποράς τδ θέρος. Πιχρίαν έσπει
ρες ; δρέπου τά δράγματα. Τδ ανηλεές έτίμησας ; 
ίχε δπερ ήγάπησας. Έφυγες τδν έλεον; φεύξεταί σε 
δ έλεος. Έβδελύξω πτωχό ν ; βδελύξεταί σε δ δι* 
ημάς πτωχεύσας. 

ΛΟΓΟΣ Κθ*. 
Περϊ ευεργεσίας καϊ χάριτος, καϊ αχαριστίας. 

Εΐπεν 0 Κύριος , "Οταν ποίησης Αριστον ή δεί-
τνον, μή φώνει τούς φίλους σου, μηδέ τούς αδελφούς 
σου, μηδέ τούς συγγενείς σου, μηδέ γείτονας πλου
σίους, μήποτε χαλ αυτοί σε άντιχαλέσουσι, χα\ γέ-
νηταί σοι άνταπδδομα. Άλλ* δταν ποι{ς δοχήν, χάλ ε ι 
πτωχοί ς, αναπήρους, χωλούς, τυφλού ?, χα\ μαχά-

P A T R D L . G R . C X X X V I . 

Mesais libi semenii reepondebit. Amariliem «c-
visii, carpe manipulog. Immiaericordiain coluisii, 
babeas quod dilcxigii : fugisli misericordiam, 
cadem le quoque fugiei: abominaius es pauperem, 
abominabiiur le qui uostii gratta pauper fuil. 

SErRMO XXIX [a/. LVin.] 
De beneficentla et graiia εί ingratitudine* 

Luc. xiv. Dixii Dooiinus, Cuin facia prandium 
aui coenam, noli vocare aaiicos IUOS, neqiie frairei 
tuos, neque cognalos luos, ncque vicinas tuos diviles» 
ne quaado el ipsi le vicissim inviieat, ac repeodalur 
libi beneUcium. Imo cum facis convjvium, voca 
pauperes, dcbiles, claudos, caccoe, et beatui crig, 
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quia ηοη poseunt repender* tibi; rependetur enim 
libi in resurrcctione juslorum. 

Luc. vi. Sicot vuliis ui faciant vobig bomines, 
vos eiiam eig siaiilUer facile. 

Apatl. Qui beno fadt, ex DCQ en : q«i vero male 
iaeii, Deum non vidil.-

Guivig ingtiiuenii bonum Deiis cooperalur in 
bonum. 

Salomoms. Prudenlia? est etiam acire cpjua sil 
gratia. 

Sermo banut melior esi moaere, boons aermo 
superat donuni. 

5ft w x . Labia Jugtorum cognoscuni gra-
liae. 

Gratiam bominis lanquam oculi pupillam con-
eerva. 

S. Basilii. Ingralug animus videlur in ablaiione 
demuw bonorum beneiicium praelerilum agnoscere. 

Oonorum opernm graiiae reverlunlur ad Uurgi-
lorea. 

Benefaciores quidem etiam fer» natorali in« 
stbiciu anxanl;quid varo taolam boni amicus in 
nos conferl, quantum iniipici convparaates nobia 
bcnedictioncm Domtoi, qui dixii ; c Beali e&lis 
cum probra jecerinl in vos, et pmpculi fuerioi, el 
dixeriut omne malura verbum coatra voa» men-
tientes propler me. Gaudele ei exsultate, quoniam 
merces ve*tra mulu eat in coaits? > 
' Tkeolog* Dum navigaa secundis venlis, maaam 
porrigc naufrago, et duia bene babitus ac divea ee, 
male affeclum juvalo. 

Peiiiionia inagMtudinem deierminari convenU 
pro modo Hlius a quo peiitur. Tam enira absurdnm 
est magna a parvo pelere, qoam parva a roagno. 
Iloc enim vile, iliud importaaum habeiur» 

riojno nibil lam Dei babel quam benefacere: 
quamvig bic >& raagnig rebus, ilie in parvig bene-
faciat, ulerque niniirum pro sua facultate. 

Beaefaciendo Deum imilnri te pula. 
S. Chrysoit. Multos videmus, post accepla bene* 

flcia, auciores benedcioruin veluli uancipia coa-
iimnere, el fronlqm advergug ipaoa cotvlrabere. 

Deneflci giinug erga illoa qni non senliinit se 
beneliciie aftiei, ne voa vicisgiio aul laadantes aui 
aliier remunerauteg mercedem nobia imminoant; 
nam cum uiuil ab bomipibug accepertmug, lunc 
majora accipiemug a Deo. 

Saepe sufficit vei ipsa voluntas magnum aliquod 
bonum faciendi. 

Non benefacit qui benefacit, eed beneficium ipge 
accipil poiiug quam dat. Majora enitn accipit quam 
largiaior; quoniam Deo muluum dal, uon boraini-
bas; auget opeg, non minoit. Minuit autem &i nihil 
detnat, si nihil €largiatur. 

Greg. Nyt$. Qui bonum sibi in volunlate lan-
tum proposuii, impedilur autem imbecillilale quo-

MELlSSiE m 
k ριος Ιση, δτι ούχ !χουσιν 4vtam^ouva( 901. "Αντικο-

δοΟήσεται γάρ 9οι έν tg άναστάσχι τών διχαίων. 
Καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν ύμίν οί άνθρωποι, κα\ 

ύμεί; ποιείτε αύτοίς ομοίως. 
Ό άγαθοποιών έκ τοΰ θεου έστιν · δ δέ χαρο

ποιών ούχ έώραχε τδν βεδν. 
Παντ\ τφ προαιρουμένω τδ άγαθδν συνεργείο 

Θεδς είς άγαθδν. 
Φρονήσεως χαλ τδ είδέναι τίνος ή χάρις. 

Κρείσσων λδγος άγαθδς ή δόσις· άγαθδς λάγος 
υπέρ δδμα. 

Χείλη ανδρών διχαίων έπίσταται χάριτας. 

Β 
Χάριν άνθρωπου ώς κόρην οφθαλμού αυντήρησον. 

ΑΙ αχάριστοι ψυχα\ έοίκασιν έν τή απαλλοτριώνει 
τών αγαθών τής παρελθούσης χάριτος έπαιοθά· 
νεσθαι. 

Τών αγαθών έργων αί χάριτες έπλ τούς δίδοντας 
έπαναστρέφουσιν. 

Εύεργέτας μέν καλ τά θηρία φυσικώς άγαπ$ · χί 
δέ τοσούτον ευεργετεί δ φίλος, δσον οί έχθρο\ χρο-
ξενούντες ήμίν τδν μακαρισμδν τού Κυρίου Είπβν-

τος * ι Μακάριοί έστε δταν δνειδίσωσιν υμάς. και 
διώξωσι, καλ είπωσι πάν πονηρδν (δήμα καθ* ύμων, 
ψευδόμενοι ένεκεν έμού · χαίρβτε καλ άγαλλιάαΟε, 
δτι δ μισθδς υμών πολύς έν τοίς ούρανοίς ; » 

C ·Εως πλείς έξ ουρίας, τψ ναυαγούντι δδς χείρα 
έως εύεκτείς καλ πλουτείς, τψ κακοπαθούντι 
ήθησον. 

Συμμετρείσθαι δεί τψ αίτουμένψ τήν αίτησιν. 
Όμοίως γάρ άτοπον παρά μικρού μεγάλα ζητεϊν, 
χαλ παρά μεγάλου μικρά · τδ μέν γάρ άκαιρον, το 
δέ μιχρολόγον. 

Ουδέν ούτως ώς τδ εύ ποιείν άνθρωπος έχει θεοΰ, 
κάν δ μέν μείζω, δ δέ έλάττω ευεργέτη, έκάτερος, 
οίμαι, χατά τήν έαντού δύναμιν. 

Ευεργετών νόμιζε μιμείσθαι θεδν. 
Όρώμεν πολλούς τών ανθρώπων μετά τάς εύερ· 

γεσίας, χαθάπερ άνδραπδδων, ούτως ύπερορώντας 
τών εύεργετησάντων χαλ τάς δφρύς άνασπώντων 
χατ1 αυτών. 

D Εύεργετώμεν τούς μηδέ αίσθανομένους δτι ευερ
γετούνται, ίνα μή άντιδδντες ήμίν τδν έπαινον, ή 
δ τι δήποτε, έλαττώσωσιν ήμίν τδν μισθδν. *0τα« 
γάρ μηδέν παρά ανθρώπων λάδωμεν, τότε μείζονα 
παρά θεού ληψόμεθα. 

'Αρκεί πολλαχού καλ προαίρεσις μέγα ποιήβαι 
άγαθδν. 

Ούκ εύ ποιεί δ εύ ποιών, άλλ' εύ πάσχει αντος, 
ευεργετείται μάλλον, ούκ ευεργετεί. Μείζονα γάρ 
λαμβάνει, ή δίδωσι. θεψ γάρ δανείζει, ούκ άνθρώ-
ποις · αύςει τδν πλούτον, ού μειοί · με ιοί 61, έάν 
ελάττωση, Ιάν μή δψ. 

Ό θελήσας τδ άγαθδν μόνον, κωλυθείς δέ πρ>ς 
τδ καλδν τψ μή δύνασθαι, χατ' ουδέν έλαττοΰτχι 
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-ης ψυχής διαθέσω του διά τών έργων τήν γνώμην Λ minus effectum dct, nlhll inferlor esl anlmi sui ba« 

bitti, quam qui re ipsa propositam guam declara-
vit. 

Qui animie luae beneftcium praestat, velull mini-
gtrum Dei posl Deum honora. 

Photii patriarch. Qui largiuntur indignis ea qu« 
dignig conferri debebant, trja comnmiunt absurria; 
viam el ipsi jacturam faciunt, elin bonos contume-
liosi sunt,el maloa fofles reddnnt maieria viiiorum 
suppeditila. 

5 9 Plutareh. Ingralo benefacere, et ungere mor-
liium9 eadem suni. 

Serpemem alere , et nialo benefacere, idem eet. 
Neuter ad benevoieiUiam beneflcio irafiHur. 

Anacreon. Anacreon lyricuscum auri talentum a* 
Β Polymle lyranno accepisget, ailis id dislribuit, iu-

quiens : Odi muiius quod vigilare cogtt. 
Demoith. Dcmosthenes inlerrogatug quid homo 

simile Deo haberet, dixil : Benefacere et vera di-
cere. 

Democ. Parva beneftcia lempcsiiva maxima gunt 
accipientibus ea in discrinmie. 

Parva potius largire, quam magna promine. 
floc eniai pftriculo vacal, ei qui accipit, re, noa 
verbis indiget. 

Si cui benefacturus^s, slalim facito. 
Tardilaa enim viiiogum reddlt munos. 
Si beneracere potes, ne cuacteris , sed largfre, 

scieng quod res non sunt aubiles. 
Socratu. Qui diviii largitar, niiril ab illo differt, 

^ qvi aquam in mare profundtt. 
Nibil in vila celerius beneflcio senescit; 
Catonii. Beneficium apud gratog nunquam mo-

ritur. 
Epicuri. Ne recugeg in parvis grattflcari: vidc-

berig euim in magnis quoque ejngniodl esse. 
Sexti. Ne exprobres amico luo beneficia; sfc 

enim eris tanquam non dederis. 
Demosth. Qui temporis raiionam non babent, nec 

arripiunt occasiooem, quamvis aliquid boni divini-
Uis eis obtigeril non meminerunt. 

Ne petas magna , ne alienim e dwbu* accidat, 
ut vel compos reddims voti molcstiig fiaa aliis, vel 
non compos, ipse molestiam seniias, 

CraietU. Ναιι ab onmibus quae danlur accipiciida 
gunt. Non decet enim vinuiem ab improbitale nu-
iriri. 

Isocrat. Benefaclto bopis; Pulcher enim thesau-
rus est apud virum bonum debita gratia. 

Thetpidm. Opeg iiou abgumuntur beneficeniia: 
dando enim accipilur, et spargendo collfgiiur. 

ο: :ξανϊος. 

Τον εύεργετοΰντά σε είς ψυχήν, ώς ύπηρέτην 
βεοΰ μετά θεδν τίμβ. 

Οί δαπανώντεί είς αναξίου;, δι' ών έχρήν θερα
πεύεσαι τους άξίους, τρισ\ν άτδποις ένοχους εαυ
τούς άποφαίνουσίν · έζημίωσαν εαυτούς, ένύβρυαν 

• τούς χρηστούς, τους φαύλους ενίσχυσαν, δλην αμαρ
τ ιών χορηγήσαντες. 

Άχάριστον εύεργετείν, καλ νεχρδν μυρίζειν, έν 
ί;φ χεϊται. 

'Οφιν τρέφειν, καλ πονηρδν εύεργετείν, ταύτδν 
έστιν. Ουδετέρου γάρ ή χάρις εύνοιαν γεννά. 

Ανακρέων δ μελοποιδς, λαβών τάλαντον χρυσίου 
ειρά Πολυκράτους τού τυράννου, άπέλυσεν, είπών 
Μισω δωρεάν, ήτις αναγκάζει άγρυπνείν. 

Δημοσθένης ερωτηθείς τί άνθρωπος έχει βμο:ον 
θεφ, έφη * Τδ εύεργετείν καλ άλησεύειν. 

Μιχρα\ χάριτες έν και ρ ψ μέγισταί είσι τοίς λαμ-
βένουσι ταύτας έν περιστάσει. 

Μικρά διδόναι βούλου μάλλον, ή μεγάλα έγγυφν. 
*0 τε γάρ κίνδυνος άπεστι, καλ δ λαβών έργων, ού 
λόγου χρ«·*ν έχει. 

^τινι τήν χάριν καταθή', θάττον τήν χάριν δίδου. 
Ή γαρ βραδυτής λυμαίνεται τήν δο'σιν. 
Δυνάμενος χαρίζεσθαι, μή βράδυνε, άλλά δίδου, 

επισταμένος μή αιναι τά πράγματα μόνιμα. 
Ό πλουσίω χορηγών ουδέν διαφέρει τού είς θά

λασσαν ύδωρ έκχέοντος. 
Ουδέν έν τψ βίψ τάχιστα γηράσκει ώς χάρις. 
Ή χάρις πρδς ευγνώμονας ουδέποτε θνήσκει. 

Mij φεύγε μικρά χαρίζεσθαι. Αόξεις γάρ καλ πρδς 
«έ μεγάλα τοιούτος είναι. 

όνειδίσης τψ φίλψ σου χάριτας * Ιση γάρ ώς 
δεοωκώς. 

0 ί χρήσαμε νοι τοίς καιροί ς δρθώς, ουδέ εί 
συνέβη τι αύτοϊς παρά τοΰ θεού χρηστδν, μνημο-
νεύουσιν. 

Μή αίτει μεγάλα, ίνα μή δυοίν θάτερον, ή τυγ-
χανων λυπής, ή μή τυγχάνων λυπ3· 

Μή παρά πάντων τά διδδμενα δέχεσθαι χρή -
γαρ θβμιτδν άρετήν ύπδ κακίας τρέφεσθαι. * 

ού 

Τους αγαθούς εύ ποίει, Καλδς γάρ θησαυρός παρ' 
άνδρλ σπουδαίψ χάρις οφειλομένη. 

Αδαπάνητος έστι τής εύποιίας δ πλούτος · έν τψ 
διδόναι γάρ λαμβάνεται, κα\ έν τψ σκορπίζειν συν
άγεται. 

Λαβών τι παρά τίνος, ευθύς άπδδος, ίνα πάλιν 
λ ά % . 

Χρήματα πορίζειν μέν ούκ άχρείον * έξ αδικίας δέ 
*«ντδς κάκιον. 

'Τμνους τψ θεψ, επαίνους δέ τοίς άνδρώποις παρ-
«χειν δεί. 

Εύνοια καλ χάρις πειθόντων έστλν. ού βιαζομένων. 

Gum quid ab afiquo accepigii, mox jredde, ut Uer 
rum accipiag. 

Non inuiile quideim est pecuaiaa acquirere: 
per injusiiliam vero, longe peggimum. 

Hymnos Deo, hominibus laudes exbibere oporr 
tet. 

Uenevolentia et gralia pergaadealium cxt, po^ 
cogfDliuin. 
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De inopia et paucarum rerum indigentia. 
6 0 Afeff/i. vi. Dtxit Dorainus: Ne gollicili sitis 

vic» vestrae quid comedaiig, neque corpori vcsiro 
cjuid induatig ; ged quaeriie regnum Dei et justiiiam 
ejug, et liaec oinnia adjicientur vobis. 

Aci. xx. Argenium aut aurum aut vestimentum 
mrilius desideravi; ipsi scitis, quod necessitatibus 
meis, et bis qui mecum gunt suppedilaverunl manos 
Ικυ. 

Hebr. xm. Sint mores alieai ab avarilia, contenti 
iis quae adsunl. Siquidem Spse dixit; Non le de-
sero, neque derelinquo. 

Philipp. iv. Naro ego didici in quibus sum, in 
bis conienius esse. Novi ei bumilig ease, novi et 1 

excellere : ubique et in oninibus iiwtilulus gum, et 
galurari ei esurire, el abundare ei penuriam pali. 
Owaia poggum per Chrislura qui mo corroborat. 

Psel. xxxvi. Modicuni salius est jtiaio, quam 
wagnae peccatorum divilis. 

PtaL m . Divitia? si affluaot, cor ne apponite. 
Prov. xx i . Vir indigeng, amat aobrietateiu. Qui 

viaiini el oleum amal, non diiescei(l). 
Meliug est pauca accipere cum juglitia, quam 

muItJ» possesgiones cum injustitia. 
Melius eai convivium cum oleribus ad amicitiam, 

qtiam apposiiio vilalorum cum inimilicia. 
Prov. xvir. Melior est buccella cum voluptate in 

pace, quam domua plena muhig bonig et injualis ̂  
pecoribug cum conlemione. 

Ibid. χχχ· Diviliag ei paapertalem ne mihi dee, 
Oamine, eed necessaria et qu« sufficianl mibi lar-
gire, ne saturaius fiara vanus, el dicam : Quis me 
videi ? aut pauper faciug furtum commil(am,et ju-
leai per nomcn Dei mei. 

Ibid. xxv. luvento melle quod salis est comede, 
ne forle replctus evomas. 

Sirach. Praesial pugillua plenugcum quieie, duo-
bug pugillig cuin labore. 

Ilomiiii sapienti auflicit exiguum. 
Viia fragalilatem sequeniig jueunda erll. 
Soamug aauiialis ia venlre moderaio. 
S. Basilii. Magnanimi silis. Pariele* vero seu 

parvi stu magoi euiudem usum exbibent. 1 
Uuug eai tcoptia vesiis, ut sufficieng (egumentam 

sil ad biemem el aeaiaiein. 
Sumplusiupra quam necegsitag et ugus poglulant, 

bugug est. 
Theol. Praeslat exigua portio cum secnritate, ma-

na; cum debdiiale. 
Greg. Ny$$. Inopia tibi stt obsonium, el quod sa-

tieia» non adjicilur satietali, nec appetilug bebeta-
lur crapula, 

Qui dieni dedil, dabit eiiam quae ad diem ne-
cossaria sunt. 

Rertnn necessariarum uaug et poggessio £ 1 non 
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Α ΛΟΓΟΣ Α'. 

Περϊ άχτημοσύτης χαϊ όΑιγοδεΙας. 
Εΐπεν δ Κύριος* Μή μεριμνήσητε τή ψυχζ υμών 

τί φάγητε * μηδέ τψ σώματι υμών τί ένδύση-
σθε. Ζητείτε δέ τήν βασιλείαν τού Θεού κα\ τήν 
δικαιοσύνην αυτού, καλ ταύτα πάντα προστεθήσεται 
ύμίν. 

"Αργυρίου ή χρυσίου ή Ιματισμού ούδενδς έκεΟυ-
μησα * αύτοι γ ι νώ σκέτε δτι ταίς χρείαις μου, καί τοίς 
ούσι μετ' έμού, υπηρέτησαν αί χείρες αύται. 

Ά φιλάργυρος δ τρόπος, άρκούμενος τοίς παρού-
σιν. Αύτδς γάρ εΐπεν, c Ού μή σε Ανώ, ούδ* ού μή 
σε εγκαταλείπω, ι 

Έγώ έμαθον έν οΤς είμι, αυτάρκης εΐναι. Οιδα 
ϊ κα\ ταπεινούσθαι, οιδα κα\ περισσεύειν * έν παντί 

κα\ έν πάσι μεμύημαι κα\ χορτάζεσθαι καλ πειναν, 
κα\ περισσεύειν καλ ύστερείσΟαι. Πάντα Ισχύω έν 
τψ ένδυναμούντί με Χριστψ. 

Κρείσσον ολίγον τψ δικαίψ υπέρ πλούτον αμαρ

τωλών πολύν. 
Πλούτος έάν (5έη, μή προστίθεσθε καρδίαν. 
Άνήρ ενδεής άγαπ$ σωφροσύνη ν. Φιλών οίνον 

και έλαιον ού πλουτήσει. 
Κρείσσον όλίγη λήψις μετά δικαιοσύνης ή πολλά 

γεννήματα μετά αδικίας. 
Κρείσσον ξενισμδς μετά λάχανων πρδς φιλίαν, ή 

παράθεσις μδσχοιν μετά έχθρας. 
Κρείσσον ψωμδς μεθ* ηδονής έν ειρήνη, ή οί»; 

, πλήρης πολλών αγαθών καλ αδίκων θυμάτων μετά 

Πλούτον κα\ πενίαν μή μοι δψς, Κυρι:* σύντιξον 
δέ μοι τά δέοντα καλ τά αυτάρκη, ίνα μή πλησθε'; 
ψευδής γένωμαι, καλ είπω, Τίς με δρά; ή πενηθε\ς 
κλέψω, καλ δμδσω τδ δνομα τού βεού μου. 

Μέλι εύρων φάγε τδ ίκανδν, μή ποτε πλησθιΐς 
έξεμέσης. 

Κρείσσον πλήρωμα δράκος μετ' αναπαύσεως, υπέρ 
πλήρωμα δύο δρακών έν μόχθφ. 

Ώς ίκανδν άνθρώπψ πεπαιδευμένψ τδ ολίγον. 
Ζωή αύταρκείας εργάτου γλυκά νθ ή σε ται. 
Ύπνος υγείας έπλ έντέρφ μετρίψ. 
Μεγάλην έχετε τήν ψυχήν. Τοίχοι δέ καλ μικροί 

ί χαλ μείζους τήν αυτήν χ ρε ία ν παρέχονται. 
Σκοπδς έσθήτος είς, κάλυμμα είναι σαρκός, πρ̂ ς 

χειμώνα καλ θέρος αύταρκες. 
Παράχρησίς έστιν ή υπέρ τήν χ ρε ί αν δαπάνη. 

Κρείσσον μικρά μερλς μετά ασφαλείας, ή μβγάλη 
μετά σαθρότητος. 

"Οψον σοι γενέσθω ή ένδεια, χαλ τδ μή έπιδάλ-
λειν κόρφ τδν κόρον, μηδέ άμβλύνειν τ% xpaixi)|) 
τήν δρεξιν. 

Ό τήν ήμέραν διδούς, καλ τδ είς τήν ήμέραν σοι 
δώσει. 

Ή τών αναγκαίων χτήσις καλ χρή*** ° y X V 

(I; Aliter legUur apud Uebraeos. 
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«οιέτητα βλαβερά ν έχει, αλλά τήν παρά τδ μέτρον Α qualitatem liabel noxiam, sed ipsam praeter modutu 
αοσοτητα. 

Άγαθον άναγκαΓον ή δλιγοσιτία. 
Ό σπουδαίος δλιγοδεής, αθανάτου και θνητής φύ-

οιως μεθόριος· τδ μέν έπιδεές έχων διά σώμα 
βνητδν, τδ δι μή πολυδεές διά ψυχήν έφιεμένην 
αθανασίας. 

Ή αυτάρκεια, πηγήν έχουσα σωφροσύνης, μέτρον 
εστί των αναγκαίων χα\ χρησίμων πρδς τδν βίον. 

'Ασκητέον δλίγων δεηθήναι · τούτο γάρ έγγυτάτω 
θιού, τδ δε εναντίον μαχροτάτω. 

ΛΟΓΟΣ ΑΑ'. 

quaniitatem. 
Paucitae cibl neceesariuro bonum eat. 
Philonu. Vinulis sludioaus paucis indiget, ia 

confinio morialis ei immortalis naUirao situs ; indi-
geniia qaidem laborans propler mortale corpus, 
non mulli* auiem indigena, propter anlmam immor-1 

talilalis cupidam. 
Frugalilas, ex lemperanlia ceu fonte scaturiens, 

rerum ad vitain aecessariaruu) et utilium mensura 
esi. 

Exorceri oporiei ul paucis egeamus : boc enim 
Deo proximos reddii, conlrarium ab eodem reroo-
lissimos. 

SERMO XXXI [ al. CXLI}. _ ~ | — . j . 

ΠερΙχΛούτον, χα) πΛονσίων *v χαϊ προσηκόντως D De divititi el divilibu$, qui bene ac decenter vivunU 
βιούντων. 

Εδχοπώιερδν Ιστι χάμηλον διά τρυπήματος (5α- Maiih. χιχ. Facilius esl cameluin pcr furan.cn 
φίδος διιλθείν, ή πλούσιο ν ε<ς τήν βασιλείαν του acus Iransire, quam divilem Ιο regaura Dei. 
θεού. 

Τοίς πλουσίοις iv τψ νυν αίώνι παράγγελλε μή 
ύψιμοφρονειν. μηδέ ήλπιχέναι έπλ πλούτου άδηλό-
τητι, άλλ* έπλ τψ θεψ, τψ παρέχοντι ήμίν πάντα 
χλουσίως είς άπόλαυσιν. 

01 βουλεμένοι πλουτείν έμπίπτουσιν ε!ς πείρα-
σμονχαΐ παγίδα τού διαβόλου, χαί επιθυμίας άνονή-
ιονς χα\ βλαβεράς, αίτινες βυθίζουσι τούς ανθρώ
πους είς δλεθρον χαλ άπώλειαν. 

Πλούτος προστίθησι φίλους πολλούς. 
Πλούσιοι τετωχών άρξουσιν. 
'Αγαθδς πλούτος, ψ μή έστιν αμαρτία. 
Κρείσσων «τωχδς δίκαιος ή πλούσιος ψεύστης. 

Μακάριος πλούσιος δς εύρέδη άμωμος, χαλ δς 
οπίσω χρυσίου ούχ έπορεύθη. 

Πλούσιος σαλευόμενος στηρίζεται ύπδ φίλων. 
Αγρυπνία πλούτου έκτήκει σάρκας, κα\ ή μέρι

μνα αυτού άφιστφ ύπνον. 
'Ρευστή ή φύσις τού πλούτου, χειμά^ου όξύτερον 

τους έχοντας παρατρέχει, άλλοτε άλλον πέφυκε πσρ-
αμίίβεσθαι. 

Αύνασαι μάλλον ύδωρ τή χειρλ περιλαβών κατά-
σχείν, ή πλούτον διαρκώς συντηρήσαι. 

Ό καλδς, πατά τδν δρθδν λόγον τά παρόντα 
μεταχιιριζόμενος, οίκονόμος έστί τών παρά θεού* Ο 
έπαινείσθαι καί άγαπάσθαι δ τοιούτος δίκαιος έστι διά 
τδ φιλάδελφον χαί κοινωνικδν τού τρόπου. 

*0 μέν δίκαιος ούτε παρόντα αποστρέφεται τδν 
πλούτον, ούτε μή παρόντα επιζητεί. Ού γάρ απο
λαυστικός έστι τών διδομένων, άλλ* οίκονόμος. Ού-
δελς δέ τών νουν εχόντων επιτρέχει τ]} άσχολίφ τής 
τών άλλοτρίων διανομής, έάν μή πρδς τήν τών πολ
λών άποβλέπη δόζαν, οί θαυμάζουσι κα\ ζηλού?ι 
τούς έν εξουσία τινι καθεστώτας. 

Ός άπόλοιτο πλούτος, εί μή βοηθει πένησιν ! 

J Tim. νι. Divilibus in boe saeculo prsecipe nt 
allura aapianl, ncque apem in opea iuatabiles repo-
uant, sed in Deinn qui nobis omnia porrigil ad 
fruendum abunde? 

/ Γίιη. τι. Qai ditescere volunl, incidunt in len-
taiionem et laqaeum diabol», el cupiditates inuiiles 
ac noxiaa, qu® demergunt bominee in perniciem et 
iiiieritum. 

Prov'. χιχ.' Diviliae mullos amicos addtint. 
Ibid. xxn. Diviies imperabunt pauperibus. 
Bonae divitiae, quae sine pctcalo suut. 
lbid. χιχ. Melior eal paoper justus, quam divea. 

mendax. 
Eccli. xxxi. Bealus dives qui intenlus est incul-

pabilis, el qui aurum non atTeciavil! 
lbid. xin. Divet concussus fulciiur ab amicis. 
lbid. xxxi. Ytgiliae divitiarum tabefaciunl corpus, 

etsollicUudo carum amolitw domouro. 
Basilii. Fluxa diviiiarum natura lorrente celc-

rius possidentes pratermeat, et aKas alium praetcr-
labi solet. 

Aquam ciiiu* manu comprebensam tenueris,. 
quam divitias ealis sarvaveris.' 

Qui benc et recta raiione praesentia adminisirat, 
«conomus est reram divinilua datarum, et lauda-
ri ac diligi meretur propler ingeaium ad fralernum 
amorem et commuaicationein proclive. 

Juslux quidem neque praesenteS dlvitias aversalur, 
ncc absenles requirit ; non enjm srbi lantum 
fniiuir rebue quas Deus dedeiit, aed di&pensator 
earum est. Nullas vero mente praeditus sponte 
fesiinat ad negotiuin aliena dispeasandi, nisi glo-
riam popularem respkiat; adrairalur eniro vulgus 
ei felices judical illos qui aliqua potestate pra> 
celiiint. 

6 2 Theoloyi. utinam pereanl divitise, nisi pau-
peribussubveniaai 1 

(t) Aliier legiiur apud Hebraros* 
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Qiiid enim opot eel mulla rtflolirere lairooibqs Α Τί γάρ δεί θησαυρίζειν λησταίς καλ κλέπταις, «α 
καιρών μεταβολαίς άλλοτε ε Ες άλλους μετατιθέντων, nfuribus, ei mutaiionibas temporoin, quse atias 

fn alios iransferant et vemilanl infilabilem opu-
tenllam, non autera reconttere in apoibecaa mmii-
las, ei omnibus iasidiis validiores ? 

Chrysott. Pauper aon law deaide.rat necesgarla, 
quam superflua dives: noc rtirau* Uniaui vim aut 
faculiatein liabet paupar ad exercaudam iinprotbi' 
lateoa quantaa) dive .̂' 

Si quie cupiditaie superior vindtur a peeunris, 
ne cupiditatem quidem saepa vindl, sed a naiura 
acceplt uiparum ei laoleala aii baec. Non eaim oinoes 
similiter luxuriosi aunt. 

ftadix omnium malorum est pecuniae studiuw. 
Desideriurnenim divitiarumest, perjurium, furtum, 
lapiaa, scorlaiio, invidia, coed̂ s, odiua» fralrum, 
bellum, avariiia, simulaiio, adulalio. 

Greg. Nyss. Honeste poasidct-e pauca multor 
praslabilius est quam improbe multa possidere. 

Nulla lucraudi satieias unquaai oborilur, sed 
quod aubinde accipitur uiateria el iomenlura ma-
joris desiderii 61, 

CLemtntii. Optimtt silnt opt% inopia cupidi-
taium. 

PMlonii. Diviiianim dacua naa in tacuiU siitim 
csi, sed in auxilio egemibua exbibendo. 

Nili. Ne velis diitwttte ea caina uiliberalis sia 
in patiperes. Deu$ enim jubct jaalum wiMireri ex 
iis qiiae habet. 

Plutarchu Ut vcetca ularep cotpora, stcopes im- C 
modica* animas impadiitni. 

Equuagenerosua UQJI ex apparalif preiioao judi-
catur, sed qui naiura stt egregius : neqtie vir ho» 
peslu» qui roagni prelii poesidet opes, sed qui ge-
beroso animo sit. 

Democriii. Assidua ijieat cuaetis bominibus divi-
liarum cupidilas; aon acqaisiU enina cruciat; ac-
quisita vero curla fatigat; perdiia denique trislitia 
cojificit. 

Nalurale» diyiiiae constant pana et aqua et para-
bili corporis tegumenio ; superfluac vero inflaitam 
in auimo cupiditaiis vexatioaem babcm. 

<*> 
Hebus iis qdae nalura largUar amnea abundamus: 

qua? vero in nob.il siue aunt, earura amne* aumua 
inopes,. -

Socrati*. Yinum quidem muialur cum vasis: di* 
vitiae autetu sequuaiur morea poasidanUam. 

Sudor quidem honeslior egt, queui exercilium 
clicil : divitiae vero propriis iaboribus paraut\ir. 
' Clitarchi. Magn.i dos uon facit meliorea l i -
beros. 

63Contlneiuia fundameniura esl pieialis : appe-
lilio aulem pos$essionis initium est avarili*. Nam 
ex pecuniae studio injuslilia producilur. 

Eusebii. Uominee vani colunt et admirantur ma-
gaos ci pccuniosos, quanivis rnali sinl: bonos aatem 
conlemnunl si pauportaicro eorum anhnadver-
Uiinl . 

καλ ^ιπιζόντων τήν άστατον εδπορίαν, άλλά μή ι\ς 
τάς άαφαλεΤς άποθήκας άποτίθεσθαι τών Ιπιβου-
λιυοντων Εσχυροτέρας; 

Ού τοσούτον πένης έφίεταιτών αναγκαίων, ώςτων 
περιττών δ πλούσιος * ούδ* αύ τοσαύτην Ισχύν Ε
χει πρδς τδ χρήσασθαι τή πονηρία, δσην δύναμιν ot-
τος. 

Εί τις επιθυμίας κρατών ύπδ χρημάτων νικατα!, 
ουδέ επιθυμίας πολλάκις κρατεί, άλλά άπδ φύσεως 
έλαχα τδ μή σφδδρα ένοχλείσθαι εντεύθεν. 06 γάρ 
πάντες ομοίως είσλ χαταφερείς. 

*Ρί(α πάντων τών κακών έστιν ή φιλοχρηματία. 
Επιθυμία γάρ τού πλούτου, έπιορκία, κλοπή, αρ
παγή, πορνεία, φθόνος, φόνος, μισαδελφία, πόλεμο;, 
πλεονεξία, ύπόκρισις, κολακεία. 

Τδ καλώς έχειν δλίγα πολύ τιμιώτερον τού κακώς 
Ιχειν πολλά. 

Ουδείς ποτε τού χερδαίνειν γίνεται κύρος, άλλά 
τδ άαι λαμβανόμενον ύλη καλ ύπέκκαυμα τής τώ 
πλείονος επιθυμίας καθίσταται. 

Πλούτος άριστος ή τών επιθυμιών πενία. 

Ηλούτου κάλλος ούχ έν βαλαντίοις, άλλ' έν xjj τών 
χρηζόντων έπικουρίφ. 

Μή βουλου πλουτείν φιλοπτωχίας ένεκεν. 'Απδ 
γάρ τών δντων έλεείν δ βεδς νομοθετεί τον δίκαιον. 

Αί μέν ποθήσεις έσθήτβς τά σώματα, α! δέ υπέρ
μετροι περιουσίαι τάς ψυχάς έμποδίζουσιν. 

Ούτε ίππος ευγενής χρίνοιτ* άν πολυτελή σκε*,·ήν 
έχων, άλλ' δ τ ϊ φύσει λαμπρός · ούτε άνήρ σπου
δαίος δ πολύτιμον ούσίαν κεκτημένος, άλλ' δ τήν ψυ
χήν γενναίος. 

Διηνεκής έπλ πβσιν άνθρωπο ι ς ή τού πλούτου 
επιθυμία· μή χτηδείσα μέν γάρ τρύχει * κτηθείσα 
δέ βασανίζει ταίς φροντίσιν * αποκτηθείσα δε, ταίς 
λύπαις. 

Ό κατά φύσιν πλούτος άρτφ χάι ύδατι, χα\ τ} 
τυχούση τού σώματος σκέπη συμπεπλήρωται * 6 & 
περιττές χατά ψυχήν άτιέραντον έχει χα\ τήν τής 
επιθυμίας βάσανον. 

"Οσα μέν έπλ τή φύσει, πάντες έσμέν πλούσιοι' 
δσα δέ έφ' ήμίν, πάντες έσμέν πένητες. 

Ό μέν οίνος συμμεταβάλλει τοίς άγγείοις, ό & 
πλούτος τοίς τών κεκτημένων τρόποις. 

Ίδρώς μέν δ έχ τών γυμνασίων εύσχήμονέστερος* 
πλούτος δέ δ έχ τών Ιδίων πόνων. 

Προλξ πο)λή τέκνα βελτίονα ού ποιεί. 

Εγκράτεια κρηπ\ς εύσεβείας* δρεξις κτήσεως 
άρχή πλεονεξίας* Έχ γάρ φιλαργυρίας αδικία φαί·» 
νεται. 

Οί μάταιοι τών ανθρώπων τούς μέν μεγάλου* χρή
ματα έχοντας, κάν φαύλους, τιμώσί τε και τεθιν-
μάκασι · τών δέ σπουδαίων έπειδάν άχρηματί*ν xa* 
ταγνώσιν, ύπερφρονέουσιν. 
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885 LOM COMMUNES. — Ρ 
Πολλών κακών επικάλυμμα έστι» ό πλούτος· 
Κάν μυρίων πηχών γης κύριος απαρχής, δανών 

γενήση τριών ή τεσσάρων. 

Ζημίαν αίρού μάλλον ή *έρδος αίσχρόν * ή μέν γάρ 
άπαξ σε λυπήσει* τδ δέ δια παντδς. 

Πλούτος κακίας μάλλον ή καλοκαγαθίας έατίν υπη
ρέτης. 

Τί έστι πλούτος ; θησαυρδς κακών, έφόδιον ατυ
χημάτων, χορηγία πονηρίας. 

Πλούτος άπδ καχής έργα οία; έπιγινόμενος έπι-
φανέστερον δνειδος κέκτηται. 

ΛΟΓΟΣ ΛΒ\ 
Ζ7βρ1 χΑσυσίωΥ ούκ «δ βιούντωτ, καί τώκ itaps- · 

πομέγωγ ανζοΊς καχώγ. 
Εΐπεν δ Κύριος τοίς εαυτού μαθηταϊς · Αμήν 

λέγω ύμίν, δτι δυσκόλως πλούσιος είσελεύσεται 
είς τήν βασιλείαν τών ουρανών· Πάλιν δέ λέγω ύμίν, 
ιύκοπώτερόν έστι κάμηλσν διά τρυπήματος £αφίδος 
είσελθείν, ή πλούσιο ν είς τήν βασιλείαν τού θεού 
είσελθείν. 

Ούαλ ύμίν, οί πλουτούντες, δτι πεινάσετε, δτι 
απέχετε τδν μισθδν υμών χαλ τήν παράκλησιν. 

Οί πλούσιοι, κλαύσατε, δλολύζοντες έπλ ταίς ταλαι-
ιτωρίαις υμών ταίς ύπερχομέναις * δ πλούτος υμών 
οέα/)πε, καί τά Ιμάτια υμών σητόδρωτα έγένετο. Ό 
χρυσδς υμών καλ δ άργυρος χατίωται, καλ δ ίδς αύ-
τών είς μαρτύριον έσται, χαλ χαταφάγεται τάς σάρ- , 
κας υμών, ώς πύρ* 

Μή φοβού δταν πλουτήση άνθρωπος, ή δταν πλη-
θυνθ$ ή δόξα τού οίκου αύτου. 

Κυνήγια λεόντων δναγροι έν έρημο.) · ούτως νομαλ 
πλουσίων πτωχοί. 

Πλουσίου σφαλέντος πολλο\ αντιλήπτορες. 
Έλάλησεν απόρθητα, καί έδικαίωσαν αυτόν. 
Πλούσιος έλάλησε, καί πάντες έσίγησαν, και τδν 

λόγον αυτού ανύψωσαν έως τών νεφελών. 
Ό άδοξος έν πλούτω, έν πτωχεία ποσαχώς ; 

'Λνδρλ μικρολόγφ ού χαλδν δ πλούτος. 
Αγρυπνία πλούτου έκτήκει σάρκας, καλ ή μέ

ριμνα αύτου άφιστά ύπνον. 
Ό αγαπών τδν πλούτον ού διχαιωθήσεται. 
Έμίσησεν ή ψυχή μου πλούσιον ψεύστην. 

Αγαθού θεού γέγονας, άνθρωπε, υπηρέτης, οί-
χονόμος τών δμοδούλων, μή πάντα οίου Tjj ofj γα-
στρλ παρεσκευάσθαι. Ός περί άλλοτρίων βουλεύου 
περ\ τών έν χεροί. Μικρδν ευφραίνει σε χρόνον, 
είτα παρα^υέντα οίχήσεται * τδν δέ έπ'αύτοίς λόγον 
άπαιτηθήση μετά ακριβείας. 

€0 πλούσιος ούπω (ηλωτάς έστι διά τδν πλούτον, 
ούχ δ Ιννάστης διά τδν δγκον τού αξιώματος. Όργανα 
γάρ έστι ταύτα τής αρετής τοί; καλώς κεχρημίνοις, 
ούχ αυτά έν έαυτοίς έχοντα τδ μακάριον. Ό μεν 

aSLSBRMOXXXlF. « G 
ftmiitt mallie matts quasi veliim prateruKt. 
PnUhticnis. Qttarovie domlnrts^is plurhiittlerHp, 

et inftnitos ruris cubllos postideas, marun* ad 
Ires aut quatuor redlgerie, 

Chitonte. Damaom polius quam turpe lucnroi 
elige. Hoc eniin perpetuo te affligei, illud semel 
taniiini. 

Divtiia magia inserviuni improbie, quam boais 
et hoaeaiie eiudlfe. 

Quid est opulentia ? Thesaurai malorum, ca-
kamiiatie vlatteum, improbitaiie suppeditailo. 

Divliiee ex malo prlittlpio paratas plus habent 
infanaiaB. 

SERMO XXXU [αί. CXUI]. 
De dititibn» ηηι tnuU ritiiftf, el 4e mnt\% m Uuuen-

libmt. 
Matth. x i i , Dixit Doniiiias ad diaclpafos stios : 

Vere dico vobis quod dives difficuller ingredieiur In 
regnum coelorutn. E l iWrum dico vobis : Facftius 
est caroeium ingrftdi per foramen acus, quani dU 
viiera in regautu Del. 

Luc. vi. Yaa vobls» divites, qaia esttrreiis, qaia 
mercedcm ei coneolaiionem veetram recepsfis. 

Jac. v. Agile nunc, diviiee, ploraie, olnianles 
tuper miseriis veslria quae advenient vobis. Diviti» 
vc&trs putrefact» sunt, vestimenta vestra a tineis ' 
pfane consampia sunt. Aurom et argerrtum vesirum 
aenigine viilalum est, et serogo eorum in lestimo* 
nium vobia erii, et exedet carnes vesiras sicui 
ignia. 

David. Na timeaa cum dilalas faerit bomo, vel 
aucia gloria familise ipaiaa. 

Eccli. xxin. Leoanm venatio tunt onagri in eo» 
litudine : aic aUam opuienti depaecuiMttr panperes. 

Ibid. Djvitie lapei maiti sunt adjwlores. 
Locotua eet secrcla, et abeoiverunt eum. 
lbid. Dives locatas eei, et omnea tacuerinit, et 

extulerunt sermonem ejus usque aJ nubea» 
Ibid. χι. liifamis in diviiiis, qnaato forol ia pau-

periaie raagis ? 
Homtaeni tordidum non decent divitta*. 
Ibid. xxxui.Vigili*diviiiaruin tabefacionlcames^ 

et sollicilado earum averlit aomnuoi. 
Qai diligii divitta*, non jueiiiicabitur. 
lbid. xxv. Aoimus meos odit diviieni roenJa · 

cem. 
6 4 /"ttrt* antivrh. Boni Dei niiiialer factus 

ea, ο bomo, oecoaomuv cona^rvorum, ne peles 
ouiuia luo ventri parala esse. De rebus illis qaas 
manibus tractas, lanquam de alieara consulia. 
Brevi lempore le obleclant, deitide praterfluentes 
inieribunt: tu vero exquisiiam de ipbis ralionem 
reddere jubeberia. 

•Divesnon babeadus eat felix proptar divhias, ne-
quc priuceps propler excellentiam dignitaiis. liaec 
eleniin instrumenta virtutis sunt, si recie adhi-
benlur, non autem ipsa felicilatem in se coaiinenu 
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Ergo qvi male dWitiie uliunr, nriaarabilis es i , ul 
ille qui sponie se vulneraverit islo gladio, queut ad 
vindiclam boitiura sutnpserai. 

Ne misceamus opes oostraa aUenis lacrymis, a 
qolbds lanquam aerugine ei tineia consamaniur (1). 

Chrysoit. Divites ul plurimum facile incidual in 
malitiam. Curo enim abundantia rerum laagnam 
pravis affeciibus facilitatera prabeat, procliviores 
ad vitia ferunlur. 

Periculosa divilum esi vita, el intraciabilis nu -
laiio. Quod si dixeris, Multos famulos circumducit 
dives, et raulta lerrae jugera possidet': primumseias 
difficilem ei reddendam esse de omnibus rebus 
suis raiionem.* Ifon enim fruendi gratia tanlum 
accepif, eed ut aliis quoque ulilis foret: deinde, 
quod nihil ei ab bac opulentia coatingit, quam 
curse, solliciiudo , ira, el perpelaa perturbatio ac 
tumultus.Neque cnim divcs multos implet venlres, 
pauper vero ununi golum : sed unum ei hic et iHe, 
et unum uterque corpus curai: idque alier aine 
raciu et anxietaie, alter tremens ei liinens adver-
silaiea.Ne regpexeris igiiur quanla sit poesesaio, sed 
an major fructua majoreai possessiottem sequa-
lur. 

Nibii juvaot opes divitein morieiuent, quas secum 
auferre oequii : el boc duntaxal recepit lucrl, 
quod cum viveret beali lilulum apud adulatores 
habuerii. 

liulli diviliis affluenles vilam sibi minime vita-
lem exislimant; alii in exirama pauperiaie maxtma 
cum bilariiate degunt. Imo illi posi saieltiiia glo-
riam el boaoree, non raro vitara ipgam exsecran-
lur : bi vero obscuri, et ex obscuris, et omnibus 
ignoii, rouliia aliis se beatiores exiatimant. Hila-
ritai enin> et tranquilliias aniroi non tam iu 
rerum condilione, quani judieiis boininum con-
abtiere solel. 

Ipse Gbrislus proauntiavit quod non poasiiis f)eo 
scrvireet maaimonae, 6 5 e l quod nemo possii duo-
bus doiujnis gemre; praecipiant enim contraria. 
Chri&lus inquit, Paree pauperibus. Mammotias 
inqait, NudU eltaoi qaae babenl absirahe. Gbrisius 
iuquil, Evaeua qu» babes. Maoimonas inquit, Acci-
pe eliam quae non babee. Veruiiiiameu niagig 
auscullalur il l i , cujus crudelia, imuiania el ferina 
auat precepla, quatu i li qui nobia betiigaa cl sa-
luiaria prscipit. Haec causa est gebenua?, causa 
tenebrarum, causa fluvii igttili, denique perpelui 
vermis eausa. 

Cyrilli. Diviliis eiiam rccie uli licet, si expcndas 
indigenlibus. 

Molesliae divites plurimum sequi solenf, et ex ns-
roia superbia ad negligenliain detrabuinur. 

MEUSS* 818 
Α ουν κακώς τψ πλούτω κεχρη μένος ελεεινές* ώς 6 

τψ ξίφει δ έλαβε πρδς τήν τών πολεμίων άμνναν, 
τούτφ εκουσίως έαυτδν χατατιτρώσκων. 

Μή μίξωμεν τδν ήμέτερον πλούτον άλλοτρίοις δά-
κρυσιν, ύφ' ώνώς Απδ έούχαισητδς δαπανηθήοεται, 
ή τδ, τής Γραφής είπείν, έξεμέθα. 

Οί πλούσιοι ώς τά πολλά πρδς χαχίαν εύεμχτώ-
τως έχουσι * τής γάρ εύπορίας πολλήν ταίς πονηροί; 
έπιθυμίαις παρεχούσης τήν εύχολίζν, δξύτερον Ιχλ 
τά αμαρτήματα τρέχουσιν. 

Επισφαλής δ βίος τοίς πλούτου σι, δυσμετα/είρι· 
στος ή μεταβολή. Εί δέ λέγεις, Πολλοδς οίχέτας 
περιάγει, χαλ πολλά κέκτηται πλέδρα γής 6 πλού
των * πρώτον γνώθι δτι χαλεπάς έξει τάς εύθύνα,-, 

Β πάντων τδν λόγον υπέχων. Ού γάρ δπως άπολαύεοι 
έλαβε μόνον, άλλ* δπως καί έτέροις γένοιτο χρήσι
μος * δεύτερον, δτι ουδέν άπδ τής περιουσίας αύτφ 
γίνεται ταύτης ή φροντίδες χαλ μέριμναι χα\ δργαλ, 
καλ τδ διά παντδς είναι έν ταραχή χαλ θορύδοις. (Κ 
γάρ ούτος μέν μυρίας γαστέρας, δ δέ πένης μίαν 
πληροί μόνον, άλλά καλ ούτος χάχείνος μίαν, χα\ Ιν 
αμφότεροι θεραπεύουσι σώμα* άλλ' δ μέν χωρίς 
αγωνίας χαλ δέους, δ δέ μετά τού δεδοιχέναι χαλ 
τρέμειν τάς επαναστάσεις. Μή τοίνυν ίδης ώς πολλην 
έχει τήν περιουσίαν, άλλ* εί πλέον τι τής πολλής 
ταύτης απολαύσει. 

Ουδέν δφελος τφ πλουσίφ άποθνήσχοντι μή δυνα-
μένφ λαβείν τδν πλούτον σύν έαυτψ, δς γα τοσούτον 

£ άπδ τής άπολαύσεως έχέρδανε μόνον, δσον τήν ψν-
χήν αυτού έν τ| | ζω{| ταύτη παρά τών κολάκων μα-
καρισθήναι. 

Πολλοί πλούτφ περι^εόμενοι τδν βίον άβίωτ-,ν 
ένόμισαν είναι · Ιτεροι δέ, πενίφ συζώντες έσχατη, 
πάντων εύθυμότερον διετέλεσαν. Καλ οί μέν δορνοο-
ρίας άπολαυσαντες κα\ δόξης καλ τιμών πολλάκις 
αυτήν έπηράσαντο τήν ζωήν * οί δέ Ασημοι καί ίζ 
άσημων καλ ούδενΐ γνώριμοι πολλών εαυτούς μάκα
ρ ιωτέ ρου ς είναι ένόμισαν. Ού γάρ έν τ% φύσει τών 
πραγμάτων ούτως, ώς έν τή γνώμη τών ανθρώπων, 
τά τής ευθυμίας ίστασθαι πέφυκεν. 

Αύτδς δ Χριστδς άπεφήνατο, δτι Ού δύνασθε θεφ 
δουλεύειν καλ μαμωνφ * καλ δτι ούδε\ς δύναται δυσ\ 
χυρίοις δουλεύειν εναντία γάρ έπιτάττουσιν. Ό 

D Χριστδς λέγει, Φείδου τών πενομένων * ό μαμωνάς 
λέγει, Καλ τους γυμνούς άπόδυαον αυτά ά έχουσιν. 
Ό Χριστδς λέγει, Κένωσον άπερ έχεις * δ μαμωνις 
λέγει, Λάβε καλ άπερ ούκ έχεις. Άλλ' δμως ακούε
ται μάλλον ό τά ώμά καί απηνή χαλ θηριώδη προσ-
τάττων τοΰ τά επιεική και σωτήρια ήμίν κελευον-
τος. Αιά τούτο γέεννα, διά τούτο σκότος, διά τού;ο 
ποταμδς πυρές, διά τούτο σκώληξ ατελεύτητος. 

"Εστι καλ πλούτφ είς δέον χρήσασΟαι, οταν είς 
τούς δεομένους άναλώση. 

Τοις πλουτοΰσι μάλιστα παρέπεσθαι φιλ:ί τό oja-
ήνιον, καί έκ πλείστης άγαν άγερωχίας χα:;αα^ρο -̂
ται πρχ>ς το ^Ουμον. 

(ί) Quae bic iu Graeco aequuulur aliquot vcibaf videniur currupta. 
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ΙΙλούτος 

ικέτης. 
ΛΟΓΟΣ ΑΓ. 

Π*ρ\ χτωχώτ χαί χετήτωτ, 
Κραυγήν πένητος καλ κραυγήν πτωχού είασκού

νται Κύριος. 
Ούκ είς τέλος έπιλησθήσεται ύ πτοείς. Ή υπο

μονή τών πενήτων ούκ άπολείται είς τέλος, 
Κρινεί τούς πτωχού; τού λαού, καλ σώσει τούς 

νιου; των πενήτων. 
'Βγνων δτι ποιήσει Κύριος τήν κρίσιν τών πτω-' 

χών, κα\ τήν δίκην τών πενήτων. 
Ό άτιμάζων πένητα άμαρτάνει. 
Ό συκοφαντών πένητα παροξύνει τδν ποιήσαντα 

αύτύν. 
Πινία Ανδρα ταπεινοί. 
Πλουσίου πτωχδς ούχ υφίσταται Απειλή ν. 
Πάντα τά Ιργα τού πτωχού φανερά παρά τφ 

θιφ. 
Ός αποφράσσει τά ώτα αυτού τού μή άκούσαι 

ττωχού, τής δεήαεως αύτου ούκ είσακούσεται δ 
8to;. 

Ή σοφία τού «ένητος έξουδενημένη, *α\ οί λόγοι 
αύτοΰ ούκ είσλν άχουόμενοι. 

ΒοσκηΟήσονται πτωχοί διά Κυρίου, πένητες δέ 
Μρωχοι έπβ είρήνης άναπαύσονται. 

Ταπεινός έσφάλη , χαλ προσεπετίμησαν αύτφ * 
έφΟέγξατο σύνεσιν, χαλ ούχ εδόθη αύτφ τύπος. 

Προσευχή ταπεινού νεφέλας διήλθε, χαλ ού μή Q 
Λα,οακληΟή, έως άν έπισκέψηται * Υψιστος. 

Σοφία ταπεινού ανυψώσει κεφαλήν αυτού, χαλ Ιν 
μίσψ μεγιστάνων χαθιεί αύτδν, 

Πτωχδς δοξάζεται δι* έπιστήμην χαλ ευλάβεια ν ' 
δ δοξαζόμενος έν πτωχεία, ποσαχώς έν πλούτφ I 

Μι) παρεχτείνου πένης ών πλουσίφ, τή δέ σ{ εύ-
νοία έπδσχου. 

Έμίσησεν ή ψυχή μου πτωχδν ύπερήφανον. 
Πτωχεύων, άνθρωπε, εύφραίνου, δτι Λαζάρου σε 

:ά αγαθά διαδέχεται. 
Ούδεμίαν αίσχύνην τδ πένεσθαι προξενεί. 
Έν\ τούτφ διαφέρομεν τών πλουτούντων οί πέ

νητες, τή άμεριμνία · χαλ χαταγελώμεν αυτών ^ 
αγρυχνούντων, αύτολ καθεύδοντες. 

Πενία μετά Αληθείας πάσης άπολαύσεως τοίς σω-
9ρονούσι τιμιωτέρα. 

Ού τδ πένεσθαι έπονείδιστον, άλλά τδ μή φέρειν 
ιΟγνωμόνως τήν πενίαν. 

Πένης μή άθυμήσης. Ή γάρ είς άγαν κατήφεια 
γίνεται τής αμαρτίας αίτία , τής μέν λύπης βαπτι-
ζούσης τδν νούν, κα\ αμηχανίας ποιούσης ίλιγγον, 
της δέ απορίας *ών λογισμών τήν άχαριστίαν άπο-
γίννώαης. Μή γάρ ούκ επιβλέπει τήν στένωσιν δ 
βίος; Έχει τήν τροφήν έν χερλ, καλ αναβάλλεται 
τήν δόσιν, ίνα σου δοκιμάση τδ βέβαιον. 

ΟΟύίν τφ θεφ μέγα, δ μή καλ πένησι δίδωσι. 

slaii inserviuiit. 
ftEKKO X X X I I I [ « / . C X L I l l ] . 

Di egenis et paxperibu$. 
Job. Clantorem pauperis et claoioreiii egeni Do-

miuus exaudiel. · 
P$al. ιχ, Nao ia perpelua oblivione jacebilegentia. 

Paiiaiuta pauperam non temper fruetrabiiur. 
Jaid.vn. Judieabii ioope» popuii, ei ttlios panpo-

rum servabit. 
/aid. cxxxix. Cognovi qood Doaines aclunie esl 

cansam inopum, etjudicium paoperaui. 
Prov. xvii. Qui epemil pauperem, peccai. 
Qui pauperem calanniaiiir, irritat crealorcm 

ejus. 
Paiipertaa hiiioiHai viruw. 
Pro*. xiii. Pauper aon aitatinet minaa divteis» 
Omnia opera iuopis manifcau aaiu apud DXMU». 

Prov. xxi. Qui obsiruii aurea suas ne aadiat 
egenlem, illiut preces noo exaudiet Domiiiue. 

EccU. ix. Sapienlia pauperia nibil reputatur, ct 
verfoa ejna non auiliutilur. 

lta. xiv. Inopeaa Doiniao pasccnlur, cl liooiinee 
pauperes iu pace quieseeni, 

Eccti. xiu. llumilia quispiam errarit, el iticrepaf tie 
eal; locatus eat sapianler, el noa dafeig csl ci I*· 
cus. 

Ibid. xxxv. Oralio bumilig per iiubca iransivii, 
et nou accipiet aolaliun», donec visitet Altissi-
mus. 

lbid. xxxv.Sapienuabumilisexlolleicapul ipsius, 
el collocabii eum ioler priucipe*. 

Ibid. x. Pauper laudalur ob acieniiam et mod -
siiaai : qui igitur paaper honoraius eat, qaanlo di-
ves idem eesel honoraiior I 

Prov. xxn. Paupar cum sis oe contendas cum di-
vile, sed per prudeiitiam tuam absliae. 

Odit aniina mca iitopero saperbum. 
S. Basiliu Gaudeas,o homo, in penuria, quoniain 

Laxari bona leeequenlur. 
Nallum dedecas pauperlas prodaciu 
Hoc ano pauperea a divilibus distamus, QQ tran» 

quiliiute animi : et vigilias ipsorum ridcinus ipsi 
dorinienlet. 

Paaperlae cum veriiala quavis fruilioae ρηΊίο-
sior est apod prudeutcs. 

Non lurpe esl esse paoperem, aed non a?quo anl-
mo ferre paaperlatem. 

Paupcr dum es m abjiciaa aniroum. Nimia enim 
tristbia gignil peccalum, tn qua moeror submergit 
mealetn, el veluti veriigioem facii ipsa perplexitas, 
el consiliorum penuria iugralitudinem producii. 
An pulaa Deum non iniueri an^ustiam tuam ? At-
qui Llle curo viclum in roanibus babeai, largiri cuu-
clalur, ul conalamix lux experimeulum saaiat. 
·. Theologi. NibiJ magni possidel Deus, quod uon 
eliatn pauperibus largiatur. 
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Pratatanlior est 

justa. 
Mieera qaidem pauperlaa* 

miserior. 
- Omnes aumos paaperes et iadigi divina grada*, 
quamvis alius alii praularc videatur» ai exiguis nien-
xuris metiare. 

Si creatorera ii riiat qui ia paoparem fiierit con-
luintiliosua, ergo illa qui colk opus, bonorai opifi-
eoni. 

Praesiabilior e»i javenia paaper «apiena lene 
rege insipiauJe* 

MuUiiudo raagnta sesilaatiotifs baiuiaam auius 
paoperis pii dlgoitaie iaferior esi. 

Chry$o$t. Facilem sobrielatem , anita* cuUum, 

88} 

•ed opulenlia mala Δεινδν πένεσθαι, χείρον βύπορείν κακώς. 

Πτωχοί έσμεν Απαντες, κα\ τής θείας νάρΙΤ0; 

έπιδεείς, κάν Αλλος άλλου προσέχειν δοκξ μικροϊς 
μέτροις μετρούμενος* 

Εί γάρ δ άτιμάζων πένητα παροξύνει τδν ποιή-
σαντα αύτδν, τιμ$ τδν ποιητήν ό περιέχω* τ* 
ποίημα· 

Κρείσσων νέος πένης σώφρων γέροντος βασιλίω; 
Αφρονος. 

Ανδρών ένδοξων πλήθος ένδς πένητος αύσεύοϋς 
ούχ άντάξιον. 

Τήν τής σωφροσύνης ευκολία ν, χαλ τής ψ^ς 
modeatiam proinptam, non aubitaai inilaUanem, non 6 επιμέλεια ν, χα\ τδ μετριάζει ν ^αδίως, χαλ τδ μή 
anibitionem inaaaaa», imo el aliaa omues abunde — — » — r . . . 
virtalea ia pauperam anlinis floreatea inyemas : 
divites contra ut pluriwum virlutibus vacuos, et ad 
vitia pronos. 

Quid paupere magis bealum fieri posait, cum 
divkem qaoque, si salvua esse velit, eumdem in 
statum redigi priua oporteai, in quo minc pauper 
exststii? Nam si rebue suis tanquam alicnis absti-
jieat, ttt affaiim Indigentibus eas dislribueriif ita sa-
lutem conaeqvi pfflerit. Sic fecil Job, sic Abraham, 
ct res euas laaquaro berilea et a Domino eibi coni-
mlssas in conservo* erogaruut. ldcirco neque pra> 
seniibus eia parcebaiit, nec absenlibva anirao crtj-^ 
ciabantur. 

Oinsignem paupertatis exceltentiam, b«c Dei 
persona Ul l Deaaia paupre abeconditur, et paupet 
qnidcui porrigii manum, Deusauteui sugcipii quod 
offeriur. 

Qui cum pauperiate pbllosopbantur, magis roagis-
que Deo apprupinqaani. 

NOD pauper est qui niliil babet, 66d qnl inulta 
desiderat. Non dives ffj esi qui molia possidei, 
acd qui nutla re indigei. 

Qui aures euas (inquit) oblurat, ot non audbil 
pauperein, illius oraiiouem non exaudiet Deus. 
Beatus qui atiimadvenii admeudicuin el pauperem, 
bberabileum Doiainus iu die malo.Esl auteui dies J) νητα, έν ήμερα πονηρά £ύσεται αύτδν δ Κύριχ. 

φυσιοΰσθαι ταχέως, χαλ δοξομανίας άπηλλάχθαι, u\ 
πάσαν Απλώς τήν άλλην άρετήν μετά πολλής η ; 
δαψιλε'ας έν ταίς τών πενήτων ψυχαίς βρύουσαν 
ίδοι τις Αν · τούς δέ πλουσίους ώς τά πολλά έρή. 
μους ταύτη; δντας* χαλ πρδς κακίαν βύεμπτώτ»; 
έχοντας. 

Τί πένητος γένοιτο μαχαριώτερον, δταν δ.η και 
τδν πλούσιον, εί μέλλει σώζεσθαι, πρότερον ένταύθι 
άφιχέσθαι, ένθα ό τέένης βστηχχν; *Αν γάρ τδν οί 
κείων ώς άλλοτρίων Απάσχηται, χαί «ίς τους 8Ε»;Γ· 

νους αυτά σχορπίση μετά δαψιλείας άπάσης, βδ ω 
δυνήσβται σωτηρίας έπχτνχείν. Ούτω γοδν 6 'liC, 
ούτω χαλ δ Αβραάμ εποίησαν, χαλ τά αυτών ώσκιρ 

δεσποτικά εγχειρισθείς, ούτως «ίςτούς δμθ5ούλου; 
άνήλισκον. Αιά τούτο ούτε παρόντων έφεί?οντο, ούτε 
Απόντων έδακνοντο. 

Xk πηλίκον αξίωμα τής πενίας, βεού γίνεται * < Κ 5 -

ωπείόν ! Κρύπτεται έν πένητι βεδς, παΐ πένης ub 
δ τήν χείρα προτείνων, θεδς δέ δ δεχόμενος. 

01 πενία προσφιλοσοφήσαντες έγγίζουσιν άι\ τφ 
θ ίφ. 

Ούκ έστι πένης δ μηδέν έχων, άλλ' δ πολλών έπ-
θυμών. Ούχ Ιστι πλούσιος δ πολλά κεκτημένος, έλλ' 
δ μηδενδς δεόμενος. 

'Ος αποφράσσει, φησλ, τά δτα αυτού, τον μή 
άκούσαι πτωχού, τής δεήσεως αυτού ούκ είσακούσ^ 
ται δ βεός. Μαχάριος ό συνιών έπλ *τωχδν χα\ πίί-

malue, qui peccatoribus destinaius esl. 

sed Sexiu Pauperialem ferre noa cujusvis est, 
viri sapiealis. 

Didymi. Qui meiidici vel pauperaa propier vir-
tutem et pielaleu) facli suul, illoa magisac diljgea-
4ius curara debea ; iiidem qui proplar uiofboa aat 
casus adversos inopia laborant, iu itlos magia ba< 
lieilcus eelo, qaaiu qui ex oialo factuare aut luxn-
ria ad paupertatem redtcti euut. 

Aritiot. Pauperiaa multis rebus iudiget, inexple-
tiiliiae omaibus. 

Demotriti. Si oon multa desidcrcs, paaca Ubi 

Ήμερα πονηρά, ή τοίς αμαρτωλοί; άποχεχληρ»-
μένη. 

Οενίαν φέρειν ού παντδς, άλλ* άνδρδς σοφού. 

Μείζονα χαλ σπουδαιοτέραν τήν έπιμέλειαν ποιον 

είς τούς δ ι ' άρετήν χα\ θεοσέβειαν πτωχεύσαντα; ή 
πενομένονς* ομοίως χαλ είς τούς έχ νόσων ι} 
συμπτωμάτων άπορούντας παρά τούς έχ κακοπρ^γ-
μονίας ή ασωτίας πτωχεύσαντας. 

Έ πενία πολλών^ έστιν ενδεής · Λ δέ ά*ληστ·ε 
πάντων. 

"Ην μή πολλών_ έπιθυμ]|ς9 τά δλίγβ πολλά **\ 
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6 ·;£·.. Hixpa γαρ δρεξ«ς πενίαν ίσοσθενή πλούτου Α mulia videfclintar. fetnfcritim entxi cvnlractutn 
ΤΛ[ήσιι. paupwtalen divttiia aquipoiteaieaa reddm. 

Paaperes maxiaria aiaiif non iitfaataniar, ui uiat-
drts, invidti Η odiD, qaibos dtviftce expoaiti autit 
quo:iJio. 

EuripiMi. Sapiea* jntpertaieai aniino pationie 
ei goiKtfOta caWiis, divtiii* pretiosiotetii eflicrt. 

Apollonii. Paopcrtas non Hirpia eti tecoudaai 
iMturam, turpi vefo de cttna pattpereiu «aaededu-
cue <»U. 

Catonit. Praslai iboaeaia paupcrUa improbie di-
.viiiia. Hoc tmm eppfatoii* Utnd wtiaaraiiaftU eaasa ' 
fli. 

Lnciani. Nadtieui teiffmwH, einudue in iUain 
redeo. 

Quid frustra cruclor» nadum videns exiium ? 

Τά μέγιστα των κακών οί πένητες έκπεφεύγασιν, 
έκιβουλήν, φθόνον, χαλ μίσος, οΤς οί πλούσιοι καθ' 
ήμέραν συνοικούσιν. 

Τήν πενίαν ο σώφρων καρνέ ρ (φ.καλ γενναιδτητι 
τιμών, πλούτου τιμιωτέραν άποφαίνει, 

Ού το πένεσθαι κατά φύσιν αίσχρόν * άλλα το ύλ* 
είσχράν αίτίαν πένεσθαι δνειδος* 

Κρείσσον καλώς πένεσθαι μάλλον ή πλσυτεϊν *ο> 
χώς. ΐδ μέν γάρ έλεον, «δ δ* έπιτίμησιν φέρει» 

Γ{ς έπέδην γυμνός, γυμνδς δ' ύπδ γαίαν Απειμι. 

Καί τ( μάτην μοχθώ, γυμνδν δρών τδ τέλος; έΊέ- Β 
νης αποθανών φροντίδων Αϋηλλάγη * ζών γάρ τ|3νη* 
χε, τήν πενίαν νέχρωσιν έχων. 

Αριστείδης δ δίκαιος* όνειδιζδμενρς έπλ πενία 
ύπό τίνος πλουσίου» οίπεν * ΈμβΙ μέν ή πενία ου
δέν Ιστορήσει χακδν * σολ δέ δ πλούτο; ταραχάς ούχ 
έΆίγας. 

ΛΟΓΟΣ ΑΔ'* 
Περί φιλαργυρίας. 

*Ρίζα πάντων τών κακών έστιν ή φιλαργυρία, ής 
τίνες όρεγόμενοι άπεπλανήθησαν Απδ τής πίστεως, 
καί εαυτούς περιέποιραν δδύναις πολλαΐς. Εύ δέ, ώ 
άνθρωπε τού θεού, ταύτην φεύγε * δίωκε δέ δικαιο-

Pauper dofuitcUis bberatur turis. Ytvena eniai 
nioruiua e*i, paupariaietn ceti moriaui fereas. 

Arhiidts. AibtiUes iUe juttua, eain dives quidam 
pauperialei» ei objieerel, dixii : Milii quideui uiliil 
affcrel uiati pauperlas, tibi ?ero divittga m\\ μαα*-
cas perluibiitiuncs. 

frEfUIO XXXIV [at. XLII.]. 
De warilia. 

I Tim. τι. Badix oapuaiwa wwdoraoi esi pecunia 
sludium, cujus aliqui deaiderio capli a lidtj aberra-
ront, «έ wuliia aeipsoe daloribua io^MXieniiit . 
Tu vecv, bojna ftei, iaia fuge \ sactore aniew jueii-

αύνην,εύαέδειαν9 πίατιν, Αγάπην, ύπομονήν, πραό- ς l w f pieiaiaw,/Wam,ahariia4eiPipauefliiAM), nsaii 
τητα. 

Αογισμδς φιλαργυρία περιειλημμένος τρυτάνη 
εστίν, έπλ τδ βαρίι τού χανύνος τήν £οπήν καταφέ-
ρούσα· 

Χρυσές τών ψυχών ή Αγχόνη, τδ τού θανάτου 
έχχιστρον, τδ τής αμαρτίας δέλεαρ. 

Πένης εστίν δ πολλών ενδεής · πολλών δέ ημάς 
ενδεείς ποαϊτδ της επιθυμίας άκόρε στον, 

"Οσπερ γάρ τοίς μεθύουσιν αφορμή του πίνειν ή 
τον οίνου προσθήκη γίνεται * ούτως χαί οί νεόπλου
τοι, πολλά χτησάμχνοι, πλειόνων έπ*0.υμ·υσι, τφ άελ 
τροστιθεμένφ τήν νόσον τρέφοντες, χαλ πχριτρέπε-
ται αύτοίς ή σπουδή πρδς τδ εναντίον.. 

Πάντα χρυσδν βλέπεις, πάντα χρυσδν φαντάζεις * D 
τούτο σοι χαλ χαθεύδοντι ένύπνιον, χα\ έγρηγορότι 
έν8ύμιον..·ϋσπερ γάρ οί ύπδ μανίας παράφοροι ού 
τέ πράγματα βλέπουσιν, άλλά τά έχ τού πάθους 
ίαντάζονται, ούτως σοι ή ψυχή τ$ φιλοχρηματία 
<ατασχεθεΙσκ, πάντα χρυσδν, πάντα Αργυρον βλέπει. 
Ήδιον άν ίδοις τδν χρυσδν ή τδν ήλιον. 

Ό φιλάργυρος ουδέποτε στήσεται τής επιθυμίας, 

Μί; γίνου φιλάργυρος, ίνα μή άντί θεού δου>εύ-
*]}ς τφ Μαμων$. 

βαρύ τι χρήμα τδ χρυσίον έστί * χούφον δέ χαί 
ένο>φερές πράγμα ή αρετή. Εί ούν χρή τοίς άνω 
ιφοσδαίνειν, τών χαθελχόντων πτωχέ Οσωμεν, ίνα έν 
τοί, άνω νενώμεθα. 

^ueiudiaem* 
Basilii. Animus avariiia captus irutiaa esl ad 

pottdut iaoliaaus regnia ηοϋαΐΜΜ». 

Aiiruin eai Jaqueus auiaiorjttin, bainaa mot tiu, osca 
peccavi» 

Pauper c*l qui mullis indigcl: mullorui» auleiu 
iiuiigos facii capidius inaaiiabtUa. 

Quetnadinodum ebriia magis magisque occasio-
i»eui bibendi vinuia bibituai pr»hiat, aic ciiam 
bomines recenter ditati cuai aaulu possjdeaia plura 
deaiderant, ex ipaa rerum accessioue morbuia fo-
ventes, et «uum eii sludiuiu vertitur iu coulra-
riutn. 

Quidquid vides» quidquid imaginaria, aurura esi. 
lloc libi dormienti sonanium, et vigilaali cogUatio 
esi. Nam ui qui per iasaaiam deliraai, noa ipsas rca 
vidcnt, sed quas eis affeciio suggerk, iiaaginajiiur t 
aic animus libiavariiiadeteatus, nihil quain auruai 
et argentum videt, el euaviue quidem aurum quam 
sol conspeciui tuo ie offert. 

Ctirwsoti. Avarus nuoquam liberabilur cupkln 
late. 

Non fias avarus» ne MamuaonaB, loco Dei, ser* 
vias. 

Gravis res esi aurum, virlus conira ievis ct apu 
io sublime ferri. Ergo si nobis aceedeoda eiinl 
sublimia, aa qux deorsuiu irabunt abjiciauua, ut 
aursuia feraiuur. 
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Pluiarcki. Stticeitiio aeu funebri convhrio aimi-

liaesi viu bominia avari , nam cum nihil non ba-
bet, obleetandum neroinem habet. 

Nec a mortuo coiloquium, nee ab avaro benefi-
cium petendum egi. 

Potu resltnguitur appelitns btbeodi, el cibos de-
aiderio cibi niedetvr : avariiiam vero non aurun 
ncc argentunt exstiagtiit. 

Diogene$. Diogenes Cyaicas philosopbua interro-
gaiua a quodam cur aurura pallerci, dixi t : Quo-
Diani inaidiatorea multoe habet. 

Socr*ti$. Avarorum diviiiae, ut aol post oecaeum, 
nointnein morlaliuni obleciant. 

Dfodori. Quae neqaeani arniig capi, facile expu-
gaaniur auro. Nibil non eubjicitar argento. 

DiphUi. Si accipere nibil eeaet, netno foret mabi». 
tetod cst avaritia, cum relicta consideratione 
Jutti, tucro per omnia servia. 
Mala lucra voloptatea qnidem brevea, lojigae varo 

(riaiiiitt aequuntur. 
SERMO XXXV [al. XLI]. 

Di avarilia, et qualibet.iu re plm habere voleutibui 
ei iujuslis. 

Luc. xii . Videte etcavele abavaritia, non eiiim 
in abundantiacujusquaia vita ejus eU cxbis quae 
posaidet. 

i Cor. τι. Cur non potiua injuriam patimint ? ctir 
BOII polius dainuum accipilis ? Imo vot injuriam 
facitis, etdamao afficltis, idqua fratree? Α η uesci-
lis, quod injuaii regni Dei bserediiatam non conse-
quenlur ? 

69*11 ad TUnm i . Deaistat ab injnstiiia omnia 
qtii uomeii Dei nomiuaL 

Novii Dominaa juatos a tentatione liberare, 
injuBloa vero ad diem judicii puniendos aer-
tare. 

II Petr. ιι. Qui diligit uijuslitiam, odit animam 
auam. 

Psal. xxxiii. Facies Domiui saper facienles mala 
ut aboleai a lerra memoriam eorum. 

Prov. x. Virum injuslum mala corripient ad per-
niciem. 

Tbeaauri non juvabunt iniquos. 
lnjuslig omnia in ainum colliguniur. 
Prov. xx. Hserediias praepropera prineipio tan-

detn non benedicetur. 
Ibid. xi i i . Opc§ iniquitalis siudio comparaue 

minuuntur. 
Sap Injusli cllo peribunt. 
Geniis iojustaeobliqui sunt anni. 
Satomon. Ne gaudeas ob injustam pecuniam; 

nihilenim juvabil in die afflictionis. 
Ecclx. xxxv. Oratio patieatis iojuriam exaudictur. 
Qui domum suam acdiflcat pecuniis alienis, si-

milieesi congereniilapides ia lumulum sepuliune 
suae. 

Ibid. xxiii. Leo insidiaiur venationi, ilidem pec-
calum facientibus iniqua. 

MELlSS.fi 8S6 
Α 'Eacxsv ό τών φιλάργυρων βίος νεκρού foiv*f · 

πάντα γάρ Εχων τδν εύφρανθησόμενον ούκ Εχει. 

ΟΟτε «αρά νεκρού όμιλίαν, ούτε παρά φιλάργυρη» 
χάριν δεί έπιζητείν. 

Ποτδν μεν έ.σ&σε τήν ποτού δρεξιν, καλ τροφή 
τήν τροφής έπιθυμίαν ήκέσατο · φιλαργυρίαν & ύ 
σδέννυσιν Αργύριον ή χρυσίον. 

Διογένης δ Κυνικδς φιλόσοφος έρωτηθε\ς ύπό τινο;, 
διατί τδ χρυσίον χλωρόν έστιν, έφη, *Οτι πολ/οΰ; 
έπι δούλου ς έχει. 

Ό τών φιλάργυρων πλούτος, ώσπερ Α ήλιος χα-
ταδυς είς τήν γήν, ούδένα τών ζώντων ευφραίνει. 

.ΤΑ τοίς δπλοις αδύνατα χειρωδήναι τφ χρνσφ 
β^διόν έστι καταπολεμήσαι. Τφ άργυρίφ ύποτάσσι· 

Β ται τά σύμπαντα· 
ΕΙ μή τδ λαβείν ήν, ουδέ εΓς πονηρδς ην. 
Φιλαργυρία τούτ* έστιν, δταν αφής σκοπεϊν 
Τά δίκαια, τού κέρδους διαπαντδς δούλος είς. 
Τά πονηρά κέρδη τάς μέν ήδονάς Εχει μικρές, 

τάς δέ λύπας μακράς. 
ΛΟΓΟΣ ΛΕ'. 

Περί πΛ8οτεξΙας9 κΛεοτεχτονγτωτ %αϊ 
άδιχούττωγ. 

Όράτε κα\ φυλάττεσθε άπδ της πλεονεξίας, οτι 
ούχ έν τφ περισσεύειν τιν\ ή (ωή αύτφ έστιν έχ 
τών υπαρχόντων αυτού. 

Διατί ούχλ μάλλον άδικείσθε ; διατί ούχ\ μαλ)«ν 
άποστερείσδε; άλλ' ύμείς αδικείτε χαλ άποστερείτβ, 

c χαλ ταύτα αδελφούς; "Η ούχ οίδατε δτι άδικοι βασι
λείαν θεού ού κληρονομήσουσιν; 

Άποστήτω άπδ αδικίας πάς 6 δνομάζων τδδνοαα 
Κυρίου. 

Οίδεν Κύριος ευσεβείς έχ πειρασμού φύεσθαι, 
αδίκους δέ (ίς ήμέραν κρίσεως χολαζομέναυ; τη
ρείν. 

Ό αγαπών τήν άδιχίαν μισεί τήν εαυτού ψ> 

Πρόσωπον Κυρίου έπλ ποιούντας χαχά, τού έξο-
λοθρεύσαι έχ γής τδ μνημόσυνον αυτών. 

Άνδρα άδιχον χακά Οηρεύσει είς διαφθοράν. 

Ούκ ώφελήσουσι θησαυροί άνομους. 
D Είς κόλπους επέρχεται πάντα άδίκοις. 

Μερ\ς έπισπουδαζομένη έν πρώτοις έν τοίςτελευ-
ταίοις ούκ εύλογηθήσεται. 

'Υπαρξις έπισπουδαζομένη μετά ανομίας έλά;σνν 
γίνεται. 

"Αδικοι άπολούνται συντόμως. 
Γενεάς αδίκου σχολιά τά έτη. 
Μή επίχαιρε έπλ χρήμασιν άδίκοις. Ούδεν γάρ ώ-

φελήσουσιν έν ήμερα επαγωγής. 
Δέησις αδικούμενου είσακουσθήσεται. 
Ό οικοδομών τήν οίκίαν αύτοΰ έν χρήμ«^ν άλλο-

τρίοις ώς δ συνάγων τούς λίθους αύτοΰ είς τδν χει-
μά^όουν. 

Λέων ενεδρεύει θήραν, ούτως αμαρτία τούς εργα
ζομένους άδικα. 

http://MELlSS.fi
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£ Mala nefeceris, et noa apprebendet le mahiui. Μή iroi£i κακά, χαί ού μή σε καταλάβη κακόν, 

Ά ί Λ σ τ η θ ι ά π δ αδίκου, χαί έχχλινεί άπδ σού αμαρ
τία. 

Π*, μή σπείρης έπ' αύλακας αδικίας, καλ ού μή 
δερ/αγ̂ ς έπταπλασίονα. 

βυων υβν έναντι πατρός αύττύ δ προσάγων θυ
σίαν έκ χρημάτων πενήτων. 

Ούαλ ύ πληθύνων έαυτψ τά ούκ δντα αυτού, χαί 
βαρύνων τόν κλοών αυτού στιβαρώς. 

ΟΰαΙ οί θησαυρίζοντες άοικίαν καλ ταλαιπωρίαν 
έν ταίς χερσ\ν αυτών. 

Ούαλ οί συνάπτοντες οίκίαν πρδς οίκίαν, χα*ι άγρ^ν 
πρδς άγρδν έγγίζοντες, ίνα τού πλησίον άφέλωνταί 
τι. Μή οίχήσετε μόνοι έπλ τής γης; Ήχούσθη γάρ 
ι!ς τά ώτα Κυρίου Σαβαώθ ταύτα. 

'Απίχου άπδ αδίκου, χαλ ού φοβηθήση , κα\ τρό
μο; ούκ έγγιεί σοι. 

Μϊ] έστω ή χείρ σου εκτεταμένη είς τδ λαβείν, κα\ 
έντψ άχοδιδόναι συνεσταλμένη. 

Πλεονέκτου δφθαλμδς ούχ έμπιπλάται έν με-
pi?u 

Ό τά έτερου λαμβάνων χαλ έτεροι; διδούς ούκ 
ήλέησεν, άλλά καλ ήδίκησεν άδικίαν τήν έσχατη ν. 
Ει μέν γάρ έλεεΐς έξ ών αδικείς, έλέησον ούς αδικείς. 
Ευσεβής γάρ εκείνος, ούχ δ πολλούς ελεών, άλλ* δ 
μηδένα άδικων· 

Όσα βλέπει όφθαλμδς,τοσαύτα επιθυμεί δ πλέον-
έκτης. Ό £δης ούκ εΐπεν, Αρκεί: ουδέ ό πλεονέ-
χτηςείπέ ποτε, 'Αρκεί. Πονηρός έν πόλει σύνοικος, 
πονηρδς έν άγροίς. Ή θάλασσα οίδε τά δρια αυτής, 
ή νΰξ ούχ υπερβαίνει δροθεσίας αρχαίας. Ό δέ πλέον* 
έκτης ούκ αιδείται χρόνον, ού γνωρίζει ορον, ού 
συγχωρεί ακολουθία διαδοχής , άλλά μιμείται τού 
πυρός τήν βίαν, πάντα "επιλαμβάνεται, πάντα έπι
νε μετσ ι. 

Τί ουν μετά ταύτα; ουχί τρείς σε πήχεις αναμέ
νομαι ν οί πάντες; ουχί λίθων όλίγοφ βάρος αρκέσει 
χρδς φυλακήν τή δυστήνω σαρκί; Υπέρ τίνος ούν 
μοχθείς; υπέρ τίνος παρανομείς; Τί άπολογήση, 
έπ:ιδάν σε κύκλφ περιστάντες οί ήδικημένοι κατα-
βοώσιν Ιπ\ τού κοινού κριτού; Πώς παραπείσεις τδν 
άπαραλόγιστον δικαστών; Ούκ Ιστι βήτωρ εκεί, ούχ 
έστι πιθανότης βημάτων, χλέψαι δυναμένη τού δικα
στού τήν άλήθειαν. 

'ΑνδρΙ επιθυμητή χρημάτων ούκ έγγίνεται κό
ρο;. 

Ό μέν γε πένης χάν δούλος ή, καλ μή ύπεμ-
χλήσας τήν εαυτού γαστέρα, προσηνούς μεταλαμβά
νω τής διά τού ύπνου άνέσεως * πλούτου δέ επιθυ
μία σύνεσ ιν άγρυπνίαις κα\ καμάτοις τρύχει· 

Χρυσού δεύτερα πάντα άδίκοις. 
Ό μή δεόμενος τών άλλοτρίων, Αλλ* έν αύταρχεία 

νομίζων είναι, πάντων έστλν εύπορώτατος. 
Άρκτοι μέν και λύκοι έπειδάν λάβωσι κόρον, τής 

αρπαγής αφίστανται* οί δέ πλεονέχται κόρον ούχ 
ίγουσιν. 

Deaiate ab injosio, et decliaabil a le peccauim. 

Jbid. F i l i , nt seras in saleoe injustttfa?, na 
scpiies tauto ampliorem inde mesaem facias. 

Jbid. xxiv. Filiuni occidil coram palre suo, qui 
viciimara offerl ex pecuaiis paaperom. 

Habac. n. Vae illi qui sibi res non guas maki-
p'ical, et qui aggraval suoer se denstim luium. 

Amo$ i i i . V» illie qui coMiguitl injusliliam el 
mineriam in manibasauis. 

/«4. v. V * illis qai doraum domtii conjtinguni, 
eiagrum agro appoauat, ui aliquid eripiant proxi-
nio. Nuro vos toli babilabltis ln lerra ? Atqni 
Donilnua exarciiuum auribus baec percepit. 

Β Ibid. LIV. Absiine ab injuslo, el ooa Uiuebia, 
neque iremor iuvadei le. 

Ecdu iv llauus tua non ait porrccta ad aceipien-
dum, el ubi dandam esi cotitracia. 

Hid. xir. Oculus avarut nulla portiooe satia-
lar. 

Batiliu Qai alicui erlpit ei alteri dat, ie non 
misericordiarn, eed exiremam iujusihiam exercet. 
Naoi ex injuriia maieriaui niiseralioiiis capias, mi-
serere poiius illorum qaos injuria afficis. Pius eiiim 
tlle esl, non qtii mtserelur muHoruin, sed qui ut> 
iniui facit injuriam. 

Quitcuiique videt oculus, ea omnia desiderat 
avarus. Iufeiis naiiquaiu aaiis lit, nec uuqiiam 

Q avarus eibi sufficere dicit. Ifatus hic vjcinus est in 
urbe, 7 0 >ualaa ruri. Mare suos fliiee agnoscit, el 
nox auiiquoa lerminos non iranscendit. Avarua 
autem tempus nullum reveretur, ιιοιι aguoscil ter-
miituin, non cedii ordini euccessionis; sed-ignis 
violeuiiam imitalur, ouinia arripil, oinnia depa-
acilar. 

Sed quid tandem fiel? Nonne ires omnino cubiti 
te manenl? Noune paacoram Japidum molos ad 
cuslodiam miserae carni sufflciei ? Ad quid ighur 
laboras? Quorsum iniquus esse pergis ? Qaibus 
verbis defeudes te, cuui aflecli abs te injuria uudi-
que circiimsianles sub communi judicc conira la 
cJaiuaveiinl ? Quomodo perauadebia judici, qai falfi 

~ noa poiesl? Nallas illicorator est, nulla verbo-
rum probabiliiaa quse verilaiem juiJici abscondere 
vaieal. 

TheologL Houiiai pecuuiae cupido aulla saticias 
innascitur. 

Fauper quidem, ltcet servuset venire uon tatu« 
ro, blanda per soinnam qaiele fruitur: cupidil>8 
aoiei» dtviliarain meni«*iti vigiliis el laboribue 
cmcial · 

lnjusii nibil non auro posiponunt. 
Chrytost. Qui non indigel alienis, eed aua aibi 

suflicere exisiiaiat, omiiium e$t dhissimus. . 
Ursi et lupi saiurali rapinam reunquani; avaric 

aaiem nulla eatieias. 
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hiexpleiatUas admoditm vinlcnla eet, el avarilia Α Ή Απληστία τυραννεί, ή πλεονεξία δυναστεύει* 

prarpoteaa: rapaces vitam bomioum perturbant, et 
liujiis quidem rapin.-e guat, deliciae aulcm aliorum : 
in ip&uiu cadUexaecraii», frnitio la aliog: adveraus 
ipsum eduntur augpiria, abomlonlia cootingii aliist 
advergu* ipsum fundantur laerymaa ah aliig uaur-
panlur pecunia»: ipsa apud iaferos punitw, et alii 
sacpeiMjmcro iu ipsins divitiis voluplaantee canlillant. 

Pleonex>a, id eet avarilia, esl cum plas habet 
*U<JIM* quaw ad euai periineaL 

Avaritia cst idololalria, iwo deterior ea. Siquidem 
ia»lefetae Ktei crcaiura* adoraat, et veneraii aual 
<mq«*t) «ι coioetuai creamnaa pnrter Crtalorear» 
Tu vtro ittim iptiug opu* ariaraav Doaa a»tm av»ii-

oi Αρπαγες τδν βίον ταρ Ασσου σι, χαί αίθις αύτοΰ 
αϊ άρπαγα\, χα\ Αλλων αί ήδοναΓ αύτου αϊ κιτάρσι, 
χαλ Αλλων α I θεραπχίαι* χατ* αύτου οί στεναγμοί, 
χαλ παρ* έτέροις οί πλεονασμοί * χατ' αύτου τά δά
κρυα, χαλ παρ* έτέροις τά χρήματα" αύτδς ivfoc 
κολάζεται, χαλ Αλλοι πολλάκις έν τοίς αύτοΰ τρ -
φώντες ψάλλουσιν. 

Πλεονεξία έστ\ τδ πλέον έχειν τού ώρισμένου. 

Ή πλεονεξία είδωλολατρεία εστίν, άλλά κα\ χα-
λεπωτέρα είδωλολατρείας. Οί γάρ ε&ωλολάτριι το'ς 
τού βεού χτίσμασι προσχυνούσΐ' χαλ έσεβάσθησαν 
(φησλ} χαλ έλάτρευσαν τή χτίαει παρά τδν χτίσαντα. 

creavit, sed itmiiabttia *ft isunodtc» Ιαα » R> δέ τψ χτίσματι τψ σαυτού προσκυνείς. Ό γαρ 
i . '.. - - * - » * - Α . . V * — - Α - 1 - - Ι . 

liam ηοιι 
cuptdhae eaiaesougtUaiU 

Si qaig de a«ia non largUar, ab illo acenaabiUr 
in die judicii, cujus non esl ntiscrlaa : qttomodo 
iUi venia dabiiur qui rapiiil aliena, uadiqaa ciream-
gtanlibug eum illig quos affecil injuria ? Non eniin 
illic lestibus, non accusaioribus, non argumauiig 
locus est, aed ipsa? res per se, quales a nobis ge* 
fcttf sunl, coram oculig nosliis appareai. Ecce enim 
(iaquii) bomo et opera ejus. Eleniin boc quoquera-
piaa esi, ei71 avarilia, el gpoliaiio, sua non com-
municare. Nani Deua Judawg accugajig per prophe-
tam, inquU: c Proiulii lerra fructus auoa, el IIOB 

aolvutta decimag, rapuistis bojaa papperig. ι Et 

Θεάς πλβονχξίαν ούκ έδημιούργησεν, άλλ' ή τής στς 
απληστίας έπεξεύρεν άμετρία. 

ΕΙ δ τών έαπταύ μ% μτεαδίΛούς χατήγορον δχει 
τδν ούχ έλεηθέντα έν χ% τ % χρίβεως ήμερα* ύ xsl 
τά αλλότρια άρπααας ποία* ττυξε*** συγγνώμης 
πανταχόθεν αύτφ περιεστηχέαων τών ήδεχημένεη; 
Ού γάρ μαρτύρων έχεί χρεία, ουδέ κατηγόρων, οϋΐ 
αποδείξεων* άλλ' αυτά καθ* έαυτά τά πράγματι, 
οΤάπερ αυτά κατεσκευάσαμεν, πρδ τών οφθαλμών 
φαίνεται τών ημετέρων. *ίδού γάρ, φησλν, άνθρω
πος χαλ τά Εργα αύτου. Καί γάρ καί τούτο αρπαγή, 
τδ μή μεταδιδοναι τών δντων, καλ πλεονεξία κα\ άκ*· 
στέρησις- τοίς γάρ Ίουδαίοις Ιγχαλών δ βεδς, διά 
τού προφήτου φησίν · ι Έξήνεγχεν ή γή τά έχφό-

ruraus alibi iuquit, < C4e quid eripka dc viclu paa- C αυτής, κα\ ούκ είσηνέγκατε τά έπιδέκατα * ήρ-
pcrie. 9 

PluiarckL Qui ax turpibus lueria ad boaeela oiD-
cia sumptum faciuat, siaiile quid iaciuoi itlis qui 
ex eacrilegio Deum placara volunu 

DemoeritL Diviiiae nialo faciaore parlae majori 
dedecore noianiur. 

Non inulile quidem est pecunias acquirere, per 
iujustiiiam aaiem, longe pesstuium. 

Socrati*. Socraice avaros avibus comparabat, 
qaaram alia deglulil quidquid invenerit, et quaa-
doque auffocaLur; ali.e vero sequuntur ut quod 
habetei extorqueani, Η i|>eae quoque alix post alias 
auffocanlur. 

Diogenii. Diogene* inlerrogalus qiwaam esseni ^ 
fene pessiaiaB, dixil : In niontibtis ursi et leones, io 
civilatfbus aatcm publicani el gycoplianUe. 

AnttphantB, Caais de carnibus edendia cogilang 
lioιι ampliug gregem custodire polest. 

Mala lacra breves quidem voluptaieg, Irisiiliae vero 
lougas sequuniur. 

PLaton. Paupertag exislimeuir, non imminuiio re-
rum, sed jncxplebilitaiig adauclio. 

hoct · Nullum inlque lucramem aemuleria : ged 
magig approbalo vivenles cum jugliiia» 

·.· Nam qui ntagaa rapiuul, au parva qv:oque rapiaat, 
iacerlum esl; qui vero parvig non absliiitot, iiii 
-aimirum ne a inagnia quidem gi))i lcmperabuni. 

πάσατε τά τού πένητος, ι Καλ πάλιν άλλαχού λέ
γει, ι Μή αποστέρησης τήν ζωήν τοΰ πτωχού, ι 

Οί άπδ τών αίσχρών κερδών είς τάς χαλάς αναΐν 
άκοντες λειτουργίας δμοιον τι ποιούσι τοίς άπδ ίε« 
ροσυλίας θεοσεβούσιν» 

Πλούτος άπδ κακής ίργασΓας έπίγινάμενος έκι?α? 
νέστερον δνειδος κέκτηται. 

Χρήματα πορ'ζειν μέν ούχ άχρείον * έξ αδικίας 
δέ πάντων xaxjov. 

Σωκράτης τούς μέν πλεονέχτας είκαζε ταίς 6pvr» 

σιν, ών ή μέν καταπίνει δ τι άν πρόστυχη, καί έ
στιν δτε πνίγεται· αί δ* άλλαι περιαχολουθονσιν, 
άφελείν αύτδ σπεύδουσαι, ίνα παρά μέρος πνιγώ-
σιν. 

Διογένης ερωτηθείς ποία είη θηρ/α χαλεπώτ?ρα, 
είπεν * Έν μέν τοίς δρεσιν άρκτοι χαλ λέοντες, έν δέ 
ταίς πόλε σι τελώ ναι καί συκοφάνται. 

Κύων, μελετήσας σαρκών άπογεύεσθαι, ψυλάττειν 
ούκ έτι δύναται τήν άγέλην. 

Τά πονηρά κέρδη τάς μέν ήδονάς Ιχει μικράς, 
τάς δέ λύπας μακράς. 

Πενίαν ήγητέον είναι μή τδ τήν ούσίαν έλάττ» 
ποιείν, άλλά τήν άπληστίαν πλείω. 

Μηδένα ζήλου τών έξ αδικίας κερδαινόντων 
Αλλά μάλλον άποδέχου τούς μετά δικαιοσύνης ζών» 
τας. 

Οί μεν γάρ τά μεγάλα αρπάζοντες Μήλον εί χαί 
τά μικρά άρπάζονσιν * οί δέ τών μικρών μή άπεχδ-
μενοι δήλον δτι ουδέ τών μεγάλων άφέξοντχι. 
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Περί αυτάρκειας. 

Εΐπενό Κύριος· Μή μεριμνήσησε τή ψυχή υμών 
ti φάγητί» Μ·* τ Φ οώματι υμών τί ένδύσησθε. 

Έστι δε πορισμδς μέγας ή ευσέβεια μετά αύταρ-
χείας· ουδέν γάρ είσηνέγκαμεν είς τδν κόσμον, δή 
λον ότι ούδε έξενεγκαίν τι δυνάμεθα. Έχοντες δα 
διττροφάς καλ σκεπάσματα, τούτοις άρχεσνησδμεεία. 

Κρείσσον μικρά, μ&ρλς μετά -ρόδου Κυρίου ή με» 
γάλοι Θησαυροί μετά Ασεβείας. 

'Αρχή ζωής άνθρωπου άρτος,"χαλ ύδωρ* και ίμά» 
τιον καλύπτον άσχημοσύνην αυτού. 

Σοφός άνήρ.'άρκείται τοίς ολίγοις. Β 
11 ο ί κονομούσα τδ ζώον δόνα μις αυτάρκεια ν μέν 

χε\ λιτότητα ^αδίως χχτειργάσατο, χ α λ ψχείωσε τφ 
τρεφομένω · πολυτέλειαν δέ κ α λ ποικίλιαν βρωμά· 
wuv παραλαδούσα, είτα άντισχείν πρδς τδ πέρας 
ονχ l?ifκέσασα, τά ποικίλα γένη τών νοσημάτων 
ίποίησεν. 

Ο) πλούσιος έστιν δ πολλά κεχτημένος , Αλλ* δ 
μΐ) πολλών δεόμενος. 

Πρδς χρείαν, άδαλφολ, ού πρδς ήδονήν ή ζωή συμ-
μεΐρείται. Τδ ούν περιττών τής φύσεως αποθεμένοι, 

άναγκαίον μόνον άσπασώμεθα. 
Ό πρδς τούς υπερέχοντας βλέπων τής ένούσης 

De virlute qnce anhnum suis el pra%enlibu$ rebu$ 
cvntantum reddit. 

Matth. v. IHxit Dominus, Ne solticitt sids pra 
viia wsira qnid comedatis, «eque pro corpore ve-
slro quid iiuluatis. 

/ Tim. τι. Eet autemquesto* magaos pietas cam 
aalmo saa eorta conftirto. Nrtiil eniiti ijilttumaa 
in mundti»; vtdelieet nee eflerre qtrtdquarn poeao-
nins: sed babentrs atimenla et qulbus tegamur, 
hrx ronienli erimoa. 

Proverb. xvi. Pra-elal panra portio cum timore 
Doraini, quam magni tbesauri cvm implelate. 

EectL xxix. Pritwipittm vtiae bomiim pauis et 
aqna et vesria litrpitudtnem ejus operiens. 

Auctoritinctrti. Viraapiens paucis contenlug est. 
Fatoltas qn« gabernat eorpus aiiiaialii, friigatem 

el ftimplteem alimoniam facilo coneoqiih, et partt-
bus nuirieiidis asstmilat; sumptuosia vero et variia 
eduliis onarala, ei iropotenrs 7 2 iandem ca snper-
arr, varla i»orbo>rum genera produeit. 

Ckrytmi. Ifan qai mttta paandet, sed qui non 
muliis indigei, direaest. 

Ad necesaiiatam, ο fratree, non ad voliiptate n 
mciienda eat viia, Qoare deposlio quod naltirfe et** 
perflaum esi, necesaarium eolum aaipleciamur. 

Qai ae «apertores resptcit, nuaqaam videre p«> 
test quaro divea sit. Verum oportet sua sorte con-αΟιψ εύπορίας ουδέποτε δύναται λαβείν αίσθησιν 

ώλαχρή αύτάρχως πρδς τά ίδια έχειν, καλ εύχα- Q leulum esse, el Deo graiias habere. 
ριστείν τψ θεφ· 

Ή αυτάρκεια χα\ τροφή έστι, χα\ηδονή, κα\ υγεία*, 
το δέ πλέον λύμη χα\ αηδία χαλ νόσος. 

Sobrta frtigaliias et alimenlum eat, et voluptas, 
ei sanitas : iiLmiuin vero noxa, ei faalidlom, ct 
morbus. 

Cbristue inquit, Quaeriie primiim rcgnom Dei ai 
jtiatiliam ejus, el baec omnia adjicientur vobia. Nog 
vero fntertitnns ordinem, et quaerimui terratn e| 
bona icrrena, quare nec bac babemus nec illa. 

Φησιν ό Χριστδς, Ζητείτε πρώτον τήν βασιλείαν 
τού θεού καλ τήν δικαιοσύνην αυτού, κα\ ταύτα 
«άντα προστεδήσεται ύμίν · ημείς δέ τήν τάξιν 
αντέστρεψα μεν, χαί ζητούμεν τήν γήν, χαλ τά έν 
Τ5 Τ5 αγαθά * διά τούτο ούτε ταύτα, ούτε έχείνα 
ίχοαεν. 

Μέτρον κτήσεως έστιν ή χρεία τού σώματος, τδ 
Ιϊ ταύτην υπερβαίνε ι ν άκοσμία λοιπδν, κα\ ούκ έτι 
χρεία εστίν. 

Καλδν τοίς δροις τής χρείας εμμένει ν, καλ φιλο-
νε κιίν πάση δυνάμει, τούτους μή ύπερβαίνειν. Έάν Ρ oianibu» viribus coBlafidare ι* trMaoendaimis iU 

NUi. Possestionis modna esl corporia necasxkat, 
ejus vero cxcessus, non uaus aut neccssitas, seJ 
vilium est. 

Bouoia est intra fiaea nactsaaiiatia matMre, et 

γάρ ολίγον παρενεχδή τις άπδ τής επιθυμίας έπί 
τά ηδέα τού βίον, ουδείς λοιπδν ίστησι τήν έπλ τά 
xp09w φοράν. 

Αύταρκεί τροφ!} σμικρά |/. μακρά] νυξ ουδέποτε 
γίνεται. 

Όφείλομεν εαυτούς εθίζει ν άπδ τών ολίγων ζήν, 
tva μηδέν αίσχρδν ένεκεν χρημάτων μάθωμεν. 

Σωκράτης ερωτηθείς ύπδ τίνος, Τίς σοι πλουσιώ-
τερος είναι δοκ*ί; εΐπεν Ό έλαχίστοις άρχου μένος * 
επάρκεια γάρ έστι φύσεως πλούτος· 

Βέλτιόν έστιν έν μικρ^ περιουσία συστελλόμχνον 
^Ονμείν, ή μεγάλης τυγχάνοντα δυστυχείν. 

Μήτε λίαν πολυτελώς, μήτε άγαν εύτελώς πειρώ 

loa. Nain si qaU vel modtcuro per cuptditatai» ad 
vitae d«licias deflexerit, nnllaa delnceps qaominas 
pergal ooercere poiesL 

Democriti. Si viclus frugaiie sit, nunquam vide-
bilur noxlonga. 

ClUarchi. Debemoa nos aasuefacere at ex paucli 
vivamus, ne quid peeuniaa gracia turpe dlscainos, 

Socratis. Socrates inierrogaati quis videretor sibi 
dilis»imiis, respoadit: Qnl pauoisstniia conleiUua 
eal. In fnigalitate eaim sibi eufHcieiHa exaisiunl 
divili* naiura. 

Satius esl ia paacis opibus se contiaentem bita« 
rilcr agere, quam in magnie iifeUchar. 

Plutarcki. Neque sai»p4a«6uai nimis, naqua 
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sordidum, aut vtlem in vesiiiftetHi*, victu el reli- J 
qua \ita te exbibeas ; hoc enim odiosum aul roise-
rabilem, illtul uividiosum anl ridiculum reddil. 

Assueliai corpns frugali et parabili modo vilae 
sibi aaiisfacere* Nani qui paucis indigeut, non frau-
dantar mullis. 

Familiarem tibi redde victum aimplicem, ui 
aumptuoso niinqiiam indigeag. 

SERMO XXXVII [al. XIYj. 
Quod major par$ non $etnper melior itf. 

Luc.-xn. Sublaiis aulein oculia Jesus vidil eoa 
qui mittebaul niunera tua in gazopltylacium dmles. 
Vitlii auiem el quamdam viduam panperculam 
n.itieutem illuc aera ntiauia duo, el dixit, Yere 
dico vobis, qnod vidua b»e paupcr plus quam οαι· 
nes misii . Nani 73 omaee bi ex eo quod ipstt cxu- ] 
bcrat, miacruni in muaera Dei : ba*c aulem, ex 
peniiiia sua universam subsiauliam qtiam babebat, 
misil. 

/ Cor. xive In ecclesia volo quiuqtie verba meate 
mea loqui (ut alios insiiloain) potius quatn de-
cem millia verbortim lingaa. 

Batilii. Per unuin sapientom babitabitur civilat, 
gens auiein tniquorum bievi desolabitur. 

Nam si panis cor bniiiiuis roborat, non oponel 
obaoiiium cibi amplius neces«ario lemere in^nrgi-
tare. 

Tluologi. Breve regnum melius eet longa lyran-
nide , el parva poriio pretiuaa prasiat magnaj quae 
vilis el periculosa sii poesessioni, et exiguum lumen 
multis lenebris. 

Chrytost. Eleemosyna non sstiwatur ex mensura 
largiiiooie, acdex animi liberalitaie. 

Jucunda quae inaxime rara sunt, inprimit de-
lenattt. 

fncerti auctorit. Alexander audilo Dnrium tri-
ginta Hiyriades in aciem producerc, dixil : Unus 
cuquqa non meluil mullas oves.. 

lilem cum exploraior ei referrcl majorem esse 
Darii exercitum, d ix i l : Oves etiam licel plurea ab 
ttuo aui aliero lupo capiuntar. 

SERMO XXXVIil [al> LXYI]. 
De jejunio et conlinentia. 

Matih. vi. Cura jejunaveritis ne &ilis veluli hy-
pocriUE (eirici. Obscurani enim faciessuas, quo 
perspicaum sit bominibus ipeos jVjunare. Amen 
dico vabis, babenl mercedem suani. Tu vero cura 
jejunas, mige caput luum, et faciem tuatn lava, elc 

1. Cor. ix. Omiiisqui ccrUl, per oronia lcmpe-
rans eet. 

Chrysott. Qui carnem Cbrtsti Jesu crociQxerutit 
cuiu alfeclibug et cupidilalibus. 

/ i a . LVIII. Ad liieset jurgia jejunalis el pugnis 
afllictuai caedilis. Quid esi quod mibl jejunaiis? 
nou euira tale jejunium approbo, dicit Domiuue. 
Sed tu eolve omneia ooduni iniquiiaiis, dissolve 
nexua violentorum contraciuum , oppressos dimitte 
cuin liberiala, ei omaem injugtam syngrapbatn 
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τΑ περλ τήν έσθήτα κα\ δίαΐτ~αν και τήν έτερον δια· 
γωγήν τδ σώμα διοικείν. Τδ μέν γάρ φθονείσαι ή 
γελάσθαι, τδ δέ μισείσθαι ή ελεεί σθαι ποιεί. 

Είθίσθω τδ σώμα δι' ευτέλειας πρδς εύχβλίαν 
αΟταρκες έαυτω γινδμενον* οί γάρ δλ(γων δεάμενοι 
πολλών ούκ άποτυγχάνουοιν. 

Έθιζε ααυτδν τή λιτή διαίτη ν ίνα τής πολυτελ '̂: 
μηδίποτε προαδεηθής. 

ΛΟΓΟΣ ΛΖ». 
Π*ρΙ τον δτι ού* del τό ΛΧύστον άριστοτ. 
Άναβλέψας δέ δ Ίηαοΰς, είδε τους βάλλοντας τέ 

δώρα αυτών είς τδ γαζοφυλάκιον πλουσίους. Είδε 
καί τινα χήραν πενιχράν, βαλουσαν έχεί δύο λεπτά, 
χαλ εΐπεν · Αληθώς λέγω ύμίν, ή χήρα ή πτωχή 
αύτη πλείω πάντων Ιβαλεν, άπαντες γάρ ούτοι έχ 
τού περισσεύοντος αύτοίς έβαλον εις τά δώρα τοΰ 
βεού * αύτη δέ έχ τού υστερήματος αυτής άπαντα 
τδν βίον δν είχεν έβαλεν. 

Έν έχκληαία θέλω πέντε λύγους διά τού νοός μου 
λαλήσαι ή μυρίους λύγους έν γλώσση. 

'Απδ ένδς συνετού συνοιχισδήσεται πδλις · ?uM) 
δέ Ανέμων έρημωθήσεται έν τάχει. 

Εί γάρ άρτος χαρδίαν άνθρωπου στηρίζει, οΟ UI 
πλέον τοΰ άναγχαίου τής τροφής τδ πρόσοψη μα άΜ-
γως προσφέρεσθαι. 

Κρείσσων δλιγοχρδνιος βασιλεία μακράς tv 
ραννίδος , καλ δλίγη μερλς τιμία πολλής χτήβε«< 
άτιμου χαλ σφαλεράς, χαλ πολλού σκέτους ολίγον 
φώς. 

Ού τφ μέτρφ τών διδομένων ελεημοσύνη χάνε
ται, άλλά τή δαψιλείατής γνώμης. 

Τών ηδέων τά σπανιώτατα γινόμενα μάλιστα 
τέρπει. 

Αλέξανδρος, Ακουσας δτι Δαρείος τριάκοντα μυ
ριάδας ε̂ ίς παράταξαν άγει, έφη · « ΕΙς μάγειρος ού 
φοβείται .πολλά πρόβατα. > 

Ό αύτ^ς, κατασκόπου λέγοντος αύτώ, πλιίοος 
είναι τούς Δαρείου, έφη* < Καλ τά πρόβατα, πλείονι 
δντα, ύφ' ένδς ή δευτέρου λύκου χειροΰνται. » 

ΑΟΓ02 ΑΙΙ ' . 
IJepl νηστείας καϊ εγκράτειας. 

•Οταν νηστεύητεί μή γίνεσθε ώσπερ οί ύποκρ*»1 
^ σκυθρωποί. 'Αφανίζουσι γΑρ τά πρόσιοπα αυτών, 

δπως φανώσι τοίς άνθρωπο ι ς νηστεύοντες. Άμίρ 
λέγω ύμίν, άπέχουσι τδν μισθδν αυτών. Σϋ δι νη-
στεύων άλειψα ί σου τήν χεφαλήν έλαίφ, Χ**· το 
πρόσωπον σου νίψαι, χαλ τά έξης. 

Πάς δ αγωνιζόμενος πάντα έγκρατεύεται. 

Οί τού Χριστού Ιησού τήν σάρκα έσταύρωσαν ffvv 
τοίς παθήμασι καλ ταίς έπιθυμίαις. 

Είς κρίσεις καλ μάχας νηστεύετε, κα\ τύπτιτε 
πυγμαίς ταπεινόν. Ίνατί μοι νηστεύετε; ο& γάρ 
τοιαύτην νηστείαν έξελεξάμην, λέγει Κύριος · άλλά 
λύε πάντα σύνδεσμον αδικίας, διάλυε στραγγ**1*»" 
βιαίων συναλλαγμάτων · άπόστειλον τεθραυσ^; 
έν άφέσει · καλ πάσάν σου συγγραφήν Αδιχον διάστια-
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ΑιάΟροπτε πεινώντι τδν Αρτον σου, κα\ πτωχούς Α i«am dilacera. Frangas esurienli panem (unm, ct 
άίτέγονς είσάγαγε είς τδν οΤκδν σου. Έάν ίδης 
γ·>μνδν, περίβαλε, κα\ άπδ τών οίκείων του σπέρμα
τος σου ούχ ύπερδψει. 

•Γπωπίαζέ σου τδ σώμα καί δουλαγώγει, μή 
Α>ς εύεκτούντος κα\ ύπερζέοντός σου του αίματος, 
αφορμή πρδς άμαρτίαν ή πολυσαρκία γένεται. 

Μή κολάκευε σου τήν σάρκα ύπνφ καί λουτροΤς 
κα\ μαλακοίς στρώματιν, άελ έπιλέγων τδ £ήμα 
τοΰτο · Τίς ωφέλεια έν τψ αίματί μου, έν τω κατα-
βαίνειν με είς διαφθοράν; *Οσψ γάρ παχυτεραν 
σάρκα σεαυτφ ποιείς, τοαούτψ βαρύτερον τ} ψυχή 
κατασκευάζεις τδ δειμωτήριον. 

Αληθώς εγκρατής έστιν δ παντδς πάθους άνώ-
τερος,κα\μηδέναέξ ηδονής έρεθισμδν προαιέμενος. 

paaperes sfne domibus Imroduc in aules Inas. Nn-
dttm si videris , veslilo, «t cOgnatos gcncris toi 
non asperneris. 

Batilu. Sugilla corpus louin ct servituta astringc, 
116 ttio sanguiae aucto cl cfferwscente, ad pcccan-
dum occasio tibl fint caronsus corporis liabtius. 

Ne corpori tuo btandiare soflniro, ci bahieis, ct 
mollibus stragulif, sempfr bscc verba proferens; 
Quaeaam tilititas san*uini mco mc dcseendcnle 
7 4 l n pnrdiilorirni t Nam quo crassnorem libi car-
aein acquiris, boc gravioretn amniae in« carccrcm 
paras, 

Vera contineas est qtri omni pertnrbalione gupe-
rior esf, el riulluni volupiatis irrilampnlem admit-

άλλ* έγκρατώς καλ άνενδότως πρδς πάσαν άπδλαυσιν ^ l i l , scd aahno sebrto et niiaqtiara ccdeirte ad oni-
βλαβεράν διακείμενος. 

Εγκράτεια έστιν αμαρτίας άναίρεσις, παθών 
αλλοτρίωσι;, σώματος νέκρωσις. Φυλάσσεται δέ ού
τως ό τής έγκρατείας σκοπός· τοϊς μέν εύτελεστέ-
ροις κα\ άναγκαίοις πρδς τδ ζήν μέχρι τής χρείας 
προσ&ατρίβειν, τών δέ πρδς ήδονήν καθόλου άπέ-
χεσθαι. 

Όεον ύφαιρείς τής σαρκδς, τοσούτον ποιείς τής 
πνευματικής ευεξίας τήν ψυχήν άποστίλβειν. Ού γάρ 
σωματικοίς τόνοις, άλλά καρτερία ψυχής καί τή 
πρδς τάς θλίψεις υπομονή τδ πρδς τούς αόρατους 
εχθρούς περιγίνεται κράτος. 

Ό τ*, σαρχΛ προσθεμένος τδ πνεύμα καταγνω-

nem fniitionem noxiam afficitar. 
Coniincntia peccatutn iuwriwii, alectirs anrovet, 

corptis mortifical. Servaiur autem hoc modo con-
tiuenUae acopus, si viiioribua qnidem et necassariis 
ad vitam quantum reqnirit uavs adbatrpas, Hs vcra 
q«& ad volupiaiein perlitMHii, prorsas abstineas. 

Quaatuin adimis carni , tanto niiidmrem «piri-
laali babilu reddis aairoani. Non eabn viribua 
corporie, sed anima? conlinealia, et iti afflictfoni-
bus patientia, adtersus inconspicuos boslcs vicloria 
coinparalur. 

Quicarnem aaget, sprritam impodit, ctqutepi-
ρίζεται, κα\ δ πρδς τδ πνεύμα καταταξχμτ/ος, Q ritui se conjungil, rariiciu aublgit. Ilaec enim ad< 
«ταδουλουται τήν σάρκα. Ταύτα γάρ άλλήλοις αν
τίκειται. *Οστβ εί βούλει ίσχυρδν ποιήσαι τδν νούν, 
δάμασον τήν σάρκα διά νηστείας. Τούτο γάρ έστιν δ 
φησιν δ Απόστολος, δτι < Όσον δ έξωθεν άνθρωπος 
διαφθείρεται, τοσούτον δ έσω άνακαινούτα*· ι καλ τδ, 
« *ϋταν ασθενώ, τότε δυνατός είμι. > 

Επειδή ούχ ένηστεύσαμεν, έξεπέσομεν τού πα
ραδείσου, Νηστε,ύσωμεν τοίνυν, ίνα πρδς αύτδν έπαν-
έλθωμεν. 

Νηστεύοντος σεμνδν τδ χρώμα, ούκ είς ερύθημα 
έξανθούν αναιδές, άλλ' ώχρότητι σώφρονι χεκοσμη-
μένον · δφθαλμδς πραΰς, κατεσταλμένον βάδισμα, 
πρόσωπον σύννουν, άκολάστφ γέλωτι μή καθυβρι-
ζόμενον, συμμετρία λόγου, καθαρότης καρδίας. 

Άτοπον έστι μή χαίρειν έπλ υγεία ψυχής, άλλά D 
λυπείσθαι έπλ βρωματων εναλλαγή, καλ πλείονα 
χάριν φαίνεσδα* δίδοντας ήδον$ γαστρδς ή έπιμε-
λεία ψ^χης * κόρος μέν γάρ είς γαστέρα τήν χάριν 
ίστησι, νηστεία δέ πρδς ψυχήν αναβιβάζει τδ χΐρδος. 

Έστι μέν ούν πάντα τδν χρόνον ή νηστεία ωφέλι
μος τοίς αίρουμένοις αυτήν. Ούτε γάρ επήρεια δαι
μόνων χατατολμφ τού νηστεύοντος, χαλ οί φύλακες 
*ήΐ C«"W ημών άγγελοι φιλοπον άτερον πχραμένουσι 
τοίς διά νηστείας κεκαθαρμένοις. 

Μή μέντοι έν τ$ αποχή μόνον τών βρωμάτων τδ 
έκ τής νηστείας άγαθδν δρίζου. Νηστεία γάρ αληθής 
ή των κακών αλλοτρίωσες, c Λύε πάντα σύνδεσμον 
αδικίας, άφες τφ πλησίον τήν λύπην, άφες αύτώ τά 

P A T B O L . G R . C X X X V l . 

veraanhir sibi invicem. Ergo si mcalem roborara 
velis, doinalo carnem jcjttuio* Uoc einni est qnod 
iiiqitit Apoatolus, ι Qaaatem exterau» karno cor-
rampitar, taolum renevatar inierMs; > e% rarsus: 
ι Cum languea, tain validua aota. · 

Quia non jojaaaviinuB, eicidbwua paradiao ; ja-
jttueraus igUur, ut in paradiaum radeawus. 

Jejtiaami color bonesme esi, nou efflor<;$eente 
lascivo rubore, scd pallore sobrio ornaius ; ocoius 
milis, composilus gressa»; vuiius cogUabundus, 
aen luiarioso risu indecenier afectus; modcstia 
gerinonis, puritas cordia. 

AbMirdwn eat non gaudereob aaima? incolumtla-
tem, sed propter cibos muiatoa irisiari , et viileri 
inagis gratiftcari voluptati veniris, quam aiiimae 
cultai. Satielaiit euim gralia iatra veatccm con-
bistil, jejuniura vero ad animani uaqua lacrum 
elevat. 

Seaiper quideai utile cst jejunium usurpaatibns 
se. Naai neque conturoelia daemonuni quidquain 
audel adversus jejuaantaro, et vitae nostraa cuslodea 
anfeli alacriue aaaaent apud ilk>s qui per jejanium 
purgali suni. 

Ita. L V I U . Noa in abstineniia solam ciborum ja-
junii bonum circumscribas. Verum euim jejunium 
eal raalorom alienalio. t Salve omnein ioiqtiiuii» 
Dodum- remitte molcaliam proxiaro; reniitie ei do-

29 
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biia. ι Nc KJunHis ad liles et jurgia. Carncm non 
comedis, scd comedis fratrcm. Abstinea vino, scd 
ab injuriis irbi non temperas. Ycsperam exspetias 
ad samendum cibam, sed insumia diem causis fo~ 

V rensilus. Quid jnvat jejuaare rorpore, animam 
7 5 v e r o nialis innumeris rcpleri ? 

Veruin jejmiiuiii esl malorum alienatio. 
Tkeologi. Non gloriainnr niole niensarum el m -

pediis inseiiiatl ventris. Niliil eaitn laiidaiaus illo-
rum, quse iulra fauces sumpla cjasdcm amnia 
pretii sujil, aut omnia polius aeque vilia el rrji-
ciinda. Scd vivimus simplici faciliqne apparatu, 
parum sane liac in parie differenles a bruiia ani-
matibus, quorum imparaius el nunime elaborains 
victus est. 

Ckrtjioti. Mensas aimplicitas satiat, variclas au-
tem appeiifum cxcitat. 

Jejuninin non ciborum, sed peccatorum abetinen-
liam-eflicil. 

Nomini qni jejumis maceralur nibil lam csl in-
lolerabile, qua*n aeris inarqualitas. 

CyriULVfcei eos qui jejunanl ex pia menle fd fa-
cere, et non lanquam bislriones in fabuia, tclricam 
ci derormem veloli personam sibi indacntea, lan-
lam nan ipso babilu exclamare quod inedi> labores 
feranl, 

• 
PhUonit. Coniinentise proprium esl sanilaa el ro-

bar, incaatUientiae autcm hnbecillitas et scgritudo 
morti viciaa. 

Aikanniii. Bona coaltnentia est modiciim cilra 
ne^essiiaieiu teropore cibi earocre, ut aimul ct 
cordiprovideaa, el occuttoa aTeclus clara impagnei. 

N*n oiodo tardtias cibi aumendi jejuntam est* 
sed ciiam paucitas, nequa in hoc sila esi religionie 
cxercitaftio nt bini comcdaal, sed ne varia comeriant. 
Κει enim exercitatio mensa cibo aimpliri contarHa, 
et distohmim voratilait» morem cou miuiroe gra-
luai abominana. 

Tkeodoreti. Veritm jpjuninm esi aesidna indi-
fcnlia. 

EtagriL Ne dixeris, Hodie non comcdam, quo-
aiara non prudonler kl facie. Noxam enim cerpori 
luo, el dolorem siomacbo t«o couirabca. 

SEIIMO XXXIX [al. ΙΛΥΙΙ]. 
l)e gula tl inconiineniia circa mtnutm; 

Luem τι. Vae tobia qui impleii eslis, quoniam 
- csurietls. V * robis qui ridelia minc, quouiaai lu-

gebkis ei flcbitis. 
Jac. v. Vobipluarii et delicali in lerra fuislis, 

.nairivisiia corda vealra, lanquam in dle mactatto-
aia. 
. I Cor. Y I . Eacae venlri deelinalae anni, et vanter 
taeh. Deua aiilem el hunc at illas abaiebit. 

ilibr. xii. Nullus sit scorlalor aut profanus vcl-
H I Ettn, qui vnico edblio permuiavit jas prtmogc-
aiii. 

ExnL xxxii. Ει sedit popuhis ul edercC ae bibe-
rt(, ei aurrexvraai ad ludendum, et 7 6 <b'*<l ^o* 
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k όφλήματα. Mfj είς χρίσεις χα\ μάχας νηστεύετβ. 

Κρεών ούχ έσθίεις, Αλλ* έσθίεις τον άδελφον. ΟΓνβυ 
άπέχη, άλλ' ύβρεων ού κρατείς. Τήν έσπέραν αναμέ
νεις είς μετάληψιν, Αλλλ δαπανοίς τήν ήμέραν είς 
δικαστήρια. Τί όφελος νηστεύειν τίρ σώματι, τήν II 
ψυχήν μυρίων κακών έμπεπλήσΟαι; 

Νηστεία αληθής ή τών κακών Αλλοτρίωαις. 
Ού τραπέζης δγκω φιλότιμου μεθα κα\ φαρμι* 

χείαις αναίσθητου γαστρδς. Ούθεν γΑρ έπαινοϋμεν 
τών μετά τδν λαιμδν ομότιμων, μάλλον δ! άτίμων 
δμοίως χα\ αποβλήτων. "Αλλά (ώμεν ούτως άπ/ώς 
χαλ σχεδΤως, χαλ μικρόν τι τών θηρίων, οΤς ό βίος 
άσκευος κα\ ανεπιτήδευτος, διαφέροντες. 

Τράπεζα, μονοειδής μίν ούσα, κόρον Ιντίβησιν 
αί δε ποικίλαι τήν δρεξιν διεγείρουσιν. 

Ούχ άποχήν Ρριομάτων, άλλ' άποχήν αμάρτημα 
των εργάζεται νηστεία. 

Ούδεν ούτως άφόρητον τφ κατατρυχομένω ντ(-
στείαις, ώς ή τών αέρων ανωμαλία.* 

Προσήκει τούς νηστεύοντας έκ θεοφιλούς διανοίας 
τούτο δράν, χα\ μή χατά τινας τών έπι σχηνή; 
θαυματοποιών, προσωπεΤον ώσπερ στυγνόν τι *ύ 
άειδες έαυτοίς περιπλάττοντας, μονονουχ\ δΓ αΰτον 
χεκραγέναι τοΰ σχήματος, δτι τούς τής ασιτίας ?ί-
ρουσι πόνους. 

Έγκρατείας μέν ίδιον υγεία καλ Ισχύς · Ακρασίας 
δέ ασθένεια κα\ νόσος γειτνιώσα θανάτφ. 

Καλή εγκράτεια έστι τδ παρά μικρδν τής χρείας 
μεταλαμβάνειν έν τψ καιρψ τής διαίτης, καί την 
καρδίαν τηρείν, καλ πρδς τά κρύφια πάθη κρυπτως 
πολεμεΤν. β 

Ού τδ βραδυφαγήσαι μόνον τούτο νηστεία εστίν, 
άλλά κα\ τδ βραχυφαγήσαι · καί ού τδ διαδύο έσθίειν 
τούτο άσκησίς έστιν, άλλά τδ μή «οιχιλοφαγήσιι. 
"Ασκησις γάρ έστι τράπεζα έν μονοειδεί τροφ} 
συνεσταλμένη, τδίκλυτον τής παντο^αγίας ώ; αηδές 
βδελυττομένη. 

Αληθής νηστεία ή διηνεκής ένδεια. 

Μή είπης, Σήμερον ού βρώσομαι · δτι ούκ έν φρο
νήσει ποιείς τοΰτο. "Εσται γΑρ βλάβη τφ σώμα:ί 
σου, και οδύνη τω στομάχφ σου. 

ΛΟΓΟΣ KV. 
Περί άκρασίας καϊ γαστριμαργίας. 

Ούαι ύμίν, οί έμπεπλησμένοι! δτι π*ινάσετε· 
ούαλ ύμίν, οί γελώντες νύν, δτι πενθήσετε χαι 
χλαύσετε. 

Έτρυφήσατε έπλ τής γής καλ έσπαταλήσατε, 
έθρέψατε τάς καρδίας υμών ώς έν ήμερα σφαγής 

Τά βρώματα τή κοιλία, καλ ή κοιλία τοίς βρώμα, 
σιν. Ό δέ Θεδς χαλ ταύτην καλ ταύτα καταργήσει. 

Μή τις πόρνος ή βέβηλος ώς Ήσαΰ, δς άντ\ βρώ-
σεως μιάς άπέδοτο τά πρωτοτόκια αυτού. 

'Εκάθισεν δ λαδς φαγείν καλ πιείν, κα\ άνέβτη-
•αν παίζειν, καλ έλάλησε Κύριος πρδς ΜωΟίήν 
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τάχος εντεύθεν. Ήνόμησε Α mlaus ad Noseit : I, cl slatim liinc dcscaaile; pcc-
γέρ δ λαδς «ου, ους εξήγαγες έχ γης Αίγύπ:ου, 
παρέβησαν ταχύ έχ τής οδού, ής ένετείλω αύτοίς* 
εποίησαν έαυτοίς μόσχο ν χωνευτδν, χ«\ π:οσεχύνη-
σαν αύτφ. 

*Η δύναμις τού Σατανά έπ' ομφαλού γαστρός. 

Μή άπληστεύου έπλ τραπέζης, μή ποτε προσχδ-

Τυχή έν πλησμονή ούσα χηρίοις εμπαίζει' 
δΐ ένδεεί κα\ τά πικρά γλυχέα φαίνεται. 

eavit enim populus luus quos edaxi&li de lena 
^igypti, cito prjcvjiricati sont a via, quam praece-
pisti cis, feceronl sibi Spsis viiulun) couAaiilcm, ft 
adoramnt cnro. 

Job xt. Poieatia Salanac sita est in ambiltca 
venlris. 

Ne inexplebilU eslo in ipensa, ne quando of-
feitdaa. 

XXVII . Auima replela fa»os comtemnii: 
voro indigeuli amara qaoque videntur 

"Ος χχτασπατα)} έχ παιδόθεν, οίκέτης Ισται. 

Έν τ{ κοιλία έπτέρνισε τον Αδχλφον αυτού 
Ιακώβ. Β 

Ο! καθεύσοντες έπ\ κλινών έλεφαντίνων, χαλ χα-
τασπαταλώντες έπλ ταίς στρωμναίς αυτών, οί κατζ-
σθίοντες έρίφους έχ ποιμνίων, χαλ μοσχάρια έκ 
μέσου βουκολίων γαλαβηνά, οί πίνοντες τδν δ·.υα-
σμένον οίνον, χα\ τά πρώτα μύρα χριόμενοι. 

Ούα\ οί έγειρόμτνοι τδ πρωί χαλ τδ σ^κερα διώ-
χοντες, οί μένοντες τδ δψέ. Ό γάρ οΐνος αΰιο\ς 
έχκαύσει. 

Ό πίσω τών επιθυμιών σου μή πορεύου, καί άπδ 
τών δρέξιών σου χωλύου. Έάν χορήγησες tg ψυ/ή 
(Τ.υ χορηγίαν επιθυμίας, ποιήσει σε έπίχαρμα 
έχθρων σου. 

Μή εύφραίνου έπλ πολλή τρυφΙ}. Στρδφος γάρ μετά 
άνδρίς άπληστου, Q 

MTJ άπληστβύου έν πάση τρυφή * έν πολλοίς γάρ 
βρώμασιν Ισται νόσος. 

Άνήρ βλέπων είς άλλοτρίαν τράπεζχν, ούχ Ιστιν 
δ βίος αυτού έν λογισμώ ζωής. 

"Αΰπνός έστι χαλ ακοίμητος πρδς τήν τού πλείονος 
έπιθυμίαν ή Ανθρωπίνη φύσις. 

χχιχ. Qut delicatus eat a ptiero, seryus 

la «tero raatris fralreni suum supplaatovit 

Prot). 
anim» 
dalria. 

Ibid. 
eril (i). 

0$ee. 
Jacob. 

kmot vi. Qoi dormiunt in leetis eburneis, ci in 
elragulis suis deliciaatar ; qni haedos ex gregibus 
coinedunt, et vitulos teneros cx a/ineniia, qui 
vimim diifccatum bibunt, ct praeciputs ungucnii* 
anganlur. 

fta. v. Vu» iilis qui sargnnt maae ti Mceraoi 
aectanhtr, el cum ca exspeclanl tioctem. Viuam 
enim exiiret ipaos. 

Sirmch. Ne sequaris cuplditates tnas, et desideriis 
tuia abstine. Si aidmae tua indulgeaa el graiifi-
ceris pro cupidine sua, faciet lndibriam bostibus 
taie. 

Ne dclcrlator rouhie deliciis; tormSaa etiim vi-
nim inexptebilem craciant. 

Ne fueris incxplebilis in qtiavia volupiale : cx 
tnoiiis eirim cduliis morbos (lci. 

Eccli. XL. Viri manaam alienam apaclantia vita 
non ext pro vita depuianda. 

inceni antfrrh. Ilommam natura vel aoctet in-
xoinn^e dtscit, nac ttnqtiam qiilescit pne deaidnia 
pOra conqnirandi. 

BanHi. Gravatas venter non modo ad curaiH»» 
aed ad somitvm etiam ineptaa est. Comprcssua 
anim pondera non potest qaiescere, aed freqnentcr 
Ima Η lllue se convertit. 

Βαρυνομένη γαστήρ ούχ δπως πρδς δρόμον, άλλ* 
ουδέ πρδς ύπνον έστ\ν έπιτηδεία, διδτε χαταθλι-
δο;4νη τφ πλήθει ούδ* ήρεμείν συγχωρείται, άλλ' 
αναγκάζεται πολλάς ποιείσθαι τάς περιστροφάς έφ* 
έχάτερα. 

Γαστήρ αυναλλαχτής Ιστιν άπιστότατος, ταμεϊον 
άφύλαχτον · πολλών άποτεθέντων, τήν μέν βλάδην 
παραχατέχουσα, τά δέ παρατεθέντα ού δια σώζουσα. Β q U a e \ η ra deposiia"sunt noxaro qttidem retinet, ipsa 

Tcro4cpoaiu non caMtrvat. 

Mallmn cam vefttre ftdtttn commerciam conlrald 
poleai; eal aaiaoi pena focastodftum, et mutionim 

Α ίχνη γαστήρ ή Αελ Απαιτούσα χαλ μηδέποτε 
λήγουσα * ή λαμβάνουσα σήμερον, κα\ αύριον έπι-
λανθανομένη. "Όταν έμπληοΗΚ), περλ έγκρατείας 
φιλοσοφεί* δταν διαπνευθ]}, έπιλανθάνεται τών 
δογμάτων. 

Φοβήθητι τδ υπόδειγμα τού πλουσίου * έχείνον 
παρέδωχε τφ πυρλ ή διά βίου τρυφή. 6ύ γάρ άδι-
κίαν, άλλΑ τδ Αδροδίαιτον έγκληδελς, άπετηγανίζετο 
έν %i φλογλ της χαμίνον. 

Τής ούν δαψνλούς χαλ παχείας τροφής αίθαλώδεις 
τινές αναθυμιάσεις άναπεμπόμεναε, νεφέλης δίκην 

(\) Uune $$numiam aiil tx έ/xArra εί* ffrttftJ: Qui aervum suum a 
(reoio jua filiorum occupara molieiur. 

LigurHor ^anler eemper fdiqaid postulai, et 
nunqtiam inlermiuil; hodid accipit, et craeolli-
viscitur. Cum pleaus eal» da toniineatia cogiiat, 
vaporibna avtain cifei diaoaaais abUTtatltur eoraK 
quas atatuerat. 

Diviiis exenpluiQ melaa, quam Tolaptuam vtia 
igni tradidii. Non 7 7 ^oim de iajuxiiiia, aod viiax 
deliciis accnaatoa, in Oaiama camini iorrebalar. 

Α copioso el piagai autrimeata faKgiaosi qoV 
dam vaporoa aoblati, inttar nubis epaae, Inierci* 

poeritia delicate educat, potv 
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piunt illuminaiioncm gtioe a Spiiilu sancto irauf* Α πυκνής, τάς άπδ τού αγίου Πνεύματος έγγινομένας 
mHtitnr menti; qtiamobrem ci Mosos cum ad Dei 
rontomplalioncm menle consccndercl, sina oibo 
et sine potu diebua qnariraginta mansil, nnper-
tiubaiam sibi mentis acieni conservari aaiagens. 

Curn corpus beno babiitim esl, et multaiarne 
gravatur, neccssc est infirmam el imbecillcm eese 
incolem ad proprias funcliones ; conirn cum aniroa 
brne liabct, cl cxeniiaiione rerum bonarum ad 
suam magmiudineiu atiolliiur, consequens csl ut 
corporis habilus cmnrccscat. 

Job X L . Robur Satanac, inquit, in lumbis situm 
cst, cl potcntia cjus in innbilico vcnlris. Elcniin 
cibis ingesiis pinguescenie, neccssario parles ciiatn 

έλλάμψεις είς τδν νούν διακόπτου οι ν* διδ κ*\ Μωυ-
αής πρδς Οεωρίαν βεού αναβαίνω ν διά τοΰ νοΰ, 
άσιτο; χαλ άκοτος ήμερων τεσσαράχοντα διετέλεσεν, 
άθδλωτον διαμίνειν αύτώ τδ ήγεμονικδν διοικού
μενος. 

Σώματος μεν γάρ εύεκτούντος κα\ πολυσαρχία 
βαρυνομένου, ανάγκη αδρανή κα\ άτονον εΤναι.πρδς 
τ>ς οίκείας ενεργείας τον νούν ψυχής δέ εΰεχτού-
σης, κα\ διά τής τών αγαθών μελέτης πρ^ς τ>* οί-
κείον μέγεθος υψούμενης, έπόμενδν έστι τήν τού 
σώματος έζιν κατα μαραίνε σθαι. 

Ή Ισχύς τού Σατανά, φησ\ν έπ* δσφύϊ, it & 
δύναμις αυτού έπ' ομφαλού γαστρδς. Πιαινομέντς 
γάρ ταύτης ύπ^ τής γεύσεως, άνά} κη τά ύπ* 

ο Ι Ο » — — — - - — - - ~ ι — — I Γ ] » 1 w I » » \««>u#^ , w r i . j | 

subjectne, bumore copioso per imum ebullteale, ad αυτήν μόρια ύπδ τού πλημμυρούντο; υγρού (J,< 
naiurales acliones moveniur. σομένου έν βάθει ποος τάς φυσικάς ενεργείας 

κινείσθαι. 
Κόρος ύβρεως άρχή · ευθέως γάρ συνεισπίπτει τ} 

τρυφή καί τ?) μέθη καί ταΐς παντοδαπαις καρυκείαις 
πάν είδος ακολασίας βοσκηματώδους * ένθεν ίη^οι 
θηλυμανείς οί άνθρωποι διά τδν έκ τής τρυφής οΐ-
στρον έπιγινόμενον τή ψυχή· 

Άκρασία έστλν ή μή έχουσα κράτος χατά τών 
ενοχλούν των ηδονών. 

Άκρασία γάρ έμολ πάν τδ περιττδν καί ύπίρ 
τήν χρείαν, και ταύτα πεινώντων άλλων καλ δεομέ-

Saiietas iniiium cst iojuriae. Siatim enim cum 
vohiplalc, cbrieiate et variis oondimcnlorum cu-
pediis mnne genus bellnin.T Iuxuria? se iromiscet; 
biitc bomines equts ad libjdinem furibuadis simi-
]es reddunlur, proplcr furorem ex voltiplaie in 
anima uattim. 

Άκρασίαν Cncci vocant iuconlincniiam, qnod 
κράτος, id nst vim, nullaai babcat adversus in-
gruentcs volnplaies. 

Theologi. Iucoulincntiam voco qnidquid etiper-
Πιιιιιη csl et ueum excedii, idque csiirieutibtts ct 
indigenlibus aliis, qui cx codeni lulo el eadem <j νων, τώνέκ τού αυτού πηλού τε χαλ κράματος 
mislione producli sunl. 

Nihil lam conlcniiosum esi el pronum in iiles 
quam yeiiier. 

Admirabile quiddam esl conlincnlia, ei reruro 
paiicarum indigcniia, ei non vinci a voluplalibus, 
nec a vcnlre lauquam auslero et illilieral^ doraino 
regi. 

St quid voluptaii carnis adcnmria, dale spiritui. 
1n propirtquo cst pauper, juva ejus aegriliidhiam, 
iιι Ulum aliquid de superfluia eflundas. Quid est 
qiiod et tn labores fasiidio cibi, el ille fame? lu 
crapula disiendaria, ille hydropc? tu salielalcm 
oneres saiieiate, et illa morbo conficialar ? Nc 
ttium Lazarum bic neglexeris, ne le faciat qtiaiia 
illic erai dives ille. 

Nulla saiieiae sobrie et prudeoler agera poteet; 
Etenira ignia aolei excreaccre per 7 8 reale-

riam. 
Ne lerra ct mare pretiosnm nobts cxcrcmentum 

addocanu Non enim bonoriHceniiuft de vo!tipiata 
loqui libct. 

Lhrytotl. Cibo saturatus curam lui babeaa. Prae-
c^ps etitm est volupiatis tocus. 

Venler crassue incntem subiilem non parit. 
Cum nativua calor cibaa aiauos qoncoqaere non 

poteai, eed obruiiur, saparoatant furaigarues, et 
auallum fasiidii mole$iia3quc generauL 

Ουδέν ούτως έπίμαχόν τε καλ φιλόνειχον, ώς 
γαστήρ. 

βαυμαστδν ή έγχράτεια χα\ ολιγάρκεια, χαλ τδ μ\ 
κρατείσθαι ύπδ τών ηδονών, μηδέ ώς ύπδ πικράς 
καί ανελεύθερου δεσποίνης της γαστρδς άγεσθαι. 

Εί περλ τήν τρυφήν ύφέλησθέ τι τής σαρκός, δότε 
τψ πνεύματι. Εγγύς δ πένης, τ^ νόσο» βοήθησον, 
είς τούτον άπέρευξαΐ τι τών περισσών. Τί κα\ σύ 
κάμνεις άπαιτών, χαλ οίτος πεινών; χαλ σύ κραιπα
λών, καλ ούτος ύδεριών; κα\ σύ κόρον χόρφ βαρύ
νων, και ούτος περιτρεπόμένος νόσψ ; Μή παρίδης 
τδν σδν Αάζαρον ενταύθα, μή σε ποιήση τδν εκείθεν 

D πλούοιον. 
Ουδείς κόρος πέφυκε σωφρόνως Εχειν * 
Καλ γάρ τω πυρλ είωθε τα?ς ύλαις θέειν. 

Μή γή καλ δάλαττα τήν τιμίαν ήμίν κόπρον 
δορυφόρε ίτωσαν. Ούτω γάρ έγώ τιμςίν οίδα τρυφήν. 

Φαγών καλ πιών καλ έμπλησθελς, πρόσεχε σεαν-
τφ* απόκρημνος γάρ έστιν δ τόπος της-τρυφής. 

Παχεία γαστήρ λεπτδν ού τίκτει νούν. 
Τού κατά φύσιν θερμού ούκ άρκούντος τά πολλά 

κατεργάσασθαι βρώματα, άλλά καταχωννυμένου, 
επίκεινται άνωθεν χαπνιζό με να, καλ πολλήν ποιούντα 
τήν άηδίαν. 
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Τά πολλά aetetjOat παρδάλεως κα\ λέοντος κα\ 

άρκτου εστίν. 
Ουκ εστίν ήμίν πάλη πρδς αΤμα και σάρκα. Κα\ 

γάρ άριστώσι, χαί βαδίζουσι, κα\ λουομένοις πάρε-
πιν 6 έ/Opor, χαλ ούκ είδε καιρδν ανακωχής, ε! μή 
τον του ύπνου μόνον πολλάκις δέ καί τότε πολεμεϊ, 
/.ογτσμούς εμβάλλω ν ακάθαρτους, κα\ ασελγέστερους 
Μ τών όνειράτων εργαζόμενος. 

Ή αυτάρκεια κα\ τροφή έστι καλ ηδονή καλ 
ύ;ε'α · τδ βέ πλέον λύμη καλ αηδία καλ νόσος. Ά γάρ 
noiiT 6 λιμδς, ταύτα ποιεί κα\ ή πλησμονή, μάλλον 
ο! χαλεπώτερα. Εκείνος μέν γάρ έν ολίγα ις ήμέ-
ριις απηλλάγη τοΰ άνθρωπου, αύτη δέ διατρώγουσα 
χα\ σήτ-ουσα τδ σώμα μακροί παραδίδωσι νόσο4>, 
χύ ποτε θανάτω χαλεπωτάτφ. Άλλά καί ύλη έστιν 
ή πλησμονή ταίς άτόποις έπιθυμίαις. Κάν γάρ πάν
των ή φιλοσοφώτερος δ τρυφών, ανάγκη τδ παθείν 
αύτον άπδ τού οΓνου, άπδ τών σιτίων ανάγκη δια-
χυδήναι · εντεύθεν πορνζΤτι, εντεύθεν μοιχείαι. Ού 
γάρ δύναται πεινώσα γαστήρ έρωτα τεκεϊν. 

Ποδαλγίαι, καί καρηβ.αρίαι, κα\ άμβλυωπίαι, καί 
χειραλγία:, καί τρόμοι, κα\ παρέσεις, καλ ίκτερος, 
χα\ πυρετοί μακρολ καλ φρικώδεις, έξ άδηφαγίας 
χι\ πλησμονής τίκτεσΟχι πεφύκασιν. Άκορίη γάρ 
τροφής υγεία, φασλν ιατρών παίδες. 

Τράπεζα μονοειδής μεν ούσα κόρον έντίθησιν · 
αί δέ ποικίλοι τήν δρεξιν δ:ε',ε''ρουσ»ν. 

"Οψον σο·. γενέσθω Ενδεια, καί τδ μή έπιβάλλειν 
xa;,b) τον κόρον, μηδέ άμβλύνειν τζ κραιπάλη τήν 
δρεξιν. Μ'χρι τής ύπερψας ή τών ήδυσμάτων αίσΟη-
σις τδν ορον έχει, άπδ δέ τής υπερώας αδιάκριτος 
ή τών έμβαλλομένων διαφορά, δμοτίμως τά πάντα 
ΐζ; φύσεως πρδς δυσωοίαν άλλοιούσης. 

Εγκράτειας μέν υγεία καλ Ισχύς · άκρασίας δέ 
ασθένεια χαλ νόσος γειτν.ώσα θα;άτω, 

θλιβομένης κοιλίας, ταπεινοΰται καρδία* θερα-
πευομένης βέ αυτ,Ο, γαυρ:ά λογισμό:. 

Έπιτηρήσαντες πολλάκις εύρήαομεν γελοίον πι
κρών παρά τοίς δαίμοσι καθ* ημών γενόμενον. 
Κορεαθίντας γάρ ημάς κατανύσσουσι, και νηστεύον
τας ακληρύνουσιν, ίνα τοίς νόθοις δάκρυα ιν άπατη-
Οέντες τη μητίρι τών παθών τρυφή έαυτοϋς έκόω-
σωμεν, οίστισι/ ού πείθε σθαι δεί, μάλλον δέ τουναν
τίον ποιείν. 

Καρδίας ήδυπαθούση;, λογισμού λοιμοί αναφύον
ται, κα\ έν τ φ καπνψ τήν έγκειμένην δλην έπιγ ι -
νώσχομεν. 

Τί βέλτιον, τρυφα* έπι ολίγας ημέρας, καί τήν 
έπ.θ^μίαν τής σαρχδς πο;είν, κα\ στερηθήναι τήί 
αιωνίου ζωής ; χαι τά λο.πά. 

Τγείαν έχειν παρά Θεού αίτούνται οί άνθρωποι, 
την δΐ ταύτης δύναμιν παρ* έαυτοίς έχοντες ούκ 
ϊιασί ν άκρασία γάρ τά εναντία πράσσοντίς, αύτο\ 
προδόται τής υγείας γίνονται. 

Τάχος καλ έπειςις άπέστω τού έσΟίειν. Κυνώδες 
γ^ρ τούτο, χαί Οηρίω μάλλον * άνθρωπο/ πρέπον. 
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Mulla voraie ud prdalim, ILUUCHI el ur*um 

periln<»i. 
Non esl iiobis lucia advcrsus saitguiiteiti e( cai-

ncin. Nam el piaudeiiiibus, cl auibulaulibus, cl 
lavanlibus, praeseas csl hoslis, ncc ullas inducias 
aqnoscri, nh\ leropus somni : quaiuvis sxpe luac 
cliam nnpugael, cogilaliones impuras suggercus, 
el per insomnia lasciviores oiiicicns. 

Frugaliias et alitncntuui csi, et volupus, cl sa-
aitas ; niiuium vero noxam, faslidiuin ct nioibuiu 
giguil. Nam qtiaecuDque iamcs, eadeui eflicii replu-
lio, imo graviora. Fames cnim paacis diebus ho-
mitieai rcliiiquil : baec vero cxcedens ei pulrefa-
CICIIS corpusin longuni morbuin impellit, iaierduuL 

^aulew gravisbiinam niorlcm. Quin eiiam malciia 
est replelio absurdis desidei Naro licct iuaxiine 
philosopbus. sil et sapial qui voluplaii indulgti, 
îecesse lainen csl euiu aliquid pali a viuo, ei a 

cibis a i l ic i : binc scortalioues el adulteria prudcunt. 
Venler euim fanielicua amores giguere non polest. 

Pedum doloces» ei capius graviutcs, ct octilo-
rum bcbeludinea, el manuam aig/iludiues, ei tra-
uiorcs» el resoluliones, el aurigo, ul fcbies longa» 
ac liurreiiie», ex voracilale cl repleiionc prodnci 
solciit. Nam cibo aon salurari saailalem csse me-
dicoruiu iilii prouuiiliaol. 

Mcnsai aiinplicitas salural, varieias appeiiluiii. 
cxcital. 

Obsouii loco libi sii iuopia, ei quod saiialas ιιοιι 
; ubruiiur salieialc, nec appctilus bebelalur per 

crapiilam. Coudiiuuulorum sepsus ad palaluai lei-
miiialur, driuccps voro ίιΐιίitTerens esi quod inge-
rilur, ouinia cx a*quo ad touturcin usijue allcraulo, 
nalura. 

Phitonis. Coiuinuuliatn sauitas cl robur sequhur: 
inconlinentiaui vcro intirniilas ct a?griludo aiurii 
viriua. 

Qimach. Oueraio vculre, doprimilur cor ; si. 
auicin raiio ejus liabealur, e\bultai ineus. 

Sjrpc si oliserveinus ridiculuin iualuni daemoues. 
coulta uos moliri 7 9 iavenicntus : saluiatos eaim 
lios pimgiiut (<d esl, iiisLiguut ad lacryinas), jo]u-
nanies auleai hiduranl, ul spuriis laciymis decepli 
volnplaii perlurbalionuiu pareiilt aos dadanim».. 

^ quibus nou obcdieuduin, sed cualrafiuni poiius U-
cionduiu esl. 

Marci. Uuando cor iadul^cl dcIitiis^ralioulpcslU 
iuuascitur: coguusciiuus aitiem ii.alt;iiani iusUaia 
cx fumo. 

haiiu, Uliuui muJius, csl, au deliciari paucis 
diebus, el caruis desidcrio salibfaccrx, cl privun 

, jcleriia vila? clc\ 
Democr. lloiuiues a Deo sanilaiem pciunl, igno-

raul aulem quod eju& polcblatcai pcnê  se&a lia-
beanl. Naiu per incouunoiiliaai faci^nlts t i con-
iraria, ipsi dc^erlorts sanilalis cxsislunl. 

C^lcritab c l Itbiiualio abail a coincdi:udu. il«>Q 
enim catiiuuiu cit, c l bcllu.c cmivcail m^gis quatP 
huuiiai. 



ANTONH MELISSiE 9U 
Anlisibenes rogatas quid fcstum Α Αντισθένης έρωτηθε\ς, τί έστιν εορτή, Ιφη· Γα-

»!5 
Antisthenii. 

easei? d»xk: Ingurgiialionis occa&io. 
Epicteti. In coimviis memento duos tibi bospites 

nulriri, corpus, inqiiam, et animam, et quidquid in 
rorpus contnleris, id statim effundi, quod autem 
in auimam, perpeiuo scrvari. 

theognldi*. Multo plnres viros satietas iatercniil 
qnam famcs. 

ftwgeni*. Ltipus cum vidisset paslores in lugu-
rio comedentes ovcm, accedcnt dlxit: Ο quanlus 
furet lumulliis, si ego islud facerem t 

Cotamiia sti» basi innitittir, scorUtionis autem 
aHecliM aatieiali iacunibii. 

Saiietas iajuriam parit, iaiperitia vero poleslati 
conjuncta demeniiam. 

Morl longe praeatai, quam animas lenebns per Β 
itieontiitenciam offuatlere. 

fylkagtrm. Tres botri naacuatur in vite, pjiinus 
volupiatis, secnndus ebrietaiis, tertius injuriae. 

SERMOXL [aL LV]. 
Di prodijaHtal* tt luxutia. 

luc. xv. Et post dies non muUos, omnibus col-
teefls, junior (1I1119 profectus cst in regionem loii-
ginqnam^et Hlfc vivaris bixuriose substanliam suam 
dilapldavil. 

Eplm. v. Ne Hiebrfeminr viao, in quo est luxu-
ri». 

Prov. xxix. Q«l dalicate vivit a puero, servus 
eril, tandcm auti*m de seipso lugebit. 

στριμαργίας αφορμή. 
Έν ταίς έστιάσεσι μέμνησο δτι δύο ύποίέχΐ), 

σώμα καλ ψυχήν, χα\ δ τι Αν τψ σώματι δφς, τοΰτο 
ευθύς έξέχεας, δ τ> δ* Αν τ$ ψνχ?, δια παντός 
τηρείς. 

Πολλψ τοι πλέονας λιμού κόρος ώλεσεν ήδη 
Άνδρας. 

Αύκος ίδών ποιμένας έσθίοντας έν σχην$ πρόδα-
τον, εγγύς προσελθών, Ήλίχος Αν ξν δ θόρυβο;, 
εΐπεν, εί έγώ τούτο έποίουν I 

Στύλος μέν έπερείδεται βάσει, πορνείας δε πάθος 
επαναπαύεται κόρψ. 

Κόρος μεν ύβριν τίκτει, άπαιδευσία δέ μετά εξου
σίας άνοιαν. 

Τεθνάναι πολύ κρείττον ή δι* άκρασίας τήν ψυ
χήν άμαυρώσαι, 

Οότρυας τρείς ή Αμπελος φέρει, τΛν μέν πριοτον 
ηδονής, τδν δεύτερον μέθης, τδν δέ τρίτον ύβρεω;· 

ΛΟΓΟΣ Μ*. 
Περί ασωτίας. 

Και μετ' ού πολλάς ημέρας συναγαγών άπαντα έ 
νεώτερος υίδς άπεδήμησβν ε!ς χώραν μαχράν, καί 
εκεί διε σκόρπισε τήν ούσίαν αυτού, ζών άσώτως. 

Μή μεθύσκεσθε οίνφ, έν $ έστιν ασωτία. 

TkeotogL JEque diiHcile est ΐιιιιι bonum aliquid 
ab Inilio acquirere, tum atquisitum conservare. 

Si paeri alicujus tntor esaes el bonis ejus aceeplix 
ipium niiaerrimeafleelum negligeres, aexcenti lc ao 
eusarent, 01 poetwn seceiidirm tegem lueres. Jara 
vero arcepris Christi rebus, 8 Φ cum iia leincre eas 
profiindaa, noa arbitraris pcetiam te luiiurum ? 
' Diont9. De* oporam u>t nunquaro temere eoiisu-
ma$ pecuniam, ixula nattam libi gloriam pares. 
Nam divili» magua» non lam multa accipicndo, 
qjtaiu non rmjlla expendendo coiligimliir. 

Uenandru Uli qai &ua« opcs temere profualunl, 
Bonara fainaiii cUo 111 inalam tranftimiiaut. 
Chilonis. Si cxpeadae ubi nan oporiet, parcua 

eris ubi oporlebal axpeadere. 
N011 po&sidiite diviliaa, non adeo noxiorn esl * 

praesenlibud auiam roale uii, prorsiis ad perdillo* 
n£in ti Niopcrn vilaiu redigilv 

SEIUIO XLI [ttl. LXWH.} 
De ebrielate* 

Luc. xxi. Observane vos ipsos, ne quaadogravon-
Mir cor<Ja vcaira per crapuiam, ebrieiaiem et bu-
ius vil« «rutiviiad, el subiio vobis immiaeat dies 
vlta. Irraet ewm iaslar laquei s^cr omnas saJcn-
les in Tacie lcriae. 

Ront. xnt. Tanquain in dle bonestc ambukmus, 
uon comes^alionibu^elcbricialibus, non cubilibus 

lasihiis. 

*0ς κατασπαταλά έχ παιδδς άσώτο>ς, οΐκέτης 
Q έσται, έσχατον δέ δδυνηθήσεται Ιφ' έαυτίρ. 

Τής αυτής δνσχέρειά έστι καλ κτήσασθαί τι τώϊ 
αγαθών ούχ υπάρχον, καλ κτηθέν διασώσασθαι. 

Εί παιδδς έπετρόπευες χα\ λαβών τά αυτού περι-
εώρας αύτ>ν έν τοίς έσχάτοις δντα, μυρίους αν 
Ισχες κατηγόρους, κα\ τήν άπδ τών νόμων έδωχα; 
άν δίχην · τά δέ τοΰ Χριστού λαβών, κα\ ούτο>; 
μάτην άναλίσκων, ούχ ήγϊ δώσειν εύθύνας ; 

Μηδέποτβ μάτην χρήματα σπούβαζ* άναλίσκ:ιν, 
έξ ών ουδεμία προσγίνεται εύκλεια. Πλούτος γάρ 
ακριβής ούχ ούτως έκ τού πολλά λαμβάνειν, ώςέχ 
τού μή π-,λλά άναλίσκειν αθροίζεται. 

Τους τδν ίδιον δαπανώντας άλογίστως βίον. 
Τδ καλώς άκούειν ταχύ ποιεί πάσι κακώς. 
Ααπανώμενος έφ' ά μή δεί, ολίγος έση έφ' ά δεί 

D 
Τδ μή κεχτήσθαι πλούτον βλάβην ού κομίζει το-

σαύτην · τδ δέ τοίς οδσι κακώς κεχρήσθαι άπόλλυσι 
τδν δντως, φασλ, χεχρημένον βίον. 

ΑΟΓΟΣ ΜΑ'. 
IJspl μέθης. 

Προσέχετε έαυτοίς, μήποτε βαρυνθώσιν υμών οί 
χαρδίαι έν κραιπάλη, χαλ μέθη, χαλ μερίμναις βιω-
τικαίς, κα\ αίφνιδίως ύμίν έπιστή ή ήμερα εκείνη· 
ώς παγ .̂ς γάρ έπελεύσεται έπλ πάντας τούςκαδημέ-
νου; έπ\ προσώπου τής γής. 

Ώς έν ήμερα εύσχημόνως περιπατήσωμεν, μή 
κώμοις χαλ μέθαις, μή κοίταις καλ άαελγείαις· 



917 LOCI COMMUNES. -
"Οζ έστιν ηδύς έν οΓνου δΊατριβαίς, έν τοίς εαυτού 

όχορώμασι καταλείψει Ατιμίαν. 
Πας μέθυσος χαλ πορνοκόπος ένδύσεται δι«ληγ

μένα. 
Τίνι ούαί; τίνι θόρυβος ; τίνι χρίσεις; τίνι Αη-

δίαι καλ λέσχαι; τίνι συντρίμματα διάκενής ; τίνος 
«ελιδνολ οί οφθαλμοί; 06 των έγχρονιζάντων έν 
οίνοις, χα\ τών κατασχοπουμένων που πότοι γίνον-
τ α ι ; 

Οίνος τδ παρά Θεου δώρον είς παραμυθίαν της 
ασθενείας δεδομένον τοίς σωφρονούσιν, δπλον δέ νυν 
γενόμενον ακολασίας τοίς άσελγαίνουσιν. 

Τδέχ του οίνου πυρ έγγινδμενον τή σαρχλ έξαμμα 
γίνεται τών πε πυρωμένων βελών τού εχθρού. Τδν 
μεν γαρ λογισμδν χαλ τδν νουν δ οίνος χαταβαπτί-
ζίϊ τάς δε επιθυμίας χα\ τάς ήδονάς, ώσπερ έλαιον 
φλόγα, έξάπτει. 

Ούδελς έχραιπάλησεν άπδ ύδατος· ούδενδς κεφαλή 
ώδυνήθη ποτέ δδατι βαρηθείσα* ουδείς αλλότριων 
ποδών έΐεήθη ύδροποσία συζών ούδενδς έδέθησαν 
πόδες, ούδενδς χείρες άπηχρειώθησαν ύδατι καταρ
αμένα ι. 

Μέθη Κύριον ούχ υποδέχεται * μέθη Πνεύμα 
άγιον αποδιώκει. Καπνός μέν γάρ φυγαδεύει μέλισ
σας, χαρίσματα δέ πνευματικά άποδιώχει κραι
πάλη. 

Μέθη αυθαίρετος δαίμων έξ ηδονής ταίς ψυχαϊς 
έιβαλλόμενος. Μέθη κακίας μήτηρ, άρετης έναν-
τίωσις, τδν άνδρείον δειλδν αποδείκνυα ι, τδν σώ
φρονα ασελγή, δικαιοσύνην ούκ οιδε, φρόνησιν αναι
ρεί. "Ωσπερ γάρ ύδωρ πολέμων έστι πυρί, ούτως 
άμετρία οίνου λογισμδν κατασβέννυσι σώφρονα» 

Τοίς μεθύουσιν ύπνοι μέν βαρείς καλ δυσανάφοροι 
χαι πνιγώδεις, και τψ δντι θανάτου γείτονες· αί δέ 
γρηγορήσεις τών ύπνων άναμσδητότεραι. Ένύπνιον 
γάρ έστιν αύτοίς δ βίος · οί γε ί μάτιον ούκ έχοντες, 
ούδε τί φάγωσιν είς τήν αύριον, βασιλεύουσι, κα\ 
στρατοπέδων άρχουσιν έν τή μέθη και πόλεις οίκοδο-
μούσι, χα\ χρήματα διανέμουσιν. 

ΑΙ μέν γάρ τοΰ λοιμού βλάβαι χρόνψ έγγίνονται 
τοίς άνθρώποις, κατά μικρδν τού αέρος τήν παρ 1 

έιυτοΰ φθοράν έντιθέντος τοίς σώμα σιν αί δέ παρά 
τού οίνου, ευθύς συνεισπίπτουσαι· ούτω γάρ τήν 
ψυχήν άπολωλότες, ώς ύπδ πάσης κηλίδος είναι κα-
τεπιγμένοι, έτι κα\ αυτήν τού σώματος τήν έξιν 
προσέιαφθείρονται, ού μόνον τί| υπερβολή) τών ηδο
νών έξοιστρούντων, έπλ λαγνείας έκτετηχότες κα\ 
{ άγοντες , άλλά κα\ αύτψ τψ δγχω πεπίαδηκ>>ς 
χι\ βρυώδες, κα\ τού ζωτικού τόνου λελυμένον τδ 
σώ;ια φέροντες. Τούτων πελιδνοί οί οφθαλμοί, ύπω-
•/?**ς δε ή επιφάνεια, πνεύμα προεστηχδς, γλώσσα 
παρειμένη, κραυγή άσημος, άκροσφαλείς οί πόβες, 
χχθάπερ οί τών παίδων, 

Αίρετώτερον πενΟείν ή κωμάζειν · χαλ συμπά· 
ρείναι τοις λυπούμενοις ή τοίς μεθυσ/.ομένοις. 

Τοίς έν μέθη και ακολασία βιοΰσιν ή ήμερα πρ>,ς 
τί» τή; νυκτδς μιταστρίφειαι σκότος ού τού ηλίου 

- PARS l .SEftMO X L i . 91* 
Α Salomon. Qni gaiiilel hmuorari viiio, \o ettis mn-

nimenlis relinquel infainiam. 
Prop. xxm. Omnift ebriua ai scortator vcslieiur 

laceris vestibus. 
Apuil qiiein est dolor, lumullus, conleuiiones, 

molteiise, loquaciiae, vulnara teinere iniicta, ci 
livor oculorum? Nonne apud iuMiorantca in vim», 
el circumspicicnlcg ubi compoiattoaee Aaai? 

Batilii. Vinam a Oeo dalun* leniperaiitibua ito · 
num ad cotiaoJaiioaani intirmitaiia, laaciYiaiuiboa 
«unc faclura est inslrumeututu luxuria*. 

Igais ille qui carni cx vino iunaacitur, tonea ftt 
ignilorum jaculorum inimici. Raiioaem enioi ct 
meatem vioum dcmergit: affccius auiem ai vofra-

& pLalcs, ui oteuiu flamma, acceutlit. 

Naltus ex aqtiae potu crapulam sensit; iiaittae 
uiiquam capat dokiU aqna gravaftam, miftos aqtias 
potor alteiits pcdibua indiguii, nulJtift pedes ligaii 
sunt, nullius iuuiUcs reddjia* wanus aqoa i n i -
gaise* 

Ebriclasnon suscipil Dotninum, ebrieias Spiri-
luai aanelam repellil. Fuinus euiiii apes fagai, 
craptiia vero pcllil apirilualia dona. 

Ebiictae da?mon esl sponlc adomsus per \o)up~ 
taicm ia aiiimos. Ebriclas nvaier esl maliliae, im-
piignatiu viiiutis: lisec ex forii timidom facil, vx 

Q modtslo lascivum, jualiiiniii ignorat, pmdealiam 
abolct. N.im sicul aqua repngaat igni, sic immo-
deralio vini incnieiu eobriam e&siinguit. < 

8 1 Ebriomm graves suul somni, profumli, ot 
siiliocatioiii , I IUO revcra morii vicirii ; ttgtlix \tm 
ipsoroin mimis etiam qaain somni eenraum ba-
bvnt. Vila cuiin eis insoatnium esl qu*i cum iiint-
ram non babeani, ηο·(ϋο quod ia crastinum come-
dani, rcgnant lanicn cl «xerciiibus imporaiil iu 
ipsa ebriilale, et uibes iudiucanl, ct pccuaias dis-
tribtiunt. 

Noruminla quidcm peslis c ini i lcmporc bo in in i -
bus conlingunt, acre ipso paulaiim viius suu.n C M -
poiibus inserente ; \ini aulem nox* illico iiigruum. 

^ Ebrii qoipperum adeo corrupetmil aniutaiii, nl t o a 
sit iaquinala ei pleua niaculh, insupcr « l iam cor-
pnris Itabium pertlunl; noti pra; ljbiilii:e SOIIIIH la-
bidi el diflQuemcs, volupiaiil us eos veliemetslia stia 
in furorem agontibus , sed ijisinn quoqmt corpus 
circaiurerniiics mole sua inrgiduni ei I1s»c:« idim», 
ot v i i a l i v igoie ilesiilulum. Ilis l i vcu l <xuli( palicl 
cuiis, bpirilns esl anguslus, lingua icsnbita, vox 
inccrla, et pedrsianquam pucris ccspi(ant< s. 

Theohgi. Prxslal IiigiTe quam coinessari , ct 
couversaii liislanlibus, quain sc incbrianlil.us. 

Chrysosl. lilis qui in ebrielalc ol luxuria nivau!. 
dies iu caVigtaeni uucluruam verliiur, iion quiikia 



ΑΝΤΟΝΙΙ MELISS.E 
exsrincto soie, sed menle ipeorum per ebrietalem ^ σβεννυμένου, άλλά της έχ*ίνων διανοίας σκοτιζομέ-
obfuscaia 

Ebriclaa esl> rcel» raiionie alienalio et delirium, 
el eecunduin animam saiiilaiis perditio. 

Vioum iuunodice potua* luxuriae fomes esi, volu-
piatum soppediutio, laea juvenluiis, aniaise vene-
niiHi. raiiouis exsiiacllo, virluiis alieualio. 

Clemiut. Omnis euitn viuosus {ul babeiur in Ira-
goedia> vmcifcar ab ira* el menie vacuus est. 

Evagri. Corpus quklcm vino roboralttr, atiima 
vero aermone Dei. 

Pluiarchi. Muadus qaidetn igae Η aqna corrum-
pitur, hixjuriosoruin. ajilem opes amore et ebrie-
tale. & 

lojaria el vinuai delegere solent aiukis morcs 
amicorum. 

Mullum meruai parun> aapere cogit. 
Non enim copia poius, »i quis obscrvet, 
Desipcre facit, ecd pouulis iadoks. 
Bloltistum est aulein cuta quis prae vino nimia 

lloquilur, 
Nibil seicns, SHiiuJans vcro sciw». (kienandri.) 
Anachursu. Auacbarsis dixil, priiiiiun quidcm 

j M C u l u n i quod hifuiidilur sauiialis bibi, aUerurn vo-
bipiaiis, Uriium iujiiria:, uUimuin iasauiie. 

Pytkagotw. Ties bolri nasannlur MI vi<e, primos 
voluptaits, aecuiftdus ebrieiaiis, 8 2 tortina iaju-
um. C 

ldein a vinos* quoUam iuterrogalHs quomodo 
qjiis cbiietaiem averlerci» dixit: Si sa?pc qnac 
per lcwuIeuUain dasignat, cousideret. 

Sapiene qjuidaai inicriogaius quotaodo aliquia 
aompolandi sludium dcscreret, dixil : Si ante ocalos 
babcai viiia t brioium. 

SElU10XLll[a/.LXIX]. 
Oe $omno. 

Prov. ΧλΐΗ. Laceras el panuosas vc>les oinius 
siuiinot(Dtiis induit. 

Sirach. Cura vigiliarum requirct somnum. 
S. Basilii. Graiias agc iili qui mirabiliier nos 

per soninum ab assiduis laboribus recrrat, ot mo-

νης τή μέθη. 
Μέθη έστλν έκστασις τών ορθών λογισμών, κιΐ 

π/ραφροσύνη, και τής χατά ψυχήν υγείας άναίρε-
σις. 

Ό οίνος δταν παρέλθη τή άμετρία τήν χρείαν, 
ακολασίας έστ\ν ύπέκκαυμα, ηδονών χορηγία, νεό· 
τη-, ο ς λύμη, ψυχής δηλητήριον, διανοίας νέκρωση 
αρετής άλλοτρίωσις. 

Πάς γάρ ο Ινώδη ς, χατά τήν τραγωδίαν, ήττων μέν 
δργής έστι, του δε νου κενός. 

'Ρώννυσι μεν οίνος σώμα, τήν δε ψυχήν λόγος 
eeou. 

Φθείρεται μέν δ κόσμος πυρλ χαλ υδατι, δ δέ τδν 
ακολάστων πλούτος έρωτι χαλ μέθη. 

"Ύβρις κα\ οΤνος αποκαλύπτε ι ν είώδασι φίλοις τά 
ήθη τών φίλιο ν. 

*<ά πολύς άκρατος όλίγ' αναγκάζει φρονείν, 
Θύ γάρ τδ πλήθος, άν σκοπή τις, τού ποτού 
Ποιεί παροινεΚ, τού πιόντο; δ* ή φύσις. 
Χαλεπό ν δταν τις ών πίνη πλέον λαλή, 

Μηδέν κατειδώς, άλλά προσποιούμενος. 
Άνάχαρσις είπε, κιρνα μένου χρατηρος έφεστίοοΓ 

τ>Μ μέν πρώτον υγείας πίνε σθαι, τδν δεύτερον ηδο
νής, τδν δέ τρίτον ύβρεως, τδν δέ τελευταίον μα
νία:.* 

Βότρυας τρείς ή Αμπελος φέρει, τδν μέν πρώτον 
ηδονής, τδν δεύτερον μέδης, τδν δέ τρίτον ύβρεως. 

•Ο αύτδς ερωτηθείς ύπό τίνος οίνδφλυγος, πω; δν 
ςού μεθύειν παύσαιτο, έφη* Εί συνεχώς θεωρεί τά 
ύπ* αυτού πρασσόμενα. 

Σοφός τις ερωτηθείς, πώς άν τις μή ή φιλοχό-
της, εΐπεν Εί πρ^ Οφθαλμών έχοι τάς τών μεθυόν· 
των άσχημοσύνας. 

ΛΟΓΟΣ ΜΒ\ 
Uepl tixrov. 

Ενδύεται διε^όηγμένα καλ ^αχώδη πάς ύπνώ-
δης. 

Μέριμνα αγρυπνίας απαιτήσει νυσταγμόν. 
Εύχαρίστει, άνθρωπε, τψ ακουσίως ημάς διά τού 

ύπνου τής συνεχείας τών πόνων λύοντι, κα\ έκ μι-
dicac quielis bvaeflcio rursus ad vigorcin v i i i u * ^ αναπαύσεως πάλιν πρδς αήν άκμήν τής 6* 

νάμεως έπανάγοντι. 
Άνήρ ύπνώδης εύρέτης δνβιράτων. 
Μύστης γάρ ύμνος φασμάτων, ού πραγμάτων. 
Τ π ν ο ς ουδέν Ιτερόν έστιν ή θάνατος πρόσκαιρος, 

χαι εφήμερος τελευτή. 
Είκότως μελέτη ν μέν θανάτου, σκιάν δε χαι ύπο-

γραμμδν τής αύθις έσομένης άναβιώιεοις, τύν 
ύπνον οί αληθή πεφρονηχότες άπεφήναντο. *£XJ-
τέρων γάρ εναργείς φέρ··. τάς είκόνας. Μεθιατα 
γαρ κα\ παριστά τδν αύτδν έξ ολοκλήρου. 

reducil. 
Theologi. Yir soniuolenlus mvcnii soiuaia. 
Somiuis oujia aucior <sl spcclroiuni, ιιω» rciuin. 
Vhrysost. Somnus nihil aliud csl quam iuurs ad 

bievc icinpus, et aliquol borarum obiius. 
Philonu. Non teinere qui reai vcrc considera-

i-mii, (Somuuii) esse moriis pr^mcditaliouem, el 
intiliram ac ileliucationcm qnautdam viljc dcnuo 
fulurce sialuerunl. Imagincs enim utriiisqiic evi-
dcmcr reprocscnlal. Quippc cumdca) hoiuinem cx 
ime^io el aufcrt, et sibi resliluit. 

SDIUUIIS veliili publicanus dimidium v i lx nobis-
^iim partilur. 

Sornnns esl quaedam naturiR cessalio imago mor-
l i s , ceasaiio seasuum. 

Ό ύπνος ώσπερ τε)ώνης τον ήμισυν ήμίν τού 
βίου συνδιαιρείται χρόνον. 

'Τπνος έστ\ φύσεων (/*. φύσεως) ποσδς σύστασις, 
είκών θανάτου, αίσθήσεων αργία» 
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ΕΓς μεν δ ύπνος, πολλά ς 61 τά; υποθέσεις χαλ ή 

(χιθυμία έχει * λέγω δή, έχ φύσεως, έχ βρωμάτων, 
|χ δαιμόνων, ή τάχα χαλ έξ άκρας καί έπιτεταμέ-
νης νηστείας, έξ ής έξχτονούσα ή σαρξ, δι' ύπνου 
λοιπόν έαυτήν παραμυθήσασθσι βούλεται. 

"Οσπερ ή πολυπλασία συνήθεια είρηται, ούτως 
χαί ή πολυυπνία. Χαλεπδν ουν συνήθεια ν μακράν 
ίάσασθαε» 

Ημερήσιοι ύπνοι ή σώματος δχλησιν, ή ψυχής 
άίημοσύνην , ή άργίαν, ή άπαιδευσίαν σημαί
νουσα» 

Τό πέραν χαθεύδειν τού πρέποντος τοϊς τεθνη-
χδσι μάλλον ήπερ τοίς ζώσιν άρμόδιον. 

ΛΟΓΟΣ ΜΓ'. 
Περί ενυπνίων. 

Μηδέν σοι χαλ τψ δικαίψ έκείνψ* πολλά γαρ έπα
θον σήμερον κατ' δναρ δι' αύτδν, 

Ήν δέ τις μαθητής έν Δαμασκψ, ονόματι 'Λνα-
νίας, καλ είπε πρδς αύτδν δ Κύριος έν όράματι, 
χ. τ. λ. 

Παραγίνεται ένύπνιον έν πλήθει πειρασμού· 

*Ως δ δρασσόμενος σκιά;, χαλ διώχων άνεμους, 
ούτως 6 προσεχών ένυπνίοις. 

'Ος γάρ έπλ πολύ τά καθ* ύπνο ν φαντάσματα 
ιών μεθημερινών εννοιών είσιν άπηχήματα. 

Πεφύχασι γάρ πως αί χαθ' ύπνον φαντασία ι, ώς 
τά πολλά άπηχήματα είναι τών μεθημερινών φρον
τίδων. Όποία γάρ άν ή τά χατά τδν βίον ημών 
επιτηδεύματα , τοιαύτα ανάγκη είναι χαλ τά ενύ
πνια. 

Λί νύκτες τάς μεθημερινάς φροντίδας παρα-
λαδούσι, έν ταίς αυτών φαντασίαις έξαπατώσι τδν 
νούν. 

Τδ κατ' δναρ ίδείν τά ποθούμενα, φέρει τοίς άγα~ 
πύσι παραμυθίαν. 

01 μέθη καλ άδηφαγία δεδουλωμένοι ούτε ύπνον 
αίρούνται γνήσιον καλ είλιχρινή , ούτε δνειράτων 
άπαλλάττονται φοβερών. 

Ό τοίς δνείροις προσεχών έοιχε τψ τήν σκιάν 
αυτού καταδιώκοντι. 

Όπόταν έν τοίς ύπνοις τοίς δαίμοσι πείθεσθαν 
ζρξώμεθα , τότε λοιπδν .καλ έγρηγορότας έμπαί-
ϊουσιν. 

ΛΟΓΟΣ ΜΛ'. 1 

Περί πίστεως. 
Χάριτι έστε σεσωσμένοι διά τής πίστεως, καί 

εούτο ούκ έξ υμών βεού τδ δώρον, ούκ έξ έργων, ίνα 
ρή τις καυχήσηται. 

•ίστις εστίν έλπιζομένων ύπόστασις, πραγμάτων 
έλεγχος ού βλεπομένων. 

Έπι&εικνυμένην πίστιν άναγγελεί δίκαιος. 

Πίστευε τψ Κυρ'ψ, κα\ εμμενε τψ πόνψ ίου, οτι 
κοΰφον έν όφθχλμοίς Κυρίου έξίπινα πλούτισα* 
πίνητα. Δόσις Κυρίου παραμένει εύσεβέσι. 

ϊ δ γάρ ούκ έφικτδν, ουδέ πια τόν πως δ:ά τδν φΟ'ί-

PARS f. SERMO X L I I L 
Α Unus qtihlem somnue est, muhaa vero ejas car-

pcndi suggestiones capidiias Jubet: videltcet, a 
naiura, a cibie, a dseinonibus, et forte etlam a 
summo et tntenso jejunio, quo debilitata oatura. 
goaino slaiim se recreare cupit. 

Quemadmodum vinoleniiam vocamus malam 
qiiamdamcongaetudinein, sic el somnolentiam. Dif-
iicile est autem consuetudim longae mederi. 

Diurni aomni aut corporis molesUam aKquam, 
aufi anirax amietatem, aul segttiirem, am iiape-
ritiam arguunt. 

Mschini*. Somnas diuturnior quam deo.eai, inor-
luis potius quam vivis convenit. 

SEKMO XLIIf [αί, LXX]. 
De insomniis. 

Matih. xxvir. Nibil libi et juslo i l l i ; niulla euim 
passu9 fcura hodie in soinnis propter ipsum. 

Act. ix. Eral aulem dlseipulus in Damagco no-
mine Auaniaa, ct dixit ad eum Doininus ia visiouer 

eic. 
Salomon. Ingomniura aecedit in mullltudine leiw 

tattonig. 
Eceli. xxxiv. Qui observat insomnia, similis esi 

captantt umbram el vcnlos persequenti. 
8 3 Basilii. Imaginationes in somtiis ut pluri-

mnin diurnis cogtialionibiw respondcnt. 
Soleal cnim fere imaginaiiones in eomnis, ut 

» pltirimum respondere curis diurnis. Qualia euiai 
fuerini vilse nostrac sludia, lalia neccssario ciiam 

C insouiiiia iient. 

Noctcs excipinni caraa die.um, easque iaiagi-
oando illuduni aniiuis. 

la soroais videre saa desideria, solalium fen 
amanlibus. 

Nili Qui dedili aunl ebrielali el gala, llli somnam 
genuinuin sincerumque uon capiunl, et terrlbilibua 
inaomniis afliciunior. 

Qui obeervalinaoiaaia, similis est umbram auam 
persequenli. 

Qaando in somnis daemonibus obedfre incipimus, 
tanc etiam vigilanles deincepg illuduut. 

> SERMO XLIY [al. GLIX]. 
De fide(\). 

Ephe$. ιι. Graiia scrvati estig per fidem idqoo 
non ex vobis : Dei douum esi, non ex operiLas, 
ne quis glorielur. 

flebr. χι. Fideg est spcrandorum substant;*, ar-
gumenlum reruro qu?e noa nppareni. 

Salomon. Ceriam el exbibiiam ftdem prothebilur 
jnslus. 

tccli. χι. Crede Dominn, ct ntaue in labore luo : 
quomam iacile esl coram Doiuino paupcrom subi.o 
dilare. Largilio Domiui aptid pios periaaiiebii. 

Tlieologi. Quod aliquis ιιυιι polcsl aiscqui, id 

(l)Iacranl non pauca qu£ cliam babcnlur smva priino s:nuoup : ca bic owm mns. 
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siropikiier ficrt possc ιιοη credil. Nant proiaiius Α νον. Υυχαίς γάρ βββήλοις ουδέν τών χολών άξιόπι-
auimus nihil bonestudi el egregium quod cmlal στον. 
dignum arbitralur. 

8 4 & CyritU. Q»°d fil,e t>uscipitur, IIOD debcl 
cahosc examinai L Nam quod rationibus inquirilur, 
quomodo adbuc crediiur? 

SERMO XLY [a/. CLVIII]. 
De Prvvideniia. 

Matih. x. Nonne duo passcnuli minulo assc 
venduulur ?et uiuts cx illis ηοιιcadel interraui sinc 
1'atre veslro. Vesiri vero eliam piii tapilts omites 
lunnerati stint. 

Rom. χι. Ο profundiiasdiviliarum, ei sapieitlia?, 
cl cogniiiouis Dci, qaam imperscrulabilia smit 
judicia ejus, ei invesligabiies viae ejus ! 

Eccli. xvi. Ne dixeris: Abscondar, el quis roei 
memor erii ex alio? Ecce coelum, cl coclum coelo-
rum, abyssus et terra in visiiatioae cjns coacu-
ticiitur. Viasejus quisaniuio coaipleetelar ΐ 

Τδ πίστει παρχδεκτδν Απολυπρχγμδνητον thn 
χρή. Τδ γάρ βασανιζόμενον πως έτι πεπίστευται; 

ΑΟΓΟΣ ΜΕ'. 
Περί Προνοίας. 

ΟύχΙ δυο στουθία Ασσαρίου πωλείται; χα\ hl\ 
αυτών οδ πεσείται έπι τήν γήν, άνευ τού Πατρ4; 

υμών. Υμών δέ χα\ αί τρίχες τής κεφαλής πααιι 
ήριθμημέναι είσίν. 

"U βάθος πλούτου χαλ σοφίας χαί γνώσεως θεοΰ, 
ώς Ανεξερεύνητα τά κρίματα αυτού, καλ ανεξιχνία
στοι αί όδολ αύτου ( 

Q Μή εΓπης, Άποκρυδήσομαι · κα\ εξ ύψους τίς 
μου μνησθήσεται; Ιδού δ ούρανδς κα\ ό ουραν̂  
τού ουρανού, άβυσσος καλ γή, καλ τά έν αυτοί;, έν 
τή επισκοπή αυτού σαλευθήσονταε. Τάς όδοΰς αύτοΰ 
τίς ένθυμηθήσεται; 

Ουδέν Απρονόητον ουδέ ήμελημένον παρλθίω· 
πάντα σκοπεύει δ ακοίμητος οφθαλμός, πσσι πάρε-
οτι, σκορπίζουν έκάστω τήν σωτηρίαν. 

S. Basilii. Nibil aina Providenlia, niiiil ncgle-
cium esl apud Deuni; omnia conlcmplatur ociilns 
vigtlaniiasimus, omnibus adest, omnibus dislribuit 
salutem. 

Theologi. Numen providentia sua pronum in 
benigniialem, ssepe solet inopinaiam salulcm af-
fcrre. 

Epicuri. Gratiae ago beatae nalurcr, quod quae 
uecessaria suut fecil parabili», diflkilia auiem pa-
ratu, non necessaria. 

Theopempti. Neque inalorum auctorem Deum exi- C 
stimes, neque sine eo inforluniig nns aiDci pnies. 

Platonis. Gam Deas civitati bcaeficium praestare 
YIIII , bonoa viros ei producil: ctim voro civiiaii 
cahmitatem iimniasurus eet, auforl ab ea vfiros bo-
nos. 

DemadU. Quantum Deus Jaeios adjuvat, taiitum 
iujnsiis adversatur. 

XenopkoniiL. Nunquam differaa naceesariacompa-
rare, donec ipsa te cogat neccseiias: aed cum abun-
dae uiaxime, tunc anle inopiaai reui efllce. Faci-
Uus 8 5 e n ^ m acqnirea ab illis unde libi opua est 
acquirerc, si videaris inops ιιοιι esse. 

Divina providcnlia comniunitcr omuibus ad uli-
lilalem providei: qiue auiem rebus acccdunl noxia, ^ προνοείται * τά δέ έπιγινόμενα φθαρτικά έχομ: 
el inteiilum affcrual, materiae inOrmilatciu sequan- έσίΐ τή τής ύλης άσθενεία 
lur. 

SERMO XLYi [ al. CLXYIII]. 
De oratione. 

Malih. vi. Oranles non siiis muililoqui. 
Affligtlur aliquis inter vos? imploret. 
Salomon. Impiorum sacrificia abominatio sunl 

Domino, preces aulcm rectorum accepucsual ci 

Πολλάκις παραδόξους σωτηρίας οΓοε τδ θείον και-
νοτομείν, νεϋον πρδς τδ φιλάνΟρωπον τ} εαυτού 
προνοία. 

Χάρις τή μακαρία φύσει, δτι τα faiftib 
έποίησεν ε υπό ρι στα, τά δέ δυ σπορ ι στα ούκ &νη< 
χαΤα. 

Μήτε αίτιον χακών τδ θείον ύπολάμδανε, μήτε 
χωρ\ς αύτου δυστυχείν ημάς νόμιζε. 

"Οταν βουληται Θεδς έύ πράξτι πόλιν, ανδρός 
αγαθούς έποίησεν· δταν ίέ μέλλη κακώ; πράςαι 
πόλιν, έξαίλε τους άνδρας τους αγαθούς ταύτης :ft; 
πό/εως δ βε^ς. 

"Οσον τοίς δικαίοις τδ Θείον συναγωνίζεται, τ.βοί-
τον τοίς άδίκοις έναντιούται. 

Μηδέ ποτ ε άναμένειν πορίζεσθαι τά επιτήδεια, 

έστ' άν ή χρεία σε άναγκάση · άλλ* δταν μ ί λ ι ι τα 

εύπορης, τότε πρδ τής απορίας μηχανώ. Κι1γί'< 
τεύξη μάλλον παρ* ών άν δέη, μή άπορος δοκών 

αΐναι. 
"11 θεία πρόνοια κοινώς απάντων πρλς ώφέλεαν 

Prop. Prociil abesl Deus ab impiis, precibusau-
tem jusiorum auscullat. 

Eccli. ι. Ne ais pasillauimis iu oralione tua. 
Ne diffcraa reddere orationem in tempore. 
5. Batilii. Auscullatio Dci noa indigei voic 

ad seiiiiouduiu. Novil caini bUtiu: cx uioiu coidi? 

ΑΟΓΟΣ Μ φ . 
Περί προσευχής. 

Προσευχόμενοι μή βαττολογήσητε. 
Κακοπαθεί τις έν ύμίν; προσευχέσθω. 
Θυσίαι άσεδών βδέλυγμα Κυρίφ * προσ;υχχ'. ο· 

κατευθυνόντων δεκταλ παρ* αύτω. 
Μακράν απέχει δ βεδς άπδ άσεβων * εύχαις δΐό:-

χαίων ύπακνύει. 
Μή δλιγοψυχήσης έν τ^ προσευχή σου. 
Μή έμπ,δίσης τοΰ άποδοΰναι εύχήν εύκαί/:ω;. 
ΊΙ θεία άκοή ού φωνής δεϊται πρδς αίσθησιν. 

γ ά ρ κα\ έν τψ κινήματι τής καρδίας γνωρ:'σ»ι"1 
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επιζητούμενα. *H ούκ Αχανείς δτι Μωΰσής μηδέν 
βθ;γγ6μ*νος, τοίς άλαλήτοις εαυτού στεναγμοί; έν-
*νγχανωνιτφ Κυρίφ, ήχούετο παρά τοΰ Κυρίου λέ
γοντος, Τί Ρο^ςπρδς μέ; 

"Εβος γάρ τοίς δχίμοσι χατά τάς ώρας τών προσ
ευχών, προφάσει δήθεν εΰλογοποιοΰ αιτίας, έπείγειν 
ήμας προς ύποχώρησιν, ίνα άπαγάγωσιν ημάς »ύ· 
/.«ιγοφανώς τή; σωτηριώδους ευχής. 

Μέγα άγαθδν ευχή, έάν μετι διανοίας εύχαρίστου 
γένηται, 

"Οταν γάρ έχ χαθαρών χε ιλέων έξέρχηται δέησις, 
χα\ έχ χαρδίας άνυποχρίτου, ο!δε φθάσαι τδ άχολά-
χιντον ους τοΰ Δεσπδτου. 

Καλ&ν πάντοτε διά προσευχής δμιλιίν τφ βεψ. 
Εί γάρ συντυχία άνδρδς άγαθου βελτιοί τδν έντυγχά-
νοντβ, «όσψ μάλλον τδ χαί έν ήμερα χίλ έν νυκτλ 1 
τ;ροσομιλ«Τν τφ Θεφ; 

Ούχ ο&τως τδ πΰρ τδν ίδν άποσμήχει, ως αί 
νυχτερινά! δεήσεις τίν ίδν τών ημετέρων αμαρτη
μάτων. 

Ενώπιον Κυρίου εύχεται δ πάντοθεν έαυτοΰ τήν 
ψυχήν συλλέγω/, χαλ μηδέν έχων χοινδν πρδς τήν 
γήν, άλλά πρδς έαυτδν μετοίκησα;, χαλ πάντα άν-
βρύχινον λογισμδν άπδ τής ψυχής εκβολών. 

"Οπου ευχή χαλ ευχαριστία, αγίου Πνεύματος 
παραγίνεται χάρις, χαί φυγαδεύονται δαίμονες, χαί 
χασα αντικείμενη δύναμις δραπετεύει χαλ αφίστα
ται. 

Προσευχή λέγεται χαλ ή διά δημάτων δέησις, λέ
γεται χαλ ή ύπόσχεσις χαλ επαγγελία. Εύηχος έστιν 
εκείνη ή φωνή, καλ μέχρι τής θείας άναβα ί νου σα 
ακοής, ούχ ή μετά τίνος διατάσεως γινομένη κραυ-
γή, άλλ' .ή άπδ καθαράς συνειδήσεως άναπτομένη 
ενθύμησες.̂  

Έάν ή ευχή τ^ σπουδή προσηγήται, ή αμαρτία 
χέροδον κατά τής ψυχής ούχ ευρίσκει. Τής γάρ τοΰ 
βεοΰ μνήμης έν τή καρδία καθιδρυμένης, άπρακτοι 
μένουσιν αί τού αντικειμένου έπίνοιαι, πανταχού 
της δικαιοσύνης έν τοϊς άμφισδητουμένοις μεσι-
τευουσης. 

Έχ τού προσιύχεσθαι περιγίνεται τδ μετά τού 
θεού είναι * χωρίζεται δέ τού βεοΰ δ μή συναπτών 
έΐυ:σν διά προσευχής τφ βεφ. Τού δέ βεού χωρι
ζόμενο* ανάγκη πάσα τφ έναντίφ συνάπτεσθαι. 

Προσευχή σωφροσύνης έστλ φυλακτήριον, παρ* 
Οινείας σφραγ\ς, θυμού παιδαγωγία, τύφου κατα
στολή, μνησικακίας καθάρσιονΓ φθόνου χαθαίρεσι;, 
είρήνης ασφάλεια· 

Οταν περί τίνος αγαθού παρακάλεσης τδν βεδν, 
χαλ μή είσαχούση σου παραυτίχα, μή δλιγωρήσης 
*η*ε μικροψυχήσ^ς. Πολλάκις γάρ πρδς τδ παρ^ν 
ού συμφέρει σοι τδ αίτημα. 

fc Ήν εύχδμενον δεί φρόνιμο ν είναι, μή λάθη τι εύ-
tyuvo* κατ' αυτού. 

Οί άνθρωποι τότε γίνονται βελτίους, δταν Θεώ 
τ^σέρχωνται. "Ομοιον δέ έχουσι Θεφ τδ εύεργετείν 
Χαλ έληθεύειν. 

PARS I. SERMO X L T I . 926ί 
quae requirtiniur cogtioseere. An non aodis quod 
Moses coin niliit loqaeretur, tacitis suspiriis suis 
Dominnin appellans, exaudiius faeril a Domiuo di-
ceiile: Quid clamas ail ine? 

Moa onim est daemonlbtig oraiionum leropore, 
praHexiu scllicel bonoe et justae caux», nrgere nos 
ad secessura, al nos a salutari oratione veluli per 
probabileai, ui videri potcat, causam abducaai. 

S. ChrygosL Mngnam bonum cst oratlo, ei gralo 
animo fiat. 

Nam cuo) ex purie labiis prodii aratio ti corde 
ηοη eiinulato, severam Domini aurem occiiparo 
potett, 

Bonum cst setnper cum Deo colloqui per ora-
lionero. Natn si boni viri oceoraus mcliorem reddii 
illuip. quem convenerit, qiianto magis colloquiutu 
quod diea Jiociesque cum Deo Qt? 

Ignis non iia abstergit xrugincm, wt ndcfamae 
preces peccalornm nortrorum eordee txpurgaiit. 

Coram Dotnino orat, qui aniaiam auata vadc* 
quaque colligit, ct uibii cominuae habet cuai ter-
ra, sed iaira seipsum migrat, el otnoaui bwaaaaui 
cogitaiiooeni ex aniroa cjicit. 

Ubi oralio e< graitarum aclio eei, aaacli Spiri-
tus gratia accedit, ei fugantur damonei, ec omnU 
contraria poteatia auiugit ac dfscedit, 

Προσευχή Graecis vocatur, lum quae verbis fil 
oralio' vel precatio, tum polJicitatio et promissio. 
Sonora est iila vox ei usque ad divii.ura auditum 
ascendeng, non quae 8 3 c u m clamoris aliqua in-
lf ntione Οι, sed quae per conscienli;e parae niediia-
lioncm exciiaiur. 

Si oratio feriae assiduiuii accedal, nulluspecca-
to ad animam accesaus paiet. Collocata eniro Dei 
memoria in corde, niliil efllcit machiais suis adver~ 
sarius, jusiiiia in omnibus de quibus ambigituc 
faccm praefereaia. 

Oratione acquirilur cooversatio Dei, sejiingjtvr 
auiem a Deo, qui non ae conjunxerii el per oralio-
ncin. Qui vero aeparalar a Deo, illum piorsni ne* 
cesae est adversario eoiqungi. 

Oratio custodia eat lemperamise, virgiuitatia ·Κ 
giliam, iraa caaligaiio, aoperbiae tcoderatio, animaa 
memoris mjuriarum expiatio, invidiaa deaiolitio> 

p:\cis confirmaiio. 
Nili. Quando bonum aliquod a Deo peiieris, nec 

iile le siaitm audient, noli leip&um negligcre, nec 
animum dejicere. Saspenamero enim non coudocil 
tibi lua peliiio ad praesens teinpua. 

hocrati*. Orantein oporiet sapere, ne quid ia-
scius coatra aeipsum oret. 

Homincs tuuc liuul meliorea, cum Deum acte-
duui.%llabenl auicm siuiilia Dco, bcneflccnUam al 
\critateui. 
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SERMO XLVII [al. CLXIX]. Α 

De aciione. 
Jlieologi. Actio cst iiigre&aus ad contemplaiio-

nem. 
jEqua imperfecla sunt tuni actio aiiie raiiono, 

tum raiio sine aciione. 
Tacilam opus pracslat infociosermoni. 
S. Chrysost. Actio cvidcniior e«t sermone, ut 

visua audiiu, et docirina quai experijnenio sive 
excmplo conslat, quam quae fit orc. 

Ex cthnich. Malam aclionem sermo bouua non 
abscondii; lteqtie bonam aciionem malediceitlia 
bvdii. 

Malorumoperum malus dsmon dux esl. 
Teiapus cmoilil ctincla, et eluboral. 
λ!uliarum regum roagister e«t lempus. 
Gladii capulis, actioues lemporis occasioue ap-

prebendunlar. 
Slaiuam ornat figura, viruni actio. 

928 

ΛΟΓΟΣ ΜΖ'. 
Περϊ πράξεως. 

Πράξίς εστίν έπίβασις θεωρίας. 

βΟμοίω; Ατελές Αλογος πράξις καλ λόγο; άπρα
κτος. 

"Λφωνον έργον κρείσσον απράκτου λόγου. 
Πράξις λόγου εναργεστέρα, ·ώς ακοής δψις, ΥΛ\ 

της διά στόματο; διδαχής ή δ;ά πείρας διδασχιλα 

Φαύλην πράξιν έσθλδς λόγο; ούκ άμαυροί4 ούτε 
δέ πράξιν άγαθήν λόγου βλασφημία λυμαίνεται. 

Β 

- Prestat divitiis et voluptaiibus multo emptis 
auro 

Hominum jtialorum et boaorum prescntia. 

SERMO XLVIIl [al. CLXX]. 

De doclrina qttai tum sermone lum convertatwne fit. 
JMafl/i, v. Amen dico vobis, quicmique feceriict 

docueril, liic magnus vocabilur in regno coelorum. 
Jac. Omtiis boino sil cclcr ud audieudum, ct lar- Q 

dus ad loqucndiim. 
Solomon. In aures insipieulis nibil dtcaa, ne lor-

te prudcnlcr al>s tc dicla iiridrat. 
EcclL xxi. EUiculio sttilii esl laiiquain onus 8 7 

in ilinere : in labiis auiein prudeiiiis iuveniclur 
graiia. 

S. Dasilii. Ne aspcrneris narralionom snpicniiura, 
61 in dictis ipsorum cxnrccarc. 

Theologi. Serrao cst non opns aul crealura. 
Praslat habcnas sui coniniiliure periiioribits, 

quam alioruip aurigas cssfc impcriios: ci aures po-
tius praesiarc bcnignas, quain linguam indoclaiu 
ciere. 

Melius est in plana ei trila via ingrcdi, quam 
salebrosa ct invia. 

luexplebilc esi liuniaiiuai genus lum loquendo, 
lum aUeriun. ioquenluiii audicndo. 

Non incipienlcm, sed desiueateai sermonem lau-
dare convenil, el iugciiium approbaio niodesluin, 
non auiem elaium ac supoibmu. 

S. Chrysosi. Melius esibetic ignoraie, quain male 
dtscore. 

Saepe vcrbis ei prava coborlalione vincumur illr, 
quos ipsa rerum ualura uon fcfeliil. 

Non sinc pcrii-ulo aliquid (boni) auditur, cum id 
deinceps noo reipsa pncstaiur. 

Coguilio aJia siue raliouc csl, alia cum rationc. 
Sunloidm niuUi qui cogiiilioncui qtiidcm habciu, 
raiioncni vcro aullaui. 

Κακών πράξεων κακδς δαίμων ήγεμών. 
Χρόνος μαλάσσει πάντα κάξεργάζεται. 
Πολλών δ καιρδς γίνεται διδάσκαλος. 
Τά μέν ξίφη ταϊς λα6αίς, αί δέ πράξεις τοίς xn-

ροίς κρατούνται. 
•Ανδριάντα μέν τδ σχήμα, άνδρα δέ ή πραξ:ς 

κοσμεί. 
Κρείσσον δέ πλούτου καί πολυχρύσου χλιδής 

Ανδρών δικαίων κάγαθών παρουσία. 

Λ0Γ02 ΜΙΙ'. 
Περί διδαχής χαϊ Λόγον χαϊ όμιΑΙας. 

Αμήν λέγω ύμίν, δς άν ποιήση καί διδαξη, ούτος 
μέγας κληΟήσεται έν τι) βασιλεία τών ουρανών. 

"Έσ;ω πά; Ανθρωπος ταχύς είς τδ άκούσαι, χι\ 
βραδύς είς τδ λαλήσαι. 

Είς ώτα άφρονο; μηδέν λέγε, μή ποτε μυχτηρί^ 
τους συνετούς σου λόγους. 

Έξήγησις μωρού, ώς έν όοφ φορτίον έπλ oi 
χείλη συνετού εύρίΟήσεται χάρις. 

Μή παρίδης διήγημα σοφών, καλ έν ταίς παροι-
μίαις αυτών άναστρέφου. 

Λόγος έσιλν ού γέννημα. 
Βέλτιον τάς εαυτών ήνίας ένδιδόναι τεχνικωιέ-

ροις, ή άλλων ηνιόχους είναι άνε πι στήμονας, χαί 
άκοήν ύποτιΟέναι μάλλον ευγνώμονα, ή γλ£»««ν 
κινειν απαίδευτου 

Όδδν μέν γάρ πατείν δ|Λΐνον τήν Ufav χα\«-
D τριμμένην ή τήν άτριδή χαλ τραχείαν. 

"Απληστόν έστι τδ τών άνΟρώπο>ν φύλο ν πρός« 
τδ λέγειν, πρός τε τδ έτερου λέγοντος άκούειν, 

Λόγον δ: ούκ άρ/όμενον, άλλά παυόμενον έπα:-
νείν προαήκιι· καλ τδ μετριον ήθος άποίέχισΟιι, 
και μή το μετεωριζόμΐνον κα\ τιτυφωμένον. 

DiXriov άγνο ΐ̂ν καλώ;, ή μανθάνειν κακώς. 

Πολλάκις ούς ή τών πραγμάτων φύίΐς ούχ Osf-
σκέλισε, ^ήμα και παραίνεσις διεφθαρμένη χιν-
λυσ-:ν. 

Ούκ ςικΐνδυνον ή άκρόασις, δταν ή διά τών έργων 
προαΟήκη μή γίνηται. 

"Εστι γνώσις λόγου χωρίς, καλ έστι γνώσις με:έ 
λ'.γου. Καλ γάρ είσι πολλολ γνώσιν μεν ίχονίΞ,*, λόγ·Λ 

δ* ούκ :χθ/τες. 
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Ούδεν δ?ελο; χατηχήιεως, δταν ή διά τών έργων 

ίπίίειξις μή συμβαίνη τοίς λεγόμενοι;. 
Βουλοίμην δ' άν έγώ τών άγαδών τι λεγόντων 

4/οόειν μάλλον, ή λίγειν αύτδς. 
Περισσό; πάς λόγος πρδς διόρθωσιν, δταν ή τών 

αχουόντων πρδς τ̂> χείρον νεύουσα σπουδή εοίς μετά 
συμβουλήν λεγομενοις έναντίως διάκειται· 

Κάτοπτρο ι; έοίκασιν οί λόγοι, καί ώσπερ έν έχεί
νοι; ό τού σώματος καιτής μορφής εμφανίζεται 
τύπος, ουιω; έν ταίς όμιλίαις τδ τής ψυχής είδος 
χαραχτηριζόμενον καθοράται. 

Τότε, άνύει διδάσκαλος, και πιστεύεται λέγων, δταν 
ά? ών πράττει π α ι δ 2 ύ η , κατά τό · ε rfiv ήρξατο δ 
Ιησούς ποιείν τε χαι δίδασκε ι ν. ι 

Βίος άνευ λόγου μάλλον ώφελείν πέφυχεν ή λόγος 
άνευ βίου * δ μέν γάρ κα\ σιγών ωφελεί, δ δέ βοών 
ενοχλεί. Εί δέ καί λόγος καλ βίος συνδράμειε, φιλο
δοξίας άπάσης άποτελέσουσιν άγαλμα. 

Πράττε λογικώς, καλ λέγε πρακτικώς. 
Έσθλών μέν γάρ άπ* έσθλά διδάξεαι · άν δέ. κα-

[κοίσι 
Συμμιγ^ς, άπολείς χαλ τδν έόντα νόον· 

Τά μέν γάρ σώματα τοίς συμμέτροις πόνοις, ή 
ίΐ ψυχή τοίς σπουδαίοις λόγοις αύξεσθαι πέφυχεν. 

Έν μέν τοίς έσόπτροις δ τής δψεως, έν δέ ται; 
έμώίαις δ τής ψυχής χαρακτήρ βλέπεται. 

Έν συλλόγψ πρώτος λέγειν μή επιτηδεύε. Μ:τά 
γάρ πλείονας λέγων, δψει μάλλον τά συμφέροντα. 

ΑΙ μεν χελιδόνες εύδίαν ήμίν προσημαίνουσιν, οί 
& έχ φιλοσοφίας λόγοι άλυπίαν. 

Μισώ πονηρδν, χρηστδν δταν είπη λόγον. 
Τά ωτά σου μή πάσιν ύπεχε λόγοις. Λόγος γάρ 

χιχος κακών έργων ήγεμών. 
Ίσον εκείνο παρ* έμολ κέκριται, Φοονέειν τε εύ, 

χαί τφ λέγοντι χρηστά πείΟεσΟαι. 
Λίρετώτερόν σοι £στο> λίΟον είχή βαλείν ή άργδν 

λόγον. 
Οίνοπίόης, δποία ή φύσις τού άνθρο>που έστλ, 

τοιούτον Εφασκεν εΐναι και τδν λόγον. 
Τωμύλος τδν μέν κέραμον έκ τού κόπου έφη δο· 

ιιμάζεσθαι, τδν δέ άνθρωπον έκ τού λόγου. 
Άνδρδς χαρακτήρ έκ λόγου γνωρίζεται. 
ΟΟ πώποτ' έργου μάλλον είλδμην λόγους. 

ΛΟΓΟΣ Μ*. 
Περί νουθεσίας· 

Ίδέ ύγ:ής γέγονας, μηκέτι άμάρτανε, ίνα μή χεί
ρον :(σοι γένοιτο. 

Παρακαλούμεν υμάς, (αδελφοί, νουθετείτε τούς 
Ιτάχτους, παραμυθεΐσθε τούς δλιγοψύχους, καλ άντε-
Κεσθε τών άσθενούντων, μακροθυμείτε πρδς πάντας. 
'ϋράτε μή τις χακδν άντλ κακού τινι άποδψ, άλλά 
πάντοτε τδ άγαθδν διώκετε. · 

Βίαιον μέν γάρ μάθημα ού πέφυκε παραμένειν * 

PARS I. SER.MO X L I X . 930 
Α Nibil juvai tosiUmio verbts facta, niai ipaiae epe-

ris exbibilio diciis aecedat. 
Greg. Nyssen. Maiim equidem audire dicenlea 

aliquid boni, quam ipse dicere. 
JVi/t. Fruslra insuinunUir omnia verba ad croen-

daiioiiem, quando aaimus audieniium ad dctcriora 
inclinans, conlrarium consuiioris sermoui institu-
lutn babet. 

Photii pairiareha. Specvlo simUis esl s- rmo, et 
aicat ia illis reprasentaiur gprcies corporis et for-
roae, iia iu colloquiis animae foraia expressa conspi-
ciiur. 

Didymi. Tum proflcil magisier, el iidem dicendo 
facit, cum suis operibus docei, juxta illud: c Qu;e 
coepit Jrauafacereet docere.» 

Β Itidori Pelusiota. Viia sine aermone plus juvae 
potest, quam sermo sine vita.Viia enim juvat 
eliam taciia, eerrao aulem clamore suo uiole>lus 
est. Quod ai scrrao el vita conveniant, lolius pbilo-
gophiae simulacrum pcrticieni. 

Agiio cum sermone, el dicilo cum aclionc. 
Theognidit. Λ bonis eienim bona disces: si vcro 

[inalia 
Miscearis, amilles quoque pristinam meiuen». 
Corpora raoderaiis laboribns aageri aolent, aaiina 

vcroboneslis sermonibus proOcit. 
Iaepeculis quidem l/iciei, in calloquiis 8 8 au-

tcm aniinse cliaracter videtur. 
Clitarchi. In convenlu ne sludeas primus dicerc 

£ senienliain tuam. Nam si post plurcs diieris, magia 
videbis quae ulilia sont. 

Uirundiaes quidem screniialem nobis fore prnc-
sagiuni, sermonea auicm pbilosopbici vacuiiaicm 
trisliiiae. 

Odi roalum quando bonum sermouem dicit. 
Aures tuaa non cuivie sermani praebe; malus 

enim sermo malorum operum dux est. 
Ilerodoti. iEquale boc apud me judicalur, tuiu 

bene sapere, tum bona dicenii obiemperare. 
Pyihagora. Lapidero potius temere projiccre de-

bes, quam otiosum sermonem. 
GEnopidii. GEnopides lalem dicebat sermonem 

esse bominis, qualis ejus natura essot. 
Romyli. Romylus vas llctile ictu et sono, Iio-

D minem sermone probari dicebat. 
Viri cbaracter e i vcrbis ejus noscitur. 
Nunquam verba potiud quam rcm ipsam pro-

bavi. 

SERMO XLIX [al. L j . 
De admonitione. 

Joan. v. Ecee sanalus es, noli amplius pec-
care. 

11 Tliess. v. Obsecramus aulem vos, fraties, mo-
nele iaordinalos, consolamini pusillanimee, sublc-
vate inllrmos, patientcs estote erga omncs, elc. Vi-
dele nc quls malum pro malo cuipiam reddal, scd 
semper quod boaum esi sectemitii. 

S. Paiiliu Doctrina violenla non solet permane^ 
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re : qeod autem cem delectatiooa el graiia se 
f n&inuat, tenacius quodammodo aoslrU aiiimia in-
•idii. 

S. Chrysosi. Gondacit peccaoles morderi acri-
monia verborum, ut ipsa rerum lnfamia libe-
rentur. 

DiogeniiMotUium medlcari,et stnem admonere, 
idem fueriL 

ArhtoU Omnes fere fibenler adroittunt illoe qui 
desidenie ipsorum inserviunl, et eos non modo sibi 
benevolos arbiiraniar, eed solos etiam bomines re-
vera csse. Molesle aulem ferunt illoe a quibus ca-
aliganlur. 

Euripidis. Omnee in admoneado sapimus; 
Ipsi vero ai quid dcKnquimus, noo agnoseimus. 
jEwpi. JSsopus dicebat unumquemqae no-

strum duas peras aecum ferre, anam ante, alteram 
a tergo : ei in anteriori quidttn aliorum peccata 
rcponere, in poRteriori vero noslra. 

Isocratis. Nulli mal» rei defeneoram le atu 
paironuro adbibea$. Yidebens enitn lu quoque 
(jusmodi facere, si facieniibus aliis auxilialor 
fueris. 

g 9 SERMO L [al. CXXXIU]. 
De diuiplina tt pkiUmphia. 

I Cor. ni. Si quis sibi videlur sapiens csse inier 
vos in saecuk» hoc, slullus flat, ui reddatur sapiens. 
Eienim sapienlia inundi bujus slultilia esl apud 
Deam. Scripiuai est enim : Qui comprcbcndlt sa~ 
pientes iu asiulla ipsorum. l£t rursum : Dominus 
novit cogilaiiones sapienlum, quod eint vanae. 

Hebr. xn. Si extra dieciplinam esiis, apurii Igitur 
cstis et non friii. Quis enim Aliusest, quera noo ca-
Eligat paicrt 

Solomon. Nibil lam pretioaum eet quod cuui aru-
dita anima permuiari debeat. 

Prov. III. Fili , ne coiiiemnaediscipHaam Domini, 
neque iasiidias curo argueris ab ipso. 

Doaiinus enim caaligat quera diligil, et flagcllat 
omnem fllium quem suscipit. 

EeclL vi. Fiu, in adolescenlia (ua elige dieci-
pliaam, et accede ad ipsam lauquam arans et se-
rcna, ac bonos linde fructus exspecia. 

Theologi. Coiifessum esse puto apud oranes sa-
picntes, disciplinam primai^oi apud iios bouum 
esse. 

Qui vacatis pbilosophi*, ne mmium tribuiie ra-
tionibus, neque plua qqam modum êt rationcra decct 
argumeniis ac sopbismalis iabaerele: nec ubique 
\clitis itnprobe vincere» sed alicubi etiam bouene 
\inci. 

Procipua sapienlia asl vita laudabilia et expiaia 
Deo. 

Prtma aapientia est cofliemnere aapieniiam, qaae 
ratione et verborum stt^pliis, el improbis ac super-
flula argnmantandi couteniionibuf nititar. 

MELISS.E w 
i τδ δέ μετά τέρψεως καλ χάριτος είσδυόμενον μο^ ! 

μώτερόν πως ταΐς ψυχαίς ημών έντονα. 

ί 
Σνμφέρκ SAxveaOat διά τής τών βημάτων άλγη. | 

δόνος τους άμαρτάνοντας, ?να διά τής τών πρζγμά 
των «Ιηχύνης άπαΠαγώσιν. 

Νεχρδν Ιατρεύειν, χα\ γέροντα νουΟετιΐν ταύιίν 
έστιν. 

Πάντες, ώς Επος είπεΤν, τους μέν δπηρετοΰν;:; 
αυτών ταίς ΙπιδυμΓαις αποδέχονται, χα\ νομίζοθϊ:ν 
ού μόνον εδνους, άλλά χαλ μόνους άνδρα; ώ; άλτΟώ; 
είναι* τοίςδέ σωφρονίζει ν έπιχειρούσιν&ηβώ;!^ 
σιν. 

"Απαντες έσμεν είς τδ νουθετείν σοφοί* 
j Αύτο\ δ' δταν ποιώμεν, ού γινώσχομεν. 

Αίσωπος Ιφη, δύο πήρα; έχαστον ημών έχινέρειν, 
τήν μέν δπισδεν, τήν δέ έμπροσθεν · χαλ ιί; μέν 
την έμπροσθεν άποτιθέναι τά τών άλλων Αμαρτή-
ματα, είς δέ τήν δπισθεν τά εαυτών, 

Μηδεν\ πονηρψ πράγματι μήτε παρίστασο̂  ρήτε 
συνηγορεί. Δόξεις γάρ χα\ α!»τδς τοιαύτα πράττειν, 
εί τοΤς άλλοις π ρ άτ του σι βοηΟιϊς. t 

ΛΟΓΟΣ Ν'. 
Πβρϊ xatttiaq xal ριΛοσο?Ιας, 

Εί τις δοχεί σοφδο είναι έν ύμίν έν τω αίών* 
τούτφ, μωρδ; γ?νέσθω, ίνα γένηται σοφό;. Ή γάρ 
σοφία τού χόσμου τούτου μωρία παρά τφ θεφ ίστι. 
Γέγραπται γάρ, *0 δρασσϊμενος τούς σοοώ; ίν 
τζ πανουργία αυτών. Κα* πάλιν, Κύριο; γιώ-
σκει τούς διαλογισμούς τών αοφών, δτι είβίρέ-
ταιοι. 

ΕΙ έχτδς παιδείας έστέ, άρα νδ>οι έσιΐ χαιούχ 
υίοί. Τίς γάρ υΐδς, δν ού παιδεύει π α φ ; 

Ούχ Ιστιν αντάλλαγμα ουδέν «παιδευμένης ψν· 

Τίέ, μή ολιγωρεί παιδείας Κυρίου, μηδέ έχλύον 
ύπ' αυτού ελεγχόμενος. 

*0ν γάρ Αγαπ$ Κύριος, παιδεύει · μαστιγοϊ Κ 
πάντα υίδν, δν παραδέχεται. 

Τέχνον, έν νεάτητί σου έπίλεξαι «αιίιίιν, χαί 
ώς άροτριών χαλ σπείρων πρόσελθε αυτήν, χαί ανά
μενε τούς αγαθούς χαρπούς αύτη;. 

Οίμαι δέ «άσιν άν δμολογείσδαι τών wov ίχ^ 
των, παίδευσιν τών παρ* ήμίν αγαθών είναι w 
πρώτον. 

Οί περλ λόγους, μή σφόδρα τοίς λόγοις ΘΙ^ΪΤΣ, 

μηδέ σοφίζεσθε π·ρισσά χαλ υπέρ τον λίγον 
νιχαν επιθυμείτε πάντα καχώς,' άλλ* Ιστιν έ χαί 
ήττάσθαι χαλώς άνέχεσθε. 

Σοφία πρώτη βίος επαινετός χαλ θεφ χ;χΑ'* 
μένος. 

Σοφία πρώτη σοφίας ύπεροράν, τής έν λίγψ*»· 
μένη ς χαί στροφαίς λέξεων, χαλ ταίς xifcrjK' **\ 
περιτταίς άνττθέ?εσ:ν. 
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%Εμο\ Ιέ γένοιτο πέντε λόγους έν εκκλησία λα-

Χήσαι μετά συνέσεως ή μυρίους έν γλώσση. 

Ού γαρ δ έν λόγοες σοφδς, ούτος μοι σοφδς· ούδ* 
δσ:ις γλώσσαν μέν εύστροφον (χει, ψυχήν δέ άστα-
τον xat άπαίδευτον άλλ' δστις ολίγα μέν περ\ άρε· 
τη; φθέγγεται, πολλά δέ οΓς ενεργεί παραδείκνυσι, 
xa\ τδ άξιόπιστον τψ λόγψ διά ιού βίου προστίθη-
σιν. Κρείσσων γάρ εύμορφία θεωρούμενη τής λόγψ 
{«γραφουμένης· χαλ πλούτος δν ·1 χείρες χατέχου-
σιν, ή δνειροι πλάττουσι * χαι σοφία ούχ ή τφ λόγφ 
λϊμχρυνομένη, άλλ* ή διά τών έργων ελεγχομένη. 
Σννεσις γάρ αγαθή πάσι τοίς ποιουσιν αυτήν (φη-
σιν), ά*λ' οδ τοίς χηρύττουσι. 

"Β γάρ φιλοσοφητέον , ή τιμητέον φιλοσοφία ν, 
εΓπερ μή μέλλοιμεν παντελώς έξω του καλού πί-
πτειν,μηδέ άλογίανχαταχριθήσεσθαι, λογικοί γ*γο· 
νότες, χαί διά λόγου πρδς λόγον σπευδοντες. 

Σοφώτεροι γάρ τών πολλών οί κόσμου χωρίζάν
τες εαυτούς, χαλ τφ βεφ τδν βίον χαθιερώσαντες. 

Ουδέν άναλωτύτερον φιλοσοφίας, ουδέν άλυπώτε-
τερον· Πάντα ενδώσει πρότερον ή φιλόσοφος. Δύο 
ταύτα δυσκράτητα, βε'ς καλ άγγελος, καλ τδ τρίτον 
οάοσοφ-α, άθλος έν ύλη,;έν σώματι απερίγραπτος, 
iitl γής ουράνιο;, έν πάθίσιν απαθής, πάντων ήττώ-
μενος πλήν φρονήματος, νικών τδ νικάσθαι τους 
χρατείν νομίζοντας. 

Έγώ μίαν σοφίαν οιδα, τδ φοβείσθαι θεόν. Άρχή 
τι γαρ σοφίας φόβοι Κυρίου * χαλ, Τέλος λόγου τδ 
πιν άχουε, τδν θεδν φόβου, καλ τάς έντολάς αύτου 
φύλασσε. 

Έπεται τ}| γνώσει τά Ιργα , ώς τψ σώματι ή 
σκιά. 

'Λμήχανον τά μεγάλα πρδ τών μικρών παιδευ-
θήναι. 

"Ωσπερ γάρ δ ήλιος απάντων έστλ φώς τών δψεις 
εχόντων, ουτω κα\ δ σοφδς τών δσοι λογικής χεκοι-
νήκασι φύσεως. 

Όνείρφ έοικεν δ τών απαίδευτων βίος, κενάς 
Εχων φαντασίας. 

Κύπλαστον χαλ δγρδν ή νεότης, χαλ ταίς νεωτέ
ρας ψυχαίς άπαλαίς έτι τά μαθήματα έντίχτεται. 
Παν δέ τδ σχληρδν χαλεπώς μαλάττεται. 

Τδ πάσιν άπολογείσδαι θεραπευτικδν χαλ ούχ 
έξιωματικόν * τδ δέ πάντων καταφρονιίν ύπερήφα-
νον καλ άνόητον. 

Τδ είδέναι τινά δτι αγνοεί σοφίας έστλν, ώς χαλ τδ 
ιΐδένβι δτι ήδίχησσ δικαιοσύνης. 

Τδν γνωστιχδν ουδέποτε τδ πλουτείν γήθειν ποιεί, 
ουδέ τδ χρημάτων άπορείν βίς ταπείνωσιν άγει, τής 
«ρετής καλ σοφίας αύτδν ύπερυψούσης, χαλ υπερ
άνω αυτών ίστασθαι «αρασκευαζούσης. 

Πάσα επιστήμη, χωριζόμενη δικαιοσύνης κα\ τής 
«ΐλης αρετής, πανουργία, άλλ' οδ σοφία φαίνε
ται. 

Αντισθένης ερωτηθείς, τί δήποτ' ούχ οί πλούσιοι 
«ρδς τούς σοφούς άπίασιν, άλλ' άνάπαλιν, είπ^ν, 
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II Cor. χιν. Itibi vero conlmgat potfos quinqve 

vcrba Ui ecclesia loqni tum iuieUectii, quam deeevt» 
millia p«r lioguaro. 

Non iliutu qvi verbia sapit judico sapieateta, ne-
qae illum cui Hagoa volabilia, aaimas autera iacon-
fciana est, sed qui parum quidem de viriitte loquiiur, 
nuilla vero re ipsa prsrstal, ei eermoni suo vita fa-
ctisque fidetn conciliat. Nam et pulchritudo eubjecia 
oculis prestat descript» vcrbis, et diviii» manibu» 
comprebeo&a», pcr soronium appareiilibus. Et ea-
piealia non qn« verbU illimralur, sed qwae in ope-
ribus deprebendilur, praeslabilior est. lateltecltis 
(inquii) bonus esi cuaciis re et opere declaranti-
baa eum, non autem serttione. 

Aut pbilosopbari oportet, aut bonorare philoso · 
phiara, 3i aoa prer saaab boneetoexcidere velbaus: el 
ttmrationalea iacti simue, etraiiotie feramorad iia-
dagandam ratiooem, aeglectae amieeaeque ralionis 
meriio damnari. 

Qui se a mundo segregaruitl, ol 9 0 •iiam Deo coit-
aecramnl, bomimim vnlgo sapieniiorea sunl. 

Nihil inexpngnabilius pbilosopbta, fiihil iraaquil-
lius. Omnia prius cedeat qaam philosopbus. Duo 
eunt invicla, Deus ei angelus; et tertium pbiloso-
ptife. Eat eniin philoftopbag quidem non aiaierialis 
in materia, in corpore auleai incircumscripltta, in 
terra caclcsris, in affectibus impertarbatus, uUi-
qwe inferior caeteria pnplerqntm animi magnilu-
dine, ei cedendo vincens Uk>* q«i se vincere pulaut. 

Unam ego sapieniiam I IOYI , limere lleum. Eieaim 
aapieatia» inUiura «st timor Domini. Et alibi : 
Aadi aummam scrmonis, Detim time, et praecepla 
ejus observa. 

CUmttitis. Cagfihionenj opera seqeentur, uiumbra 
corpus. 

Philottii. N«t) fieiipolest ot magna discanturante 
parva. 

Sicnl sol omnium oculis praeditomni lux esl, eic 
etiam sapiens onuiium qui ratiotiali naiura ptu-tici-
pant. 

hidork Somnio sknilis cal imperilorum viia, \a« 
nas tmnginaiiones babens. 

Formalu iaciliaei mollis est adolescentia; ct ju-
nioribus ingeniis adhuc lenerie disciplina? Fnna-
scuntar. Omne autem durum a?gre mollilur. 

Omnilms rationem reddere, servtle esi et ab au-
etorilale alienum : omnes autem coniemnere, ho-
mtnis esi supcrbi et siolidi. 

DMymi. Scire quod nescias, scicnliae est, ui 
agaoscere stianiNnjusiiliam, justitiae. 

Sapiemis animum inopia pecuniae non dejicrt, 
cam virtus et sapicniia ipsam exioliant, el aUiorem 
pecunia colloceni. 

Platomt. OmiHS sctentia si separetur a jtistiiia 
et reliqua virtnte, callidftas, et non sapieniia effidtur. 

Antisthenii. Aniistbeaea intcrrogatus qttamob» 
rem divites non irent ad sapieolcs, sed hi ad illos. 
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dixlt: Ouoniatn aapienlea scianl quid eis necessa- Α "Οτι ο! σοφοί μεν Γαασιν δν έστιν αύτοΐς /ρεία 
rtum sit ad vitam, iili vero neseiunt: eecus enim 
sapienliae poiius quam pecuniae sluderenl. 

Arittot. Demosthenes dixit radicem disciptia» 
amarum esse, fruclus autein dulces. 

Democriti. Dtsciplina forlunatie quidem ernamcn* 
lum esi, iuiortunatie autem refugium. 

Civiiales ornant anaihemaia, animas vero ma-
tbemaia. 

Socraiis. Socrates inlerroganti quodnain eeset 
pulcberrimum animal, dixit: Homo docirina or-
nalus. 

Idcm cum ei sermo barbarua exprobraretur : 
Ego qutdem, dixit, barbarua som verbis, voe autem 
tuoribus. 

Solon. Soloni ouro objicerelur quod cum baberel ^ 
fcrease negoiium, coaduxisset 91 oralorem : Atqui, 
d i i i i , cum habao coaviviam, coquum conduco. 

Cleanthis. Gleaiithes dicebat bominea iraperitoa 
aola lorma diflci pe a besliis. 

Empedoclis. Enip.edoelee ad quemdam diceniem 
quod nullum sapientem reperire posset: Non mi-
rum e*t, dixit : oporiel m ille priinum sapiat, qui 
eapienlem quseiii. 

Theocriti. Ttaeecriiag Cbiua ineptum querodam 
po^laai reeiiantem auscullans et ialerrogaius ab eo, 
qiucnara ei placerent Τ respondit : Quae omisisti. 

Pbilosopbua quidam cum duos discipulos baberel, 
alteram quidera laboriosum, aed bebetis iogcnii, 

πρδ; τδν βίον, ot δε ούκ Γσασιν, έπε\ μάλλον σο
φίας ή χρημάτων έπεμελούντο. 

Αριστοτέλης τήν μέν 0ίζαν της παιδείας 
εΤναι πιχράν, τούς δέ καρπούς γλυκείς. 

Παιδεία εύτυχούσι μέν έστι κόσμος, άτυχονσι 5έ 
χαταφύγιον. 

Τάς μέν πάλεις άναθήμασι, τάς δέ ψυχάς μαβή-
μασι δεί χοσμείν. 

Σωκράτης έρωτηθελς , τί των ζώων χάλλιατον, 
έφη* Άνθρωπος παιδεία χεχοσμημένος. 

*0 αδτδς όνειδιζδμβνος υπό τίνος δτι βαρδαρϊει, 
|φη· Έγώ μέν τφ λόγφ, ύμείς δέ τψ τρόπω. 

Σόλων δνε ιδιζόμενός ποτε δτι δίκην έχων έμισδώ-
σατο Ρήτορα, Καλ γάρ, έφη, δταν δείπνον έχω, μα· 
γειρον μισθούμαι. 

Κλεάνθης τούς απαίδευτους έφη μόνη τξ μορτή 
τών θηρίων διαφέρειν. 

Εμπεδοκλής πρδς τδν λέγοντα, δτι Ούδένα σοφίν 
εύρείν δύναμαι, Κατά λόγον, είπε· τδν γαρ ζητονντι 

σοφδν αύτδν πρότερον εΐναι δεί σοφδν· 

• Θεόκριτος δ Χίος άφυούς ποιητού άκρόασιν soww-
μενος, ερωτώμενος ύπ* αυτού ποία έστιν τά καίω; 
είρημένα, έφη* Ά παρέλιπες. 

Φιλόσοφος έχων δύο μαθητάς, ένα μέν άφυή, W-
λόπονον δέ, έτερον δέ ευφυή, άργδν δέ, εΐπεν* Ά μ -

allcrura ingeuiosum, eed iguavum : Ambo, dicebat, ^ φότεροι άπόλοισθε· δτι σύ μέν θέλων ού δύΛ-η, αΰ 
pcreatis ; quoniam tu cum velia, non potes, lu vero δέ δυνάμενος ού θέλεις, 
cuiit possis, non vis. 

Pra*stat sero, quam nibil discere. 
Agricola terram, philosopbug iDgenium excolit. 

Democriii. Clvitaiiboe moenta, animis veroraens 
pcr discipiinam exculta decua ei munimentum pra> 
eiani. 

Gum juvenis in theatro gloriaretur, el sapientem 
se pracdicarei, ut qui multis sapientibus conversatus 
esset, respondit quidaro : Et ego multia divitibus 
conversatus, non tamen dives sum. 

Idem dix i l : Non decet doclam inter indoctos 
loqui, ut neque sobrium inter ebrios. 

OEnopidis. OEuopidcs cum videret adolescentera 
muUoslibroscooquirere, dixit; Non cistae, sedpcc-
loii . 

Socraiti. Socrales ialcrrogalus quod in vila sua-
vissimum esset, dixi l : Disciplina el virtus, elreruai 
incoguiiarum cognitio. 

Laiu Lasus iuierrogatus quid eapientisshnum 
esset : Experieniia, dixit. 

Idem cutn indoclus quidera pictor el diceret .* 
Opere lectorio illine domum luam, ut ipsam depin-
gam, respondit: Minime, sed tu prius eam depinge, 
al illinam postea. 

Demadis. Rerura ipsarum eiperientia praslat oroni 
sopbi&ticse doclrinoD. 

Βέλτιον δψιμαθή καλεί σθαι, ή Αμαθή. 
Ό μέν γεωργδς τήν γήν, δ δέ φιλόσοφος ήν 

ψυχήν έξημεροϊ. 
Ταίς μέν πόλεσι τά τείχη, ταίς δέ ψυχαίς ό U 

παιδείας νους κόσμον χαλ ασφάλεια ν παρέχεται. 

Νεανίσκου έν θεάτρφ 1 έναβρυνομένου, κα\ λέ
γοντος σοφδς είναι, πολλοίς δμιλήσας σοφοίς, ε·::ί 
τις* Κάγώ πολλοίς πλουσίοις, άλλά πλούσιος ούχ 
είμί. 

Ό αύτδς έφη · Ού χαλδν πεπαιδευμένον έν άπαι-
δεύτοις διαλέγεσθαι, ώσπερ ουδέ νήφοντα μεθύου-

D σιν. 
Οίνοπίδης ορών μειράχιον πολλά βιβλία χτώμε-

νον, έφη* Μή τή χιβωτφ, άλλά τφ στηθεί. 

Σωκράτης έρωτηθε\ς τί ήδιστον έν τφ βίφ, ' 
Παιδεία καλ αρετή, χα\ ιστορία τών αγνοουμένων. 

Αάσος έρωτηθελς ύπό τίνος τί είη σοφώτατον, 
Πείρα, έφη. 

*0 αύτδς, άφυοΰς ζωγράφου λέγοντος αύτω, Κο-
νίασόν σου τήν οίχίαν, ίνα αυτήν ζωγραφήσω, εφη * 
Ούμενούν, άλλά σύ πρότερον αυτήν ζωγράφων, 
ίνα μετά ταύτα έγώ αυτήν χονιάσω. 

Ή διά τών πραγμάτων εμπειρία κρείττωνπί-
σης σοφιστικής διδασκαλίας έστί. 
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Τί ή γη βαρύτερον βαστάζει; Άνθρωπον άπαί- Α Quidnam gravisslmum terra fcriniomtaem iiw-

δευτον. 
Οί πεπαιδευμένοι τόσον δι αφ έ ρου σι τών απαί

δευτων, δσον θεδς τών ανθρώπων. 
Καχοίς συνεχώς δ μιλώ ν γενήσεται καύτδς έχεί

νοι; όμοιος. 
ΑΟΓΟΣ ΝΑ'. 
IJepl ixalrov. 

Ούαι δμΤν δταν χαλώς εΓπωσιν ύμά< οί Ανθρωποι* 
χατά ταύτα γΑρ έποίουν τούς ψευδοπροφήτας οί 
πατέρες αυτών. 

Έχ τού αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία χα\ 
κατάρα. 

Αοχίμιον αργυρίου χαλ χουσίου πΰρωσις* άνήρ 
II δοκιμάζεται διά στόματος έγκωμιαζδντο>ν αύ-
τόν. 

Μή πρδς επαίνους χαυνωθώμεν τους ύπερ τήν 
άλήθειαν· 

Αί τών τιμών ύπερβολαλ παρασκευάζουσί τινα; 
χαί τοΰ δέοντος ύπερφρονήσαι. 

Πρώτη τών ευεργεσιών τδ έπαινεϊσθαι τά χαλά. 
Ζήλου γάρ ό έπαινο; πρόξενος, ζήλος δέ αρετής, 
αρετή δέ μαχαριότητος, ή δέ τδ άχρον τών ι.φετών, 
χαί πρδς δ τείνει πάσα σπουδαίου κίνησις. 

Πολλοί πολλάκις αυτά; τάς άρετάς διά τους πό
νους φεύγοντες, διά τήν έξ αυτών εύφημίαν αίρουν-
ται πονεϊν. 

Οδ μόνον τδ μετιέναι χαλ ζήλουν άρετήν, άλλά 

pcritum. 
Docti ab indoctis tanlum differunt, quan/um Deus 

ab hominibus. 
St malis rape converseria» fi$s etiam iptc simiiis 

«is. 
SERMO U [αέ· L l ] . 

De iaudt* 
LHC. Vac vobis cum laudaveriat vos horoines» Se-

cunduai ha?c eaim faciebanl pseudopropbeiig patres 
cortim. 

Jac. ni. Eodem ore procedit benediciio ei etse-
cratio. 

9 2 Argenii et aori probatlo per igtiem At: vir 
auiem probatur per oe iaudantium eum. 

S. Basilii. Ne nobis sluite placeamus propter lati-
des quat verttaiem execdunt. 

Theologi. Nimii bonoreg redigant aliquos ad oi-
miam superbiam. 

Pnecipuura beneOcium esi In rebus boaestis lau-
dari.Lans enim paril semulalionem, semulalio viriu-
icm, virlus fclicitalem, quae supremura et flnis est 
oiiinium quae d«sideraniur, et qao oainis viri bonj 
motus refertur. 

S. Chryiott. Mulli saepe cum virtmea ipia^ propter 
laborem iugianl, glorix tamen gralia sequeotia «as 
labores gogcipiunt. 

Nonsolurocxercereet acimilari viriulem« aedetiaao 

Β 

κα\ τδ τού; μετιόντας έπαινείν καλ θαυμάζειν, φέρει - exccrcenles alios laudare ac adinirari, mereedaei 
*iu«V f.tivfiXu Ά«·7«· *A ·< ·v.Λ/H _ · ι ·_ _r._« τινά μισθδν ήμίν ού μικρόν 

Ώσπερ ούχ οί τά φαύλα πράσσοντες μόνον, άλλά 
κα\ ο! τούτους έγκωμιάζοντε ·, τής αυτής ή κα\ χα-
λεποτέρας κοινωνήσουσι κολάσεως * ούτως οί τούς 
αγαθούς έπαινουντες καλ θαυμάζοντες, συμμεριστα\ 
τών εκείνοι ς άποκειμένων στεφάνων είσί * καλ τούτο 
αύτδ άπδ τής Γραφής έστιν ίδείν πρδς γούν τδν 
Αβραάμ δ Θεδς έλεγε* ι Τούς εύλογούντάς σε ευ
λογήσω, χαλ τούς χχταρωμένους σε χαταράσομαι. ι 

Ό γάρ έπλ τοίς χατορθώμασιν έπαινος σφοδροτέ-
ραν τοίς χατορθώμασι τήν πρδς τδ χρείττον έπιθυ-
piav προστίθησι. 

Σοφόν τινα τών κολάκων τινές έμακάριζον * δ δέ 
φησι πρδς αυτούς * Ε! μέν τού έπαινείν με παύση-

non exiguain nobig confort. 
Quemadmotlum non modo qui maJa faciunt, sed 

etiam qui laudant cos, ejusdera aut gravioris quo-
que parlicipea erunl gupplicii: iiaqai bonoelaudant 
et admiratuur, consortcg erunl coronarum qua? 
illis deetinake sunt. Exemplum aulem et argumea-
tum in Scriptura babemus; dixit enim Donrinug 
ad Abrabam : c Benedicentes (ibi bcnedicam, ct 
exsecraates exsecrabor.» 

Laus eaim propler egregia facia auget anbni 
cnpiditalem ad mel.ora ia illis qui aliquid bene 
gesserunt. 

Clementii. Assentatores quidaro bealum praedt-
cabant sapieutem quemdai»; ille vero dicebal ad 

σθε, έχ τής υμών ύποχωρήσεως μέγα είναι έμαυ- jy eos : Si me laudare desliierHie, ex diecesgu vegtro 
τδν νενόηκα* εί δέ έπαινούντες ού παυεσθε, έκ τού 
υμών επαίνου τήν έμαυτού άκαθαρσίαν στοχάζο
μαι. 

Επίπλαστος έπαινος αληθούς ατιμότερος ψόγου. 
Θηρεύουσι τοίς μέν κυσλ τούςλαγωούς οί κυνηγο\, 

τοίς δέ έπαίνοις* τους ανόητους οί πολλοί. 
Τδν μέν λιβανωτδν τοίς θεοί ς, τδν δέ έπαινον τοίς 

άγαθοις άπονεμειν δεί. 
Πιστούς ήγοΰ μή τους πάν δ τι Αν ποιής κα\ λέ-

γ η ; Ιπαινούντα:, άλλά τους τοίς άμαρτανομένοις 
έπετεμώντας. 

Οίδε γάρ πολλούς πολλάκις καλ λωβάσθαι τών αν
θρώπων δ έπαινος. Χαυνοί γάρ τήν προθυμίαν, κα\ 
τδν δρόμον λυμαίνεται. Κα\ ηγούμενος τ»ς αύτδ κατ-

P A T R O L . C B . G X X X V I . 

magnuin alique:n meipsum cogUabo; gi vero lau-
darc non desinitis, ex laude vestra roeam impuri-
tatem conjicio. 

Laus iicla pejor eat repreliensione vera. 
Venatores quidein canibug venanlur lepores, 

siuliog anlein plerique capiunt laudibus. 
Diis ibus, bonis aalem viris laudem (ribuere 

convenii. 
Fidelog tibi exigiimalo non qui dicia faclaque 

lua laudaveriat oinaia, sed qui peccala repreben-
daut. 

Theodoreti. Mullis ssepe bominibus nocel laud?. · 
lio. Laxat cnitn animi vigorem, ct cursum impcdil. 
El aliquis ipsum curriculi lincm se cotiscculum 

30 
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eitsiiroans (b«c enim pcrsuasio pcr landem ae in- j 
sinuat) currere dceinit. e» vicioriam perdit. 

iloscliwnis. Si bene audrre cupis, bene loqui di-
aoaa. Conern beaefaceretel sic bene audiendi fru-
ctum acquires. 

Polyani. Pratsenteft neque vitupercs, iiaquc lau-
des, boc eni:n adulatiofrcm, Hlad 9 3 iaimifitiam 
parii. 

Antagtnis. Operam da ut vivus laudabilis, mor-
luus auiero beatus judiceria. 

Idem dixit, Ctim muki me laudani, lum nullius 
prelii meipsum existimo; cum vcro pauci, bonum 
et egregium liomiiiem. 

Civiialis ornametilum est fortiiudo Tirorum; cor-
paris, pulcbriludo; animae, jusiitia: liisconlraria de- 1 

decori sunt. Oporlet autem virum, et raulierem, 
et sermonem, et factom, et civiialem, et rein 
qaamlibet, si laoda digna ait, laudando honorare, 
indignam vero viluperio afflcere. JEque enfro viiio-
ϋκο et atottdum est, vltoperare laudanda, et lau-
dare vitaperanrfa. 

SERMO LII [al. VIII]. 
De adulatione. 

L*c. vi. V» quando bene vobis dSxerint ho-
HMn«e. 

Judot. Hi sunt murroiiratores, queruli, juxla 
coQcapiseantfas suas ambulantes, et os illorum 
loqiiifvr tumida , admirantea pereonag, utilitatis 
gratla. 

Per bhmdiloquentiam decipiual corda simpli-

Sofomon. Sermones astulorum molles suut, sed 
ffriunt peiietralia vjscerum. 

Melior est vir qui redarguit, quam qui adulalur. 
Ua. Qui vos feiices praedicani, seducunl vos, et 

caHem viat perlurbanl. 
S. BatUH. Fugiamus adulaiionem ςΐ asaentalio-

nem, el insidiosa» vulpis astuliam cl varias fraudes. 
ftrblJ enim intolerabilius et4 recle sapientibus quam 
yivere ad gloriam, el ad opinioncm pluribus rataui 
respicere, ταοη aulem reciain rationem viue ducetn 
iastituere. 

In boc amlcus ab aduiaiore differl, quod hic 
quidem conversatur ad voluptaiero, ille vero mo-
lestis eiiam non absiinet. 

TheologL Esi enim viri magnanimi, amicorurn 
poliue liberlaiein approbare, qaam iniuiicorum 
adulatioaem. 

Multo saiius est per molestiam parvam ulilitalis 
plurimum conciliare, quam voluptatem aeciando 
loiiiig sorlis jacturam inferre. 

S. Chrytott. Ciiro aliqua mutalio ftt in deterius, 
tunc auferunlar adulatorum personae : tum cborua 
bistrionum, et rei simulatio aFgaaniur. Aperiuntur 
omnium ora, exsecrandum, iuiprobum et boini-
nem pessimura vocitant. Aa non heri a&seutabarig 
ei, et manua ejus deosculabaris? Persona bxc 

ELISSiB m 
ειληφέναι τού δρόμου τδ τέρμα (τούτο γαρ δ έπαι
νος ύπαινίττεται) παύεται τού τρέχειν, καλ τήν νίχην 
άπόλλυσι. 

Εί θέλεις χαλώς άκουε ι ν, μάνθανε χαλώς λέγειν 
πε·ρώ χαλώς πράττε ι ν, χαλ ούτως κάρπωση τδ χα
λώς άχούειν. 

Παρόντων μέν μήτε ψέγε, μήτε επαινεί· τ& μεν 
γάρ έχθραν φέρει, τδ δέ κολακεία ν. 

Ζών μέν έπαινού, αποθανών δέ μακαρίζου. 

ψ0 αύτδς εΤπεν, Όταν έπαινώσί με τ»ολλο\, τότε 
νομίζω μηδενδς άξιος είναι * δταν δέ ολίγοι, σπου
δαίος άνθρωπος. 

Κόσμο; πόλε ι μέν εύανδρία, σώματι δέ κάλλος* 
ΨυΧΐΙ Ιί· ^ δικαιοσύνη |, τά δ4 εναντία τούτων ox̂ s-
μία. "Ανδρα δέ κα\ γυναίκα καλ λόγον καλ έργον χ*\ 
πόλιν κα\ πράγμα χρή τ\ μέν άξιον επαίνου έκαίνω 
τιμ^ν, τψ δ* άναξίψ μώ|ΐον έπιθείναι. Ίση γάρ 
αμαρτία καλ άμαθία μέμφ«σθαί τε τά επαινετά, καί 
έπαινείν τά -ιωμητά. 

ΑΟΓΟΣ ΝΒ'. 
Uspl χοΛαχβΙας. 

Ούαλ, δταν καλώς είπωσιν υμάς οί άνθρωποι* 

Οδτοί είσι γογγυσταλ, μεμψίμοιροιΛκατά τας 
επιθυμίας αυτών πορευόμενοι, χαλ τδ στόμα αυτών 

; λαλεί υπέρογκα, θαυμάζοντες πρόσωπα ωφελείας 
χάριν. 

Αιά τής χρηστολογίας εξαπατώ σι τάς καρδίας τών 
άκακων· 

Αόγοι κερκώπων μαλαχο\, ούτοι δέ ιύπτουσιν είς 
ταμεία σπλάγχνων. 

Κρείσσων άνήρ ελέγχων τού χολαχεύοντος. 
01 μαχαρίζοντες υμάς πλανώσιν υμάς, χαλ τήν 

τρίβον τών οδών ταράσσουσιν. 
Φύγωμεν κολακείας καλ θωπείας, καί τής Αρχιλό

χου άλώπεχος τδ κερδαλέον καλ ποικίλον. Ουδέν γάρ 
χαλεπώτερ^ν τοϊς εύ φρονούσι τοΰ πρδς δόξαν ζ$ν, 
χα\ τά τοίς πολλοίς δοκούντα περισκοπείν, κα\ μ*ι 
τδν δρθδν λόγον ηγεμόνα ποιείσθαι τ«<ύ βίου. 

* Τούτο φίλος κόλακος' διενήνοχε, τδ τδν μέν πρδς 
ήδονήν δμιλείν, τδν δέ μήτ» τών λυπούντων ά«-
έχεσθαι. 

"Εστι γάρ άνδρδς μεγαλόφρονος φίλων άποδέχε-
οθαι μάλλον έλευθερίαν, ή έχθρων χολακείαν. 

Πολλψ ρέλτιον βραχέα λυπήσαντα, μέγιστα ώφ«-
λήσαι, ή τδ πρδς ήδονήν διώχοντα, ζημιώσαι τφ 
κεφάλα ίψ. 

"Οταν μεταδολή τις γένηται πρδς τδ χείρον, τότε 
τών κολάκων αφαιρείται τά προσωπεία · τότε ό χο-
ρδς ελέγχεται τών υποκριτών, καλ ή σκήψις « 5 
πράγματος. Ανοίγεται πάντων τά στόματα, Ό 
μιαρδς, λέγοντες, δ πονηρδς, δ παμπόνηρος. Ού 
χθες αύτδν έχολάχευες; ού τάς χείρας αύτοΰ κατε-
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oOii<; Β^ΛΐπεΙίν rf» έκΐίν*. Ήλνεν δ καιρός, 
χαΙΙ^ιψ· τδ προσωπεΐον, *ά\ άπέφηνάρίην τή διά
νοια. 

Νόσος oiXta< ή κολακεία. 
Τά; τών άρχοντω* εύπραγίας μάλλον fj τούς άρ

χονται αυτούς είώβάσι θεραπσΰειν of πλείστοι. 
*β**βν ή κολακεία f pxrtttf πανοπλία. Διδ τέρψιν 

μλν Ιχΐι, xpaUtv δε ούδεμΐαν παρέχει. 

Τά μεν ξύλα τδ πύρ αυξάνοντα, ύ*/ αύτδύ πυρδς 
καταναλίσκεται * δ δε πλούτος τρέφων το6< κόλακας 
ύκ* αυτών τούτων tiaytttprmu 

"Οσπερ οί χάρακες πάρεδρβυβντες δξορύσσδυσι 
τους τών νεκρών οφθαλμούς, ούτως οί κόλακες 
τοίς έπαίνοις τσος λογισμούς διΟφβείρουσι τών αν
θρώπων. 

Ααγψ μέν χύνα, φίλψ δέ χδλαχα φύσει πολέμιον 
ήγητέον. 

Χαίρειν χρή τοίς έλέγχουσιν, ού τοίς χολαχεύου-
σιν. Οί μέν γάρ ημάς λυπούντες διεγείρουσιν, οί δέ 
χαρούμενοι έκλύουσι καλ σκελίζουσιν. 

Διδρα κα\ τούς τέχνη κολακεύοντας, καί τους μετ' 
ιΰνοίας θεραπεύοντας, ίνα μή πλείον οί πονηροί τών 
χρηστών έχωσιν. 

ΜΙσζι τούς κολακεύοντας, ώσπερ τούς εξαπατών
τας. Αμφότεροι γάρ πιστευθέντες τους πιστεύσαν-
τας άδικούσι. 

Έπί τής κολακείας ώσπερ έπλ τού μνήματος 
αύτδ μόνον τδ δνομα τής φιλίας έπιγέγραπται. 

Ό αύτδς έρωτηθελς τί τών θηρίων κάκιστα δά-
κνει, έφη · ε Τών μέν αγρίων συκοφάντης, τών δ* 
ήμερων κόλαξ. » 

Δημοσθένης Ιφη, τδν κόλακα τούτο διαφέρειν του 
χύρακος, οτι δ μέν ζώντας, δ δέ νεκρούς έσδίει. 

Αντισθένης φησίν* Αίρετώτερον είς κόρακας έμ-
πισείν ή είς χόλακας · οί μέν γάρ αποθανόντος τδ 
σώμα, οί δέ ζώντος τήν ψυχήν λυμαίνονται. 

ΟΙ μέν κόρακες τών τετελευτηχότων τούς οφθαλ
μούς λυμαίνονται, οί δέ χόλαχες τών ζώντων τάς 
ψυχάς διαφθείρουσιν. 

"Ωσπερ δ Άκταίος ύπδ τών τρεφομένων ύπ* αυτού 
κυνών απέθανε ν, ούτως οί κόλακες τούς τρέφοντας 
χατεσθίουσιν. 

Κράτης πρδς νέον πλούσιον, πολλού; κόλακας 
έπ.συρόμενον, είπε · Νεανίσκε, έλεώ σου τήν έρη
μίαν. 

"Ελεγχε σαυτδν δστις ε!, κα\ μή πρδς χάριν 
"Ακου*, Αφαερού δέ κολάκων πσ^ησίαν. 

Χαίρε τοίς έλέγχουσί σε μάλλον ή τοίς κολα-
ΧΕύουσιν · ώς δ' λχθρών χείρονα; έκτρέπου τούς 
κολακεύοντας. 

Ή τών κολάκων εύνοια καθάπερ έκ τροπής φεύ
γε: τάς ατυχίας. 

Άποστρέφου τών κολάκων τούς απατηλούς λό
γους· έξαμβλύνοντες γάρ τους τής ψυχής λογισμούς, 

- PARS I. SERMO LII. 94! 
Aerant; mmc cempus venii, In quo personam ab-

}«ci, el animi mel sentenliam declaravi. 

Clemtnvt. Adulatio ntorbus esi amicilia?. 
Plerique magia fdiciiatem principum qaam 

priticlptf Ipsos cotere soient. 
Ptulatchi. AdaTaiio aimilU est panopfia? picue: 

9 4 Mectal etilifa solurt, nibil vero utiliiaite 
prabei. 

Ligna qttidefra augendo ignrin ab ipst) igtie cdnsu-
rauniur: diviti» autem curo mHriatit adulatore*, 
ab bia ipaia perduiitur. 

Qaemaditodum uorvi cadaverrifti ocaUM diW-
diunt, *ic adulatore» sufa latidibas hominum ani-
mo* corrumpunt. 

Lepori canem, amico adutatorem naturti HtlV-
atum esseeogttaridum eat. 

Gaudendum est commercio repretaftdehthiitf, 
aon adnlaalium; bi enim graiiflcarfdo dioofvunt 
ei aofcvcritini no*, JHi vcro aaoleftttam exblbetido 
txtttamt el erigtmt. 

\ide quinam ex arte aditkntur, aut ex tenero-
lentia le coiant, ne maJia plua iribuae quara faonis. 

Odiobabcas adulanles, sicul decipieirte*. Uir l -
qae enim, ubi fldea eis babeiar, credteliba» tojw > 
rii »unl. 

fiiogtni$. In adulatioiie vehrtl eepukro nomten so-
£ hiro amicitiae mscriptum eet. 

Ideru iolerrogataa quodnam aaimaliom pesalme 
morderet, dixll : c Ferornm qnidem calumniator, 
eieurtfm aiilem adalator. t 

Demoillttnis. Demoalbenea adulatorem in boe 
differre dixii a corvo, quod bfc mortaos, llle vivoa 
devoral (1). 

AMuthtm. Aaiisiheiiaa tnqaii: Saiitta fueril in 
eorvoe iacldere^ qaam adulalores. llli enlift corpas 
morlui, bi vero aitiaiom vivenlia laNlanl. 

Epicteli. Corvi cadarerum oculos Infestaut, adu-
latores vero Tivemiam anlrnaa cotrumpaal. 

Phavorini. Sicut Actacouem nulrili ab ipso ca-
ites occiderunl, i u devoranior ab adulatorlbub 

D nulritures eoruro. 
Cratee ad juveiiem quemdam loctiplelem, inuiioa 

adulaiores secam dacenteni, dixil: Adolescenu, mi-
serei me iux solitiidiiiis. 

Zenonis. Gasiiga le quisquia es, nec ad graliani 
Audia», sed aufer assenialoribus libertaiem. 
Pylhagora*. Gaude potius argucitlibtis le, quam 

adulamibus; el lanquam detciiores iuiniicta adu-
lalot^ei aveftare. 

Soeratit. Adulatoram beaevoleniia tanqnant ha-
siibaa tcrgo dalo fugil iaiortuwium. 

Philonis. Aversare fraudulcntos adulaiorum ser^ 
moncs, qui com animae ration«ni hcbrtcnl, verha-

(t) Apad Grffcoslcpida parouomasia est iaier κόραξ, corvus, el κόλαξ, adulutor* 
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tcm in rcbus perspicere nonsinunt. Antenim lau-^ ο υ αυγχωροδσι τών πραγμάτων τήν Αλήθειαν. *Η 

γάρ έπαινοΰσι τά ψόγου Αξια, ή ψέγουσι πολλάκις 
τά επαίνων κρείττονα. 

01 δελφΤνες μέχρι τοΰ κλύδωνος συνδιανήνονται 
τοίς κολυμβώσι, πρδς δέ τδ ξηρδνούχ έξοχέλλονσιν 
οΟτως οί κόλακες έν ευδία παραμένουν, χαί «ους 
φίλους είς άποδημίαν προπέμποντες μέχρι τής λείας 
συμπαρακολουθούσιν * έπειδάν δέ είς τραχείαν έλ-
Οωσιν, άπίασιν. 

Πασών γάρ τών χαχιών αίσχίστην Αν τις εύροι τήν 
χολακείαν. 

Φωχίων είώθει λέγειν πρδς 'Αντίπατρον· Ού δόνα· 
σαί μοι χαλ φίλψ χαλ χδλαχι χρήσασθαι. 

ΑΟΓΟΣ ΝΓ· 
Περ\ ψόγου χαϊ ΜιαβοΑης. 

Μακάριοι έστέ, δταν όνειδίσωσιν υμάς χαι διώ-
ξωσιν. 

Αοιδό ρου μενοι, εύλογούμεν βλάσφημου μενοι, πα
ρακαλούμε ν. 

,Καλύπτουσιν Ιχθραν χεΟιη δίκαια · οί δέ έκφέρον-
τες λοιδορίας άφρονέστατοί είσι. 

Άνήρ άμαρτωλδς ταράξει φίλους, χαλ άνά μέσον 
είρηνευόντων βαλεί διαβολήν. 

Πρλν εξέτασης, μή μέμψη. Νόησον πρώτον, χαί 
τότε επιτίμα· 

Ού τά βήματα πέφυκε τας λύπας κινείν,άλλ'ή 
πατά τοΰ λοιδορήσαντος ημάς υπεροψία, καλ ή έκα
στου αυτών φαντασία. 

Πεφύκασί πως ταΐς μεγάλαις δυναστοίαις αί ανε
λεύθεροι αύται παραφύεσθαι θεραπεΖαι, α! διά το 

^ άπορείν οίκείου αγαθού δ;ν ού γνωρισθώσιν, έχ τών 
άλλοτρίων κακών εαυτούς συνιστώσιν. 

ΤρισΙν δμού προσώποις τήν βλάβην προστρίδεται 
δ διαβάλλων * τόν τε γάρ συκοφαντούμενον άδιχεΐ, 
κα\ πρδς ούς δ λόγος έστλν αύτψ, καλ αύτδς εαυ
τόν. 

Τδ μέν έπιτιμάν ού μέγα * £φστον γάρ χα\ τού 
βευλομένου παντός * τδ δέ άντεισάγειν τήν εαυτού 
γνώμην άνδρδς ευσεβούς καί νουν έχοντος. 

Κακώς άκούειν κρείσσον ή λέγειν κακώς. 
"Απτεται ού τών πολλών μόνον, άλλα καί τών 

αρίστων 6 μώμος. 
"Οσπερ τδ καλώς λέγειν κα\ έγκωμιάζειν α&ή 

φιλίας έσιΛν , ούτω τδ κακώς λέγειν καλ διχβάλλειν. 

dant vituperanda, aut vituperanl saepe quae omnem 
laudem excellunt. 

Soiionis ex libto Deira. Delphini quousque umla 
subest comilaniur natanles, in liilus vero nun-
quam 9 5 egrediunlur. Sic adulaloree in sereno re* 
rum statu manent: sicut qai amicos ad peregrina-
ttonem cunies, dum via piana est, dedacunt, cora 
asperior est recedunt. 

Dionis. Oninium fere viliorum turpissima de-
prebenditur adulatio. 

Phocion. Pbocion ad Aatipatrum dicere solebat: 
Non potes me et amico ei adidatora uli. 

SfcRMO LHI [al. LII!]. 
De vituperio et calumnia. 

Matik. v. Beali estis quando probra in vos jece- Β 
rint et persecati fuerint. 

/ Cor. iv. Maleaudienles benedicimtia, conviciis 
affecti obsecramus. 

Prov. x. Abscondunl inimiciliam labia justa; 
qui autem profarunt convicia, siutiissimi sunt. 

Sirach. Peccator turbabit amicoe, ei inter paci-
4coe calumaiam projiciet. 

Prtu&qaam eiaminea rem, ne accusts; considera 
primum, el postea reprcliendc. 

S. Bttsilii. Verba non solenl moleaiiam et dolo-
rcm concitare, eed contempius IHius qai convicia 
dixerit contra noe, et sua cujtisque imaginatio. 

Hliberalea tatt cuiius magnos dominoe comiiari 
aolent, apud quos qui nihii proprit boni babent unde 
innoteacant, ex alienis fiiiis eeipeoe comnttndant. 

Tribas simuf damnosus eat calumnialor. Nam ei 
lllt qucm tradiicil tnjurius eat, et audientibuseam, 
et ipse sibi. 

Non magaa ree e*t reprebendere, iroo facHHnia 
ei cujiisilbet voleniis : suum vero consilium culpae 
apponore, viri pii et cordati esc. 

Praeatal raale audire, quam male dicere. 
Reprebeneionem non valgares modo, *ed eliam 

prasiantissimi incurrunt. 
Qiiemadinodum benediceniia et lawiatio princi-

pmm esl amiciliae, sic malediccntia «t calumaia 
inimiciltaa eiodio, el iuiinUis mali* initium ot an- β έχθρας καλ άπεχθείας καλ μυρίων κακών άρχή χα\ 
aam prxbel. 

S. ChrysoiK Fieii non poiest ut qui virlute prae-
dili sunt apud onincs bene audiant. 

S;. qui tiMiierc aures praebent, venia indtgni sunt, 
quojuodo illi so defendcnt qui caliimiiias et con-
vicia profcrunl ? 

Ne doleamus male audientes, nisi merilo male 
audtamus. 

Plurimi suis peccalis palrocinantur, accusaut au-
lem aliena. 

Mciximi. Cahimiiialori auies ne prsrbeas, ne du-
plcx pcccatum cum illo commitlas, lum leipsum 

ύπόθεσις γέγονε. 
Ού δυνατδν τούς έν αρετή δντας παρά πόντων 

άκούειν χαλώς, 
ΕΙ οί παραδεχόμενοι άχοήν ματαίαν ούχ άν τύχοιεν 

συγγνώμης, οί δ ιαβ άλλο ν τες χαλ λοιδορρύντες ποίαν 
έξουσιν άπολογίαν; . ·. ' s 

Μή τψ κακώς άχούειν άλγώμεν, άλλά τψ δικαία 
άχούειν κακώς. vV i f c 

01 πολλοί τών ανθρώπων τών μέν Ιδίων αμαρτη
μάτων συνήγοροι- γίνονται, τών δέ άλλοτρίων xs:?-
•̂ opou 

. Έπιστόμιζε τδν διαβάλλοντα έν άχοαίς σου, ίνα 
μή διπλή ν Αμαρτίαν συν αύτψ άμαρτάντ;ς, x^ ^υ-
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>Λν δλεθρίψ πάθει έθίζων, κάκεΐνον χατά τοΰ πλη-
fffov φλυαρείν ούχ ανακόπτων. 

Ός ευχερώς τας άλλοτρίας διάβολος αποδέχεται, 
ουδέ τών ομοίων οδτος άπέχ·ται πράξεων. Έ γάρ 
εργασία του επιτηδεύματος είς κοινωνίαν φιλεί καθ-
έλχαιν χαί τδν άναίτιον. 

Γλώσσα βλάσφημος διανοίας κακής έλεγχος^ 

Καθάπερ ή Αίσώπειος άλχχτορλς, πρδς τήν αί-
λονρονώςδή κατ* εύνοιαν, αυτής νοσούσης, δπως Ιχει 
κυνθανομένης, Καλώς, εΐπεν, άν σύ άποστής · ούτω 
πρδς τοιούτον άνδρωπον έμβολοντα λόγον υπέρ τής 
διαφοράς, χαλ πυνδανό μενον χαλ ύπορύττοντα τών 
άπσ/Ιόήτων Ινια χρή λέγειν* *Αλλν έμοιγε πράγμα 
πρδς άδελφδν ουδέν, Αν μήτε έγώ τοίς διαβάλλουσι 
προσέχω, μήτε έχείνος. 

Τίθυρον χαλ διάβολον Ανδρα μή προσδέχου * οδ 
γάρ ένεκεν εύνοίας τούτο ποιεί. *Ος γάρ τά τών άλ
λων άπό^ητα απεκάλυψε σοι, ωσαύτως χαλ τά ύπδ 
σού λεγόμενα έτεροις άναθήσεται. 

Ύπδ πολλών διαβάλλεσδαι κακών ούτε αληθές 
ούτε β>αβερόν · τδ δέ ύφ* ένδς αγαθού ψέγεσθαι χαλ 
αληθές, χαλ λυσιτελές. 

Τινδς σοφιστου αίτιωμένου αύτδν, χαλ λέγοντος, 
διά τί με χακώς λέγεις; Ότι μή καταφρονείς, έφη, 
τδν κακώς λέγοντα. 

Πελοπίδου ανδρείου στρατιώτου διαβληθέντος τψ 
Δημώναχτι, ώς βλασφημούντος αύτδν, Έγώ τά μέν 
έργα, £φη, αυτού βλέπω, τδν δέ λόγον ούχ ήχου σα. 
ΑΙ. Πελοπίδας ανδρείου στρατιώτου διαβληθέντος 
αύτψ, ώς βλασφημούντος, χ. τ . λ.' 

"Ηδιον ουδέν, ουδέ μουσιχιύτερον 
'Εστ* ή δύνασθαι λοιδορούμενον φέρειν. 
Καλ γάρ δ λοιδορών, άν δ λοιδορούμε νος 
Μή προσποιήται, λοιδορείτιι δ λοιδορών. 

Όστις διαβολαίς γε πείθεται ταχύ, 
Ήτοι πονηρδς αυτός έστι τοίς τρόποι ς, 
Ή παντάπασι παώαρίου γνώμην έχει· 

| Πολ).ολ γούν ήδη μείζω χακά πεπόνθασιν ύπδ τών 
διαβολών ή τών πολεμίων. Καλ πολλο\ ήδη μείζω 
,ήδίκηνται ύπδ τής τών ώτων ασθενείας, ή ύπδ τής 
[τών έχθρων επιβουλής. 
I Καχουργόταρον ουδέν διαβολής έστί που. 

Αάθρα γΑρ άπατήσασα τδν πεπεισμένον, 
Μίσος άναπλάττει πρδς τδν ουδέν αίτιον. 

"Ο διαβολών φίλον μή ευδοκιμεί τω, χάν αληθή 
λέγη. 

Είπόντος αύτψ τίνος, Ό φίλος σε λάθρα λοιδορεί, 
είπε - Μή έλεγχε αύτδν, έπελ φανερώς αύτδ έχει 
ποιείν. 

Ό μέν άγα&δς δρομεύς τής ύσπληγγος εύθυς 
χαταπεσούσης, μόνου τού πρόσω έφ ιέ μένος, καί τήν 
διάνοιαν άποτείνας πρδς τδ τέρμα, κα\ ποσ\ τήν 
ελπίδα τής νίκης έχων, τφ πλησίον ουδέν κάκουρ-
γεί, ουδέ τι τούτου κατά τούς άγωνιστάς πολυπραγ-
μονεε * ό δέ χακύς εκείνος καλ άναθλος ανταγωνιστής, 
άπογνούς τήν έκτου τάχους ελπίδα, έπλ τήν κακοτ:· 

P A R S I . SERMO LIII . 94Π 
Α pernlcioso affectui assuefocieas, 9 0 ium Ulum ad-

vcrsus proximura nugari non impediene. · 
Photii patriarchw. Qui facile alienas calumnias 

admiuit, ne ipse quidem aimilibus factis abslinet. 
Nam ipsa calomnianiium admissio innoceniem 
quoque qui admiliit in aocieiateai detrabere to-
lei. 

Plutarchu Lingua blaapbema mala menlis indi-
cium eat. 

Quemadmodura iEaopica illa galliaa cum aegro-
laret, ad feiem mterrogantctn eam laaquam cx 
benevolentia, qaoniodo valeret,. Rectc, dixil, si lu 
discedas: aic ad ejusmodi bominem, qui eaper dis-
seneione aerinonem movet, et inicrrogai, ei secrela 
aliqua auffodit, dicendum esi: Alqui aihil ego in 

Β fratrc desidero, si uec ipse calurouiaute* aadiaai, 
nec ille. 

Socratig. Loquacem ei calumniaiorem nc admii-
U s : non eniro ex bcaevoleniia id facit, aed ut alio-
rum arcana Ubi detexii, similiier eiiam qux lu 
dixeria exponet aliia. 

NouhionU. Α inaltis malis traduci, nequa verum, 
neqtie damnosum est: ab uno antem bono repre-
bendi, el verum el ulile est. 

Demonax. Cum aopbisla quidam cuiparci*etitn, 
ctdiceret : Cur mibi maledicis? respondU: Qao-
niaro tu roalediceuiera nan contemnia. 

Cum Pelopidea eirenuu* milea apud Ucinona-
ctem traducius eaaet, ut qui coovicia ia eum dica-

c ret: Ego, iuquit, opera ejus reapicio, serinooem 
vcro non audivi. 

Nibil auavius, nequa magis inusicaw 
Est, quam convicia ferre posse. 
Nam convicia, si is coaira quem dicnDtur 
Dissimulei, in sui auciorem recidunu 

(PkiUmonii.) 
Quisquis siaiim fidem babct calumniia, 
Ant moribua iinprobis praediius cst, 
Aul ingeniuin prorsus habet puerile. {hlenandri.) 

Hhegini. Mulli jam majoribus nialig affecti suoi 
per caluinnias qtiaiu hosies. E i mulii jam magis 
latsi saiu ob auriuui infiraiilaiem, quam hosiiuai 
insidias. 

^ Nibil usquam maligniua est calumnia. 
H«c eniin ubi ctaro aliquem a sc persuatum decepii, 
Odium excilat ad vcrsus eum qui nihil esi comnientu*. 

Sexti. Q\\\ calutnniatur anriicuiii, noo l&iidciur, 
licci vnra dixerit. 

Chrysippi. Cuiu quidam ei dixissel: Ainicus clam 
le iruducii, rcspoudil: Ne reprehcndas euui; licei 
enini lioc i 111 eiiani palain facere. 

Luciani. Bonus quidem rursor, ut priiauin cur-
reud: signum daiuui eat, uibii quaai pergere deaide-
rans, el aniiiiiini ad mctam convcrlcns, el iu pcdi-
bus victorias spem collocans, uilii l niali niolilur iu 
proiimum, ncque qaidqnain de ipso 9 7 c u r a l l l H 

lcr certatorcs; malua vero el ignavus autagonisU, 
dc celcritalc sua duspmns, ad malab arles scvcrl i i . 
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et hoc unum prae omnibus speciat, ui ctirrenlem fi χνίαν τρέπεται, χαλ τούτο μόνον έξ άπαντος σκοπεί, 

δπως τδν τρέχοντα έπ^σχών, ή έμποδίσας έπιστομΙ, 
ώ;, εI τούτου δ<αμάρτοι, ουκ iv ποτε νιχήσαι Ιυνά-

quovis roodo cetardet ac impediat, ut qui vincere 
nequeat, ai hoc omiserit. 

DionpH regi$. Dionysios rex cum aodivis$et 
diioe adolescentes multa contomeliosa de ipso et 
lyrannide inier compotaadum dixisse, ulrosque 
vocavil ad coenam. Cura videret autem alterum ex 
leinukmla petulantem et mtrita nugantem, alte-
rum vero modeste et caute bibeiiiem, illum ut na-
tara ebrioeura at gtotidam dimisit, bunc vero in-
terfecit tanquam ex anlml proposlto malevolum et 
inimicum. 

Alexandri. Alexander ciim epistolam contra me-
dicum suum accepisset, ulpote insidlantem ei, ei 
jam esseiin tpso teropore bibendi veneni,adeo non 
credldit tradiicenti, ut simul et epislolaro jegerit, 
etvenenum hauserit. 

Eumdem dicunt com familiaris quidara traduce-
ret apud eum, aUeram aurem qbslruxisse manu, 
ecilicet ut illam puram absenli relinqueret. 

Cleobulus illam cWiiatem naxime dixjt bene 
compositam eeat, ubi inramiam magts qnara le-
gem cives meiuant. 

€onvick>rem reprtbensio non allttigit illosqui 
eocundam virtotem vivunt. 

Diogenes. Gam a calvo qaodam convicto afficere* 
tur: Tibi cenlumeliam, inquit, non dico, sed capil-
los tuos laado, quod roalani afftjgerint ealvam. 

Com proditor quidara ei maledrcerei: Gaudeo 
(iaquit) me faclum iniroicum luum : non enim 
inimicis, sed amieis male facis. 

Arittippi. Arieiippus eam conlumelia a quodam 
afficereiur, secedebat: maledico autem persequente, 
ac dicenta, Fugis? Etiam, inquii: nam lu male di-
ccndi potesialem habes, ego vero non audiendi. 

Demosth, Demosihenes cum quidam ei convicium 
facerel: Noa descendo, inquil, incertamen, mquo 
viclus liciore soperior cst. 

SERMO LIV [aL LXXXIV]. 
De memoria. 

Lue. ΧΧΠ. IIoc est corpus meum, quod pro vo-
bis tradiuir. Boc facite in mei memoriam. 

AposL Memores eslote Jesu Cbrisii a roortuis 
excilaii. 

Prov. x. Memoria juslortim cum laude, nomen 
autem impionim exslinguiittr. 

EeelL \ u . In omnibus opeiibas tuis memenio 
flnis lui, el η ο η peccabis. 

S.Batilii. Non flertpotesluta justavia declinent, 
nistqui Dei oblivionem aaimo aegri patiuntur. 

Hcnioria est cogniti rescrvatio, reminiscenlia 
antein elapai recuperaiio. 

Theologi. Dei mcmoria magie necessaria est quam 
rcsptratio. 1 

Oeum operibus colc, verbis laiida, mente vene-
rare. 

Clementh. Evidens memoria luoriis ciboruai ap-

μένος. 
Διονύσιος δ βασιλεύς Ακουσας δύο νεανίσκους 

πολλά βλάσφημα περλ αύτου χαλ της τυραννίδος ιΐ-
ρηκέναι παρά πδτον, αμφότερους Ικάλεσε περί διϊ-
πνον · δρών δέ τδν μέν παροινουντα χα\ ληρούντε 
πολλά, τδν δέ κοσμίως μετ* εύλαβείας ταΐς πόσεςι 
χρώμινον, εκείνον μέγ ά«Αυσ*ν ώς φύσει παροι-
νή ιαγτα, xoyxpvi $έ aysiUy ύ& δύσνουν χα\ πολέμιον 
έκ προαιρέσεως. 

^Αλέξανδρος ^πιατρλήν κατά τού Ιατρού δεξδμε· 
νος, ώς έπιδουλευοντος,έπειδέν έτυχεν Ιν αύτφ κ»ρφ 

Β φάρμαχον ώστε πιεΤν, τοσούτον άπέσχε ταστεύααι 
τψ διαβάλλοντι, ώστε δμού τε Ιπιστολήγ άνεγίνα-
σκς, κ,α\ τδ φάρμακον έπινεν. 

Τδν αψτόγ φασι διαδαλλομένου τινδς τών συνή
θων, τήν μέν ετέραν τών άκο^χν επιμελώς έπιφρά-
ξασθαι τή χειρ\, άκεραίαν δηλο^τι ταύτην διασώ-
ζοντα τψ μή παρδντι. 

Κ^εόδουλ^ς μάλιστα σωφροναίν έφη, δπου τδν 
ψδγον μάλλον οί πολιτευόμενοι δεδοίχασιν, ή τ̂ ν νό
μον. 

Τών χατ* άρετήν ζώντων δ της λοιδορίας μωρός 
ούχ άπτεται. 

Αοιδορούμενος υπό τίνος φα>Λκρρδ, έφη * 9 Φ 
ούχ υβρίζω, τάς δέ τρίχας -σου επαινώ, δτι κακ^ 

C έξέφυγον κρανίον. 
Προδότου δέ τιχος κακής αύτδν λέγοντος Ιφη * 

Χαίρω εχθρός σου γενόμενος. ?ύ γάρ ού τους εχ
θρούς, άλλά τούς φίλους κακώς ποιείς. 

Αρίστιππος υβρίζαμε νος ύπό τίνος άνε^ωρει- τ» 
δέ έπιδιώχοντος, χα\ λέγοντος, Φεύγεις; Ναι, Ιφη' 
τού μέν γάρ κακώς λέγειν σύ τήν έξουσίαν έχεις, 
τού δέ μή άκούειν έγώ. 

Δημοσθένης λοιδορουμένου. τινδς αύτδν, Ού συγ
καταβαίνω, εΐπεν, είς αγώνα, έν φ δ. νικώμενος τον 
νιχώντός έστι κρείττων. 

ΑΟΓΟΣ ΝΔ'. 
IZepl μνήμης· 

Τούτο έστι τδ σώμα μου τδ υπέρ ημών διδόμενον. 
Τούτο ποιείτε είς τήν έμήν άνάμνησιν. 

^ Μνημονεύετε Τησοΰν. Χριστδν, έγηγερμένον U 
νεκρών. 

Μνήμη δικαίου μετ' εγκωμίων, δνομα δέ άσεβων 
σβέννυται. 

Έν πάσι τοίς έργοις σου μιμνήσκου τά έσχατα 
σου, κα\ ούχ αμαρτήσεις. 

Άμήχανον έκτραπήναι τής δικαίας όδου μή λή· 
θην θεού ταίς ψυχαίς νοσήσαντας. 

Μνήμη έστλν ή τού γνωσθέντος τήρησις, άνάμνη-
σι; δέ ή τού απελθόντος άνάληψις, 

Μνημον^υτέον θεού μάλλον ή άναπνευιτέον. 

Τδν θεόν ε'ργοις μέν σέβου, λόγοις δέ Ομνει, έν-
νοία δέ τίμα. 

Μνήμη θανάτου ίναργΓς περιίκοψδ ?ρώματα' 
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βρωμάτων δέ έν ταπεινώσει χοπέντων συνε ξ* κόπη

καν πάθη. 
Πλάτων Ιλεγε τους μέν νέους σφόδρα, καλ τούς 

γέροντας αμνήμονος είναι- ύπο££είν γάρ τών μέν 
δ:ά τήν αύξησιν, τών δέ διά τήν φθίσιν. 

Έάν άελ μνημονεύης, δτι φ έργάζη κατά ψυχήν 
ft σώμα βεδς παρέστηκεν έφορος, έν πάσα ι ς σου τοις 
*ροσευχαίς καλ ταίς πράξεσιν ού μή άμάρτης, έξεις 
δέ τδν θεδν σύνοικον. 

'Ος ήδύ τήν θάλασσαν άπδ γής δράν, ούτως ήδυ 
τψ σωΟέντι μεμνησθαι τών πάνων. 

ΑΟΓΟΣ ΝΕ'. 
Πβρϊ ψυχής. 

Ό εύρων τήν ψυχήν αύτοΰ Απολέσει αυτήν, χαλ 
ό άπολβσας αυτήν ένεκεν έμού εύρήσει αυτήν. 

ΕΙ χαι δ έξω ημών άνθρωπος διαφθείρεται, άλλ' 
ό έσωΟεν άνακαινούται ήμερα καί ήμερα. 

Ψυχή ευλογημένη πάσα άπλή. 
Ή καταστροφή τών παρα νόμο) ν κακή. Τ} γάρ 

άσεβε ία τήν εαυτών ψυχήν αφαιρούνται. 
Τέκνον, έν πραΟτητι δόξασον τήν ψυχήν σου. καλ 

#ς αυτί} τιμήν κατά^τήν τάξιν [α/, άξίαν] αυτής. 

Υυχής θησαύρισμα σώματος ένδεια. Τούτου γάρ 
πλούτου ντο;, εκείνη πένεται. 

Δέχεται μέν γάρ ζωήν έχ της ψυχής τδ σώμα * 
μεταλαμβάνει δέ άλγηδόνας άπ^ τοΰ σώματος ή 
<ίυχή· 

Αίμχτι χαλ ttvoj κρατείται ή ψυχή. Τούτων γάρ 
ελλειπόντων αναχωρεί καί ή ψυχή. 

Ού μόνον άγγελοι τά καθ' ημάς βλέπουσιν, άλλά 
καλ πάντων αγίων αί ψυχαί. 

Τί σοι θέλεις γενέσθαι ; ψυχήν έμήν ερωτώ. Τί 
σοι μέγα, ή τί μικρδν τών τιμίων; Κρατεί σου. Ζη
τεί μόνον προθύμως τι λαμπρδν, καί δώσομεν. 

Σώμα μέν εύεκτεί καμνούσης ψυχής * ψυχή δέ 
Βάλλει χαλ άνω βλέπει, τών ηδονών υποβαινουσών 
καλ συναπομαραινομένων τψ σώματι. 

Τρέφεται μέν διά ψυχής σώμα, κοινωνεί δέ διά 
σώματος πάθους ή ψυχή. 

"Γποχωροΰσα τού σώματος ή ψυχή, έν συναίσθη
ση γίνεται τού μέλλοντος αυτήν διαδέχεσθαι αγαθού 
ή χαχον, άλλά καλ αίσθάνεται τών εντεύθεν είς αυ
τήν τελουμένων * αί δέ τών δικαίων καλ πρεσβεύειν 
υπέρ ημών δύνανται. 

Πείθομαι σοφών λόγοι;, δτι ψυχή πάσα καλή τε 
καλ θεοφιλής, έπειδάν τού συνδεδεμένου λυθείσα. 
σώματος ένθένδε απαλλαγή, ευθύς μέν έν συναι-
ο Ο ή σε ι χαλ θεωρία τού μέλλοντος αυτή καλού γενο
μένη, άτε του έπισκοτούντος άνακαθαρθέντος, ή 
ά-οτεθέντος ή ούχ οίδ' δ τι χαί λέγειν χρή, θαύμα-
σίαν τινά ήδονήν ήδεται χα\ άγάλλεται καί ίλεως 
χιοραί πρδς τδν εαυτής Δεσπότην - ώσπερ τι δεσμώ
τη ρεον χαλεπδν τδν εντεύθεν βίον άποφυγούσα, καλ 
τάς περιχειμένας άποσεισαμένη πέδας, ύφ' ών τδ 

PARS Ι. SERMO L V . Κ'Ο 
Α peiitam aufert: ablatis aolem cibia eum« hrnnilrt-

tione siinul auferuntttr et excinduniiir affectua. [ 
Ptaioni*. Plato dteebat, ium valde javenea tum 

tenea obliviosos e$so; praAerfluere enim imagioes 
mcuori», bis propter imminiitionem, illU propter 
iacreroeaium corpori*. 

8 8 Si semper mcmkierU, quod oparl abslage-
rendo, sive per animam sive per corpus, Devs 
assUlat spectalor, in emnibns tuis ei precibas et 
aciionibna non errabis, s«d Deum babebis tibi 
iamiliarem. 

Ui jucundum est mare a terra proapicare, ita ju-
cundum est servaio meminUae laboitjm. 

SEHMO LV [οί. C L l Y l t } . 
De atuma. 

Maiik. x.»Qtit bivenit aniQMun suam, perdet eam: 
et qui eam perdtderil propler me, invaniei eam. 

11 Cor. iv. Quacuvia externua noster fcomo etjr-
ruaipiiur, iaiernus umea reaovatttr do die in 
dieiu. 

Prov. χι. Oinnia anima benedkta aiiaplei. 
Exiiua iaiquorum maius est. Abolent emm ani-

roain auam ioapielale. 
Sirach x. F i l i , per manaiietudiiiarn gtorian 

aniiiiic ιο» coacilia, ei caai banore quem mcretar 
ailice. 

S. Baiilii. Aaimae tbeaaurus eai penuria corpo-
rla. Hoc enim ditato, tlla inops eai. 

Corpue eniin viiam ab anima recipit; anima vero 
Q doiorum corporia parliceps fi«. 

Sanguine ei spirila covtioeiur anima. Hi i eoim 
deftcienlibus auima quoque diecedit. 

Non soluai angeli res nostras conspiciuni, sad 
omnium quoque sanctorum aaiinae. 

Theologi. Quid tibi vis fleri ? sic auimaro meaai 
iuierrogo. Quld tibi magnoot, ain qaid pafvum 
iater rea optabiles ? Impera libi. Peie sptendidutn 
aiiquid, ei dabimus. 

Gorpua quidem auima laboraat* bene babilum 
esl : aniroa vcro florei ac erigiiur quaodo volnpta-
tes absceduni, et iimul cuni corpore marcescaai. 

Corpus quidttia (ab aniiua nutrkur, auiaaa vero 
pastionis parliceps efficilur a corpore. 

0 Auima cam a corpore disctfdit, praisenli* quod 
adventururo ei e$t bonum aul nialuw, et qase binc 
in ipsaoi couferejida sunt: jusiorum aatemMiflis 
eliani inlercedere pro nobia possurU. 

Sapientium diciis fidem babeo, quod omnia aai-
ma bona ei pia, poatquaoi astricto sibi corpare 
solula tiinc discesserii, mox saniieua at coaioni-
ptans eventurum sibi boaum, uipole Ulo quod tene-
braa offundebat expurgato, eive deposito, sive 
quocunque alio modo dicendum est, mirifica qua» 
dam volupiate mulcetar, el exsuliai, et placida ad 
Dominuia auuin proOciscilur, a praesenii vita velutt 
carcere quodam gravi refugiens, et iajeou aibi 
vincuta decaliens, a quibus roeiUig ala deirabe-
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balir, cl jam quodammodo 9 9 P^ r isiaginatiotiem Α τής διανοίας πτ:ρ\ν καθείλκζτο · καί otov ^ 
destinnta sibi felieiiaie fruitur. 

S. Ckrysott. Otnniu duplicia ntiurse nosiroe l>eus 
c M i i , binos ocalos, biuas aure», binas manus, 
biitos pcdes: sialleraira parsedaabug tesa fuerU, 
i)L'cessttaii per alieram ioservimus : antmaai vero 
ttnaai dedil iiobis; banc si perdtderiaius, quid su-
peresi quocuin in viia inaucamus ? 

Aiiinia est subsiamia qitaedam iucorporea et ira-

Anima est substantia geiiita, subslanlia viva in-
iclligibHia. 

Cliiarchi. Animae lanquam ducis, corporis vero 
lanquam miliiis curaui liabe. 

Philistionis. Aniiaa aapientis Deo coujungitur. 
Aniiuain ιιοη uiors, aed iuaia viia perdii. 

Zaieuci. Dnumqueuique igilar babere et parare 
vporiel aoiiaara auain, ab oinnibus malis puram. 
Eieuini Deue noa colilur ab boniine nialo, ueque 
placatur eumpiibus, neqite tragcediis capiiur, sed 
boua voluniaie bonoruni ei jtieioruin operam. 

anintaB magi» qaaoi 

est animas quam 
mori quam uiale 

Democr. Convenli boioiiies 
c»rporis raiiouein babere. 

Elicieii. N.igis uecessariuiu 
corpori uiedcri. Prastai enim 
vivere. 

SEftMO LVf [ a / . «JXLVI], 
De medicit. 

LMC. ν. Νυιι opua faabent medico saui, aed mala ^ 
ailecii. 

Hebr. xu. Facile ul recli siut gressus pedibus 
ve&lri». ne olatidicatio aberret a via, imo *auctur 
iiuiiua. 

Solomon. Vir lenU ei mansueius oiedicus est 
cordis. 

Eeclu xxxtm. Scieniia tnedict exudlel capui 
eju»,eicatani principibub iu adiutralioae babebitur. 

S. Baiilii. Noque prorsus fugienda esl ars me-
dica, nec omnem in aa spem collocare decei. 
Yeroin ul agticuliuram exercemus quidem, pctiinus 
auieoi frucius a Deo , et gubernaiori quidem com-
iuiliiaias temonera, Deuui auicm obsecramus ui e 
pelago serveiniir ;sicetiain iniroducentes niedicum, 
iii Denai eperare «e desitiatr.us. 

Imperiiua uiedicua ad atgroias iagressus, pro 
veaUtaiiona ipaortsui in aaniialeiD, exiguas etiatn 
Mrium rcliquiaa adimil. 

S. Chry$o$t. Veteres medicos exieitmo non sira-
plicittr, neque lemere atatuitse, ut variarum ope-
raiionuin exbtbitio publica iierei, sed ul sauos i u 
redderenl luttores. 

Illom qui non esl niedicus praestat noii babcre 
medicauieH* Natti ille qui babei perdil, nescicns 
qaooiodo oo ull debeai. 

100 dregor. Atyit. Ouanto prspstaniior esl anima 
quaoi oarpu«, lanla uiajoris prelii est qui mcditur 
aiuuia qaaui qai corpora curau 

Pidymi, Ferleciuui mcdicum diciuius, uoa qui 

φαντασία χαρποΰτα: τήν άποκειμένην μιχαρ'ότηη. 
Πάντα διπλά δέδωχεν ημών δ βεδς φύαει, δύο 

οφθαλμούς, δύο ώτα, δύο χείρας, δύο πόδα; * έάν 
όποτερον τούτων βλαβϊ), διά τού έτερου τήν χρείαν 
παραμυθούμεθα* ψυχήν δέ μίαν δίδωχεν ήμίν* ΐν 
ταύτην άπολεσωμεν, μετά τ?νος έμβιοτεύ;ο^ν; 

Ψυχή έστιν ουσία τις ασώματο; xat άβάναςο;. 

Ψυχή έστιν οΰσίχ γεννητή, ουσία ζώσα νοερά. 

Τή; ψυχής ώς ήγεμδνος έπιμελού · τού δέ σώματος 
ώς στρατιώτου προνοεί. 

Ψυχή σοφού αρμόζεται πρδς 9εόν. Ψυχ̂ ν θάνα-
' τος ούχ άπόλλυσιν, άλλά χαχδς βίος. 

"Εκαστον ούν έχειν χαλ παρασκευά^ειν δε? τήν 
εαυτού ψυχήν πάντων καθαρά ν τών κακών. Ός γαρ 
ού τιμάται θεδς ύπ* άνθρωπου φαύλου, ουδλ θερα
πεύεται δαπάναις, ουδέ τραγωδίαις τών αρχο
μένων, άλλ* αγαθή προζιρέσει τI)ν καλών έργων 
καλ δικαίων. 

Άνθρωποι; αρμόδιο ν ψυχής μάλλον ή σώιαιος 
λόγον ποιείσθαι. 

Ψυχήν σώματος άναγκαιότερον ίάσθαι' τού γαρ 
κακώς ζήν τδ τεθνάναι κρείσσον. 

ΛΟΓΟΣ NCT-
Πβρϊ Ιατρωτ. 

Ού χρείαν Εχουσιν οί ύγιαίνοντες ίατρού, Αλλ* οί 
κακώς έχοντες* 

Τροχιάς δρθΑς ποιήσατε τοίς ποσλν υμών, ίνα μι) 
τδ χωλδν έκτρατη^, ίαθ} δέ μάλλον. 

ύραΟθυμο; Ανήρ καρδίας ίατρός. 

Επιστήμη ίατρού Ανυψώσει κεφαλήν αυτού, xa\ 
έναντι μεγιστάνων θαυμαστωθήσεται. 

Ούτε φευχτέον πάντη τήν τέχνην, ούτ' iiC aWjv 
πάσας τάς ελπίδας έ/ειν άκόλουθον. Άλλ'ώ; «χοή-
μεθα μέν τξ γεωργική, αίτούμεθα δέ παρά τοΰ θεού 
τους καρπούς, χαλ τψ κυβερνήτη μέν τδ mfi&m 
έπιτρέπομεν, τψ θεψ δέ προσευχόμεθα έχ τοΰ σα
λάγους άποσωθήναι * ούτω χαλ Ιατρδν είσάγοντε; ή; 

D πρδς θεδν έλπίδο; μή άφιστώμεθα. 
'Ανεπιστήμων ίατρδς πρδς κάμνοντας είσιών, άντι 

τού είς ύγείαν αυτούς έπανάγειν, χαλ τδ μιχρδν 
ψανον τής δυνάμεως αφαιρείται. 

Οίμαι τούς αρχαίους τών Ιατρών ούχ άπλώ; ούδε 
άλόγως νομοθετήσαι, δημοσιεύϊσθαι τήν τών «»χί· 
λων εργασιών άπδδειξιν, άλλ* ίνα τού; υγιαίνοντας 
ασφαλίζω νται. 

Τδν γάρ ούκ Ιατρδν βέλτιον μηδέ έχειν φάρμαχον. 
Ό μεν oLv μή έχων άπόλλυσιν, ούκ είδώς δπωςχί̂  
σεται. 

"Οσφ κρείττων ψυχή τού σο»ματο;, τοσούτψ τι· 
μιώτερος τών τ χ σώματα θεραπςυόντων 9 τε; fJ* 
χά; έξιώμενος. 

Τίλειον ίατρον λέγομεν ού τδν θερβ»*ύον:2 
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τω; , άλλά τδν μηδέν είς ώφέλειαν ανηκόντων κζ\ 
θεραπείαν παραλείποντα. 

Ιατρδν χα\ φίλον ήγού τους δν ανάγκα ις σπου
δαίους. 

Νικοκλής τους ίατρού ς ευτυχείς ίλεγεν, δτι τάς 
μεν επιτυχίας αυτών δ ήλιος δρά, τάς δε αποτυχίας 
ή γή καλύπτει. 

Στρατόνικος Ιατρδν χολακεύων έλεγεν, Επαινώ 
σου τήν έμπειρίαν, δτι ούκ έά; τους ά^ώστους xa-
τασαπηναι, τάχιον αυτούς τού ζήν άπαλλάσσων. 

Τοίς Άσκληπιάδχις μείζων οφείλεται χάρις έπερ-
χομένην Αναστέλλουσι νόσον ή παραπεσούσαν ίασα-
μένοις. Τού γάρ άπηλλά/θαι χακού τδ μή πάσχειν 
αίρετώτερον. 

Τοίς μεν νοσούσιν Ιατρούς, τοίς δ* άτυχούσι φί
λους δεί συμπαρείναι. 

Καί ίατρδν κα\ φίλον ού τδν ίδιον [/". ήδίω], άλλά τδν 
ώφελιμώτερον δεί εκλέγεσθαι. 

Σοφός άκουσας παρά ίδιώτου Ιατρού, δτι Γέρων 
γέγονας, !φη · "Οτι ούκ έχρησάμην ίατρψ. 

ΛΟΓΟΣ ΝΖ'. 
Depl νοσούττων. 

Ήσθένησα, χαλ έπεσχέψασθέ με. 
Μ ιμνήσκεσθε τών δε σ μ ίων, ώς συνδεδεμένοι τών 

ασθενών, ώς κα\ αυτοί δντες έν σώματι. 

Ό ς φράσσει τά ώτα αυτού τού μή άκούσαι ασθενούς, 
καλ αύτδς έπικαλέσεται, καί ούχ έσται δ άκούων. 

Μή δκνει έπισκέπτεσθαι ά^ώστους. 
Τέκνον, έν ά^ωστήμασι σου μή παράβλεπε, άλλ* 

εύξπι Κυρίφ, χαλ αύτδς ίάσεταί σε. 'Απόστησον 
πλημμέλειαν, χα\ εύθυνον χείρας, κα\ άπδ πάσης 
αμαρτίας καθάρισον χαρδίαν. Καλ μνημόνευσον 
σεμιδάλεως, χα! ίατρψ δδς τόπον, χαλ γάρ αυτού 
χρεία. Καλ μή άποστήτω σου * κα\ γάρ αύτδν έκτι-
σεν δ Κύριος. Έστι καιρδς δτε κα\ έν χερσ\ν αυτών 
εύοδία. Κα\ γάρ αύτο\ Κυρίου δεηθήσονται, ίνα δψ 
αύτοίς άνάπαυσιν κα\ ίασιν χάριν έμβ'ιώσεως. Ό 
άμαρτάνων έναντι τού ποιήσαντος αύτδν έμπεσείται 
είς χείρας ίατρού. 

"Γλην αρετής ποιου τήν ασθένεια ν. 
Πολλάκις καλ μάστιγες άμαρτημάτοιν είσλ τά ά£-

£ωστήματα. Ό ν γάρ αγαπά Κύριος, παιδεύει·, 
"Επρεπεν ήμίν μή μακαρί^εσθαι, μηδέ κάμπτε-

σθαι πρδς τά πάθη, άλλά περιφρ^νείν τδν>ηλόν· 
χαι τδ μέν σώμα έ|ν πάσχειν τδ εαυτού, πάντως ή 
ύστερον ή νύν λυθησόμενον νόμψ φύσεως (οίχήσεται 
γάρ ή νδσω χάμνον, ή χρόνψ), ημάς δέ ύψοΰ τήν 
ψυχήν έχειν, καί μετά τού θεού τάττεσθαι τοίς λο-
γισμοίς. 

Έάν μηδέν έχης ένεγκείν τώ άσθενούντι διά τήν 
πενίαν, σαυτδν είσάγαγε, καλ τήν άπδ τών βημάτων 
αυτών παραμυθίαν προσένεγκε * ούτως γάρ κα\ 
κατ* έκείνην άκούση τήν ήμέραν, ι'ΔσΟενής ήμην, καλ 
έπεσχέψασθέ με", ι 

Πολλάκις χαλ φύσις αέρων ήρκίσε μόνη πρδς τήν 
τού χάμνοντος ύγείαν * έστι δέ δπου χαλ ύπνο., προσ-
πεσών πρ»>ς χ'αφδν, παντδς άπήλλαξε πόνου τδν 
Ιατρόν. 

P A R S I . SER.MO L V I I . 054 
Α omnino curat, sed qui jiiliil eorum qu& ad utilita-

leui aegri et curam periinem oiuitiii. 
Uieronit. alcdicum ct amicum exislimaio, qui in 

necessiiate diligenies iuerinl. 
fiicocliu Nicocles medicos feltces dicebat, quo~ 

niaui eucceasue quidero ipsoram sol iuluclur, erro-
res aulcm lellus operii. I 

Stratomcu Slralonicus adulans medicu, dicc-J.. 
ba l : Laudo titam experieoiiaoi, quia noa sinis in- ί' 
firmos computrescere, siaiim eos a vila liberans. 

Demadis. Major gralia medicis debelur ingraen-
tem luorbum arcenlibus, quain consliluiura jam 
medicaniibiis» Quippe magia opiandara esi noa pati, 
quain liberari malo. 

Dcmetr. JDgris inedicos, infortanatie amicos 
Β adesse oportei. 

Et medicus et aoiicua, non jucuadior, sed ulilior 
cligcudus esl. 

Sapiene quidam, cum iraperitus medicus ' ei 
dixieset, Seuex factus es, reepoadit: Quia non 
usua sum medico. 

SERMO LYII [ «/. CXLY]. 
De atgroianlibui. 

liatih. xxv. iEgroiavi, el visilasiis me. 
llebr* X 1 U . Memores eslole vinclorum tanqnam 

uaa cuni illis viaeii : eorum qui affligunlur, lau-
quam ipsi quoque versanleg in corpore. 

Qui obiurat aurea auas ne audiat infirmum, ipae 
quoque invocabii, et a nemiae audietur. 

ρ Ecclu vii. Ne cuncleris inviserc infirmo». 
lbid. xxxvw. Fdi, in nrortHs luis oe sia aegligeus, 

sed ora Dotainuai, et ipse aauabil 16. Missum fac 
delictum, manueque reclaa exbibe, atqne onani 
peccato cor tuum emunda, tanien safllaienuim 
adole, comroeudatiliamque similaginem : deinde 
locum des medico, ut cujus Dominus auctor sit, nec 
discedal abs te,quia ipsius iadtges. Esl cam medico-
runi quoque manus aucceeftum consequaniur; nam et 
ipsl DoioiAum oranl, ul lenimeutum secuudcl »ibi, 
vilaiqiie causa curationeni. Qui in crcalorem sumn 
peccaverit, in manus medici solel inciderc. 

S. Batiliu InGrnilatem facilo virtuiis maleriam. 
Morbi aaepe flagella sunt peccatorum. Doniinus 

entm casligai queni diligil. 
D Theologi. Decebat uos nec applatidere, itcqoe 

flecti passionibas, sed conteronere lutom: et coi ptis 
quidem nosirura pali lOlsinere, utpote necessario, 
sive nunc, sive uon multo post, prolege naturse dis-
solvendum (peribii enim aut raorbo aul longo letn-
pore coiifectuin), nos vero auimam in sublime tol-
lere ei cogiiaiionibua rouveraari Deo. 

S. Chrysost. Sr per inopiara nihil tibi sit quod 
aflferaa aegroio, leipsum ei exbibe, et verboruin 
consolationeni offer. Sic enitn eiiam audies olim : 
c laOrmus eram, d visiiastis me.i 

6a?pe vel sola nalura aci is fuit ad sariitaicm 
«groii: iuteiduDi et somnus obveniens lempeslWe 
otuui labore incdicuiu libaravic. 
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Athanasii. Corpora qutdem aegra curalionis et Α Τά σώματα χάμνοντα μέν ταίς βεραπείαις άνα. 

atotinentise bencflcio rcstituuntur, resiitula vero 
pcr negligentiain et rcpleiiouem paulaiim retabun-
lor, et ad eoedem morbos recidtint. 

SERMO LVIH l al. CLV]. 
De worte. 

Joan. χι. Qui crcdii fn me, licct morialur, vic-
turus est. Et omnis qut vivit «t credit η mc, in 
sriernum non morietur. 

Eccli. xxx. Melior esl roors quam vita »mara, 
aul xgriturio longa. 

S. Batiiii. Qui vivil adbuc, nondum boatus est 
propter finis incei liludinem : qui vero ]am functns 

φέρει κα\ ταίς ενδείαις' άνενεγκόντα δέ ταί; χατέ 
μικρδν άμελείαις και ταΐς πλησμοναίς πάλιν ύϊ»0-
(5ει, καλ πρδς τάς αύτας ά^ίωστίσς έπάνεισιν. 

ΑΟΓΟΣ ΝΗ'. 
Περί θανάτου. 

Ό πιστεύων είς έμε, κ5ν άποθάνη, ζήσεται· χι\ 
πάς δ ζών καλ πιστεύων είς έμέ ού μή άποθάνη είς 
τδν αίώνα. 

Κρείσσον θάνατος δπερ ζωήν πιχράν ή ά^ώστημα 
έ μ μόνον. 

Ό μέν έν τω βίφ τυγχάνο>ν ούπω μακαριστή, 
δ'.ά τδ άδηλον τής έκβάσεως* ό δέ συμπλτ,ρώσας 

ι sl officio suo, et vilam indubio flne conclusil, i» Β τά επιβάλλοντα, καλ άναντι^ήτφ τέλει τήν ζοιήν 
κατακλείσας, ούτος ήδη ασφαλώς μακαρίζεται. 

Ούδεις μετά τδ λυθήναι τήν πανήγυριν πραγμα
τεύεται, ουδέ μετά τούς αγώνας έπανελθών στέφα
νου τα ι, ούδΐ μετά τούς πολέμους ανδραγαθεί. 

Ή έπιπλείον ενταύθα διατριβή πλειόνω* κακών 
έστιν αφορμή. 

θάνατοι δέ επάγονται τών δρων της ζωης πληρ*·. 
θέντων ούς έξ αρχής περλ έχαστον Ιπηξεν ή δικαία 
τού θίοΰ κρίσις, πδ^ωθεν τδ περλ έχαστον ημών 
συμφέρον προβλεπομένου. 

Έννόησον γάρ δτι δ πλάσας ημάς καλ ψυχώσας 
θεδς ίδίαν έδωκεν έκαστη ψυχή τοΰ βίου διαγωγήν 
καλ άλλοι; άλλους δρους έπηξε τής εξόδου. Τδν μεν 

demtun cotisianier beattie praedicaiur. 
Nemo solmis jam nondinis negolialar, neque post 

c^rUmina redicus coronalur, neque post bella for-
liludinis specimeu exbibci. 

Diuiurnior bujas \iiae tnora plurlum viiiorum 
est occaeio. 

Mors aalem inreritirexpleiisbujus vitae lerminie, 
qtioa ab iniito singulls justum Del Judlcium, quid 
cuique conducal mulio aote providenUs prafliit. 

Gogita quod qiii nos formavlt el animavit Deas, 
propriam cuique animae in bac vita transactionem 
dcdil, et aliis alios cxeundi lerminos pr&scrlpsil. 
Aiium enim diuiios conversari cum carne deslina ι- - γάρ έπιπλείον παρα μ είναι τή παρουσία τής σαρκός 
νίι, alium vero cUius corporis bojos vincoHs libe- φκονόμησε, τδν δέ θάττον άπολυθήναι τών δεσαων 

τού σώματος διετάξατο, κατά τούς άψητους της rari consliluit, secunduin ineffabttes sapienliae cjos 
et juaiUia? raliones. 

Quemadmodum carceribus mclusornm alii qui-
dero diulius in affiictione vinculorum permaneal, 
alk* vero ecleriiu liberantor: aic etiam animarom 
aliae din in hac vila delinentur, aliae brevlus, crea-
fore nostro provi lente nobis aingulls sapiente pro-
fundoque consilio, quod humana raente Indagari 
ii)ii poicst, juxta niensuram ctijusqac digniuii 
coavenieniem. Non audis Davidem diccnlem : «Educ 
e carcere animain nieam ? ι Non audivisti de sancto, 
quod 102 soluta sil anima ejus? Simeon aulem Do-
minuni nosirttm ulnis comptexos, nonne haec verba 

σοφίας εαυτού καλ τής δικαιοσύνης λίγους. 
"Ωσπερ ουν οί ταίς είρκταίς έμπίπτοντε-, οί μέν 

έπλ πλείονα χρόνο ν τή κακώσει τών δεσμώτη ρί«ν 
έναποκλείονται, οί δέ ταχυτέραν εύρίσκουσι τζς χ ι -
κοπαΟείας άπαλλαγήν ούτω χαλ αί ψυχα\, αί μήι 
έπλ πολύ προσκατέχονται τ5 ζωη ταύτη, αί δέ iz 
Ιλαττον κατά τήν άναλογίαν τής άξιας έκαστου, 
σοφώς χαλ βαθέως, χαλ ώς ούχ άν έφίκοιτο νούς 
ανθρώπων, τά περλ Ικαστον ημών τού χτίσ^ντο; 
ημάς προβλεπομένου. Ούκ άκούεις λέγοντος το3 
Δαβίδ, ε Έξάγαγε έκ φυλακής τήν ψυχήν μου; > 
Ούκ ήκουσας περλ τού αγίου, δτι άπιλύθη αυτού ή 

p-olulit? Nunc dimiltis servum luain, Domine : |) ψυχή; Τί δα\ Συμεών, δτε ήναγκαλίσατοτδν Κύριον 
Nam corporis conservatio ad supoi iorcm vitam ημών, ποία ν φωνήν άφήκεν; Ούχ δτι ι Νύν απ*~ 
properanti quavis attliclione el carcere gravior esl. λύεις τδν δούλόν σου, Αέσποτα; ι Τψ γάρ έπειγο-
μένψ πρδς τήν άνω διαγωγήν βαρύτερα πάσης πολάσεως καλ δεσμωτηρίου παντδς ή μετά του σώ
ματος έστι διατριβή. 

lncomprebensibilis quaedam causa est, proptcr 
qnam alii celerius biac abducuniur, alii dintius 
inotestx huic viiic misere immorantesreliuquuntur. 

Decet etiam incipieniem viverc ob oculos ba-
bere Jiiortem. 

Quolidie noe paratos esse oporlet ad.discessum 
ox hac vita, et nutum Domini fixis octilis ex-
spcctarc. c Siut enim, inquil, lumbi veslri accincli, 
et ardemes candelae, et vos sianlcs exspeciantibus 
dominum suum, quaado rcdcat cx nuplii3. ι 

Έστι τις αίτία ακατάληπτος, δι' ήν οί μεν θαιτον 
εντεύθεν απάγονται, οί δέ έπιπλείον προσταλαιπω-
ρείν τψ όδυνηρψ τούτψ χαταλιμπάνονται. 

Προσήκει χαί τδν άρχο μενον τού βίου έν όφθαλ-
μοίς Ιχειν τήν τελευτήν. 

Αεί παρασκευασμένους έφ' ήμέραν είναι πρδςτίρ 
εντεύθεν άποδημίαν ημάς, καί τδ τού Αεσπόται 
νεύμα περιμένειν έστώσι τοίς όφθαλμοϊς. c Έστω-
σαν γάρ, φησλν, αί όσφύες υμών περιεζωσμέναι/ 
καλ οί λύχνοι καιόμενοι, καί ύμείς όμοιοι άνθρώπο:ς 
προσδεχομένοις τδν κύριον αυτών, πότε αναλύσει έχ 
τών γάμων, ι 
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θάνατος έβτι στέρησις £ωής. Α More eal privatio vilai. 
ΗαντΙ βροτψ θνήσκοντι πάσα γή τάφο;· 

9 U 

ΕΙ πόλιν Ιχ πόλεως αμείβοντες του χειραγωγούν-
τος δεόμεθα, πολλψ μάλλον ή ψυχή τής. σαρκός 
άτάρασα, καλ πρδς τήν μέλλουσαν μεθιστάμενη 
ζοήν, τών δδηγησόντων αυτήν δεηθήσεται. 

Αεί δέ έπί θανάτψ χαίρειν, άν μέν νέος, δτι τα
χέως απηλλάγη τών έν μέσω κακών* άν δέ πρεσ-
βύτερος, δτι δ δοκεί ποθείνδν είναι, τούτο μετά 
χίρου λαβών άπήλθεν. 

Πονηράς βωτής πονηρδν έσται τδ τέλος. 
Ό μέν έν φόβψ ευρισκόμενος έν τψ χαιρψ τής 

έςΏου, έλευθερίψ τρόπψ τους τάρτα ρ ίου ς ου παρε-
Ιιύσεται άρχοντας. Συνήγορον γάρ ώσπερ έχουσιν ^ anim» 
έχείνοι τήν τής ψυχής δειλίαν τής εαυτών κακίας· adjutri 
4 δε έν τ] αγάπη του θεου άγαλλιωμένη ψυχή έν 
τ} ώρα τής αναλύσεως επάνω πασών τών σκοτει
νών παρατάξεων σΰν τοϊς άγγελοι ς της είρήνης φέ· 
ρειαι. 

Έκ τού βίου κράτιστόν έστιν έξελθε!ν. ώς έκ συμ
ποσίου, μήτε διψώντα, μήτε μεΟύοντα. 

Έν νόσψ διαθήκας γράφων, παραπλήσια π^σχεΛ 
τοίς έν χειμώνι θαλαττίψ εφτρβπίζςι* άρχομένοις 
τά τής νεώς δπλα. 

ΑΙρού καλώς τεθνάναι μάλλον, ή Cflv αίσχρώς. 

Theologi. Cuililiet morienti quaevis lerra eepul-
cmra eat. 

Chry$o$t. Si proficiscentcg ab una eivitale Ια 
altcram indigemus duce, mtilio magis aniroa sol-
vens a corpore, ct migrans ad futuram vitam, du-
cibus indigebit. , 

Gaudendum esl morie, si?e juvenie, qxioa sta-
tim llberatus sit bujns vitae malls; sive senis, quod 
rebus qua in viu exopiandae videnlur, ad satie-
latem usque fruitus, abierit. 

fttatae vitae malus eiiam finis erit. 
Diadodhi. Qut exeundi tempore l.tborat metu, 

aon libere iranaibtl principes inferorum. Esl enim 
timiditas illorum maliiiae veluli pairona et 

utrix. Aoima vero quae ia dileclioae Dei exsul-
tai lempqre disceseus, supra onvnes tenebrosos 
ordines elala, cum angelis pacis ferlur. 

Κρείττον άποθανείν, ή δι* άκρασίας τήν ψνχήν 
άμαυρωσαι. 

Ταίς νόσοις δ θάνατος άλλήλαις έπιλαμβανούσαις C 
ούδ* ούτος παρείναι αναβάλλεται. 

Διογένης δ Κυνικός, δδυρομένου τινδς έπειδάν έπλ 
ξένης έμελλε τελ«ντ$ν, εΐπεν* Τί δδύρη, $> μάταιε; 
πανταχόθεν γάρ ή δδδς ή αυτή είς φδου* 

Ό θάνατος τοίς εύτυχούσίν έστι λυπηρότερο; ή 
τοίς έπιπόνως ζώσιν. 

01 μέν ζώντας έχ τών φίλων, οί ?έ τεθνιώτες έκ 
τών επιτρόπων δείκνυνται· 

Έχρήν γάρ ημάς σ$λλαγον ποιούμενους 
Τον φόντα θρηνείν είς δσ' έρχεται κακά * 
Τον δ' αύ θανόντα, καλ πόνων πεπαυμένον, 
Χαίροντας, εύφημούντας,, έκπέμπειν δόμων. 

D 
άημόκριτρς νοσήσας χαλ ληθάργψ περιπεσών, ώς 

άνένηψεν, f Ουδέν μα, έφη, εξαπατήσει ή φιλοζωία,» 
έξήγαγεν έαυτδν τού jHov. 

Τυχήν σώματος άναγχαιότερον ίάσθαι. Τού γάρ 
χακώς ζζν τδ τεθνάναι κρείσσον. 

Τύμβψ γάρ ούδελς πιστός ανθρώπων φίλος. 
Βίας θεασάμενος μάχαιραν έ^ιμμένην, έφη* ι Τίς 

σε απώλεσε ν, ή τίνα σύ ; ι 
Ό αύτδς έρωτηθελς ποίος τών θανάτων χαχδς, 

έφη- ι Ό άπδ τών νόμων επαγόμενος, ι 
Τυχήν θάνατος ούκ άπόλλυσιν, άλλά κακδς βίος. 

Arittot. Oplimum est e vita tanquam e convivio 
discedere, neque silienlcm nec tnebriatum. 

Qui aegrotans teslainenttim scribil, similitcr 
facit, ui qui in lempestate maris naulica iaslru-
roenia parare incipiunt. 

Socrati$. Honeste polius mori vells, quano tur> 
piler vivere. 

Clitarchi. Salius eal ipori, qaam jncoulineniia 
aairnam obfuecare. 

Moschionii. Mors, quaado frequenles roorbi alil 
po$t alios ingruuitf, ipsa acjulum adesi, 

Diogene$* Diogenes Cyaicus lugente quodam 
qtiod in peregriua lerra moriutrqe essel, dixi l ; 
Qqid lugas, ο aiul^? Undeeanque eadam via eal 
a4 infcroa, 

PlRWii*. Hol^slior e«t awie torlunalis, quan 
laboriose viveatibus. 

Tivi quid^ui ab aiuici#, WQrlui autem a lutori* 
bus indicanjtuf, ' 

1 0 3 Oppnefel eniro DO$ coaveoui facto 
lyUgere aaUita propler maUa mala qu» ingrediiur; 
Mortuura vero ei laboribus solulum 
Gaqda<He$ e( b«»a verba dkeniea ex aedibus diu.il-

|lere. (bnripidis.) 
Democrit. Demoeriiue atgrotans cum in lcthar-

g<Htt hrtctdiaset, ei poslea rediiseet i d s « t ( Non 
n»e deciptel, dixii, amor vila, ι ei eeipsum e viia 
edtixii. 

Epicleii. Magis nccceaarium esl anim» quam 
corpori mcdcri. Praestal eiiim mori qoam male 
vivere. 

Nullus enim bominam fidus amicus eet sepulcro. 
Biat. Bias contprcio ense projeclo, dixit: ε Qnie 

tc perdidit, aul quem lu? ι 
Idcm interrogatas quaenam easoi niala mors, 

respondil: c Quae legibus inferiur. > 
Philittionu* Animam perdit. aon mors, sed mala 

\i ia. 
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Si nultus morerelur,'ImpunUa mauerci malitia. 

Causiani lugent iu lucem editos, dcCuntios au-
tem beatos praedicam. 

SERMO LIX [al. LXXX]. 
De cognoscendo seivsum. 

i Maith. vii. Quid vides festucam in oculi) fratris 
lui, trabem autem in tuo oculo oon auimadvertia? 

Hom, iv. Tu quie es qui judicas alienum ger-
VUIM? proprio douiino slataulcadii; imo fulcielur 
ut siel; poieas enim esi Deus efficere ut stel. 

Eccle.ii, Ambulalo in viis cordis lui inculpalus, 
ei nosce leipsum. Nara de omnibus istia Deus a te 
rationein postulabit. 

Sirach. Qui aeipsos cognoscunl, sapienles eunt. 
EcclL xm. Observa et aniinadverte diligenier, 

quoniam cum ruina lua ambulas. 
S.Basilii. Accurata cognilio lui ipsiaa aufll-

cienter le veluii manu deducel ad notlonem et 
contetuptaliouoni Dei. 

Memor nature, nunquam superbies. Memor au-
tem eria ipsius, si leipsum observes. 

IIoc tute paieris quod accusas, ei alienuin qui-
detu maluai acute vides, tuutu vero dedccus nibili 
facis. 

S. Chrysoit. Hic maxime aeipeuui coguoscit qui 
scipsura pro ulbilo reputal. 

Clementis. Si vis Deuui cognoscere, fac antea 
teipsam cognosca*. { 

Aniiphanis. Si morialis ea, bone vir, morlalia 
qaoque aapiaa. 

Demoitlitnh. Fuiura cunctis bominibus tgnota 
arbitror csee, et parvae occaeionea niaximarum 
fiunt rerum caus». Quapropler in boaa forluna 
iDoderaios esse conveuil* et futura 1 0 4 prospi-
cere videri. 

tteracliius. Heraclilus adhuc juvenig omnium 
aapieniiasimus fuit, quia eciebat ae nihii esse. 

Socrath. Socrates extstiniabai uihil se aclre 
prseler hoc unum quod nihil ecirel: reliquos vero 
ne boc quidem scire. 

Qui valde febrlciianl, appeiilum et robur aroit-
tuut: qui vero principum aulas inhabilaitt, uien-
lein el bonos mores perdere solent, oisi frequen-
tcr auhno repelani boc dictum : Noace teipsuni. 

j SERMO LX [al. CX]. 
| De putchriludine. 

Matlh. vi. Cognosciie lilia agri quomodo cre-
seaul : non laboraat neque nenl. Aliamcn dico 
vobis, ne Salomonem quidem in universa gloria 
sua aic amicium faisse, ul unum cx bis. 

i Ttm. n. Yolo mulieres iu aniiciu niodcslo cum 
vcrecuadia ct caslitate ornare semetipsas, non 
lorlis crinibus aat auro aul niargaritis, aul vcslilu 
sampluoso. 

Pioverb. vi. Ne te vincat dcsiderium pulcbritu-
dins, neque palpebiis luis utere ad illicium. 

MELISSA m 
Α ΕΙ μηδελς άπέθνησκεν, Ατιμώρητο; Αν ήν ή χα. 

κία. 
Καυσιανολ τους μέν γεννωμένους θρηνούσι, τους 

δέ τέλευτήσαντας μαχαρίζουσι. 
ΑΟΓΟΣ Νθ>. 

Περί τον, Γτώβι σαυτόν. 
Τί βλέπεις τδ κάρφος τδ έν τ ψ όφθαλμφ τον 

Αδελφού σου, τήν δε έν τφ σψ όφθαλμφ δοχον ού 
χατανοεΤς; 

Σύ τίς εί δ κρίνων άλλότριον οίκέτην; τω έδέο/ 
κυρίφ στ ή κει ή πίπτει. Σταθήσεται δέ. Δυνατδςγάρ 
έστιν ό θεδς στήσαι αύτδν. 

Περιπατεί έν όδοίς καρδίας σου άμωμος, χα. γνύ9ι 
σαυτόν* δτι έν πάσι τούτοις άξει σε ό θζδς είς 
κρίσιν. 

^ Οί εαυτών έπιγνώμονες σοφοί. 
Συντήρησον καλ πρόσεχε σφοδρώς, δτι μετά της 

πτώσεως σου περιπατείς. 
Ή ακριβής σεαυτού κατανόησις αυτάρκη σοι παρ

έχει χαλ χειραγωγίαν πρδς τήν έννοιαν τού &οϋ. 

Μεμνημένος τής φύσεως, ούχ έπαρΟήση ποτέ. 
Μεμνήση δέ αυτού [αυτής], έάν προσεχής σαυτόν. 

Έπαθες, άνθρωπε, δ εγκαλείς* καλ τδ μέν άλλό
τριον χαχδν επιμελώς βλέπεις, τδ δέ σαντού αίσχρον 
ούδαμού τιθείς. 

Ούτος μάλιστα έστιν δ έαυτδν είδώς, δ μηδέν 
έαυτδν είναι νομίζων. 

Εί βούλει γνώναι θεδν, προλαβών γνώθι σαυτόν. 
C 

Εί θνητδς εί, βέλτιστε, θνητά χαλ φρονεί. 

Οίμαι τδ μέλλον άπασιν άνθρ<άποις Αδηλον, χα\ 
μικροί καιροί μεγάλων πραγμάτων αίτιοι γίνονται. 
Αιδ δεί μετριάζειν έν ταίς εύπραξίαις, χαλ προορο-
μένους τδ μέλλον φαίνεσθαι. 

"Ηράκλειτος νέος ών πάντων γέγονε σοφώτερος, 
δτι ήδει έαυτδν μηδέν δντα. 

Σ<υκράτης ψετο μηδέν είδε να ι, πλήν αύτδ τούτο, 
δτι μηδέν οίδεν τούς δέ λοιπούς μηδέ τούτο είδί· 
ναι. 

01 μέν σφοδρώς πυρέττοντες τήν δρεξιν χα\ τήν 
^ώμην, οί δ' έν τοίς βασιλείοις παροικούντες, τδν 

D νούν χαλ τά ήδη πεφύχασι διαφθείρε σθαι, εί μή τδ, 
Γνώθι σαυτδν, συχνώς έαυτοίς έπιλέγουσιν. 

ΑΟΓΟΣ Ε'. 
Πβρϊ χάΛΛονς. 

Καταμάθετε τά κρίνα τού αγρού, πώς αυξάνει • 
ού κοπιφ, ουδέ νήθει. Λέγω γάρ ύμίν, δτι ουδέ Σο
λομών έν πάση τ]) δόξη αυτού περιεβάλετο ώς έν 
τούτων. 

Βούλομαι τάς γυναίκας έν καταστολή κοσμία μετά 
αίδούς καί σωφροσύνης χοσμείν έαυτάς, μή έν πλέγ-
μασιν, ή χρυσφ, ή μαργαρίταις, ή ίματισμψ πολυ-
τελεϊ. 

Μή σε νιχήση κάλλους επιθυμία, μηδέ άγρευθ^; 
σοίς βλεφάροις 
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Κάλλος προσώπου έπλ ηλικία στχσίμη. \ Etcli. χχνι. Yenuslns facici 

(vel, in aeiaie consianli). 
Μί) βδίλύξη άνδρα iv δράσει αύτου, μηδέ αίνέσης 

άνδρα Ιν χάλλει αυτού. 
Κάλλος έστ\ τδ έν T)J συνθέσει τών μελών εύάρ-

μοστον, έπανθούσαν αύτφ τήν χάριν έχον. 

ιη 
9 6 2 

astatis vigoro 

Κάλλος νόμιζε τήν φρενών εύκοσμίαν. 

Ούκ άπδ τής διαπλάσεο>ς, άλλ* [άπδ τών τρόπων 
χα\ τής κοσμιότητος τδ κάλλος χαρακτηρίζεται. 

Εί; κάτοπτρον κύψας, θεώρει * κα\ εί μέν καλδς 
φαίνει, άξια τούτου πράττε * εί δέ αίσχρος, τδ τής 
δψεως «λλειπές ώράΐζε καλοκαγαθία. 

Αίσωπος δνειδιζόμενος δτι χαλεπήν έχει τήν δψιν, 
έφη · Μή μου τδ είδος, άλλ* είς τδν νούν πρόσεχε. 

"Οταν φύσει τδ κάλλος έπικοσμΐ) τρόπος 
Χρήστο;, διπλασίω, δ προσιών άλίσκεται. 

Τά τών καλών φιλήματα φυλάττεσθαι δεί, ώς τά 
των Ιοβόλων δήγματα. 

Διογένη;, θεασάμενος μειράκιον εύμορφον, καλ διά 
τούτο ψιλούμενον, έφη · Σπούβασον, μειράκιον, τούς 
τοΰ σώματος έραστάς είς τήν ψυχήν μεταγαγείν. 

Ό αύτδς, θεασάμενος νεανίσκον καλλωπίζαμε νον, 
έ?η· Εί μέν πρδς άνδρας, ατυχείς · εί δέ πρδς γυ
ναίκας, αδικείς. 

Αριστοτέλης, θεασάμενος μειράκιον ώραΐζόμενον, 
Ιφη· Ούκ αίσχύνη, δτι, τή; φύσεω; άνδρα σε ποι-
ησάσης, έαυτδν τεθγλύκας; 

Ό αύτδς νέου τινδ; εύειδούς μέν τήν δψιν, ασελ
γούς δέ τδν τρόπον, λοιδορουμένου αυτού καλ λέγον
τος, εί {επίσης αύτφ έμισείτο ύπδ τών πολιτών, 
άκήγξατο άν, Ιφη * Έγώ δέ άπηγξάμην άν, εί επί
σης σοι τών πολιτών έφιλούμην. 

Έάν καλδν Ιχης σώμα καί ψυχήν κακήν, καλήν 
Ιχεις ναύν κα\ κακδν κυβερνήτην. 

Καλήν γυναίχ' έάν Γδη.\ μή Οαυμάσης * 
Τδ γάρ πολύ κάλλος καλ ψόγων πολλών γέμει. 

Σιμοκάτου τήν τε θέαν ούτε λόγος έκφράσειεν, 
οίιε ζωγράφου χείρες μιμήσαιντο. *Ην γάρ ό νεα-

Β 

Ibid. χι. Ne abomiaeris qucmquam in Yullu <»jns9 

neqae laudaveris virum i» pttlchriiinjine eju*. 
Palcbriludo esl bona illa concimiilas in compo-» 

sHUrae membrorum, floris instar auperinducianv 
aibi graliam babeas. 

Theotogi. Pulcbriludinem existhua ornalaiu 
aoimi. 

S. CAruioii. Non ia corporis forma, sed H I iuo-
ribus el modeslia pulchriiudo sila esl. 9 

Pluiarclu. In specuto te contetupJare, ct si pal-
cber apparcas, ea fac quae decent pulcbruiu; si» 
dcforinis, id quod faciei dceat liouealale moruin 
supplc. 

iEsopna ob defonnitalem culpalus, d ix i i : Nc 
luibi lonna.i», sed mentem aspice. 

Cuni oaiuttt veaustaieui cxoruaverinl inorcs 
Probi, dupliciter aliquis accedens capilur. 

(Menandri.) 
Socrati*. Oscula formosorum caveada euni, sit> 

ut moreqa veuenaloruia afiiuialium. 
Diogenes. Diogencs curo vidissci formosum ado-

lesceniem for;u» caasa auiari, dtxil: Quin operam 
dee, adolescens, ut corporie aroatores ad animam 
trausfcras. 

ideni conspecio adolescente qui sa ornabat, 
dixil : Si viris quidem le ornas, iufelix es; sia 
niuHeribus, injuslus. 

Arisiuieles cuui adolesceniem aa ornara vidisset, 
dixil: Non erabescis, qaod cum.iiatura te viruui 
fecerii, 105 t u teipium effeininaris ? 

Liem cuni juvenis qaiiiani facie fonnosus, sed 
luoribus pelulans, inler alia convicia ι i diceret: 
Si iam exosus esscm civibus, IH IU es, laqueo vi-
tain flnirem,' respondii: Ego vero laqueum uiibi 
inferrem, si ita me cives amarent ui le. 

l$ocrati$. Si pulchrum libi corpus cst, cl anima 
mala, boaam navim babes et malum guberiiaiorcin. 
Pulcbram muiierem ai vides, ue roirerie; 
Eximia euiia iorma mullie ciiaiu criminibu» scalet. 

(Incerli.) 
Siiuocatu*. Simocali formain nec exprimere ser-

I U O , neque manas picloris initlari poteranl. Erat 
νίας εύσθενής, δρθιος, τδ περιστέρνιον λάσιος * οί ρ enim juvenis robustus, ereclus, birsuio peclore. 
δλ όψθαλμολ δορκάδος αύτφ, τδ δέ βλέμμα ούτε θυ-
μφ φοινισσόμενον, ούτε μαλακώτερον τή ύγρότητι, 
άλλ* άνδρείον χαλ πράο ν δμού * ή δέ χροιά ή τού 
σώματος ούτε πρδς τδ μελανώτερον μετεσκεύαστο. 
Ή δέ θρλξ ήρεμα πως έπεκύμαινεν, έν τή ούλότητι 
κυανίζουσα. ΑΙ δέ παρειαλ ούτε χατέ^άυ [κατέρυ-
θραι), γυναικώδες γάρ, ούτε πάλιν ώχρότητι τήν 
εύπρέπειαν έπεστύγναζον. 

Κάλλος δξύτερον τιτρώσκει βέλους, χαί διά τών 
οφθαλμών είς τήν ψυχήν χατα^^εί. 

ΑΟΓΟΣ SA'. 
Περϊ δόξης· 

Ζητείτε πρώτον τήν βασιλείαν τού θεού χαλ τήν 
δικαιοσύνην. αυτού, καλ. ταύτα πάντα προστεθήσεται 
ύμίν. 

oculis capreoli, viea aiiicm neque niinaci at rabi-
cundo, ueqae humido el molli, sed viiiti aiiual ei 
mi l i : corporis colore, nec albebai niiniuni, aeque 
nigricabat. Caesariea vero plaqide flucluabal, cripsa 
el subcsarulei colorie. Denique genae, neque rube-
baat, quod muliebre est, neque pallore venuaiatciQ 
obfuscabant. 

teucippes. Pulcbriludo acuiius lelo valaerat, 
et per ocuSos in aniroaro defluii. 

SERMO LXI [a/. CXl] . 
De gloria. 

Maiih. vi. Quaerite primuro regnum Dei et ju-
siiiian ejus, et baec omnia adjicieniur fobia. 
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Jfom. τιιι. Non comparandae sonl afflictiones pfa> Α Ούχ Αξια τά παθήματα τού νύν χαιρού πρδς φ 

aenlia leroporis cum gloria fotora quas revelabhar 
nobie. 

Prov. iii Sapientes glorlam possidebunt, impti *u> 
tcm dum evthuntur igriomiuiatn acqolrnat. 

μέλλουσα ν δόξαν άποκαλυφθήναι β Σ; ημάς. 

οί δέ ασεβείς δψώ-

Prov. χχι. Via joalithe el misericordiae iaveniet 
viiam el gloriam. 

Sapientibue adest timor Doiulni et diviiiai ci 
gloria et vila. 

Eceli. τικ Ne ridiculas fias fn gtoria lua, et lem-
pore gloriae ne cxtoliarig. 

Ne petas principaiuiu a domfno, nec a rege 
solium gloriae. 

Multi potentes magna ignominia affecti suni, 
ei gloriosi in uiaaus aliorum iradid sunt. 

Ibid. ix. Ne aemuleris gloriam pgccatorum. 
Ibid. iv. Hagaati humiHa capul luum. 1 

Ibxd. vin. Ne comendas cum homme potente, 
ne quando incidas I» maaus ejus. 

Cum te potene auquis ad ae vocal, cediio, ei 
tunc raaxitna te vocabit. 

Noli te pareiu facere magnaiiba* in medio Ipia-
rom. 

S. BatUiL Si gtoriam qtigrla, et cupis supirior 
inultis videri, et in rebus mundanis clarut fleri, sf* 
justua, lainperans, prudens, foriis, et patiens iit 
106 atlveraia pro religione suscipiendis. Stc tnini 
«t leipsum servalria, et per majora bora majorem 
adepius eris splendorem. 

Pneeidein conditionissucdigiiitas nc eilollat, ne 

Δόξαν σοφοί κληρονομήσουν, 
σουσιν άτι μίαν. 

Όδδς δικαιοσύνης χαλ ελεημοσύνης εύρήσετ.ζ*^ 
χαλ δόξαν. 

Γενεφ σοφ1| φόβος Κυρίου, χσΛ πλούτο^, χαλ δόξα, 
χαί ζωή. 

Μή δδς μώμον έν τξ δόξη αου, κα\ έν ήμερα δό
ξης μή έπαίρου. 

Μή ζήτει παρά κυρίου ζγεμονίάν, μηδε itapi 
βασιλέως καθέδραν δόξης. 

Πολλοί δυνάσται ήτιμάσθησαν σφόδρα, κα\ Ινίο-
ξοι παρεδόθησαν είς χείρας έτερων. 

Μή ζηλώσεις δόξαν αμαρτωλών. 
Μεγιστάνι ταπεινού τήν κεφαλήν σου. 
Μή διαμάχου μετά άνθρωπου δυνάστου, μή κπι 

έμπέσης είς τάς χείρας αυτού. 
Προσκαλουμένου σε δυνάστου ύποχωρών γίνου, 

χαλ τότε μάλιστα προσκαλέσεται. 
Έν μέσω μεγιστάνων μή έξισάζου. 

Εί δόξης επιθυμείς, καλ βούλει τών πολλών ύπερ-
βαίνεσθαι, χα\ ευδόκιμος έν τοίς κοσμιχοίς πράγμα-
σι γίνεσθαι, Ισο δίκαιος, σώφρων, φρόνιμος, αν
δρείοι, ύπομονητικδς έν τοίς δπέρ εύσεβείας παθή-
μασιν. Ούτω γάρ καλ σεαυτδν σώσεις, καί Η 
μείζοσιν άγαθοίς μείζονα έξεις τήν περιφάνειιν. 

Τδν προεστώτα μή έπαιρέτω τδ αξίωμα, ίνα . „ ™ » — - " Γ — Γ Ι Γ " 

excidai beatitudinfe pnecoaio buimlUati propostto. u έκπέση του μακαρισμού τής ταπεινοφροσύνης 
Ejusdem. Dcbebat borao ia gloria qusa petrea 

Deum esl ir.auere, et sic non ficiam celeitudiaem, 
aed veram, Dtst potentSa promoiua, babufojei: sed 
quomain diviaaa gloriec desideriitm deposait, majo-
rem exspectans, et qaod asaequt non poierai dtsb» 
derans, id etiam perdidil quod babere poterat. 

Ejusdem. Volo libi veberoemiue iaaeri admtra-
tioimm crealionis. Primum igitar cum vides ber*-
bam graminrs et Qorem, ad human» natarte conil-
deratiofiem le converus, metuof cornparattoiris 
apud sapieaiem Isaiam, quod omnia caro fcnum 
ail, et omais gloria bominis Unqoam flos fcni. 
Nam bujus vitae breviias, el tam brevi lemporo 

Όφειλε ν άνθρωπος έ*ν tft παρά θεφ δόξτ) μεμενη* 
κέναι, χαί είχεν άν Οψος ούχ έπίπλαστον, άλλ1 αλη
θινών, δυνάμει βεού μεγαλυνόμένος. Επειδή δέ τήν 
τής θείας δόξης έπι θ υ μίαν μετέθηκε κα\ μείωνε 
ιτροσδοκήσας , σπεύσας δπερ ούχ ήδύνατο λα&?;, 
απώλεσε ν δπερ έχειν ήδύνατο/ 

Βούλομαί σοι σφοδρότερον τής κτίσεως ένιδρυν-
θήναι τδ θαύμα. Πρώτον μέν ούν δταν ίδης βοτάνην 
χόρτου και άνθος, είς έννοιαν έρχου τής άνθρω-ίνη; 
φύσεως, με"μνημένος τής είκόνος τού σοφού Όσαίου, 
δτι c Πάσα σαρξ χόρτος, καλ πάσα Β6ξα άνθρωπον 
ώς άνθ·ς χόρτου. > Τδ γάρ δλιγοχρόνιον της {ωη;, 
χαλ τδ έν όλίγφ'περιχαρές καλ ίλαρδν τής άνθρω-

darans bumanse felicitatis laetitia et bilarilas, D «ίνης ευημερίας, καιριωτάτης παρά τώ προ̂ ήη) 
apiiasime a propbeta in banc similitudincm tralihar. 
En aHquis flortdi corporis bodie, et prae deliciia 
carnoft4is, pulcbro eolore nilidna, aeialis vigorG 
vegelua, nervosus et praevatidus, bic idem cras 
miaerabilis oet, vel leinpore labefactus, vei inorbo 
dissolataa. Alius prseclarue est pecutiiis et opibcrc, 
ambit eum adulatoriun lurba , comitanlur amici 
ficii et sui ipsorum graiia colentes ipsum, adsuni 
cognaii plariroi el bi quoqtfo simalaii, deuiqne in-
liaita esl caierva sfve vicias sive aberius uiFfiUitis 
graiia ei adhajrealiain , <fues iltt? et procedeudo iu 
publicum et redcuudo eetum irabens, iuvidiosas 
eal obviia. Videsprxterea diviliis aceedcre chilem 
quemdam poienUam, aui eiiam lioiroro» a regiboa 

τχτύχηχε τής είχόνος. Σήμερον εύθαλής τψ σώμ2?ι, 
χχτασεσαρχωμένος ύπδ τρυφής, έπανθούσαν ίχων 
τήν εύχροιαν, ύπδ της χατά τήν ήλικίαν Ακμής 
σφριγών καί σύντονος, καλ ανυπόστατος τήνόρμήν 
αύριον δ αύτδς ούτος έλεέινδς, τψ χρόνψ μιριν· 
θε\.:, ή νόσψ διαλυθείς. Ό δείνα περίβλεπτος ϊή 
χρημάτοιν περιουσία κα\ πλήθος περί αύτδν κοζά
κων, δορυφορία φίλων προσποιητών τήν έπ' αύτον 
χάριν θερχπευόνΐων, πλήθος συγγενείας χαι ταυ;τ4ς 
χατεσχηματ.σμένης, έσμ>,ς τών έφεπομένων μυρκς 
τών τε έπισιτίων, χαΐ τών χατά τάς άλλας χρείας' 
αύτψ προσεδρεύοντων, ούς χα\ προϊών, χαί πάλιν 
έπανιών έπισυρόμενσς έπίφθονός έστιν τοίς ένίυγ-
χάνου σιν. Πρδς δέ τφ πλούτφ εύροι ς κά\ πολιτΐ;.ί,ν 
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τινα δυναστείαν, ή και τάς έχ βασιλέων τιμάς εθνών Α conferri, provinciarum caram, iinperium militair. 
έπιμέλειαν ή κα\ στρατοπέδων ηγεμονία ν f χαλ 
τδν κήρυκα μέγα βοώντα προϊόντα πρδ αύτου, τους 
^αδδοφόρους ένθεν χαλ ένθεν βαρυτάτην κατάπληξιν 
τοίς άρχομένοις εμβάλλοντας, τάς πληγάς, τάς δε
σμεύσεις, επαγωγός, τά δεσμωτήρια, έξ ών αφόρη
τος δ παρά τών υποχειρίων συναθροίζεται φόβος· 
Καί τέ μετά τούτο; Μία νύξ, ή πυρετός ή πλευρΐ-
τις, ή περιπνευμονία, άνάρπαστον έξ ανθρώπων 
άπάγουσα τδν άνθρωπον, οίχεται, πάσα ν τήν κατ* 
αυτήν σχευήν έξαπίνης άπογυμνώσασα, χα\ ή δόξα 

praeconem alu voce autccedcniem, salellitea ulriii-
que gravissimuin lerrorem incutienlee aubdiiis, 
verbera, vincula, abduciiones, carceres, unde tin.or 
subdiloraro inlolerabilis fit. Sed quid postea? Uaa 
nox et fobria, aut costarom aut pulmonis acuu 
agriitnk), e i vtvls raptum hominem auferi. Sic 
lola illiue sceaa aubito denudator, et gloria U?a 
lanquam somnium evanescU. Commode igkur ei 
vere infirmissiiao flori humaaam gloriam compa* 
ravil propheta. -

εκείνη, ώσπερ ένύπνιον, άπηνέχθη. Άστε έπιτέτευκται τφ τφοφήτη ή πρδς τδ άδρανέστατον άνθος 
όμοίωσις τής άνθρωπίνης δόξης· 

Δόξης άελ φρόντιζε τής αίωνίου* Curae libi aelerna semper sit gloria : 
Ή γάρ παρούσα ψεύδεται χαθ* ήμέραν. Β Praegen» enim qaotidie fallit. 
Δόξαν δίωκε, μήτε πάσαν, μήτ' άγαν* Gloriam sequilornec omnem neque nimiura. 
Κρείσσον γάρ είναι τού δοκείν· εί δ* άμετρος εί, Pneaiat enim esge quam videri: sin temperare tibi 

[neqais, 
Μή τήν κενήν θήρευε, μηδέ τήν νέαν. J 0 7 Inanem gloriam avt novam saliem ne captc*. 

(Theologi.)' 
Eju$dem. Subjiciamur et Deo, et nobis inviccm et priacipibae in terra, idqtie eo mag.s, quo lenio-

resjoi benignioret flli fuerint. (ttaluui enim esl benignitatem principum frangere pervicacia, u 
cartndum) ne in noeipsos aeperilalis illonim cnlpa recidat, ai tranquilliuiem itbmiseo vento eolveri-
moa, laei tenabras iramiserimut, et absinibium raelli miecuerimus. 

Έ μέν γάρ παρά τών ανθρώπων δόξα τών δοξα- C ChrysoH. Eteaim quae ab fcomiuibu* cauiarlur 
ζόντων μιμείται τήν ευτέλεια ν, δθεν χαλ μεταπίπτει gloria , confereaUam viliiaiam seqaituf, qvare 

eliam facile dilabiiur : diviaa vero nwi ita fiaxa 
eat, sed perpetuo slabilia maaeuEt baecaakbo docens 
propbeta, illius, inqaaoi, lubrieiialem e» bujus 
atabUitatam, his verbis uiilur: < Omni» caro feuum 
est, el omnis gloria bominie ceu floa feni: > quibus 
omaem bumanam felkitalem ne icao quidem, aed vi-
liori maleris comparando,florem feni tolam ean ei-
mul noauoavit. NuUam enim partam ejue praaferi, ut 
divilias, aut voluplalero, aul poleniiaui, aul bono-
rcm, aut aliquid bujusmodi, sed omaia inter bomince 

. aplendida comprehendeas ona appellalione gloria?., 
feni similiiadinein eubjaogil, ioquiens : « Omni» 
gloria homiaig est laaquam flo* graminie, gramea 

^αδίως · ή δέ τού θεού ούχ ούτως, άλλ* ακίνητος 
μένει διηνεκώς. Καλ ταύτ* αμφότερα δηλών δ προ
φήτης, κάκείνης τδ έμμετάπτωτον, καλ ταύτης τδ 
μόνιμον, ούτως ίλεγεν * « Πάσα σαρξ χόρτος, καλ 
«άσα δόξα άνθρωπου φς άνθος χόρτου, ι Άπασαν 
τήν άνθρωπίνην εύημερίαν ουδέ πρδς χόρτον, άλλ* 
έτέραν ύλην εύτελεστέραν ό προφήτης παρέβαλεν, 
άνθος αυτήν δνομάσας χόρτου πάσαν έμού· Ουδέν 
γάρ μέρος αυτών προέθηκεν, οίον πλούτον, ή τρο
φή ν, ή δυναστείαν, ή τιμήν, ή τι τοιούτον · (άλλά 
πάντα τά έν άνθρώποις λαμπρά μι$ προηγορία τή 
τής δόξης περιβαλών, ούτως έπήγαγε τήν είχόνα 
τού χόρτου, είπών · c Πάσα δόξα άνθρωπου ώς Αν- ρ Ί _ 
θος χόρτου, έξηράνθη χόρτος, χαλ τδ άνθος έξέπε- D exaruit et floa cecidil. ι 
σεν. t 

Φύσει μέν γάρ χόρτου (φησλν) έοιχβ τών ανθρώ
πων τδ γένος, άνθη δέ χόρτου ή έπιγινομένη δόξα 
κα\ δυναστεία. Καλ καθάπερ τού χόρτου ξηραινο-
μένου τδ Ανθός εκπίπτει, ούτω τού θανάτου τοίς 
άνθρώποις έπιόντος ή δυναστεία χαλ ή υπερηφάνεια 
σδέννυται» 

Τά μέν φυτά άπδ της («ζης, ή δέ δόξα άπδ τής 
πρώτης λήψεως [αέ. λίξεως] αύξει. 

Ουδείς φροντίζων δόξης αγαθής γίνοιτ* άν άνήρ. 
φαύλος· Καλδν δέ άντλ [α/, άρ'] βραχείας άπολαύ-
σεως άλλάξασθαι δδξαν αίώνιον· 

"Αξίωμα μέγιστόν έστιν ού τδ κεχρήσθαι τιμαίς 
[αί. τιμής], άλλά τδ Αξιον έαυτδν [for. αυτών] είναι 
νομίζεσδαι. 

TQv τάς δόξας ζηλοίς, τούτων χαλ τά αγαθά πρά-
5ΐϊν· 

S. Cyrillu Homiuum geaus simile eat nalur» 
gramiais, florea autem gramiaie suat qwae aecrescit 
gloria et poteniia : ei sicui aresceuie graminefloa 
excidit, aic morte hominibus ingruenie poientia et 
auperbia exstiaguuntur. 

Ρίκ(οΓ<;Λί. Planiac quidem a radice, gloria vcro 
(a bona opere) crescit. 

Nullus bonestam gloriam curana, vir malua eaae 
polest. Pulchrum est eoim pro brevi volaptalo 
«lernam gloriam permutando nancisci. 

Arisiou Maxima digaius est, non quidem wur-
pare bonorem, sed bonore digaum existimari. 

hocratis. Quorum gloriam semularia, eorumdem 
boaa facito. 
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PitilonU. Qui «litlicit obcJiro. niox ciiam imperarc Α 
discit. Nam qui subjici nou anlca didiccrit, ncc 
ohedire institutus fueril, is nequaquam verus cst 
princops, Hcet lotius terrae et marig isnpcriam. 
babcal. 

Ex Antiquitatibui Jouphi. Omiieg q::i recte obe-
dire didiccrunt, gcient eiiara Unperare, poieeiatero 
adepti. 

Ό μαθών αρχεσθαι, xa\ άρχει ν εύύυς μανθάνει* 
ούοέ γάρ, εί πάσης γής χα\ θαλάσσης τδ κράτος 
άνάψαιτδ τις, άρχων άν εΓη πρδς άλήθειαν, εί μ)) 
μάθη χαλ προπαιδευθείη τδ αρχεσθαι· 

Πάντες οί Αρχεσθαι χαλώς μεμαθηκότες, χα\ αρ
χειν εΓσονται, παρελθόντες είς έξουσίαν. 

SERMO LIII [al. ICIX]. 

De invidia. 
Meuih. ιχ . Venientes aulem prtmi ptitabantse 

plara acrepiuroa, ei ipgi quoque acceperunt dena-
riuni singuli. 

108 *ac* Ι Π · Ubi «muialio et coiiteulio, ibt in-
coiisUnlia ei omae opug pravuni. 

Salomon. Invidia quod ulilius csl prseferre neecit. 
iEmulalar socius socium. 
Eccli. xxxvn. Ne consulteg cum co qui le luspe-

cluni babct ; aenitilaniibug abaconde consilium 
tmim. 

S. Dasilii. Invido, quid susptras? propriumne 
malum, aul alienum bonum Υ 

Non vides qaalis res simulatio sit ? ti ha»c fru-
clug egtjnvidbe. Aaimus enim diiplex, cl divergia 
afflngeng se partibug, ex invtdia maxime bomini* 
bag accedit. 

Nallog perniciosior affectug anirois bomimim in-
nascilur qnam invidia. 

Nam ut aerugo ferrum, stc infidia quara infc-
cit animam congumU. 

Caneg nulricaiione cicuraniar, ct ciilln mangae-
gcnnlleones : invidi vero ad obscqaia inagis efle-
ranlur. 

Scrlptura multis in locia invidiam cum cacde 
nominat. 

Qacmadmodum rubigo peculiare est vitium fru-
monti, sic tnvidia morbng est amicilbr. 

Inimici probiiatis dseraones cum aibi familiares et 
congruas bommuin volunlaies invcnerini, omnibus 
modis abutuntur eis ad suam libidlaem, Ha ut 
ctiam oculis invidorumad roinisleriura suae cupidi-
taiia uiantur. 

Theotogi. Noli invidere praeclarura aliquid fa- D 
eienli, quamvig illum libi invidum esse persuagus 
βίε, ac ideo succengeat, 

I Utinam pereai ex hominibus tnvidia, habentium 
ae congumptio, et affeclorum acrugo : solus iaier 
aflcclus injustissimus gimul ei jusliseiinus; jugtam 
dico, quoniam laedit a qitibug fovelur; injusium, 
quia praeclaris oninibus molcstus est. 

S. Chrysost. Invidel quidem daemon, sed liomi-
nibus, nulii vero daemoui; lu ?erocum eie liomo, bo-
mhtibus invidea, el quomodo cooscqueris veniam ? 

Si itle qui diligil amaniem, nihil plus habet pu-
blicano : qut odio habet immeriium, qualcm iJIe 
benevolentiaro agsequetur ? 

ΑΟΓΟΣ SB\ 

Πβρϊ φθόνου. 1 

Έλθδντες δέ χα\ οί^πρώτοι ένόμισαν οτι πλείονα 
λήψονται, καλ έλαβον χαλ αύτολ άνά δηνάριον. 

Β Όπου ζήλος χαλ έριθεία, έχεί Ακαταστασία Μ\ 
πάν φαύλον πράγμα. 

Φθόνος ούχ οΐδε προτιμών τδ συμφέρον. 
Tif άνδρλ ό ζήλος παρά τού εταίρου αυτού. 
Μή συμβουλεύου μετά ύποβλεπομένου σε· άπδ 

τών^ζηλούντων έχχρυψον βουλήν σου. 

Τί στενάζεις, φθονερέ ; τδ ίδιον χαχδν, ή το άλλό
τριον αγαθόν ; 

Ούχ δρ?ς ήλίχον έστ\ν ή ύπόχρισις; χαλ αδτη 
καρπός έστι τοΰ φθόνου. Τδ γάρ διπλούν του ήδους 
έκ φθόνου μάλιστα τοίς άνθρώποις γίνεται. 

Φθόνου γάρ πάθος ουδέν δλεθριώτερον ψυχαίς έν-
ρ θρώπων έμφύεται. 

. Όσπερ γάρ ίδς τδν σίδηρον, ούτως δ φθόνος τήν 
Ιχουσαν αύτδν ψυχήν έξαναλίσχει. 

01 χύνες τρεφόμενοι ήμερούνται, καλ οί λέοντες 
χειροήθεις θεραπευόμενοι γίνονται. Οί δέ βάσχανοι 
ταίς θεραπείαις πλέον έξαγριαίνονται. 

Έθος τή Γραφή πολλαχού μετά τού φόνου τάσσειν 
τδν φθόνον. 

"Ώσπερ ή έρυσίβη ίδιον έστι τού σίτου νόσημα, 
ούτως δ φθόνος φιλίας έστλν ά^ώστημα. 

Οί μισόκαλοι δαίμονες έπειδάν οίχείας εαυτοί; 
εύρωσι προαιρέσεις, παντοίως αύταίς άποκέχρηνται 
πρδς τδ ίδιον βούλημα, ώστε καλ τοϊς οφθαλμοί; τών 
βασκάνων είς ύπηρεσίαν χρήσασθαι τού ίδίου θελή
ματος. 

Μή φθονήσεις τψ κατορθούντι όφθανηθείς \fcrie 
ώς φθονηθε\ς], καλ φθονείσθαι πεισθείς, χα\ δα 
τούτο χατενεχθείς. 

Ός άπόλοιτο έξ ανθρώπων δ φθόνος, ή δαπάνη 
τών εχόντων, δ τών πασχόντων Ιός: τδ μόνον των 
παθών άδικώτατόν τε Αμα χαλ δικαιότατον - τδ μέν, 
δτι πάσι διοχλεί τοίς καλοίς, τδ δέ, δτι αδικεί τώς 
έχοντας. 

Ό δαίμων φθονεί μέν, άνθρωποι ς δέ, δαίμονι δλ 
ούδενί * σύ δέ άνθρωπος ών, άνθρώποις φθονείς, καί 
ποίας τεύξη συγγνώμης; 

Εί γάρ δ τδν φιλούντα αγαπών ουδέν πλέον έχει 
τελώνου, δ τδν ουδέν άδιχούντα μισών ποίας τεύξ* 
ται φιλανθρωπίας; 
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Αριστοτέλης, Φθόνο;, φησ\ν, Ανταγωνιστής έστι Α 
τών εύτυχούντων. 

ΤοΓς μέν διά του ηλίου πορευομένοις έπεται κατά 
ανάγκην σκιά * τοίς δέ διά της δόξης βαδίζουσιν 
ψχολουθεί φθόνος, 

Τδ τής δόξης κάλλος ώσπερ ύπδ νόσου τού φθόνου 
ταχϊι κάταφθείρεται. 

Άνάχαρσις δ Σκύθης ερωτηθείς, διά τίνα αίτίαν 
άνθρωποι λυπούνται πάντοτε, έφη' "Οτι ού μόνον 
αυτούς τά ίδια κακά λυπεί, άλλά καλ τ ά Αλλότρια 
αγαθά. 

Ήαπερ ύπδ τού ίού τδν σίδηρον, ούτω τούς φθο
νερούς ύπδ τού Ιδίου ήθους χατεσθίεσδαι. 

Ό αύτδς τδν φθόνον είπεν έλκος είναι τής αλη
θείας. 

Φθόνος στάσιε*ς αρχήν απεργάζεται. ^ 
Πολλοί θανόντας άμίίβουσι «οίς τάφοις, ούς τφ 

φ0<5νω πρότερον ήλγυναν ζώντας. 

Ό αύτδς τδν φθόνον έφη τής ψυχής είναι πρίονα. 
Κλεόβουλος ό Αίνδιος έρωτηθε\ς ύπδ τίνος, τίνα 

δίΓ μάλιστα φυλάττεσθαι, είπεν* Τών μέν φίλων 
τ*ν φθόνον, τών δέ έχθρων τήν έπιβουλήν. 

Βίων δ σοφιστής, ίδών τινα φθονερδν σφόδρα κε-
χυ?ότα, είπεν · Ή τοντψ μέγα κακδν συμβέβηκεν, 
ή ίλλω μέγα αγαθόν. 

Άγάθων είπε τούς φθονερούς τών ανθρώπων ούχ 
οδτως εύφραίνεαθαι έπλ τοϊς Ιδίοις άγαθοίς, ώς έπλ 
τοίς άλλοτρίοις κακοίς. Q 

Θεμιστοκλής μειράκιον ών ουδέν έφη πράττειν 
λαμπρόν ο ύ π ω γάρ φθονείσθαι. Καθάπερ γάρ α ί 
χανΟαρίδες έμφύονται μάλιστα τψ άκμάζοντι σίχψ 
καί τοίς εύθαλέσι £όδοις · ούτω ό φθόνος άπτεται 
μ^ιστα τό>γ χρηστών ΧΛ \ Αυξανομένων πρδς άρε
τήν, και δόξαν ηθών καί προσώπων κεκτημένων. 

ΛΟΓΟΪ 3 Γ . 

Περί γέΛωτος. 

Ούαι ύμίν οί γελώντες, δτι πενθήσετε καλ κλαύ-
σετε. 

Αίσχρκίτης, καί μωρολογία, καλ ευτραπελία, καλ 
τά ούκ Ανήκοντα, .μηδδ δγομαζ<σθω έν ύμίν, άλλά 
μάλλον ευχαριστία. £ 

Αιήγησις μωρών προαόχθισμα, καλ δ γέλως αυ
τών έν σπατάλη αμαρτίας. 

Άχρι μέν γ ά ρ μειδιάματος φαιδρού τήν διάχυσιν 
τής ψυχής ύπο^αίνειν ούκ. άπρεπες, δσον δείξαι 
μόνον τδ γεγραμμένον · « Καρδίας εύφραινομένης, 
πρόσωπον θ άλλε ι. > Έκ κοχλάζει ν δέ φωνν} [αϊ. 
τήν φωνήν], καλ άναβράσσεσθαι [σέ. άναβράζεσθαι] 
τδ σώμα , ού τού [δοκίμου] περικρατώς έχοντος 
εαυτού. 

Γέλωτος θνμδς έμφρων προτιμότερος. Αυστηρή 
γάρ διαθέσει προσώπου κατορθουται ψυχή. 

RS I .SERMO LXIII , m 

AmicteL Aristololes, Invidia, inquil, liosli» est 
rortunatorum. 

Plutarch. Ια sole ambulantee necessario sequilur 
utnbra , in glorla vero constitutos intidia. 

Gloriae pulcbritudo ab invidia qnasi morbo $latim 
corrumpilur. 

Anachars. Anacharsis Scytba inlerrogalus ctir 
bomiaes generatim Irieteniur, dixit: Quia non eo-
lam propria mala eis molesta sual, sed etiam aliena 
bona. 

109 Piutarch. Ui ferrnm aerogine eonsumHtir, 
ate invidi suople ingenio. 

DemocriiAdem dixit invidiam esse ulciis antmac (\ )· 

Iavidia scdilionis initinm parit. 
Socrat. Multiin monumonia defunclorom gratqs 

el beneficos se exliibent, qnos antea prse invidia 
vivere dolebant. 

Idem dixii invidiam ammae scrrain esse. 
Cleobul, Cleobulus Lindins, interrogatue a qiip-

datn qua?.aam prattipue cavenda sinl, dixii : Aroico-
rum quidem invidiatn, itiimicoram aiHero foaidiar. 

Bion. Bionsopbisia caro vidissei iavidam queqv 
dam valde iristantem demieso in terram vulty, 
d ixi l : Aut buic roagnum malum contigit, aiij. a,iji 
cuipiain m&gnum Uoruim. 

Agathon. Agaibon dixk invidos bomincs non iai* 
laelari propriis bonis, quam alienfe malis. 

Tbemistocles adbtic adolescens mbildum prae-
clare se facere dixit : nondiim enim iimdaii 
aibi. Nam sicul caalharidce vegelo niaxime iriitep 
innascuntur, ei rosis pnlcbre florentfbus: sic inyi-
dia inaxinie invadil bonos viroe, oi in virurte prefl-
cientcs, et ingenii personaique gloriam susUtieiUca. 

SERMO LXIII [al. LXXl]. 

De risu. 

Luc. vi. Vae \obis qui ridaiis naac, quoniara Iqgcr 
biiis ei flebiiis. 

Eph. v. Obaceniiaa, nec siaKiloquiiim, nee ca-
villaiio, aut ea qu« non coovenUint, ne nominei^-

\ lur qaidem inier ?os, sed poiius graiiarum aclio. 
Sirach. NarraUo siulioruai oSeasio est, et ri%us 

eorum iu deliciis peccali. 
S. Ba*ilv\ Ad leneui usqwc ritum anima bila-

rilalem subindicare non dedecet, juxta Scriptu-
rara, quae ait: t Lalanle corde vullus renidel. ι 
GaoWinnari auiem VQCO , ei concuii corpore, ιιοιι 
est kpminis probi, aeque sui compotia. 

Jheologi. Aairaus gravia el pradens mcliorac 
diguior eat risa; eeverua enim habiius faciei emen-
dat animam. 

(1) In Slobai locis Socrali auribuilur boc diclum. 
P A T R O L . Gft. C X X X V I . 31 

file:///obis


971 ΑΝΤΟΝΙΪ MKLISS.B 
Sspientium anim» tristes «untetin ae comra* χ 

ctfe, insi|>ientium vero inflanlur et difflumii. 

Jsocrat. Ne aeriue esio in rcbua jocosis, neque 
intcr seria ridiculus gnude. Nam quod inlompe-
siivum cst, ubiqne molestnm aal. 

Mo$chion. Qtii cum adolosccnle ridere vak, lur-
pes conluraelias et reprelicnsionem lucrabitur. 

Catoms. Qui in ridiculis eerii saat, in seriis f f 0 
sunl ridiculi. 

Straton. Slratonicus citbarcedus cum vidiasel 
qpcmdaiu imperita jaculantem, abiens ad ipsam 
acopum consliiit, et cum quidam iuierrogarei cau-
sani, respondit: c'Ne feriar. t 

SERMO XLIV \al. XXXVI]. 
De rationali, el ratione $eu cogitalio**. fj 

Mallh. xii . Boaus hoaio bona proferl ex bono 
tbesauro cordis, et roalus bomo ex malo ibcsauro 
mala profert. 

Salomonis. PrudeniU cogiialione* vi» auol viiae: 
a cogilalionibua aulem ejus replebitur vir bo-
«ne. 

Pm. xu. Cogtlaliones juatorum judicia ftnnl. 
EcelL xxvu. Ui aordea in excuaao cribro, i u 

•purcitiaa bomiaia rauo discernii {vel spurcitia 
«nliaarei cogilalioni bominis). 

Prov. xix. Mullafi guni cogilationcain corde hoiai-
nia; con&ilium aulem Dei superabit in »lernm». 

Theologi. Ratio melior est aciionibus aut pecu-
niis. Nam islas corrumpunlur, ratio permanet. 

5. Chrysost. Aviculia idao datae aunt alae, nt Γα- ^ 
giant laqueoi; et raiio bomiaibus, ul a peccalis 
effiigiaot. 

Mcas non deainit producere cogilalione»; tu 
-vero malas evelle, bonas cole. 

CUmentis. Abstineniia faclorum non justum red-
dii fldelem, sed cogiiationum cattiiaa ei puntas. 

PiutarehL Solem asepe nubes obuinbrant, raiio-
ncm affeeius. 

Padi apinam, bmUe aaima» ignaranliam aximere 
rportel. 

Qtri onnia secum ratione camidaratt 

Maiain removet, bonum autem carpii. 
(Philemonb.) 

Uocratii. Qaat tibi raiiodnanU opiirua viaanitir, 
«adem re Ipsa perQce. 

Qo« non facere cofivenU, de iia facleodU ae to-
giu quidem. 

Qaeroadraodam ex eivilate banie leglbus iftiiivu 
bominem sediiiosaro, aie ex atiima cogiiaiiaaem ad 
mala inclinantem fugarc oporiet. 

SERMO LXV[aUVJ. 
De wluntmrio et btwluntario. 

huc. xii . Servuft ille qui voluntatain domini eui 
no?it et non facii9 muUis verberibus afficielur; qui 
autem ignorat, paucis. 

i Cor. ιχ. Va auieui mibi ett, nisi evangelixcm. 

Αί μέν τοίνυν τών αοφών ψυχαλ σκυθρωπά^;! 
κα\ συστέλλονται· αί δέ τών Αφρόνων έπαίρόμεναι 
διαχέονται. 

Μή παρα γέλοια σπούδαζε, μηδέ παρά τά σπου
δαία τοίς γιλοίοις χαίρε. Τδ γάρ άχαιρον πανταχού 
λύπη ρον* 

Γελάν δ Οέλων μετά με ι ρακί ου αίσχράς ύβρει; 
κερδήσει χαλ μέμψιν. 

01 σπουδάζοντες έν τοΤς γελοίοις έν τοΤ; ozw-
δαίοις γίνονται χαταγέλαστοι. 

Στρατδνιχος δ κιθαριστής δεασάμενδς τινα άφ>^ 
τοξεύοντα, άπελδών έστη παρά τδν σχοπόν* κυν-
δανομένου δέ τίνος τήν αίτίαν, « Όπως, Εφη, μη 
-πληγώ. · 

ΛΟΓΟΣ EV. 
ΠβρΙ Χογίκον χαϊ Χογισμον. 

Ό Αγαδδς Ανθρωπο^ έχ τού αγαθού θηααυρον 
τής χαρδίας έχβάλλει αγαθά, χαλ δ πονηρές 4V 
θρωπος έχ τού πονηρού θησαυρού έχβάλλει πονηρά. 

'Οδολ ζωής διανοήματα συνετού * άπδ τών δια· 
νοημάτων αυτού πλησθήσεται Ανήρ Αγαθών. 

Αογισμολ διχαίων χρίματα. 
Έν σείσματι χοσχίνου διαμένει χοπρία' ούτος 

σκύβαλα Ανθρώπου έν λογισμφ αυτού. 

Πολλο\ λογισμολ έν καρδία ανδρός * ή δέ βουλή 
τοΰ θεού κρατήσει είς τδν αΙώνα. 

Κρείσσον λογισμδς πράξεων ή χρημάτων. Τα 
μέν γάρ τής φθοράς έστιν, δ δέ ίσταται. 

Αιά τούτο πτερά τοίς στρουθίοις, ίνα φύγη παγίδα* 
χαλ διά τούτο λογισμδς τοίς άνθρώποις, ίνα έχφν-
γωσιν αμαρτήματα. 

Ού παύεται λογισμούς ή διάνοια τίχτουσα * εν 
δέ τούς μέν φαύλους Ιχτιλλε, τούς δέ άγαθονς 
γεώργει. 

Ούχ ή τών πράξεων αποχή δικαιοί τδν πιστδν, 
άλλ* ή τών εννοιών άγνεία χαλ είλιχρίνεια*. 

Έπισκοτεί τψ μέν ήλίφ πολλάκις τά νέφη, τψ & 
λογισμφ τά πάθη. 

Έκ μέν τού ποδδς τήν άκανθαν', έχ δέ τής άλογου 
ψυχής τήν άγνοιαν ύπεξελέσθαι δεί. 

Ό τψ λογισμέ πάντα παρ* έαυτψ σκοπών, 
Τδ χαχδν αφαιρεί, τάγαθδν δέ λαμβάνει. 

> 

"Α Αν σοι λογιζομένψ βέλτιστα» ταύτα τοίς έργας 
επιτελεί. 

"Α μή δεί ποιείν, μηδέ ύπονοού ποιείν. 

Αεί, ώσπερ έξ ευνομούμενης πδλεως φυγαΙεδειν 
στασιαστήν Ανθρωπον, ούτως έχ της ψυχής «δν «ρδς 
τά φαύλα χεχλικότα λογισμδν. 

ΑΟΓΟΣ 2Ε\ 
Περί inovelov xal dxow/ov, 

Εκείνος δ δούλος δ γνούς τδ θέλημα του χορίου 
αυτού, χαλ μή ποιήσας, δαρήσεται πολλάς* 6 δέ μή 
γνούς, δαρήσεται ολίγας. 

Ούαλ δέ μοί έστιν, έάν μή εύαγγελίζωμαι. £ί Τ*· 
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Ικύν τοΰτο πράσσο), μισθδν Ιχω· εί δέ Ακων, οίκο» 
νομίαν πεπίστευμαι. 

Ακούσιος έξήλθεν άπδ προσώπου εξουσιάζον
τας. 

Άμελγε γάλα, και Ισται βούτυρον. Έάν δέ έκπιέ-
ftjc μυκτήρας, έξελεύσεται αίμα • έάν δέ έξέλχης 
λόγον;, έξελεύσονται κρίσεις καλ μάχαι. 

Τά έν άδου χακά «ύ θεδν έχει τδν αίτιον, άλλ* 
ημάς αυτούς. Άρχή γάρ καλ £(ζα τής αμαρτίας τδ 
Ιφ' ήμίν κα\ τδ αύτεξούσιον. 

Έπα ι νου μεν τους χατά προοίρεσιν αγαθούς, ού 
του; ύπδ τίνος άνάγχης είς τούτο ήκοντας. Όπου 
γάρ προαίρεσις έτοίμη, τδ κωλύον ουδέν. 

Βία γάρ ή φόβος Αρετής ούχ άν ποτε γένοιτο 
δημιουργός * εθελούσια γάρ χαλ ούχ ανάγκης τά 
καλά. 

Τδ έκοήσιον λυπηρδν τρύ ακουσίου τερπνού τιμιώ-
τερον. 

Τδ μέν γάρ έχούσιον μονιμώτερόν τε χαλ άσφα-
λίστερον. Φιλεί τδ βία χρατού μενον Ιλιυθεριάζειν 
καιρού λαβόμενον. 

Ποιμήν άμέλγει, εί θέ)*ι, χαλ τούς τράγους, 
'Αλλ' άντί γάλαχτος αίμφτων πηγάς οίσει. 
Ού τούς ανάγκη τής κακίας άπεχομένους, άλλά 

τούς προαιρέσχι, στεφανρί δ θεός. 
Ούκ ανάγκη χαλ βία, άλλά βουλή σε ι χαλ γνώμη 

προσάγεται ημάς δ θεός. 
Ουδείς χαρπδς άνάγχης, άλΐά πάς μισθδς προαι-

ρέσεως*ού γάρ λογίζεται δ θεδς τά έξ άνάγχης, άλλά 
τά έχ προαιρέσεως κατορθούμενα. 

Τδ έχ φύσεως άγαθδν άδόχιμον * τδ (έ έκ προαι-
ρέσεως έπαινηόν. 

ΕΙ βούλει Αταράχως χαλ εύαρέστως ζήν, πειρώ 
τούς συνοικούντφς σοι σύμπαντος: Αγαήούς έχειν * 
έξεις δέ αγαθούς, ει τούς μέν δκόντας παιδεύεις, 
τούς δέ άκοντας, έπειτα καλ χει ρω μένου ς απολύεις, 
Συμφεύξεται γάρ τοίς φεύγουσιν ή μοχθηρία άμα 
και ή δουλεία· συνυπολειφθήσεται δέ τοίς συμβαί-
νουσί σοι ή χρηστότης χαλ ή ελευθερία. 

ΑΟΓΟΣ S C T . 

Περί φόβον Kvplov, χαϊ φχΛώς. 
Μή φοβηθήτε Απδ τών άποκτεινόντων τδ σώμα, 

τήν δέ ψυχήν μή δυναμένων άποχτείναι. 
7|δ μέν πνεύμα πρόθυμον, ή δέ «άρξ ασθενής. 

Έπ' αληθείας καταλαμβάνω, δτι ούχ Ιστι προσ-
ωπολήπτης δ θεδς, άλλ' έν παντλ έθνει δ φοβού
μενος αύτδν χαλ εργαζόμενος δικαιοσύνην, δεχτδς 
αύτφ έστιν. 

Φόβος Κυρίου πηγή ζωής, «οιεί 4* έκκλίνειν έχ 
παγίδος θανάτου. 

Τέλος λόγου τδ πάν άκουε, τδν θεδν φοβού, χαλ 
τάς έντολάς αυτού φύλασσε * δτι τούτο πάς άνθρω
πος. 

Χρήματα χαλ ίσχύς άνυψούσι χαοδίαν, χαί υπέρ 
αμφότερα φόβος Κυρίου. 

PARS ! . SERMO L X V I . 974 
Α Nam si volens lioc faciam, pnemium liabco : s»n 

Invitus, dispensatio comroissa est mihi. 
Invliiis exivit a facie potestatetn habentis. 

Prov. xx i . Lac si premas, butyrum exit; qui 
nares emungit, sangnincm eliclt : aefd \ \ \ $1 pro? 
tuleris verba, lites erumpent el pugn». 

Incerti. Oeu$ non auctor esl snalorum apud in-
feros, eed nosipsi. Principium enim el radix pec-
caii esl arbitrium noslrum, et voluntatis no$traa 
libertas. 

Landaimis cos quf ex animi institmo, non a«ia* 
cti a l iqva necessitate, boni annl. Nam nbi prompla 
volunias est, nibil probibet. 

¥is aoi metus non possunt efficere virtutrm; 
Β ex volnntate enim, noa necessitate proficfscunnir 

bona. 
Holesluro spontanetim involantariojucundo prae-

atat. 
Theotogi. Vohintarium eniro stabilias et tuiius 

eet. Quod violenler yincitur, Sd ocftaeionem nactuiq 
in liberiaiem se asserere solet. 

Pastor si vetfi hlrcos etiam mnlget, 
Scd pro lacie sanguinis fonlee hauriet. 
8. Chry$o$t. Non illos qni neceasario, sed ψμ 

sponte sua vitiis absttnent, Deus coronal. 
Deus nos attlcit, non vt el necessitate, acd per 

Toluntaiem et raiionera. 
Nullug e$t necessiiaiis frudm, eed omnis marces 

voluntati iribuitur. Non enim repatai Deus quae 
^ nccessario, aed quae ultro consuUoqqe recta ge-

runlur. 
Choriciu Prodocluro a aatura bonain non appro-

batur; a voloniate vero namm laudabile est. 
Epicteti. Si via sina perlurbatione et placide ?i-

vere, fac ut omnee tibi familiares boni sint: erunt 
autem bonl, fti volentea erudias, inviioe verp {in 
Graeo a0lur, έπειτα χαλ χειρωμένους) diiQillaa. 
SiiBnl enim fugieniibua illis improbiias et servUus 
aufagienl; relinquelur aalem cum il!it qui libi 
conversantur prabiiaa ei libertas. 

SERMO LXYI. 
De limore Domini, el dt limon in genere. 

ρ Matth. x. Ne timeaiis ab illia qoi eorpas occiduat, 
aairoam vero occidere non poeeimu 

Ibid. XXT. Spiritue qnidem promptos esi, caro 
aulem imbeciliii. 

At?f. x i . IA veritale deprebendo, quod DCOR noa 
eat pertoaaruoi acceptor, aed in oami genic qiti 
metttit ipeum ei j*wiitiam facit, acceptui est ei. 

Prtv. xiv. Tifflor Domini fons viUe, farit auiem 
declinare a laquao mortia. 

Audi oronem sermonig aummam, Deum lime, ct 
praKepta e|aa custodi. 

Eccli. X L . Pecania? et virea exiollant cor, utruiiH. 
que vero superai tloor Domini. 
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S. Basilii. Timoroft ηοη tnuliles sunt prudentibug, Α 01 φόβοι τοίς εύ φρονοΰσιν ούκ Αχρηστοι, oi)i 

si»d valdc boni et galubres. Quamvis eniin eos ileri λίαν καλολ καλ σωτήριοι. ΕΙ γΑρ χαί γίνεσθαι αδ-
deprecamtir, H 2 facligiameii casligamur. Afflicia τους άπευχδμεθα, γενομένοις γε παιθευόμεθα. Κί· 
enim anima approquinquat Deo, ut pulcherrime μνουσα γΑρ ψυχή εγγίζει θεφ, φησί που θαυμααώ. 
alicubi tlicit P»trug. 

• Theoligi. Non oporlet inilio a contamplalione fa-
eio in limorem dcscendere; contemplatio enim 
frcno destiiuia, cito ad abrupta nos trabere potest; 
sed tiroore erudili, purgati et quasi exlenuaii in 
aHtim efferamur. 

Crepitantlbos foliis terrenlur leporee, 
Yiri atilein limidi rerum umbris. 
S. Chryfott. Non tantam verbig eflici poteel quam 

timare. Nam limor gebennae regui coronam tiobia 
afferet. 

MuUortim fiobig bouorum, si velimus, caaea ait 
diabolusj metuenteg enim insidias ejus, eobrii su-
la us et memores Dei. Nam qui videt instantem 
boslem, ad illum coufugit qui potest opem ferre. 

CUmaeU. Qaamadmodam jolis radius per fora-
men Ulapsus, quidquid in domo esl IHustrat, i u 
ut vel miDiina νideaotar, et pulvia ipae volllana : 
eic etiam Dei limor, cum disoretione nalua Incorde, 
omnia ejug peccata prodit. 

SeverianLDei timor iniiium estsaYulia bominum, 
et lex divina radix egt nobte omniam bonorum. 

Bia$. Biae inlerrogatus quidnam in vila metu va-
carrt, dixit: Recla conscieniia. 

SERlfO LXVH[a/.CI]. -
De lege. C 

Joan. VIII. Judiciura meam juslnra esl, qaianon 
-aum aolus, 8*d ogo et qui misit me; el in lege ve-
aira acriptum eat, quod diiorum bominum teaii-
moniura varum gil. 

Rom. i . Qui sine lege peccarunl, peribuni eUam 
siue lege; ct qui in lege peecarunt, per legem 
judicabuniur. 

Salomon. Legem cognoscere cst boiue mentis. 
EcclU xxi. Qui legeta Domiui aervat, iroperat 

< ogitaiionibus suU (vel sarvai voluntatem ejus). 
S. Batilii. Non fleri potesi ul sertelur qui non 

facii opera secundum pracepta Domini, neque ol-
him et .preceptte sine pericuio negtigitur. Nam 

τατα λέγων ό Πέτρος. 
Ούχ άπδ θεωρίας άρξαμένους είς φόβον χρ̂  χ8. 

τα/ήγειν. θεωρία γάρ αχαλίνωτος τάχα άν χα\ χα:4 
κρημνών ώσειεν * άλλά φόβφ στοιχείου μένους, καί 
καθαιρομένους, καλ ίνα ούτως είπω, λεπτυνομένορς, 
είς υψος αίρεσθαι. 

Φύλλων λαγωούς έκφοβούσιν οί χτύποι, 
"Ανδρας δ* άνανδρους α! σκιαλ τών πραγμάτων. 
Ού τοσούτον Ιργάσασθαι δυνήσεται λόγος, fav 

εργάζεται φόβο;. Ό γάρ της γεέννης φόβος τον % 
H βασιλείας ήμίν χομιείται στέφανον. 

Αίτιος ήμίν πολλών Αγαθών, εί βουλοίμεθα,έ 
διάβολος- δεδοικότες γάρ αυτού τάς έκιδοΛάς, 
νήφομεν χαλ μεμνήμεθα τού θεου. Ό γάρ Ιφεστώτα 
τδν έχθρδν δρών τό> δυναμένφ τιροστρέχει βοηθείν. 

Όσπερ άκτλς ηλίου δι* δπης είσελθοΰσα έν ο'χψ 
πάντα φωτίζει, ώς χαλ τδ λεπτδτατον όρδ>, τον τι 
χονιορτδν πετόμενον * ούτως χαλ φόβος θεο» μετά 
διακρίσεως έν καρδία γενόμενος, πάντα αύτ} τέεδ· 
της Αμαρτήματα ύποδείκνυσιν. 

Άρχή σωτηρίας Ανθρώπων δ τού θεού φόβος, 
χαλ pίζα «άντων έν ήμίν Αγαθών δ του θεού νόμος. 

Βίας έρωτηθε\ς τί άν είη τών χατά τδν βίον άφο-
6ον, είπεν, Όρθή συνείβησις. 

ΑΟΓΟΣ ΕΖ'. 
Περί νόμον. 

Ή χρίσις ή έμή διχαία έστλν, δτι μόνος ούχ 
ε!μι, άλλ' έγώ κα\ δ πέμψας ρε · χαλ έν τφ νόμφτφ 
ΰμετέρψ γέγραπται, δτι δύο ανθρώπων ή μαρτυρία 
αληθής έστιν. 

Όσοι άνόμως ήμαρτον, άνόμως χαλ άπολοδντει· 
καλ δσοι έν νόμψ ήμαρτον, διά νόμου χριθήσονται. 

Τδ νόμον γνώναι διανοίας έστλν αγαθής. 
Ό φυλάσσων νόμον Κυρίου χρατεί τού έννοήμα-

τος αύτου. 
Ού δυνατδν σωθήναι μή ποιούντα τά κατ' έντο/.τν 

τοΰ θεού έργα, ούτε τδ παριδείν τι τών χροττε-
ταγμένων άκίνδυνον. Δεινή γάρ ή'Ιπαρσις χριτάς 

uiaudiU rea«sl coQgliluere nosladieea lagislaioris, ^ ημάς τού νομοθέτου χαθέζεσθαι, χαλ τούς μεν έγχρί-
η legum ejus alias admiitere, aliae rejicere. Si 
outm periecium esaa oportet Oei bominem, om-
nino nccesaarium ast ut in omoibas pnecepiia 
absolutus eii, ad oaodum et eummam perfectionem 
Cbrisli. Jnao, ex lege diviaa, qaantamcunQue 
purum sii eacriAciam, indigaum esl cultu Dei. 
Legem observans, ejicies timorem. 
Yacal eaimUiDora quUtbei cuttoa legig. {TkeologL) 

Duo suni quibus regiaiur, nitura et lex. Fortior 
maem esi natura quam lex. 

S.Chrysott. Peccalie ex^neceasiUte ^oiumisfis 
lcges eiiam ignoscuut. 

i-eguuj geaera tria auni, 4ex naluwe, lex acri-
pu qiuc Moysi dala egt Jex gratiae. 

νειν τών νόμων, τούς δέ παραπέμπεσθαι. Εί γάρ 
δεί τέλειον είναι τον τού θεού άνθρωπον, ανάγκη 
πάσα διά πάσης εντολής χαταρτισθήναι, είς μέτρον 
ηλικίας τού πληρώματος τοΰ Χριστού · έπε\ xtfi 
τδν θείον νόμον, κάν χαθαρδν ή τδ τελουμενον, 
Απρόσδεχτον είς θυσίαν τψ θεφ. 

Νόμους φυλάττων, τούς φόβους έξω βαλείς. 
..άφοβων γάρ έξω πάς δ τού νόμου φύλαξ. 
Δύο μέν γάρ τά διάγοντα ημάς έστι, φύσις η\ 

νόμος. Κρατεί δέ τού νόμου" ή φύσις. 
"Ισασι χαλ οί νόμοι τά έξ άνάγχης συγγινώοκίΛ 

αμαρτήματα. 
Είδη τών νόμων τρία, νόμος δ τής φύσεως, νόμος 

ό τού γράμματος δ τω Μωύσεί ιδσθε\ς, νόμος 6 ής 
χάριτος. 
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Ζίλευχος δ τών Αοκρών νομοθέτης τούς νόμους j 

τ>ϊς αρσχνίοις είπεν ομοίους είναι. Και γάρ είς 
έχείνά έάν έμπέση μυία ή κώνωψ, κατέχεται · έάν 
ξΐ σφήξ ή μέλισσα, δια^ήξασα αφίσταται. Έν τοΐς 
νόμοις έάν έμπέση πένης, συνέχεται · έάν δέ πλου* 
α ος, ή δυνατδς λέγειν, δια^ήξας άποτρέχει. 

lilw ερωτηθείς ύπδ τίνος, πώς άριστα αί πό
λεις οίκούνται, έφη * Έάν μέν οί πολίται τοίς άρ· 
χοοαι πείθωντατ, οί δέ άρχοντες τοίς νόμοις. 

Τοίς μέν δούλοις ή ανάγκη νόμος, τοίς δέ ελευθέ
ρας δ νόμος ανάγκη. 

Νόμος ρουλέτα ι μέν εύεργετείν βίον ανθρώπων · 
οj δύναται δέ δταν αύτολ βούλωνται πάσχειν * έν 
γάρ τοις πειθομένοις ενδείκνυται τήν ιδίαν άρετήν. 

Ώσπερ τοίς νοσούσιν Ιατροί σωτήρες, ούτω καλ 
τοίς άδικουμένοις οί νόμοι. 

Νόμοι αληθέστατοι οί δικαιότατοι. 
Νόμψ καλ άρχοντι χαλ τψ σοφωτέρφ είχειν κό-

σμιον. 
Τά παρά νόμον γινόμενα άντλ μή γινομένων είσί. 

ΛΟΓΟΣ ΕΗ'. 

flspl τον δτι δει τιμφτ άρετήν, χαϊ χοΛάζειν 
xaxlar. 

Έκπορευσονται οί τά αγαθά ποιήσαντες είς άνά
στασιν ( ω τ ς , οί δέ τά φαύλα πράξαντες είς άνά
στασιν κρίσεως. 

Οίδε Κύριος ευσεβείς έκ πειρασμού φύεσθαι, 
άγχους δέ είς ήμέραν κρίσεως κολασμένους τη-
ρείν. 
,Ζημιουμένου ακολάστου , πανουργότερος γίνεται 

άκακος. 
Πανούργος, ίδωνπονηρδν τι μωρού μενον, χραταιώς 

αύτδς παιδεύεται. 
Ού δίκαιον άτιμάσαι πτωχδν συνετδν, καλ ού χα-

Ιηχον δοξάσαι άνδρα άμαρτωλόν. 
Δδς τψ δεομένψ, χαλ μή δψς τψ δρχουμένψ, ίνα 

μή μετά τών σών χρημάτων καλ τήν ψυχήν άπολέ-
οης τήν εκείνου · σύ γάρ αίτιος εΐ τής εκείνου άπω-
λείας διά τής άκαίρου φιλοτιμίας. Εί γάρ οί έπλ 
της ορχήστρας ήδεσαν, δτι τδ επιτήδευμα αύτοίς 
άκερδές έμελλεν έσεσθαι, πάλαι άν έπαυσα ντο ταύτα 
επιτηδεύοντες. 

Αδικεί τούς άγαύούς δ φειδόμενος τών κακών. ' 
'Οαοι τούς άδικούντας κολάζουσιν, ούτοι τούς άλ-

λους άδιχείσθαι χωλύουσιν. 
Ό άρετήν τιμών πρώτην άλήθειαν Έιμά, χαλ μά

λιστα ώς αγαθού παντδς ήγεμονεύουσαν. 
Σόλων δ σοφδς έχείνην είπέν άριστα οίκείσθαι τήν 

κδλιν,'έν ζ τούς αγαθούς συμβαίνει τιμάσθαι, κά
κιστα δέ οίκείσθαι, έν ή τούς κακοής. 

Δύο άφορμαΐ κινούσιν άνθρωπον είς θεού επιμέ
λεια*, τιμωρία δυσσεβείας, χαλ γνώμης ευσεβούς 
άμοιδαί. 

Αφόρητος γίνεται χαχία επαίνου μένη. 
Μή τιμώμενης αρετής ή κακία πα^ησιάζε-

ται. 

RS I. SERHO LXVJI I . £78 
Zaleucui. Zaleucus Locrenstam legislator lege* 

aranearam telis comparabat. illiaenim. 113 si 
mnsca ve! culex inciderit, detinetur : ain veepa aut 
apis, lacerat telata et avolat. Et in legee al pauper 
ineideril, retinelor : sin aliquis dives aut dieertue, 
perrumpeng evadit. 

Solon. Solon rogatua a quodam quomodo optiitia 
cifiUlee babiiarenlur, dlxit : Si civee principibus, 
prlncipes legibus obedianl. 

DemadU. Servis quideni necessiias lex est, libe-
ris autem lex esl necesailas. 

Epictecii. Legis scopue estbene mereri de vita he-
minura; non potest autem erga Irominus beneflca 
ease, quaudo ipsi pati volunt; solis eniin obedien-
libas euam viriulenhdeciarat. 

iEgri servator est medicus; injuriam passK lex. 

Leges verissimae sunt quae jusiiasima*. 
Legi cl principi ei aapientiori cedere decorum 

est. 

Quae praeter legem flunt, pro non factis babentar. 

SERMOLXVUl [al. II]. 

Virtutem honorandam εί viiium puniendum eue. 

/oan. v. Egredientur qai bona fecerunt, ad re-
surrectlonem vltae, qui vero mala perpetraront, 
ad resurreclionera judicii. 

II Petr. n. Novil Doroinus pio* a tenUtiono 
liberare, injustos aaiem ad diem judicii puniendos 
reservare. 

Solomon. Cura punitur luxurioeus, prudenlior 
evadit innoceos. 

Prudens mullo fit doctior cum videt improbom 
pnntri. 

Ecclu x. Pauperem prudentem contemnere non 
justum esr, neque peccatorem botiore afflci decet. 

S.Chrysoit. Egenii dato, et ealianli ne dederfc, 
ne cum tuis pecuniis animanr quoque ittius perdae. 
Tu enim intempestiva liberalUaiecausaes perdilio-
nis ejus. Nam, si scircnt qui frequenlant orcbe-
stram, inutile sibi hoc studiura faturum, pridem-
sane hia rebus vacare desiissent. 

> ha. Injuriua est bonis qui parcit nnalia. 
Qui punhint injurios, ne aliis injuria fiat probi-

bent. 
Qni virtulem colit, primo ei maxime veritatem 

colit, uipote ducero bonoram onanium. 
Solon. Solon ille aapiena oplime dixil babiiari 

eivitAtem iHam, in qoa boni hoaorantur, peeain c 
aulem illam, ia qua mali. 

Sexti. Dnie caos» niovenl homiiiem ad ciilinm 
Dei, impietalie poeaa, el roeniispiae remnneratio, 

Improbitas si Uudeiur, intolerabitis fll. 
Proeopii rhetorit. I3bi virlus non bonoratur, ibi 

Μ alilia libertate fruilur. 
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1 1 4 SfcRMO LXrX [al. II!]. Α ΑΟΓΟΣ Εβ'. 

Malittametu facilcm ettirtuten aeqHititu difficUm. 

Matth. - V I I . iogrediniui per angustam portain : 
lata enim est porla, et ampla via deducens Ad per-
piciem* 

Bebr. xii . Omnis casligatio in priesene quidem 
iion videtar esse gaudii, aed molestiae. Al poatea 
frucium iranquillum Justiliae reddit iis qui per illam 
fuerini exercitaii. 

Prov. Eal via qu» videtur apud horoines 
recu esse, flnia auiem ejua procedit ad funddm 
inferoram. 

Eccli. xxi. Via peccatorum lapidibua est cdro-
planata, at in exitu ejut orci fovea. 

Basilii. Quodnam bonum facile eet? Quis dor-
miens Iropaeum slaluit? Quia indulgens deliciis el 
tibiarum concentui, conltaeniiae corOuis rediaiiius 
est? Nullus sina curgu meruit bftmum. Laboret 
gignunl gloriam, el cerlaraina coronas acquirunl. 

Multi muliis ab adolescentia colleclis, poslqtiam 
aelaiis mediam attigerunt obdrlta alfiictioaibul per 
epiritus malitia, nou poiuerunl ferre vim lempe-
siaiis, utpote imperiii gubernatiottia , et rerum 
auaram omuiura jacluram fecefuiit. 

TheologL Vix praesiari potesl racta virtul, el 
non parvis laborlbus comparatur. 

Kara et ardua est possessio boni, licet multa 
sint qoae ad bonum alliciani el provooent. 

In promptu est improbltas, neque quidqoam lam 
facile quam iferi malum. 

^Eque difticile est vel acqalrere bonura aiiquod 
ab initib, vel acqutsitaro conservare. Sspius eniin 
quod industrfa conqulsivii, negllgentia perdidil, 
et quod igoavia peasutndedit, diligentia rfecupe-
ravii. 

Faciiius ast irilfi parlicipem fieri, quam commu-
nicare virtutem. 

Ul roaleria huraida ignem, aic hominum natura 
bonuni vfx cotfiprebendit; plutlmi auiera ad mala 
perpelranda prompti et idonei adnl. 

CelebriUs tlJa1 ibalitise multoa alficif ad sjmitem ρ 
rerum lubricarum affeclationcm. 

Haliiia facilius s6qaitar taalum , qaam impedi-
tar a bono, 

Facilius est ab initio ήόη cedere maliliae, et pri-
mura naacentem effugere, quatn impedlre el aupe-
rare progrtesam : quemadnrodem el lapidem ab 
initio appreliondere et reriurtc; quaai repeilera 
cum in maia eal. 

S. Chrytost. Hultum votupinift ma'Hia>, mtilltim 
auieni laboris sudorisque virittti conjunctum est. 
Ει q u r i u N i tibi gra:ia debcretur, atii quid merco-

viU 115 acciperea, uisi negoiUVfti casil laboriu-
6IHU ? Euiiiin inutlos ostendere pofcsem, <|ui natura 
iiiuheribiia miaceri oderaai. Illos^e temperaiUcs 

Περί τον fol ΒϋχοΛος ή «αχ/α, χαϊ δνσόριστος 
αρετή. 

6ΐαέλθ§τ« ίιλ τής στχνής πύλης, δτι πλατεία \ 
πύλη, χαλ ευρύχωρος ή δδδς ή Απάγουσα είς τήν 
Απώλεια ν. 

ΠΑοά παιίείά πρδς μεν τδ παρδν οό δοχεΙ χα-
ρας είναι, Αλλά λύπης · ύστερον δε χαρπδν είρη-
νιχδν τοίς δι' αυτής έγγεγνμνασμένοις άποδίδω-
σιν. 

ΤΕστιν δδδς, τ\ δοχεί παρά άνθρώποις δρθή είναι, 
τά δέ τελευταία αυτής έρχεται εις πυθμένα $δου. 

Όδδς αμαρτωλών ώμαλισμένη άπδ λίθων, χα\ ιπ' 
g έσχατου αυτής βόθρος δϋου. 

Τί τών αγαθών εύκολον; Τίς χαθεύδων τρδχαιον 
έστησεν; Τίς τρυφών χα\ καταυλούμενος τοίς τής 
καρτερίας στεφάνοις χατεχοσμήθη; Ούδελς μή δρα-
μών άνείλετο βραβείον· Πόνοι γεννώσι δόξαν, κά
ματοι δέ προξενούσι στεφάνους· 

Πολλολ πολλά συναθροίσαντες έκ νεότητος, «ερ\ 
τά μέσα τού βίου γενόμενοι, έπαναστάντων αύτοίς 
πειρασμών έκ* τών πνευμάτων της πονηρίας, ουχ 
ήνεγκαν τού χειμώνος τδ βάρος, διά τδ τήν κυδέρ-
νησιν αύτοίς μή παρείναι* άλλά πάντων εκείνων τήν 
ζημίαν ύπέμειναν. 

Αυσκατόρθωτος ή Αρετή, καλ ού μικροίς άλίσκε-
ται πόνοις. 

Σπάνιον ή τού αγαθού κτήσις καλ πρδσαντες, χάν 
C εί πολύ τδ μεθέλκον είη καλ προκαλούμενον. 

Πρόχειρον πράγμα ή μοχθηρία, χαλ ουδέν ούτω 
£$διον ώς τδ γενέσθαι κακόν· 

Τής αυτής έστι δυσχέρειας χαλ χτήσασθαι τι των 
αγαθών ούχ υπάρχον, χαλ κτηθέν διάσωσα σθαι* Λολ-
λάκις γάρ δ μέν σπουδή προσέλαβαν, Ραθυμία διέ-
φθειρεν, δ δέ βκνος άπώλεσεν, άνεχαλέσατο επιμέ
λεια. 

Κακίας £$ον μεταλαβεΐν, ή αρετής μεταδού-
να'ι. 

Δύσληπτον μέν τδ άγαθδν τή άνθρωπϊνή φύσει, 
ώσπερ χαλ τδ πύρ ύλη τή υγρότερα * έτοιμοι δέ 
πρδς του κακού έργάσίαν οί πλείστοι χαί επιτή
δειοι. 

Τδ έν χαχία περίβλεπτον πολλούς είς τδν δμοιον 
ζήλον τών εύολισθήτων έφέλχετάι· 

Πρόχειρον ή πονηρία τψ χαχψ μάλλον Ακολουθείς 
ή ύπδ τού κρείττονος άνακόπτεσθαι. 

Τ?ον γάρ άπ* αρχής μή ένδούναι κακίαν, χα\ 
προ ιού σαν διαφυγείν, ή προβαίνουσαν άνακόψαι, 
καλ φανήνάι ταύτης άνώτερον * ώσπερ κα>. «έτραν 
άπ' αρχής αίρήσαι χαλ χατασχείν, ή φερομένην 
άνώσασθαι. 

Πολλή μέν ηδονή τή κακία, πολύς δέ τ$ Αρετ̂  
συνέζευκται πόνος καλ ίδρώς. Καλ ποία σοι χάρις 
ήν; τίνα δ' avj έλαβες μ'ισδδν, εί μή έπ/πονον το 
πράγμα ήν; καλ γάρ πολλούς έχω δείξαι φύ«ι το 
μίγνενβαι γυναικ\ μισούνται. Τούτους ούν σώφρο
νος xo ) i^^v , ή στε^ανώσομενς ουδαμώς, ϊωφρ»* 
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συνη γάρ »<«ιν εγκράτεια, χαλ τδ μαχδμχνον «*-
ριγενεσθαι τών ηδονών. 

Πολλή πρδς τήν κακίαν έστλν ή ευκολία, και όξύ£-
jfcxo; έκΐ τδ χείρον ή φύσις. 

Κόπω πολλφ, χαλ μό/θω, καί ίδρώτι , κατορθ θύ
ται έν ήμίν ήθος χρησϊδν xxl εύκατάστατον - χαλ 
τά πολλφ μόχθω κατορθούμενα δυνατδν έν μι$ και
ρού 0oxj άπολέσαι. 

ΑΟΓΟΣ 
Περί εϋτνχίας καϊ δυστυχίας* 

(Αεί.τει τι ένταΰθα.) 

Μεγίστη γάρ επικουρία τοί, άτυχου σι μεταβολής 
έλϊΛς, καί τδ χρεί:τον έν οφθαλμοί ς χείμενον. 

Πληγή τοίς εύ φρονού;ι παίδευμα γίνεται, καί 
χρ<ίττων ευημερίας πολλάκις κακοπάθεια. 

Μεγίστη συμφορά άνθρώπω δυαπραγούντι καλ ή 
έρημία τού άνακτη σο μένου. 

Μέγα τω άτυχουντι φάρμαχον έλεος άπδ ψυχής 
εισφερόμενος · καλ τδ συναλγεϊν γνησίοις πολύ τι 
κουφίζεε τής συμφοράς. 

Ού μικρδν δέ καλ τ"> έν ευημερία γενομένους μή 
είς λήθην έμπεσείν τών εύεργετησάντων. 

βρήνει τδν άμαρτωλδν εύθηνούντα * τδ ξίφος γάρ 
αύτώ τής δίκης επιτείνεται. 

Πάντων σου τών πραγμάτων κατευοδουμένων, 
έχδέχου μεταβολή ν- χαλ πάλιν ποτέ ύπδ απροσδό
κητων συμφορών κύκλου μένος, φαντάζου τά χρηατά 
κι\ κρείττονα. 

Εύδαιμονίαν κτήσασθαι μέν, ούκ ευχερές * κτη-
θείσαν δέ μέχρι τέλους διάσωσα σθαι, πολλφ δυσχιρέ-
•τερον. 

Πάσα συμφορά κούφη έστλν άνδρ\ μή κούφψ. 

Ούτε τδν ά^^ωστούντα ή χρυσό που ς ωφελεί κλί
νη, ούτε τδν ανόητο ν ή επίσημος ευτυχία. 

Τοίς μέν νοσονσιν Ιατρούς, τοίς δ* άτυχούσι φί
λους δεί συ μπα ρε ίνα ι. 

Αί επιφανείς τύχαι, καθάπερ οί σφοδροί τών άνε
μων, μεγάλα ποιούσιν ναυάγια. 

Ώσπερ οί έν ευδία πλέοντες καλτά πρδς τδν χει
μώνα έχουσιν έτοιμα, ούτως οί έν ευτυχία φρονούν-
τες εύ καλ τά πρδς τήν άτνχίαν ήτοιμάκασι βοηθή
ματα. 

"Εοικενή τύχη φαύλω άγωνοθέτη. Πολλάκις γάρ 
τους μή νικήσαντας στ ε φανοί. 

Άτυχίαν κρύπτε, ίνα μή τους εχθρούς σου εύ-
φράνης. 

Νόμιζε μηδέν είναι τών Ανθρωπίνων βέβαιον ού
τω γάρ ούτε ευτυχών ίση περιχαρής, ούτε δυστυ
χών περίλυπος. 

Και κυβερνήτης άγαθδς ενίοτε ναυαγεί · καλ άνήρ 
σπουδαίος ατυχεί. 

Καλδν μ*ν έπλ εστίας φαίνεσθαι τδ πύρ λαμπρδν, 
έπ\ δέ τής ευτυχίας τδν νούν. 

Σωκράτης έρωτηθελς, τί λυπεί τούς αγαθούς, έφη· 
ι Ευτυχία πονηρών, ι 
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vocabimua ant corenabiinus ? Minime. Teaiperaa-
lia euiin eai conlinenlia et volaptalea pognando 
vintere. 

Gregor. Ny$$eni. Magna faciliiaa asl ad roaliliam, 
ei in dtteriora proclivia nalura derabiiur. 

ioan. Climacit. Labore roulio ei eudore mores 
boni cl recte eomposili iii uobis ef&ti*i>tur : ftari-
qtie polest at qaae muito labore praciare facia 
sunt, imo temporia momeuto perdautur, 

SERMO LXX [al. CXLYIII]. 
Dt fortuna bona el mala. 

Qtii in bona fortuua modum el dieciplmam non 
adbibet, haic et!am dotaitli coasolalio iwlla pro-
derit. 

fifaximum praraidium calamilosis esl viciasiludi-
nis spes, et melior siams ob ocalos positue.# 

Affiiclio prudenlibns discipiaa (li, itmelioresi 
iiilerdiini adversrtas prosperilate. 

Maxima caiaroitas esl homiui misero deslitui a 
qrre restituatur et recreelur. 

Magnum reniedioni est infortuirato misericordia 
ex animo collala: et siucera condoleatia multo le-
vioreni reddit calamitaiem. 

Non parum est si foriimaii facti nott obltviseantor 
illorum a qutbus affceti sunt benefieiis. 

Nili. Luge pcccatorera fortanaturo. fntentatur 
enim e» gladins judicti. 

Cum oinnes res tn« bene procedunt, exepecu 
inataiionem : et rnrsus alias inopinaiis nialis cir-
cumdatus, fautla et meiiora libi proniilte. 

Photii. Felicitatem acquirere non facile cs i : ac-
quisitam vero ad flnem asqae eervare molto diffl-
cHiua. 

Evagrii. Homini non levi quttvts calatTiitas levts 
eat. 

Ptutarcki. Nec sgrvm anreis pedibus sufftiltus 
grabaius juvat, nec slotidum laaignis prosperitas. 

ASgris raedicos, inforiunatis amicos adesse opor-
tet. 

Insignes fortuna?, sicul venii vcbemenles, infe-
rant niagna naufragia.? 

Ut qui coelo sereuo navigaat, instrumenla etiam 
\ adversus tempesiales in promptu babent: ita qui 

ln Ia3ta forluna recie sapiunl, praesidimn quoque 
adversus inforlunia comparaut. 

Foituna simub est malo certaminum praesidi. 
Nani saepeooronat illos qui non vicerunt. 

liiforlunium cela, ne gaudium parias inimicia 
luis. 

116 Itocralis. Nihfl in rebus humanis flrmutn 
esse cogites. Sic enim neque fortunaius nimium 
gaudebis, nec infortunalus trislabera nimium. 

Democriti. Eliam bonus gubemater aliquaa-
do naufrague fii, et vir industrius? infortoaatas. 

In foco ignem, in bona foruiiia mentem splende-
re pulchrum «sl. 

Socratis. Socratas iatcrrogatus qnid bonis viris 
molesium csset, dixit: Felicilas maloruui. 
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Vharicleie. Sfakt enim prosperfcas irtopiaata con- Α **λεί γάρ ευημερία 

Uinietiae facinora prolicere. 
Maschionii. Qaem fortoua cdnitiinelioaum reddfy 

is vapnlat ctiam a benignis. 
Demonactis. Ut mnsicae rudeg organis, eic indo-

d i fortuais accoramodare se nesciuni. 
Fugae tempus in beilo virum revera fortem 

declarat, inforiuuiuin vero prudeniem. 
Plmiorini. In laeia fortuna ne superbiae, ei iaopa 

ne dejitias animam. Foi innii vices forttter ferra 
acias. 

Alexander rex cum Diogenem in dalio dormicn-
lem vidissei, dixti : ( Dee$t aliqnid.) 

Avarus qdidam liaec verba protulit (I) : 
llalo foriunae guitam, quam doliam menie plenum. 
Nam ilHi abseate infortanaU roens esl. * Πρδς δντις άντέφησε τών φιλοφρόνων 

m 
ράλογός ύβρεως έργα πρ,. 

καλεί σθαι. 
"Ον ή τύχη προπηλακίζει, κάΛ παρ Α τών πράων 

ούτος μάστιγας ευρίσκει. 
Ούτε οί άμου σοι τοίς όργάνσις, ούτε οί Απαίδευτοι 

ταίς τύχαις δύνανται συναρμόσασδαι. 
Αείκνυσιν ή μεν τροπή τδν χατά Αλήθειαν άν-

δρείον, ή δέ Ατυχία τδν φρόνιμον. 
Ευτυχών μή δσο υπερήφανος, άπορη σας δε μή 

ταπεινού. Τάς μεταβολάς τής τύχης γενναίως έπί-
στααο φέρειν. 

Αλέξανδρος δ βασιλεύς, ίδών Αιογίνην χοιμώμενον 
έν πίθφ, Εφη* ΤΩ πίθε μεστέ φρενών. Ό δέ φιλόσο
φος άναστάς, Εφη · *β βασιλεύ μέγιστε, 

θέλω τύχης σταλαγμδν ή φρενών πίθον. 

Cuiquidamex prtideuiiae siudiosie respondit: 
Slilla mibi menlis potius obliagat, quam forlunas 

[inare. 
Deweirius. Demeirius illam qui sinislram forui-

uani ferre nequeal, na dextram quidem ferre possc 
dixil. 

Cypseli. In lasta forluna moderatua, in tristi pru-
dens esto. 

Docii bomines, qaemadmodum in palaeslra exer-
ciiaii, clei ceciderint, siatiin et cuai dcxteritaie 
quadam ab inforlunio resurgatt. 

Ad raustam navigatioaem guberaatoro et ?ento 
opus est, ad viUe leucilatem rero raiioua ct for-
tuna. 

hicrati*. Ralionis opera ceu bmii medici ia 
calaiuilale ioyocare oporlel. 

Smltus, bona forluna tanquam ebrieiate nimiuai 
fruens, siultior evadit. 

Forlunalorum aaiagonisia esl invidia. 
Qui memiait qatd l i i lioitio, nullura eveuientem 

casum «gre feret. 
Hieron interrogalus, qais felix eseet, dixit: < Qui 

corpore aaaus est, animo liberalis, et ingenio du-
cXU. i 

Romuln* dixit: c Quae nocent hominibas, vitam 
eoruin docent. Hulti euioi cum raiione fuiura prae-
videre non poasiut, patiendo res inlelligunt. > 

biodofi. Oportrt cnira non ex eveaiibus H 7 
bouos virofc judicare, sed ex animi proposilo. lllo-
rum enim domina eese forluna, bujas autcra ipsa 
vulunlas credilur. 

Felicioris ingonii eat inforlunia cutf dcxteriiale 
ferre, quam ingeiuem prosperhateiu regere pru-
denter. 

Libanii $ophitta. Galamilates eiiaio valde Jpru-
denlem saepe propalerunt vcrba aliqua stits indigaa 
moribus efferre. 

llona coirservare diflicilius est quam acquirere. 

ΤανΙς φρενών μοι μάλλον ή βυθδς τύχης. 
ΤΗς μή παρούσης, δύστυχου σιν αί φρένες. 

Δημήτριος τδν μή δυνάμενον φέρειν άτυχίαν μηί* 
ευτυχία ν έφη δύνασθαι. 

Ευτυχών μέτριος Τσθι, άτυχων δέ φρόνιμος. 

01 πεπαιδευμένοι χαθάπερ οί έχ παλαίστρας, χάν 
πέσωσι, ταχέως χαλ έπιδεξίως έχ της Ατυχίας εξ
ανίστανται. 

Είς μέν τδ εόπλοήσαι χυβερνήτου χαλ πνεύματος 
χρεία, είς δέ τδ εύδαιμονησαι λογισμού χαί τύχης. 

C 
Τδν λογισμδν ώσπερ ιατρδν άγαθδν έπιχαλείσΟαΐ 

δεί έν ατυχία βοηθόν. 
Ευτυχίας ώσπερ μέθης άφρων έπλ πλειον άπο̂  

λαύσας, ά νοητότερος γίνεται. 
Τών εύτυχούντων ανταγωνιστής δ φθόνος» 
Ό μεμνημένος τί έστιν άνθρωπος έπ' ουδέν τδν 

συμβαινόντων δυσχεράνει. 
Ίέρων έρωτηθελς, τίς ό ευδαίμων, έφη · ι Ό τδ 

μέν σώμα υγιής, τήν δέ ψυχήν εύπορος, τήν δε φύ
σιν εύπαίοεϋτος. ι 

ΊΡωμύλος έφη τά παθήματα τοίς άνθρώποις μα
θήματα είναι περλ τδν βίον. Πολλολ γάρ ού δυνάμε
νοι τψ λόγφ προορ$ν τδ μέλλον, τφ πάσχειν {σθον-
το τά πράγματα. 

^ Χρή γάρ ούχ έχ τών αποτελεσμάτων χρίνειν τους 
αγαθούς άνδρας, άλλ* έχ τής προαιρέσεως. Τού μέν 
γάρ ή τύχη κυρία, τού δ' ή προαίρεαις δοκιμάζε
ται. 

Εύτυχέστερον υπάρχει συμφοράς ένεγκείν έπιδε
ξίως ή τάς ευμεγέθεις ευημερίας έμφρόνως. 

Αί συμφοραλ κα\ τδν άγαν σώφρονα πολλάκις έςή-
γαγον άφείναί τι ^ήμα τών αυτού τρόπων άνάξιον. 

Τδ φυλάξασθαι τά αγαθά τού κτήσασθαι χαλεπώ-
τερον. 

(1)Gra3ca cuih Laiinis non concordani, ai teciiDaera Ulramque consalto deJimus, nam bac Djogcaem 
dixisse ausquam legilur. 
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ΑΟΓΟΣ ΟΑ'. Α 

Περϊ βίον ανωμαλίας. 
Αμήν, αμήν λέγω ύμϊν, ότι κλαύσετε κα\ θρηνή

σετε ύμείς, δ δ* κόσμος χαρήσεται, άλλ1 ή λύπη 
υμών είς χαράν γενήσεται. Έ γυνή δταν τίκτη, λύ-
πην Ιχει, δτι ήλθε ν ή ώρα αυτής · δταν δέ γέννηση 
τ* παιδίον, ούκ Ιτι μνημονεύει τής θλίψεως διά τήν 
jppav, οτ·. έγεν/ήθη Ανθρωπο; είς τδν κόσμον. 

ϊοίς πλουσίόις έν τω νύν αίώνι παράγγελλε, μή 
ύψηλοφρονείν· μηδέ ήλπικέναι ί τ \ πλούτου άδηλό-
τητος, άλλ* έν τφ βεφ τψ ζώντι. 

Φύσει- μεν ουδέν τών ανθρωπίνων βέβαιον* ουδέ 
όμαλον, ούδε αΟταρκες, άλλά κύκλος τις τών ημε
τέρων περιτρέχει πραγμάτων, άλλοτε άλλας έπλ 
μιάνς ημέρας πολλάκις, Ιστι δέ δτε καί ώρας, φέρων 1 
μεταβολάς* Καλ αύραις μάλλον 6στι£ πισιεύειν ούχ 
ίσταμίναις» κα\ νηδς ποντοπορούση; ίχνεσι, καί νυ-
χτδς άπατηλοίς όνείρασιν, ών πρδς ολίγον ή χάρις, 
χαλ δσα κατά ψάμμον παίδες τυποΰσι παίζοντες, ή 
ανθρώπων ευημερίας· 

Νεχρών αχρηστότερα τά λαμπρά τού παρόντος 
βίου. 

Έν τή εύοία ών τού βίου, έκδίχου ποτέ καλ χει
μώνα πραγμάτων. . 

Τδ περ\ τά φαινόμενα τήν σπουδήν έχειν ίδιον 
έστι τοίς μηδ^μίαν τού μέλλοντος αιώνος έαυτοίς 
οχοτιθεμένοις ελπίδα. 

Μή έξαπατάτω ημάς έν τψ κόσμψ τούτψ περιφα
νή καί λαμπρά δεικνύμενα πράγματα. Παρέρχεται 
γαρ πάντως, καί ουδέν τών φαινομένων στάσιμο ν. * 

Πάντων σου τών πραγμάτων κατευοόουμένων, έκ-
ίεχου κα\ ζημία ν. 

Πολλοί μέν έπλ τοίς άμείνοσιν άλγούσι, πολλοί δέ 
και έπ\ τοίς χεΐροσι χαίρουσι · πόσοι μέν γάρ πλου-
τοΰντες άχθονται; πόσοι δέ πενόμενοι ήδονται; Άλ
λους κάλλος καλ ισχύς έβλαψεν * άλλους αίσχος καλ 
ασθένεια ωφέλησε ν. Έτεροι τήν είρήνην πρδ τού 
πολέμου τιμώσΐν έτεροι πολεμείν μάλλον ή είρήνην 
έθέλουσι. Τί δ' ούκ άελ τυραννούντές τίνες δλοφύρον-
ται; Καί τδ μέγιστον, πλείστοι μέν δσοι άηδώς 
ζώσι, πλείστοι δέ ήόέως άποθνήσκουσι. 

Ταυτόν έστιν έπλ ευτυχία μέγα φρονείν, καλ έπλ 
όλισθηράς δδού σταδιοδρομείν. 

'Εοικεν ό βίος θεάτρψ * οί πολλάκις χείριστοι τδν 
χα/λιστον έν έαυτοίς κατέχουσι τόπον. 

Ταίς τών καιρών μεταβολαίς και οί σφόδρα δυνα
τόν τών ασθενέστερων ενδιείς γίνονται. 

Άνθρωπο; ών μέμνησο τής κοινής τύχης. 

θνητός πεφυκώς, τά οπίσω πειρώ βλέπειν. 

Βέβαιον ουδέν έστιν έν θνητψ γένει·· 
Βιοί γάρ ούδελς δν προαιρείται τρόπον. 

ΑΟΓΟΣ ΟΒ'. 
Πεοϊ Λύπης καϊ άθνμέας. 

Μακάριοι οί πενθούντες, δτι αυτοί παρακληθή-
σονται. 

t). ίψιν *ς*τε έν τψ κόσμψ. 
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SERMOLXXI [a/.CXLVHJ. 

De vitas inuequalilale. 
Joan. xvi. Amen, araen»jdico vobis, plorabiiis et 

inmentabimini vo«, mundus autem gaudebit, scd 
trisiilia vesira iu gaudium vertelur. Mulier cum 
parii, dolorem babet, quia veuit bora ejus. Cum 
autein peperii pueruin, jam non meaiinil anxie-
laiis, propierea quod gaudeal bominem esse ua-
tum iu muado. 

/ tim. VL . His quisunldiviies iupraseali saeculo, 
prxcipe ne elaio siui animo, neque spem poiaut 
ia divitiis incertis, sed in Deo vivbnle. 

Theologi. Nalura quideia nihil ex rebiis liumanis 
conslansest, ncc sibi aequalie, oec per se sufliciejis, 
sed circulus qutdam reiuni nostraraiii volviiur, 
alias aique alias in uuo dic saspius, inlerdufn etiam 
bora una mutalioncs ;>lTerens, El polius licei cro-
\\vre insiabilibus venlis, et navis mare sulcanlis 
vesligiis, ei noctis fraudnlenltt somniis quoruia 
b«evis o.si gralia, el quascunque in arena pueri per 
iinluui eiljngunt, qiiam bominum prospcritali. 

S. Cshryto&i. Quae in proesenii vila splendere vi-
dentar, iiiuitlia suat defunriis. 

Cumlianqulllain degisvitam, exspectcs olim loai-
pesiaiiin tuis rcbus adfore. 

Gregor. Nysteni. Praesculibus rebus invigilare, 
propriuin est illis qui nuilam fmuri saculi spein 
sibi promillunt. 

iVt/i. Ne decipiant nosres illa?, quaein hoc muti-
do celebres ac splendidae videnlur. Oinnino enini 

' pnvtcreuni, el nibil ex apparentibas siabilc cat. 
C.im libi onioia negoiia tua bene auiceduut, ex-

spoci«s quoque jacluraio. 
Dhuis ROM. Muhi in meiiore slalu dolent, mui-

ti ia drleriore gaudcnl. .Quoi eaim diviies angim-
tur l quoi vero paupcres iasianlur 1 Aliis obfuii for 
nia et robur : aliis dciormilas etinOrmilas profutl. 
Suiu qui pacem prae bello colant, alii bellum pai-i 
prieferuuu Ao non semper fere iu lyraanide conslr-
iuli babeal quod lan>eole«Uur? Et quod maxiinum 
I18 e s l > plurimi quidera moleste vivuat, pluriim 
vero libenter morlunlar. 

Idem esi in secunda forlana aitem sapore, <H ia 
lubrica via cursu conleadere. 

) Aristenymi. Yita sioiiiis est ibealro : qoare pcs-
simi sa?pe pritnartuui in eo locam obiinent. 

Democriti. Temporum inutaiio facii ul etiaei 
valde potenles inflrmloribus iadigeant. 

Hippoilwontis. Homo cuin sis, meonor earo fana-
n;e connnunis. 

Enripidis. Morlalis naius, Cura vidara qu* ic 
[sequuniar» 

W 1 est coasians in genere inot tali. 
Meuio eiMmvivil quo desideral modo. 

SERMO LXXIl [al. GXLIVj. 
t De tristilia et mcerore. 

Matth. v. Beaiiqui lugenl, quoaiam ipsi «ou&(H 
laiionem accipient. 

Afliiciioiieai babebitie iu inuudo. 

file:////vre
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Aposi. Qurt esl qui mc exhilarcl, nisi qui Hiubsiia Α Τίς έστιν δ εύφραίνων με, 

m 
ii μή δ λυ πού μένος εξ 

per nic atficiuir? 
Proo. χχν. Ut vestem linea, et Hgtiani leredo, 

Ua cor viri trislitia ltrdil. 
Eccli. xxxvin. Α IrislUia mors coittingit, el tri-

stilia cordis delnlitabit vires. 
Colloquium cuni aliis eodem aiiimo affeclis om-

nem solafur niocroncm. 
S. Basilii. llrc IgUur est prudens gnbcrnalor, qtii 

ut eonjicit rem proposilam decere, conlingeniia 
quxqae disponit, simUis ipsc sibl tnaiieiis perpelao, 
tiec iHtalus ia hetilia, ncque dtjeclus in calamilale. 

Theologi. Coroinumo el socielas luciug solatio est 
doieuti. 

Tristltia aliquando tnelior e&t voluplate, cl moe-
giilia panegyri, el lacrym» laudabilcs inhonesto 
risu. 

Magnum enira remedium feriur a condoleniibas. 
Naui qui apquali affectioae laboranl, plus solatii 
patientibus exbibent. 

Affliciio etiam quandoque bontim est pharmacuin 
ad Salnlcm. 

-S. Chrytost. Moerendl lempua est, non cum niaie 
afficiainr, scd curo inale agimug. 

Moeroris exccssua a nalurali menle gspiu* extur-
bans aiittttam gubmergere golel, et ad omuia bona 
inutilem reddere. 

Trigtiiia hi mullos divisa minus cruciat patien-C 
lein. 

Medicoram Alii dicuni (l)quod eiiam in quodam 
atomacbi affeclu Inteitipeativa m&glilia coniingat. 
Ati non idem tiobis cvenire probabtle esi, CUIII dolc-
niug, ei dolendi causam negcitmts? 

Ne crucierourergoiDafflictionibus. ged oremusne 
fiicidamu3 in leiualioitetu, insiaiuem vero susci-
ptamus. Sic eaira el prarseniia peccaia delemus, 
« t ai quid jastiliae babeaius, illam quoque reddi-
ftuus illustriorcm. 119 Argmuenlo esl lobv qui 
Uiagis claruii in teniaiione. 

Nihil aeque splendidos etsiuulaiione dignos red-
*Jitt et iafiniiis boais iinplei, ac inulue teiitationes, 
ρ rieula, tabores, inaroreg, iusidiae perpetue, el 
ab illis struct», a qutbus miaime eponebat, alque 
Ixc oronia aiqao ci benigno animo ferre. 

AfllLtbmein bafeebilig iu muudo, inqitil Cbriatiig; 
magis igilur doleuduai esset, si nos id tenipus de-
liciis el olto tribaeremas, quod Curislue aJHictio-
uis futurnm pra?dixil. 

Vhoiiu Sola similes axtticlus experlorum collo-
quia moereutibus iluul solalia. 

Per aifltclionem boaa paranlur bomiaibug, uiala 
vero per inaneia gloriam el volnpiaiem. 

Qui ab bominibtis hijuriam patilur, cfftigii pcc-
cata cl parem aiflictioni opeiu consequiiur. 

Qji luaudalum perfecii, lentaiioucui super eo 

έμού; 
"Ωσπερ σής ίματίω, χα\ σκώληξ ξύλω, ούτως λύ

πη Ανδρδς βλάπτει χαρδίαν. 
Άπδ λύπη: έκβαίνει ΘΑνατΟς* χαλ λύπη χιρβίας 

κάμψη Ισχύ ν. 
Πάσης λύπης παρηγορία ή ποδς τούς όμσψύχον; 

εστίν ομιλία. 
Ούτος ούν έστιν δ νοήμων κυβερνήτης, δ έστσχι· 

σμένως τής υποκείμενης φύσεως μεταχειριζόμενο; 
τά συμπίπτοντα, χ ι 1 όμοιος άει αυτός έαυτω διαμέ
νων, μήτε έπαιρδμενος έν ταίς εύΟυμίαι:, μήτε κα
ταπίπτων έν ταίς συμφοραίς. 

Φέρει παραμυθίχν όδυνωμένψ κοινωνία των στε-
g ναγμων. 

"Εστι ποτέ ηδονής λύπη τιμωτέρα, καλ καιήφεια 
ττανηγύρεως, καλ γέλωτος ού καλού δάχρυον επαι
νετών. 

Μέγα γάρ τδ πα ρ λ τών Αλγούντων φάρμαχον · οί 
γάρ τδ ίσον τοΰ πάθους έχοντες πλέον είσιν είς na-
ραμυΟίαν τοίς πάσχουσιν. 

Τϊστι γάρ δτε καλ τούτο φάρμακον άγαΟ',ν είς σω
τηρίαν ή Ολίψις. 

Καιρδς άΟυμίας ούχ δταν πάσχωμεν κακώς, αλλ* 
δταν ίρώμεν κακώς. 

*Η υπερβολή τής άθυμία; οίδε καλ τών κατέ φύ
σιν πολλάκις έκβάλλουσα φρενών ύποβρύχιον ποιείν 
τήν ψυχήν, καλ πρδς άπαντα άχρηστον έργάζεσΟιι 
τά καλά. 

*Η λύπη είς πολλούς διαμεριζομένη μετριώτερον 
δάκνει τδν πάσχοντα. 

"Ιατρών λέγουσι παίδες, δτι καλ παρά στομά/ου 
κατασκευήν άκαιροι γίνονται λύπαι. "Η ουχί κα\ πιρ' 
ήμίν τούτο συμπίπτει ν είκδς, δταν άλγώμεν,κα\ μή 
είδώμεν τής λύπης τήν ύπύθεσιν; 

Μή το{νυν άλύωμεν έν ταϊς θλίψε σιν, άλλ* εύχώ 
μεθα μή είσελθείν είς πειρασμδν, έπιστάντα δε δε-
χώμεθα. Τά τε γάρ δντα αμαρτήματα άποτιθέμεθα, 
είδε τινα δικαιοσύνην Ιχωμεν, κάκείνην λαμπροτέ 
ραν έργαζόμεθα - κα\ δείχνυσιν Ίώβ, τότε μειζόνως 
διαλάμψας. 

Ουδέν γάρ ούτω λαμπρούς ποιεί χα\ ζηλωτούς καλ 
μυρίων έμπίπλησιν αγαθών, ώς πειρασμών πλήθες, 
χαί κίνδυνο:, κά\ πόνοι, καί άθυμίζι, καί τδ βιηνε· 
κώς έπιβουλεύεσθαι, καλ παρ* ών ουδαμώς έχρήν, 
καλ πράως άπαντα φέρειν. 

βλίψιν έξετε έν τ φ κόσμω, δ Χριστός φησιν. OJX-
ούν τότε μάλλον άλγείν έχρήν, εί δν προεϊπεν ό 
Χρ',στδς θλίψεως είναι χρόνον, τούτον έποιούμεΟε 
τρυφής και αναπαύσεως καιρόν. 

Μόναι τών δμο:οπαθών όμιλίαι τοίς άθυμουειν 
ευρίσκονται παρηγορία ι. 

Διά θλίψεως τά αγαθά τοίς άνθρώποις ήτοίματται, 
ομοίως κα\ τά κακά διά κενοδοξίας καλ ηδονής. 

Έκφεύγει αμαρτίας, ό παρά ανθρώπων αδικούμε
νος, χαί δμοίαν τής θλίψεως ευρίσκει άντίληψιν. 

Ό ποιήσας έντολήν έκδεχέσθω τδν υπέρ αυτής 

(1) Videiur de liypocliondriaco a/feclu accipiendum. 
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πειρχσμόν. Ή γάρ είς Χριστδν αγάπη δι' εναντίων 
δοκιμάζεται. 

Φεύγε πειρασμδν δι' υπομονής χαλ δεήσεως * εί δε 
έχτδς τούτων αντιτάσσει, περισσοτέρως επέρχεται. 

Ή άνεσις, χα\ ή άμεριμνία, χαί ή άνά πα υ σι ς, 
χιυνούσι χα\ διαχέουσι τήν ψυχήν. Οί δε πειρασμολ 
σοσφίγγουσιν αυτήν, καλ ένούσι τψ Θεψ, ώς λέγει δ 
προφήτης · ι Κύριε, έν θλίψει έμνήσθημέν σου. > 

Όδδν μέν τήν λέιοτάτην εκλέγεσθαι χρή, βίον δέ 
τον χλυπότατον. 

Έπενδύεσθαι δεί τψ μέν θώραχι χιτώνα, τή δέ 
λόπη νουν. 

Σωκράτης ερωτηθείς, τί λυπεί τούς άγαθου;, εΤ-
«ν · Ευτυχία πονηρών. 

*0 αύτδς έρωτηθελς, πώς άν τις άλυπος διάγοι, 
Τούτο αδύνατον, εΐπεν · οδ γάρ έστι πδλιν ή οίκίαν 
οίχούντα κα\ άνθρώποιςδμιλ'.θντα μή λυπεϊσΟαίν 

Τούτο γαρ ίδιον # τών οφθαλμών, έν τοις μεγάλο ι ς 
χαχοις τδ μή έκχέ·ιν δάκρυον έν δε ταίς μετρίαις 
συμφοραίς άφθόνως τά δάκρυα κατανοεί ν. 

Πολλάκις γάρ τδ χαράς υπερβάλλον είς άλγεινδν 
«εριίστησιν Χα\ τής ηδονής τδάμετρόν Ιπίσπαστον 
λύπην έγέννησεν. 

Έπεσθαι τοίς τερπνοίς είωθε τά λυπηρά. 
Εί τις πλείστα τών αγαθών κεκτημένος, μετά τού 

λυπείσθαι διάγει τδν βίον, απάντων άν είη και τών 
Ιντων καλ των έσομένων άθλιώτατος. 

Τούς άφρονας ό χρόνος, τους δέ φρονίμου ς δ λό
γος τής λύπης άπαλλάττει. 

Ευγνώμων ό μή λυπούμένος έφ* οίς μή Ιχει, άλ
λά χαίρων έν οΤς έχει. 

Επίκτητος έρωτηίελς, πώς άν τις τδν έχθρδν λυ-
ήί,οη,έ'ΐη* Έαυτδν παρασκευάζων βέλτιστα πράτ-
τειν. 

Ουδείς άλΰπως τδν βίον διήγαγεν, άνθρωπος ών, 
&ύδ* άχρι τέλους I μείνε ν ευτυχών. 

Ο jx έστιν εδρείν βίον άλυπον έν σύσενί. 

AoroS ΟΓ. 

Περί σιωπής χαϊ άπο^ήζοτ. 
ΐίάν 0ήμα άργδν δ έάν λαλήσω σι ν οί άνθρωποι, 

άποδώσουσι περλ αυτού λόγον έν ήμερα κρίσεως. 
"Εστω πάς άνθρωπος τάχος είς τδ άχούσαι, χαλ 

βραδύς είς τδ λαλήσαι. 
Ό ς φυλάσσει τδ εαυτού στόμα, διατηρεί έχ Ολί-

ψεως τήν ψυχήν αύτου. 
Άντιλογίαν πρχ&νει σιγηρδς, αγαπών δέ ζωήν 

αυτού, φείδεται στόματος αυτού. 
Μισών λαλιάν, έλαττούται κακία. 
Αγαθά έκκεχυμένα έπι στόματι κεκλεισμένφ. 
Ό σιγηρδς καί νοήμων τιμής άξιωθήσεται. 
Χοφία κεκρυμμένη χαλ Οησαυρδς αφανής, τίς 

ωφέλεια έν άμφοτέροις ; 
Έστιν έλεγχος, κάλ ούκ έστιν ωραίος. Κα\ έστι 

τις σιγών, χαλ ευρισκόμενος σοφός. 

I S I . S E R M O L X X I I . flfo 
exgpectet. Dileclio enim erga Chrigium per con^ 
iparia probatur. 

Fuge tenlationem paiieulia el oratione : gin abg-
que his pragidiig le opponas, vehematitius iava-
dll. 

Dorotheu Remtssio, incuria et qaies laxam et 
dissolutam redduat ariimaro; ttntationea veru 
consiiingunteam, el uniunt Deo, ut inqmt propheia 
big verbis: « Donilne,in alBictione memininiustui. t 

PluiurchiXx^ quidem eligenda planissiina, viu 
vero tranqaillisgima. 

Tlioraci tonicaro, Irigiitiae vero mentem el ra* 
tionem inlroilucere opohet. 

Socratea interrogatug quid bonig inolealui» esact, 
dlxit: Prost>eriias improborum. 

Idem inierrogalus quomodo quis vitani tristitia va* 
ettam degerei, respondil: Hoc flcri non potest. Naui 
qui in civitale aul familia babitat, et cum bomini-
bus con%ersalup, non potest non aliquandu tristari. 

Leucippi, lloc enim proprium egt oculis, ui ίιι 
magnia laalis lacrymas ιιοα effmidant, in medio-
cribas auiem calamilalibus abunde lacrymeuiur. 

Coricii. (uimoderatum gauduiui saepius ex ι iu 
doloreoi: ei iimuodica volupias accersi:am sibi 
irisliiiam producit. 

MoschionU. Trislitta ecqui golet voluptarem. 
Theopempii.Si quig pluriroaa opes possidens cuin 

tristiita viiam Irangigit, is cerie fuerit oinnium 
qui siint quique foturi sunl bominum niisei rimuj. 

EptcfeaMngipientea lempas, sapiemes auleai ra-
tio moerore liberat. 

Sapit qbi non tristatur propler absentia, sed 
gaudet pr*geaiibug. 

Epicletug interrogalns quomodo qu:a boati dolo* 
rem excilare poeset, dixit : 120 ita com» 
paret seipsuni, ui optima quaeque facial. 

Poiidippi. Nullus bomiaam gine irislilia viiant 
irangegit, nequa fortunatug adilnem uiquo maneiu 

Euriptdh. Non eet in qaoqtiam repering vatuaal 
tristiua vitann 

SEftMO LXXIIl [at. XClll]. 
De iilenlio et arcanii. 

Matth. xii. De oroni verbo olioso quod locuil 
fuerinl homines, in die judicii raiionetti reddent. 

Jacob. Oinnis bomo sit ceier ad audieadam, el 
tanlus ad ljqtienduin. 

Prov. xxi. Qui oe guuin cusiodlt, ab affiiciione 
gervai aniinani suam. 

Tacilus lenii t;aniealionem : ei qui diligit vium 
suam parcil ori suo. 

Qui loqaactiaiam odil, maliriam miiniit. 
Eccli. xxx. Effuga bona suitt in ore clauso. 
Ibid* xxi. Tacilaa et prudens cril in prclio. 
Ibid. xti. Saptenlia abscondiia el ibtigauras U -

letis, quid juvaiu? 
Ibid. xx. Esl cmn mininic .-ii speciosa repre« 

bciiiio, et eal cum quis sapieuler laceai. 
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Tltfolog*. Si quid babcs silcnlio melius loqucrc : Α Φθέγγου μέν, εί τι κρείττον σιωπής Ιχεις «αγάπα 

diligas auiem tacilurniialcin, ubi silenlium scruio 
ui praesiat. 

lilis dicendi Jiberias concedenda esi, quorum 
modeatus ac vere niundus, el compositus et ao-
brius esi sermo. 

Non jucuada est fidelibus loquaciias, et sGrmo-
nis conieaiio. Sufllcit enim eis vel unua opposiius. 

Melior esi cum ratione tardilas iaconsiderata 
ccleriiaie. 

IIoc eiiam tatitarnitatis lncruon est, quod non 
©ptis babcai mnlliiudini respondere. 

Silenifiim pro conseasu iiaberi docetur aliam 
jHOverbia. 

S. Dionysii. Aul melius aliquid dic eilentio, aut 
aile. 

Sexti. Yir sapiena ci silens Deurn colil, et cau-
sam scit cur sileat. 

Seniorum. Silere quam loqui malis. Silenlium 
ttum colligil, .loculio dispergit. 

l*r« omnibus pnvcepiis Deus elcgil taciturnila-
tem; scripium est enim : ι Quem respiciam nisi 
bainilem ct lacitum? ι 

Qui cupil salvari, sequaiur inopSam et eilenlium. 
Vluiarchu Nemini dixeris quod taceri vis. Quo-

laodo enim ab alio poslulabis silenlii fidem, quam 
tulc libi aon pracstitisti t 

Tacere non soluro sitim aufert, ut inquil Hip-
pocrales, sed iriatiiiam quoque ei dolorem. 

Sileaiii iicmincm, seriuoui* plurimos pceaituit. 

Taciiurnitas ubique loiuni ornamenturo cat Ju-
veni. 

121 Q"t n o n s c l t t a c e r e » l °Q u t e t 5 a m n^cif. 
ArUtoieL Arisioieles inlerrogalus, quamobrem 

cura alios doceret loqui, tpse taceret, dixit: Nampe 
cos quidem ipsa non scindit, cullros autem acuit. 

Ilominis irnprobi sieut laciti canis sileatiam 
magis quam seraionem cavere oportet. 

Idem inierrogahis a quodam quis arcanum aet* 
roonem coiuinere posset, dixit: Qui carbonem quo-
que igtitlum lingua iciiucre polesi. 

Thcophraslus peripateiicus in convivio juvenem D 
qucmdam tachum videns, di i i l : Si rudis quidem 
tnm sis laces, sopis ; si vero doctus, insipienier 
laccs» 

VhartHs. Linguaai primis ubiqiie moderari co-
fneria. 

Quod et seni ei juveni decorum est. 
Quod facturus es ne dixeris ; nam si non succe-

dai, irrideberis. 
Lycurgi. Lycurgns inicrrogami cur bceviloquio 

studereni Laccdaemonii, dizit: Quoniaai sileniio 
vicinum esl. 

Simonidis. Simonidcs diccbal nunquarn se poe-
niiuisse silcuiii, sermonis autem ssepiua. 

δέ ήσυχίαν, ένθα χρείττον λόγου τδ σιωπών. 

Τήν έν λδγοις έλευβερίαν έχειν δεί τοβς μετρίους 
έν λόγφ, κα\ ώς αληθώς κοσμίους χαλ σώφρονα;. 

Ούχ ήίύ τοίς ιτλστοίς Αδολεσχία, χαλ λόγων άντί-
θεσις. Αρκεί γάρ χαλ είς αντικείμενος^ 

Κρείσσον λελογισμένη βράδυτής τάχους απερί
σκεπτου/ 

Καλ τούτο κέρδος τής σιωπής, τδ «οίς πολλοί; 
μηδέ άποκρίνεσθαι. 

Τήν σιωπήν συγκατάθεσιν είναι διδάσκει κα\ ή 
παροιμία. 

"Η λέγε σιγής τι κρείττΟν, ή σιγήν έχε. 

Σοφδς άνήρ χαλ σιγών τδν βεδν τιμ£, είοώς χα\ 
βιά τί σιγ$. 

*Αγάπα τδ σιγάν δπέρ τδ λαλείν, Έ σιωπή γάρ 
θησαυρίζει, τδ βέ λαλείν διασκορπίζει. 

Πρδ πασών τών εντολών τήν ήσυχίανt έξαλέξατο 
δ Θεός. Γέγραπται γάρ · t Έπί τίνα επιβλέψω 
άλλ* ή έπι τδν ταπεινδν και ήσύχιον ; ι 

Ό θέλων σωθήναι διωξάτω τήν άκτημοσύνην καί 
τήν σιωπήν. 

Όπερ άν σιωπάσθαι βούλη, μηδενλ' είπης. *Β 
πώς παρά τίνος απαιτήσεις τδ πιστδν τής σιωπή;, 
δ μή παρέσχες σεαυτψ ; 

Τδ σιωπών ού μόνον άδιψον, ώς φησιν Τπποχρα» 
g της, άλλά καί άλυπον χαλ άνώδυνον. 

Σιωπή σας μέν οΰΙεΛς μετενόησε, λαλήσαντες δλ 
παμπληθείς. 

Πανταχού τψ νέψ κόσμος ασφαλής έστιν ή σιωαή. 

Ό μή είδώς σιωπάν ούχ οΤδε λέγεσβαι, 
•Αριστοτέλης έρωτηθελς,, ΑιΑ ποία* αίτίαν του; 

άλλους διδάσκων λέγειν, αύτδς σιωπάς, έφη · Καλ 
γάρ ή άχόνη αυτή μέν ού τέμνει, τά δέ ξίφη δξέα 
ποιεί. 

Φαύλου Ανδρδς, καθάπερ κυνδς σιγηρού, δεί τήν 
σιγήν ή τήν φωνήν εύλαβείσθαι. 

Ό αύτδς έρωτηθελς ύπό τίνος, τίς χατασχείν fij 
ναται λόγον άπό^ητον, έφη · Όστις κα\ διάπυρ'.ν 
άνθρακα x.fj γλώσση κατασχείν δυνήσεται. 

Θεόφραστος δ περιπατητικδς, έν συμποσίφνεανί-
σκον τινά βλέπων ή συ χ ία ν έχοντα, εΐπεν · Εί μεν 
απαίδευτος ών σιωπά:, πεπαιδευμένος ύπάρχ«»ς· 
εί δέ πεπαιδευμένος, άπαιδεύτως σιωπάς. 
Γλώσσης μάλιστα πανταχού πειρώ χρατείν, 

"Ο καλ γέροντι κα\ νέψ τιμήν φέρει. 
Ό μέλλει; ποιείν, μή λέγ· · αποτυχών γάρ κα-

ταγελασθήση. 
Αυχοΰργός πρδς τδν είπόντα, διά τί Λακεδαιμό

νιοι τήν βραχυλογίαν άσκοΰσιν, είπεν· Ότι εγγύς 
έστι τού σιγ$>, 

Σιμωνίδης μηδέποτε μέν αύτψ ίλεγε μεταμελήσ» 
σιγ',σαντι, φθ5γς>μένψ δε πολλάκις. 
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*fiv Ακοσμος ό βίος, τούτοις ή σιωπή μέγιστος 

κόσμος. 
Δημοσθένης, μειραχίου πσρά ποτον πολλά ληρούν-

τος χα\ μή βουλομένου σιώπησα ι, Metpaxiov, ·Ιπβ, 
ττώς παρ* οδ έμαθες λαλείν, παρ1 αύτου σιωπ$ν ούχ 
έμαθις ; 

Όνειδίζοντος αύτφ τινο δτι στόμα δυσώδες εΐχε * 
Πολλά γάρ, εΐπεν, αύτψ τών άπο^ήτων έγχατεαάπη. 

ΛΟΓΟΣ ΟΔ\ 
(J$pl χοΛυΛόγωτ καϊ ταχυΛόγωτ, καϊ έκφερομυ-

βούττωτ μυστήρια. 
Ό τά πολλά λέγων χαλ άνταχούσεται. Μή πόλος 

έν £ήμασι γίνου. Μέχρι τίνος ού σιωπήσεις; Έ λ 
αχες, (να χαλ αύτολ λαλήσωμεν. Αιά τί ώσπερ τετρά
ποδα έσιωπήσαμεν εναντίον σου; 

Άνήρ γλωσσώδης ού χατευθυνθήοεται έπλ τής γής. 
Έχουσας λόγον, συναποθανέτω σοι. 
Μή ίσθι ταχύς έν λόγοις, χαλ μή συμπαρεχτείνη 

πένης ών πλουσίψ, μηδέ ζήτει τών σοφών εΤναι σο-
φώτερος. 

Έχ πολυλογίας ούχ έχφεύξη Αμαρτίαν. 
Έάν έξελχύσης λόγον, έξελχύσονται κρίσεις χαλ 

μάχαι. 
Έστιν έλεγχος, χαλ ούκ έστιν ωραίος * καί έστ.ι 

τις σιγών, χαλ ευρισκόμενος σοφός. 
Ός αποκρίνεται πρλν άκούσαι, άφρονύνη αύτψ 

έστι χα\ δνειδος. 
01 απαίδευτοι ακρατείς γ/ώσση. 
Έάν ί>ης άνδρα ταχύν έν λόγοις, γίνωσχε δτι ελ

πίδα έχει μάλλον ό άφρων αυτού. 
*0 άφρων πληθύνει λόγους* ό πλεονάζων έν λόγφ 

μισηθήσεται. 
Φω?ή άφρονος έν πλήθει λόγων. 

Μή γίνου ταχύς έν λόγφ σου, μηδέ νωθρδς χαι 
παρειμένος έν λόγοις σου. 

Χείλη πολυλάλων τά ούχ αυτών διηγήσονται. 

Ό θέλων ζωήν χαλ αγαπών ημέρας ίδείν άγαθάς 
παυσάσθω τήν γλώσσαν άπδ χακού, καί χείλη του 
μή λαλήσαι (όλον, έχχλινάτω άπδ κακού, καλ ποιη-
σάτω άγαθδν, ζητησάτω είρήνην, κα\ διωξάτω 
αυτήν. 

Κόρος λόγου πολέμιος άκοαίς, ώς υπερβάλλουσα ] 
τροφή σώμασιν. 

Όλισθος άνθρώποις γλώσσα μή λόγφ κυβερνώ
μενη. 

Φαινομένων έργων «εριττόν έστι μακρολογία. 

Λόγος Απλώς προενεχθελς ολόκληρους πολλάκις 
οίκους Ανέτρεψε, καλ ψυχάς απώλεσε καλ κατ έδυσε. 
Καί τών μέν χρημάτων τήν ζημίαν πάλιν Ινι λα
βείν λόγον δέ έκπηδήσαντα άπαξ άνακτήσασθαι 
πάλιν ούχ ίνι. 

Τά λοιπά τών αμαρτημάτων καλ λόγου κα\ πραγ
μάτων καλ τής έξωθεν συνεργείας πρδς τδ γενέ
σθαι δέονται. Ή δέ τού λόγου φύσις κατεξουσίαν 
ljz\ τδ πλημμελείν. 

RS I. SERMO L X X I V . m 
{ Qtiorum indecora vita est, illis maximum dccue 

esi aifcniium. 
Demotthenii. Demoslbenes, cum adolegceas qui-

dam inicr pocula mulias nugaa effntirei, ei lacere 
nollet: Α lolescens, dixit, quomodo non didieisti 
lacere ab illo, a quo didicisii loqui ? 

Gum objicerei ei quidam oris feloreni; Mulla 
eniin, d i i i i , secreta in eo compuirueruaU 

SERMO LXXIV [o/. XCVl ]. 
De muliiloquig n fettinate loquenlibui, et areana 

efferenlibui. 
Job xi. Qui multa dicit, iile viciswm audiet. Ne 

sis tnullus in verbia. Qoousqna nori tacebis ? Taca 
ul ei ipsi loquamur. Cur veluii quadrupedes lacebi-

! mus coram te ? 
David. Vir linguax uon fortuaatus crit in lerra. 
Solomou. Audivisii serroonem, commoriatur libi. 
Ne aiaceler in verbis, el iw, pauper cum aiat con-

leadas curo divite, oeque sapienlior sapieuiibus 
esae quaerae. 

Per muliiloquiam non eflugieapeecatum. 
Si prolraieria sermoaem, conlenliones et pugn» 

proirahenlur. 
Eccti. xx. Esi cum roinime ail speciosa reprc-

bensio, ei esl cum qnis sapienler laceai. 
Prov. XVIII. Qui respondel priusquam audierit, 

iasipieniia el dedecore nolatur. 
Iniperili lingnam coulinere ncsciunt. 
122 Si videris hominem loquendo vdocem, 

scias plua spei esse slulio qaam ipsi. 
Iasipiens muhiplicat verba; qui abundat verbis 

habebilur odio. 
Eecli. Sermo ineipientls iu mukitudine verbo-

rqm esl. 
Ne sis praeceps in sermone luo, neque piger et 

remissus in vcrbis tuis. 
Labia loquacium nibil ad se [periineutia loquen-

tar. 
I Petr. ψ. Qui desiderat vitam, et bonos dies 

videre cupit, prohibeat linguam a malo, et labia sua 
iie loquaaiur fraudem; declinel a malo, et faciai 
bonum ; quaeral pacem et sectetar eam. 

Theologi. SalieUa aermonia iniinica est auribua, 
ut Qimiuin aljmentum corporibus. 

Liagua non guberaaU ratloae subveriil bomU 
nes. 

Cum res ipeae appareni, superflua eat seraioata 
prnlixitas. 

S. Chrytost. Sermo simpliciter narratus intc-
gras saepe faiailias everlil, et janimas perdidii ac 
submersit. El pecunia quidem jacturâ m resarcire 
licet, sermonem autem eemel elapsum rcvocare 
non licel. 

Gregor. Ny$s. Reliqua peccata yerbis el rebus ei 
exlerna ope iudigenl ut perficia.uiar : seraumis au-
lem natura sponle polett dclinquere. 
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Qtii pudore ac timope vacuus esl, illi os effreqe, 

cl lingua remissa eai. 
SERMO LXXV [al. XCIV]. 

De i'lit qui linguam εχανχ ti o% cutlodiunl, ei 
ieitnone non duro neque contumace. 

Job xxvii. Os ineum non loquetur iniqua, nec 
animn mea medilabitur injusla. 

Pia/. χχχνιιι. Dixi, Cusiodiam vias meas, ne pec-
ccm iii lingua mea : poaam cusiodiam ori ipco 
cuin coram me steteril iaipiu*, 

P$al. CL . Pone, Dotnine, cuslodiam ori meo, ei ja* 
Duam inunillonis circa labia raea. 

Solomon. Omnla verba oris mei cttm juatitia , nU 
hil in eis obliituam neque lortuosum. 

Α fruciibng oris aniroa vlri implebilur bonia, el 
reliibulio labiormn ipsius dabilur ei. 

rrov. x. Argentum ignitum liagua juati. 
Ibid. χχίν. Amato labia, qna rectoe eermouea 

esbibenl. 
fbid. xv. Miiis responsio avertit iraio. 
Sapii qui durum aermonent proferre parcit, 
lbid. xxi. Qui cusiodit 08 tuum et linguam, ab 

afflirtione servai aniiiiani suam. 
!bid. xvm. Mors et vita penes linguam SUDI : 

qui v«ro nioderantur cam, fructum 123 tade ca-
pieni. 

Ibid. xvl. Bona verba favi sunt roellie? etdulcedo 
eprum remedium esi animae. 

Eccle. x. Orts sapieniis verba graiiota suat 
Mel ct lac sub lingua tna. 
Ne cohibeas acrmonem in tempore salatit. 
Eccli. v. Si qoid valea diceado, raponde : |2n 

rniaus, cobibeio IDMII <M tuum. 
Deeet liujtu termoni$ 75 finit et toiut 76 qui in-

icribiiur, De illit qui o* suum et linguam non 
fustodiunt. 

MELISSiE 196 
Α r Q μή έφεδρεύει αΙδώς ή φόβο;, άχάλινον τί 

στόμα, χα\ άνειμένη γλώττα λέλυται. 
ΛΟΓΟΣ 0Ε\ 

Περϊ τώτ Αανχώτ γΧωτζατ χαϊ στόμα ρυΛαττότ-
tior, χαϊ τοΰ μ ή σχΛηρώς χαϊ άχηνώς διαΛέ-
γεσθαι. 
Ού λαλήςει τδ στόμα μο,υ Ανομα, ουδέ ή ψυχή poy 

μελετήσει άδικα. 
Εΐπα, Φυλάξω τΑ; όδοής μον, του μή Αμαρτάνειν 

με έν γλώσση μου, έθέμην τφ στόματί μου φυλχχην, 
έν τψ συστήναι τδν άμσρτωλδν εναντίον μου. 

θοΰ, Κύριε, φυλακή ν τψ στόματί μου, καλ θύραν 

περιοχής περ\ τά χείλη μου. 
Μετά δικαιοσύνης πάντα τά (Ιήματα του στόματος 

μου, ούδΐν έν αύτοίς σκολιδν ουδέ στραγγαλιώδες. 
& Άπδ καρπών στόματος ψυχή άνβρδς πλησθήσι:αι 

αγαθών, άνταπόδομα δέ χειλέων αύτου δοθήσεται 
αύτψ. 

"Αργυρος πεπυρωμένος γλώσσα δικαίου. 
Χείλη δέ φίλει άποχρινόμενα λόγς^ ορθούς. 

Άπόκρισις ύποπίπτουσα αποστρέφει θυμόν. 
Ός φείδεται 0ήμα προέσθαι σνληρδν, έπιγνώμων, 
Ός φυλάσσει τδ στόμα αυτού χαλ τήν γλώσσαν, 

διατηρεί έχ θλίψεως τήν ψυχήν αύτου. 
θάνατος χαί ζωή έν χερσί γλώσσης * οί δέ κρα

τούντες αυτήν έδονται «ους καρπούς αυτής. 

Κηρία μέλιτος λόγοι χαλολ, γλύκασμα δέ αυτών 
ϊασις ψυχής. 

Λόγοι στόματος σοφού χάρις. 
Μέλι καλ γάλα ύπο τ%ν γλώσααν σου. 
IIή Απ»κωλύσης λόγον έν χαιρψ σωτηρίας. 
Εί έστι σοι λόγος, άποκρίθητι * εί δέ μή, έστω ή 

χείρ σου έπλ τψ στόματί σου. 
4e/*e< ura tovde τοΰ Λόγον, χαϊ δΛος ό pijS*, 

ό έχιγεγραμμέτος · Περϊ τώτ μή cpvXazz&nvr τό 
έαντώτ στόμα χαί τίρ γΛώττατ· 

MELISS/E 
ΡΕΕ 

ANTOISIUM MONAC0UM GR^EGUM 
CDNGESTiE 

L I B E R SECUNDUS, 
(Joaaae RibU ô laterprete.) 

L 
SERMO I [ a/. CHI ]. D ΑΟΓΟΣ Α'. 

De τε§ε eommodo et aquo : el de magUtratu ac Περί βασίΛεως τφηστον χαϊ διχαίον, *al *%\ 
pouttate. αρχής χαϊ έζονσίας. 

A«m. χ « ν . Augebitar rcgnum ejus, genlee bo- . Αύξηθήσεται ή βασιλεία αύτοΰ, έδεται έθνη εχθρών 
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αύτοΰ, xat τά πά·χη αυτοί έ 'μυελιεί, χαί ταίς β> ί 
λισιν αύτοΰ κατατοξεύσει έχθρόν. 

Έσωσεν ό βεδς τδν Δαυίδ έν πάσιν οΓς έπορεύθη, 
χαί έοασίλευσε Δαυίδ έπι πάντχς. Κα\ ήν Δαυίδ 
«οιών κρίμα χα\ δικαιοσύνην έπλ πάντα τδν λαόν. 

Κίπε Δαυίδ · "Αφετε αύτδν χαταράσασθαι , δτι 
ε 'πεν αύτψ δ θεδς. Εί πως ίδοι Κύριο; έν τή ταπει
νώσει μου, χα\ επιστρέψει μοι αγαθά άντΛ τής κατ
άρας αδτού έν τ$ ήμερα ταύτη. 

Τμεγαλύνθη Σολομών έπι πάντας τούς βασιλείς 
τής γής πλούτω χαλ σοφία · χ*\ πάντες οί βασιλείς 
τή; γής έξεζήτουν τδ πρόσωπον Σολομώντος, άχοΰ-
οαι τής σοφίας αυτού ής έδωκαν ό θεδς tU τήν 
καρδίαν αυτού, καλ αυτοί έφερον έκαστος τά δώρα 
αυτών. 1 

Έν ταίς ήμέραις Άσά ήσύχασεν ή γή '^ύδα 
δίκα Ιτη, καλ έποίησεν Άσά τδ άγαθδν καί τδ εύθυ 
ενώπιον Κυρίου τού θεού αυτού, χα\ άιέστησε τά 
θυσιαστήρια τά Αλλότρια χα\ τά υψηλά, καί συνέ-
τριψε τάς στήλας, χα\ έξέκοψε τά άλση, και ήσύχα
σεν ή βασιλεία ενώπιον .αύτοΰ, χιί ούχ ήν αύτψ πό
λεμος έν τοίς έτεσι τούτοις. 

Έγένετο Κύριος μετά Ίωσαφάτ, χαί κατεύθυνε 
Κύριος τήν βασιλείαν έν χειρλ αυτού, καί ήν Ίωσα
φάτ πορευόμεν^ς και μεγαλυνόμενος έως είς ύψος. 

Κύριε, έν τή δυνάμει σου εύφρχνθήσεται δ βα-
ε.λεύς, καλ έπλ τψ σωτηρίψ σου άγαλλιάσεται 
σφόδρα. I 

Ό θεδς, τδ χρίμα σου τψ βασιλεί δδς, καί τήν 
δικαιοσύνην σου τψ υίψ τού βασιλέως, κρίνει ν τδν 
λαόν σου έν δικαιοσύνη, χα\ τούς πτωχούς σου έν 
χρίσει. 

Βδέλυγμα βασιλεί ό ποιών κακά. Μετά γάρ δι
καιοσύνης ετοιμάζεται θρόνος αρχής, 

Δεκτά βασιλεί χείλη δίκαια, λόγους δέ ορθούς 
άγ 3π|, 

Έν πολλφ Εθνει δόξα βασιλέως, έν δέ εκλείψει 
λαού συντριβή δυνάστου. 

Λικμήτωρ άσεβων βασιλεύς σοφδς, και έπιβαλεί 
αύτοίς τροχό ν. 

"Οταν βασιλεύς δίκαιος καθ ίση έπί τού θρόνου, 
ούκ έναντιουται έν όφθαλμοίς αύτου ουδέν πονηρόν. ' 

Αεκτδς βασιλεί υπηρέτης νοήμων. 
Ελεημοσύνη χαλ αλήθεια φυλακή βασιλεί, καλ 

περικυκλώσουσιν έν δικαιοσύνη τδν θρόνον αυτού. 
Μάχαιρα γλώσσα βασιλέως, χαλ ού σαρκίνη. 
Μή άλαζονεύου ενώπιον βασιλέως, μτ,δέ έν τόποις 

δυναστών ύφίστασο. Κρείσσον γάρ σοι ^ηθήναι, 
*Ανάβαινε πρός με, ή ταπεινώσαί σε έν προσώπψ 
δυναστών. 

Βασιλέως έν Αληθεία κρίνοντος πτωχούς, 0 θρόνος 
αύτου είς μαρτύρ'ον κατασταθήσεται. 

θυμδς βασιλέως άγγελος θανάτου, άνήρ δέ σοφδς 
έξιλάσκεται αυτόν. 

Βασιλέως απειλή δμοία βρυγμφ λέοντος * ώς δέ 
δρόσος έπλ χόρτον, ούτως τδ Ιλαρδν αύτοΰ. 

PARS Η. SERMO I. 999 
i stium cjiie edei, ei quae in co sunt crassa, emedul-

iabil, cl sagiuis suis conOciel bostem. 
// Reg. vin. Servavit Deus Davldeni ίο omnibas 

ad qiiac profecius est, regnavilqite in oranea, ac 
uaiverso pop.ulo jus cuin sequilale dicebat. 

11 Reg. xvi. Siniie, inquit David , illuro male-
dicla jaccre, quia Deus ipsi jussit. Si qua ratione 
respiciet Dotninua in banc meam abjeetioaem, ad 
me reverteniur bona pro* nialedicio isiius boc tpso 
dte. 

11 ParaL ix. Auctus esl Solomon supra oraues 
lcrr» reges, oputaitlia el sapienlia, ao oinnes re* 
ges requircbanl os illius, ut quaiu ei Deus largitus 
essei sapiantiaai audirent, auaqae illi qttisque mu-

^ nera offerebat. 

II Paral. xm. Regnante Asa quieta fuil Judasa an-
nos decem, probeque se gessit Asa ac recle in con-
gperiu Domini Dei sui, et abaria aliena excelsaquo 
auslulit, ac columnas conirivil, ct Iucos excidjl, ct 
quielam fuil regnum in oiulis cjus: nec fait ci 
ullum belluin per illos annos. 

// Paral. xvn. FuU Dominus cum Josapbato, ac 
per tuanum ilUus regnum recte adminisiravil, ae 
ί ει viia sua auclus eat Joaaphalug usque ad suai-
mum. 

Psal. xx. Polenlia tua, Doininc, laetabitur rcx, ei 
salule quam das, exsullabii valde. 

P$al. L X X I . Deus, judicium luuni regi da, et jn* 
giiliam taain filio rvgie, ui curo sequiiaie resrpopuli 
judicei, el pauperuai luoruin cum jtidicio. 

Prov. xvi. Exsecrandus esl regi, qui male facit, 
134 ^ u i a c u m juaiilia solium mqgisinlus firina-
lur. 

Prov. xiv. Accepia suniregi labia jusia;nam 
aerrooneg reclos diligii. 

In mullitudine gcntis gloria regts : at si defece-
ril papulaa, priacipis peruiciea e»t. 

Prov. xx. Ventilator impioruro rox sapiene, et 
in rege roia ipsorum. 

Ibid. xx. Cum juslus rex in solio considct, nibil 
> improbum adversatur in oculia ejus. 

lbxd. X V I . Acceptus regi minister lalelligens. 
Jbid. χχ. Misericprdia et verita.s cuslodia? stiut 

rcgi, «1 solium ejus curo a?quitale circumdaboiit. 
Lingua regis.gladiua minime carneus. 
Ibid. xxv. Ne aie arrogans corain rege, nec prin-

cipum loca occupato; roelius est enim iii libi 
dicalur: Ascende ad me, quaia ut abjiciaris in 
oculis poteniium. 

Ibid. xxix. Regiscaoaas panperu:» rere judican-
tis solium in icsiimonio firmo siabit. 

Ibid. xvi. Ira regis mortis nuntia : at vir sapiens 
placabit illum. 

/frid. χιχ. RegU min» leoni* rugitui suniles; 
qualis autem esl ros herbae insidens, talis iliius 
bilariias. 
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Observa rcgls os, quia quidquid voluerU, efficiel: Α Στόμα βασιλέως φύλαξον, δτι παν δ έάν 6έ>ΐ| 

aamma prxditus auctorilale lnqtiilur, el quis ei di-
cei, Quid agfs? 

Eccle. x. R*gi ne inconscieaiia quidem tna male-
dicito, nec in cnbiculi tui parte eecretiore opulenlo 
uialedicas, qnia volucris aerea (ieferel vocem luam, 
oiqui praedhus esi pennis, sennonem luuai detiua» 
liabii. 

Isai. xxxn. En rex jnslue regnabii, elpriiicipee 
rum jusiilia impcrabant. 

Popuhis pnuper ei civilales hoimnum injuria 
affectorunt faudibus te aflkient, quod fueris awxi-
Uo civitaii afilictae, et animmn despoiidenies prop-
ter inopiam proiexcrie. 

Dilighe jusliliam qui judicalis lerram. Β 

Sap. vi. Rex prudens popali slabililas. 
Siraeh. Apud regem capliosus ne esto, 
Tobias. Rogis arcanum Iionestum est celare , at 

Dei opera renunliare gloriosttm. 
Luc. m. Interrogavermtt autcro eum ct qui mili-

labant his verbis: Et nos, inquiunt, quid faciemus? 
Et ille: Ν mincm, inquit, conculialis aut calumniis 
prematis. Et eslote contanti stipendiis vestris. 

/ Petr. ιι. Subjicimiai oimii bumanae creaturse 
propter Dominum, sive regt (aiiquaai praecellenti, 
sive praefeciis , ut qui perillum mitiuntur ad sce-
Irrosorum quidem vindiciam, proboruin vero laa-
dem. 

125 R°m' λ 1 η · Omnea bomines poicstalibus 
praecellentibus subjicianlur. ^ 

Jbid. Quisquis poiestaii resigiil, Dei decrelo re-
aisiit: at qui reslilerint, aibi damnationem acqui-
reni. Principes enini non sunl lerror bonorum ope-
rum , sed malorum. Si vis non limere potestaiem, 
qnod bonum esi facito, et ab ilia laudetn conie-
qaeris. Sin auiem malum feceris, lime. 

Eccti. x. Qualis judex popali, talee sunlminislri 
rjua : et qualia giibernator civiiaiis, tales civew qui 
ip ea habtiani. 

Eccle. VFI. Ne quaere prafecturam a Doaaiao, nec 
a rege solium gloria». 

S. Baiilii. Regnum esi legitima prjefeciura. 
Ergo praccepla ea quae a rege iradunlur, qui qui-

deui boc vocabulo dignas fueril, iegilima suni, D γ* αληθώς τής προσηγορίας ταύτης αξίου, πολύ τδ 

ποιήσει. Έξουσιάζων λαλεί, καλ τίς έρεί αύτψ, Τί 
ποιείς ; 

Έν συνειδήσει σου βασιλέα μή καταράση , καί ίν 
ταμείοις κοιτώνός σου μή καταράση πλουσιον, δτι 
πετεινδν του ουρανού άποίσει τήν φωνήν σου, καί 
ό έχων πτέρυγας Αναγγελεί λόγον σου. 

Ίδού βασιλεύς δίκαιος βασιλεύσει, χαλ άρχοντες 
μετά κρίσεως άρξουσιν. 

Ευλογήσει σε δ λαδς δ πτωχδς, καλ πόλεις ανθρώ
πων αδικούμενων εύλογήσουσί σε. Έγένου γάρ 
πάση πόλει ταπεινή βοηθδς, χαλ τοίς άθυμήσασι δι* 
Ινδειαν σκέπη. 

Αγαπήσατε δικαιοσύνην, οί κρίνοντες τήν γήν. 
Βασιλεύς φρόνιμος ευστάθεια δήμου. 
Παρά βασιλεί μή σοφίζου. 
Μυστήριον βασιλέως καλδν κρύπτε ι ν · έργα & 

Θεου αναγγέλλε ιν ένδοξον. 
Έπη ρώτησαν δέ αύτδν καλ στρατευόμενοι, λέγον

τες * Καλ ημείς τί ποιήσομεν ; Καί είπε πρδς εδ· 
τούς * Μηδένα διασείσητε, μηδέ συκοφάντησητε, χαί 
άρκείσθε τοίς δψωνίοις υμών, 

Ύποτάγητε πάση ανθρωπινή κτίσει διά τδν Κύ
ριον, είτε βασιλεί ώς ύπερέχοντι, είτε ήγεμόσιν ώς 
δι' αυτού πεμπομένοις είς έκδίκησιν κακοποιών καί 
έπαινον άγαθοποιών. 

Πάσα ψυχή εξουσία ις ύπερεχούσαις ύποτα^σέσθω. 

Πάς δ άντιτασσόμενος τή εξουσία τή τού θεον 
διαταγή άνθέστηκεν" οί δέ άνθεστηκότες έαυτοίς 
κρίμα λήψονται. 01 γάρ άρχοντες ούκ είσλ φόβος 
τών αγαθών έργων, άλλά τών κακών. Θέλεις μή φο
βείσθαι τήν εξουσία ν ; τδ άγαθδν ποίει, καλ έξεις 
έπαινον έξ αυτής. Έάν δέ τδ κακδν π ο φ , φοΡού. 

Κατά τδν κριτήν τού λαού, ούτως και οί λειτουρ
γοί αύτοΰ, καί κατά τδν ήγούμενον τής πόλεως πάν
τες οί κατοικούντες έν αυτή. 

Μή ζήτει παρά Κυρίου ήγεμονίαν, μηδέ παρα 
βασιλέως καθέδραν δόξης. 

Βασιλεία έστλν έννομος επιστασία. 
Αί οδν παρά βασιλέως διδόμεναι ύποθηχαι, τοΰ 

communcni utiliiaiem speclantia, nec privatse uti-
litaiis causa comparala. In boc eniin difflerttyramius 
a rege, quod ille sua undecunque speclal comaioda, 
bic eorum quibus pra3Cst utilitatein quaeril. 

Pioprium esi rogis iig qpibus praesil prospicere. 
Prov. xxi. Si cor regis in manu Dej esl, pon 

sorvatur armorum robore, sed divino adminiculo 
ac ductti. Esi aulam in Dei manu non quivis, eed 
rrgU nomiae dignus. 

Rom. xiu. Pominus reges constiluii, el idem 
drponit : nec est poleslas, niai a Deo ordi-
naiu. 

νόμιμον έχουσι τδ xoivfj πάσι λυσιτελές σκοπούααι, 
καί ουχί πρδς τδν σκοπδν τής Ιδίας ωφελείας ovy-
τεταγμέναι. Τοΰτο γάρ διαφέρει τύραννος βασιλέω:, 
δτι δ μέν τδ εαυτού πανταχόθεν σκοπεί, δ δέ τδ τοί; 
άρχομένοις ώφέλιμον έκπορίζει. 

Ίδιον βασιλέως προμηθεϊσθαι «ών ερχομένων. 
Εί καρδία βασιλέως έν χειρλ Θεοΰ, ρύ σώζεται 

διά δπλιτικήν δύναμιν, άλλά διφ τήν θείαν χειρ«-
γωγίαν · έν χειρί δέ Θεού έστιν ούχ δ τυχών, άλλ' έ 
άξιος τής τού βασιλέως προσηγορίας. 

Κύριος καθιστή βασιλείς καλ μεθιστφ • καί οδχ 
έστιν εξουσία εί μή ύπδ Θεοΰ τεταγμένη. 



1Θ0! LOCI COMMUNES. -
Πολλάκις άκρασία δήμου τδν χείριστων εις αρχήν 

προ&στήσατο; 
Πρδ; τδ τού Αρχοντος ήθος πλάττεσθαι πέφυκεν 

ώς τά πολλά τδ άρχόμενον, ώστε δποϊοί ποτε ot 
άγοντες ώσι, τοιούτον ανάγκη καλ τδν άναγδμενον 
είναι. 

Καλδν άελ τδ χείριστον ύπδ του κρείττονος άγε-
οθαι. 

Παλαιός Ιστι λόγος τούς αρετής με τ οποίου μένους 
μεθ* ηδονής αυτούς μή επιβάλλε ι ν άρχαίς. 

Τδν προεστώτα μή έπαιρέτω τδ αξίωμα, Γνα μή 
έκπέση τού μακαρισμού τής ταπεινοφροσύνης. 

"Η μέν αταξία αναρχίας έστί γνώρισμα, ή δέ 
τάξις τδν ηγεμονεύοντα δείκνυσι. Τί γάρ δφελος κυ
βερνήτη είναι χρηστή, πονηροίς χρώμενον έρέταις ; 

Τό τε γάρ άναρχον άτακτον · τό τε πολύαρχον4 

στασιώδες. 

Μή τις, ένδν ακινδύνως έπεσθαι, άρχειν επικιν
δύνως έπιφυμείτω, μηδ* δ τής υποταγής νόμος κα-
ταλυέσθω, ή καί τά επίγεια συνέχει καί τά ουράνια. 

Τδ βούλεσθαι βασιλέως άγραφος έστι νόμος τψ 
χράτει συνηγορούμενος, καλ πολύ γε τών γραπτών 
ίσχυρότερος,' τών ού δυναστεία βοηθούμενων. 

Οί βασιλείς, αίδείσθε τήν άλουργίδα. Νομοθετήσει 
γαρ καλ νομοθέταις δ λόγος. Γινώσκετε τι τδ π*-
στευθέν ύμίν, καλ τί τδ περί υμάς μυστήριο ν * κό
σμος δλος ύπδ χείρα τήν ύμετέραν διαδήματι μι-
πρψ χαι βραχεί ^ακίψ κρατούμενος. Τά μέν άνω 
μόνου θεού, τά δέ κάτω καί υμών. Θεοί γίνεσθε τοίς 
ύφ* υμάς · ίνα είπω τι καλ τολμηρότερον, καρδία 
βασιλέως έν χειρλ θεού χαλ είρηται, χα\ πεπίστευ-
ται * ενταύθα έστω κράτος ύμίν, άλλά μή τω χρυσψ 
καί ταίς φάλαγξιν. 

Τδ δραστικδν δείκνυε, μή τψ δράν χαχώς, τψ δ* 
ευ τι πονείν, εί θέλεις είναι θεός. Τδ δ* εστίν άνδρδς 
είδδτος συγγενές. Κτείνει δέ 0άστα χαλ τβυγών καί 
σχοοπίος. 

Οί δυνάσται, φοβείσθε τδν δυνατώτερον; οί τών 
υψηλών θρόνων τδν ύψηλότερον. 

Βασιλείας του Θεου δύο εΐδίν ή Γραφή, τήν μέν 
χατ' οίχείωσιν, τήν δέ κατά δημιουργίαν. Βασιλεύει 
μέν γάρ απάντων, καλ Ελλήνων, καλ Ιουδαίων, χαλ 
δαιμόνων, καί των άντιτεχαγμένων, χα:ά τδν της 
δημιουργίας λόγον. 

Πολλοί χαλ άλλοι βασιλείς πολλάκις έπί τήν αρ
χήν έλθόντες, τους πάλαι λελυπηκότας λαβόντες, 
άνάςιον είναι ένόμισαν έν αρχής δγκψ τοσούτω δί
κην άπαιτήσαι τών πε πλημμελή μένων. 

Θεραπαυειν, ούχ έρεθί^ειν δεί τάς εξουσίας. 
"Οταν άρχων άνεπίληπτος ή πάσι, τότε δύναται 

μαθ' δοης βούλεται εξουσίας καί κολάζειν χαλ συγ-
χαφείν τούς ύπ* αύτψ ταττομένους απαντάς. 

Ουδέν γάρ ούτω δείκνυσι τδν τήν αρχήν έχοντα 
ι*>ς φιλοστοργία περλ τούς αρχομένου;. Καί γάρ π ι -

P A T H O L . Ga. C X X X V I . 

PARS II. SERMO J. JLOi 
Α Saepenuuiero populi irapotcntia delerrimo m»gi r 

slraium dedit. 
Ad principis roore? iere bngi soleni, qut lh ejus 

sunl imperio/ut qualescuuque Undeui fueriatduc-
lorts, tales esse qui dacunlur necesse sit. 

Bouym eel 111 praeslanlior semper deieriori pra\-
ait ei iaipcret. 

Yelus esl verbum , eos qui studeanl virtujLi, non 
com voluptale niagistratum accipere. 

Qui praeest aliis ne se efferal 'propter auctoriu-
teui, ue ejtcidal beaiiiudina qvae posiu est io ani-
mi abjeclioti?. 

Theologi. Confusio iqordiqataOOia esl re4publicae 
magistralu careiitis, at ordo qualis sit magislratus 

6 osleadit. Quid euiin juvat guberpalorem $sae mo-
deratum pravis ute.ntem reraigibus? 

Prov. \u Ubi enhu nu^lw jnagtatrataa, ibi iiuoio-
derale et atne /ardine omnia Jeruntur, ei magiaua* 
tqiim muliiuido aedUioea esi. 

Cum liceai sine pericuk) seqoi, periculose prae-
esse nemo coucupiacat, neque subjectionis l&f 
abrogeiur, quas ei terresljria ct coelestia continei. 

ftcgis voluuu» lex eai nan scripta, quae poteatia 
defenditur, el quidem mulio acriplia firiuior, quas, 

- nullius 19|6poi3Miia juvanlur. 
Reges, purparam inetuite; legislator enim est% 

el legistatpribua ipsaraiio; qojd vobU sjt coai-
missam, cognoscite, et qoale sii iu rebus yesiris 

^ mysterium ; universtie luvndiia sob inaau veaira 
extguo diademate parvo pan^iculo tqneiur. Su-
perua aoUua Dei aujil, al iuferna eiiaa» vealra. 
Eslote dii sabjeclis, ui aliquid dicam etiam aada-
ciup :.Cor regie esse ία manu Dei el diclum et crc-
ditaiu esi; illic sit robur ves.truui, nou autem iu 
auro ei pbalangibus. 

Tuam iu efiiciendo νίιιι ei polcslatem dcmoasira» 
non ui mali, sed ui boni aiiquid cfUci&tur, ai cupiii 
deas esse. Uoc ^nim esl jviri ionaiajii yim coguo-
ncenli» : jacillime aiiiein pafilinaca ct acorpius 
necatu. 

Qui geriiis potesiatem, limeie potcatiorein : qui 
in aho ibrono sedelis, aliioreiu. 

Chrysou. Regna Dei duo novit Scriplara, unum 
D famuiare et dotneaiicuiu, alUsroin quod creaiiooia 

ralionem spectat. Est enhu Rex anivcrsorum et 
Graxorum el Jud*orum, el dasmoiiuoi, et adversa-
rioruin crealioais babita raiioue. 

Wulli eiiam reges saepc impeiio acccpto, cum 
eos qui ^ibi aotea fuissaui moleaii ia aua poiesiaia 
babcrcut, ia la^to imperii faalu indigouiu esee 
judicaveruni, qui poenau reposcercnl bceleraie fa-
ctorum. 

Coicala, jion irriianda polestas. 
Cum princepa apuil otuae^ iiiculpalae vitae fuorit» 

tum potest quaaio volet arbitrio ct puiiire aubje^ 
clos qianes, el eLsdem ignosccre. 

Nibil est quod sic magialraium ostendat, ut araof 
ct bcnevolentia erga eos qui suut sub ipbius impa-
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ι lo; nam patcr ηοη solum procttando, sed euam / 
diltgeodo posl proereaiionem cfflcitar. Quod si ubi 
nalara est, cbarilate est opus, niulto magfs ubi 
fjraita. 

Non in Tcsle et.zona, nec in praecopis voce cer-
niiur priuccpa, aed in reflctando fracia ci fatiscentia, 
ci quas male conslituia sunt corrig<>ndo, ac impro-
bos puniendo, neo perniittendo al violenter jus 
cuiqitam eripiatur et aufcratur. 

Ars φ ι imperare, nctn eolwn dignUai, ef qnidcia 
ars omaium maiime excellentusima. 

Qui niaxime ex bumilibas sunt, cura dignitatex 
nacli ftierint, facilioa in arroganliam tolltinlur, 
quippe qui ad repeaitnos bouorea iuepti sint. 

Hegitum terrenamm rerttm asperiutes oxaequat. 
I 

127 8. β«* omnla justtis itcardoulem 
oLlinet ordiaem, 

Jt*»» Daman. Optimum pv)m4pem deeet wb 
qt44am peceaiia esae aeerbnm Judieem el minima 

Snostentem, at I* erraiii iutytttoruj& pttcidfffli 
ad igttotcaadmn frcitaa. 
Phikni* Peai ptjlUva iudlget, re* tafbu M . 

Iwtkare igifeir e ta qui nullius eget, ac largiiar 
inparcira p«aeB(4bat nitoricerdiae), aon atinino 
jara aec resirida cju» «jppUcibttt agent, aed oovil* 
bus qua ad ?itam djg/endam periineal peteatibtis 
prasbefta» 

Tyraamit ett princepa bdli, rex vero pacit 
prieaes. 

ftax juatiasiroe, coin migtaa ajs a nainra ad i 
anpretmm pappb parlem oecopandaja, coo%qaa 
gjibernactla itneai, guberna cornmunem homiaaai 
aeapban Widier cam aaluie omnHim t nulla re 
oaagfc gaodeai ae tetitia afQcitre, qoan taa erga 
aabjectes faaoeficeatia, 

Quid entm regia benevoleniia sobjectis populjs 
«>piabiUiia aut nejiuft eaee possil? 

Xsmophtmlit. Priodpem oranibus qnibus praait 
&\mnl roccensere, magnum peccatam boe quidem 
mibi Tidaiar aese. Neceaie est enim qaia multia 
t rrori sU, multos babere hoales : et quia omniboa 
simul auoaenaeat» eoadein omnea ad cuucordiam 
cammovere. 

Plutarchi, Ne puera gladlam, proverbio dicilur. 
Ego varo dixerim : Να poero diviliae, nei) viro 
doctrin» experti poleaiiam. 

Nutlam rtumtis princlpis preaidium quam vera 
Λ conatans benevolenlia. Ubi enim valgtia et pro-
oeree assucfacii fuerini uon principem, eed principt 
limere, iutn muliia oculis ?idei, maliia auribua 
audit, ac qoae geruniar praesenlwcit. 

Poieniiam, divitias, magisiratara aecipere, ei 
quasi in bumeros luilere, vel rauliem et pueri 
poseual; at taagnam poietiau* pro\iiiciaBp -$usc> 
pere ei admiitistrare, neo foccuinbcjoe^ncc oppriroi 
pondcre el magniiudtne rerum, Id *'va demum est 
vuUttic, pnidcntia ei inlelligcaiia pcjcd^i. 

MELISSA 1004 
τέρα ού τ6 γιννησας μόνον «owl, ΑλλΑ χαί τδ φιλκίν 
μ«τΑ τδ γεννήσαι. ΕΙ δε 6νθι φύσις, αγάπης gpsfo, 
πολλψ μάλλον Ινθα ή χάρις· 

Ι)ύκ έν τ$ χλανίδι καλ τή ζώνη, σύδέ έν τ | φυν} 
τού κήρυχος άρχων, άλλ; έν τφ τά πεπονηκίτ» 
άνακτάαθαι, χαλ τά χαχώς έχοντα διορθούν, καλ χο· 
λάζειν μέν άδικίαν, μή συγχωρείν δέ ύπδ δυναατιΙας 
τδ δίκαιον άπελαύνεσθαι. 

Τέχνη τδ άρχειν έστιν, ούκ αξίωμα μόνον, καί 
τέχνη πασών ανωτέρα. 

01 μάλιστα έχ ταπεινών δντες, δταν αξιωμάτων 
έπιλάέωνται, εύχολώτιρον αίρονται πρδς άπδνοισν, 
Ατε άπειροχάλως έχοντες πρδς τήν εξαίφνης τιμήν. 

Βασιλεία τών έπ\ γής πραγμάτων τάς τραχύτητας 
όμαλίζει. 

Πάς βασιλεύς δίχαιος ίερατιχήν έχει τάξιν. 

Τδν Αριστον Αρχοντα έν τοίς μέν καθ' άαυτέν 
Ασύγγνωστον είναι χρή χαλ πιχρδν δικαστήν, έν & 
τοίς τών Αρχομένων «ταίσμασι ανγγνωμρνικδν χαί 
ήμερον. 

Ό μέν βεδς ούδενδς διίται, ά βασιλεύς Αέ μόνου 
θεοΰ. Μίμου τοίνυν τδν ούδενδς δεάμενον, κα\ h-
ψιλεύου τοίς altoyac τδν Ιλεον, μή άχριίολογούμι· 
νρς περλ το^ς σους ίχέτας, αλλά πάαι παρένωντις 
πρδς τδ Cfiv αίτήσεις. 

Τύραννος έστιν Αρχων πολέμου, |ααιλεύς ήγεμών 
•Ιρήνης. 

Βασιλεύ δικαιότατε, παραπεμφθείς ύπδ της ey* 
σεως έπλ πρύμναν άνωτάτω, χχλ τους οίακας έγχΑτ 
ρισθείς, «ηθαλχούχει σδ κοινδν ανθρώπων σκάλος 
αωτηρίως» έα*λ μηδενλ μάλλον χαίρων χαί τχρπόμι? 

νος ή έν τφ τους υπηκόους εύεργετείν. 

Τί Αν γένοιτο εύμενείας βασιλέως άπηχ^ 
Αμεινον; 

Άνδρα άρχοντα πάσιν Αμα χαλεπαίνειν τοίς Αρχοτ 
μένοις, τούτο Ιμοιγε δοκεί μέγα Αμάρτημα είναι. 
'Ανάγχη γάρ διά τούς πολλούς φοβείν, «ολλους 
εχθρούς ποιείσθαι * δια δέ τδ άμα πάσι χαλεπαίνειν, 
πΑσιν αύτοίς δμόνοιαν έμβαλείν. 

Μή παιδί μάχαιραν, ή παροιμία φησίν. Έγώ δ 
φαίην, μή παιδί πλούτον, μηδέ άνδρί Απαιδεντφ 
δυναστείαν. 

Ουδέν οίον αληθινή χαλ βέβαιος εβνοτα *fJ>J-
χτήριον άνδρδς άρχοντος · δταν γάρ έθισθώσιν οί τι 
πολλοί χαί δυνατολ μή τδν ήγούμενον. Αλλ* υπέρ τον 
ηγουμένου δεδιέναι, πολλοίς μέν ίμμασιν δρά, β:ά 
πολλών δέ ώτων ακούει, καλ προαισθάναται τέ γι
νόμενα. 

Τδ λαβείν καλ άναθέσθαι δύναμιν χαλ πλονην 

χαί αρχήν χαλ γυναικός έστι χαλ παιδός - τδ δέ ρι-
γάλην έξουσίαν ένεγκείν χαλ μεταγειρίσασθαι, τ\ 
μή συντριβήναι, μηδέ διαστραφήναι τψ βάρει xr> 
μεγέθει .τών πραγμάτων, ανδρός έστιν άρετήν 
φρόνημα καί νούν έχοντος. 
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Ό μεν Κλέων δτε πρώτον έγνω τής πολιτείας Α Cleon qaidem cttm pritnam stattileset rempu 

απτεσθαι, τους φίλους συναγαγών είς ταυτδ, διελύ-
σάτο τήν φιλίαν πρδς αύτους ώς πολλά τής ορθής 
χαί διχαίας προαιρέσεως μαλάσσουσαν εν x§J πολι
τεία χαί παράγουσαν. Ό δε Θεμιστοκλής πάλιν 
πρδς τδν είπδντα, ώς άρξη καλώς, ίσον άπασι παρέ
χων έ αυτόν, Μηδέ ποτε, εΐπεν, είς τοιούτον έγώ χα-
θίσωμαι θρόνον, έν ψ πλέον ούχ έ£ουσιν οί φίλοι 
παρ' έμοί τών μή φίλων. Ού γάρ άφίλων αί πόλεις 

-•• ανδρών χαλ άνετα,ίρων, άλλά χρηστών χαλ σωφρόνων 
δέονται. 

ν 
Πάνθ' δσα τους αρχόμενους χα\ φρονείν χα\ πράτ-

τειν βού)ει, χαλ λέγε χαί ποίει. Ούτω γάρ άν μάλ
λον παιδεύσειας αυτούς ή ταίς έχ τών νόμων τιμω-
ρίαις. Τδ μέν γάρ ίήλιν, τ\ δέ φόβον έχεί· Καί ^όν 1 

τις μιμείται τά χρείττω ορών έργω γινόμενα, ή 
φυλάττεται τά χείρω, άχούων λόγφ κωλυόμενα* 

Πεφυκεν ώς άελ πρδς τάς γνώμας τών αρχόντων 
τυπούσθαι καλ τδ ύποχείριον. 

Πρδς τάς γνώμας χαλ τά; πράξεις τών ηγουμέ
νων αυτών Οί πολλοί έξομοιοΰνται, χαλ δποία άν 
εκείνους δρώντας ίδωσι, τοιαύτα χαλ αύτολ, οί μέν 
ώς Αληθώς, όί δέ καλ προσποιούμενοι πράττουσιν. 

Ποθητδς είναι μΑλλον ή φοβερός χατά τδν βίον 
«ροχιρου. *Ον γάρ πάντες φοβούνται, πάντοίς φο
βείται. 

Τδν Α>γ«ντα δεί/χει ν πρδς fgy τους χάνους λο-

bticam capessere, araici» in onam locum convo-
catis, eam qn« ei cum illfs Interceaserat amicitiani 
dirupit, fanquam qoa* iti adminiatratione civitatis 
reemm et jusiuro itisittutum emolliai et transver-
snm agat. Tbemisioctes contra, qui cum qoidam 
jponereiut praeclare magistratti fungwciur: Neqtia-
quam, Inqutt, «ει «ο sesserus snm Ihrono, in quo 
amici non 128 nieltore suni fniuri conditiont, 
qaam non anaici ; non enim civilas homines amieife 
ct aodaiibus carcoies, sed edmmodoe et lempe-
raatee requifit. 

DioxU Romara\ Quae yelis eos qui sub tao aunt 
iroperio et aeatire et agere, eadem ui ei loqaitor 
ti facito : aic enim eos facilias at meliua inslituerie 
quam iis qu» Iegibue constiluunMr suppliciU* 
Illud emm semttJaiionem, lioc lerrorem habet, et 
facilius quis optima imitatur qa» videt opere fteri, 
fuarn cavei pe&aiaia quae audii verbe vetari. 

Ad prineipura voluauiem popeli morea semper 
eonfornaniur, 

Dfataet facuaaoram praefeetorum vulgaa sequi-
iur, ac ea qiiae ab illla fleri animadverterit, eadeta 
el qni eent aub iwperio, alU ?ere, alli aimulala 
faciunu 

Demoer. Desiderari aaagis qoam fumari in vlta 
expet* ; Φ»π> omnea metuuai, idem onoea 
metuU. 

jViadpeni io rannn o^patiuaiiaUbut «tt d«et 
γισμδν, π^δς ^έ τους εναντίους τόλμαν, πρδς δέ <j ralione, advertaa hoaiea aedada, battevolenlia 

ντοδς ύποτεταγμένους «fvwav 
Οί καχολ' ίόντες είς τάς τιμάς, δχόσφ Αν μάλλον 

ανάξιοι ίντας t V τάς τιμάς ίωσι, τοσούτφ μφάνν 
άν άχυδέες γίνονται, χσ,λ Αφροσύνης καλ θράσιός 
πίμπλανταε· " * 

'Λρχων μεν επιτηδεύε πρ^ος είναι, αρχόμενος 
ίε, μεγαλόφρων. 

ΒασΛέα φρόντμον τδ διάδημα ού'ποιεί. ίίούς γαρ 
^rtiv δ άρχων. 

'Αρχεαθαε μή μαθών, Αρχεεν μή επιχαίρει. 
*0 πλούτε χαλ τυραννίς, χαλ τέχνη τέχνης, 
Τπερφέρουσαι τφ πολυζήλφ βίφ, 
"ί)σος παρ* ύμίν δ φθόνος φυλάσσεται,! 

Πρέπει μέν, ώ μακάριε, τφ τών μεγίστων «ρο* ^ 
στατούντι μεγίστης φρονήσεως με^χειν, 

Φείδεσθαι χρή τής εξουσίας τους δυναμένους, δπως 
Αελ παρα μένη τδ έξείναι. * 

Τδν άρχοντα ή κριτή ν δεί μήτε υπέρ τών δικαίων 
• λιπαρείσθαι, μήτε υπέρ τών αδίκων έκλιπαρείσθαι. 

"Αλέξανδρος, τού οίνοχόυ αύτου άπολέσαντος φιά
λη ν χρυσήν, καί διά τούτο δυσφημουντός {f. δυσθυ-
μούντο;], μαθών τούτο προσκαλεαάμενος αύτδν είπε, 
θάρσει. ώ παί · δπου γάρ Αν είη, ημετέρα έστί. 

Αλέξανδρος έρωτηθελς ποίος βασιλεύς Αριστος, 
Ιφη· Ό τούς φίλους δωρεαϊς συνεχών, τούς δέ 
εχθρούς δι* ευεργεσιών φιλοποιούμβνος. 

Διογένης ερωτηθείς, πώς άν τις πολιτεύηται έπλ 

ih t̂am erga aatyeetea» 
JTro*. χχνιιι et xxix. afali qni aeeedunl ad 

{booorea, quanta inagts mii imligni qui batoifte 
aiaaqaanlar,UjR(e magii ealaeyiioi Η imprndeniia 
'it audacia plena Uurgeoi. 

CHiarM. Si roagiatraium garia, mantuetas, ai 
sab inpa^io aueriw a^a, αιαφιο ankeo praedtioa 

Ikgam pruAentem diaderoa aon d l c U ; mem 
eiiim est quie iroperai. 
' 6* parere non diaiciali, inparare ne aggveAiior. 

Eunfridu. Οdiviiia», etiyraiuaia, el ars artem 
JExceilens ia vUa bae annalaiione pleoa, 
'Qoanlam invidie vobiscam lalel 1 
Ptatemi. Deceft, ο beale, qni reboa maximw 

pra>esi, eum prndaolia pnediioiB esse maxima. 
Caionit. Debeni polenies parce ull potesiale, ut 

saroper uti poesiat. 
Magisiraiua aai jodex noque pro juaiit orari, 

neqae pro injaslis exorari debet 
AUxandri. Alexaadar, caro pocalorum mimetar 

^na pbialam anrtam perdidiaaat, ob eanque can-
aam anivno affligeretur, jeb^t arceaai euai, et, 
Confide, inquii, puer, aam iibi ubi ett, oamiuo no-
airaest. 

Akxander#qwa esaei oplipiueMx, teterrogatue, 
Qui, inquit, amicos donis retinet, et inimtooe beac-
fkiia amicas facit. 

BiogenU. Diogenes imerrogatas, qaomodo quis 
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virere debaai sub poiestaie 
uiendum coe 129 respondit, neque iiimis prope 
a<xedeodum,neexurarie, roque niniiwn procul, ne 
rigeas. 

Cyrus. Imperium non convenil ei qui nihilo iis 
qut sum sub ini|>erio esi praslantior. 

Solon. linpera, si priua parere didiierig; nam 
parerc qui didicil, imperandi eril perhus. 

Uui oinltU laeluendua est, laultos nietuii. 
Arutolelii. Qui polcslaieni gerunt, si eapieotes 

stuil, debcjit ιιοη propler magialratua, aed propier 
virtutes cum admiralione laudari, ul forluna mu-
lata iisdem laudibus digni judiceaiur. 

lsocraut. JSntulara non eos qai maxiroum impe-
riuiri acquisicrinl, sed eos qui optime pneeaDlibus 
\\%\ fueriat. Β 

Jdem pesmmom imperalorem esse dicebat, qui 
sibi ipsc iinpcrare non possei. 

Suscipe curam maitUudinU, el jucundum impe-
liam otnnibus rebus anicpone, iutelligens ei eam 
fonnaai reipublicsc in qua pauci imperant, et alia-
rum rerumpublicarum ilhs diuiissime conservari, 
qiiflB mrtUluidiiiem curanl et colanl optime. Boniis 
aoiem eris pepuli ductor et curator, st nec afflci 
injnria tarbam patiere, nec injuria affectam aegli-
gee, aed id curabis, ut opliini qniqua honorea acci-
piant, caHeri nuHa aflcianlur itijuria. 

Corporia lai custodiam lalissimam exiglima esee ' 
aaiieorum firiuiem, et aliaruin rerumpoblicaram 
beotivuteotbiia , tnamqae ipsiue pradentlam; bre ' 
enim rebus ei conservari el parari regtia maxima · 
.pdanuftt» 

«Gravie et meluendus {ac videare; nHili eoram 
qwc flwil, iuexptorauim relinqueudo : clemena 
auleai, leviora deliclis suppltcia staiueado. 

Fac velia imperio dignus essa non auerbitait, 
neque graviter piroieado, aed efQcieodo ui onxjee 
auperentur lua mente et intelligentia, arbitren-
turqae le meliua ^uam ipsoa pro aua salute con-
suliare. 

Diodori. Ncmo eorum qui abquaw dignitaiem 
assccull sunt, * i vetaemenier peccarit, eperet ae ad 
eiiremuia eine reprelieaaioiie latere poaee. Eteniro 
ai in vitasua effugerk repreheneionem et infamiani, 
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quemaamodum igni Α εξουσία, έφη * Καθάπερ πυρ\, μήτε λίαν έγγίς εί. 

vat, ίνα μή κατακαή, μήτβ πόόόω, ίνα μή ^γώ^η. 

"Αρχειν μηθεν\ προσήκει, δς ουδέ κρείττων έστ\ 
τών Αρχομένων. 

Άρχε πρώτον μαθών Αρχεσθαι* Αρχεσθαι γαρ 
μαθών, Αρχειν έ πιστή ση. 

*0 πολλοί; φοβερός ών πολλούς φοβείται. 
Αεί τους νουν έχοντα; τών δυναστευόντων μή δια 

τ Ας Αρχάς, άλλά διά τά; άρετάς θαυμάζεσθαι, ίνα 
τής τύχης μεταπεσούσης τών αυτών εγκωμίων 
άξιώνται. 

Ζήλου μή τους μεγίστην αρχήν κτησαμένους, άλλα 
τους άριστα τοίς παρούσι χρήσαμε νους. 

Ό αύτδς κάκιστον Ιλεγεν άρχοντα είναι τδν αρ
χειν εαυτού μή δυνάμενον. 

Μελέτω σοι τού πλήθους, καλ περλ παντδς ποιου 
κεχαρισμένως αύτοίς άρχειν, γινώσκων δτι κα\ τών 
ολιγαρχιών καί τών άλλων πολιτειών αύται πλεί
στον χρδνον παραμένουσιν, αίτινες άν άριστα τδ 
πλήθο; θεραπεύσωσι. Καλώς δε δημαγωγήσεις, αν 
μήτε τδν δχλον ύβρί£ειν έάς, μήτε ΰβριζόμενον πε-
ριορ|ς, άλλά σκοπείς δπως οί βέλτιστοι μέν τας 
τιμάς έξουσιν, οί δέ άλλοι μηδέν άδικηθήσονται. 

•υλακήν άσφαλεστάτην ήγοΰ τοΰ σώματος είναι 
τήν τε τών φίλων άρετήν, και τήν τών άλλων πο
λιτειών εΐνοιαν, καλ τήν σεαυτοΰ φρόνησιν. Διά γάρ 
τούτων καλ σώζειν καλ κτάσθαι τάς τυραννίδας μά
λιστα Αν τις δύναται. 

Αεινδς μέν φαίνου, τφ μηδέν σε λανθάνειν τών 
γινομένων, πράος δέ, τφ τάς τιμωρίας έλάττους 
ποιείσθαι τών άμαρτανομένων. 

. Αρχικός είναι βουλου μή χαλεπδτητι μηδέ τω 
σφόδρα κολάζε ιν, άλλά τφ πάντας ήττάσθαι τής σης 
διανοίας, καί νομίζειν υπέρ τής αυτών σωτηρίας 
άμεινόν σε βουλεύεσθαι. 

Μηδελς έλπιζέτω τών τυχόντων ύοτεροχης τίνος, 
άν έξαμαραάνη μεγάλα, λήσεσθαι διά τέλους ανεκ
τίμητος. Καλ γάρ άν έν τφ καθ' έαυτδν βίω διαφυγή 
τδν άπδ τής έπιτιμήσεως λόγον, ύστερον ήξειν έχ' 

po6i lamcn cxspecianda ei eel verhas cvaHibarlale, β αύτδν προσδέχεσθαι τήν άλήθειαν μετά πα^όησίας 
κηρύττουσαν τά πάλαι σιωπώμενα. 

Δεί τδν καλώς βασιλεύοντα δίκαιον κα\ μεγαλ̂ -
ψυχον, και άληθη καλ μεταδοτιχδν είναι, καλ πάσης 
επιθυμίας κρείττονα · και τάς μέν τιμωρίας έλάττους 
τής αξίας, τάς δέ χάριτας μείζους τής ευεργεσίας 
άποδιδόναι τοίς ΰπηκόοις χαλ φίλοις. 

Ούδε\ς έπ\ πλεΐον κακίας προβαίνει δυνάστης, 
έάν μή τους ΰπηρετήσοντας Ιχη ταϊς έπιθυμίαις. 

Τδν άρχοντα τριών δεί μεμνησθαι, πρώτον μέν, 
δτι ανθρώπων άρχει * δεύτερον, δτι χατά νόμου; 
άρχει * τρίτον, δτι ούχ άελ άρχει. 

quae occulla oliui eilenlio preedicabii. 
Rcgem bene fungentem suo rounere decei justum 

ei magnaaimum ei aincerum et liberalem iu lar-
gieudo esse, ac qoavis cupiditaie roajorem; guppli-
cia leviora delicio, gratiam aoiein benclicio oiajo-
rvm referre, 130 tuin sabjeclie luui amicia. ' 

Nullus princeps longius ia viiia provahitur, nisl 
capidiialitiii «iuialros babeat. 

Agttkonu. Tria laerohtisM decel magistratum : 
prtaium se boiolnibus hnperare ; allerum ex legi-
\m imperara; tertium, $e aon aemper imperatu-
iHf4D ease. 

Avtigoni. Aaligonus rex cuidam anui ee beatum 
priedicabti, Sirscjres, inqui^ # mater, qnam m«l-

Άντίγονος δ βασιλεύς πρός τινα μαχαρί^ουιαν 
αύτδν γραύν, ΕΙ ήδε:ς, έφη, ώ μήτε ο, δσων καχών 
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έστι τουτί τδ ^άχος, δείξας τδ διάδημα, ούκ άν έπλ ^ toram matorum sil bfc pannus (diadeina autein 
χοπρίας αύτδ κείμενον Ιβάστασας· 

Έπαμινώνδας δ Θηβαίο; ίδών στρατόπεδυν μέγα 
καί καλδν, στρατηγό ν ούχ Ιχον, Ήλίκον, έφη, θη-
ρίον κεφαλήν ούκ έχει ! 

Τδν βασιλέα δεί μνημονεύειν δτι άνθρωπος ών 
έξουσίαν είληφεν ίσόθεν [f. θεόθεν vtl ίσόθεον], ίνα 
κροαιρήται μέν τά καλά καλ θεία, φρονήσει δέ άν-

, θρωπίνη χρήται. 
Ε· βούλει σου τήν οίκίαν ευ οίκείσθαι, μιμόύ τδν 

ϊπαρτιάτην Λυκούργον. "Ον γάρ τρόπον ού τείχεσι 
. τήν πόλιν έφραξεν, άλλ* αρετή τούς ένοικουντας ώχύ-
. ρωσε, καλ διά παντδς έτήρησεν έλευθέραν τήν πό-
λ:ν * ούτως καλ συ μή μεγάληναύλήν περίβαλε καλ 

ostendebat),ia ilercore eura jaceDtem tion txrilms. 
Epaminpnda. Epaminondas Tbabanas cum vi-

derei exarciiora magaum el ornatnm, sed frnpcra-
lore carenteiu : Quanla, inqail, bestia caput non 
babei! 

PhilippL Rex meminisae debet, borao cum aii, se 
poJastatem dmnilas acfcepiase, at qua pratdara 
sunt e( divina eibi proponat "et expetai, prtidenlla 

. autem uiaiur baroana* 

Si vis domum bene babilari, SparUanm Lymr-
• gum imitare; quemadmodum enim ille non mtoris 
cimit nrbem, sed vtrlnte incalaa obvallatii, ataquc 
aemper cmtatem liberam relinuii; sic <*t I U iacilo: 

τοίχους υψηλούς ανίατα, άλλά τους ένοικούντας Β nec magaum veslibulum ctof »10, pitt mnroa altfts 
εύνοία καί πίστει χαλ φιλία στήριζε · χαί ουδέν είς 
αυτήν είσελεύσχται βλαβερδν, ούδ' άντδ σύμπαν τής 
κακίας παρατάξηται στίφος. 

Μηδεΐς τών φρονίμων του άρχειν αλλότριου<ίθω. 
Κα\ γάρ ασεβές τδ άποσπάν έαυτδν τής τών δεομέ-
νων ευχρηστίας, καλ άγεννές τδ τοίς φαύλοις πχρα-
χωρείν. 1Ανόητον γάρ τδ αίρείσθαι χακώς Αρχεσθαι 
μάλλον, ή καλώς άρχειν. - « 
. Αεινδν χαί χαλέπώτατον τούς χείρους τών βελτιέ-
νων άρχειν, χαλ τούς άνοητοτέβους τοίς φρονιμωτέ-
ροις προστάττεΐν. 

• Ευμενής δ βασιλεύς έλεγε τοίς άθελφοίς διά π*ν-

excitalo, eeil clves benepoleniia el fide et amiciiia 
firmato, et nibtl in eam higredktur iiifefttum a»t 
ηοχίοιη, nec si unmraum quidem improbitatia ag-
man sc opponat. 

- Prudens a gerendo magistratn na se abduciio; 
impiara esl enim aoipanm abatrahere ab indtgeo-
tium utililale et commodis, et tmprobia cedare 
«inime generoaam. Stulium eat enim praoplare 
nak gnbamri, qoaiu batie gubernare. 
- A^rbom estei wotetiiapWatf$imum,delerioree 
pr*sia»lieribua tmperare, at aUiltiores prudaaik* 
ribut praeacribere. .. . ι 

KxmexU. Eiimanea m frairibns crebro dicere 
τός · Έάν μέν ώς βασιλεί προσφέρησθε, ώς Α6ελ- ^ golebauSi me rego uai fotriiis, tobii lanquam fra-
φοίς ύμίν χαρίσομαι * έάν δέ ώς άδελφφ, έγώ ύμίν 
ώ; βασιλεύς. 

Κότυς ό τών θρακών βασιλεύς, Θηβαίων σεμνυ-
νομένων δτι Λακεδαιμονίων ήγήσαντο, Έγώ, φησίν, 
έιΰρακα χει μάγους ποταμούς μείζους τών άενάων 
γινομένου:, άλλ* ολίγον χρόνο ν. 

Ό αύτδς ερωτηθείς, Τίνι χαταλιμπάνεις τδ βασί-
λειον ; έφη, Τώ δυναμένίρ. 

ΑΟΓΟΣ Β'. 
Ilepl βασιΛένς ρή Xiar θανμαζομέτον. 

Βασιλεύς θρασύς έμπεσείται είς κακά. 
Βασιλέως υπακούοντος λόγον Αδιχον, πάντες οί 

ύπ' αυτόν παράνομοι* 
Αγαθός πένης χαλ σοφδς υπέρ βασιλέα πρεσβύ-

τερον χα\ άφρονα. 
Ούαί σο:, πόλις, ής δ βασιλεύς σου νεώτερος. 
Ή χακοπραγία περιστρέφει θρόνους δυναστών. 

^Ακούσατε ούν, βασιλείς, καλ συνετέ, ένωτίσασθε οί 
κρατούντες πλήθους, καλ γεγαυρωμένοι έπλ δχλοις 
εθνών, δτι εδόθη παρά Κυρίου ή κράτησις ημών 
ν.&\ ή δυναστεία παρά Υψίστου · δς εξετάσει υμών 
τά έργα χα\ τάς βουλάς διερευνήσει, δτι *πηρέται 
δνςες τής αύτου βασιλείας, ούχ έκρίνατ' ορθώς, 
ο.δλ έφυλάξατε νόμον, ουδέ κατά τήν βονλήν τοδ 
θ̂ ού έπορεύθητ», φριχτδς χαλ ταχέως έπιστήσεται 
ύμίν δλεθρος· δ« κρίσις απότομος έν τοίς ύπερε-
χουσι γίνεται. Ό γάρ ελάχιστος συγγνωστός έστιν 
ελέους, δυνατολ δέ, δυνατώς έτασθήσονται. Ού- γάρ 
νκοστελεί τδ πρ5σωπον ό πάντων Αεσπότης, ουδέ 

tribae gratiflcabor; «ia autem tanqoam fraire, ego 
vobit ut rex. 

CotyU. Colya Thracum rex Tbebanie gloriaaHbfJ» 
quod Lacedaemoniia imperarent: Yidi, Inqalt, tor-
rentes perenniboa fluviis majorea facios, eed ad 
breve lempos. 

Idem interrogatus cal relinqwcrei arceni regiam, 
Polenli, inqnii. 

131 SERMO U [al. CIV]. 
De rege non multum admitando (ae/ de rege mato)* 

Prov. Rex audax incidet in inala. 
Regis subatiscuUantis oralionem Hiiqaam im-

perio qni pareni, onnnes sunl exlagas. . 
Eetle. iv. Panper probiie et sapSen»est snpnhre^ 

D gem senem et insipfenlcm. 
Eccle. x. V» libi, civtias* cujus juvenis rex e*t. 
Isa. ni, Sap. vi. Actiomala poteatiamsolia ever-

l i l . Audite igilur, reges, ae iatelligite, accipile au-
ribas, qui imperaiis maUiladtni, et in mrbie gen-
tium elaii esds; datns esi a Oomino principatua 
veater, et potentla ab Excelaisaimo, qtti facia vestra 
examiaabH, et coneilia vesira perscratabitur ; quia 
ciim regai ejas mitiistri sills, non recte jadicla 
exercuisiia, nec legem servastis, neque ex Dei 
senienlia et consilio vos gessistis, horribile Tobis 
exiiiam ingraei, idque cito; judlcium entm eevere 
fiei ineos qui pracellant atiis : miniines eniro venia 
et misericordia dignas esi, eed poicnles potenter 
•xamiaabuaiar ; non cfiiiu faciem et o§ cujutquaa 
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terebitur onmium Dominue, tequa magniludiaem Α έντραπήσεται μέγεθος · δτι μικρδν χαΛ μέγαν ούτος 
mmbittjr, quia parvum βι nugaam fpae fectt, 
aequaUterque amniura eommodis coaealit ai pro-
sptcii; poientes autam diligeater ei aavtre axcu-
lienlur. 
, Eccli. viii. Holtos perdidit auruni, et cofda regam 
a refto deflexit. 

Pro*. xxix. Rex doctriwe experg populutn imiln 
perdat. 

Prov. xxym. Kegnttm a $eate ad geniem iraAa-
fertur propier injuatitias 61 violanlas injariaa et 
pecxjaiaa jloioaas. 

TbiologL Non eadem reges et prWatoa deoeft 
exiaiimamas, quod non eadeai eiDtdigaitate. 
Privatis enim vel vafre allqoid laeere coiioedarooa; 

έποίησεν, ομοίως δέ προνοείται τών πάντων, τοίς 61 
χραταιοίς Ισχυρά έφίσταται έρευνα· 

Πολιούς Απώλεσε τδ χρυσίον, χαλ καρδίας βασι
λέων έξέκλινεν. 

Βασιλεύς απαίδευτος Απολε! τδν λαδν αυτού. 

Βασιλεία Απδ έθνους είς έθνος μετάγεται δλά 
Αδιχίαν χαλ δβριν χαλ χρήματα Ααλια. 

Ού τΑ αύτΑ βασίλευσε τε χαλ Βιώταις πρέπειν 
ύπολαμβάνομεν, δτι μηδέ τής αυτής Αξίας αμφότε
ροι. Ίδιώταις μάν γΑρ χαλ τεχνικώς ιτρΑξαί τι 

qoem enim per*pJt»vm « ι vi niiiil agere poaat, 0 ^>ϊ?»Ρή«>μεν · $ γάρ τδ φανερώς βιαζεαθαι μή 
δυνατόν, τούτψ συγγνωστδν το τής «ερινοίας. Βα
σιλεί δέ του δυνάμει κρατείσθάι λίαν αίσχροϋ τνγχβ-
νοντος, έτι αίσχιον οίμαι χα\ Απρεπέστερο* τέχνη 
κλέπτειν τας εγχειρήσεις χαλ τΑ προκείμενα. 

Νεότης μετ' εξουσίας αύτοκρατοϋς ΙρμαΙς άκβ· 
θέχτοχς χρωμένη, χαχδν δύσμαχον γίνεται. 

liaju* vafritiet veniam roerefuf. Ragi aulen cara 
valo* turpe fH xi et pcieeiia atfperarl, tam ter-
f*u« minuiqtfe decen» arWlrof, nt arsa ai calUde 
eoaata perfteial atque instituta. 
, PMlonhs Javaattta cum etMtoa potestata apped-
jiojriboi qa« cafaibcrί nea poeatJDi OUBS , maJura 
Jnqxpagnabife aau 

Corpore quldett rex «tfhl* alteri boiBiai par 
est; potesuia vero dlgnkatit slipttia aat qel aopra 
omnee ea,l, Deo; oon eoin babet lo terrti ae qeld-
ffoa» ax<*lai«g \ ttaqoo debet rtx «t mottalia aoa 
telli, et ut Dene non irascl. Elai eoim imagioia 
dhriaea koaore eat aJfertaa, palveri lamea larfeoo 
ImpUeitna est, perquem edi>celur,qua erga omuea 
mamfu*, alnpUeitateia. 
^ Jfeioati. Niii decei ot subJecUs TeaarabliU ma^ 
fia quam ieriribitia esae vidaatis; ilbid enian gravi-
ua* boc vero ferluis eomilalar* 
( ikmocr. liaproba naiara, si patostatam asaecutt 
fuarit, pubiicas afferre solei calamiuiea. 

AnlhikmU* Tam civitaleslnlerireaoienl, eum 
i|ui imperaut improbos a probis discernere noa 
possani. 

Ut furioao gltdhim, sie tmprobo patealatem dare 
pmculosum est. 

Mtntndru OpulenUa rationifi expers, poleaiaiem 
nacta, etiameoaqai eapore videmur alultoa itddiL 

Demo$ih$n\L Nana fortunaiura esse pnBter dlgtii-
taiero, desipiendi praetcr dignitafem oecasio e$U 1 

SERMO Hl \al. GLXXIHl. 
De episcopi» moderath et Dei mandala observantibut; 

yravem ei talem qua rtprehendi non pouil vitoxm 
eorum documentum et$e UM quibus prauHt. 

(ien. xiv. Malcbiaedac rex 8alem protabt panei 
ei viaum Abrabamo, cam revorUretur ex acciaioue 
iregoai; arat auteni Dei luiuiHiaacerdos, 

LtvU. Quisqnis fueril viiioso corpoce, non iogre-
dietur (aui aecedet ad nMniaieriuni), non caeoua, noa 
Jptaadua* nou inuiiio aaao prseditus, aui auribua 
trttiicaite, nec qtii fracta manu aui pede aai, nee 
^tbbua» n«c £acU leaiigluosa, aui ^abcr ciLiiati(eai 

i T J μέν ούαίφ του σώματος ίσος « ν τ ο ς Ανθρωπο» 
• βααιλεύς, τ|1 εξουσία, δέ τοΰ Αξιώματος βμοιβς 
Ιατι τό> έπλ πάντων βεφ. Ούκ ένει ,γαρ έπλ γτ^ 
αύτοΰ υψηλότερον. Χρή τοέντιν χαλ ώς Φνητδν ρ^ 
έπαίρεσθαι, χαλώς Θεδν μή δργ^σθαε. Εί γάρ καλ 
alxdvi Οείκ*, τετ^μηται., Αλλά καλ «ένει χοτχ| συυ-

g πέπλεχται, δι' ής έκσιδάσκετβι τήν ιερός παντός 
Απλότητα. . , , 

Πειρατέον καταπληκτικδν μάλλον τοίς ύπηκοοις \ 
φοβερδν θεωρείσθαι. Τφ μέν γάρ σεμνότης, τφ δέ 
Απήνεια παρακο>Λυθεί. ( 

Πονηρά φύσις, εξουσίας έπιλαβομένη, δημοσίσ̂  
Απεργάζεται συμφοράς. 
, Τότε τάς πόλεις άπόλλυσθαι συμβαίνει, δταν μή 
δύνωνται οί κρατούντες τους φαύλους έχ τών σπου
δαίων διαχρίνειν. 

Επισφαλές μαινομένψ (οΰ*/αι μάχαιραν χαλ μοί 
χθηρψ δύναμιν. 

Πλούτος αλόγιστος προσλαβών έξουσίαν xxl τους 
φρονείν δο χούντας ανόητους πο*ϊ. 

Τδ γάρ ευ πράττε ιν παρά τήν άξίαν αφορμή του 
Ρ κακώς φρονείν παρά τήν άξίαν γίνεται. 

ΑΟΓΟΣ Γ . 

Περί ίχϊσκόΛωτ χρηστώτ, καϊ φνΛαττότζωτ τ&ς 
εττοΛας τον Θεον · καϊ δτι ό σεμτός καϊ άη· 
αΙΛηχτος τοντωτ βίος πάΐδενμα γίνεται τοις 
νχοτεταγμέτοϊς* 
Μελχισεδέκ βασιλεύς Σαλήμ έξήνεγκεν άρτου; 

χαλ οίνον τψ Αβραάμ έν τφ ύποστρέφειν αύτον 
άπδ τής κοπής τών βασιλέων. ΤΗν ίέ Ιερεύς τού βεοΰ 
του υψίστου. 

Πάς άνθρωπος φ άν ή μώμος έν αύτψ, ού προοτ-
λεύσεtai * άνθρωπος τυφλδς, ή χωλδ;, ή κολοβόδ̂ ιν, 
ή ώτότμητος * ή άνθρωπος φ άν ή σύντριμμα χειρδς, 
ή σύντριμμα ποδδς, ή κυρτδς, ή έφηλος, ή ιττιΜ; 
τους οφθαλμούς · ή Ανθρωπος φ Αν fj έν αύτφ 
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αγρία, ή λειχήν, ή μονόρχης. Τ* γαρ δώρα τοΰ Θεοΰ 
αγια τών Αγίων. 

Θεου; ού κακολογήσεις, χα\ άρχοντα τον λάου σου 
ουκ έρεΤς κακώς. 

"Ανθρωπος έάν ποιητή έν ύπερηφανία τού μή 
εισάκουσα ι τοΰ ιερέως τού πχρεστηκότος λειτουργείν 
έπλ τφ ονόματι Κυρίου τού θίού σου, ή τού κριτόύ 
δς άν γένηται έν ταίς ή μέρα ι ς έκείναις, άποθανείται 
6 άνθρωπος εκείνος, κα\ έξχρείς τδν πονηρδν έξ 
Ισραήλ. 

01 Ιερείς σου ένδυσσνται δικαιοσύνην, κα\ οί δσιοί 
σου άγαλλιάσονται. 

Ημείς έ γνωρίζαμε ν ύμίν τούς πάντας Ιερείς, καλ 
Αευΐτας κα\ ψδούς χφ\ πυλωρούς, κα\ τούς λειτουρ
γούς τού θεού, φόρον καλ πράξιν και άποφοράν 
ούχ έχειν υμάς έξουσίαν έπιβαλείν έπ' αύτοίς. 

Γνωστδς έπιγνώσή ψυχις ποιμνίου σου, κα\ επι
στήσεις χαρδίαν σου σαίς άγέλαις. 

Χείλη Ιερέως φυλάξεται χρίσιν, χαι νόμον £χζη-
τήσουσιν έχ στόματος αυτού, δτι άγγελος Κυρίου 
παντοχράτορός έστιν. 

Οαραχαλείτι τδν λαόν μου, λέγει δ βεδς, Ιερείς. 

Αώσω τους άρχοντας σου έν είρήνβ, χα\ τους έπι-
σχόπους σου έν δλκαιοσύνβ. 

Έάν ίδης τήν βομφάίαν έρχομένην» χαλ μή ση-
μάνης τ ί σάλπιγγι, χαλ δ λαδς μή φυλάξηται, χαλ 
έλνοΰσα ή ρομφαία λαβή, έξ αυτών ψυχήν * αυτή μέν 
διά τήν Ανομία* Αυτής ελήφθη, τδ 4έ αίμα αδτης 
έκ τής χειρός σσυ έχέητήοΙΙ». *Εάν ίϊ ίιάστεΛης τψ 
Ανόμψ, χαλ £ή Αποστρέψη Απδ τής Ανομίας αυτού 
ααλ Απδ τής οδού αΑτου̂  Α Ανομος εκείνος έν τ% 
Ανομία αύτου Ακοοανείταϊ, χαλ συ τήν ψυχήν αου 
βύστ> 

Οίνον ού μή *ίωσι αράς Ιερεύί, «ν τφ είάι»ρεύέ-
ΑΟαι αύτους είς τήν αύλήν τήν έσωτέραν. 

Τάδε λέγει Κύριος ό Θεος Ισραήλ - \άοιχίαν χαλ 
ταλαιπωρίαν Αφέλεσθει χάλ κρίμα χαλ δικαιοσύ
νην ποιήσατε. Έξάρατε χαταδυνάστείαν άπδ τού 
λαού μου, λέγει Κύριος δ Θεός. 

01 φυλάξαντές δσίως τά δσια δσιωθήσονται, χαλ 
οί διδαχθέντες αυτά εύρήσουσιν άπολογίαν. 

Ιερέα φρόνησις χαλ |ίος χαλ ευσέβεια χαλ γνώσις 
ποιεί. 

Έν δλη ψυχή σου εύλαβού τδν Κύριον, χαλ τους 
Ιερείς αύτοΰ θαύμαζε. Έν δλη δυνάμει «ου δόξασαν 
τδν ποιήσαντά σε, χαλ τούς λειτουργούς αυτού μή 
έγκιταλίπβς. Φοβού τδν Κύριο ν, χαλ.βόξασον Ιερέα, 
καλ δδς την μερίδα αυτών, καθώς ένετείλατό σοι. 

Ίίγούμενόν σε κατέστησα, έπαίρου. Γίνουμε ν 
αύ:οίς ώς εΤς έξ αδτών. 

Άνήρ σοφδς τδν εαυτού λαδν παιδεύσει, χαλ μά~ 
καριούσιν αύτδν πάντες οί δρώντες, Ό γάρ σοφδς 
έν λαφ αυτού κληρονομήσει πίστιν, καί τδ δνομα αύ* 
τού ζήσεται είς τδν αίώνα. 

Είπεν δ Κύριος * Τίς άρα έστλν δ πιστός οίκονό
μος καλ φρόνιμος, δν καταστήσει ό Κύριος έπλ τής 
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Α nec qui fera scabii, aut meattgfa Idborai, aui mii-

tesiis est. DonaeirimDei sunl sancla $anctorun>.' 
Exod. xxii. Olia et priricipi populi tui ne nialc-

dtcito*. 
Deut. τ\ύ. Qui per gnperliiam non audieril 

sacerdotem adetaniem ad minisirandum in uobiifce 
Domini 0ei lui, aut jndicem qtii illo tempore fue-
ril, is morie mulietur, et ex Isratde iolles itnpro-
Luio. 

J W . cxxii. Sacerdoies tui irtduenlur juslhiam, 
el sancli lui exsuhabunt. 

E%dta>. Nog designavimus vobis omnes sacerdo-
B tes et Levius, έί tantores et janiloree el roinisiros 

Dci, ne babcaiis poiestatem iinponendi iliis tribu* 
tum et exaclioaem et pensionem. 

Ρ τον. xxtn. Accurate agnoscea anlmae ovilis tui, 
et cor tabra gregibus tui» pr&tlcies. 

Mafach. ιι. Labia aaeerdoiis obse/vabuiil juati-
fiam, et legero requirehi iteorecjua, quia ftuniia* 
est Domini omniptftemlSv 

E$a. Saeerdates, laquit Οοι»* etbortamini el 
cdfteolamini populam meum. 

Babo principes tuos cum pace> et epiecopoa laot 
cam jiistitia. 

Extch. iii et xYiu. Si framoam videHx, nec «i* 
gnificavehfe tuba, populaaque non sibi caverili 
sed gladiui Ipse aaum aliquem ex i l i i i ceperii» ia 

C quldem propter Iniquiuiero aaam capitur; al 
guinem UUai de tnaou tua repetam. Sia iui^ 
pittm 133 reprtbendori» > nae aa coaverterit 
ab impieuie aua, nec a tia saa deftexerii, ille Ια 
implotate aua moriciar, el to tttam aaimatft libo^ 

fiaetA. txkxtV. Nullf lateMolea vmvm bibeot# 

qnindia quidem I» aulam inleriorero iagrediMntar. 
Bdtt dicit Donbina Dens laraelitanim s Injot-

Uiiam et vexaiKooeiA aufcrte, et judiciimi et Jesi^ 
liam exercete. Auferte oppreaaionem a populo meo9 

loquil Domfaoa. 
Sap. ln. ijai eancla sancie servaverint, ganctl 

futuri 8unt: ei qui ea didicerim, iavenieal defea-
sionem. 

t> Prudenlia el viia el pictas ci acteniia aacerdô  
tern eiBcil. 
^Sirach vu. toto corde melue Oominum, ei $a> 

cerdoies ejus venerare : ojuaibus viribua luia euin» 
qui le fecii, laudibua afiicho, ei laiobiror ejtis na 
destTa» : melue Dominum, et aaeerdoteui laadibut 
afliciio, el (ui itbi prxcepi) da lllis parlem auaao. 

Eccli. xxxii. Oucem le prasfeci, oe eiTerior; eslo 
in illis ut unas de illia. 

Ibid. xxxvix. Sapieus vir populum iuuro instituel, 
ac cum pracdicabdal beaiuo quotqaot auin viderijklf 
nant sapieus ia popalo haeredilariain lldeni ei auc-
toriiaiciu sibi parabil, el nomeo ejua vhrei ii> 
sjpculuia. 

Mlatth. xxiv. Quis est, inquit Doaninua, lideJie rei 
doraestic* prasfecina, el prudena queia prarficial 
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se», ut tuo tempore det illis Α θ«ρ«ι«(ας αύτοΰ, τοΰ Souvat έ» χοιρψ το «τ.τομί-
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Dominos famUia 
clemensum ? Oealus servus ille, quem cum venerit 
Bominus cjus, inveaerit sic facientem. Vere dico 
vobis, eum omnibus boois snis pneficiel. 

Joan. x«i.DixiiDominus Pelro: Simon, fili Jonse, 
diligis me plus quam hi ? Eitam, inquii, Domine. 
Tuin ille: Pasce, inquil, agnoa meos. Oixil illud 
ilerum : Simoti, fiif Jonae, amaa me ? 

Actor. ιχ . Tesiificor vobia posthac mc iore purum 
sanguinis et peccati omnium vestrum, non enim 
quldquatn celavi, quin vobis toium Dei cooeiiiura 
enuntiarem. Prospicite igitur vobis et toli gregi, 
cujusvos Spinius sanctus effecit episcopos, ut 
Ecelesiam Domini pascatis, quam IUO sibi sangaiue 
acquisiviu 

ί Tim,ui. Si quis episcopi officium appetit, 
boaestum munus concupiscit. OporleiigiturepUco-
pum talem esse,qui reprebendi non possit, sobrium 
et \igilantera, modcralum, bospiuim studiosum, ad 
doccndum aplmn, ιιοη vinolcnlum, non violealum 
et injuriosum, sed clementem et de suo jure ce-
denlem, non pugnacem, a studio pecunisealienam, 
qnique domui suae 134 bene praesii. Si quisenim 
domui suse pwesse nescit, quo landem modo Ec-
cfesi» Dei curam gerettnon noviliuni, ne iaflalus 
in damnaiionem incidat. Eliam oportet eum bone-
stiiia tcstimonium ab exterais habere, ut ne \n 
'probra et laqueum calumaiatoris incidai. 

1 Tim. v. Manus cito neniini imponito. ncc alie-
ftoruni peccaiorum parliceps eMO ; teipsum castum Q άλλοΐρίχις άμαρΐίαις. Σεαυτδν άγνδν τήρβι 
sorvato. 

τριον; Μακάριος ό δούλος εκείνος, δν έλθών δ Κύριο; 
αυτού εύρήσει ποιούντα ούτως. Αληθώς λέγω ύμίν, 
δτι έπλ πάσι τοίς υπάρχου?ιν αύτου καταστήσει ά'πόν. 

Είπεν δ Κύριος τψ Πέτρψ * Σίμων Ίωνά, αγα

πάς με πλέον τούτων; Λέγει αύτψ, Καλ, Κύριε. 
Λέγει αύτψ, Βόσκε τά άρνία μου. Λέγει αύτφ πάλιν 
τδ δεύτερον * Σίμων Ίωνά, φιλείς με; 

Διδ μαρτύρόμαι ύμίν έν τί) σήμερον ήμερα, ότι 
καθαρός είμι άπδ του αίματος πάντων διέών. Ου 
γάρ ύπεστειλάμην τοΓ# μή άναγγείλαι ύμίν πάσαν 
τήν βουλήν τοΰ Θεου. Προσέχετε ούν έαυτοίς χαί 
παντλ τψ' ποιμνίψ, έν ψ υμάς τδ Πνεύμα τδ αγιδν 
έθετο επισκόπους ποιμαίνειν τήν Έκπλησίαν τού 
Κυρίου, ήν περιεποιήσατο διά τοΰ Ιδίου αίματος. 

^ Εί τις επισκοπής ορέγεται, καλοΰ έργου επιθυμεί. 
Δεί ουν τδν έπίσκοπον άνεπίληπτον είναι, μιάς γύ· 
ναικδς άνδρα, νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιος φιλόξδ-
νον, διδακτικδν, μή πάροινον, μή πλήκτην, μή αι
σχροκερδή, άλλ' έπιιική, άμαχον, άφιλάργυρον, του 
ίδίου οίκου καλώς προίστάμενον, τέκνα έχοντα έν 
υποταγή μετά πάσης σεμνότητος. Εί γάρ τις τ<£ 
ίδίου οίκου προσΐήναι όύ* οίδε, πώς Εκκλησία, βεού 
έπιμελήσεται J μή.νεόφυτον, ίνα μή τυφωθείς εϊς 
κρίμα έμπέση. Δεί δέ αύτδν καλ μαρτυρίαν καλήν 
Ιχειν άπδ τών έξωθεν, ίνα μή είς δνειδισμούς έμ
πέση καλ παγίδα τοΰ διαβόλου· 

Χείρας ταχέως μήδενλ έπιτίθει,' μηδέ κοινώνίι 

Til. ι. Oporiet 6j>i8*copuai lalcm Gesfr, qtii neqiie 
tedargiii, neqae conviuci possil, Unquaui Chrisli 
dispensaiorem, noa periinaccin, non iracuuduui, 
non injuriosum, non lurpis lucri cupiduai, jsed 
liospUum et peregrinorum siudiosum, bdaitaiU et 
probitatis annanieiii, teinperantem, jusium, sanctum, 
(0nitn(jn(en), adhaerenlcm Udeli doctrinae sermoni, 
ut et possit sarta dotlrirti eiborlarl, ct ConlradN 
tenies reprehendere. 

/ Petr. v. Pascite eum cui{prseestis Christi gregem, 
bon toacti, sed volenles, hori avare, sed alacriier, 
ticque tanquam do*oinantes 1n sorieni, aed esiote 
cxemplar gregis, el cum prodibil paslorum prin-
ceps, recipietis glorias ooroaam, quae 
iiiarciwtti. 

Ignaiii. Daie oae^adi ne reaistails episcopo, ut 
Deo subjiciamini, et quo niagis taciium videritis 
fepiscopiiin, tamo ndagia eum meiuile. Quemconqae 
fcnini niiuit paierfamiliaa qui rei doroesticfc prajait, 
^ic decet excipere, u( eum ipsum qdi iuiliii : ita-
tjne decct, utepiecopum tanquaui Domlnbiti ipsum 
buspiciaiis. 

S. toaiilii. Auctorit^ls docenlis oralionem effictl 
accepuiiu ac discipalos reddil alicmiorea. 

ά:ί τδν έπίσκοπον άνέγκλητσν εΐναι, ώ; Χριστού 
οίκονόμον, μή αυθάδη; μή δ/?γίλόν; μή πάροινον, 
μή πλήκτην, μή αισχροκερδή, άλλά φιλόξενον, φιλσ-
γαθον, σώφρονα, δίκαιον, δσιον, εγκρατή, άντεχό-
μενον τοΰ κατά διδαχήν πίστδύλόγΟυ, ίνα καλ δυνα-
τδς ή παρακαλείν έν τή ύγιαινούση διδασκαλία, καλ 
τούς αντιλέγοντας έλέγχειν. 

Oal JiraeeSt alfis ne effei-atur dignitatc, ne amiitat 
liumilis animi l)eaiiiudiiiein, aut ipsc inflaiux ift 
^hdcitidaUorlcM iifctdftt diabdll: 

Ποιμαίνετε τδ έν ύμίν πόίμνισν τοΰ Χριστού, μί| 
άναγκαστώς, άλλ* εκουσίως, μή άίσχροκερδως, άλλά 
προθύμως, μηδέ ώς κατακυριεύοντας τών κλήρων, 
άλλ' ώς τύποι γενόμενοι τοΰ ποιμνίου * καλ φανέντος 

uuaquam 9 τοΰ άρχιποιμένος, κομίσεσθε τδν άμαράντινον στέ-
φανον τής δόξης. 

Σπουδάσατε μή άντιτάσσεσθάι τψ έπισκόπφ, ί α 
ήτε Θεψ υποτάσσαμε νοι. Κάλ δσον βλέπετε σιγώντα 
τδν έπίσκοπον, πλέον αύτδν φοβείστε. Πάντα γάρ 
δν πέμπε! δ οικοδεσπότης είς Ιδίαν οίκονομίαν, ού
τως δεί ημάς αύτδν δέχεσθαί, ώς αύτδν τδν πέμ
ποντα. Τδν ούν έπίσκοπον ώς αύτδν τδν Κύριον δεί 
πρόβλεπε ιν. 

Αξιοπιστία τού διδάσκοντος εύπαράδέκτον μέν 
τδν λόγον καθίστησι, προσεχέστερους δέ τούς μαθη
τευομένους παρασκευάζει. 

Τδν προεστώτα μή έπαιρέτω τδ αξίωμα, ίνα 
μή έκπέση τοΰ μακαρισμού τής ταπεινοφροσύνης, ί 
καλ αύτδς τυφωθε\ς είς κρίμα έμπέση τού διαβόλοΟ. 
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*0 την χοΐνην φροντίδα πεπιστευμένος, ώς δφεί-

λων λόγον δούναι περλ εκάστου τών πε πι <ττευ μίνων, 
οδτως διακείσθω. 

ΟύδΥς έν επισκοπή ών έγχαλΐίτχι, εί τι χατά 
αδιαφορία ν έν τφ λαίκφ άπαρατηρήτως έγραψε ν. 

Αύτη μοι φαίνεται τφ δντι τέχνη τις είναι τεχνών 
καλ επιστήμη επιστημών, άνθρωπον άγει ν τδ πολυ-
τεκπώτατον ζώον κα\ ποικιλώτατον. 

"Ωσπερ το!; σώμασιν ού τήν αυτήν φχρμακείαν 
προσφέρονται άπαντες, άλλοι δέ άλλην, ή εύεκτούν-
τες ή κάμνοντες, ουτω χαί τάς ψυχάς δίαφόρψ 
λόγω χα\ αγωγή θερα-ευτέον. Μάρτυρες δε τής 
θεραπείας, ών καλ τά πάθη. Τούς μέν γάρ άγει ν λό
γος, οί δέ Ρυθμίζονται παραδείγμασιν. Οί μέν δέον
ται κέντρου, οί δέ χαλινού. Οί μέν γάρ »ίσι νωθείς 
καλ δυσκίνητοι πρδς τδ καλδν, ot δέ θερμότεροι τοΰ 
μέτρου καλ δυσκάθεχτοι ταίς δρμαίς, κασάπερ πώλοι 
γενναίοι πό££ω τής νύσσης δέοντες, οΟ; βελτίούς 
ά* ποιήσειεν έλέγ/ων χαλ ανακόπτων δ λόγος. 

Οΰτος δρος πάσης πνευματικής προστασίας παν
ταχού τδ καθ* έαυτδν παροράν πρδς τδ τών άλλων 
συμφέρον. ^ 4 

Παίδων φεΒεσθαι πατρικός νόμο;· 
Μήτε τής ού διδομένης έφίεσθαι χρή προστασίας, 

μήτε Απωθείσθαι τήν διδομένην. Τδ μέν γάρ έστιν 
θρασέων, τδ δέ άπειθών, καλ απαίδευτων αμφό
τερα. . . 

ΟΤς τά μέγιστα έν χε^σλ, καλ έν οΤς τδ πάν ταλαν
τεύεται, τούτοις μάλιστα φροντιστέον βεοΰ, κάλ της 
εντεύθεν επικουρίας. . 

Ουδέν ούτω πείθει τούς πολλούς, ώς πράξις ή 
σιωπώσα' παραίνεσιν. 

Τροφή κα\ τοΰ τρέφοντός Ιστιν ή δίδαξις. 
Τοσουτφ άνώτερον βασιλείας Ιστηχέν ίερωσύνή, 

Ισον πνεύματος κα\ σαρκδς τδ μέσον. 

Πολλή ν μέν τήν σύνεσιν, πολλήν δΐ πρδ της συν
έσεως τήν παρά τοΰ θεοΰ χάριν, χαλ τρόπων ορθό
τητα, χαλ καθαρότητα βίου, καλ μείζονα ή κατά Αν
θρωπον έχειν δεί τήν άρετήν, τδν τής ίερωσυνης 
Αναδεχόμενον τήν φροντίοα. 

Τών άκτίνώΐ αυτών καθαρωτέραν τοΰ Ιερέως τήν 
ψυχήν είναι δεί. 

Μέσος τοΰ Θεοΰ χαλ τής τών ανθρώπων φύσεως 
έστηκεν ό ίερεύς, τάς έχείθεν τιμάς χατάγων πρδς 
ημάς, χαλ τάς παρ* ημών ίκετηρίας άνάγων εκεί. 

Πολλής τής έν τφ λέγειν δυνάμεως χρεία τφ ίε-
ρεί. Άλλά καλ σφόδρα Ιμπειρον εΐναι δεί τής δια
λεκτικής. 

Μή ζήτει γενέσθαι κριτής, εί μή Ισχύεις έξάραι 
άδιχίαν. 

Μή ζήτει γενέσθαι διδάσκαλος, εί τής του πράγ
ματος αρετής απέχεις, άλλά έλκόμενος άποπήδα· 

Έπικίνδονον γάρ τδν μή διά τοΰ πρακτικού βίου 
άναχθέντα δίδασκε ι ν έπιχειρείν: 

01 μέν γάρ άλλοι μυριάκις πίπτοντχς, δύνανται 
"τοχείν συγγνώμης· δ δΐ διδάσκαλος έάν τούτο πάθβ, 

PARS II. SERMO ΙΤΙ. 1018 
Α Cni cura cpmmunis crcdiia est, is quasi dcbcat 

rationcm reddere de singulis crediiis, ita affeclvs 
cslo. 

Theologi. Nullus cpiscopi mnnerfe fuagena re-
prcliendiiur, $i quid in rebos indijfereutibus (in 
orttioue populari) inconaiderate ecripserit. 

Harc mibi videlur esse ars quaedam artium et 
scfcnlia ecieaiHrnm, hominem verautisftimum om-
nium animalium ac maxtme varium regere. 

Ui corporibua non idem medicarnealum adhib>ai 
omnes, sed alii aliud, elve valenlrs sive aegVotaotei, 
sic ci aaiuias diversa ralione ei instilutione cura~ 
bimiis, aitjne hiijus curaiionis leates stirit qiii at 
perturbaiionibns animi afficiuniur. Alios enim du-
cit oratio, alii exeraplis ducuniur 135 cdfrrv-

B guntur ; alii calcari, alii freno egent; alii eriioi siiat 
gegnes et difliciliier ad honesla incitaninr, alii sii-
pra modum calent, niam appetiiionibus effrenaiis, 
queaiadmodam generosi equi ultra meiam curven-
te«> qubs nidii>res efficias, si vecbi$ reprebendat ifi 
rclro' inhitaas. , 
. Hic est l̂ rnnnns ciyusTix spiriulis prafecttftrae, 

iibique sua negligeread aiiorbm uliiitatem. 

Libetis parcere patrum est lex et cdnsuemdo. ; 
Neque eam quae non datur pnefcclura .appeitre, 

neqne eam quae datur repudiare deberous . illud 
esl enim audaqium, hoc vero rebelliuxn et coatti-
maciitm, ntrumijae indoctorura. 

>' Qui rcs maximas traciaoi, qulquererarosuraroanl 
^ lcnenl ct lanqaam pondere iibrant, ii maximd 

Pciuncurare et ab Hlo auxilium petere dcbenu 
Niiiil tam movet vulgus, atque aciio quae est la* 

ciia admonilio. ' 
[ Alimentum eliam alentis eal doclrina. 

SXhry$o$t. Tanlo csl superius regoo eacerdo-
lium, quaoium est inter spiritum et carnem iaier-
vallum; 

Non solam sagacitaiem, wdeiiam antea magnam 
a Deo gratiam viueque morcs rectoa et puroe, ac 
virlolem bumaaam majorem babere ilecei eum, 
qui sacerdotii curam suscipit. 

Radiis iprtis purlbr easa debet anima sacerdor 
D l i a . 

Mediiis inier Deam et bominum uaturam siat sâ  
cerdos, beueflcia illinc ad nos dcducene, ct sup* 
plices nostras postutaliones illuc sabducens. 

Magna dicetidi faculute sacerdoti est opus, quin-
eliaai dialectices valdc periiilm esae oportet. 

tZccli. V I I . Noli fl^ri jodex, si injustiliaro toilert 
noa poiee. 

No!i esse doctor, ai a rei viriate abes, sed etiant 
si irabaris resiliio. 

Periculosuoo esl eum qui uon sii ia rerum aĉ  
lionc versatui, doccndi munus suscipere. 

Eisi enim alii milties labantur, possunt tam^u 
Vcniau) impeirare : at doctor ai istud d accideri^ 
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otnni excusaiionepriTatnr, et eitrcrto afficilur sup* Α *A<ntf Απεστέρητάι απολογίας, καλ φέ^/έτην*-

δωσι τιμωρίαν. 
Αεί τον μέλλοντα τήν προς πάντας άναδέρβθει 

μάχην τάς πάντων είδε ναι τέχνας. 
Ού χρή τήν σύνεσιν ηλικία κρίνειν, ούδ· τδν χρε* 

σβύτερον Απδ τής πολιάς δοκίμαζε ιν, ούδε τδν νέοι 
πάντως άπείργειν τής τοιαύτης διακονίας, άλλα τδν 
νεόφυτον * πολύ δέ Αμφοτέρων τδ μέσον. 

plicio 
QuiadvHrsusomnespugnam susceplariis sii, eutn 

nosseortes omnes Opornel. 
Sagacitas el inteltigetiliai non ex seiate Judlcaada 

est, nec presbyler a canttie prbbandtie, nec juvenis 
estomnino arcendusa lali miniaterio, aed neopby-
lus ; magnum est autem qood cst iater ulrumque 
mediuro. 

136 ^on novlt astatis differentidm uriiversorura 
Deus, sed pietatem solam ei rerum divinaram amo-
rem et studiuin requirU; al si hac in juvcne re-
pereril, liunc mullis seriioribus anteponit. 

Tunc maxlme sacerdoies hbnore afflcere debemas; 
cnm cliara reipublieae venerabill* fuerint. Si enim 

Ουκ οΐδεν ηλικίας δι α φοράν δ τών δλων βεδ;, 
Αλλ1 εύσέβειαν μόνήν χαλ φιλοθείαν ζητεί* χ» 
εύρη ταύτην έν νέψ, πολλών τούτον τίθηαι τφεοίυ-
τέρων. 

Τούς Ιερέας τότε μάλιστα τιμά σθαι δεί, δταν χιΐ 
άπδ τής πολιτείας Οσιν αίδέσιμοι. Εί γάρ τούς το· 

quostie propter aelalcra venerablles exUtiaiaitous, & χδντας διά τήν ήλιχίαν αίοεσίμους εΐναι νομ̂ ο-
malto magis patres spiriiuale*. 

Sacerdolii dignitate pneditoe tei deos nbmlnal: 
t Biia, inqvit, non maledicea, nfeb jprincipi populi 
lai. ι 

llonor qui babaiar aacerdotiboa In bniverlorbm 
Domiaam redundaL 

Epi&copua dicitur ab έπισκοπείν, id est, a apctu* 
laiidoot epeeundo, quod universos speetlletur. 

Qaaato major eat diguiUi, laalo majott itiiil 
pericula. 

Eplacopi mnere ftmgenil anam reclont offlcioi» 

μεν, πολλψ μάλλον τους πατέρας τους πνευματι
κούς· 

Τους τή Ιερωσύν^ τετ ιμη μένους θεούς ό νόμος 
χάλεΐ * ε βίους ού κακολογήσεις, χαλ Αρχοντα τού 
λάου σον ούχ έρείς χαχώς. * 

Ή είς τους Ιερέας τιμή είς τδν τών δλων Aisrfj 
tjv διαβαίνει. 

Επίσκοπος «αρά tb έπλαχο&ίν Α«αντας· 

*Οάψ γαρ μέγα τδ αξίωμα* τοσουτω ρείζοος χαλ 
•ί κίνδυνοι τψ τήν έπισχοπήτ έ£ονη· 

'Αρκεί Ιν κατόρθωμα επισκοπής άνενεγκείν είς 
g«i luunoria aaiia eat, ut in c<B»um sobducatur, e l g τον ούρανδν, χαλ lv Αμάρτημα είς αυτήν έμβαλείέ 
fiaura peccataia atia geheaoaA Iptank doirttiia- τήνγέενναν. 
tar. 

8i conllngal qaftuipiau ie\ 0et atbictllitt fel pe* 
allam cauiatn ab allqao ad episcopi digailaien 
ovebi iudignu»} emuium qoa* ab Ulo acia futriiii, 
ipaa reddet ratioaem ; nam qui ia numero privato» 
ruin est uicautas, mullo magis cuto magiairaium 
capcs&it. Etentm inanis gtoria tam vehenieniiua 
iavadit, el pecuniaruul cupido et pertinacia, magi-
siraia poteatatem prabeale ct offcnsionea el inju-
riasei convicia. 

I Tim. v. Ifanus, iaquil divus Aposiolus, fciio 
imponilo neuiini,ncc peccalorum sociue cslo. Quid 
ais? alius peccawt, ei ego suni parlicepa crimina* 

*Av τύχη ποτέ τινα ή *Α φΛίάν ή δι' Αλλην τινά 
Ottlav άνάξιον είς έπιάκΟπήν παραγαγείν, πάνηϋ 
τών ύπ' έχιίνοο πράττομένων άύτδς δώσει τάς εύ-
•όνας. Η) γάρ έν τΑζχΐ ίάιώτου ών ανευλαβής̂  
πολλψ μάλλον δταν έπιλΑδηται τής Αρχής. Κα\ Μ 
χενοδοξία τότε άφοδρότερον έπιτίθ«τa^ χα\ χω
μάτων έρως χαλ αδθάδεια, τής άρχης τήν έξουαίαν 
παρεχούσης, χαλ προσχρούσματα, χαλ ύβρεις, χεί 
λ^ιδορίας. 

Χείρας, φησλν δ Οέίος Απόστολος, ταχέως μηδχνλ 
έπιτίθει, μηδέ κοινωνεί Αμαρτίας. Τί λέγεις; άλ
λος ήμαρτε^ κΑγώ κοινωνώ τών εγκλημάτων xa\ 

tionum et supplicii ? Cerle, iiiqatt, quia iuiprobilali D τής τιμωρίας; Να\, φησ\ν, δτι πονηρία τήν Ιξ»-
poieslatem dedisli: el ul si quia furenli et insatio 
gladtum iii manus iradiderit, quem insua babebat 
ttniestate, cxdis quam fccerit per furorem ille inaa-
nus, culpaia susiiaet, m et qui potesialem magi-
Btratusdcderit hominl improbo, uaiversorum pecca-
Mrum ihiusei audactcr tanereque factorum ignem 
li) caput atlrabil saum ; nam qui radicem Iradide-
r i l , ubicunque is eorum qux ex ca uascuulurcausa 
el aucior esl. 

Ut ie Douiinds, sfc tu omnes ferto; omues suslioe 
cum cbarilate, poslula pftidenliam niajorem quain 
babcs; omuium morbos ponalo : ubi eniiu pldri-
biuui laboris, ibiquoque lucri pluriaium. 

Si qais a Domiuo gtorlam conseijui volei, oves 
btionis pariicipes eurato, fralrum aaorum coraiu 

σίαν παρέσχες. Καλ καθάπερ τις μαινομένφ χΛ 
παραπαίοντι ξίφος έγχειρίσας ήχονημένον, 8ν h 
έργάσηται φόνον δ μεμηνώς, έχείνος υφίσταται φ 
αίτίαν · ούτω καλ άνθρώπψ τις πονηρίφ συζώντι τ ψ 
άπδ τής αρχής ταύτης έξουσίαν παράσχων, τ6 πύρ 
απάντων αμαρτημάτων εκείνου καλ τών τολμημά
των έπ\ τήν οίκείαν έλκει κεφαλήν. Ό γάρ τήν £ί-
ζαν παράσχων παντάχοδ, οδτος τών έξ αυτής «ν* 
μένων έστλν αίτιος. 

ΙΙάντας βάσταζε ώς σέ ό Κύριος πάντων · άνέχο* 
έν αγάπη · αίτοΰ σύνεσιν πλείονα ής έχεις. Πχντω* 

τάς νόσους βάσταζε · δπου γάρ πλείων κόπος, xwi 
τδ κέρδος. 

Εί τις εύδοκιμεϊν βούλοιτο παρά βεψ, τών λογι-
χών Ιπίμελείσθω προβάτων) τών αδελφών χηδέσθω 
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τών εαυτού* ουδέν τούτου τώ θεώ προτιμότερον χα- Α geriio ; nullinn est 0βο offlcium lioc graiius 137 
τόρΟωμα. 

Ό γαρ έαυτδν ασκών €ΐξ έαυτδν μόνον περιίστησι 
τήν ώφέλειαν * τδ δέ τής ποιμαντική! κέρδος είς 
Απαντα διαβαίνει τδν λαδν. 

Ουτω χρή τδν Ιερέα ΑιακοΥσθαι πρδς τους Αρχο* 
μένους, ώσχερανελ πατήρ πρδς παΐδάς Αγαν νηπίους 
οΊάχ'ΐται. Καλ χαθάβερ εκείνων ούτε πληττόντων, 
ούτε όΑύρομένων άπσστρεφόμεθα, Αλλ* ουδέ ή νίκα 
δν γελώσι, μέγα έπλ τούτω φ ρο νου μέν ποτε* αβτω 
καλ τούτων μήτε τοίς έπαίνοις έξογχούσθαι χρή, 
μήτε χαταπίπτειν τοίς ψόγσις, δτα^ άχαί^ως γίνων-
ται παρ* αυτών; 

ei majorie digaUaiia. 
1 COr. ιν. \tii\ selpsutn eaercei, soli sibi pro-

desf, at ariis pascendi liicrum in toiuai popiduia 
manat. 

Stic docet sacerdotem erga cos quibus praesit 
«flfcciuin esse, ut patct* ergi fllios prorsus infames 
eolet affici. Et qneraadraodum abiHisneque certaa-
tlbas(l) neque flcnlibasdiscediinus, ac ae tum qui-
dem cumrident, ob idipsum superbiinus et magni-
lice de odbU eentimue t eic et horum neque lauili-
bus inflari, neqae vituperaiionibus antniia conci-
dere debemai, com Id Hiteinpesiive iialla a aobli 
oerasiona prabbiu ab lUU fit: 

Ei ό πατριάρχες 'ιΌχώβ βρεμμαϊων «ροεστώς; Gtn. n i r i i . Si paiHarctia iacob pectfdibus pre-
πρόβ**τα Αλογα βόσκω ν, χαλ άνθρώποις μέλλων εύ- Β r — — 
θύνας διδόναι, καλ νύχτας Ανόπνους δ.ήνυσε, χαλ 
καύματα χάλ κρ*ύος, και πάσαν Αέρων Ανωμαλίαν 
έφεραν, ώατε μηδέν «αραπολέοβαι τών βλεμμάτων 
έ χ ι ί ν ω ν πολλφ μάλλον ημάς, του* ούκ Αλόγων 
έφε*τώ«ας, άλλά πατρικών προβάτων, *αλ ούχ Αν
θρωπος, αλλά Μ φ τής έπ-Αταάέας ταύτης διδόναι 
μέλλοντας εύΟόνα*, πρδς ο&δέν ojcvtfv ή άναβύο-
σθαι χρή, τών δυναμένων ώφελήσαι τΑ ποίμνια* 
'AU* δαον βελτίων αύτη ή ποίμνη εκείνης, χαλ αλ<£ 
γα» Ανθρωποι, χαλ Ανθρώπων βεός · οβτω καΐήμάς 
πλεΐον σφο^ρσταρον τί|ν α^ουοο,ν χαλ τήν spofojlfav 
έπτοαίχνυοτλαι χρή· 

fectiks oves ralioota oipeftes paaoene atqite id bo» 
«naibue niiooem reddiiurus; et tioctea laaoutnes 
duiit; ct testam et frigua, el qoamvis aetia inieah» 
periem ferebai, «i nulta et lllia pocttdibaa perirel: 
noa qul ιιοιι ralioais eiperiibtis presiMiitte, aed pa-
lernla oviima, nec faotnkilbtri, sed Deo railoftem 
ToddUuei, molto magia detanoa nihii gratate facora 
aat rotaaarb quidquam eonim q u » gregibua pre* 
detae poaauni. Sed qaacuo hic grex ΜΟ,ΗΙΜΜΗΙΒ* 
brmia, ei oomiartnji Deas pneatat, umta aoa ala-
artaa ot vobaMttlaa fai boc aaadbtm ittctabert 

AVmaf Afr qafwrfaai-
Τοίις έπλ ίήν παναγεανατην Ιόντος Upoopytoyg UioM|iSi, Qtt ad parkalteeat 

Απ*χ*χαοΑρ*άι δ*ί καλ τας έοχάτας τής ψυχ^ς 
φαντασίας χαλ δμόιέτητΑς, χαλ ούτως αύτ | xAtA τδ 
ουνατον προοιέναι. 

Λόγφ μέν τήν Αρετήν Ιίδαοχε, Ιργφ ΑΙ ταύτην 
κήρυσσε. 

Ού χρή τών Ιερέων τΑ πλημμελήματα δήλα γίνε
σθαι τοίς πολλοίς, ίνα μή, σκανδάλου πρόρασιν εν
τεύθεν λαμβάνοντες; Αδεώς Αμαρτάνωσιν, Εί γΑρ 
έγωγε αυτόπτης έπc·κόπov γάμον Αλλότριον διορύτ-
τοντος έγεγόνειν, συνε ι̂άλυψα Αν τ | πορφυρίδι τδ 
παρανόμως γινόμενον, ώς Αν μή βλΑψο* τοος (Σω
μένους τών δρωμένων ή δψις. 

Α Ο Γ Ο Σ Δ ' . 

αββ perparaatot eaae oponci eiiratoia oUam aokai 
T^als etaia^iittdiaibiii,atq^o Ha pro virfteia ad 

Engrii. terbo qaideoi virtulota dactio, ofoit 
Autern eam prcdicato. 

€Όή$4αη{Μ imferatifU. Saeerdotam errata non 
debent aota ease vufgo, no ofeendteuil excaeaUo-
nein hiac praetandeolea ikenier ac sine meta 
fteccent. Si enim ipae epiecopum viderem alienat 
nupUas parfodieiilem, conira legem admiaaum par-
pura mea eootegerena, ne lEaatl aapeciua speciatoree 
laederei. 

6ERIIO IV t a i . C L U i V ] . 
Hepl έαισχόΧωτ μοχθηράτ χαέ ^νΛάττάττωτ : Deephcoph improbi$t nec Dei prtecepia observanti 

τάς έττοΛας τον βίον· D ι*»ια. 
'Ελαβον οί δύο υίολ Άάρών Να6άδ χαλ *Α6ιουδ 

Εκαστος τδ πυρ ίον αυτού, χαλ έπέθηχαν έπ' αυτά 
πύρ, χαλ {βαλον έπ' αυτά θυμίαμα, χαλ προσ· 
ήνεγκαν έναντι Κυρίου πύρ άλλότριον, δ ού προο> 
έταξε Κύριος αύτοίς, χα}, εξήλθε πύρ παρά Κυρίου, 
χαλ χατέφαγεν αύτοΰς, χαλ απέ θανόν έναντι Κυρίου. 

Έκρυψαν ίερείς έδδν Κυρίου. 
2υ έπίγνωσιν άπώσω, κάγώ άπώσομαι σέ τού 

Ιεραταύειν μοι. 
01 ηγούμενοι αυτής μετά δώρων έκβινον, κά\ οί 

Ιερείς αυτής, μετά μισθού άπε κρίνα ντο. 

iibw. 
LeuL χ. Duo ttlil Aarooia Nabad ei AbtaU *mm 

quieqae ceperuot tliiiribulam, et iii oa ignem i i a -
poatierani, iotjecetutuque aaffiUHii, atqae eic obtii-
krual ia coatpeolu Doniai ignaiD alieaum quoi 
JIOD juaeerai ipeos Doniaus. Et rediit ignit a D(v 
mino, qui eosdevoraviL, ac ift coaspectu Douiul 
morlut sunt. 

Oteoe tv. Viam Oomini sacerdoles occullarunl. 
I6id. Tu acieniiam regMiIieli9 egotea 1 3 ^ 

sacerdotio meo rtpellan, 
Miclua l i i . Prefqcil ĵus doaia cornipu judica-

bant, ci aaoerdolee pra bcroeile rapoosa dabant» 

(!) Aul torU>se legendum πιπτόντων, id eat, catiihlibu9\ labtntibu*. 
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Sophon. i i i . Saccrdotcs ejtis sancta mea profa-

nant, et lcgem incam impie violanU 
Zachar. ιι. Ο qui pascitia rca inanee ovibus de-

aenis. 
Jerem. xxm. Ο paslores, qui oves gregis disper» 

giiis ac disperdilili ob quam causam b*c Doiuioiis 
in pastores dicit, qui populum pascunl : Vaa» 
inquit, bves dispersisti», ac eas rejecisiia, aoc xi-
siiaslie. Ecce ego ulciscar voa secuudam insiilata 
veslra maliiia plena. 

Populus meus ut oves perdil» faii ; qui euni 
pasccbant, repulerunt eos, ei per moniea ut erra-
rcnt impalerunl. 

Exech.xin. Sacerdoloa lcgem meam repiidiave-
runt, ac satra profanaverunl, inipura a puris 
ιιοη dUcreteruat, cl iu mcdio ipaorum prpfa-
Jiaverunt. 

W*c dicil DAiuioua, 6i eduxeria preUoauoi af 
iudigao, eiia osinaum. 

IbiJ. i i i . Fik boaiinis, spocaJalorem la posui 
dbinui Isracliiica?. Si noo reprebenderie populam 
inaain,t morieiur Ula quidem iu peccaio tuo, aed 
aaoguiaotu ejus de manu tua repoecaui. 

Ibid. xxxiν* 0 pasiores IsraeJiiici, ηαιρ paslor.es 
toipaos pascuul ? Lac devorasiU, el lana aurifii esiia, 
ei opimas oves maciasiis, nec pasciiis oyt* roeaot 
iiitirmas r.an corrobomtia, el ad errantes oon re-
versi eslie, ei pordUas nou quseajsiia, et robuslat 
oaekliEtigr tt diftiipaue atuit ovaa meae. PasAres 
atapaos paverunt» quod aoo eaaeat paaiore», ood 
tivea meae noa paverenl: ob banc cauaaoi agam 
uanc contra pasiores, et otee meaa de maaibfs 
ipoofIIUI ropeUtu; 

Avenam os mcum ab illia, et coniamioabunl vlil-
laiioaem inearo, ei ia sacra niea inverecunde inira-
buut, caque profanabunt alqae aordidabuat: quia 
lerra judicio taiiguiuum, el civilas iniquitale pleoa 
e»t. 

Sap. vi. Hiaimui ?en)am el misericordiam im-
petrai, sed poienies severe cxaminabuiitur. 

Ibid. Won enim o» cujusquaui metuet oiuuium 
Domiuus, nec inagoiiudinem verebitur. 

Matth. xxii. la caihedra Mosis sedent Scribae 
et Pbarisari; ilaqnequaecoaque Jnsserim voe facere, 
ea senraie ei faciie, sed opera eorum noliie iml-
u r i ; dicuni eaim nec faciuol, qaia alligant oiiera 
gravia et porlatu diificilia, ac in bumeroe bomioum 
imponunl, digito autem suo ιιοΐαηι ea movere: 
quttcutoque autem, op ira facinni, ea, ul 139 ipii 
spectentur ab omaibus faciuirt. 

fbid. Vas Tobis» Scribae ct riiarisxi simulaii, quia 
deciinas datis nienlbae et anetbiel cuinini, quaau^ 
Um graviora aoiii in lcge, pra?leriiis, judicium 

niisericordiarael lidcm : hac enim facereopor» 
lebai, el illa non pratermitlcre. Duces caeci, qui 
taiicem percolalis, sed camclaio degluiitis. 

MELISS.fi |o-2i 
Α 01 Ιιρεϊς αύϊης βχβηλονβι tA Αγια μου, χα\ άκ· 

βοΰσιν νόμον μου. 
T f l ol ποιμαίνοντχς τΑ μάταια, χα\ χαταλ&λο.χύ

τες τά πρόβατα* 
ΤΩ οί ποιμαίνοντες, οί όιαοχορπίζοντες χαί άπολ· 

λύντες τ Α πρόβατα τής ποίμνης, άιχ τούτο xtik ϋγ*ι 
Κύριο; έπί τους ποιμένας; τους ποιμαίνοντα; τον 
λαόν μου * Τμεϊς διεσκορπίσατε τά πρόβατε, χ& 
έξώσατε αυτά, κα\ ούχ έπεσχέψασθε αυτά. "Ιδού 
έγώ έκδικώ υμάς χατά τά πονηρά έπιτηδκύαχτε 
υμών. 

Πρόβατα άπολωλότα έγενήΟη ό λαό; μου, οί ΤΜ-
μαίνοντες αύτδν έξώσαντό αύτους, έπ\ τά 6ρη άπε-
πλάνησάν αυτούς. 

01 Ιερείς ήθέτησαν νόμον μου, κα\ Αβαβήλοον ύ 
0 &γιά μου, άνά μέσον τού ακαθάρτου κα\ καθαρού 

βιέστελίον, καί έβεβήλουν έν μέσω αυτών. 

Τάδε λέγει Κύριος * Έάν έξαγάγης τίμιον έξ 
Αναξίου, στόμα μου έση. 

YU άνθριόπου, σκοπδν δέΑωχά σε τφ οίχφΊερεήλ 
Έάν μή διαστείλης τφ λαφ, έχείνος μέν επαι
νείται έν τή Αμαρτία αύτου, τόοΐ αίμαβύτούΐχ 
.της χειρός σου έχζητήσω. 

TQ οί ποιμένες Ισραήλ, μή βοαχουσιν οί «οφίνες 
εαυτούς; Ίδοίι τδ γάλα χατεστΜετε, χαλ τέ έρια 
περιβάλλεσθεν χαλ τδ παχίι σφάζετε, χαλ τέ πρό
βατα μου ού βόσκετε, τδ ήσθενηχδς ούχ ένιεχύβατι, 
χαλ το πλανώ με νον ούχ επιστρέψατε, κα\ τ̂  άτ> 

t> )ν>λδς ούχ Ιζητήσατε, χαλ «δ ίσχυρδν κάτιργά -̂· 
στ>ε,.καλ Ιιεσπάρη τά «ρόβατά μου διά τδ μή είναι 
ποιμένας. Έβόσχησαν οί ποιμένες εαυτούς,τέ* 
πρόβατα μου ούχ έβόσχησαν * άντ\ τούτου Κοΰ iya 
έπλ τούς ποιμένας, κα\ έκζητήσοι τά πρόβατα |ΐ«ι 
έκ τών χειρών αυτών. 

Αποστρέψω τδ πρόσωπον μου Απ* αυτών, χι\ 
μιανούσι τήν έπισχοπήν μου, χα\ είσελεύσοντ» είς 
τά άγιά μου άφυλάχτως, χαλ βεβηλώσουσιν αντί, 
χα\ ποιήσουσι φυρμόν * διότι ή γή πλήρης χρίσεως 
αίμάτων, χαλ πβλις πλήρης ανομίας; 

Ό ελάχιστος συγγνωστός έσττν ελέους · δυνετβ'ι 
δέ δυνατώς έτασθήσονται. 

Ού γάρ ύποστελείται πρόσωπον δ πάντων Λιεώ-
της, ουδέ έντραπήσεται μέγεθος. 

Έπλ τής Μωσέως χαθέβρας έκάθισαν ο! Γραμμε-
τείς χαλ οί Φαρισαίοι * πάντα ουν ο σα άν ιίπωπν 
ύμίν ποιείν, τηρείτε χαί ποιείτε, χατά δέ τά ί?Τ* 
αυτών μή ποιείτε * λέγουσι γάρ χαλ οδ ποιούν Αί-
σμεύουσι γάρ φορτία βαρέα χαλ δυσβάσταχτα, κα\ 
έπιτιθέασιν έπλ τοίις ώμους τών ανθρώπων, τω ίΐ 
δαχτύλφ αυτών ού θέλουσι χινησαι αυτά * πάντα Λ 
τά έργα αυτών ποιούσι πρδς τδ θεαθήναι τοίς έν-
θρώποις. 

Ούαλ ύμίν, Γραμματείς χαλ ΦαρισαίοΙ ύποχρ!τα\, 
δτι άποδεχατούτε τδ ήδύοσμον καλ τδ άνηθον κα\ τ* 
χύμινον, χαί άφήκατε τά βαρύτερα τού νόμου, φ 
κρίσιν κα\ τδν έλεον καλ τήν πίστιν · ταύτα 
έδΐΐ ποιήσαι, κάκείνα μή άφιέναι. 'Οδηγο\ τυφλοί, 
οί διυλίζοντες τδν κώνωπα, τήν δέ χάμηλον χ»»»1 

πίνοντες. 

http://paslor.es
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Οΰαΐ ύμίν, Γράμματα; χαλ Φαρισαίοι Αποκριται, Α I b i d - V j e v o l ) i s ' Sc.iba* et Pbarieaw timutali. 

proplerea quod situiles ealie sepulcrie leclorto 
Induciis, qn» foris speeiussi viiteutur, intue au-
lem plena sunl osslbiis cadaveruoi ei quavis lai-
munditie : ad enmdein medum et vos exUriasccag 
boiuiiiibua videmiai juaii, Iuiriosecus aotcro plcui 
eslis simulalione ei uaini genere ioiquiUlis. 

Aft. T I I I . Oiioque Siuion aiiiipadvcrliaast per 
imposiiioaem manuum dari Spiriium sancluui ab 
apostolis, oblujil eia pecanias. Ει niibi etiam 
dat», inquii, banc potestaieoi, al cuicunque matias 
impos*j«*ro, is accipiai Spiriutia saaclum. Tum I*o-
irus: ll^be libj, inquit, luam pepuuiam ία perdi-
lipneui, quod cxjsiimai')s dqouoi Spiriiua aanct* 
pecunia parari, ιιοη eai libi u|U socieias aoi ul-

B bim consoriium ia uac re. 
$. Baulii. Quauaoi iuali sii cum la ducem esse 

opoueat, erroris auciorem esae lui», ex apo»lolicis 
do/cameiilU perspicere licei, aique boc argaiuen* 
tum est ne precepluni quidoiu de cbariiaie recio 
esse perfectvai. Neino euim paler negligil fliium 
auttin, queru videl c*surum in foveam, aui jam 
dela|>suiu relinquH in illa miseria, Quanio iadi-
μιίιιβ eei aniniam ia matoruoi praTmidilaicm 
tiim decidoiii, in oxitio rclinqaere? 
. Acluui «si da grayHaie tacerdoiali, deiecemnl 

oojuisiraadi paaperiboa raiioues, ad privaloa uaus, 
et niunerum hrgiiionca omnia coaauiiietilibus trU 
buum prafectia (t). 

Periit asquam juHicium. Neroo non lasltiuk 

fri καρομοιάίετε τάφοις χεκονιαμένοις · οίτινες 
£ξα>9εν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δέ γέ μούσι ν 
όατέων ν ε κ ρ ώ ν καλ πάση; φκαθαραίας* ούτως καλ 
νρ?;, έξωθεν μεν φαίνεαθε τοίς άνθρωποι; δίκαιοι, 
ίαωθεν δέ μεστοί έστε ύποκρίσεως χαι πάσης 
ανομία;. 

Ίόών δέ Σίμων δτι δ;ά τής επιθέσεως τών χει
ρών τ ω ν αποστόλων δίδοται τ δ Πνεύμα τδ άγιον, 
νροφεγκεν αύτοίς χρήματα, λέγων Δότε χάμολ 

έξουσίαν ταύτην, ίνα ψ έάν έπιθώ τάς χείρας 
μου, λαμβάνρ Πνεύμα άγιον. Πέτρος δέ είπε πρδς 
αΰτδν, Τδ άργύριόν ;σου σύν σοι είη eίς άπώλειαν, 
ότι τήν ίωρχάν τού Θεού ένόμισας διά χρημάτων 
χτααΟαι' OJX έστι σοι μερίς ουδέ κλήρος έ ν τψ λόγω 
τούτω. 

"0?QV έστί καχδν, άντλ οδηγίας, πλάνης αίτιον 
γενέσθαι τοίς ύποχειρίοι;, συνόρων έξεστιν έκ τών 
άποιτολιχών διδαγμάτων * σημείον δ έ έστι τοΰτο 
τοΰ καί τήν έντολήν τής αγάπης άχατόρθωτον εί
ναι. Ούδι ις γάρ πατήρ περιορ$ τδ εαυτού τέχνον 
ριλλον καταπίπτει ν είς βόθυνον, ή έμπεσδν έν* 
άφίησι τψ πτώμα τ ι. Πόσον δεινότερον ψυχήν είς 
βάθος χακών έμπχσούσαν έναφεΐναι τ^ άπωλεία 

ΟΓχεται σεμν^της Ιερατική, έπιλέλοίπασιν οίχο-
νομίαι πτωχών , είς Ιδίας απολαύσεις και δώρων 
όανομας παραναλισκόντων πάντα τών φιλαρχούν* 
των. . 

Άπίλωλε κρίμα δίκαιον. Πάς τις τφ θελήματι 
τη; χαρδίας αύτου πορεύεται * ή πονηρία άμετρος, C vitain aJ arbili ium cordis sat, mxlitta eet immen 
ο! λαοί άνουθέτητοΐι οί προεστώτες άπα^ηοίαστοι. 
Αούλοι γάρ τών δεδωκότων τήν χάριν οί δι' ανθρώ
πων έαυτοίς τήν δυναστεία ν κατακτήσαμε νοι. 

Tb παιδεύε ιν Αλλους επιχειρεί ν πρλν αυτούς Ικατ 
νώς παιδευθήναι, και έν πίθφ τήν κεραμείαν μαν-
θάνειν, τδ δή λεγόμενον, έν ταίς τών Αλλων ψυχαϊς 
έχμελετάν τήν εύσέβειαν , λίαν μοι φαίνεται Ανόη
των ή τολμηρών * Ασύνετων μέν, εί μηδέ αίσθάνον-
ται τής εαυτών άμαθίας * Οράσεων δέ, εί συνιέντες 
χατατολμώσι του πράγματος. 

Τάξις ούχ. αρίστη διδάσκων πρότερον, είτα μαν-
Οάνειν, μή δτι τά θε|α χαλ τηλικαύτα... {Ιοικβ Μ1· 
xsir τινά.) 

Χίΐροτονεί δέ (&αδίως πολλούς μέν αγίους, πολλούς 
1\ άθεους καρά τδ 8Jxo; δ χαιρδς, μάλλον δέ πάντα ς 
άθλιους. 

Ταύτα γάρ τών νόθων χαλ «αρεγγράπτων ίερέων 
έστ\, καί τοΰ επαγγέλματος αναξίων, οί μηδέν τ} 
ίερωσύνη προσενεγκόντες, μηδέ τού καλού πρ>τα-
λαιπωρήσαντες^ ^μου μαθηταλ καλ διδάσκαλοι τής 
ιύσεβείας Αναδείκνυνται, χαλ πρλν καθαρθήναι καθ-
ϊίρουσι· χθες Ιερόσυλοι, χαι σήμερον Ιερείς* χθες 
(ών αγίων έξω-, xai μυσταγωγολ σήμερον, παλαιοί 
ή ν κακίαν, έπισχέδιοι ττιν εύσέβειαν. 

sa, popuiua admouiiioaea Ιιοιι aadil, praefecli k>-
qui Hiiere aou audeuU Sarvi onit» sunt eoruai, % 
quibua bcaeAeJuui accepere, qui pur bomines aibi 
prafecluram et pplemiaiu conipararuui. 

TheolcgL Qoi alios crudire coiunlur, priutquan) 
ipai satis arudUi aini, ac in dolio arieiu figoli dia-
cuat (ul 681 in proverbjo) aique ία animia alio-
mm pietaiem ediacum ac iueditautur, uituia sinl-
loniin boc niibi esse videiar, fel audactum. Habe-
taa qaidem cerle suni, ai non aeniiam se e ae 
iudocios : audaces aulem, ai cum inlelbgaal, uiutu. 
aggredi audeni. 

14Q ^ r ^ ° opti^iua est dooere prius, dai»? 
0 dc Jisccre, non eojum in diviuia ac tantis rebus. · . 

(Deeste aliquid videtur.) 
Occasio facile cieat saaaoe pcrmultos, el iw-

pios iiem phirimos* conira jus, vel poliua OIAIHI 

UM&eros. 
H«ec euhn «nni aoiborum et obreplillorum ta-

ceidolum el desigaaiione iudigooruai, qut cuai 
ad aaeerdouum nibil allulerial, neque quidquam 
bonetili exarcuerini, siraal diacipuii et dociorea 
pieiaiis designantur, ac priusqaaai purgati fueriut 
ipsi, purgam alios, beri sacrilegi, bodie eacerdotes, 
beri cxclusi sacrla, bodle mystagogi, id est «acro-
rom inatiialores, iu viliia veteres, in pieute repear 
liai scu «xiemporaaai. 

(I) Ribillua legit, φυλαρχούντων. Al̂ aa φιλαρχούντων, potestatii ambitioiis* 
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ffliud aliquod ex corporis membtis iniperfecliq 
ribu». Unusqutsque igitur in q»o vocttus e*t 
ordine, fraire*, in eo inanelo, etiamsl iuerit ma» 
jorie atolimaiietiis. Plu* oniin laadia coasequetur ai 
prae&enti fiierit coaienuu, quajn aiqueeaterii eani 
quam non accepit. 

Nenio, eum liceat *ine periculo geqtii, dueere 
^ericulose concttpiscat. 

Maoticara consaetodinem laudo, aus remiim 
antca dederit ei qul nune gabernator esl, et illinc 
uiin ad proraat deduxcril : ct comiitiseia altrui 
mttniia qaas in priore uavia oarte necessaria eiiul, 
aic ad gubentaetila setiet posl multam laaris ?er-
beralionem el v«uioruni cofiaiitoaiioitofti. 

Non cx virluie magU quam ei tiiak-ilcio prar-
aides cotisliiumitnr: neque dignioriuu, sed poteo-
tiorum etinl Iribuualia. 

Qtiia aubjectoe moderaios efficial, ctim aic qol 
»ra**uiil affecti sii.1? 

$abjecti cekrrlma jpnefetlonini ?Hio roaltlia 
^euRiplemur, rrtquo id aialto feciliut qwam virtoto 
conlraria» 

CypMii. Magnitudo bofteria D O D tMvenfeeter bo-
por\ viwn insdtimiiiiiia ρψηφ acceatieneai facU. 

Niail doclorc frigidiat ip tatbia Jaotuui pbilooo-
jpbtme; Iioe oiita aoa dtetoti*, aed biurionb oai. 

Ron enlm u m ex w t y s j a a « ax rata* dlad" 
J-AIM IM attimuttt laiuadttauir. 

Quatiia ad alitat »agiilra4a8,/a^igle»ajic«iditf 

qulepiecopi tnunwa « l aortiUis, Uolo •aaioren efr-
peur reddere ralionem, noa nodo de docendi ra-
ib.ne et paapenia prpfodora, Verum etiam 06 
suffragioruui probatiotie, dcqoe atiia iafiniiti. 

tiibtl prodatse poieriC *• dicaii « ignorara *um 
qai creamur tirfrtigiia, 141 rioa ob banc iptam 
cavaan aagif wttsmumit tum, quod quea ifao-
rabaot, protaoverfiiii 

Nbil eo mafiatrattt nuaerlva* q»i quikmt prfesit, 
jOkil prodesU 

Rem esse quieti* et voluptatia praHexium aon 
debemua etirtiioarc; omuiuro emm reram labo-
tjouaaimiun eet 
acceuuni, unctoa 
laboriosjum deeceiidanl. 

Judic. ιι. Discant si veliui ab Abimelecb et Gedeu-
,ιιβ subjectos ιιοιι dictis, eed faclis ad hnitaiioaee» 
jincitajj: iile qiiidam lignorunt Taaccs ei faciabai 
ei porubat, ac Miisy Quenadiuodum, iaquilv vi-» 
dUii* me facienieni9 ua el vos facitoie; bic auiem 
ad re» novai c a n bortarelvr cA diicerei auoav 

ipeequeaucior etsel faciaoiia: Quod me, inqaii» 
Jacere videlie, iden vos quoque facitote. 

. Docioris imperitia diaceniaa perdU, ac diacipM* 
loraai calamiua periculuiu cr«a( daclori, pr$s6r* 
tim cum propter illius insciaaiiaiH iUi iaaptrjli el 
bierias fueriut. 

ANTONII N E L I S S A 10?» 
alicubi nwmie cs, aul 1 Mt) Ι*τω τ%ς χβφαλ^ μ6\ις «ου νείοηίνχ^; 

•Εχαστο; ουν Ιν fj εκλήθη t«s t , φδΛφο\, b ταύτη 
μχνέτω, καν ή Της κρείττονος αξίας, έν $ «ίργιι 

τψ ατέργπν] τήν παρούβαν πλέον tvdoxt̂  
ή έν τφ ζητείν ήν ούχ έλαββν. 

ί 
Μή TtCt ένδν ΑκινΜνω; Ικτοθαι, 4ρ̂ «ν ϊηχ* 

δύνως επιθυμεί τω. 
Επαινώ τδν νηΐτην νδμον, δς τ̂ ν χώτην πρό-

τε'ρον έγχειρίσας τφ νύν χυβερνήη), χαχείθεν 
τήν πρώραν άγαγών, χα\ πιβτεύσας τά έμπροσθεν, 
ο«το>ς έπχ των οΙ£χων καθίζει, μετά τήν πολλών 
τυφθείσαν θάλασσαν, καλ τήν τών avtywv i i -
σχεψιν. 

Ούχ έξ αρετής μάλλον ή κακουργίαςή προεδρία · 
ού:έ τών άξιωτέρων, άλλά τών δυνατοπίριη d 
θρόνοι. 

Τίς άν τους αρχόμενους πείσε» μετριά̂ κν, τ£ν 
προεστώτων οδτω διακειμένων; 

.τ>ιλεϊ τάχιστα της του προεστώτο; χακίις άνε-
πίμπλασθαι τδ ύπήκοον, χαλ πολύ γι |5fov ή τοΐν-
αγτίον τής άρχτής. 

Τιμής μέγεθος τοΓς ούχ αξίως τής «μη; 
προαιροομενοις «ροσθήχη τιμωρίας έοτίν. 

Ούδ^ν διδασκάλου ^υχρδτε^ έν 'Χεΐγοις ouW 
φούντος μόνον* τοΰτο γάρ ού δ%δοσκαίου, ά>λ*έηο· 
χριτοδ. 

Ούχ οΰτως γ ^ εΓωθεν έντίθεσθαι tj Μ ] 
β μαθήματα άπδ ιών βημάτων, ώς άπδ τ&ν χραγ-

μάτων, 1 

' '·0οον πρδς μείζονα βγχον τ^ς ό\ρχης άναβέβη-
xty 6 τήν έπισχοπήν λ αχών, τοσούτον πλείοτε itu-
τηθήσοται λάγον, ούχ\ διδασκαλίας μόνον χα\ xivf 
των προστασίας, άλλ£ χαι χειροτονιών δοκιμασία;, 
χαλ (ωρίων έτέραν. 

Ούθέν ώφιλήτται δύναται, εί λέγοιεν τον χειροτν 
νηθέντα άγνοείν. Αλλά διά τουτό'μείζοναίγχίτ^ 
γίνεται, δτι δν ήγνόουν ^αρ^γαγον. 

"Αρχοντος |νηβέν τοχις Αρχόμενους ώφελούντος βν-
Jttv Αθλιώτερον. 

Μή νομιζέτωσαν άνέσεως και άπολαύβη*; tm 
πρόφασιν το πράγμα * πόντε*» γάρ άπιπονώτζ̂ ν 

aniiMit praeeeaa. E i eoa qui eo Ρ έστιν Αρχειν ψυχών. Καλ Μ τους έπ\ τούτο έρχο-
esse opoitel, ulqui iacerlaiuen μένους άλείψασθαι', ώς πρδς αγώνα έπίιονον ιίι-

βάλλοντας. 
Μαθέτωσαν εί βοΰλοιντο τδ παρά τοΰ Άβιμέλεχ 

καλ τού Γεδεών, δτι ού λόγος, άλλ* έργον τους ερ
χόμενους ενάγει πρδς τήν μίμησιν ταυ μέν ποιή-
σαντος φορτία ξύλων και βαστάσαντος, χαι λέγον-
τος· "Ον τρόπον ίδετέ με πΟιούντα, ποιήοατίπΐ 
ύμεϊς · τού δέ έργων είσηγουμένου χιινών, »1 
έαυτδν προστάσσοντος τής εργασίας, κκι Χγ* 
τος * Άπ' έμού δψεσθε, κα\ ούτως ποιήιιτι. | 

Ό τού διδασκάλου Απειρία άπδλλυκ τους fwfy 
xtυομένους · χαλ ή τών μαθητευομένων άτύΐ̂  
κίνδυνον φέρει τψ διδασχάλφ, κα\ μσλιβτβ w 
παρά τήν αύτοΰ άνεπιστημοσύνην φ̂θυμοϊεν ιχείν»· 
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Άτοπον Ιστι διώχοντα τάς τιμά; φεύγειν τους , 

πόνους, δΓ ων αϊ τιμαί. 
Τοί; παρ' άξίαν έπιτυχουσι της άνωτάτω τιμής 

j&xoxoor.v ανάγκη τοΓς παρασχοΰσιν. 
ΑΟΓΟΣ Ε'. 

Πβρϊ αρχόντων χρηστών. 
Αώσω τους Αρχοντας σου Ιν δικαιοσύνη, καλ ούκ 

Ιτι άχουσθή σεται Αδικία Ιν τ]} γ?) σου, ουδέ σύν-
τριμμα, ουδέ ταλαιπωρία έν τοΓς δρίοις σου. 

Έγώ καί οί αδελφοί μου άρτον της ηγεμονίας 
μου ούκ εφάγομεν οί δέ άρχοντες οί Ιμπροσθέν 
μου έ€άρυναν τ\ν κλοιδν έπ\ τδν λαδν, καί έλαβον 
παρ* αυτού άρτον και οίνον, και έσχατον αργυρίου 
σίκλους τεσσαράκοντα. Μνήσθητί μου, δ βεδς, πάντα 
έΐς άγαβδν, δσα έ ποίησα τψ λαψ τούτφ. J 

Ό σοφ>ς ly τψ λσψ αύτου κληρονόμησε* πίσχιν, 
χα\ τδ δνομα αυτού ίήσεται είς τδν αίώνα. 

ΙΙδλις οίχοίομηθήβεται έν συνέσει δυνάστου. 

μ*11» t | lafQ αοιι,χα\ Ιν ήμερα δόξης 
μή ιπαίραυ. 

Μή ζήτει «αρά Κυρίου ήγεμονίαν, μη*έ «αρά 
ίί*<ηλέ«ς xafllpav Ιόξης. 

Μή άμάραανχ είς πλήθος πΛε**,*αλμΑ, *α.τ«ο> 
)$ς έαυτδν έν δχλψ. 

Μή ζήτει γενέσθαι κρττής, βΐ μή. Ισχύεις έξάραι 
αδικίας · μήποτε εύλα6ηθ$ς άπδ προσώπου δυνάστου, 
χαι οήστ̂ ς σχάνδαλον έν εύθύτητί σου. 

01 Αρχοντος ούκ βΙοΑ φβος τών Αγαθών έργων, 
Αλλά τών κακών, ε^έλεις μή φο|εέσναι τήν έξουοίαν; 
τδ άγατλον «οίει, κα\ έ$εις έπαινον έξ αυτής. Έάν δέ 
τδ κακδν ποι«,ς, φ<κ?οΰ. Ού γάρ είχή τήν μάχαιραν 
Φοριϊ. Θεον γαρ «ιάχονδς έσαιν, έχίιχος είς δργήν 
εφ χαχώς πράσσονχι. 

Ύποτάγηα πάββ άνθρωπίνη, χτίσει διά τδν Κύ
ριον, είτε βασιλεί ψς ^«ερέχοντι, εί** ήγεμοσιν ώς 
δΓ αύτοΰ πεμπομένοις είς έκΚχησιν κακοποιών, 
έπαινον $έ άγαθοποιών. 

£ί δόξης επιθυμείς, και βούλει T(JV πολλών ύ«ερ-
φαίνεσθαι, καλ εύ$όχιμος έν χοίς χοσμιχοίς «ράγμασι 
γίνεσθαι, έσο δίκαιος, σώφρων, φρόνιμος, ^νδρεϊος, 
ΰπομονητικδς έν τοίς ύπερ εύσβ$είας παθήμασιν. 
Ούτω γάρ χαί σεαυτδν σώσεις, καλ έπί μείζοσιν 
άγαθοίς μείζονα έξεις τήν περ:φάνειαν. 

Έναντι πάντων είσένεγχε τήν φιλανθρωπίαν, { 
χαίρει βεος μάλλον ή πάσι τοίς άλλοις· 

Μίξον τφ φόβψ τήν έπιείκειαν, χέρασον τή 
απειλή τήν ελπίδα. Πολλά και χρηστότητα κατορθονν 
οίδα. 

Τδ δρχστιχδν δείχνε, μή τφ δρ$ν κακώς, 
Τψ δ' εύ τι ποιείν, εί θέλεις είναι θεός· 
Τδ δ' έστιν άνδρας είδότος τδ συγγενές, 

Κτείνει δέ... 
Aslxst τινφ. 

ARS II. SERMO V- WS0 

Epagrii* Ab&urdum esl qui peraequilur bonore» 
eum fugere labores c qaibus naseanitir lionores. 

Jouphi. Qui iadigne summos bonorea fttinl asso-
culi, iis pareant qqi xradidermt necesse ea(. 

SERMO V fa/. CVl]. 
De principibu$ inoderaiu. 

Jia.y. Oabo pi»tncip*s luos cum justliia, nec 
amplius ia terxa lya audielurJnjuslUia, nec aflli-
llift, nec miaeiia Jn fiuibna 4als. 

fll E$dr. 11. Ego ei fr»ii*s mei paittm ρ?τ*Γβ-
cUir* me$ non edimua : wagieiiajue auiem qniante 
me (jjcrujat grayta vincula injecarnnl populo, et 
paneip el vinum ab eo acceperunf, et ad exiretnuia 
argenii si.clos quadraginla. Recordare, Deus, eoruro 
qune bene feci populo buic. 

S$rach xxjv. Sapiens In populo auo aaclorilal^m 
Imbebil hgerediiari-ira, et nomen ejus vivel ia s«-
.culum. 

Civius prudcnlia ejtis qtM poteslaiem obtinet 
aKdifieabilur. 

ID gloria lya vide ne dea reprehensionU occa-
fionem, ot in die otori« ae cglottiria. 

Ecct* τμ. % i l ptlere a Qonitao pneioctoramy oae 
f reaa eatbedraaa gtorbe. 

Bfoli in m^Uitttdiaofli obritofif poecare* «ee tat? 
pa#m dea luri^nt. 

NoU ^ f i Jui^x. i i nqn polea expeUara iajtta4ir 

^iam:ne veroarU yultym ppieataiem obUaentit, 
$ ImpedimeHlvm afcra» ndiupdini ei ioiegrilatl 
l|ia*. 
* Rom. xyu Prjacipes non ^aat terrori lis quj 
liene, l £ 2 M , q u i ipale faciunt. ¥is non limertj 
po^eataleiu f qitqd bo^tiw es| facilo, et ex itlaUudem 
coDaequare. t^n aulcm quod ipajaiD etl fecerif, I)· 
0>eto;aon oiiim fr^slra gladium gerit; DeJ effim 
fphiieter est, yiodex severua i^aproborum. 

/ Peir. i . SubjeeU exiqie quiyie bumana? praa* 
Uirae proptor OQtniiiym, slve regi lan^aaoi pnwel-
lenli, sive praefe^i^ lanqMam per lllinn misais ad 
aoalestos uleisceodos, ei proboa laade a^iep.doa. 

S. Batilii. Si laadeai concapiacia, yiaque sppra 
vulgus emiaere, ejt oani g^ori^iiuueudap^^goUis 
xerwri, juaiu^ esl^, lemperan», priHleas, lortie* 
paticns ia affliciionibus pielalie causa sus^epiis. 

1 Sic enim et libi ip^e. aalutem ^useqyeris, ac in 
niajoribas bonis Ului,truirem Qbtinebis kudem 
excelleotiain. 

Theologi.in omniuoa conspeclu adliibe bun»a^ir 

laieu», qua Deusmagis^uain reliquie omnibus rcbu^ 
deiectaiur. 

jClcmc aiiam lerrQri mis.celQ, mUiis speiu leuipe» 
falo. )lidia etiam bona ijide oriri acio. 

Juaio io efficlendo vipi demonetralQ, noa maluii^ 
Sed bonum efliciendo, si cupU deas fieri. 
Uoc aulem viri esl naluraoi sibi rongenilaija 

LuosceatU, 
jOccidit auiem.. 

Dee$t nonnihil. 



vm ANTONII MELlSSAi 
Α SEItMO VI [al. CVl l | . 

De priucipikut iuiprobu. 

Prov. xxxi. Principes auiinosi siutl, viuuni na 
bibant, ut necum biberinl, sapicaliae oldiviscantur, 
iiec tenuibus rcclum poMsinl exercere judiciiiiu. 

Si servus imperarii, violeuter poie&uieiu exexce-

Misera civiias, cujus rex junior e*J, et niagistra» 
lus lui luaue cibum sutuunt. 

Oce. iv. Gladio radeitt magistratue ίρβοηιιη, quod 
lingua sint ineradiia. 

Mich. vn. Hei mihi anima?, quod probus de terra 
sublatus sil, el quorf inter homines, qui perfecie 

ΑΟΓΟΪ q'. 
I7f(A αρχόντων πονηρών. 

Οί δυνάσται θ,υμώδεις είσιν, οίνον μή πινέτωΜν, 
ίνα μή πιδντες έπιλάθωνται τή; σοφίας, χι\ δρΟά 
κρίνε ι ν ού μή δύνωντχι τούς Ασθενείς. 

Έάν οίκέτης άρξη, με θ1 ύβρεως δυναστεύε*. 

Ούαί σοι, πόλις, ής δ βασιλεύς σον νεώτερος, χιΐ 
οί Αρχοντες σον έν πρωία έσθίουσιν. 

Πεσοΰνται οί Αρχοντες αυτών έν £ομ?α(α δι Α 
άπαιδευσίαν γλώσσης αυτών. 

ΟΓμοι, ψυχή, δτι άπδλωλ·ν ευλαβής άπδ %\; 
γής, και δ κατορθών έν Ανθρωποις ούχ ύττάρχει. 

ofticium pr;KSfet, non sit; omnes ctiiu banguiniscu- JJ Πάντες είς αίματα δικάζουσιν, έκαστος τδνάδελοον 
pitiilale judicaul, fralretu sauai quisqae opprimil, 
ad njalelicium nianus suas paratas liabeul : priii-
ceps petil, judcx pacifica loquilur auiini sui desi-
derio. 

Soph. i i i . Priiu-ipes ejug iji ea epul |Jt l.eones ju-
gienies, eijudices ut fyrMcl lupi. 

l$a. i . Pciiiripes lut noa obediool, aooii faruu, 
n.uaera amaiit, peisequuutur remuaoraiionee, po-
pUlororo cautas itou judwajal, et ad viduarmn 
jadicia non aUeadunt. 

Pneflciam juvenes qui lllis imperenl, et derisores 
qui in illos doininmlur. 

143 itrtm. xii. Oculi tui non boni, nec cor 

αύτου έκθλίβουσιν, έπί τδ κακδν τάς χείρας αυτών 
έτοιμάζουσιν. Ό άρχων αίτεί, καί δ κριτής λόγους 
ειρηνικούς έλάλησ2, καταθύμιον ψυχής αύτοΰ %>; 
Ιστιν. 

Οί άρχοντες αυτής Ιν αυτή ώς λέοντας ώρυόμενοι, 
οί κριται αυτής ώς λύκοι τής Αραβίας. 

Οί άρχοντες σου άπειθοοσι, κοινωνοί κλεπτών, 
άγαπώντες δώρα, διώκοντες άνταπόδομα, όρφανοΓς 
ού κρίνοντες, χαλ κρίσει χηρών ού προσέχοντες. 

Επιστήσω νεανίσκους ά ρ χ 9 ν τ ι ί αυτών, και έμ· 
παίκτα*. κυριεύσουσιν αυτών. , 

Οί Οφθαλμοί σου ού καλο\, ουδέ ή καρδία βοο 
tuuui rccluui, sed habeudi cupidilaie rapilur, el C ευθεία * άλλ* έπι τήν πλεονεξίαν χαλ έπλ τδ αήια 
contra sauguiaem innoceiUium ad cffundendum 
illum, el ad caluuiniaui el injutiam, ei ad caidem 
faiiendan. 

Efech. xxii. ^rincipea Ui m.edio ejus tanquam 
lupi rapaeea, qai pr$dain rapiunl violenler, ul 
auaui avariiiaip ci Uabendj capidiiaiem expleant, 
. Sap. JudLciuw seyere in eos qul pr«tccllual, 

<$«rcebitur. 
S. Baiilii. Priocipuin uula subjeciU twportanl 

calanriutein. 
Hoc enim video inullis jodicibus nunc usuve-

idre, qui facillus gummts maxiina conccdanl, quam 
miniina inflmis ei lenuibua. 

S. Chrytoit. Non in preiiosa v^ste ei xoaa, nec έ> 
in prscoiits voce, cernitur princep3, scd in eo 
quod coilapsa reflciat, quae male constituia euut, 
corrigal, ac in injuriosos animadveriai, nec paiia-
lur a polentioribus jus auferri. 

Jusiini Phitogophi. Tanlum possunt rriagisiralu 
fbngenlea qoi veritaii glQriaui anteponuat, qaan-
tum in aolitudine lalrones. 

Aurigae imperitia et viiio necesae eal anlmalia 
jagata per pracipitia dari, ut conlra ejusdem vir-
luie el peritia senari. 

Phitoni*. Donec rerum exlcrnaruin affluealia est, 
aagacilas et solertia eam cotnitari videniur; sin 
aulem detracia fncrit, siinul el opinio prud<smi<* 
aubiau criu 

τδ άθώον, τον έκχ(ειν αύτδ, καλ έπί τήν συκοφβν-
τίαν, χα\ είς αδίκημα καί είς φόνον τού ποιείν. 

Οί άρχοντες έν μέαφ αυτής ώς λύκοι άρπαγε;, 
αρπάζοντες άρπαγμα, δπως πλεονεξία πλεονι-
χτώσιν. 

Κρίσις απότομος έν τοίς ^περίχουσι γίνεται. 

Τά τών αρχόντων χαχά συμφορά τοίς αρχομένου 
γίνεται. 

Τούτο γάρ δρώ πολλούς τών νυν κριτών πάσχον
τας, οί fJolov άν τοίς υψηλοί ς τά μέγιστα συγχωρή-
σαιβν, ή τοίς ταπεινοίς τά ελάχιστα. 

Ούχ έν τ?| χλανέδι κα\ τή ζώνη, ουδέ έν τξ φων? 
τού κήρυκος Αρχων, άλλ* έν τψ τά π̂ πονηκοια 
άνακτάσθαι, καλ τά κακώς Ι/οντα διορθούν, χα\ 
χολάζειν μέν άδιχίαν, μή συγχωρείν δέ ύπο SJVI-

στείας τδ δίκαιον άπελαύνεσθαι. 
Τοσούτον δύνανται οί άρχοντες πρδ τής άληθείες 

δόξαν τιμώντες, δσον καλ λησταλ έν έρημία. 

Ανάγκη απειρία καλ κακία ηνιόχου τά ύπεζε-γ-
μένα χατά κρημνών φέρεσθαι, ώιπερ έμπειρη 
κα\ αρετή διασώζε σθαι. 

Μέχρι μέν γάρ ή τών έχτδς πρόσεστιν αφθονώ, 
σύνεσις έπαχολουθείν δοκεί καλ άγχίνοια · δτςν $1 
άφαιρεθή, συμπεριήρηται κα\ τδ δοκείν είναι φρ* 
νείν 
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Των πολιτικών έάν τά; ύλας άφέλης, χενδν τάφον Α Si viris rompublicam adiniaislrantibus matertas 

εύρήσει.-, νουν ούκ έχοντα, etapparaius detrabas, inane sepulcrura raperies 
mcnte carens. 

Si lnagistratus desperant se iinperium retinere 
posse, subjecios itatim rebellare necease eei, ac 
eos qui ex lcnuibus et vulgaribus prognati iunt 
ruaxime irriiari. 

SERMO VII [a/.CVHI]. 

"Οταν άρχων άπογνψ τδ δύνασθαι κρατείν, 
ανάγκη τούς υπηκόου; ευθύς άφηνιάζειν, κα\ μά
λιστα τους έκ μικρών και τών τυχόντων πεφυκότας 
άνερεΟίζεσθαι. 

ΑΟΓΟΣ Ζ\ 
Πβρ} διχαστών αδέκαστων* καϊ καθαρός εχόντων 

τάς χείρας, καϊ κρίμα καϊ δικαιοσύνην αοι* 
ούντων · καϊ δτι εύάρεστον τφ θεφ ευθείας τάς 
κρίσεις έκρέρειν. 
Άθώον κα\ δίκαιον ούκ άποκτβνείς, χαλ ού δικαιώ

σεις tlv άσεβη ένεκεν δώρων. 

Δώρα ού λήψει. Τά γάρ δώρα έχτύφλοί οφθαλμούς 
0).ε-ίντων, χαι λυμαίνεται βήματα δίκαια. 

Πένητα ούκ ελεήσεις έν κρίσει. 
Ού διαστρέψεις κρίμα πένητος έν κρίσει αυτού. 

Οδ ποιήσεις άδικον έν χρίαεί, ού λήψη πρόσωπον 
πωχού, ουδέ μή θαυμάσης πρόσωπον δυνάστου. Έν 
δικαιοσύνη κρινείς τδν πλησίον σου. 

Οδ λήψει λύτρα υπέρ τής ψυχής τοΰ φονεύσαν-
τος, τού ενόχου δντος άναιρεθήναι, θανάτφ θανα
τώσεις αυτόν. 

Ουκ επίγνωση πρόσωπον έν κρίσει. Κατά τδν 
μιχρον και κατά τδν μέγαν κρινείς. Ού μή ύπο-

Οε jndieibut incorruptis εί pura$ habentibxs manut, 
quique juttitia.n εχετεεηΐ. Et acceptum e$$e Deo 
recU vereque jtidicia exercere. 

Exod. xxiii. Innoceaiem et justum oon oceide*, 
nec ui justum absolves impinm ob muaera ac~ 

TJ cepia. 
Munera ne accipito, qaia munera excaecant ocu-

los aspicieatium et verba jusla tabefactant. 
Pauperis tn judicio ne miseretor. 
Judicium pauperia iu ipsius cauea ne pcrver-

lito. 
Levit. xix. Nihil conlra Jus in judicio facito : 

pauperis person» ralionem non habeto, nec mira-
tor pereonam poientis; ex jare causam proximi ju-
dicaio. 

Preliura ne accipito ob rcdimendum 144 e a n l 

qui c&dem feceril. Si conviclue fueril dignne qui 
tollatur de medio, eum lu mortia supplicio afficilo. 

Deut. xxiv. Non agnosces personam in judicio, 
tam parvo tuni magno sequaliler judicium reddes ; 

στείλη πρόσωπον άνθρωπου, δτι ή κρίσις τού C n o u vereberis 03 cujusquam , quia jadicium Dei 
θΐοΰ έστιν. 

Ούκ έκκλινείς κρίσιν προσηλύτου καί ορφανού καλ 
χήρας, καλ ούχ ενεχυριάσεις Ιμάτιο ν χήρας. 

Αιχαιο'ύνην ένεδεδύκειν, ήμφιασάμην δέ κρίμα, 
ίια διπλοίδι. 

Καθαρδς χαρσλν άναλάβοι θάρσος * αδίκων καλ 
άνομων καταγελάσει. 

Άνθρωπον ού μή αίσχυνθώ * άλλά μήν ουδέ βρο-
τον ού μή έντραπώ. 06 γάρ έπίσταμαι θαυμάσαι 
πρόσωπον * εί δέ μή, καλ έμέ σήτες Ιδονται. 

άωρα έπ' άθώοις ούχ Ιλαβον. Ό ποιών ταύτα ού 
οαλευθήσεται οίς τδν αίώνα. 

Μακάριοι οί φυλάσσοντες κρίσιν, καλ ποιούντες 
δικαιοσύνην έν παντλ καιρό). 

Άνοιγε σδν στόμα λόγψ βεοΰ, καλ κρίνε πάντα 
ύγιώς. Άνοιγε σδν στόμα, καλ κρίνε πάντα δικαίως. 

Ευφροσύνη δικαίων ποιείν κρίματα. 
Κτήμα τίμιον άνήρ καθαρός. 
Αίδείσθαι πρόσωπον έν κοίσει ού καλόν. 

Είπε Κύριος πρδς Σολομών * Άνθ' ών ήτήσω 
πιρ' έμου τδ 0ήμα τοΰτο, καί ούκ ήτήσω έαυτψ 
ημέρα: πολλάς, και ούκ ήτήσω πλοατον, ουδέ ψυχάς 
έχθρων σου, άλλ' ήτή?ω σύνεσιν τοΰ είσακούειν 
κρίμα, ίδου δέδωκά σοι καρδίαν φρονίμην καλ 
ου,ετήν · ώς σύ, ού γέγονεν έμπροσθεν σου κα\ μετά 
σε ούκ άναστήσεται δμοιός σοι. 

P A T R O L . G E . C X X X V L 

esi. 
Non rejicies caasam advenae, nec pupilli nec vi-

duse; nec pignori accipies viduas vestein. 
Job xxix. Jaslitia me iaduebam, et judteio ota-

bar tanquam diploide. 
Qai manibus eat puria Qduciam sorail, injasiot 

ei Iniquoe deridens. 
Job xxxii. Coram homino non afficiar pudore, 

neque verebor mortalem. Non enim novi admirart 
peraonam; ei auiem non, et me line» comedent, 

P$al. xiv. Munara adversus innoceates non ac-
cepi: qui facit haec non concutietur in saeculura. 

Beali qui observani justiliam, et quovis lcmpore 
D cam exercent. 

Salomon. Aperi os luum Domini verbo, et do 
omuibus judica integre: aperi os luuna, el de orani-
bus jusie judica. 

Laetitia juslorum est cum jadicia reddunt. 
Regum. Res magni prelii vir purug. 
Revereri peraonam cujuaquam in judicio, hone-

Btum non est. 
Salomoni Dominus, Quia y inquit, a me boc 

peliisti, nec malloa annos dari tibi postulasli, nec 
opuleniiam, nec bostiuro luorum capita, sed intel-
ligentiam et eagacilatem ad dijudicandag causaa, 
en do libi cor prudens et gagax, et ui nullug aote 
te fuerii qualis tu, uec posl te exsistel quisquam 
lui similis. 

33 
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boph. ιι. Judlciumexercclecl jusiuiam quaerile ; Α Κρίμα έργάσασθε, καί ζητήσατε δικαιοσύνην, 

ζητήσατε πραΟτητα, δπως σκεπασθήτε εν ήμερα quaerite maneueludinem, ut in die irafc Douiinl in 
luto Biits. 

Zach. vii. Judicium jusium exercete. 
Jercm. xxu. Haec dicit Dominus: Facilc judicium 

cl jusiiliam, et eripiie spoliatum de manu iijuria 
:«Hicioniis illuni; el advenam, viduam el pupillum 
ne opprimatie, niliii impie agatis, ei eanguineiu in-
noxiuiu ne profundalis. 

Ihec dicit Doaiinua: Judicia jusfa exarcete, juati-
lia utimini. Beatas qai hsec agii, liis adhajrens, et 
inanus suas abslinens ab injurla facienda. 

οργής Κυρίου. 
Κρίμα δίκαιον κρίνατε. 
Τάδε λέγει Κύριος · Ποιείτε κρίσιν και δικαιο

σύνη ν, και έξέλεσθε διηρπασμένον fcx χειρός «δι
κού ντος αύτον , και προσήλυτον και χήρανκαΐδο-
φανδν μή καταδυναστεύετε, και μή ασεβείτε, χι\ 
αίμα άθώον μή έκ*/έετε. 

Τάδε λέγει Κύριος · Ποιήσατε κρίσιν, ποιήσετε 
δικαιοσύνην. Μακάριος δ ποιών ταύτα και άντεχό-
μενος αυτών, καλ διατηρών τάς χείρας αυτού μή 
ποιείν άδικα. 

Έκζητήσατε κρίσιν, ^ύσασθε άδικούμενον, χρ(· 
νατε όρφανψ, και δικαιώσατε χήραν, και δεύτε, χα\ 

" διαλεχθώμεν, λέγει Κύριος. 
Τάδε λέγει Κύριος· Κρίνατε πρωΐ, καιχατεο-

θύνατε* καλ έξέλεσθε διηρπασμένον έκ χειρός ίδι-
χοΰντος αύτδν, δπως μή άναφθ} ώς πύρ ή δργή μου, 
κα\ χα υθ ή σεται, καλ ούκ έσται δ σβέσων. 

Isa. ι. Exquiriie jiidicia , liberate injuria affe-
clum, judiciura reddite pupillo, viduara absolvi-
lole, ei venile et disceptemus, inquil Domiuus. 

Jerem. xxi. Haec dicit Dominus : Judicate rnaws 
et recia ratione dirigile; eripite spolialuin ei vcxa-
lum demanu ipsum injuria afflcieniis, ne ira mea 
lanquam ignis succendalur ei exardescat, nec sit 
qui possii exslioguere. 

145 Ezeeh. vi. Injustiiiam et caiamiialeQ) au-
ferte, judicium el juslltiara exercete, eximiie ly-
rannidem θ populo meo, dicii Dominus Deus. 

EeclL iv. Personam polentis ne respicito, ad 
inoitem ueque pro veritale cerlalo, el Dominus 
praeliabitur pro le. 

Adversus animara tuam personara nc respicilo. 
Injuriosi pmonae ne assurgito. 
Tum sanamis tum infimis jus dicito aequaliler. C 
lnjuria affectum de manu injuria afficienlis exi-

miio, ncc in jure dicundo sis pusillanimis. 
Prius quam inqtiisieris ae accuscs : primum co-

gnoacito, lam deaiqae objirrgaio. 
Sina judicio nihil quidquara feceris. 
Nolile ex atpectu et vultu judicare, »ed jusla ju-

dicio judicale. 
Qqi iacit jusliuam juatua est. 
iusli aiiinji index e*l jaiegriu» in judicaado. 

Ad cognoscendara veram justitiaia profecio ma-
gno opiis eat iogenio et mcnte pecfeciissima. Fieri 
caim non potest ul qui uon est ω jure instiiultis, 
«ronirorersias possit recie dijudicare. Qui autem ^ Αμφισβητήσεις ορθώς διακρίνει ν. Ό γάρ 
veram scil juslitiam, ac per eam suum cuique Iri- αληθή δικαιοσύνην, καλ δΓ αυτής διδσχθι 
buere didicit, is optime poteat judicia dirigere ct 
;idiuinislrare. Quemadmodam sagiuarius.ad scopura 
ilirigil tela, neque superando, neque submitten-
do, neque in utramvis pariem convertendo, iruslra 
sagittam emittil, aed coliimat; sie judex jus ira-
ciat, ncque personas respiciens, neque qiridquam 
facieos cujusquam hortatu et iaviiaiione, sed re-
rias et minime coiitorias profereas senieatias. 
E l daobus Kiigaalibus BUt tn mcdio jodex exa-
qnans, el ianium detrahens ei qui plus habat, 
quanlom iitveDti adempuim ei cai i pttiria facta 
slt. 

Noa esl *qui judlcis pares paribus decernere 

Άδικίαν και ταλαΐίτωρίαν άφέλεαθε, κρίμα xa\ 
δικαιοσύνην ποιήσατε, Ιξάρατε καταδυναστείαν ίχ 
τού λαού μου, λέγει Κύριο; δ βεδς. 

Μή λάβης πρόσωπον δυνάστου, έως θανάτου 
άγων ι σα ι περί τής αληθείας, καλ Κύριος πολεμήσει 
υπέρ σού. 

Μή λάβης πρόσωπον χατά ψυχής σου. 
Μή έξαναστης άπδ προσώπου ύβριστού. 
Δικαίωσον μικρψ και μεγάλφ ομοίως. 
Έξελου άδικούμενον έκ χειρδς άδικούντος, χαλ μΐ) 

όλιγοψυ/ήσης έν τψ κρίνε ιν σε. 
Πρ\ν εξέτασης, μή μέμψη. Νόησον πρώτον, χα\ 

τότε επιτίμα. 
"Ανευ κρίσεως μή ποίησης μηδέν. 
Μή κρίνετε κατ' δψιν, άλλά τήν δικαίαν κρίσιν 

κρίνατε. " 
Ό ποιών τήν δικαιοσύνην δίκαιος έστιν. 
"Ελεγχος τής τοΰ δικαίου διαθέσεως ή περ\το 

χρίνειν όρθότης. 
Τδ νοήσαι τήν αληθή δικαιοσύνην μεγάλης δντως 

διανοίας καλ φρενδς τελειότατης δείται. 'Αμήχβνον 
γάρ μή προπαιδευθέντα του δικαίου δύνασθαι τις 

είδως τήν 
ε\ς το οί-

κείον άπονέμειν έκάστω, ο!ίτος δύναται κατευθυνειν 
κρίμα. Ώσπερ δ τοξότης πρδς τδν σκοπδν απευ
θύνει τδ βέλος, ούτε ύπερβολαΐς, ούτε έλλείψεειν, 
ούτε ταίς έφ* έκάτερα περιτροπαΤς άποπλανών τήν 
τοξείαν* ούτως ό κριτής τοΰ δικαίου καταστοχάΐεται, 
ούτε πρόσωπα λαμβάνων, ούτε ποιών τι κατά «pfa-
κλησιν, άλλ' ευθείας και άδιαστρόφους έκφέρων τά; 
κρίσεις. Και δύο κρινόμενων παρ' αύτψ εστηκενί 
κριτής έπανισών αυτούς πρδς αλλήλους, και τοσού
τον ύφαιρών τού* υπερέχοντος, δσον έλαττούμεπ* 
ευρίσκει τδν άδικούμενον. 

Ούκ Ιστι δικαίου κριτοΰ, Γσας πρδς Γσας ορίζειν 
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τάς άντιδόσει;· άλλ' Ανάγκη τδν κατάρξαντα κα-Α ealisfactiones, sed auctorem mali necesse est cum 
κοΰ μετά προσθήκης άποτίσαι τά οφειλόμενα, εί 
μέλλοι αυτός τε βελτίων ταίς τιμωρίαις γενέσθαι, 
καλ τους λοιπούς σωφρονεστέρους ποιήσαι τψ ύπο-
δείγματι. 

Ποιήσατε δικαιοσύνης δπλον, κα> μή θανάτου τήν 
π ίδχυσιν. 

Πσθι κρινόμενος δ κριτής, κα> ήττον αμαρτήσεις. 
Οδτω δοκίμαζε τδν άδελφόν σου, ώς καί αύτδς έν 

τ'.ϊς αύτοίς μέτροις κρινόμενος. 
Τή τών δικαζόντων μακρσθυμία οί λίαν Αδικοι 

σκληρότεροι εαυτών γίνονται κατά τδ άπβιθείν. Καλ 
δεί τδν κριτήν είδε ναι, δτ% χρίσει βεοΰ υπηρετεί, 
καλ ού κύριος έστιν, ώς βούλεται άγειν τδ κρίμα, 
ώστε χαλ χαρίζεσθαι τοίς χρινομένοις τάγματα. 

"Ατοπον άμαρτήμασιν ένοχους είναι τούς τοις 
Αλλοις τά δίκαια βραβεύειν έξισοΰντας. 

•Οταν αίτιώται διχαστής κρίνομε νον, ανάγκη 
σιωπάν· 

Άριστος κριτής υπονοείσθω δ ταχέως μέν συνιε^ς, 
βραδέως δέ κρίνων. Θάτερον μέν ούν εύνοίας, θάτε-
ρον δέ ακριβείας. 

'Ασκέπτως ού δεί προπετείν έν τψ κρίνε ι ν, έμ
προσθεν δέ βουλεύεσθαι, μηδέ τψ σπεύδε ι ν τψ λο-
γισμψ παρ* δ δεί λέγειν * άλλά βραδύνοντας τε καλ 
μέλλοντας, τήν δρμήν ακριβώς πεπονημένους, χαλ 
μή πρδς χάριν μεταβάλλεσθαι · ήττον γάρ τοΰ άβου
λου τδ εύμετάβολον, χα\ τού προπετούς τδ κουφον. 

Ούχ οδτω τον τών γραμμάτων χαρακτήρα όρθοΰν 
δεί, ώς τδν τών πραγμάτων τηρείν. Ή γάρ κακή 
κρίσις παντδς χαχοΰ αίτία. 

Μηδελς φρονίμων τοΰ άρχειν αλλότριου σθω. Και 
γάρ άσεβες τδ άποσκφν έαυτδν τής τών δεομένων 
ευχρηστίας· χαλ άγεννές τοίς φαύλοις παραχωρείν. 
'Ανόητον γάρ τδ αίρείσθαι κακώς αρχεσθαι μάλλον, 
ή χαλώς άρχειν. 

Ουδέ άλλο ήγεμόνι πρέπει ή τδ μηδένα ύπερηφα-
νείν, μηδέ άβρύνεσθαι, άλλ' έξ ίσου πάντων προί-
στασθαι. 

ΛΟΓΟΣ ΙΤ. 
Πβρί δικαστών Αηχτώτ καϊ δωροδοχονμέτωτ, καϊ 

άθέσμως xaraxpirdrTutr* 
Έπικατάρατος πάς, δς άν έκκλίνη κρίσιν προσ-

ηλύτου καλ ορφανού και χήρας. 
Πΰρ καταχαύσει οίκους δωροδεκτών. 

βυμδς έπ' ασεβείς έσται δΓ άσέβειαν δώρων, ών 
έδέχοντο έν αδικία. 

Εί αληθώς άρα δικαιοσύνην λαλείτε, ευθείας 
κρίνατε, υίοΐ τών ανθρώπων. Κα\ γάρ έν καρδία 
ανομία; εργάζεσθε έν τή γή, άδιχίαν αί χείρες υμών 
συμπλέχουσιν. 

^Εως πότε κρίνετε άδικίαν, κα\ πρόσωπα αμαρ
τωλών λ: μβάνετε; 

Έςόλλυσιν έαυτδν δ δωρολήπτης · δ δέ μισών δώ-
ρουν λήψεις ζήσεται. 

Β 

addilamento persolvere debita, si debeatur i lh 
poena melior fleri, et reliquoe auo exeuplo reddere 
temperantiores. j 

Thcologi. Nolita comniiitere ut vesira erudjlio 
sil morlis armatura, sed juslitiae. 

Judex rei personatn susiine , et minus pcccabls. 
Sic fratrem tutim probato, ut si iose eisdem ra-

tionibus in Judicium vocaius esses. 
Qui eupra tuodum iniqui et injuriosi sunt, judi-

cum lenitaie fiunt asperiores ad non parendum et 
rebellanduin: itaque judex ignorare non debet se 
Dei judicium ariministrare, 146 s * ^atem domiaum 
nonesseut sicjudicia gubernet, nt liligantibus et in 
judicium vocatis poenam condonet. 

Philonh. Absurdatn criminibus teneri eos qui 
aliis ]uraexa?quantet administrant. 

Dmocriti. Cum judex rfeum accusat, (um tacere 
nccesse est. 

Optimus ]udex babeaiar, qui cilo intelligit, et 
lente judicat. AUerum quidem est benevolenii», 
alierura autem diligentide exquisitae. 

fnconslderate iiihil oportei praecSpitare in jadicio, 
sed priue deliberare: nec cogilaiione fastinandam 
ul aliquid pbts quani decec dicas : sed lente et 
cunctanter appetitio accurate exercenda, nec ad 
graiiam inimutanda est; narn incoaslanlem, teme-
rariuwl et leveai esse, deterius est quam conaiiio ca-

C rera. 
Non tam in liiierarum fignrig, quan» in negatifa 

reclum sequi debemus : pravum euim judidum om-
nia uiali cauea est. 

Epicteii. Nemo prudena a se attenum judieet ana-
giatratu fungi; est eaim impiura sese abttrabere ab 
iis qui commoda abs te reqairuni, ei parum genaro-
ftum improbts cedere: stultum est cnim uiagis expe-
tere guberoari, quam beoe gubarnare. 

Nibilasi quod magis eum qui prscsit, deccal, quam 
ut neminem vel superbe eontomnat, vel iudecore 
a.lmirciur, sed ex svquo omnibua prassit. 

SERMO VIII [al. CIX]. 
De judicibns nttinniarb'i et munera accipienilbu*, tt 

eontra ju* ei fa$ condetnnantibus. 
D Deui. X X V I I . Exgecrandus quisquis rejccerit cau-

saih peregrini et pupilli el vidune. 
Job xv. tgais domog muneribns corruplorHai cx-

uret. 
Iracundia in impios erit propter munerum impie-

tatem, quse iniqua acceperunt ad allerius injurtam. 
P$al. xiv. Si vere candem jitstiiiam loqobnial, 

recle, filii hominum, judicatote. Eienin» in corde ini-
quiiaies porOcilia in terra, Iniurias manus vestrae 
fonnectunt. 

Ibid. LXU Quousque tandeir. ini(|ue judicatis, el 
personas sceleralorura respicilis? 

Salomou. Munera qai accipil, se ipse perdit; ac 
qul odil umnera, vivd. 
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Pecuniam qua dolodalur quasi teslain existimare Α Αργύριο ν διδόμενον μετά δόλου ώσπερ δστραχον 

debemus. ήγητέον. 
Impil pereooam admirari hoaestura non eet, nec 

sanctum declinarejue injudicio. 
Qui occultatmanna euasin ginum9in]u8tua eat, nec 

lllaa ori suo admovet. 

1 4 7 · Oa impiorum deglutiet judicia. 
Qui ;t»etumjudicat iajustum, el injuatum justam, 

impurus eet apud Dorainura et odio dignas. 
0$ew. Gur impietatem reticentea tulistia, et inju-

riasejus vindemiaslia ? 
Babacuc. Quousque tandem, Domioe, claroabo, 

nec exaudie* ? cor deroonstraali moleslias et dolo-
res, ut inspiciasmiserias et impieiatem oie circutn-
aiaates ? ex adverso judicium facium est, et judex 
recipit, atque ob eara causam dissipata eai lex, nec 
perducitur ad fiaem judicium, quod impiue jusluro 
poteatia opprimit: cujua reicausa prodit judiciuro 
perversum. 

Adversus me factum est judiciuro, et jadex re-
cipil,obquam causam prodit judicium perversum. 

ha. i . Ctim extenderilis manas veatraa, oa meum 
a vobis averlam; mamu enitu veslra sanguioe plense 
aunu 

Vae vobis qul juatificatig et absolvitif impiura mu-
*erum causa, et jus justo eripitis. 

Pupillorura el viduas causasnon susceperunt. An 
D O D haec visitabo, dicit Dominus, aul in talem gen-
tam non viiidicabit anima mea ? 

Yae acribentibua maliiiam. Scribeutes enim malt-
tiam scribunt, a ae rejicientee pauperom causara, 
rapfentes jadicia pauperom populi mei, ut vldua sit 
illisrapin® ei pupillua pratdas: at quid in die visitaiio-
msfacieoi? afflictio emm ipsorura olimveniet: tura 
ad quem perfugient auxilii peleudi causa ? 

Cur ?os, inquit Dominas, injuriam facilis populo 
meo, et ora pauperam dedacore et ignominia afli-
ciiia? 

I*a. v. Vae qui malum dicitis bonum, et bonum 
malum, et poniiis lacem tenebrae, el irenebas lu-
cero, et amanim dulce, et dulce amarum. 

Iroproborum coasilium iniqua deliberat, ut hu-
milesoraiione tniqua perdat, e( pauperum sermonea 
in judicio dissipet. 

Exechiel. Dejecisii superbum, et exiulisti deje-
ctura : pro injuria hocponam, dicit Dominus. 

Ezechg xxni. Aniroae populi mei perversae sunt et 
animas vivificaverant (4), el apud populutn meum 
profanarunt me pro hordei pugillo et fruslo panis, 
ad eos inicrficiendos quos occidi non oporiebat, et 
uieogconservarcntin vitaquos vivere non oporlcbat. 

Θαύμασα ι πρόσωπον άσεβου; ού χαλδν, ούδι 
δσιον έκκλίνειν τό δίκαιον Ιν χρίσει. 

Ό έγχρΰπτων είς τδν χόλπον αυτού χείρας αδί
κως, ούδε τφ στόματι αυτού ού μή προσενέγχι; 
αύτάς· 

Στόμα άσεβων χαταπίεται χρίσεις. 
*Ος δίκαιον χρίνει τδν άδικον, Αδικον δ ίτ^ δί

καιον, Ακάθαρτος χαλ βδελυχτδς παρά Κυρίφ. 
"Ινα τί παρεσιωπήσατε Ασέβειαν, χαλ τάς ΑΑικίας 

αυτής έτρυγήσατε; 
"Εως πότε. Κύριε, χκχρΑξομαι αδικούμενο;, χα\ 

ούχ είσαχούση ; ίνα τί Ιδειξας κόπους καλ πόνου;, 
U έπιβλέπειν έπλ ταλαι*ωρίαν καλ Ασέβειαν; έξ εναν

τίας μου γέγονε χρίσις, και ό κριτής λαμβάνει, 
Αιά τούτο διεσχέδασται νόμος, και ού διεξάγεται 
είς τέλος κρίμα, δτι δ Ασεβείς καταδυναστεύει τον 
δίκαιον- ένεκεν τούτου εξέρχεται τδ κρίμα διεοτραμ-
μένον. 

•Εξ εναντίας μου γέγονε χρίσι;, χα\ δ χριτης 
λαμβάνει · διά τούτο εξέρχεται τδ χρίμα διεστραμ-
μένον. 

"Οταν έκτείνητε τάς χβίρας δμών, αποστρέψω τδ 
πρόσωπον μου άφ% ύμων. Αί γάρ χείρες υμών αίμβ-
τος πλήρεις. 

ΟύαΙ οί διχαιούντες τδν Ασεβή ένεκεν δώρων, χα\ 
τδ δίκαιον του δικαίου αίροντες Απ* αύτοΰ. 

Ούχ έκριναν χρίσιν ορφανών, χαλ κρίσιν χήρα; 
C ούκ έκριναν. Μή έπλ τούτοις ούχ έπισκέψομαι; λέ

γει Κύριος, ή έν έθνει τφ τοιουτφ ούχ Αχβιχήσει ή 
ψυχή μου; 

Ούαλ τοίς γράφουσι πονηρίαν. Γράφοντις γάρ 
πονηρία ν γράφουσιν, έκχλίνοντες κρίσιν πτωχών, 
αρπάζοντες κρίμα πενήτων τοΰ λαού μου, ώς το 
εΤναι αύτοίς χήραν είς άρπαγήν, καλ δρφανον ε!ς 
προνομήν. Καλ τί ποιήσουσι τή ήμερα τής έκιεχο-
πής; ή γάρ Ολίψις αυτών πό^όωθεν ήξει· κα\ τψ; 
τίνα χαταφεύξονται τοΰ βοηθηβήναι; 

Τί ύμείς αδικείτε τδν λαόν μου, χαλ τδ πρόεωτον 
τών πτωχών καταισχύνετε; φησλν δ Κύριο;. ' 

Ούαι οί λέγοντες τδ πονηρ' ν χαλδν, χαλ τδ χαλδν 
n πονηρόν · οί τιθέντες τδ φώς σκότος, χαί τδ oxfco; 

φώς · οί τιΟέντες τδ πικρδν γλυκ&, κα\ τδ γλυχυ 
πικρόν. 

Ή βουλή τών πονηρών άνομα βουλεύεται, χ*τα-
φδειραι ταπεινούς έν λόγο?ς άδίκοις, χαί βιασκεδάίαι 
λόγους πενήτων έν κρίσει. 

Έταπείνωτας ύψηλδν, χα\ υψωσας ταχεινίν. 
'Λδικίαν θήσομαι αύτδ, λέγει Κύριος. 

Αί ψυχαλ διεστράφησαν τοΰ λαοΰ μου, καλ ψυχάς 
περιεποιούντο, καλ έβεβήλουν με πρδς τδν λαόν 
μου, ένεκεν δράκος κριθών, καλ ένεκεν κλάσματο; 
άρτου, άποκτείναι ψυχάς ας ούκ έδει άποΟανεΐν, τα\ 
περιεποιούντο ψυχάς &ς ούκ Ιδει ζήσαι. 

(1) IJ est absolverunt. 
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Εένια κα\ δώρα Ιχτύφλοί οφθαλμούς σοφών, και 

ώς φίμδ; έν τφ στόματι αποστρέφει έλβγμούς· 

"Εστιν άπολλύων τήν ψυχήν αύτοΰ δι* αίσχύνην, 
κα\ άπδ λήψεως προσώπου άπολεΐ αυτήν. 

ΕΙ προσωποληπτείτε, άμαρτίαν εργάζεσθε, ελεγχό
μενοι έκ τοΰ νόμου ώς παραβάται. 

Διδ αναπολόγητος εί, ώ άνθρωπε, πάς δ κρίνων. 
Έν φ γάρ κρίματι κρίνεις τδν έτερον, σεαυτδν 
κατακρίνεις. Τά γάρ αυτά πράσσεις δ κρίνων. 

"Αδικος δικαστής μεμολυαμένη συνείδησις. 

Ό τήν αληθή δικαιοσύνην μή Εχων προεναποκει-
μένην αύτοΰ τή ψυχή, άλλ* ή χρήμασι διεφθαρμένος, 
ή φιλία χαριζόμενος, ή Ιχθραν αμυνόμενος, ή 
δυναστείαν δυσωπού μένος, τδ κρίμα κατευθύνει ν ού 
δύναται* ^ 

ΑΙ παρά άρχουσι χρίσεις ουδέ τήν νίκην άζήμιον 
φέρουσιν. 

Ού πρδς δικαίου άνδρδς σιωπή τάς παρανομίας 
έπικαλύπτειν. 

τών δικαζόντων μακροθυμία οί λίαν άδικοι 
σκληρότεροι αύτολ εαυτών γίνονται κατά τδ άπει-
θείν. Καλ δεί τδν κριτή ν είδε να ι, δτι χρίσει θεοΰ 
υπηρετεί, χαλ ού χύριός έστιν ώς βσύλεται άγει ν 
τό κρίμα, ώστε χαλ χαρίζεσθαι τοίς κρίνομε νοι ς 
τάγματα. 

Φόβο; θεοΰ ανθρώπων σωτήριος, σπάνιος δέ. 
Όθεν οδ χρή θαύμαζε ιν άφορώντα πρός τε πένητας 
συκοφαντουμένους, χαλ πρδς διχαστάς παραλογι-
ζο μένους. 

Τδ νέμειν ίσα τοίς άνίσοις τής μεγίστης έστλν 
άβιχίας. 

ΑΟΓΟΣ V. 
Περί γονέων χρηοτώτ, καϊ δτι χρή διά σπονδής 

χαϊ προσηκόντως τάς τών τέκνων ανάγωγος 
χοι&ϊσθαι, 
Είπε Κύριος, Ού μή κρύψω έγώ άπδ Αβραάμ 

τοΰ παιβός μου Α έγώ ποιώ. 'φδειν γάρ δτι συντάξει 
Αβραάμ τοίς υίοίς αύτοΰ καλ τψ οίκψ αύτοΰ μετ* 
αύτδν, καλ φυλάξουσι τάς οδούς Κυρίου, ποιείν or-
χαιοσΰνην καί κρίσιν, δπως άν έπαγάγη ό βεδς έπλ 
^Αβραάμ πάντα δσα έλάλησε πρδς αυτόν. 

Άπέστελλεν Ίώβ, χαλ έχαθάριζε τά τέχνα αύτοΰ, 
Ανιστάμενος τψ πρωί, χαλ προσφέρων περλ αυτών 
Ουσίας κατά τδν άριθμδν αυτών, χαι μόσχον Ινα 
περλ αμαρτίας, περλ τών ψυχών αυτών. "Ελεγε γάρ 
Ίώβ * Μή ποτε οί υίοί μου χαχά ένενόησαν έν τή 
βιανοία αυτών πρδς θεόν. 

Παίδευε υίδν, χαλ αγαπήσει σ«, χαλ δώσει χόσμον 
*3 ΨυΧΪ σ ο υ · 

Καλώς εκτρέφει πατήρ δίκαιος. Έπι δέ υίψ σοφψ 
ευφραίνεται ή ψυχή αύτοΰ. 

Ό αγαπών επιμελώς παιδεύει. 
Μή άπόσχες νήπιον παιδεύε ι ν * δτι έάν πάταξης 

αύτδν (*άβδφ,ούκ άποθανείται. Σύ μέν γάρ πατάξεις 
αύτδν £άβδφ, τήν δέ ψυχήν αυτού έκ θανάτου £ύση. 

- PARS II . SERMO I X . 1042 
Α EcclL χχ. Xenia et munera excxcant oculos sa« 

pienlum, elquasi frenum in ore reprebensionee 
avertunt. 

Est qui perdat aniinam suam per titrpUudinem, 
et respectus personarura perdil eam. 

148 i a c * " · Si personara respiciiia, peccaiom 
admiititis : reprehenilimini enira a lcge tanquain 
violalores. 

Rom, u. Quare excagationem non habea, ο bo-
mo, quisquis es qui judicas : qno e»im judicio de 
aliero judicas, teipsura conderanas;eadem enim facia 
qui judicas. 

S. BatiiiL Iniquue judex coaiamlnaia cooscian-
tia. 

0 Qui veram justiliam in aninio prius defixam noa 
babei, aed Vei pecunia corrumpilur, vel amiciiise 
gralificatur ei placere studet, vel immicitiam ulcU 
scitur, vel poienli» praebet obsequinm, is recte judi-
cia exereere noa poteat. 

Judicia apud magislraius ne vicloriam quideai 
sine damno reportant. 

Theologi. Ylri boni nou est iniquiutea sileutio 
conlegere. 

Injuriosi aupra niodura qui gunt, judicum leni-
Ule Qant contumaciorea ad non pareadum et de-
trectandum imperiuim. Et judicem scire oportet ee. 
Dei in judicio minUtrum eese, noo vero dominum, 
qui litigaotibus legeset jura praescripta condonar* 
poesit. 

C Meius Dei homiaibus salutaris eel, sed idem ra-
rus: quod miraadum non est ύ cousiderea luiu 
pauperes caliimniis oppressos, lumjudices falso 
judicanies. 

Maxiniae eat injuslitiae paria iiaparibus tribuere. 

SERMO IX [al. GXXYIj. 
De parentibus bonis, et quod oporteat lib$roi diiigenitr 

ac decenter imtitui. 

Gen. xviu. Non celabo, ioquit Dominus, Abra-
hain faaiulam ineum, quae faciurus sim. Sclo onim 
qaod praecepturus sii filiis suie ac familise suai 
fuiurse posl ipsum, ut obserrent <vias Domiai, justi-

p tiam ei judicium exerceoles, utaddacat Deus supcr, 
Abraham qu&cunque locutue eet JKJ Kluin. 

Job i . Misit nunlios iob ad liberos,. pt r purgavit, 
eos, maaeque surgens pro illia aacriOcia. obialii,,, 
numero paria liberis : Ueoique viiuluw unum pro, 
peccalo ac illorum auimia : sic airim aecum cogi-
tabal : Liberi mei forte tnala cogiiaruai mentibua 
aois adversus Deum. 

Corrige Alium, ei ta diligei, afferetque oroa-
mentuai aiiimaetuae. 

Paier probus bene educat Olios, animus autem 
ejas filio sapiente laelabilur. 

Qui diligit, diligenler erudit. 
Infaatem casiigare ne recuaato : nam si virga 

eura cecideris, 11011 morietur. Tu quidem virga 
eum csedea, animam vero ipsius e uioru iiberabia» 
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Juveiium gloriatio palfes eorum : 149 pblg» ± Καύχημα νέων πατέρες αυτών. Πληγαλ κα\ ϊλεγ. 
ct reprehensiones dant sapientiam. 

Prov* xix. Erudito filium luuni : sicenira bonae 
spei futurus esi. 

EcclL V I I . Si libi sunt liberi, Insliiuito illos, e» 
jam inde ab adolesceniia ipsorum colla inflectito. 

Prov. xni. Qul diligit filium suum, conlinenler 
eam ffagellet. 

Eccli. xxx. Qui fiMum suum docet, xmulatioaem 
iniinico suo niovet, et apud amicos eo laeiabiiur. 

Eccii. xxx. Qui filium suum castigat, eo laelabi-
lur, el inler familiares ac notos de eo gloriabilur. 

Ephes. vi. Nolite, patres, liberos veslros ira veslra 
provocare, sed eos in eruditione et adnioniiione 
Domini educate. % * 

Libcros vestros, patres, ne irriletis, ut ne animum 
despondeant. 

S. Basilii. Ut parentes singulis liberis ex acquo 
corporis easentiam imperiiti sunt, sic eisdem aequa-
liter parique coadiiione qu» ad viiam degendam 
perlinent jure optimo praebere debeni. 

Theologi. Palruin icx est liberis suis parcere. 
Legitimum maxime et aeqtiissimum esl, ui libero-

ruui bona pater cogitaiione consideref. 
S. Chrysost. Liberorum modesliam ct (emperan-

tiam patres non curanies liCerorum interfeelores 
suot, atqiie gravius peccant quam illi , quaato aci-
licet anlmae perditio et roors gravior eet quam cor-
poris. ~ 

Philonh. Quod Deus est mundo, boc liberis pa- ' 
renles essc arbitror; nam ut ille quod non erat ut 
exaisleret, effecit : sic et hi iuillanies, quoad Aeri 
polesl, Hlius polentiam, genus imaiortale reddunt. 

Epicteli. Gara ul filios luos erudilos magie quatn 
opulentos relinquas : praeslant enim erudilorum 
exapectalionea, quatn iadociorom divitiae. 

Medici conturoelia jucundum remedium (I). 
Ftlta aliena possessio patri eet. 
Solon. Liberis ne arrideas, ut in posterum nc 

fleas. 
Syne$ii. Filioet ttliae bonesta gloriatio, laudes p i -

tenxe. jy 
Virtutes Phibnh. Patris et malris appellationes 

comrounes, sed potentise diflferentes sunt. Illum igi-
tar qai banc universitatem moliius est ariiflcem , 
eimxl et patrem sui operts rectc justeque appella-
iiuia : matrem aulem, ipsius fabricatorfs sctentiam, 
€um qna eongressus Deus, non more hamano, gc-
nerandi semina insevil, quibus itla Dumini seinini-
bue 150 acceptie perfeeto et fecundissimo partu 
amabilcm et sub sensus cadeaiem iilium peperit. 

SERMO X \al. CXXVH]. 
De panntibut liberorum educationem neglectim cu-

χοι διδόασι σοφίαν. 
Παίδευε υίόν σου* ούτως γάρ Εσται εύελπις. 

Τέχνα σοί έστι, πα (δε υ σον αυτά, χαι χάμψον u 
νεδτητος τδν τράχηλον αυτών. 

Ό αγαπών τδν υίδν αυτού ένδελεχίσει μάστιγας 
αύτφ. 

Ό παιδεύων τδν υίδν αυτού διαδηλώσει %h 
έχθρόν ' και Εναντι φίλων Επ' αύτφ άγαλλιάεβται. 

Ό παιδεύω ν τδν υίδν αυτού εύφρανθήσεται έχ1 

αύτφ * χαί άνά μέσον γνωρίμων έπ' αύτφ χαυχήαε-
ται. 

Οί πατέρες, μή παροργίζετε τά τέχνα υμών, άλλ' 
Ιχτρέφετε αυτά Εν παιδεία κα\ νουθεσία Κυρίου. 

Οί πατέρες, μή ερεθίζετε τά τέχνα υμών, ίνα μΐ} 
άθυμώσι. 

Αίχαιδν έστι τοϊς γονευσιν, ίνα ώσπερ έξ ίσον με* 
ταδεδώχασιν έκάστψ τών παίδων τού είναι, υδτωχιΐ 
τάς πρδς τδ ζήν άφορμάς ίσως αύτοίς χα\ όμοτίμως 
παρέχωσι 

Παίδων φείδεσθαι πατρικός νόμος. 
Τά τών παίδων τφ πατρλ λογίζεσθαι τών έννομω-

τάτων τε χα\ δικαιοτάτων. 
Οί τής τών παίδων κοσμιότητός τε καλ «ωφροσύνης 

άμελούντες πατέρες παιδοκτόνοι τυγχάνουσι, χει 
χαλεπώτερον ή εκείνοι, δσφ καλ πρδς ψυχήν ή απώ
λεια καλ ό θάνατος. 

"Οπερ, οίμαι, θεδς πρδς κόσμον, τούτο πρδς τέ
κνα γονείς, επειδή ώς έχείνος τφ μή ύπάρχοντι 
ΰπαρξιν κατειργάσατο, και ούτοι μιμούμενοι χαθ* 
δσον οΤόν τε τήν εκείνου δύναμιν, τδ γένος άθανατί-
ζουσιν. 

Τούς υίούς σου σπούδαζε πεπαιδευμένους μάλλον 
ή πλουσίους καταλιπείν. Κρείττους γάρ είσιν αί 
τών πεπαιδευμένων ελπίδες ή 6 τών άμαθων χλοδ-
τος. 

Πατρδς [ίατρού] ύβρις ήδύ φάρμαχον. 
θυγάτηρ άλλότριον κτήμα υπάρχει τψ πατρί. 
Υίψ κα\ θυγατρι μή προσμειδιάσης, Γνα μ̂  

ύστερον δσκρύσης. 
Τέκνοις αίδέσιμον καύχημα πατρδς Επαινος. 

Πατρδς καλ μητρδς κοιναλ μεν αί κλήσεις, διάφοροι 

δέ δυνάμεις. Τδν γούν τδ πάν τόδε έργασάμενον ίη-
μιουργδν όμοΰ καλ πατέρα είναι τού γ ε γ ο ν ί τ ο ; ευ
θύς έν δίκη φήσωμεν · μητέρα δέ τήν τοΰ πεποιηκί-

τος έπιστήμην · J συνών θεδς ούχ ώς άνθρωπος, 
έσπειρε γένεσιν · ή δέ παραδεξαμένη τ ά τοΰ Κυρίου 
σπέρματα, τελεσφόροις ώδίσι τδν άγαπητδν κα\ εί-
σθητδν υίδν άπέτεκεν. 

rantibus. 
1 Beg. ιι. Renanliavi ei meuituram familiam ejus 
(i) Crcecus codex habct, ίατρδς (s>ic) ύβρις ήδυ φάρμακον. 

ΛΟΓΟΣ Γ. 
Περί γονέων καζαρρονηνικώς εχόντων τας το> 

τέκνων άναγωγάς. 
Άπήγγελχα αύτψ, δτι έκδιχώ έγώ έπί τ?»ν otxov 
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αύτοΰ Ιως αΙώνος · 5xt έκακολόγουν θεδν οί υίοΐ 
αύτοΰ, κα\ ΤΛχ ένουθέτει αυτούς. Και ούχ ούτως 
ώμοσ* τφ οΓχφ ΊΙλελ, βΙ έξιλασθήσεται αδικία οίκου 
Ήλελ έν θυμιάματι κα\ έν θυσίαις αυτού έως αίώνος. 

"Ος φείδεται τής εαυτού βακτηρίας, μι αεί τδν 
υί*ν αυτού. 

Πατρ\ ασεβεί μέμψσται τέκνα, δτι δι* αύτον δνει-
δ:σΘήσονται. 

"Ιππος Αδάμαστος αποβαίνει σκληρός * καλ υίδς 
άνειμένος έκβαίνει προαλής. Τιθήνησον τδν υίδν 
σου, και έκθαμβη σει σε, κα\ μή συγγελάσης αύτψ, 
ίνα μή συλλυπηθζς, χαλ έπ* έσχατων γομφ;άσει τους 
οδόντας σου· Μή δδς αύτψ έξουσίαν έν νεότητι, κα\ 
μήπαρίδηςτάς αγνοίας αύτοΰ. Κάμψον τδν τράχη
λον αύτοΰ έν νεότητι. θλάσον τάς πλευράς αύτοΰ, ώ; 
Εστι νήπιο ς, μή ποτε σκληρυνθείς άπειθήση σοι, χαλ 
έσται σοι Ιξ αύτοΰ οδύνη ψυχής. Παίδευσον τδν υίδν 
σου, καλ ίργασαι έν αύτψ, ίνα μή έν xfl άσχημοσύνη 
αύτοΰ προσκόψης. 

Τέκνα βδελυκτά γίνεται τέχνα αμαρτωλών. 

"Εγγόνα άσεβων ού πλήθυνε! κλάδους, χαλ ρίζαι 
ακάθαρτοι έξ άχροτόπου πέτρας. 

Έχ σπέρματος δφεων έξελεύσεται έχγονα άσπί-
βων * τά δέ έχγονα αυτών δφεις πετόμενοι. 

'Αδικώτατος περι τήν τών εγγόνων έκτροφήν ό 
αετός. Δύο γάρ έξαγαγών νεοττούς, τδν έτερον αυτών 
είς τήν γήν χατα^ήγνυσι, ταϊς πληγαϊς τών πτερύ
γων άπωθούμένος * τδν δέ έτερον μόνον λαβών οίκει-
οΰται, διά τδ της τροφής έπίμονον, αποποιούμενος 
Αν έγέννησεν. Τοιούτοι τών γονέων είσιν οί έπλ προ-
φάσαι πενίας εκτιθέμενοι τά νήπια, οί και έν τή δια
νομή τοΰ κλήρου άνισώτατοι πρδς τά έγγονα. 

Ιερεύς ήν ό Ήλελ, χαλ τοίς παισ\ν άσχβοΰσιν 
έπάτληττ» μέν, οτι 6έ μή σφοδρώς ένεχλήθη, κα\ 
δίκην ύπέσχε ^ατήρ ευλαβής παίδων παρανομίας. 

Καταγέλαστον άνθρώπψ, τψ τών Ιδίων άφειδή* 
σαντι, παιδεύε ι ν ξένους έπιχειροΰντι. 

ΑΟΓΟΣ ΙΑ'. 
ΠβρΙ παίδων tιμάντων γονβις* καϊ δσα iasrat 

αγαθά τοις ύπακούονσιν αϋτοΐς. 
Τίμα τδν πατέρα σου χαλ τήν μητέρα σου, ίνα ε ύ 

οοι γένηται, χα\ μακροχρόνιος Ιση έπλ τής γής. 
"Εκαστος πατέρα αυτού καλ μητέρα φοβείσθω. 

ΥΙέ, φύλασσε νόμους πατρός σου, και μή άπωση 
θεσμούς μητρός σου, άφαψαι δέ αυτούς έπι σ$ ψυ
χή διαπαντδς, χαλ έγκλοίωσαι περί σψ τραχήλφ. 
Χτέφανον γάρ χαρίτων δέξη σή κορυφή, κα\ χλοιδν 
χρύσεον περί σψ τραχήλψ. 

"Ακουε, υίέ, πατρδς τοΰ γεννήσαντός σε, και μή 
καταφρονεί, δτι γεγήρακέ σου ή μήτηρ. 

ΥΙδς δοξάζει πατέρα. Καλ εί Πατήρ είμι έγώ, 
ποΰ έστιν ή δόξα μου ; 

Ό τιμών πατέρα αύτοΰ έξιλάσκεται αμαρτίας. 
Καλώς 6 αποθησαυρίζω ν, ό δοξάζων μητέρα αύτοΰ · 

PARS II. S E R M O X I . 1046 
i usqne in saeculum : quia Glii ejus roaledicebam 

Deo, nce illos castigavil, iJcirco juravi familwe Eti, 
qnod non expielur iaiquitas dotuus ejus iti suffu-
migalioue et sacrtiiciis usque ia eaeculum. 

Salomon. Qui parcil suis baculis, GHttm oJit 
suum. 

EcclL X L I . Patrem impium accusabunt libeh , 
qnia propter ipsam probrta afQcienlur. 

Ibid. xxx. Equus iudouiilus ore fil duro, filiaa 
indulgenler tractalua flt tenierarias ei praeeaps. 
lndulge filio luo, t l ipse territabii le ; ne simtfl 
cum illo rideas, nl ne simul cam illo iristeris et ad 
cxtremmn deotibus luis iafrendeas. Ne des ei in 
juveniute licentiam, ct igaorationes «jua ue praetef-
mitias. Ia juventuie cervicem ejus flectba: et la2-

*tera ipsius tundilo dum adbuc puer esx, ne fobu-
ettfs facies nolit tibi parere, alque ex eo tirtre anr-
mits doloreiti capiat maxiawm. Filium tuum ero* 
diio ac perpoiilo, ut in torpltodine illiua ooa offen» 
daris. 

Abominandi sunl liberi impruborom et eceleribu* 
iufamium. 

Impiorum postari non multiplicabunt ramoa, et 
radices ex acutissiuio saxo impurae. 

Ex semine serpentum prodibunt aspidaro fetus, 
felus antem ipsarum serpentes erunt volantes. 

Incerti auctoris. Crudelissima est in pullis edu-
candis aqutla ; doos entni cum ediderit pullos, al-
terum alis impellens in terram dejectum alFidit, 

ι alierom relentum lantummodo pro suo et legitimo 
babet, txdio nutrieationts qaem proercarii ipsa 
repudians et abdicans. Tales suni parentea qui 
paupertatls specie suos pneros infantea expoiiant*, 
qrti ct suia posteris ia haredhalrs disiribuiiond 
iniqaissimi suni. 

/ Reg. ιι. Sacerdos fuil Eli, ac filtos suos impie sa 
gcreates reprebendil quidein, sed quia non saiis 
veliementcr objurgavil, paler religiosus poenam 
nliorum temeritatis et iniquitatrs luit. 

Uiogtnxt. Ridfcttlam est eura qui sofs parcae, 
alienoe casUgare velfe. 

SEUMO XI [al. GXXVIIl]. 
De liberii parentes honorantibus, ti qua bona con-

sequantur qui illis obtemperarint. 
) Exod. xv. Honora palrem et matrem luam ut libf 
bene sit, et !ong<r tempore in terra vivas. 

151 ^vtf. xix. Patrcm suom qurequc ae mâ  
Ireni mcluat. 

Fil i , eave violaa a patre libi impoaitaa teges, ci 
mairis moaiia ae repeHito, eed appliaaao iaa«pea 
anmio luo, ei collo luo alligaio ; gratiaruat eaim 
coronam ia veriicem capitis recipies, et monile au-
reuni in collum liium. 

Audi, fili, pairem qui te procreavii, nec malrem 
seiteai contemniio. 

Maiach. i . Filius gloriae erit patri. Quod si Pater 
eum ego, ubi gloria.iuea ? 

Eccli. nr. Qtii patrem suum hoirore afficft, ddct 
peccata. Qualis est qin ihesauros recondit, talis irt 
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qui roatrem &uam gloria aiBcit; qui palrem honorat 
a Oliis laetilia atiicietur, et orationie suae tempore 
voti fiet compoe. Qui patreni gloria affecerit, lou-
gaevus ei i i , et qui audit Dominum malrem auara 
rccreabit, et tanquam domiaia serviet iis qui se 
procrearini. Yerbo et opera patrem coliio, ul ab 
illo libi benediciio accidat. Pairis benedictio domos 
liberoruni firmal; ai malris exeecraiio radiciiue 
fundaiuenla everlit. 

Ibid. F i l i y succurrito palri sencacenti, et ai ami-
aerit intelligentiam, veniara mereatur, nec ulta 
ignorainia aflici ipsum paliare pro omnibus viribue 
tuis. Palrie enim misericordia non veniet in obJi-
vionem; et ut serenitas glaciem liquefacit, sic pec-
cata tua dissolventur. 

Ex tolo anioio tuo, ul honor et glojiae sis palri 
curato, nec mairis tuae doloruro oblmscitor. Re* 
cordare le ab illis esse procreaium : el quid illia 
reddes, quale Ipsi dederunt tibi? 

Honore affkiio paircm et matrem tuam , et taa-
quam leipsum proximuni diligilo. 

Ephes. vi. Liberi, pareniibus vestris obedile ia re-
bus oiniiibus, siquidem boc Domino pergraium et 
acccpium est. 

S. Basilii. Giconiarum erga parcntes senes bencvo-
leniia sada poteat liberoa noslros, si inodo aueu-
dare velioi, patris amantts efficere; nemo est enim 
adeo prudeutia destitutus, qui uoa pudeudum ease 
judicei ab avibua rauonis cxpertibua virtule aupe~ 
rarl; ille enim pairem prae seneciute pennas dioitt-
leoteai io orbim circumslant, ac pennis suis fovent, 
alhuenla copiose suppediiantes, quautum etiaui 
posauni volalum ejua adjuvant, placide pennis suie 
ulrinque allcvanles, Aiqae sic beaeflciorum remu-
ueraiionem άντιπελάργωσιν noroiuant, quasi dicas 
recifcoaialionem. 

Grali liberi magna faciuni palram eucomia. 

152 Theologi. Quod bouestum csl exerceio, quia 
bonestum esl palri parere ; eliamsi tribil aliud tibi 
accessurum esset, boc ipeum merces est patri gra* 
tificari. 

S. Chrysost. Quia eadem niansura, ui ail Domi-
nue, in quaquc re gerenda nobis redditur, paren-
lea tanquam dominos bonorare discamus, ut et a 
noairie ipsorum honore afficiamur liberis, el a Do» 
mmo iii bac re deflniiam mercedem amplaru reci-
piamus. 

Tanquam verna genitoribus tuia servilo : quid 
enim illU Ulartddas, qu*!o ab illis acceplsii? Nam 
vicissim generare illos xyn licet. 

Aristet. JSquum est ut Olius .patris sit servus 
magis quam \erna; ilie eoim naiura patris eet ser-
vus, bic lege. 

I$ocrati$. Talem tc praesia pareoiibus, quales 
optas libi morigeros fore liberos. 

Alexaader rex cum tnierrogaretur, utrum magig 
desiderarei pairem Pbilippain, an Arisloteleai : 

MELISS/E 1048 
Α δ τιμών πατέρα εύφρανθήσετάι ύπδ τέκνων, και έν 

ήμερα προσευχής αυτού είσακουσθήσείαι. Ό δοξά-
ζων πατέρα μακροημερεύσει * καλ δ Ακούων Κυρίου 
Αναπαύσει μητέρα αυτού, και ώς δεσπόταις δουλεύ-
σει τοίς γεννήσασιν αύτδν. Έν έργω και λόγφ τίμα 
τδν πατέρα σου, ίνα έπέλθη σοι ευλογία παρ* αυ
τού. Εύ)ογία γάρ πατρδς στηρίζει οίκους τέκνων* 
κατάρα δέ μητρδς έκριζοί θεμέλια. 

Τέκνον, άντιλαβού έν γήρα πατρός σου, και έάν 
άπολίπη σύνεσιν, συγγνώμη ν έχέτω, καλ μή άτι 
μάσ^ς αύτδν έν πάση Ισχύΐ σου. Ελεημοσύνη γάρ 
πατρδς ούκ έπιλησθήσεται * καλ ώς ευδία έν πάγε· 
τφ, ούτως άναλυθήσονταί σου αί άμαρτίαι. 

Β Έν δλη καρδία σου δόξασον τδν πατέρα σου, χαί 
μητρδς ώδίνων μή έπιλάθη. Μνήσθητι δτι δΓ αυτών 
εγεννήθης* χαλ τ ί ανταποδώσεις αύτοίς, χαθώς αυ
τοί σοί; 

Τίμα τδν πατέρα σου χαλ τήν μητέρα σου, χαλ 
αγάπα τδν πλησίον σου ώς σεαυτόν. 

Τέχνα, υπακούετε τοίς γονεύσιν υμών κατά πάν
τα. Τούτο γάρ έστιν εύάρεστον τφ Κυρίφ. 

*Η περλ τους γηράσαντας τών πελαργών εύνοια 
έξαρκεί τούς παίδας ημών, β\ πρόσεχε ι ν βούλοιντο, 
φιλοπάτορας κατάστησα ι. Πάντως γάρ ούδεις ούτως 
ελλείπων κατά τήν φρόνησιν, ώς μή αίσχύνης άξιον 
είναι κρίνειν, τών άλογων ορνίθων ύστερείν χατ' 

£ΐ άρετήν. Έχείνοι γάρ, τδν πατέρα ύπδ γήρως πτερο|5-
^υήσαντα περιστάντες έν κύκλω, τοίς οικείοις πτε-
ροίς περιθάλπουσι, χαλ τάς τ ροφάς άφθόνως παρι» 
σχευάζοντες, τήν δυνατήν κα\ έν τή πτήσει πζρ<-
χονται βοήθειαν, ήρεμα τών πτερύγων έπικουφί(ον-
τες εκατέρωθεν. Κ<χ\ ούτως τήν τών ευεργετημάτων 
άντίδοσιν άντιπελάργωσιν όνομάζουσιν. 

Ευγνώμονες παίδες μεγάλα ποιου σι τά τών ποτέ* 
ρων εγκώμια. 

Έργασαι τδ καλδν, δτι καλδν τψ πατρί πείθεσθαι · 
κα\ εί σοι μηδέν έσεσθαι μέλλοι, τοΰτο αύτδ μι-
σθδς, τδ πατρ\ χαρίζεσθαι. 

*Ος τοίς αύτοίς μέτροι;, κατά τήν τοΰ Κυρίου φω
νήν, έφ* έκάστφ τών πραττομένων μετρούμενοι, μά-

D θωμεν ώς δέσποτας τιμούν γονείς, ίνα χαλ ύπδ των 
ίοίων τιμηθώμεν παίδων, χαι τδν παρά τοΰ Κυρίον 
ώρισμένον ίτζ\ τούτφ πλούσιο ν μισθδν άπολάβωμεν. 

'ύς οίκέτης δούλε υ σον τοίς γεννήσασί σε. Τί γαρ 
ανταποδώσεις αύτοίς οία αύτολ σοί; άντιγεννήεαι 
γάρ αυτούς ούκ ένι. 

Χρή τδν υίδν δοΰλον είναι τοΰ πατρδς ή τον οί-
κέτην. Ό μέν γάρ φύσει τοΰ πατρ>>ς δούλος έστιν, ό 
δέ νόμφ. 

Τοιοΰτος γίνου περι τούς γονείς, οίους άν εύςαιο 
περλ σεαυτδν γενέσθαι τούς σαυτοΰ παίδας. 

Αλέξανδρος ό βασιλεύς, ερωτηθείς, τίνα μάλλον 
ποθεί, τδν πατέρα Φίλιππο ν ή Άριστοτέλην, Τδν 5h 
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δασχαλον, Ιφη · δ μέν γάρ τοΰ γενέσθαι, δ δέ του 
χαλώς γενέσθαι αίτιος. 

"Ο αύτδς βαρύ τι έπιταττούσης αύτψ τής μητρδς 
Όλυμπιάδο;, έφη· ΤΩ μήτε ρ, πικρό ν με ένοίχιον 
τής έννεαμηναίου απαιτείς. 

Οίους Λν εράνους ένέγκης τοίς γονεΰσι, τοιούτους 
αύτδς έν τψ γήρα παρά τών τεκόντων [τέκνωνJ 
προσδέ/ου. 
"Οστις δέ τούς τεκόντας έν βίψ σείει, 
Ό δ' έστ\ κα\ ζών κα\ θανών θεού φίλος· 
Ούκ έστι παισι τούτου κάλλιον γέρας, 
"Η πατρδς έσΟλού χάγαθού πεφυχέναι, 
Κα\ τοίς τεχούσιν άξίαν τιμήν νέμειν. 

Σόλων ερωτηθείς διατί χατά τών τυπτόντων τούς 
πατέρας έπιτίμιον ούχ ώρισεν, έφη * "Οτι ούχ ύπέ-
λαβον τοιούτους τινάς έσε;θαι. 

Γαμβρού ό μέν επιτυχών εύρεν υίδν, δ δέ αποτυ
χών απώλεσε και θυγατέρα. 

Τοίς γονεύσιν ίσας πρδς ίσας άποδούναι χάριτας 
τών αδυνάτων. *Αντιγεννήσαι γάρ ούχ οίον τε. 

ΑΟΓΟΣ IV. 
Περϊ χαχραΛοιώτ καϊ μητραΛοιώτ, καϊ δσα εψε-

ται αύτοίς κακά. 
"Ος τύπτει πατέρα αυτού, θανάτψ θανάτου σθω. 

Ό χακολογών πατέρα αύτου ή μητέρα αύτου θα
νάτψ τελεοτάτω. 

Έπιχατάρατος πά; δ ατιμάζω ν πατέρα αύτου ή ^ 
μητέρα αυτού * καλ έρεί πάς δ λαδ;, Γένοιτο, γένοιτο. 

Τίδς άνήκοος έν άπωλεία έσται. 
Ό άτιμάζων πατέρα αύτου, καλ άπωθούμενος μη

τέρα αυτού, καταισχυνθήσεται, χαι έπονείβιστος 
έσται. 

Κακολογοΰντος πατέρα ή μητέρα σβεσθήσεται 
λαμπτήρ · αί δέ χόραι τών οφθαλμών αυτού δψονται 
σχότος. 

"Ος αποβάλλεται πατέρα ή μητέρα, χαι δοκεί μή 
Αμαρτάνειν, ούτος κοινωνός έστιν άνδρδς άσεβους. 

Ούχ ευφραίνεται πατήρ έπλ υίψ άπαιδεύτψ. ΤΙδς 
δέ φρόνιμος ευφραίνει μητέρα αυτού. 

Όργή πατρλ υίδς άφρων, χαλ οδύνη τή τεκούση 
αυτόν. ] 

Ός βλάσφημος δ έγκαταλείπων πατέρα αύτου, 
καλ χατηραμένος ύπδ Κυρίου δ παροργίζων μητέ
ρα αυτού· 

Μή δοξάζου έν ατιμία πατρός σου. Ό γάρ δόξα 
ανθρώπων έχ τιμής πατρδς αυτών. 

Οί γονέων άλογούντες έχατέρας μερίδος είσιν εχ
θροί, και τής πρδς θεδν χαι τής πρδς ανθρώπους. 

ΑΟΓΟΣ 1Γ. 
Ιίερϊ νΐον σοφού. 

ΥΙδς σοφδς ευφραίνει πατέρα αύτοΰ. Υίδς φρόνι
μος ευφραίνει μητέρα αύτοΰ. 

Εύφραινέσθω ό πατήρ χαι ή μήτηρ έπι σοί * χα) 
χαιρετώ ή τεχοΰσά σε. 

PARS Η. SERMO XIII . 1059 
Α Magisirum, inquif; ille enim ut csscro, bie aiiietn 

oi praeclare insiitutus essem aucior fuit. 
Idem cam maler Olympias ei aliquid gravius im-

pcraret : Acerban», ο maier, inquit, pro novem 
fnensium onere mercedem exigis. 

Mele$ii. Qualia in parenles conluleris beneficia, 
talia ia seneciute a liberis cxspecta. 

Vivens parenlee qui colit, 
Fulurus est gratus Deo vivus simulque moriuus. 
Nec pramiutn ullum est liberis honeslius, 
Quam si probo nascanltir ef lionesto palre, 
Digaisque parenles alliciaul bonoribus. 

(Euripidit.) 
Solon interrogatvs, cur nullas poenas adveraus 

* eos qui ^atres verberaaseut consiiluissel : Quod 
nulloa, inquit, tales exsliiuros existimabam. 

Generum nacius, tilium invenil : at qui roaluai 
nactua est, perdidif et flliam. 

Philonii. Parentibue par gratia reddi nullo modo 
polest : nam vicissim eoa generaie omnino uon 
licel. 

SERMO XII [al. CXXIX]. 
De vatricidii et matricidii, el quw eo$ teculura $int 

mala. 
Exod. xxi. Qui palreni suum verberat, norte 

niiiltetur. 
Levit. xx. Qui palri aul malri roaledicii, mortia 

supplicio afliciaiur. 
, Deut. xxvu. Exeecrandus quisquis patrem aut 
' matrem ignomiaia aflicit : cunctus aoiem populus, 

Fial, inquiet, flal. 
Filius rebellie misere peribit. 
Prov. vi. Qui pairem auum dedecorat, el matrem 

guam repellil, ignominiosua cl probrosua erii. 

Lumen exstinguetur ejug, qui in 153 P&trem et 
matrem maledicta congesserit, et oculorura ejus 
papill» leuebrag aspicient. 

Qui patrem aul malrem rejicit, et putal se non 
peccare, is est viri impii socius. 

Filio iuerudilo el non cagtigato pater.non laeia-
bitur; al prudcae filiue laetiiia afTiciel mairem. 

Filius ineipiena auclor esl ut eeaipar irascatur 
» pater, ei genitrix dolore afficialur. 

Eeeli. in. Qui patrano suum deaerli, similiaest 
eumrai Dei convicialori; et qui matrem ad iram 
provocat, Domino extecrandus est. 

Philonii. In patris ignomiaia non est glorian-
dum : sua eitim cuique gloria ex patris honore esl. 

Liberi parentuiq rationem non habentea in 
ulramque pariem, tum Deo lum honiinibu* suat 
odiosi. 

SERMO XIII [a/. CXXX]. 
De filio iapiente. 

Prov. xv. Filius sapiens palrem afficil belilia. 
FPius prudens aflicii kctitia roaircm. 

Lxtctur de le paier ei niater, et quse te peperit 
gaudtal. 
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Viri gapienliam amamie laelabitur paier. Α Άνδρο; φιλουντος σοφίαν ευφραίνεται δ πατήρ 
Si aapiene iuerii, lili, libi ipsi ens sapiena el 

aliu : ain autem malus el indocius, solus fcres 
inaU. 

Propter filiuni sapiealem aniraus palcrnus laeti-
iia afticimr. 

' Juvenis probus, pauper ct sapicns, antccellil re-
grm seniorem ol insipienlem. 

Eccli. xvi. Filius uaus probua prscstal millc 
impiis. 

Liberi in viia honesle vereantat suorum genito-
ruiii ignobiliialem tegeni. 

Theologi. Uaus est liberorum felicilatis termi-
mis, ueinpe virius, et si in rebus laudandis pa-
rciuuui simililadiaem rcferaal., 

Liberorum virtue patri glorioa eal. Β 
PhilonU. Salis bene fecundi aunt, qui bonilalia 

el probilalis sunt periii. 
SERMO XiV [al. CXXXIJ. 

De filio intipitnU, improbo et inerudilo. 
Prov. Filio inerudilo nou laetabilur paUr. 
Filius insipiens patrem dcridet suum. 
kisipiens iibus pairem ad iram commovet, ct 

geaiiriccm dolore afflcil. 
Mali liberi patieiu exsecraniur, et roalri non be-

aedicunl. 
Mali liberi elalis sunl oculis, ci palpebras eeun-

por molitiint. 
Eccli. x\u. DeJccori eet patri proles iiierudiu. 
filiosortini liberorum liaerediias 154 peribit, 

ei ia posleritaie eorum continuabitiir probram. 
Libcrorum mulliiudinem inutiliuin ne concupi-

scast nec liberis impiis lalandum libi esl. Pr«-
stai siae liberia a v iu decedere, quaia ioipios ba-
bere liberoa. 

Liheri insipieniia et imperilia gloriantcs cogna-
lionis suae couLaminanl nobilitatem. 

SERMO XV [«/. CXXXU]. 
De fitia honesta el modesta. 

Levii. χιχ· Filiaiu luam ne profanaio, nec ecor-
lari ainilo, nec palieri» esse scoiialionero in terra, 
iie complealur iuiquilaie. 

Eccli. xxvi. Si libi sunt fili.r, corpora ipsarura 
Si rvalo, aec bilareai viilliiin luura illis osiendilo. 

Τίέ, έάν σοφδς γένη, σεαυτφ σοφδς ίση χα\ τψ 
πλησίον ' έάν δέ χαχδς άποβ{ς, μόνος αντλήσεις τα 
χαχά. 

Έπλ υίψ σοφψ ευφραίνεται ψυχή πατρός. 

Άγαθδς παίς, πένης χαλ σοφδς, υπέρ βασιλέα 
πρεσβύτερον και άφρονα. 

Κρείσσον εΓς υίδς δίκαιο; ή χίλιβοι υίολ ασεβεί;. 

Τέκνα έν αγαθή ζωή τήν άναστροφήν έχοντα τών 
Ιδίων γεννητόρων κρύψουσι δυσγένειαν. 

Είς εύτεκνίας δρος, αρετή, χαλ ή πρδς τδ κρείτ* 
τον όμοίωσις. 

Τέκνων αρετή δόξα πατέρων. 
Εύπαιδες οί τών καλών χαι αγαθών επιστήμονες» 

[ΑΟΓΟΣ ΙΔ'. 
Περϊ vlov άφρονος% χαϊ πονηρού, χαϊ αχάιδευτου* 

Ούκ ευφραίνεται πατήρ έπι υίφ ά παιδευτώ. 
Υίδ; άφρων μυκτηρίζει πατέρα αύτου. 
Όργή πατρί υίδς άφρων, καλ οδύνη τη τεκούηι 

αυτόν. 
"Εγγονον κακδν πατέρα κατσράται τήν δέ μητέ

ρα ούκ ευλογεί. 
"Εγγονον κακόν υψηλούς οφθαλμούς έχει, τοί; δέ 

βλεφάροις αυτού σπαίρετχι. 
Αίσχύνη πατρδς έν γεννήματι άπαώευτφ. 
Τέκνων Αμαρτωλών άπολείται χληρονομία, χαι 

μετά τού σπέρματος αυτών ένδελεχιεί βνειδος. 
Μή έπιθυμήσης πλήθος τέκνων άχρηστων · μηδέ 

εύφραίνου έπί υίοίς άσεβέσι. Κρείσσον άποθανειν 
άτεκνον, ή έχειν τέκνα άσεβη. 

Τέκνα έν καταφρονήσει χαλ άπαιδευσία γαυριώμε-
να συγγενείας εαυτών μολύνει εύγένειαν, 

ΛΟΓΟΣ ΙΕ\ 
Περϊ ΟυγατρΑς σεμνής χαϊ κοσμίας, 

Ού βεβηλώσεις τήν θυγατέρα σου έκπορνεΰσιι 
αυτήν, χαλ ούχ έχπορνεύσει ή γή, χαλ πλησθήσεται 
Ανομίας. 

θυγατέρε; σοί είσι, πρόσεχε τφ σώματι αυτών, 
χαί μή ίλαρώσης πρδς αύτάς τδ πρόσωπον σου. 

Kloca (iliain, ei rem magnam perfeceris; alque viro j) "Εκδου θυγατέρα, και ίση τετελεκώς έργον μέγα, 
καλ άνδρλ συνετψ δωρησαι αυτήν. 

θυγάτηρ πατρί απόκρυφο; αγρυπνία, καλ ή μέ
ριμνα αύτη; άφιστ$ ύπνον · έν νεότητι, μή ποτε 
παρχκμάση * χαλ παρφκηκυία, μή ποτε {ΐισηΟη * 
έν παρθενία, μή ποτε βεβηλωθ]), χαλ έν τοίς πατρι
κοί; αυτής έγκυος γένηται * καλ μετά άνδρδς ούσα, 
μή ποτε παραβή. 

θυγάτηρ φρονίμη κληρονομήσει άνδρα αυτής. 

#agaci in inairiinoniuni daio. 
Ibid. XLI I . Fiiia palris ocoulla eat vigilia, el sol-

liiiiudo dc ipsa eripii soainum palri, ac in juven-
luie quideni, uc deflorescal forma, ci cum nupla 
csl, ιι* bal odiosa; ia virginilate, ne vilielur, el 
jn aedibus paiemis prargnans flal; el clocata viro, 
nc leges matrimonii violel. 

Ibid. xxii. Prudens lilia viro esl vice liaeredi-
tatis. 

Paella puiiica eliain viruui revcrebilur. 
I Jtm. v. Yolu igilur juniores nubere, liberos 

procreare, reui fainiliarem adniinislrare, nullain 
adversario coaviciaadi occasionem pra?bere. 

Epituiu Filia palri alicua possissio est. 

θυγάτηρ ευσχήμων κα\ τδν άνδρα έντραπήσεται, 
Βούλομαι ούν νεωτέρας γαμείν, τεκνοποιείν, oi-

κοδεσποτείν, μη δε μίαν άφορμήν διδόναι τώ άντικι^ 
μένω λοιδορίας χάριν. 

θυγάτηρ άλλότριον χτήμα υπάρχει τψ πατρί. 
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Γαμβρού ό μέν επιτυχών εϊρεν υίδν, δ δέ άποτυ- Ji Sol*ni$. Gencrum nactus, fitium invenit: nactus 

χών απώλεσε κα\ θυγατέρα, 
ΛΌΓΟΣ ις" . 

Περϊ Θυγατρύς άσεμνου καϊ άκοσμου. 
Έπι θυγατρί άδιατρέπτιρ στερέωσον φυλακή ν, 

μήποτε ποίηση σε έπίχαρμα έχθρων. 
Θυγάτηρ έπί ελαττώσει γίνεται. 

Πατέρα και άνδρα καταισχύνει ή Ορασεία χαλ 
ύπδ αμφοτέρων άτιμααθήσεται. 

Θυγάτηρ άσχημων άτι μίαν κατατ ρίψει. 
ΛΟΓΟΣ ιζ\ 

Περί γερόντων έν αρετή καί συνέσει κόσμου-
μέννν. 

Άπα προαώπου πολιού έξχναστήση, χαλ τιμή
σεις πρόσωπον πρεσβυτέρου. ® 

Έπερώτησον τέν πατέρα σον, χαλ άναγγελεί σοι, 
τούς πρεσβυτίρους σου, χαλ Ιρούσί σοι. 

Έλάληααν οί πρεσβύτεροι πρδ; 'Ροβοάμ, λέ
γοντες οί* Έν τή ήμερα ταύτη έση δούλος τψ 
λαιρ τούτψ, χαί δουλεύσεις αύτοίς, καί λαλήσεις 
πρδς αυτούς λόγους αγαθούς* καλ έσονται σοι δού
λοι πάσα; τάς ημέρας. Και έγκατέλιπε 'Ροβοάμ 
τήν βουλήν τών πρεσβυτέροιν. 

Ασφαλή; τών πρεσβυτέρων ή είσήγησις, τή 
πολλή τοΰ βίου και τών πραγμάτων πείρα βοηθού
μενη. 

Έν πολλψ χρόνψ σοφία, έν δέ μακρψ βίψ επι
στήμη 

aulera maiuin generum, filiam eliam perdidil. 
SfillMO XVI [ol. CXXXIII]. 

De filia minime honesta ει immodesta. 
EcclL X L I I . Piliae inqnkiue poae cusiodcm, ι,ο 

gaudio afiieias iuimicos tuos. 
Filia (aliat adtiitur faiua) minoris vcnit »α ί -

manda. 
ibid. Aodax el impudens patrcm ei virtim dede-

corai, el ab ulroque viluperabitur. 
Ibid. xxii. Filia eine verecundia infamiam delebit. 

SEHMO XVII [a/. CLIiq. 
De iembu* virlute et prudenlia ornaiis. 

Lei. xix. Cano aesurgendum esl, etseniori bo-
nor hafcndus est. 

Deut. Inierroga patrem luum, el annnnltabrl, 
seniores ttios, el dieenl libi. 

II Reg. n ; / / Paral. x. Locuti aunl ad Ro-
boam senioree in btinc modiim : Si liodierno die 
fneris servus popuH hujus, eique servieris, el bo-
ms et hutnanilatis ptenls verbis locutus fucris, illi 
futuri aoui ia pcrpetuum servi lui. Sed 155 R° ' 
boam cunsitium aeuiornm non csl seculus. 

Scholion. Tuta est seniorum doctriaa, et con-
siliain lungo vita? et rerum usu adjuium ct finna-
tnm. 

Job xii. In diulurniiate lemporis sapientia, ai 
in longa vila scieulia est. 

Στέφανος καυχήσεως γήρας, έν δέ οδοί* δίκαιο- g Prov. χνι. Gloriatioais corona sencctas, quac rn 
σύνης ευρίσκεται, 

Δόξα πρεσβυτέρων πολιά ί. 
Στέφανος γερόντων τέκνα τέκνων. 
Πολιά έστι φρόνησις άνθρωποι;, και ηλικία γη-

ρως βίο; άκηλίδωτο;· 
Γήρας λεόντων κρείσσον ακμαίων νεβρών. 

Έν πλήθει πρεσβυτέρων στήθι · καλ εί τις σοφδς, 
ιτροσχολλήθητι αύτψ. 

Μή άστόχει διηγήματος γερόντων · καλ γάρ αύτολ 
έμαθον παρά τών πατέρων αυτών. 

Μή άτιμάσης άνδρα έν γήρφ αύτοΰ, και γάρ καλ 
έξ ημών γηράσκουσιν. 

Στέφανος γερόντων πολυπειρία, και τδ καύχημα 
αυτών φόβος Κυρίου. 

•Ως ώραίον πολιαίς κρίσις, και πρεσβυτέροις 
έπιγνώναι βουλήν I Ής ωραία γερόντων σοφία καλ 
δεδοξασμένοις διανοήματα βουλής 1 

'Οτε ής νεώτερος, έζώννυες σεαυτόν · δταν δέ 
γηράσης , εκτενείς τάς χείρας σου, καλ άλλος σε 
ζώσει. 

ΙΙάν το άρχαιότητι διαφέρον αίδέσιμον. 

Πλέον τψ δντι τής έπι θριξ\ λευκότητος είς 
πρεσβυτέρους Απασι τδ έν φρονήσει πρεσβυτε-
Ρ'.κόν. 

Διαφέρει τοΰ νηπίου καθ1 τΊλικίαν ουδέν ό ταίς 
φρεσλ νηπιάζων. 

viis jusiiiue rcpenlur. 
Gloria eenum caai sunt. 
Goroaa scauin iiberi liberorum. 
Sap. iv. Ganiiies esi prudentia boniinlbua; et 

senilis setas, vita nulla labe contamiaata. 
Hippothontii. Leonis senectus praestantior est 

binnuloruin juvenla. 
Sirach. Muliitudiai eeiium acquiesce, ac ei qni 

sapieas esi agglutinare. 
Ne rcpudialo narraliones majoruin naiu; nam 

illi a palribas suis didiceraat. 
Noli conlemnere quemqaam in senectute; eienim 

ex vobis eliara sunt qui fuiuri sint sencs. 
Gorona senum magnua rerum usus, ei gloriato 

C ipsorum Dei meius. 
Quam decoruai cst caniliei juJicium.et majoribus 

natu nossc consilia! Quam pulcbra esi scnuni sa-
pienlia , el aeiate eveclos quatn decet cousiliortnn 
intelligealia 1 

Joan. xxi. Gum juienis esses, cingebas leipse; 
com autem senueris, extendes juanus tuas, et aliug 
te cinget. 

S. Basilii. Quidquid yetustate excellit vencra-. 
bile est. 

Senilis animi habitus et maiura prudenlia re-
vera praesfantior vel capillorum canilie, quae in 
omnibua a3(ate provectis reperilur. 

Nihit ioleresl inier aitale puerum et eaui qui 
ineiue pucros imitalur; 
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Theologl. Melior est canitfrs com pradeutia con- Α Κρείσσον πολιά μετά φρονήσεως απαίδευτου νεό-

jumta, quam juventus iaerudila. 
Magnum usuai rerum et experieodain tempore 

collcgiuiua, ex qua nascitur sapieatia. 
Non dcceul aenes puerilia ludicra. 
S. ChrysoH. et Sap. ιν. Canilies non capilli albi, 

sed animi virius. 
Nec juvenem criminare, neqae senem laada; ηβ· 

que enim in aeialis, sed iu aniuii differentia virtua 
et villum consislit. 

Non aeiaium differentiam novit iiniveraitalia 
Deus; ted pietatem solaua el rerura diviaarum 
aiudium a nobis requirit: quod si haec ia juvene 
repereril, mullis iiunc anleponil senibus. 

Senedue et paoperlas duo auai euralu diffi-
cilia. 

Phitonit. 156 ^ere s e D e x n o n e z lemporia 
longinquiiate, aed ex laudabili et perfecla viia 
epectatur. 

Juveaili vitae quae in rerum actione versalur, 
aenilis auccedit praslantissiina ei eacratissima, 
eaque in reruro conteaiplationa cernitur, cui quasi 
gubernalori a se misso Deus gubernacula in maaue 
iradidit, laaquam idoneo qui possii lerrena guber-
nacula lenere; nam sine comemplaiione ti scien-
tia nibtl in rebus agendis bonestuio est. 

Evagrii. Tum florescil aaimus ad scicnliam per-
cipiendaui, cuni robur corporis diuturuiiale lem-
poris marccscit. 

Nili. Gapillus albus factus aniiuam biuc abilu-
ratn lesiatur et clamai. 

Symeon. Neque cuivis seni ftdendum est, neque 
quivis omniiio juveuis repudiandua. Fion euim 
poieat, ui opinor, ut et juvenlus teinperans sit, et 
senectus saepe ofiicium negligai. 

Plutarch. Hieme tegumenium, scnactus doloris 
vacuiiaiem rtquiril. 

Solon. Solon senectulem porluni malorum eese 
dicebal, quod ad eam otnnia coufugiant. 

Phavorini. Qui aibi volupiateni repriinil, sapiens, 
qai repreasione non indiget, beatas est: seueciue 
ad uirumque (vcl in aenectute esl utruinque). 
( Desunt qumdam.) 

SEftMO XVIII. 
De unibut inhonettis et imprudentibu$. 

Eccli. xxr. Senem adulierum inteJIcctu carentem 
ex aniaio odi. 

1 Cor. xiv. Fratres, ne silis puerili raente, sed 
vitiia pueros imitamini, ai menle perfecii esioie. 

Hebr. v. Tardi fac.ii estis ad audiendum. Elenim 
qni propler diuluruiiaiem temporis debuislia esse 
magistri, rursus doctore egetis, qui vos docealquae 
sinl divtnoxum oraculorum priucipia et elemenia, 
talesque estis qui lacte egealis, »on eliam solido 
cibo : quisquis autem lacle ulitur jusliliae ralioois 
iaiperitus est, quod puer sit. Solidus vero cibus 
69i perfectoruni qui per babiium sensus babeat 
exercitatos ad discernendtim mala a boois. 

τητος. 
Πολλήν εμπειρίαν τφ χρόνψ συνελέξαμεν, έξ ής 

σοφία γίνεται. 
Ούχ ώραΐον γήρφ παίδων αθύρματα. 
Πολιά ού τρίχες λευχαλ, άλλά ψυχής αρετή. 

Μή τδν νέον διάβαλλε, μηδέ τδν γεγηραχάτα 
έπαίνει · ούτε γάρ έν τη διαφορά τής ηλικίας αρετή 
χα\ κακία, άλλ* έν τή διάφορη τής γνώμης. 

Ούχ οίδβν ήλιχίας θιαφοράν ό τών δλων θεές1 

άλλ1 εύσέβειαν μδνην χαλ φιλοθεΐαν ςητεϊ, χέν 
εύρη ταύτην έν νέψ, πολλών τούτο «ροτίθησι πρε
σβυτέρων. 

Γήρας χαλ πενία δύο πράγματα δυσθεράπευτα. 
Β 

Ό άληθεία πρεσβύτερος ούχ έν μήκει χρόνου, 
άλλ* έν επαινετό) χαλ τελείψ βίψ θεωρείται. 

Μετά τδν έν νεότητι πραχτικδν βίον ό ένγήρα 
θεωρητικός βίος άριστος χαλ ίερώτατος * δν οία 
κυβερνήτην παραπέμψας δ θεδς, ένεχείρισε τους 
οίαχας, ώς ίκανδν πηδαλιουχείν τά επίγεια* χωρίς 
γάρ θεωρίας επιστημονικής ουδέν τών πραττομένκν 
χαλδν. 

*Α θεί πρδς έπιστήμην ψυχή, οπότε έκ τού σώ
ματος άκμαλ χρόνου μήκει μαραίνονται. 

θρ\ξ λελευκασμένη τήν εντεύθεν τής ψυχής άπο-
C δη μ ία ν βο$ καλ διαμαρτύρεται. 

Ούτε πάνυ γήρφ θανείν , ούτε νεότητα χρή παν-
τάπασιν αποδοκίμαζε ι ν. Ένι γάρ, οίμαι, κα\ συ· 
φρονείν τήν νεότητα, καλ γήρας πολλάκις που του 
καθήκοντος άμελείν. 

Ό μέν χειμών σκέπης, τδ δέ γήρας άλυπίας 
δείται. 

Σόλων τδ γήρας έλεγεν δρμον είναι κακών, είς 
αύτδν γούν ιμάντα καταφεύγει. 

Ηδονής ό μέν είργόμενος σοφός · ό δέ μή δεόμε-
νος μακάριος · τδ δέ γήρας πρδς αμφότερα· 

ΑΟΓΟΣ ΙΗ'. 
1 Περί γερόντων έν άνοια χαϊ χαχία βιούντων. 

Έμίσησεν ή ψυχή μου γέροντα μοιχδν, έλαττού-
μενον σύνεσιν. 

^Αδελφολ, μή παιδία γίνεσθε ταίς φρεσιν, άλλα 
τή κακία νηπιάζετε, ταίς δέ φρεσλ τέλειοι γίνεσθε. 

Νωθροί γεγόνατε ταϊς άκοαίς. Και γάρ όφείλονιες 
είναι διδάσκαλοι διά τδν χρόνον, πάλιν χρείαν έχετε 
του διδάσκεσθαι υμάς, τίνα τά στοιχεία τής άρχή; 
τών λογίων τού θεοΰ, καλ γεγόνατε χρείαν έχοντες 
γάλακτος, και ού στερεάς τροφής * πάς γάρ ό μετ
έχων γάλακτος άπειρος λόγου δικαιοσύνης · νήπιος 
γάρ έστι. Τελείων δέ ή στερεά τροφή, τών δια τήν 
έξιν τά αίσθητήρια γεγυμνασμένα εχόντων πρ&ς 
διάκρισιν καλού τε και κακού. 
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Διαφέρει τού νηπίου χαθ1 ήλιχίαν ουδέν δ ταίς Α S. Ba$ilii. Nihil inlerest iater aetalem puerilem 

φρεσι νηπιάζων. 
Οΐδά τινας έν νεότητι πρδς τά της σαρχδς πάθη 

χατολιοτθήσαντας, χα\ μέχρι πολιάς αύτης διά συνή-
θειαν τοΰ χαχοΰ ταίς άμαρτίαις παραμείναντας. 

Αίσχρδν τήν μέν ήλικίαν παραχμάσαι, μή παρα
κράτα ι δέ τήν άσέλγειαν. 

Παιδεύεται τι καλ πολιά, χαλ ού παντλ τδ γήρας» 
ώς έοικεν, είς σύνεαιν άξιόπιστον. 

"Οταν οδν χαλ γέρων τά νεδτητος νοσ*,, ύπαρ-
βολή χαχίας έστί · καλ ουδέ έν νεότητι ούτος άπο
λογίαν έχει · ού γάρ δυνατδς λέγειν· Αμαρτίας νεδ-
τητδς μου και αγνοίας μου μή μνησΟής. Μή τοίνυν 
διά τών έν γήρα γινομένων αποστέρησης σεαυτδν 

et mentera pueros imilantem. 
Novi quosdam qui cum ia javenlute fn carnis 

vhia prolapsi easetit, in eia propter cousuetndinera 
ad canoe usque peraeverarunt 

Theologi. Torpe est setaiis vigorem deferboisse, 
lididinem aaiem non deferbaisse. 

S. Chrytott. Discit aliquid eiiam canities, nec 
cajusvie senectus prudeatta» saiis nacta esse videii 
debel. 

157 & Chrytott. Ergo cnm senex iisdem qui-
bos juvenlus morbis laborai, maximam viiinm est, 
ac ne de juventate quidein excusationem habct, 
neque enlm illa poiest dicere: Peccaia juvenluiis 
meae ei ignoraiiones meas ne roeroineris. Yide igi-

χαλ τής τών έπι νεότητι αμαρτημάτων συγγνώμης. Β *«r ne proplcr senilia facta juvenilium peccaloruni 
venia te privcs. 

Τους α Ιών α πολύν τρίψαντας έν τή μετά σώμα
τος ζωή δίχα καλοκαγαθίας, πολυχρονίους παίδας 
λεκτέον, μαθήματα πολιάς άξια μηδέποτε παιδευ-
θέντας. 

Μέχρι τίνος ημείς οί γέροντες έτι παίδες έσμεν9 

τά μέν σώματα χρόνου μήκει παλαιοί, τάς δέ ψυχάς 
ύπ' Αναισθησίας χομιδή νήπιοι; 

Γέρίύν Ανόητος, ώσπερ τρίβω ν παλαιδς, είς ουδέν 
έστιν εύθετος. 

Διογένης ίδων γραΰν καλλωπιζομένην, εΐπεν · Εί 
μέν πρδς τούς ζώντας, πε πλάνη σαι· εί δέ πρδς τούς 
νεκρούς, μή βράδυνε. 

"Εστι που σύνεσις νέων, χαλ γερόντων άσυνεσία * 
χρόνος γάρ ού διδάσκει φρόνησιν, άλλά φύσις χαλ 
όρθή δίαιτα. 

ΑΟΓΟΣ W. 
Περί νέωτ ΑαώεΙα χαί σντέσει χοσμονμέτωτ. 

Ό δέ Ιησούς υΐοΰ Ναυή νέος ούχ έ*εποοεύετο 
έχ τής σκηνής τοΰ μαρτυρίου· 

Καί γε, νεώτερος υμών ών, ούχ είμλ άσυνετώτερος 
υμών. Νεώτερος μέν είμι τψ χρόνψ, ύμείς δέ έστε 
πρεσβύτεροι * διδ ησύχασα , φοβηθείς άναγγείλαι 
ύμίν τήν εαυτού έπιστήμην. Είπα δέ, δτι ούχ δ 
χρόνος έστλν ό λαλών * έν πολλοίς δέ Ιτεσιν ούχ οί-
δασι σοφίαν · άλλά πνεύμα έστιν έν βρυτοίς, πνοή 

Philonii. Qui multum aevi in viia corporis con-
triverint sine ulla virtate et probitate, eos longt 
temporis pueros appeltare licel, ul qui nullis di-
eciplinis erudili sinl senectutc dignis. 

Quousque tandem nos scnes adbuc pueri eri-
inus, corporibus quidem propler temporie longin-
quif alem veleree, animis autem propier igaoralionem 
et bebeludinem admodum pueri ? 

Plutarchi. Senex aiubus, quemadmodum lacerna 
velusta, nttlli rei esl apius. 

Diogenes. Diogeaes, anum comptam conspicalu*, 
Si, iaquit, ad vivos, falsaes; sin ad moriuos, ne 

£ cunciare. 
Pkilemonis. Reperiuniur aliqnando juvenes saga-

cea, el senes hebeles; tempus enim prudenliam 
non docet, sed natura et recia institutio. 

SERMO XiX [at. CLIJ. 
De juvenibus erudilione et prudenlia ornalii. 

Num. xxvi!; Eccli. X L V I . Jesus,Nave fllias,Ju?e-
nia cum esset, uoa egrediebatur de testimonii la-
bernaculo. 

Job xxxn. Eisi vobis sum junior, non tamen 
hebetior. Junior sum lempore, vos autem seniores; 
itaqne me conlinui, veriius vobis explicare qu.e 
sctebam. Illud autem cogitabam, tempus non loqui 
eolere, atquo non in nnihis annie sciri sapieniiam, 
aed esse epirilum in mortalibus, aspirationemque 

δέ Παντοχράτορός έστιν ή διδάσκουσα με. Ού γάρ & Omnipoleniis esse quae me doceai; neque enim 
οί πολυχρόνιοι είσι σοφολ, ουδέ οί γέροντες οίδασι 
χρίμα. 

Έν τίνι κατορθώσει νεώτερος τήν δδδν αύτοΰ; 
Έν τψ φυλάςασθαι τούς λόγους σου. 

Κόσμος νεανίαις σοφία. 
Εύφραίνου, νεανίσκε, έν ήμέραις νεότητός σου, 

καλ άγαθυνάτω σε ή καρδία σου * και περιπατεί έν 
όδοίς καρδίας σου άμωμος, και έν δράσει οφθαλ
μών σου* καλ γνώθι δτι έπλ πάσι τούτοις άξει σε ό 
θεδς είς κρίσιν. 

ΕΙπον οί πρεσβύτεροι πρδς Δανιήλ* Δεΰρο χάθισον 
έν μέσφ ημών, χαλ άπάγγειλον ήμίν, δτι σοι έδω-
κεν δ θεδς τδ πρεσβυτέριον. 

Τέκνον, έν νεότητί σου έπίλεξαι παιδεία ν, χαλ 

longaevi qui suni, iidem sapieniee sunt, nec senea 
dijudicandi ralionem norunt. 

Qua in re adolesceniiores vitae insiituturo emen-
dabunt? Si tuis sermonibus parebunt. 

Adolesceniium ornaius sapienila est. 
Solomon. Eccles. n. Dum juveiiis es, Ueiare, el 

animo tuo obsequere, insiiluta cordis lui sine cu-
jusque repreliensione, el quse viderint oculi lui, 
sequere. Sed illud scito fore, ul de bis oiur.ibua 
Deus te in judicium vocet suum. 

Dan. xm. Dixerunl seniorcs Oanieli: Age, con 
sidc in medio nosirum, ac dcclara nobis quaoiam 
libi senilem prudeaiiain largitus sit Detix. 

Sirach vi. Fi l i , ia aeute juvenili collige erudiiio-
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ct reprehensiones dant aapientiam. 
Prov. xix. Erudito filium luum : 

apei fulurus esi. 
Eccli. T I I . Si libi sunt liberi, inslimito illos, cl 

jam inde ab adolesceniia ipsorum colla inflectito. 
Prov. xrn. Qui diligil filium suum, continenler 

eom flagellef. 
Ecclu xxx. Qui fiMum euum docei, xmulaiioaem 

iniinico stio movet, et apud amicos eo laeiabitur. 
Ecdi. xxx. Qui filium smim castigat, eo laelabi-

lur, et inter familiares ac notos de eo gloriabitur. 

Ephes. vi. Notile, paires, ilberos vestros ira veslra 
provocare, sed eos in erudilione el admonitione 
Domini educate. . * 

Libcros vestros, patres, ne irrileli8,ul neanimum 
despondeant. 

S. Basilii. Ut parentes singulis liberie ex acquo 
corporis essenliam imperliti sunl, sic eledem aequa-
liter parique condiiione quae ad viiam degendam 
pertinent jure optimo prabere debent. 

Ttuologi. Palruin lcx est liberis suis parcere. 
LcgUimnm maxiine et aquissimum est, ui libero-

rutu bona paler cogiuiione considerei. 
5. Chrytott. Liberorum modestiam ct lemperan-

tiam patres non curanies liCerorum inlerfectorea 
annt, aique gravius peccant quara illt, quaalo aci-
licel aaimae perditio et mors gravior eei quam cor-
pori*. 

Philonis. Quod Deus est mundo, hoc Hbcris pa-
rentes essc arbitror; nam ut ille quod non erat ul 
exaislerel, effecit : sic et hi iiniiaales, quoad fieri 
poteet, illius potealiam, genus imoiortale reddunt. 

Epicteti. Gura ut tilioa tuos eruditos magis quain 
opulenlos ;relinquas : praeslant enim erudilorum 
exapecUtkmes, quain iadoctorum divitiae. 

ΑΝΤΟΝΙΙ MELISSA Μ 

149 P l a g* Α Καύχημα νέων πατέρες αυτών. Πληγαλ καί Ιλεγ. 

C 

Medici contumelia jucundum remedium (1). 
Filia allena posseieio pairf est. 
Solon. Liberis ne arrideas, ut in posterum nc 

fleas. 
Synesii. Filio et fiHse boneata glorialio, laudes p i -

terrwe. j> 
Virtuiei Phibnh. Palris et matris appeUationes 

cominunes, sed potenli» differentes sunt. Dlum igi-
lar qai banc universilatem moliCus est aniftcem , 
simal et pairetn sui operie rectc justeque appella-
niua : matpem auleni, ipsius fabricatoris screntiam, 
«imt qaa eoDgressos Deus, non more humario, gc-
nerandi semina insevit, quibus itla Dumini semini-
bua 150 accepiie perfecto et fccundisaimo partu 
amabilcm et sub sensus cadeniem filium peperii. 

SERMO X \al. CXXVIl]. 
Dtpanntibui liberorum educalionem negleclim cu-

χοι διδάασι σοφίαν· 
Παίδευε υίόν σου· ούτως γάρ έσται εύελπις. 

Τέχνα σοί έστι, παίδευσον αυτά, καλ χάμψον 1% 
νεότητος τόν τράχηλο ν αυτών. 

*0 αγαπών τδν υ Ιδν αύτου ένδελεχίσει μάστιγα 
αύτψ. 

*0 παιδεύων τδν υίδν αύτου διαζηλώσει τον 
έχθρόν - χα\ έναντι φίλων έπ' αύτφ Αγαλλιάσεται. 

Ό παιδεύων τδν υίδν αύτου «ύφρανθήσεται |«' 
αύτψ · και άνά μέσον γνωρίμων έπ' αύτψ χαυχήβε-
ται. 

Οί πατέρες, μή παροργίζετε τά τέχνα υμών, άλλ' 
έχτρέφετε αυτά έν παιδεία χαλ νουθεσία Κυρίου. 

Οί πατέρες, μή ερεθίζετε τά τέχνα υμών, ίνα μή 
άθυμώσι. 

Αίχαιόν έστι τοίς γονεΰσιν, ίνα ώσπερ έξ ίσεν μοι 
ταδεδώκασιν έκάατψ τών παίδων τού είναι, υ&τωχαΐ 
τάς πρδς τδ ζήν άφορμάς ίσως αύτοίς χα\ όμοτέμι̂ ς 
παρέχωσι 

Παίδων φείδεσθαι πατριχδς νόμος· 
Τά τών παίδων τψ πατρλ λογίζεσθαι τών έννομω-

τάτων τε χαλ δικαιοτάτων· 
Οί τής τών παίδων κοσμιότητός τε καλ σωφροσύνης 

Αμελούντες πατέρες παιδοκτόνοι τυγχάνουσι, χεί 
χαλεπωτερον ή εκείνοι, δσω καλ πρδς ψυχήν ή απώ
λεια καλ δ θάνατος. 

Όπερ, οίμαι, βεδς πρδς κόσμον, τούτο πρδς τέ· 
κνα γονείς, επειδή ώς εκείνος τψ μή ύπάρχοντι 
ύπαρξιν κατειργάσατο, καλ οΰτοι μιμούμενοι χαθ* 
δσον οΤόν τε τήν εκείνου δύναμιν, τδ γένος άθανατί-
ζουτιν. 

Τούς υίού ς σου σπούδαζε πεπαιδευμένους μάλλον 
ή πλουσίους καταλιπείν. Κρείττους γάρ είσιν αϊ 
τών πεπαιδευμένων ελπίδες ή δ τών άμαθων χλα> 
τος. 

Πατρδς [ίατρού] ύβρις ήδύ φάρμαχον. 
θυγάτηρ άλλότριον κτήμα υπάρχει τψ πατρί. 
Υίψ κα\ θυγατρ\ μή προσμειδιάσης, ίνα μή 

ύστερον δσκρύσης. 
Τέκνοις αίδέσιμον καύχημα πατρδς έπαινος. 

Πατρδς και μητρδς κοιναλ μεν αί κλήσεις, διάφοροι 
δέ δυνάμεις. Τδν γούν τδ πάν τόδε έργασάμενον ίη-
μιουργδν όμοΰ καλ πατέρα είναι τοΰ γεγονίτο; ευ
θύς έν δίκη φήσωμεν · μητέρα δέ τήν τού πεποιηχό-
τος έπιστήμην · { συνών θεδς ούχ ώς άνθρωπος, 

έσπειρε γένεσιν · ή δέ παραδεξαμένη τά τού Κυρίου 

σπέρματα, τελεσφόρο ι ς ώδίσι τδν αγαπητό ν καί εί-
σθητδν υίδν άπέτεκεν. 

rantibus. 
i Reg. ιι. Rennnliavi ei meulmrum famtUam ejus 
(t) Gr(rca« codex habet, Ι α τ ^ δ ς (bic) ύβρις ήδύ φάρμακον 

ΛΟΓΟΣ r. 
flepl γονέων κατα^ρογηηκώς έχότνων τάς toV 

τέκνων άναγωγάς. 
Άπήγγελχα αύτψ, δτι έκδικώ έγώ έπι τ̂ ν olxw 
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αύτοΰ έως αίώνος · δτι έκακολόγουν θεδν ο! υίολ J 
αύτοΰ, κα>. Vbx ένουθέτει αυτούς. Και ούχ ούτως 
ώμοσα τφ οΓκφ Ήλελ, εί έξιλασθήαεται αδικία. οΓκου 
Ήλελ έν θυμιάματι κα\ έν θυσίαις αύτοΰ έως αίώνος. 

*Ος φείδεται τής εαυτού βακτηρίας, μισεί τδν 
ottv αύτοΰ. 

Πατρ\ Ασεβεί μέμψεται τέκνα, δτι δι' αύτδν όνει-
δ:σΟήσονται. 

Ίππος αδάμαστος αποβαίνει σκληρός * και υίδς 
άνειμένος έκβαίνει προαλής. Τιθήνησον τδν υίόν 
σου, καλ έκθαμβη σει σε, καλ μή συγγελάσης αύτφ, 
ίνα μή συλλυπηθζς, καλ έπ* έσχατων γομφιάσει τους 
οδόντας σου. Μή δδς αύτφ έξουσίαν έν νεότητι, και 
μή παρίδης τάς αγνοίας αύτοΰ. Κάμψον τδν τράχη-
λον αύτοΰ έν νεότητι. θλάσον τάς πλευράς αύτοΰ, ώς 
Ιστι νήπιος, μή ποτε σκληρυνθείς άπειθήση σοι, καλ ' 
Ισται σοι έξ αύτοΰ οδύνη ψυχής. Παίδευσον τδν υίόν 
σου, καλ έργασαι έν αύτφ, ίνα μή έν τ{ άσχημοσύνη 
αύτου προσκόψης. 

Τέκνα βδελυκτά γίνεται τέκνα αμαρτωλών. 

"Εγγόνα άσεβων ού πληθυνεί κλάδους, καλ ρίζαι 
ακάθαρτοι έξ άκροτόπου πέτρας. 

Έκ σπέρματος δφεων έξελεύσεται έκγονα ασπί
δων ' τά δέ έκγονα αυτών δφεις πετόμενοι. 

Άδικώτατος ittpi τήν τών εγγόνων έκτροφήν ό 
αετούς. Δύο γάρ έξαγαγών νεοττούς,τδν έτερον αυτών 
είς xJjv γήν xaxap^ήγνυσι, ταίς πληγαϊς τών πτερύ
γων άπωθούμένος * τδν δέ έτερον μόνον λαβών οίκει- j 
οΰται, διά τδ της τροφής έπίμονον, αποποιούμενος 
δν έ γέννησε ν. Τοιούτοι τών γονέων είσιν οί έπλ προ-
φάσαι πενίας εκτιθέμενοι τά νήπια, οί και έν τή δια
νομή τον κλήρου άνισώτατοι πρδς τά έγγονα. 

Ιερεύς ήν ό Ήλελ, χαλ τοίς παισίν άσεβοΰσιν 
έπά^ληττχ μέν, δτι δέ μή σφοδρώς ένεχλήθη, κα\ 
δίκην ύπέσχε πατήρ ευλαβής παίδων παρανομίας. 

Καταγέλαστον άνθρώπφ, τφ τών Ιδίων άφειδή* 
σαντι, παιδεύε ι ν ξένους έπιχειροΰντι. 

ΑΟΓΟΣ ΙΑ'. 
Περί χαΐδωτ ΐιμώντων γονείς, καϊ Ισα Ιχεχαι 

αγαθά τοις ύχακούονσιτ αϋτοϊς. 
Τίμα τδν πατέρα σου χαί τήν μητέρα σου, ίνα εύ * 

σοι γενηται, χαι μακροχρόνιος Ιση έπι τής γής. 
"Εκαστος πατέρα αύτοΰ καί μητέρα φοβείσθω. 

Τ Ιέ, φύλασσε νόμους πατρός σου, και μή άπωση 
θεσμούς μητρός σου, Αφαψαι δέ αυτούς έπί σ$ ψυ
χή βιαπαντδς, καλ έγκλοίωσαι περί σφ τραχήλψ, 
Χτάφανον γάρ χαρίτων δέξη σή κορυφή, χαι κλοιδν 
χρύσεον περί σφ τραχήλφ. 

Άκουε, υίέ, πατρδς του γεννήσαντός σε, κα\ μή 
χαταφρόνει, δτι γεγήρακέ σου ή μήτηρ. 

Υίδς δοξάζει πατέρα. Καλ εί Πατήρ είμι έγώ, 
που έστιν ή δόξα μου ; 

Ό τιμών πατέρα αυτού έξιλάσκεται αμαρτίας. 
Καλ ώς 6 αποθησαυρίζω ν, ό δοξάζων μητέρα αύτοΰ ' 

PARS II S E R M O X I . 1046 
i usque in saeculura : quia filii ejus maledicebam 

Deo, nce illos casligavil, idcirco juravi famiitae Eli, 
qnod non expietur iniqultas dotous ejus in suffu-
migatione el sacriliciis usque in eseculum. 

Salomon. Qui pardl suis baculis, GHtrm oJit 
suum. 

Eccli. \u. Palrem impium accusabunt liberi , 
qnia propter ipsot» probria afficienfur. 

Ibid. xxx. Equus iudoiuilus ore flt duro, filina 
iadulgenler tractatue ilt femerarins et prasctps. 
lndulge filio luo, ti ipte territabii &e; ne simtfl 
cum HIo rideas, m nt eimul com illo tristeris et ad 
cxireminn denlibua tuis infreodeas. fle des ei in 
juveniuie licentiam, et igaorationee ejus ne praeter*-
miitas. Io juveiituie cervicem ejus fleclbo i et la*-

* iera ipaiua «undllo dum adbuc pucr est, ne fobu-
attfs facias nolil libl parere, atque ex to tuos anK 
mus doforeifi capial maxiaium. Filiunt. tuum ero* 
dito ac perpolho, ut in turpitudine illius ooa offen-
daris. 

Abomiaandi sunt liberi improborum et eceleribtis 
infamium. 

Impiorum posteri non mohiplicabunt ramos, et 
radices ex aculissiuio saxo inipura. 

Ex semine serpentum prodibuat aspiduro fetus, 
fetus aatem ipsarum serpentes erunt volanies. 

ΙηεετΗ auciorit. Crudeiissima est in pallta edu-
candis aquila ; duos enim cum ediderit pulloe, al-
terum alis iinpellens iu lerram dejeclum alHdit, 

j alteram retentum lantummodo pro suo et IegUimo 
babet, taedio nutriealionts queni procroarit ipea 
repudians et abdicans. Tales sum parentes qui 
paupertaiis specle suos puero9 iirfanies expoiiant*, 
qiti et eiiis posteris in ba?rediiatre distributivna 
iniquissiroi 8unt. 

/ Reg. n. Sacerdos fuit Eli, ac filios suoa impfe sa 
gcreatee reprebendit quidetn, sed quia non saiis 
vehementer objurgavit, pater religiosus poenam 
filiorum iemeritatis et iniquitatis luit. 

Diogenis. Ridicnlam est eum qui sufs parcat, 
alienos casiigare velte. 

SEKMO XI \al. CXXVlll]. 
De liberit γατεηΐε* honoraniibus, tt qum bona con-

tequantur qni illis obtemperannt. 
1 Exod. xx. Honora palrem et matrem tuam ut tlbf 
bene sU, et longfr lempofe in lerra vivae. 

151 Livit. xix. Patrcm suum quhque ac ma-
irem meluat. 

Fi l i , eave violes a patre itbi iiapoxilas legeŝ  ct 
mairis moaiia ne repeHiio, ged applicalo aewpee 
animo tuo, ei collo lao alligaio ; gjraliarua» eaim 
coronam in verticem capltis recipies, ei monile au-
reum in colluni ttium. 

Audi, fili, pairein qui te procreavii, nec malrem 
seneai contemniio. 

Malach. i . Filius gloriae erit palri. Qaod si Pater 
sum ego, ubi gloria.iuea ? 

Eeclu ni. Qui patrem suum bonore afiicit, ddct 
peecala» Qualis est qui ihesauros recondit, talis t st 
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qui roalrem suam gloria afficil; qui palrem bonorat 
a flliis laelilia aflicieiur, et oratioois SUSB lcmpore 
\oti liet compos. Qui palrem gloria affeceril, lou-
gaevus e i i i , et qui audii Dominum malreni suam 
rccreabil, et tanquam doroinis serviet iis qui se 
procrearini. Verbo el opera patrem coliio, ut ab 
illo tibi beaedictio accidat. Palris benediclio domos 
liberorum Ormat; at matris exaecraiio radiciiue 
fundaiuenta everlil. 

Ibid. Fi l i , succurrito patri eencscenti, el ai ami-
seril intelligealiam, veaiam merealur, nac ulla 
ignominia affici ipsum paiiare pro omnibua viribus 
luis. Pairia enim misericordia non veniet in obli-
vionem; et ul serenilas glaciem liquefacil, sie pec-
cata tua dissolventur. 

Ex lolo aaiaio tuo, ul honor et gloji» eis palri 
curato, nec mairis tti« dolorura obliviscitor. Re» 
cordare te ab illis esse procreaium : ei qaid illls 
reddes, quale ipsi dederunl tibi ? 

Honore affleito paircm et matrem loam , et tan-
quam leipsum proxiinum diligilo. 

Eplia. vi. Liberi, parentibue vestris obedite ia re-
bus oinuibus, giquidem hoc Duminu pergratum ei 
acccpium est. 

S. Basilii. Giconiaruinerga parentcs senes bencvo-
lentia gaiia poteat liberoa nostrog, si uiodo aiieu-
dara velim, patris amantas efficere; nemo eal enim 
adeo prudeutia desiitutus, qui uon pudendum eaae 
jadicet ab avibue rauoais expertibus virtute supt> 
xari; ille enim pairem prae seneciute peaaas dioiit-
lenteoi in orbein circuroslant, ac pennis auis fovent, 
alinienta copiose suppeditantes, quanlum eliaui 
possunl Tolaluin ejua adjuvanl, placide peonig suis 
ulrinque allcvaoles. Aique sic beaeflciorum remu-
neraiioneiu άντιπελάργωσιν noioinani, quasi dica$ 
recitoaialionem. 

Graii liberi magaa faciuui palruin encomia. 

152 Theologi. Quod boueeluiu csl exerceto, quia 
honestum eai palri parere ; etiamsi xiiliil aliud tibi 
accessurum esset, hoc ipsuin nierces est palri gra-
lificari. 

S. Chrysost. Quia eadem mansura, ut ait Domi-
nus, in quaquc re gerenda aobls redditur, paren-
lea lanquam doroinos bonorare discamue, ut et a 
noairie ipgorum honore afficiamur liberig, et a Do» 
mhao in bac re deflnilam mercedem amplaiu reci-
piamue. 

Tanquam verna genitoribas tuis servito : quid 
enim illig tale reddas, qu$!a ab illia acceplsii? Mum 
viciasim generare illos rnn licet. 

Ariitot. JSquum est ul Olius .palris eit servus 
magis quam \erua; ilte enim naiura patris eat ser-
vus, bic lege. 

Isocratis. Talem tc praesta parcntibus, quales 
optas libi uiorigeroa fbre liberos. 

Alexander rex cum imerrogarelur, utram magis 
desiderarei pairem Pbilippuin, an Arislotelem : 

MELISS/E 10(8 
Α δ τιμών πατέρα εύφρανθήσετάι ύπδ τέκνων, χα\ έν 

ήμερα προσευχής αύτοΰ εΙσακουσθήσεΛαι. Ό δοξά
ζω ν πατέρα μακροημερεύσει' και ό άκούων Κυρίου 
Αναπαύσει μητέρα αύτοΰ, και ώς δεσπόταις δουλεύ-
σει τοϊς γεννήσασιν αύτδν. Έν έργψ καί λόγψ τίμα 
τδν πατέρα σου, (να Ιπέλθη σοι ευλογία παρ1 αύ
τοΰ. Εύ)ογία γάρ πατρδς στηρίζει οίκους τέκνων* 
κατάρα δέ μητρδς έκριζοί θεμέλια. 

Τέκνον, άντιλαβοΰ έν γήρα πατρός σου, κα\ έάν 
άπολίπη σύνεσιν, συγγνώμη ν έχέτω, καλ μή άτι 
μάσβ; αύτδν έν πάση ίσχύΐ σου. Ελεημοσύνη γάρ 
πατρδς ούκ έπιλησθήσεται * χαι ώς ευδία έν πάγε-
τψ, ούτως άναλυθήσονταί σου αί άμαρτίαι. 

Β Έν δλη καρδία σου δόξασον τδν πατέρα σου, χαί 
μητρδς ώδίνων μή έπιλάθη. Μνήσθητι δτι αυτ̂ ν 
(γεννήθης9 καλ τί ανταποδώσεις αύτοίς, καθώς αυ
τοί σοί; 

Τίμα τδν πατέρα σου χαλ τήν μητέρα σου, χα\ 
αγάπα τδν πλησίον σου ώς σεαυτόν. 

Τέχνα, υπακούετε τοίς γονεΰσιν υμών κατά «άν 
τα. Τοΰτο γάρ έστιν εύάρεστον τψ Κυρίφ. 

Ή περί τους γηράσαντας τών πελαργών eCvow 
έξαρκεί τούς παίδας ημών, εί προσέχειν βούλοιντο, 
φιλοπάτορας καταστήσαι. Πάντως γάρ ουδείς ο&τως 
ελλείπων κατά τήν φρόνησιν, ώς μή αισχύνης άξιον 
είναι κρίνειν, τών άλογων ορνίθων ύστερείν χατ1 

Q άρετήν. Εκείνοι γάρ, τδν πατέρα ύπδ γήρως πτερο£-
^υήσαντα περιστάντες έν χύχλφ, τοίς οίκείοις χτε* 
ροίς περιθάλπουσι, χα\ τάς τ ροφάς άφθόνως παρα» 
σχευάζοντες, τήν δυνατήν χα\ έν τί) πτήσει πιρέ-
χονται βοήθεια ν, ήρεμα τών πτερύγων έπικουφί̂ ον-
τες εκατέρωθεν. Και ούτως τήν τών ευεργετημάτων 
άντίδοσιν άντιπελάργωσιν όνομάζουσιν. 

Ευγνώμονες παίδες μεγάλα ποιοΰσι τά τών ποτέ* 
ρων εγκώμια. 

Έργασαι τδ καλδν, δτι χαλδν τφ πατρί πείθεσθαι1 

χα\ εί σοι μηδέν έσεσθαι μέλλοι, τούτο αύτδ μι
σθός, τδ πατρι χαρίζεσθαι. 

Ός τοίς αύτοίς μέτροις, χατά τήν τοΰ Κυρίου φω
νήν, έφ* έκάστφ τών πραττομένων μετρούμενοι, μά-

D θωμεν ώς δέσποτας τιμ£ν γονείς, ίνα χαλ ύπδ των 
ίοίων τιμηθώμεν παίδων, καί τδν παρά τον Κυρίον 
ώρισμένον έπλ τούτφ πλούσιο ν μισθδν άπολάδωμεν. 

*Ος οίκέτης δούλευσον τοϊς γεννήσασί σε. Τί γαρ 
ανταποδώσεις αύτοίς οία αύτολ σοί; άντιγεννήεαι 
γάρ αυτούς ούκ ένι. 

Χρή τδν υίδν δοΰλον είναι τοΰ πατρδς ή τον οί-
κέτην. Ό μέν γάρ φύσει τοΰ πατρίς δούλος έστιν, δ 
δέ νόμφ. 

Τοιούτος γίνου περί τούς γονείς, οίους άν εΟςαιο 
περλ σεαυτδν γενέσθαι τους σαυτοΰ παίδας· 

Αλέξανδρος ό βασιλεύς, ερωτηθείς, τίνα μάλλον 
ποθεί, τδν πατέρα Φίλιππο ν ή 'Αριστοτέλην, Τδν δι* 
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δάσκαλου, έφη - δ μέν γάρ του γενέσθαι, δ δέ τοΰ 
καλώς γενέσθαι αίτιος. 

Ό αότδς βαρύ τι έπιταττούσης αύτψ τής μητρδς 
Όλυμπιάδο;, έφη· ΤΩ μήτερ, πικρόν με ένοίχιον 
τής έννεαμηναίου απαιτείς. 

Οίους άν εράνους ένέγκης τοίς γονεΰσι, τοιούτους 
αύτδς έν τψ γήρα παρά τών τεκόντων [τέκνων] 
προσδέχου. 
•Οστις δέ τούς τεκόντας έν βίψ σείει, 
Ό δ' έστ\ καλ ζών καί θανών θεοΰ φίλος· 
Ούκ έστι παισ\ τούτου κάλλιον γέρας, 
"Η πατρδς έσΟλοΰ κάγαθοΰ πεφυκέναι, 
Καλ τοίς τεκοΰσιν άξίαν τιμήν νέμει ν. 

Σόλων ερωτηθείς διατί κατά τών τυπτόντων τους 
πατέρας έπιτίμιον ούχ ώρισεν, έφη · Ότι ούχ ΰπέ- -
λαβον τοιούτους τινάς έσεζθαι. 

Γαμβρού ό μέν επιτυχών εύρε ν υίδν, δ δέ αποτυ
χών απώλεσε και θυγατέρα. 

Τοίς γονεΰσιν ίσας πρδς ίσας άποδοΰναι χάριτας 
τών αδυνάτων. Άντιγεννήσαι γάρ ούχ οίον τε. 

ΑΟΓΟΣ ΙιΤ. 
Περί χατραΑοιών καϊ μητραΛοιώτ, καϊ δσα εψε-

χαι αϋτοις κακά. 
"Ος τύπτει πατέρα αύτοΰ, θανάτψ θανάτου σθω. 

'0 κακολογών πατέρα αύτοΰ ή μητέρα αύτοΰ θα* 
νάτψ τελεοτάτω. 

'Επιχατάρατος πά; δ ατιμάζω ν πατέρα αύτοΰ ή ^ 
μητέρα αύτοΰ * καλ έρεί πάς δ λαδ;, Γένοιτο, γένοιτο. 

Τίδς άνήκοος έν άπωλεία έσται. 
"Ο άτιμάζων πατέρα αύτοΰ, και ά ποθούμενος μη-

τίρα αύτοΰ, καταισχυνθήσεται, κα\ έπονείβιστος 
έσται. 

Κακολογοΰντος πατέρα ή μητέρα σβεσθήσεται 
λαμπτήρ * αί δέ κόραι τών οφθαλμών αύτοΰ δψονται 
σκότος. 

*Ος αποβάλλεται πατέρα ή μητέρα, καλ δοκεί μή 
Αμαρτάνειν, ούτος κοινωνός έστιν άνδρδς άσεβους. 

Ούκ ευφραίνεται πατήρ έπλ υίψ άπαιδεύτψ. Τίδς 
δέ φρόνιμος ευφραίνει μητέρα αύτοΰ. 

Όργή πατρλ υίδς άφρων, καλ οδύνη τ*, τεκούση 
αυτόν. ] 

Ός βλάσφημος δ έγκαταλείπων πατέρα αύτου, 
καλ κατηραμένος ύπδ Κυρίου δ παροργίζων μητέ
ρα αύτοΰ. 

Μή δοξάζου έν ατιμία πατρός σου. Ό γάρ δόξα 
ανθρώπων έκ τιμής πατρδς αυτών· 

Οί γονέων άλογοΰντες έκατέρας μερίδος είσιν εχ
θρό*., και τής πρδς βεδν κα\ τής πρδς ανθρώπους. 

ΑΟΓΟΣ 1Γ. 
Περϊ νΐον σοφού. 

Υίδς σοφδς ευφραίνει πατέρα αύτοΰ. Τίδς φρόνι
μος ευφραίνει μητέρα αύτοΰ. 

Εύφραινέσθω δ πατήρ καλ ή μήτηρ έπλ σοί * χα> 
χαιρετώ ή τεχοΰσά σε. 

PARS II. SERMO XIII . 1050 
Α Magistrum, inq-iit; ille enim υΐ essem, hic aiilem 

oi praeclare insiitutus esseiu auclor fuit. 
Iclem cum maler Olympias ei albjuid gravius im-

peraret : Acerban», ο maler, inquit, pro novem 
ojeiisiiim onere mercedem exigis. 

Meletii. Qualia in parenies conlulerig heneftcia, 
talia ia seueciule a liberis cxspecta. 

Vivens parentee qui colil, 
Fulurus est gralus Deo vivus simulque mortuus. 
Nec prainiutn uiluin esl liberis bonaslius, 
Quam si probo iiascauliir et honcsio patre, 
Digaisque parenles alticianl bonoribus. 

(Euripidit.) 
Solon ialerrogatvs, cur nullas poenas adversua 

* eos qui ^atres verberassent consiituisset : Quod 
nullo8,inquit, tates exslituros exislimabam. 

Generuro nacius, lilium invenit : al qui roalua» 
nactus est, perdidit et iiliam. 

Philonii. Parenlibug par gralia reddi nullo modo 
potest : nam vicissiin eoa geuerare oiunino non 
licel. 

SERHO XII [d/. CXXIX]. 
De patricidii et matricidis, el qua eot tecutura $int 

mala. 
Exod. xxi. Qui palreni euum verberat, norte 

nmtteiur. 
Levit. xx. Qui patri aul malri roaledicii, niorlia 

gupplicio afllciatur. 
, Deut. X X V I I . Exeecrandua quisquis palrem aut 
' matrem ignominia aflicit : cunctus aoiem populus, 

Fiat, inquiel, Gal. 
Filius rebellis misere peribit. 
Prov. vi. Qui pairem auum dedecorat, et matreoi 

auam repellit, ignoroinioaug ct probrosua crii. 

Lunien exslinguetur ejus, qui in 153 patrem et 
mairem maledicta congesserii, ei oculorum ejus 
papillae leuebrag aspicicnt. 

Qui patrem aut matrem rejicil, et pulat ge non 
peccare, is egt viri impii gocins. 

Filio inerudiio et non cagtigaio paterjnon laeia-
bitur; al prudons filiue laetilia afficiel inatrem. 

Filius insipieng auclor csl ui semper iragcalur 
> pater, et geniirix dolore afficiaiur. 

EeclL i i i . Qui palrem guum deaeril, gimilia est 
aummi Dei conviciatori; ei qui malrem ad iram 
provocat, Domino exsecrandus est. 

PhilonU. Ια patris ignoroinia non cst glorian-
dum : aua enim coique gloria ex pairis bonore eal. 

Liberi parentuiq rationem noa habenteg in 
utramque parteai, tum Deo tum boniinibuS gtinl 
odiosi. 

SEUMO XIII [a/. CXXX]. 
De filio $apienU. 

Prov. xv. Filius sapiens patreni afficil ketitia. 
FiUua prudeng aflicit kruilia matrem. 

Lxietur de le paier ei niater, et quse te peperii 
gaudtat. 
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Viri gapienliam amamig fc&labitur pator. Α Άνδρος φιλούντος σοφίαν ευφραίνεται δ πατήρ 
Si snpiene fiierie» fili, libi ipsi eris sapiena el 

aliis : sin auiem malus el iadoctus, solug fcres 
maU. 

Propier filitim sapicalem aniraus patcrnus laeli-
iia aflicilur. 

' Juvenis probus, pauper et sapicns, antccellil re-
grm seniorem ei insipienlem. 

Eccli. xvi. Filius unus probua prastal mille 
impiis. 

Liberi in viia honeale verganlcs suorum geaito-
rnin ignobiliialem tegeni. 

Theologi. Uaus esl liberorum felicilatis lermi-
mis, neinpe virius, et si in rebug laudandis pa-
reiiiuui gimililudiuem rcferaal., 

Liberorum virlug pairi gloriae eel. Β 
Philonii. Saiis bene fecundi gunt, qui bonilalia 

el probilalis sunt periti. 
SERMO XiV [o/. CXXXij . 

De filio insipitnte, improbo et inerudilo. 
Vrov. Filio iaerudilo ιιοιι laeiabilur paler. 
Filius insipiens patrem dcridet suuai. 
kisipieng filius pairem ad iram comraovet, ct 

geuiiriccm dolore affic.il. 
Mali liberi palrem exsecianliir, et matri noa be-

Bedieunl. 
Mali liberi elalis suni o<:ulis, ci palpebraa eeua-

por moiitant. 
Eccli. x \ u . DeJccori e»l palri proles iuerudiu. 
Viiiosorum liberorum baeredilag 154 P^ribil, 

ei ia poslerilaie aoruai conlinuabilur probram. 
Libcronim muUiiudinem inulilium ne concupi-

scast nec liberis impiis laetandum tibi esl. Pr«-
Mai aiae liberis a vila decedere, quaia iiunios ba-
bere liberog. 

Liheri insipienlia ei imperilia gloriantcs cogna-
lionis suae conlaminanl nobililatem. 

SERMO XV [al. CXXXIl]. 
De filia honesla et modesia* 

Levii. χιχ. Filiam luam ne profanalo, nec gcor-
lari ginito, nec palieri» esse scoi laiionem in terra, 
ne complealur iniquilaie. 

Eccli* xxvi. Si libi sunl filia», corpora ipsarum 
g< rvato, aec bilarew vtiilum luum illis osiendilo, 
Eloca liliam, el rem magnam perfeceris; alque viro 
#agaci in inairiinonium daio. 

Ibid. x L i i . Fiiia pairig occulta esl vigilia, el sol-
uciiudo do ipsa eripii goranum palri, ac in juven-
lule qaideiu, ue deflorescal fonua, el cum nupta 
esl, ne. bal odiosa; iu virginilate,. ue vilielur, et 
in aedibus paiernig pwgnaus fial; el elocala viro, 
iic leges mati imonii violel. 

Ibid. xxu. Prudens iilia viro esl vice baeredi-
laiis. 

Puella pudica eliam virum reverebitur. 
I Tim. v. Volu igilur juniores nubeie, liberos 

procreare, rem familiareni adminislrare, uuliain 
adversario conviciandi occasionem prapbere. 

Epicleti. Filia palri alicna pogscggio esl. 

Υίέ, έάν σοφδς γένη, σεαυτψ σοφδς έση χα\ τψ 
πλησίον * έάν δέ χακδς άποβ])ς, μόνος αντλήσεις τά 
χαχά. 

Έπί υίψ σοφψ ευφραίνεται ψυχή πατρδς. 

Άγαθδς παίςν πένης χαλ σοφδς, υπέρ βασιλέα 
πρεσβύτερον χαι άφρονα. 

Κρείσσον εΤς υίδς δίκαιο; ή χίλιβοι υίολ ασεβείς. 

Τέκνα έν αγαθή ζωή τήν άναστροφήν έχοντα τών 
Ιδίων γεννητόρων κρυψουσι δυσγένειαν. 

Είς εύτεκνίας δρος, αρετή, χαι ή πρδς τδ χρεϊτ* 
τον όμοίωσις. 

Τέκνων αρετή δόξα πατέρων. 
Εύπαιδες οί τών καλών χαλ αγαθών επιστήμονες. 

[ΛΟΓΟΣ ΙΔ'. 
Περϊ υΙον άφρονος, χαϊ πονηρού, χαϊ απαίδευτου. 

Οΰχ ευφραίνεται πατήρ έπι υίψ άπαιδεύτψ. 
Υίδς άφρων μυκτηρίζει πατέρα αύτου. 
Όργή πατρί υΐδς άφρων, καλ οδύνη τ*, τεκούση 

αυτόν. 
"Εγγονον κακδν πατέρα κατσράται τήν δέ μητέ

ρα ουκ ευλογεί. 
Έγγονον κακόν υψηλούς οφθαλμούς Ινει, τοϊς δέ 

βλεφάροις αυτού σπαίρετχι. 
Αίσχύνη πατρδς iv γεννήματι άπαιδεύτψ. 

g Τέκνων αμαρτωλών άπολείται κληρονομία, κα\ 
μετά τού σπέρματος αυτών ένδελεχιεί δνειδος. 

Μή έπιθυμήσης πλήθος τέκνων άχρηστων · μηδέ 
εύφραίνου έπί υίοίς άσεβέσι. Κρείσσον άποθανείν 
άτεκνον, ή έχειν τέκνα άσεβη. 

Τέκνα έν καταφρονήσει καλ άπαιδευσία γαυριώμε-
να συγγενείας εαυτών μολύνει εύγέν^ιαν, 

ΛΟΓΟΣ ΙΕ'. 
Περϊ Ουγατρύς σεμνής χαϊ χοσμίας. 

Ού βεβηλώσεις τήν θυγατέρα σου έχπορνεύσιι 
αυτήν, χαλ ούχ έχπορνεύσει ή γή, και πλησθήσεται 
ανομίας. 

θυγατέρες σοί είσι, πρόσεχε τψ σώματι αυτών, 
χαί μή ίλαρώσης πρδς αύτάς τδ πρόσωπον σου. 

D "Εκδου θυγατέρα, καλ 2ση τετελεκώς έργον μέγα, 
καλ άνδρλ συνετψ δώρησαι αυτήν. 

θυγάτηρ πατρ\ απόκρυφος αγρυπνία, καλ ή μί· 
ρ.μνα αυτής άφιστ$ ύπνον * έν νεότητι, μή ποτε 
παρακμάση * χαλ παρψκηχυία, μή ποτε μισηθη * 
έν παρθενία, μή ποτε βεβηλωθ{), χαλ έν τοίς πατρι
κοί; αυτής έγκυος γένηται * καλ μετά άνδρδς ούσα, 
μή ποτε παραβή. 

θυγάτηρ φ ρον ί μη κληρονομήσει άνδρα αυτής. 

θυγάτηρ ευσχήμων και τδν άνδρα έντραπήσεται, 
Βούλομαι ούν νεωτέρας γαμείν, τεκνοποΐείν, οί-

κοδεσποτείν, μη δε μίαν άφορμήν διδόναι τψ αντίκες 
μένω λοιδορίας χάριν. 

θυγάτηρ άλλότριον κτήμα υπάρχει τψ πατρί. 
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Γαμβρού ό μέν επιτυχών εϊρεν υίδν, δ δέ άποτυ- Ji Soltnit. Gencrum nactus, fUium invenil: nactus 

χών απώλεσε καλ θυγατέρα, 
ΛΌΓΟΣ i q " . 

Περϊ θυγατρός άσεμνου καϊ άκοσμου. 
Έπλ θυγατρί άδιατρέπτω στερέωσον φυλακήν, 

μήποτε ποίηση σε έπίχαρμα έχθρων. 
Θυγάτηρ έπί ελαττώσει γίνεται. 

Πατέρα και άνδρα καταισχύνει ή θρασεία χαλ 
ύπδ αμφοτέρων άτιμααθήσεται. 

Θυγάτηρ άσχημων άτιμίαν χατατρίψει. 
ΛΟΓΟΣ ΙΖ\ 

Περί γερόντων kv αρετή καϊ συνέσε* κόσμου-
μένων. 

Άπδ προαώπαυ πολιού έξαναστήση, χαλ τιμή
σεις πρόσωπον πρεσβυτέρου. 

Έπερώτησον τέν πατέρα σου, χαλ άναγγελεΤ σοι, 
τους πρεσβυτέρους σου, χαλ έρούσί σοι. 

Έλάληααν οί πρεσβύτεροι πρδ; 'Ροβοάμ, λέ
γοντες οί ' Έν τή ήμερα ταύτη έση δούλος τψ 
λαφ τούτψ, χαι δουλεύσεις αύτοίς, χαι λαλήσεις 
πρδς αυτούς λόγους αγαθούς · χαι έσονταί σοι δού
λοι πάσα; τάς ημέρας. Και έγχατέλιπε 'Ροβοάμ 
τήν βουλήν τών πρεσβυτέρων. 

Ασφαλής τών πρεσβυτέρων ή είσήγησις, τή 
πολλή τού βίου χαί τών πραγμάτων πείροι βοηθού
μενη. 

Έν πολλψ χρόνψ σοφία, έν δέ μαχρψ βίψ επι
στήμη. 

autem maiuin generuai, flliam eiiam perdidil. 
SERMO XVI [αέ. CXXXIII] . 

Dt filia minime honesta et immodesia. 
Eccli. xxii. Filiae inqnhlye pone cuslodom, i.o 

gaudio ailieias iaimicos luos. 
Filia (alias addiiur falua) aiinoris venit aeai-

manda. 
ibld. Audax et impudens paircm el virum dede-

corai, ei ab tilroque viluperabilur. 
Ibid. xxn. Filiasine verccuntlia infamiam defebil. 

SEUMO XVII. [a/. CLIir]. 
De senibut virlute ti prudenlia ornatis. 

Lev. xix. Caao aesurgemium eai, et seniori bo-
B nor babendus est. 

Deut. Interroga palreni luum, ei anntinliabH, 
seniores laoa, el dieent libi. 

II Reg. u ; / / Paral. x. Loculi eunl ad Ro-
boam senioree in biinc nioifum : Si bodierno die 
fneris senus populi hiijus, eique servicris, et bo-
nis ei bumanitalis pienls vcrbis locutus fucris, illi 
futuri suut in perpetuum servi lui. Sed 155 R o 

boam cunsilium eemoriim non est seculus. 
Sclwlhn. Tuta est seaiorum doctriua, et con-

siliuin lungo vitaj et rerum usu adjuiani el ftrma-
tum. 

Job xii. In diuturnilate lemporis sapientia, at 
in longa viia scienlia esl. 

Στέφανος χαυχήσεως γήρας, έν δέ οδοί* δίκαιο- g Prov. xvi. Gloriationis corona scneclus, quae hi 
σύνης ευρίσκεται. 

Λόξα πρεσβυτέρων πολιά ί. 
Στέφανος γερόντων τέκνα τέκνων. 
Πολιά έστι φρόνησις άνθρώποις, χαι ηλικία γη-

ρως βίο; άκηλίδωτος. 
Γήρας λεόντων κρείσσον ακμαίων νεβρών. 

Έν πλήθει πρεσβυτέρων στήθι· καλ εί τις σοφδς, 
προσχολλήθητι αύτψ. 

Μή άστόχει διηγήματος γερόντων · καλ γάρ αύτολ 
έμαθον παρά τών πατέρων αυτών. 

Μή άτιμάσης άνδρα έν γήρφ αυτού, και γάρ καλ 
έξ ημών γηράσκουσιν. 

Στέφανος γερόντων πολυπειρία, και τδ καύχημα 
αυτών φόβος Κυρίου. 

Ώς ώραίον πολιαί; κρίσις, καλ πρεσβυτέροις 
έπιγνώναι βουλήν I Ός ωραία γερόντων σοφία καλ 
δεδοξασμένοις διανοήματα βουλής ! 

"Οτε ής νεώτερο;, έζώννυες σεαυτόν · δταν δέ 
γηράσης , εκτενείς τάς χείρας σου, καλ άλλο; σε 
ζώσει. 

ΙΙάν το άρχαιότητι διαφέρον αίδέσιμον. 

Πλέον τψ δντι τής έπι Θριξ\ λευκότητος είς 
-πρεσβυτέρους Απασι τδ έν φρονήσει πρεσβυτε-
ρ:κόν. 

Διαφέρει τού νηπίου καθ' ΐιλικίαν ουδέν δ ταίς 
φρεσλ νηπιάζων. 

Tiis jusliiia? reperilur. 
Glorta seuum caai sunf. 
Corona scnum liberi liberoniro. 
Sep. iv. Caniiies est prudentia honiinibus; et 

senilis selas, viu nulla labe conlaminaia. 
Hippoihontit. Leonis senectus prastantior est 

binnuloruin juventa. 
Sirach. Muliiludiai eenum acquiesce, ac ei qni 

sapieas esi agglulinare. 
Ne rcpudiato narrationes majorum naiu; naiu 

iiii a palribas suis didicerant. 
Noli conlemnere quemquam in senectute; eleaini 

ex vobis eliam sunl qui fuiuri sini sencs. 
Gorona genum magiiua rerum usus, ei gloriaio 

C ipsorum Dei nietus. 
Quam dccoruai cst caniliei juJicium, et majoribus 

natn nosseconsilia! Quaui pulcbra esi souum sa-
pieniia, el aetate evecios quam decel consiliormn 
intelligeaiia! 

Joan. xxi. Cum juvenis esses, cingebas leipse; 
cum aulem senueris, exiendes nianus luas, ei aliug 
te ciaget. 

S. Baiilii. Quidquid ve&ustate excellit venera-
bile est. 

Senilis auimi habilus et malura pmdentia re-
vera praestanlior vel capillorum canitie, qu» in 
omnibua aeiate proveclis reperilur. 

Nibtl iaierest inier aUale puerum et eaui qui 
inenie pucros imitalur; 
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Theologi. Melior est canitics cum prudentia con- Α Κρείσσον πολιά μετά φρονήσεως απαίδευτου νεό-

junrta, quam juventus iaerudita. τητος. 
Magnum usuai rerum et experientiatD tempore 

collegimua, ex qua nascitur sapientia. 
Non dccenl senes puerilia ludicra. 
S. Chryso$t. ei Sap. ιν. Canities non capilli albi, 

sed animi virlue. 
Nec juvenem criminare, neqae senem laada; ηβ· 

que eniro in seialis, sed iu aniuii differenlia virtua 
el villum conaislit. 

Non seiaium differenliam novii universitalia 
Deus; ted pietaleia eolaro et rerum diviaarum 
aiudium a nobis requirit: quod si haec ία juvene 
repererit, rauliis Iiunc anieponii senibus. 

Senedus ei paupertas duo aunl curatu diffi-
cilia. 

Pldlonii. 156 V e r e ***** n o n 6 1 lemporia 
longinquiiate, aed ex laudabili ei perfecta vita 
apectatur. 

Juvenili vilae quae ia rerum aclione versalur, 
seuilis succedit praeslantissinia el eacratissima, 
eaque in rerum conteaiplaliona ceruitur, cui quasi 
gubernatori a se misso Deus gubernacula in maaus 
tradidil, (aaqnam idoneo qui poseil lerrena guber-
nacula lencre; nam siae contemplaiione «l scien-
tia nibil in rebus agendie bonealuin est. 

Evagrii. Tum florescit aaimus ad scienliam per-
cipiendaui, cuni robur corporis diulurniiaic lem-
poris marccscil. 

Nili. Gapillus albus facius aniiuam hiuc abitu-
ram leslalur ef clamai. 

Symeon. Neque cuivis seni ftdenduui esl, neque 
quivis omnino juveuia repudiandue. Fiori enira 
potest, ui opinor, ut el juvenlus leinperaas sii, ct 
aenectus saepe ofiiciuni negligat. 

Plutarch. Hiems lcgumenlum, seneclus doloris 
vacuiialem requiril. 

Solon. Solon senectulem porium malorum esse 
diccbai, quod ad eaai omnia coiifugiaul. 

Phavorini. Qui sibi volupialem repriinil, sapiens, 
qai repressione non indigel, beatus est: seueciue 
ad uirumque (vel in genectute est utruinque). 
( Desunt quoedam.) 

SERMO XVIII. 
De senibui inhonestu εί imprudentibu$. 

Eccli. xxr. Senem aduiierum iaiellcctu careniem 
ex animo odi. 

1 Cor. xiv. Fratres, ne sitis puerili raeate, ged 
vitiig pueros imitamini, al mente perfecti estoie. 

Hebr. v. Tardi faai eslis ad audiendum. Eieaim 
qui propter diuturnitaiem temporis debuisli* esse 
niagisiri, rursus doclore egetis, qui vos doceatquae 
sint divinoxum oraculorum priucipia et elementa, 
lalesque eslis qui lacte egealis, non eliam solido 
cibo ; quisquis autem lacle uliiur jusliliae ralionia 
iniperitus est, quod puer sit. Solidus vero cibus 
eal perfeclorum qui per babitum sensus babeot 
exercilalos ad discernendui» mala a bonis. 

Πολλήν εμπειρίαν τψ χρδνψ συνελέξαμεν, έξ ής 
σοφία γίνεται. 

Ούχ ώραίον γήρφ παίδων αθύρματα. 
Πολιά ού τρίχες λευχαι, άλλά ψυχής αρετή. 

Μή τδν νέον διάβαλλε , μηδέ τδν γεγηρακότα 
έπαίνει · ούτε γάρ έν τή διαφορφ τής ηλικίας αρετή 
χα\ κακία, άλλ* έν τή διαφορά τής γνώμης. 

Ούχ οίδεν ήλιχίας θιαφοράν δ τών δλων βεδς * 
άλλ' εύσέβειαν μδνην χαλ φιλοθεΐαν ζψϊΐ, χάν 
εύρη ταύτην έν νέψ, πολλών τούτο προτίθησι πρε
σβυτέρων. 

Γήρας χαλ πενία δύο πράγματα δυσθεράπεντα. 
Β 

Ό άληθείφ πρεσβύτερος ούχ έν μήκει χρόνιο, 
άλλ' έν επαινετό) χαλ τελείφ βίψ θεωρείται. 

Μετά τδν έν νεότητι πραχτικδν βίον 6 έν γήρφ 
θεωρητικός βίος άριστος καλ ίερώτατος * δν οία 
κυβερνήτην παραπέμψας ό Θεδς, ένεχείρισε τους 
οίαχας, ώς ίκανδν πηδαλιουχείν τά επίγεια- χωρίς 
γάρ θεωρίας επιστημονικής ουδέν τών πραττομένκν 
καλόν. 

Ά^θεί πρδς έπιστήμην ψυχή, όποτε έχ τού σώ
ματος άκμα\ χρόνου μήκει μαραίνονται. 

θρ\ξ λελευκασμένη τήν εντεύθεν τής ψυχής άπο-
C δη μίαν βο̂ ί καλ διαμαρτύρεται. 

Ούτε πάνυ γήρφ θανε ίν , ούτε νεότητα χρή πάν
τα πασ ι ν αποδοκίμαζε ιν. Ένι γάρ, οίμαι, κα\ σω-
φρονείν τήν νεότητα, καλ γήρας πολλάκις που τού 
χαθήχοντος άμελείν. 

Ό μέν χειμών σχέπης, τδ δέ γήρας άλυπίας 
δείται. 

Σόλων τδ γήρας Ιλεγεν δρμον είναι κακών, είς 
αύτδν γούν ^άντα καταφεύγει. 

Ηδονής ό μέν είργόμενος σοφός * δ δέ μή δεόμε-
νος μαχάριος * τδ δέ γήρας πρδς αμφότερα· 

ΑΟΓΟΣ ΙΗ'. 
1 Περϊ γερόντων έν άνοια χαϊ χαχία βιούντων. 

Έμίσησεν ή ψυχή μου γέροντα μοιχδν, έλαττού-
μενον σύνεσιν. 

Αδελφοί, μή παιδία γίνεσθε ταίς φρεσίν, Αλλά 
κακία νηπιάζετε, ταίς δέ φρεσλ τέλειοι γίνεσθε. 

Νωθρολ γεγόνατε ταίς άκοαίς. Κα\ γάρ όφείλοντες 
είναι διδάσκαλοι διά τδν χρόνον, πάλιν χρείαν έχετε 
τού διδάσκεσθαι υμάς, τίνα τά στοιχεία τής άρχή; 
τών λογίων τού θεοΰ, κα\ γεγόνατε χρείαν έχοντες 
γάλακτος, καλ ού στερεάς τροφής * πάς γάρ ό μετ
έχων γάλακτος άπειρος λόγου δικαιοσύνης · νήκιος 
γάρ έστι. Τελείων δέ ή στερεά τροφή, τών διά τήν 
έξιν τά αίσθητήρια γεγυμνασμένα εχόντων πρδς 
διάκρισιν καλού τε και κακού. 



1 0 5 7 LOCI COMMUNES.— PARS II . SERMO X I X . 1058 
Διαφέρει τού νηπίου χαθ1 ήλιχίαν ουδέν δ ταΐς Α S. Dauilu. Nihil interest inler atatem puerilem 

ei menlem pueros imiiantem. 
Novi quosdam qui cum in juventute fn carnis 

?itla prolapei easettt, ia eis propter cousueludinera 
ad canoe usque peraeverarunt 

Theobgi. Turpe est setatia vigorem deferboisse, 
lididinem aoiem non deferbuisse. 

S. Chrysost. Discil aliquid etiam canities, nec 
cajusvie seneclus prudenliae satis nacta esse videri 
debet. 

157 Chrytott. Ergo crnn senex iisdem quj-
bus juventus morbis laborai, maximam viiium eel, 
ac ne de juventute quidem excusaiionem babct, 
neque enlm illa polesl diccre: Pecoaia juveniuiis 
mea? ei ignoraiiones meas ne memineris. Yide igi-

R tar ne propicr senilia facta juveniliura peccatorum 
venia te privcs. 

Philonit, Qat roultum a3vi in viia corporis con-
Iriverint sine ulla virtute ei probilale, eos longi 
temporis pueros appHlare licei, ut qui nullig di-
sciptinis erudili einl senectutc dignis. 

Quousque landem nos senee adbuc pueri eri-
mua, corporibus qtiidem propter temporis longtn-
quilaiem veleres, animis autem propler igaoralionem 
et bebetudinein admodum puerl ? 

Plutarchi. Senex sluitus, quemadmodum laceroa 
vetnsta, nutli rei esi aptus. 

Diogene$. Diogenes, anura comptam conspicalu*, 
Si, inquit, ad vivoa, falsaes; sin ad moriuos, ne 
cunctare. 

PkiUmonii. Reperiunlur aliqnando juvenes saga-
ces, ei senes hebetes; lempus enim prudentiam 
non docet, sed natura et recla insiilulio. 

SERMO XtX [ai. CLIJ. 
De juvenibus erudilione et prudenlia ornalii. 

Num. x iv i ! ; Eccli. X L V I . Jesue,Naye fllius,Jute-
nia cum easet, non egrediebatur de leelimonii la-
beroaculo. 

Job xxxii. Etsi vobis sum junior, non tamen 
bebelior. Junior sum lempore, vos autem seniores; 
Staqne me continui, veriius vobis explicare qara 
sctebam. Illud autem cogitabam, tempus non loqui 
aolere, atque non in niuliis annis sciri sapiemiaoi, 
aed esse spirilum in mortalibus, aspiralionemque 

φρεσι νηπιάζων. 
Οίδα τινας έν νεότητι πρδς τά της σαρχδς πάθη 

χατολισθήσαντας, χα\ μέχρι πολιάς αύτης διά συνή-
θειαν του χαχού ταίς άμαρτίαις παραμβίναντας. 

Αίσχρδν τήν μέν ήλιχίαν παραχμάσαι, μή παρα-
κράσαι δέ τήν άσέλγειαν. 

Παιδεύεταί τι χαι πολιά, χαλ ού παντλ τδ γήρας, 
ώς Ιοιχεν, είς σύνεσιν Αξιόπιστον. 

Όταν οδν χαλ γέρων τά νεδτητος νοσή, υπερ
βολή χαχίας έστί · καλ ούδΥέν νεότητι οδτος άπο
λογίαν έχει * ού γάρ δυνατδς λέγειν Αμαρτίας νεό-
τητός μου καλ αγνοίας μου μή μνησθής. Μή τοίνυν 
διά τών έν γήρφ γινομένων αποστέρησης σεαυτδν 
καλ τής τών έπι νεότητι αμαρτημάτων συγγνώμης. 

Τούς αίώνα πολύν τρίψαντας έν τή μετά σώμα
τος ζωή δίχα καλοκαγαθίας, πολυχρονίους παίδας 
λεκτέον, μαθήματα πολιάς άξια μηδέποτε παιδευ-
θέντας. 

Μέχρι τίνος ημείς οί γέροντες Ιτι παίδες έσμεν, 
τά μέν σώματα χρόνου μήκει παλαιοί, τάς δέ ψυχάς 
ύπ' αναισθησίας κομιδή ν ήπιοι; 

Γέρων ανόητος, ώσπερ τρίβω ν παλαιδς, είς ουδέν . 
έστιν εύθετος. 

Αιογένης ίδων γραυν καλλωπιζομένην, εΐπεν · Εί 
μέν πρδς τους ζώντας, πεπλάνησαι* εί δέ πρδς τούς 
νεκρούς, μή βράδυνε. £ 

Έστι που σύνεσις νέων, χαλ γερόντοιν άσυνεσία * 
χρόνος γάρ ού διδάσκει φρόνησιν, άλλά φύσις χαλ 
όρθή δίαιτα. 

ΑΟΓΟΣ W. 
Uepl νέων xcudala χαί σννέσβι χόσμον μίτων. 

Ό δέ Ίησους υίού Ναυη νέος ούχ έ^εποοεύετο 
έχ τής σκηνής του μαρτυρίου· 

Καί γε, νεώτερος υμών ών, ούχ είμλ άσυνετώτερος 
υμών. Νεώτερος μέν είμι τψ χρόνψ, ύμείς δέ έστε 
πρεσβύτερο* * διδ ησύχασα , φοβηθείς άναγγείλαι 
ύμίν τήν εαυτού έπιστήμην. Είπα δέ, δτι ούχ δ 
χρόνος έστλν ό λαλών * έν πολλοίς δέ Ιτεσιν ούκ οί-
δασι σοφίαν * άλλά πνεύμα έστιν έν βροτοίς, πνοή 
δέ Παντοκράτορας έστιν ή διδάσκουσα με. Ού γάρ Omnipolcniis esse quae me doceai; neque «-nim 
οί πολυχρόνιοί είσι σοφολ, ουδέ οί γέροντες οίδασι 
κρίμα. 

Έν τίνι κατορθώσει νεώτερος τήν δδδν αύτου; 
Έν τφ φυλάςασθαι τούς λόγους σου. 

Κόσμος νεανίαις σοφία. 
Εύφραίνου, νεανίσκε, έν ήμέραις νεότητός σου, 

καλ άγαθυνάτω σε ή καρδία σου * καλ περιπατεί έν 
όδοίς χαρδίας σου άμωμος, χα\ έν δράσει οφθαλ
μών σου* χα\ γνώθι δτι έπλ πάσι τούτοις άξει σε δ 
θεδς είς κρίσιν. 

ΕΙπον οί πρεσβύτεροι πρδς Δανιήλ* Δε Ορο χάθισον 
έν μέσιρ ημών, χαλ άπάγγειλον ήμίν, δτι σοι έδω-
χεν ό θεός τδ πρεσβυτέριον. 

Τέκνον, έν νεότητί σου έπίλεξαι πα ιδεί α ν, χαλ 

longaevi qui suni, iidem sapienles sunt, nec senea 
dijudicandi ralionem norunt. 

Qua in re adolesccniiores vii» insiituluro emen-
dabunt? Si tuis sermonibus parebunt. 

Adolescentium ornaius sapieniia est. 
Solomon. Eccles. n. Dum juvcnis es, lactare, ei 

animo tuo obsequere, insiiluta cordis lui sinecu-
jnsque reprolieusione, el quas viderinl oculi lui, 
sequere. Sed illud scito fore, ul de bis ou:r«ibua 
Deus le in judiciuin vocei suum. 

Dan. xii i . Dixeruut seniores Oanieli: Age, con 
side in medio nosirum, ac dcclara nobis quaniam 
libi semlem prudeaiiam largilus sit Deux. 

Sirach vi. Fi l i , io setate juvenili collige eruditlo-
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nem, el quasi arans et serens ad eara accede, U- Α ώς άροτριών καλ σπείρων πρόσελθε αυτή · καλ Ανά

μενε τους Αγαθούς καρπούς αυτής. 
Τέκνον, Αχμήν ηλικίας σου συντήρησον Ασφαλή. 
Ό Σαμουήλ, παιδάριον ών, ό βλέπων εκλήθη, καλ 

τφ. χορψ τών προφητών έγχατελέχθη. Δανιήλ νέος 
ών, έκρινε ν έμογέροντάς τινας, δείξας εξώλεις αυ
τούς καλ ού πρεσβυτέρους είναι. Ιερεμίας δια τδ 
νέον παραιτούμενος τήν έγχειριζο,χένην αΰ:ώπ3ρλ 
τού Θεού προφητείαν, ακούει * ι Μή λέγε, Νεώτε
ρος είμι · διότι προς πάντα ς ούς έ5ν έξαπο τ̂ελώ 
σε, πορεύση. ι Σολομών δέ δ σοφδς, δυοκαίδεχα 
τυγχάνων ετών, συνήκε τδ μέγα τής άγνωσίας τών 
γυναικών έπι τοίς σφετέροις τέκνοις ζήτημα. Δαυΐδ, 
δ προφήτης δμού καί βασιλεύς, μειράκιον χρίεται 
ύπδ Σαμουήλ είς βασιλέα. 

liusque oplimos fruclus 158 exepeclalo. 
Fi l i , florem seUlistunB luiuui conaenralo. 
Ignalii; Theophori (I). Samuel cuoi adhuc parvits 

esset, videns est vocaius ac in propbeiarum au-
meruai coopxaius. Daaiel adhuc juveuis coasenes 
quosdam judicio dananavii, eosqua non eeniores, 
scd perditejibidiaosos etse demonstravit. Jereroiaa 
cuni juveniuiis causa eam quaai Deus ei tradebat, 
proplieiandi proviuciam recuaaret, a Deo Uia ae-
dit: Te juniorero esse he dicito ; ad qooscooque 
ejiira le imsero, proikisceris. Salomon aulem ille 
eapiens cum duodecira baberei annos, magnam 
quaestionetu de igaoialioae luulierum non agno-
ecemium suos liberus dijudicavii. David pro-
pbeta simui ei rex adolesceatuiua adbuc a Sa- Β 
mueie ad fuluruni regnuin uiigilur. 

/ Petr. Janiorea, subjecii eslole senieribus. 
S. Dasilii. Non enim aeiate juveuis, aed quianimo 

iaiperfecto e»l junior dioiiur. 
Theologi. Si quis juvenis esl, adversus cupidita-

tee el periurbaiiones iorlis sit, lanlumque ex ipsa 
juventute capial utiliiaiis, ut juniorum perlurba-
lionibus non serviai, sed seuilem prudenliam in 
vigenti corpore eierceat, et id erit gratia digaum 
majore, quam qui in Olympiis coronanlur. 

Opiimum eel juvencm vel anie tempus icnpe-
ranleni esse. 

Juvenis es, sta eonlra moius animi perturbaios; 
cuni bapiisinatis auxilio ia Dei acieai fac adna- Q βαπτίσματος συμμαχίας είς Θεου παράταξιν άριθ 

Νεώτεροι, ύποτάγητε πρεσβυτέρους. 
Ού γάρ τήν ήλικίαν νέος, άλλ' δ τήν ψυχήν ατε

λής, νεώτερος λέγεται. 
Νέος τίς έστι; κατά τών παθών Ανδριζέσθω, και 

τοσούτον άπολαυέτω τής νεδτητος, τδ μή νεωτέρων 
παθείν, άλλά πρεσβυτικήν φρόνησιν έν άχμαίφ 
τφ σώματι έξασχείτω, χαλ χάρις έσται τ!) vixvj 
πλέον ή έν Όλυμπίοις στέφανου μενοι. 

Κράτιστον τδν νέον χαλ πρδ ώρας σωφρονείν. 

Νέος εί; στήθι χατά τών παθών * μετά τής τού 

niereris; coulra Golialbgere te forliter; atsumemille 
aul decem millia : ad bunc modum fruciuin per-
cipilo juventas. 

Plutarchi. Plularcbua juvenei bortabatur ul baec 
tria babere curarent : ia animo lemperanliaiD, ia 
liugua silentiuai, ia ore autem pudorem. 

SERMO XX [al. GUI]. 
Dijuvenibui tn imprvdentia et ignoratiom wiUm 4t-

gtntilibui. 
III Reg. xn. Deliberavil Kuboam cum adoleacen-

lulis aequalibus suis, qui circuai&tabaut iUam : Quid, 
inqu :l, mihi consuliiis, ut respondeam batc populo, 
ei illis qui bac oratione apud me utenlur : Jugum 
quod pater tuut nobis imposuit, levius facito ? Uli 

μήθητι * άρίστευσον χατά τού Γολιάθ * λάβε τάς 
χιλιάδας, % τάς μυριάδας. Ουτω τής ηλικίας άπέ-
λαυσον. 

Πλούταρχος παρεκελεύετο τοίς νέοις, τρία ταύτα 
έχει ν * έπί μέν τής γνώμης σωφρονείν, έπί δέ τής 
γλώσσης σιγήν, έπι δέ τού προσώπου αΗώ. 

ΑΟΓΟΣ Κ'. 
Uepl νέων έν αφροσύνη χαϊ αγνοία ζώννων. 

Συνεβουλεύσατο 'Ροβοάμ μετά τών παιδαρίων 
τών έχτραφέντων μετ' αυτού, τών παρεστηχδτων 
πρδ προσώπου αύτου, έπεί είπεν α3τοίς · Τί ύμεΤς 
συμβουλεύετε μοι; χαί αποκριθώ τφ λαφ τούτφ 
χαλ τοίς λαλούσι πρδς με* Κούφισον άπδ τον κλοιού, 

• Γ * f% · » r - · » 

respondent : His verbis, inquitmt isti, populo re-"Όΰ έδωκεν ό πατήρ σου έφ* ημάς. Καλ tλάλησαν epondebis: Parviias mea lumbo patris mei crassior 
€si; el nunc paler meus gravi jugo vobis imperavit, 
4«go gravius imponam vobis; paier raeus flageUis 
%os casiigavil, ego vos scorpiouibus casiigabo. 

Scholium* Aodaci aique superbo consilio jove-
itum 159 c , u m P a r e t Roboam, subjectos ad de-
ficiendum el rebellandum praaparavit. 

Prov. xxu. Stuliitia appensa est cordi juvenum, 
virga auiem et casligaiio sunt procul ab eis. 

Eccle. ιι. Juvenius ct iniquilas nihil aliud sunt 
quam vanilas. 

(1) Ii epist. ad Magnesianos. 

πρδ; αύτδν λέγοντες* Τάδε λαλήσεις τφ λαφ τούτω* 
*Η μιχρδτης μου παχύτερα τής δσφύος τοΰ πατρός 
μού έστι · και νύν ό πατήρ μου επέτασσε ν ύμίν έν 
κλοιψ βαρεί, κάγώ προσθήσω έπ\ τδν κλοιδν υμών. 
Ό πατήρ μου έπαίδευσεν ομάς έν μάστιξι, κάγώ 
παιδεύσω υμάς έν σκορπίοις. 

Τή θρασεία και ύπερηφάνφ συμβουλία τών νέων 
πεισθείς 'Ροβοάμ, άφηνιάσαι τής βασιλεία; πάρε-
σκεύασε τούς υπηκόους. 

Άνοία έξήπται καρδία νέου * ράβδος δέ καλ παι
δεία μακράν άπ* αυτού. 

Ή νεότης καν ή ανομία ματαιότης. 
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Φύσει ά^^ώστημα τούτο νέοι;, κουφότητι γνώμης Λ S. DasUii. JuvcnluLis nalurale vilium boc est, ut 

propler levitalem consilii ea se habere jam arbi-
Ireniur qiue spe conrupierunl; cum eaim quics-
cunt, aut noctu soli suni, fingunt fiibi visa 
quae nusqu:nn smil, faciliiatc ingcnii por om-
nia cogilationem circumferentes, splendidas $ibi 
vita?. condilionee proponunl, magniGcas nuptias, 
liberorum felicem procreaiionoro, seoeclutem lon-
gara, ac honores sibi ab omnibus deferendos : 
deinde cum nusquam cogitaiione eonsistere pns-
sinl , inflanlur, ac prce slultilia speraiis se frui pu-
lanl, laaquam praseniibus et anie pedes posiiis. 

Juventus est levis et ad improbilaiem proclivis; 
cupiduas eflVenala, bolltiaruin ira, lemerilas, inju-
ria, snporbia , el inflaiioncs, magnique spirilus. 

έχειν ήδη»νομίζουσι τά έλπισθέντα · δταν γάρ ποτε 
ησυχίας λάβωσιν, ή έρημίας νυχτερινής, άναπλάτ-
ιουσιν έαυτοίς φαντασίας ανυπόστατους, τ|} ευκολία 
τής γνώμης έπι πάντα φερόμενοι, υποτιθέμενοι 
περιφανείας βίου, γάμους λαμπρούς, εύπαιδείαν, 
γήρας βαθύ, τάς παρά πάντων τιμάς • είτα μηδα-
μοΰ στήναι τοίς λογισμοΐς δυνάμενοι, ύποφυσών-
ται, χα\ ύπδ τής άνοίας άπολαύειν δοχούσι τών 
έλπισθέντων, ώς ήδη παρόντων, κα\ έν ποσ\ κειμέ
νων αύτοϊς. 

Κούφον ή νεότης, και εύκίνητον πρδς τά φαύλα, 
ίπιθυμίαι δυσκάθεκτοι, όργα\ θηριώδεις, προπί-
τειαι, ύβρις, ύττερηφανίαι, κα\ φυσιώσεις, σύντροφα 
τή νεότητι πάθη, φθόνοι πρδς τδ ύπερέχον, ύποψίαι β oongcnila ei coalila mala juventulis tuec suni : 
πρδς τδ οίκείον * μυρίων κακών έσμδς συνέζευκται invidiae adversus rem excellcnlem, suspiciones de 
zfi νεότητι * ών πάντων.ανάγκη άπολαύειν τούς άρ- familiaribus. Denique malorum lanquam fxamcit 
χομένους, διότι τά τών αρχόντων κακά συμφορά jiiventuli conncxum et copulatum est, qnoriim om-
τοις άρχομένοις γίνεται. niutn iructum necesse esl in subjectos redundatv, , 
i>ropicrea qaod magislraiuuni viiia snbjectis imporlenl calamitalem. 

Εύρίπιστον ή νεότης, καλ (δαδίως ταϊς κεναίς τών Juventule nibil mnbilius, el facile vana gpaciT-T* 
ελπίδων μετεωρισμέ νον. Εί δέ καί εξουσίας ύπερ· lur : quod si polesLUeni suuimam adipisonlur, 
j / ή προσείη, μείζων μέν ή κουφότης, εί; μείζονα 
5έ άνοια ν καλ πτώσιν, ώς τά πολλά προχωρεί. 

Εύρίπιστός ή νεότης, καί πρδς κακίαν όξύ^ο
πός * βιαφόροις γάρ παθημάτων περικλύζεται κύ
μα σι. Δείται τοίνυν τού ποδηγούντος, κα\ πρδς τούς 
λιμένας διευθύνοντος. 

Τί σαρκδς εύπαθούσης καλ νεότητος περιφερόμε
νης άφρονέστερον; 

Νεότης βράσματα χρόνου. 
ΙΙρδς θυμδν κα\ πρδς επιθυμίας εύεμπτωτος 

μάλλον έστιν ό νέος · διδ κα\ πλείονος δείται τής 
φυλακής, σφοδρότερου του χαλινού, ασφαλέστερου 
τού τοιχίου και τού κωλύματος. 

Ή πολιά τότε έστλν αίδέσιμος, δταν τά τής πο
λιάς πράττη· δταν δέ νεωτερίζη τά τών νέων, κατα-
γελαστοτέρα έσται. 

Έπι παντδς ώς έπλ πολύ πράγματος επισφαλής 
σύμβουλος ή νεότης, χαλ ούχ άν τις εύροι χατορ-
θωθέν τι (5αδίως τών σπουδής αξίων, ψ μή καλ 
πο)ιά συμπαρελήφθη πρδς κοινωνίαν τού σκέμ-
ματος. 

Νεότης μετ' εξουσίας αύτοκρατοΰς όρμαίς άκα-
θέχτοις χ ρω μένη, κακδν δύσμαχον γίνεται. 

Νεότης πονείν ούκ έθέλουσα, πρδς τδ γήρας κα-
κοπραγεΤ. 

ΑΟΓΟΣ ΚΑ'. 
Περί δεσποτών χρηστών. 

Εί έφαύλισα κρίμα θεράποντος μου ή θεραπαίνης 
κρινόμενων αυτών παρ* έμοί * πότερον ούχ ώ; έγώ 
έγενόμην έν γαστρ», και εκείνοι γεγόνασιν; Γεγό-
ναμεν δέ έν τή αύτΙ} κοιλία. Εί δέ καλ πολλάκις εΐ-
πον αί θεράπαιναί μου · Τίς άν δώη ήμίν τών σαρ
κών αυτού έμπλησθήναι; λίαν μου χρηστού αύταίς 
δντος. 

tum levitas major fit, lum ia majorem siulliliam 
ei ruinaro fere progredilur. 

Mobilissitna juvenlus, et ad vilia propensa; di -
versisenim perturbalionum flactibus agiutur. Egel 
igiiur duclore, qui ad portura recla deducar. 

Theologi, Quid insipienlius corpore bene consli-
C tulo ac deliciis aflluente? aut juvenlule erranie et 

nullis certis sedibus consistenie ? 
Juvenlus leinporis est aestus. 
S. Chrysosl. Ira et cupidilaiibus faciliu9 jnvenes 

ducunlur et vincunlur : quare majorem quamdam 
cusiodiaiu rcquirunt, ac frenum durius, parieteset 
clauslra luliora. 

Gani IUDI demum venerabiles exsislunl cum qoea 
canis digna suat, iiunt : cum aulem javenili^r * · 
geiunt senes, iuajore risu quara juvenee d«gni 
eruni. 

Greg. ISy$$. In omni fere negolio periculosa scuA 
160 adolescenliuni consilia v nec facile repcrias. 
qui aliquid recle gcsserim rerum iuagnarum. qui-

D bus cani nou fuorinl ad consideraitouis conmni-
nionera adhibili. 

Philonis. Juvenis summam polestaiem adeptus , 
cupidiialibus ulens effreoatis, malum lit inexpu-
gnabile. 

Juveiiis laborem recusans ia &eneciulc miaer et 
calainilosus cst. 

SERMO XXI \al. CXYI]. 
De bonis et benignit dominis. 

Job xxxi. Si perverli judiciuin servi anl seryse , 
cum apud melifigarent, an non ut ego in nlero lui, 
sic illi fuerunl ? Fuiinus autem in eodem ulero. Sin 
aulem saepe etiam dixerunl ancillae mea3 ; Quis det 
nol)is ui carnibus ejus expleatuur? cum illis valaa 
essem commodus ei ctemen». 
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Salomon. Vir bonus jnmenlorum suorum vitain Α Δίκαιο: οίκτε ί ρε ι ψυχάς κτηνών αύτου. 

mrseralur. 
Ne ciuiose queeras omnia quae ab illis dicuntur : 

ne servtim luum audiaslibi male precantem. 

1064 

Eccli. xxi. Si est libi verna, lanqaam alter ipae 
sil, quia sanguine comparasti cum. Si libi verna erit, 
enm diligito : »i est libi utilis et frugi, ulere eo 
lanqnam fraire ; quia anitna tua illiugopera egebit. 

Coloa. i i i . Eadem, rionrim, iltis faciloic, posiiis 
minis, quod InteHigaiis Dominum vestrum cl illo-
rum in coelo easc. 

Ephet. vi. Jusios et aeqnabilee pnebete tos, do-
niini, scrvls vestris, nen ignorantea vos eiiam Doroi-
naai habere in coelo. 

Theologi. Omnibus mansueina eeto, si fieri po-
lcsl ; muito magie aulem proximis. 

Philonis. Servis male instilutis et insipientibug 
ulilis eat dominus furmidolosus; uam illius iadigua-
lioneg dum meiuunt, ve! inviti melu corriguntur. 

Qai dicuniur domtni opinione tanlum, non Jure 
tales nouiinanlur. 

Nullus ex procreaiie vere dominus eat, etiamai 
imperiuin suum in oiunes (erras tiltimas pro-
tctiderit, aed solus est non falso dux el Dominua qui 
generalus non est. 

SERMO XXII [e/. CXVII.] 
De improbU dominit. 

Exod. xxi. Si qtiis percusserit oculura ecrvi 
lui aulserva?, alqueotiamexC33caTerit,pro oculoeos (J ή τδν δφθαλμδν τής θεραπαίνης αύτου, και έκτυ̂  

Ε!ς πάντας τούς λύγους οΟς λαλήσουσι, μή θξς 
καρδίαν σου, δπως μή ακούσης τού δούλου αου κατ-
αρωμένου σε. 

ΕΙ Ιστι σοι οίκέτης, Ιστω ώς σύ, δτι αίματι έκτήσω 
αυτόν. Εί Ιστι σοι οίκέτης, άγάπησον αύτδν * κα\ εί 
Ιστι σοι χρήσιμος, άγε αύτδν ώς άδελφόν δτι ή 
ψυχή σου έπιδεήσβι αύτφ. 

01 κύριοι, τά αυτά ποιείτε πρ*ς αύτους, άνιέντες 
τήν άπειλήν, είδότες δτι χαλ υμών χαλ αυτών Κύ
ριος έστι έν ούρανφ. 

Οί κύριοι, τδ δίκαιον καλ τήν Ισότητα τοίς δούλοις 
παρέχετε, είδότες δτι χαλ δμείς Κύριον έχετε έν 
ούρανφ· 

Πάσι μέν ίσθι χρηστδς, εί τούτο σθένος · πλείω δέ 
τοίς έγγιστα. 

Και άναγώγοις καλ Αφροσιν οίκέταις φοβερδς δε
σπότη ς ωφέλιμος. Τάς γάρ επαναστάσεις αύτοΰ δε-
διότες, άκοντες φόβω νουθετούνται. 

01 λεγόμενοι δεσπόταιδόξβ μόνον, ού πρδς άλήθειαν 
ονομάζονται. 

Κύριος γεννητδς πρδς άλήθειαν ουδείς, κάν άπδ 
περάτων είς πέρατα τήν ηγεμονία ν άνάψηται * μό· 
νος δέ δ άγέννητος άψευδως ήγεμών. 

ΑΟΓΟΣ KIV. 
Περϊ δεσποτών μοχθηρών. 

Έάν τις πα τάξη τδν όφθαλμδν του οίκέτου αυτού, 

inantumiiei; sln aulem dentem excusserit vcl servo 
vel serae, pro deniibuseos libertaie donabit 

Sl qute servum aut servam auam virga percusse-
rit, et aub manibus illias morialur, multa malta-
biiur. Qaod si supervixerii ununi aat duoa diea, 
non muhabitiir; pecunia eriirn illius eet. 

161 Salomon. n. Qui non diligenter obk fa-
miliam aaam, pro baereditate ventos possidebit. 

Eccli. IY. Ne sis nt leo in domo tua, nec mo-
rosns in servos tuos, et subjecios libl ne deprimito. 

S. Basilii. Si male eervnm luum tractaris, isque 
te reficto anfugerit, qua via quaeres illum ? 

Qneni paier inique In aervilulem redegit, ac 
servum libi reliqnit, dona cum liberlale, et illi£Ie-
viorem feeeris puen<m, et libi veram paraveris II-
bertatem. 

SERMOXXII! [al. CXTIH]. 
Πε (rugi urvit. 

Salowon. Iram viri prudens servus mitigat. 
Servus intelligeniia prxdilu» dominis insipienii-

bus dominabilur. 
Servi sapieniis prosperae crunt aciiones ci insli-

tuia ejus recta. 
Sapiene jucumlus domino servus. 

φλώση, ελευθέρους έξαποστελεί αυτούς άντλ τού 
οφθαλμού αυτών. Έάν δέ τδν οδόντα τού οίκέτου 
αύτου, ή τδν οδόντα τής θεραπαινίδος αύτοΰ έκκόψΐ), 
ελευθέρους έξαποστελεί αυτούς Αντλ τοΰ δδόντο» 
αυτών. 

Έάν τις πατάξη τδν παίδα αυτού ή τήν παιδίσκην 
αυτού έν βάβδφ, καλ άποθάνη ύπδ τάς χείρας αύ
του, δίκην έκδικηθήσεται · έάν δέ διαβίωση ήμέραν 
μίαν ή δύο, ούκ έκδικηθήσεται. Τδ γάρ άργύριον αύ
τοΰ έστιν. 

"Ο μή συμπεριφερόμενος τφ εαυτού οίχφ κληρο
νομήσει άνεμους. 

Μή ίσθι ώς λέων έν τή οικία σου, χαλ φαντασιοχο-
πών έν τοίς οίχέταις σου, χαλ ταπεινών τούς ύποχει-

D ρίους σου. 
Έάν χακώσης τδν παίδά σου, και άπά(*ας άποδρ$, 

έν ποία όδψ ζητήσεις αυτόν; 
Αδίκους [/. αδίκως] καταδουλωσάμενος δ πατήρ 

άφήκέ σοι δούλον, δος αύτφ τήν ελευθερία ν, κάκείνφ 
κουφοτίραν ποιήσεις τήν βάσανον, καλ σεαυτψ ττ,ν 
άληθινήν έλευθερίαν παρασκευάσεις. 

ΑΟΓΟΣ ΚΓ. 
Περϊ δούΛων χρηστών. 

θυμον άνδρδ: πραΟνει θεράπων φρόνιμος. 
Ο Ικέτης νοήμων κρατήσει δεσποτών αφρόνων· 

Οίκέτου σοφού εύοδοι έσονται πράξεις, κσ\ κατ* 
ευθυνθήσονται αί οδοί αυτού. 

Οίκέτης σοφδς ηδύς δεσπότη. 
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Οΐκέται σοφολ ίδίου; δέσποτας δανείσουσιν. 
Γλυκύς δ δ π νος τοΰ δούλου, είτε ολίγον, εΓτε και 

πολύ φάγεται. 
Μή κάκωσης οΙκέτην έργαζόμενον έν άληθεία. 

ΟΙκέτην συνετδν άγαπάτω σου ή ψυχή, καλ μή 
στέρησης αδτδν ελευθερίας* 

Οίκέτη συνετψ ελεύθεροι υπουργήσουσ*. 
01 δούλοι, αγαπάτε τους χατά σάρχσ χυρίους υμών, 

μετά φόβου χαλ τρόμου, έν άπλότητι καρδίας υμών, 
φοβούμενοι τδν Κύριον, καί μή κατ* όφθαλμοδου-
λείαν, ώς άνθρωπάρεσκοι, άλλ* ώς δούλοι Χριστού, 
ποιουντες τδ θέλημα τοΰ βεοΰ έχ ψυχής, μετ' εύ-
νοίας, δούλεύοντες τφ Κυρίφ χαλ ούχ άνθρώποις, 
είδότες δτε έκαστος β ποιήσει άγαθδν, τοΰτο κο-
μιείται παρά Κυρίου, εΓτε δούλος, εΓτε ελεύθερος. 

ΟΙ δούλοι, υπακούετε τοίς χατά σάρχα χυρίοις, μή 
έν όφθαλμοδουλείαις, ώς άνθρωπάρεσκοι, άλλ' έν 
άπλότητι χαρδίας, φοβούμενοι τδν Κύριον * χαλ δ έάν 
ποιήτε, έκ ψυχής εργάζεσθε, ώς τφ Κυρίφ και ουκ 
άνΟρώποις, είδότες δτι παρά Κυρίου λήψεσθε τήν 
άντίδοσιν τής χληρονομίας υμών. 

ΟΙ οίκέται, ύποτασσόμενοι έν παντλ φόβω τοίς 
βεσπόταις, ού μόνον τοίς άγαθοίς και έπιεικέσιν, 
άλλά καλ τοίς σκολιοίς. Τοΰτο γάρ χάρις παρά Θεφ, 
εί διά συνείδησιν αγαθή ν υποφέρει τις λύπας πά
σχων αδίκως. Ποίον γάρ χλέος, οί άμαρτάνοντες 
καλ κολαφιζόμενοι, υπομένετε; Άλλ' οί άγαθο-
ποιοΰντες καί πάσχοντες, υπομένετε, τούτο χάρις 
παρά Θεώ. # > 

Οέ δούλοι μή έράτωσαν άπδ τοΰ κοινού έλευθεροΰ-
σΟαι · άλλ* είς δόξαν Θεοΰ πλέον δουλευέτωσαν, ίνα 
κρείττονος ελευθερίας άπδ Θεού τύχωσιν. 

Οί δέ οίκέται, καί μάλιστα οί Θεού, 
Μή φευγέτωσαν εύνοείν τοίς δεσπόταις. 

Ελεύθερον κα\ δοΰλον ό τρόπος γράφει. 
Καϊ Χριστδς ώφθη δούλος, άλλ' ήλευθέρου. 

Γλυκεία δούλων άχοαίς δεσποτικών θαυμάτων 
διήγησις. 

Μέγιστον έγκώμιον οίκέτου μηδενδς ών άν προσ
τάξει δ οικοδεσπότης, όλιγωρείν, άόκνως δέ και φι
λοπονίας υπέρ δύναμιν πάντα σπουδάζειν αίσίφ γνώ-
prj χατορΟούν. 

ΛΟΓΟΣ ΚΔ'. 
Περί δούλων μοχθηρών. 

Ίδοΰσα "Αγαρ δτι έν γαστρλ έχει, ήτιμάσθη ή κυ
ρία αυτής ενώπιον αυτής. Είπε δέ Σά^όα προς 
Αβραάμ · Αδικούμαι έκ σοΰ. Έγώ δέδο>χα τήν 
πα-δίσκην μου είς τδν κόλπον σου · ίδούσα δε δτι έν 
γαττρλ έχει, ήτιμάσθην εναντίον αυτής. Κρινεί ό 
θ&ύς άνά μέσον έμοΰ χαί σοΰ. Είπε δέ αυτή Αβραάμ· 
Ίδου ή παιδίσκη σου έν ταϊς χερσί σου. Χρω αύτ?), 

P A T R O L . G R . C X X X V i . 

PAKS II. SERMO XXIV. lOfiG 
Α ServS sapientee dominos suos utiles fiibi reddmtt. 

Dnkis somnus eervi est, sive parum, sive mtihtim 
cibi fiiimpserit. 

Eccli. xxxm. ServunT siwcere opne facientem ne 
mala traciato. 

Prudcnlem servura ex animo diligito, nee eurt 
Kbertate fraudaio. 

Sagacf servo liberi minlslralmnt. 
Ephe$. vi . Servi, dominos vesiros secomlum car-

nem diligite, meluenles Dominum cuni limorc ei 
tremore in cordis vestri simpliciiaie; non qtrideui, 
ul qoi tanlum serviunt oculis domini, ut hominibws 
placealis, sed ut Christi servi faclente? volnnla-
tem Dei ex airiina, cum benevolentia Domino, rt 
non homioibue servienles ; scientes quod quisqua 

* bonf fecerit, id a Domino eum reportalurtim, aWe 
aerviis sit, sivc liber. 

Servi, obedile dominie vestris secundum carticm, 
non illis ad oculom servientes, quasi qni bomini-
bas velilie placere, sed simplici corde Dominum me 
laentes : et qtiidquid fcceriiis, 1d ex animo facien-
diim suscipila, tanquam Dominoet noa hominibus : 
illud non ignorantes fore, ut a Oommo recipiatU 
retanaeraitonem haereditatis vestrae. 

I Pttr. it. Servi, subjecli eslote In emni it~ 
more doiuinis vcsiris, non aolum boaia et clemen-
libtts, sed etiam imporiunis ; liocenim gratumasi 
Domino, siquig bona cooscienlia moleetiaa eidolo-
res patiatur immerito. Qnid enira habei «a rcs 

Q gloriac, ei proptcr peccata colaphis caesi paiitnini f 
Sed 61 boneste et sancte vivemea palimini el suf-
ferlis, hoc demum Deo eet graium. 

IgnatiL Servi noa qiucrant muudanam iiberlatem, 
aed poiius in 162 u e i gloriam serviant, ui oiclio" 
reuta Dumino consequanlur liberlaleni. 

Cuiti omnes, lum nmiaie Dci servi 
Elaborara debent at Doiuini beucvoleniiam 

tcoiisectcnlur. 
Liberum el aervmn inores ostenduni, 
Eleniin Christus visus cst scrvus, sed liberos 

uos Tecil. 
(Τάσο/όσε.) 

S. Chrytotl. Jucundum esl atiribun servorum, 
si qaid admirabile de domiuis narrelur. 

D Philonit. Maximum esl scrvi encoimum uihil 
eoram quae praescripseril ci dominus- contemnere, 
sed iropigreei induatrie supra vires diligcnler om-
nia curarc, ut bono coiibilio absotvat, ct recie 
admiaialret. 

SERM. XXIV [al. CXIX]. 
De servis improbis. 

Gen. xvi. Cum vidisset Agar sc prttgnanleai esse, 
probris ajlecii doininam sunm, ac pw sc conicin-
psit. Sara aulem apnd Abraliainnm querilnr sic : 
Injuria aflQcior abs te. Ego banc piullam iu sinuin 
luum collocavi; al posiquam se pr:rga.uitcin esae 
vidit, probrosa illi visa snm. Jadicct Ocas inter me 
ct te. Abrabamus autem : Ancilln, inqnii, sub (ua 

34 



1067 ΑΝΤΟΝΙΙ 
raanu est, tracta esm ut tlbi videbitur. Sara male 
coepit iractare, ita ut aufugeril a conapectu ejua. 

Prov. xxix. Servua durus et pertinax verbia non 
erudietur; naro elei inielligal, non lamen obedlei. 

Non conveniunt insipienu deliciae; et ai aervue 
magisiraiu fungatur, injuriose poleelata uletur. 

Prov. xxvi. Flagellum equo, atimulus askio * 
virga eervo ineipicati. 

EeelL xxxii. Pabula, virga, et onera aainum de-
<senl: eervura autein, panis, caatigatto, et opua. 

Cura ut servue opua faciat, ei requiem inxeuies: si 
remiserie manuro illi , quaeretlibertatem. 

Serro improboDa veretor latua ad eanguinem tun-
dere. 

Jugum el loram eerricem [duram] iiiflectent, ear-
Yuro aaiem maligaum tormeata eiqu&siiones. Ad opua 
facieadum compellito, ne flat destdioaus et igna-
voa:multa animvitia doctiitotium. In ea ergoopera 
appUcato eum, quat illi coaveniuut: qood si noa 
pareat, graviore* injiee iili compedes. 

TAtf/opt. Mali eniroservieeidominam arrtdealem 
[colara, 

Objurgantem antero et casttgantcm roaloia putnre. 
lllud eat propriuiu roalorum ae rvorum ul beroa 

8008 rejiciant, et domiais reaieiant, et liberoe con-
aervoa reddent. 

PhilonU. Nemo tam insamt, quaro qui, servus 1 © 3 
cumeit, dom&no advereaiur. 

Hermof. Nalura eniin aervi dominorum aimt 
inimici. 

M B L T S S J B 10«g 

Α ώς Αν σοι άρεστδν Καλ έχάχωσεν αυτήν Σά££α, 
χαι άπέδρα άπδ προσώπου αυτής. 

Λόγοις ού παιδευθήσεται οίχέτης σκληρός. Έάν 
γαρ και νοήση, Αλλ* ούχ δπακούσεται. 

Ού συμφέρει Αφ ρον ι τρυφή * και έάν οΐκέτης Αρξη, 
μεθ* ύβρεως δυναστεύει. 

Μάστιξ ίππφ, καλ χέντρον δνφ, ράβδος δε οΐχέτη 
Αφρονι. · 

Χορτάσματα και ^αβδος χαι φορτία δνω · Αρτος & 
καί παιδεία χαι Ιργον οίκέτη. 

Έργασαι έν παιδί, καιεύρήσεις άνάπαυσιν * άνες 
χεϊρα αύτφ, χαλ ζητήσει έλευβερίαν. 

01κ4τη πονηρφ μή αίσχυνθής πλευρά ν αίμάξαι. 

Ζυγδς χαλ ίμάς τράχηλον κάμψουσιν, οίχέτην 
Β χακούργον στρέβλαι χαλ βάσανοι. Έμβαλε αύ™ 

αίς έργασίαν, Ινα μή άργή · πολλήν γάρ κακίαν 

έδίδαξεν ή αργία. ΕΙς Ιργα χατάστησον αύτδν ώς 
πρέπει αύτφ * χαλ έάν μή πειθαρχώ, βαρύνον τας 
πέδας αύτου. 

Αούλου χαχοϋ γΑρ προσγελώντα μέν σέδειν * 

Τδν δεσπδτην πλήττοντα δ* ήγεϊσθαι κακόν. 
Δούλων υπάρχει χαχών άθετείν δεαποτείαν, χΛ 

έπανίστασθσι χυριδτητι, χαλ δμδδονλον έαυτοίς ποιεί-
σθαι τδ ελεύθερον. 

Ούδελς ούτω μέμηνεν, ώς δούλος ών ενάντιου σθαι 
δεσπότη. 

Φύσει γάρ έχθρδν τδ δοΰλον τοίς δεσπόταις. 

SERMO XXV \al. LX\]. 
De protit creditoribus. 

Exod. xxti, Si pecuniam muluaveris fratri tuo 
pauperi, qui apud le versatur, eum neque nrgebis, 
neque usuram ab eo exiges. 

Levit. xxv. Tecum vivet fralrer taus, necei dabis 
pecuniaai tuam ad uaaram, nec ut plus recipias 
dabU ei de alimenlia tuis. 

Deut. xxiu. Mutuum dato proximo tao, quantum 
ei opus est, nec gravate aut citm animi mcerore 
dabis; nam ob isiam causam forlunabit tibi Deua 
oginia opera tua. 

Non foeneraberis fratri tuo cibaria, aut aliud 
quidquam, quoil frairi luo muluayeris. 

Job xxxt. Syngrapbam quani babebam conlra 
qoempiam bumeris circumdalam tanquam coronam 
lcgebam, ei eam a me fraclam reddidi, nibii acci-
piene a debitore roeo. 

Ptal. xiv. Argenltim nan dedit foenori, et mu-
nera conlra innocenies non actepil: qui haec exer-
cet/ noa ronquassabttur ullo tempore. 

Vir bonus est is qui miserelur et commodat, 
disponil sermones BUOS in judicio. 

Justus misereiup et comroodac. 
Solomon. Creditorem simul et debitorem con-

corde viventes inspicit Oominus. 

ΑΟΓΟΣ KE> 
Uepi darstcrar χρηστών. 

Έάν άργύριον έχδανείσης τφ άδελφώ σου τω 
πένητι τφ παρά σολ, ούχ Ιση αύτφ κατεπείγων, ούχ 
έπιθήσεις έπ' αύτφ τόκον. 

ΖήσεταΙ δ αδελφός σου μετά σού. Τδ αργύριο ν σου 
ού δώσεις αύτφ έπλ τόκφ, χαλ έπλ πλεονασμφ ού 
δώσεις αύτφ τά βρω ματ ά σου. 

Αάνειον δανιείς τφ πλησίον σου, δσου έπιδέεται' 
καλ ού λυπηθήση τή καρδίφ σου δίδοντος σου αύτω · 
δτι διά |τδ (5 ή μα τούτο ευλογήσει σε Κύριος δ θεός 
σου έν πάσι τοίς Ιργοις σου. 

Ούκ έκτοκιείς τφ άδελφφ σου τόκον βρωμάτων, 
καλ τόκον παντδς πράγματος, ου έάν έκδανιής τφ 
άδελφφ σου. 

Συγγρ'αφήν ήν εΐχον κατά τίνος, έπ' ώμοις περι-
θέμενος, ώς στέφανον άνεγίνωσκον, ΧΛ\ ^ήξας αυ
τήν άπέδωκα, μηδέν παραλαβών παρά χρεωφειλ -̂
του μου. 

Τδ άργύριον αύτου ούκ έδωκε ν ϊτΧ τόκφ, χα\ 
δώρα έπ' άθώοις ούκ Ιλαβεν. Ό ποιών ταύτα ου 
σαλευθήσεται εις τδν αίώνα. 

Χρηστδς άνήρ δ οίκτείρων χαλ χιχρών · οικονο
μήσει τούς λόγους αύτου έν χρίσει. 

Δίκαιος οίκτείρει χαί κιχρά. 
Δανε(στού καλ χρεωφειλέτου άλλήλοις συνελθόν» 

των, έπισκοπήν αμφοτέρων ποιείται Κύριος. 



1ϋ69 LOCI COMMUNES. - I 
["Όστις] ένεχυρασμδν Οφείλοντας αποδώσει, καλ 

τδ άργύριον αύτοΰ έπλ τόκφ οΰ δώσει, καλ πλεο-
νασμδν ού λήψεται, δίκαιος οδτδς έστι, ζωή ζήσ?-
ται, λέγει Κύριος. 

Ό ποιών Ελεος δανιεί τφ πλησίον * καί δ έπ ισχύων 
τη χειρί αυτού τηρεί έντολας. 

Τφ αίτουντί σε δίδου, κα\ τδν θέλονταν άπδ σού 
δανείσασθαι μή άποστραφής. 

Έάν δανείζατε παρ" ών ελπίζετε άπολαβείν, ποία 
ύμίν χάρις έστί; καλ γάρ άμαρτωλολ αμαρτωλοί ς 
δανείζουσιν, ίνα άπολάβωσι τά ίσα. Πλην αγαπάτε 
τους εχθρούς υμών, κα\ άγαθοποιείτε, χαλ δανείζετε , 
μηδέν άπελπίζοντες, χα\ έσται ό μιαθδς υμών πολύς 
έν τοίς ούρανοίς. 

Μήτε τον θέλοντα δανείαασθαι αποστροφής, χαλ 
τδ άργύριον σου ού δώσεις έπί τόχφ * ίνα έκ Πα
λαιές χαί Νέας Διαθήκης τά συμφέροντα διδαχθής, 
μετά αγαθής ελπίδος πρδς βεδν άπίης, έχεί τους τ ό 
κους τών αγαθών γων άποληψόμενος. 

ΕΙ βουλχι τδν Χριστδν έχειν φίλον διηνεκώς, πολ-
*ών αύτδν κατάστησον χρεώστην. Ουδέ γάρ ούτω χαί* 
οει δανειστής όφειλέτας έχων · και οΓς μέν μηδέν 
οφείλει, τούτους και αποφεύγει* οίς δέ οφείλει, τού
τοις χαι επιτρέχει, 

ΛΟΓΟΣ Κ<7'. 
Περϊ δανειστών μοχθηρών. 

Πρτ5?εχε σεαυτφ, μή γένηται 0ήμα χρυπτδν άνο
μη μα έν τή καρδία σου, λέγον · Εγγίζει τδ έτος τδ 
έβόομον τής αφέσεως. Καλ πονη ρε ύ σεται ό οφθαλ
μός σου τφ άδελφφ σου τφ έπιδεομένφ, καλ ού δφς 
αύτψ, χαλ βοήσεται χατά σοΰ πρδς Κύριον, καλ 
Ισται σοι αμαρτία μεγάλη. 

Πλούτος αδίκως συναγόμενος έξεμηθήσεται. 
Πληθύνων τδν πλούτον αύτοΰ μετά τόκων καλ 

πλεονασμών, τφ έλεοΰντι πτωχούς συνάγει αυτόν. 

*ϊ"παρξις έπισπουδαζομένη μετά ανομίας έλάσ-
σι»>ν γίνεται. 

Δάσις άφρονος ού λυσιτελήσει σοι λαβόντι. 01 γάρ 
δφΟαλμολ αύτοΰ άνθ* ένδς είς τδ λαβείν πολλά * ολίγα 
δώσει, χαλ πολλά όνειδίσει* και ανοίξει τδ στόμα 
αύτοΰ ώς κήρυξ. Σήμερον δανιεί, καλ αύριον απαι
τεί . Μισητδς Κυρίφ καλ άνθρώποις δ τοιούτος. 

Έξελθών δέ δ δούλος εκείνος, ευ ρε ν ένα τών συν-
δούλων αύτοΰ, δς ώφειλεν αύτφ έκατδν δηνάρια * κα\ 
χρατήσας αύτδν, Επνιγε λέγων Άπόδος δ τι όφε:· 
λαις, κα\ τά έξης. 

Έάν χρεωφειλέτην λάβης προσπίπτοντα, πάσαν 
συγγραφήν άδ:χον διάσπασον * μνήσθητι τών μυ
ρ ί ω ν ταλάντων, ών σοι Χριστδς έδωρήσατο, καί μή 
γένγ] πράκτωρ πικρδς τού έλάττονος χρέους. 

Τ ψ δντι υπερβολή ν άπανθρωπίας Εχει τδν μέν τών 
σ»'^γκαίων ένδεώς Εχοντα ζητεί ν είς παραμυθίαν 
«ο^ βίου, τδν δέ μή άρκείσθαι τφ κεφαλαίω, άλλ' 
i ^ i ^ o i i / έκ τών συμφορών τοΰ πένητος προσόδους 
άοχυτφ χαλ εύπορίας προσάγειν. 

(1) ld « ί , noTarum tabnlarum, 

R S n. s E i n t o x x v i . ' 1070 
Ezech. vn, xvni. Qui debitoris pignus reddiderit, 

et argenlum suum foenori non dederit, nibilque 
nlira eortem receporit, is vir bonus est, ait Do-
miniis, ct quaai diutissime vivet. 

EcetL xxix. Qui misericordiam impertit, pro-
ximo mutiiiim dabit: el qui manu sua corroborai, 
pracepla serval. 

Luc. vi. Petenii abs te dalo; et ab eo qai vult 
abs ie routnam sumere, ne avertaris. 

Si muiuum dalis a quibus speratis voe recep-
tnros, qnas vobis gratia est?eteniin scelerosi mn-
tuum danl sce!eros*s, ut paria sibi referanLur : inio 
vero diligite inimicos vcstros, ac bcnefaeiie, mu-
liiQinquc dale niliil inde sperantes, et eril mcrccs 
vestra in ooelis copiosa. 

S. Batilii. Neque volenlem abs le matuum su · 
mere repelliio, nec argentum Inum des foenori ut 
cx Veteri et Novo Testamento quse utilia sm t 
dts&is, bonaque spe acccdas ad Deum, ubi usuras 
bonomm operum receplurus es. 

Si vis Chrislum roniinenter amicam et favenlexi 
reliiure, multarum 164 rerum efficito illum de-
bitorem; ncqne eniin tant gaudct foencrator debU 
toribes ; el qaibns niliil debet, eos refagil, qarbas 
aurem debel, ad bos acturriL 

SERMOXXVI [al. LX1I1]. 
De avari* tt improbi* erediloribn$. 

Deuf.flavaiidum libi esl,neqiiidocculteinipiiite \* 
animo volutes isu raitone, qna dicas sepiiiuum 
annum appropinqttare eondonalionis (i), aique ob 
eam cansam sis iaiquior fraln luu egcali, nec des ei 
quidquam; ille clainabii ad Domiaum, peccaXum 
aatein tuum maguum erit. 

Job xx. DivUica injuria coacertaUQ evomeniar. 
Salom. xxviu.Qui amplilicat ree suasusuris el 

pracler aortem aceeasioniboj, is iinpertienU roi-
gcricordiam pauperibna eas coacervat. 

0$εω. Diviti;c per injuriam camparalttmiaueiiUir 

Si qttid largitus sit iniipiens, ιιοιι prodcril ei qui 
acceperit; oculi euim ipsius erunt pro nno, <ul 
niulla accipiat; pauca dabit, ct mulla exprobrabii; 
el sic apericl os sniiin, qiicmadinodum praeco aolet. 
Hodie nuituum dabil, et cras reposcel: isliusmodi 
qu! osl, litm Deo lum bominibus odiosus esl. 

Matth. Egreasus aulem servus ille iavcnii unum 
ex conservis suis, qui centnm denarios debebai, 
apprehcnsumque euin urgebat, ac dicebal : Reddt 
qood delvs, et qurc deinceps. 

Theologi. Si dehiiorem deprehenderis suppliccm, 
lolam syngrapham iniquain diecerpito; recordare 
deccni millia talenlorum, quae libi Cbristus con-
donavii; ncc sis acerbus exaclor debiti mirioris. 

S. Basilii. Extrema) profecio ir.bumanitalis est 
subeidiaviucquaerere ab eo cui necessaria desinl, ilii 
vero sortem aon salis esse, sed ex calamhatibua 
pauperis reditus copias sibi parara cogiiare. 



10Τ1 
Foenus, ul 

iuhialum est, nec aliunde : vel fortassc dicilur foe-
nus propier trisliiiasctdolores quibus aflici solent 
animi eorum qui muiuanlur a foeneraioribus : 
utpnim dolor parienli, sic dies cerlus obaeralo in-
cidil. Foenus cumulalum foenore, ex improbisparen-
tibus improbi liberi. Foenorum fctus viperarum 
prolcs recie dici possuru ; narraat auiem viperas, 
erosa matris alvo, in lucem edi, el foenora devoralis 
debilorum domibus procreantnr. 

ΑΝΤΟΝΙΙ MELISS.E ' 1073 
opinor, a muliiplici fela mali no- Α Τόκος, οίμαι, διά τήν πολυγονίαν τοΰ χαχοΰ 

προσηγόρειται · πόθεν άλλοθεν; ή τάχα τόκος λέγε
ται διά τάς όδύνας κα\ λύπας άς έμποιεΐν ταίς ψο-
χαϊς τών δανεισαμένων πέφυκεν. "Ωσπερ γάρήώδλ; 
τή τικτούση, οΟτως προθεσμία τφ ύπόχρεφ παρί
σταται. Τόκος έπι τόκφ, πονηρών γονέων πονηρδν 
Ιγγυον έγγονον}. Ταύτα λεγέσθω γεννήματα 
έχιδνών, τά τών τόκων αποκυήματα. Τάς άχίδνας 
φασλ, τάς γαστέρας τής μητρδς διεσθιούσα;, τίκτε-
σθαΓ καλ οί τόκοι, τους οίκους τών όφειλόντων έχφα-
γόντες, άπογεννώνται. 

"Α λαμβάνεις, μισανθρωπίας υπερβολή ν ούδεμίαν 
απολείπει· 'Απδ συμφορών κερδαίνεις, άπδ δακρύων 
άργυρολογείς, τδν γυμνδν άγχεις, τδν λιμώττοντα 
τύπτεις. "Ελεος ούδαμοΰ, έννοια τής συγγενείας τοΰ 

ία. 

Qua? exigis omne inbumaniialis genus superanl: 
ex incommodis allatius 1 6 5 l l i a paras commoda, 
exlacrymis argentum colligis, nudum jugulas, esu-
ricotem verberas : nulla usquam roisericordia csi, 
neque cognationis ejus qui premitur recordatio * πάσχοντος ούδχμί< 
ulla. 

Agricola cum semel spicam sominis recfporit, 
ilerum sub radice scrulari non solei; lu vero ei fru-
cius habes, neclibi unquain ROTS diminuilur. Incer-
lum esl cui coacerves; certua est qui foenoribus pres-
eus lacrymalur, at qui fruilarus sit isto modo com-
paraiis opibus ambiguum est 

€aites 91 quid acceperint cicurantur : at faene-
ralor accipiens, otiam irritalur ; non enim desinit 
latrare, ac plus plusqoe inquirere. Si juras, non 
credit : quaeintus euut, ecrutalur, in contractibus 
multura operee poait; gt e domuncula prodeas, 
trahil ad se et acindit •eatiroenta : sin auiem te 
ipeeaccuitaveris, aslat in reslibulo et ostium pul- C έφέστηκε τ?5 α υ λ α ί α χ Λ θ υ ρ ™ ρ ο υ σ - ί ϊ . 
sat. 

S. Chrytott. CuminvenerintdebUores suoe, quasi 
pradam nacii alc laaiaatur, ac oinnia faciant ut 
lotum repetant. Quod ei minus id possunt propler 
eoruro qni debent inopiam, iram pocuniae causa in-
flammaiam in ttrumnosorum corpus exerceni, con-
lumeliose flagrie caedentes, et verberaates, el mille 
aliia incommodis aflicienles. 

*0 γεωργδς τδν στίχυν λαβών του σπέρματος, 
πάλιν ύπδ τήν pίζαν ούκ έρευνφ · σύ δέ καλ τους 
καρπούς έχεις, καί ούκ άφίστασαι τών αρχαίων. 
"Αδηλον τίνι συνάγεις. Ό μέν δακρύων έπλ τοίςτί-
κοις πρόδηλος * δ δέ άπολαύειν μέλλων τής άπδ τού
των περιουσίας αμφίβολος." 

Κύνες λαβόντες ήμεροΰνται· δ δέ δανειστής λαμ
βάνων προσερεθίζεται. Ού γάρ παύεται ύλακτών, 
κα\ τδ πλέον επιζητών. Έάν όμνυες , άπιστεί· 
έρευνα τά ένδον · τά συναλλάγματα σου πολυπραγ-
μονεί. Έάν προίης τού δωματίου, έλκει πρδς έαυ
τδν καλ κατασύρει. Έάν δέ έαυτδν χατακρύψης, 

SERMO XXVII [al. LX]. 
Ue ii$ qui muiuantur et quod trquum est credito-

ribus gratot ene. 
Salomon. Prudenii» est cognoscere a quo profi-

ciscalurgralia (id esl, gratuilum beneficium). 
Sirach. Graiiambomiaum tanquam pupillam ocu- ^ 

li conservalo. 
Qai graiiam reddit, fulurorum meniinil,et icmpo-

re suaB talamilatis inveniet siabilioientum. 

S. Basilii. Qni de aobis bene meriii sunt, iis 
omncm bcaevolentiam prseslare dcbemas. 

Tlieologi. Rcddamus igilur cum foenore debhurn 
ai modo lantum poastdere videamur. 

Philonis. Nibil est quod iaciUus benevoleotiam 
conciliare poesit, quam ipsa beneliciorum grata 
commenioratio. 

SERMO XXVIII [al. LXI]. 
De ingratu cum mutuum aumpserini» 

David. Mutualur improbus, nec unquaiu reddit. 

Έπειδάν εύρωσι τούς οφείλοντας οί άνθρωποι, 
ώσπερ θήραμα εύρόντες, ούτως γεγήθασι, καλ πάντα 
ποιοΰσιν δπως τδ πάν άπαιτήσωσι · κάν μή δυνη-
θώσι διά τήν πενίαν τών όφειλόντων, τήν υπέρ τών 
χρημάτων όργήν είς τδ ταλαίπωρον τών άθλιων 
σώμα, αίκιζόμενοι καλ τύπτοντες καλ μυρία αύτοίς 
διατιθέμενοι κακά, έναφιάσιν. 

ΛΟΓΟΣ ΚΖ'. 
Π8μ\ δανειζομένων* χαϊ δτι χρή ενγνωμονείντοΊς 

χυριοχρέοις. 
Φρονήσεως τδ είδέναι τίνος ή χάρις. 

Χάριν άνθρωπου ώς κόρην οφθαλμού συντήρηβον. 

βΟ άνταποδιδούς χάριτας, μέμνηται είς τά μτι 
ταύτα ' καλ έν καιρφ πτώσεως αύτοΰ εύρήσει στή
ριγμα. 

Τοϊς εύεργέταις πάσαν εύνοιαν έκπληροΰν ό>ί-
λομεν. 

Άποδώσωμεν τοίνυν σύν τόκφ τδ χρέος, άν έρα 
τοσούτον εύποροΰντες φανώμεν. 

Ουδέν ούτως εύάγωγονείς εύνοιαν, ώς ή τών ευερ
γετημάτων ευφημία. 

ΛΟΓΟΣ ΚΗ'. 
Περϊ δανειζομένων χαλ άγνωμβνούντωτ. 

Δανείζεται δ άμαρτωλδς, καλ ούκ αποτίσει. 
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Μ ή Εστω ή χείρ σου εκτεταμένη (Ες τδ λαβείν, 

καλ έν τφ άποδιδόναι συνεσταλμένη· 
Πολλοί ώς εύρημα ένόμισαν δάνος, καλ παρέσχον 

κόπους τοΤς βοηθήσασιν αύτοίς. 

"Αχρηστος έν διάνο (α εγκαταλείψει (5υσάμενον. 

Μή μόνον λαμβάνοντα σεαυτδν νόει, άλλά καλ 
όπαιτούμενον. Τί πολυπλόκω θηρίφ έαυτδν παρα-
ζευγνύεις; 

Ό τόκοις έαυτδν δπεύθυνον καταστήσας, ών τήν 
κτησιν ούχ υφίσταται, δούλε ί αν αΰθαίρετον έδέζατο 
διά βίο ο. 

Όρώμεν ουχί τους τών αναγκαίων ενδεείς ερχό
μενους έπι τδ δάνειονούδέ γάρ Εχουσι τους πιστεύον
τας * άλλά δανείζονται άνθρωποι δα πάν αι ς άνει-
μέναις, καλ πολυτελείαις άκαρποι; εαυτούς έπιδι-
δόντες. 

ΕΤδον έγώ έλεεινδν Θέαμα, παίδας ελευθέρους 
ΰπάρ χρεών πατρικών έλκομένους είς τδ πρατή
ριου. 

Ού νύκτες τφ χρεώστη άνάπαυσιν φ έ ρου σιν, ούχ 
ήμ*ρα φαιδρά, ούχ ήλιος τερπνδς, άλλά δυσχεραίνει 
τδν βίον, μισεί τάς ημέρας πρδς τήν προθεσμίαν 
έπειγομένας, φοβείται τούς μήνας ώς τόκων, πατέ
ρας. Κάν καθεύδη, ένύπνιον βλέπει τδν δανειστή ν, 
καχδν δναρ τ$ κεφαλή παριστάμενον * κάν γρηγορξ, 
Εννοια αύτφ κα\ φροντλς ό τόκος έστί. 

Τοιούτον ή είς τούς άχαρίστους χάρις. 'Αντ\ γάρ 
ών ώφελήθησαν, παρέχουσι τάς μέγιστα; ζημίας 
τοίς ευεργέτησασιν. 

ΑΟΓΟΣ ΚΘ'. 
Περϊ έκμισθονμένων, ήτοι κνριέργων χρηστών, 

καϊ μισθίων χρηστών. 
Είπε Λαβαν τφ Ιακώβ* "Οτι γάρ αδελφός μου εΐ 

σύ, ού δουλεύσεις μοι δωρεάν* άνάγγειλόν μοι δ τι 
σου δ μισθός έστι. 

Ού χοιμηθήσεται δ μισθός τού μισθωτού παρά σολ 
έως πρωί. 

Ούκ άπαδικήσεις μισθδν πένητος καλ ενδεούς έκ 
τών αδελφών σου, ή έκ τών προσηλύτων, τών έν ταις 
πόλεσί σου. Αύθημερδν αποδώσεις τδν μισθδν αυτού. 
01 χ έπιδύσεται ό ήλιος έπ' αύτφ, δτι πένης έστ\, 
χαλ έπ' αύτφ Εχει τήν ελπίδα. 

Μη κάκωσης οίκετην έργαζόμενον έν άληθεία, 
μηδέ μίσθιον δίδοντα τήν ψυχήν αυτού. 

Τφ έργαζομένφ δ μισθδς ού λογίζεται κατά χάριν, 
άλλά χατά όφείλημα. 

ΛΟΓΟΣ Λ'. 
Περϊ έκμισθονμένων ι ήτοι κνριέργων πονηρών. 

Μή χαταβοήσηται κατά σου δ μίσθιο; πρδς Κύ-
«:ον, χαλ Εσται έν σοί αμαρτία. 

Έπικατάρατος ό υστερών μισθδν μισθωτού · και 
έ,ρεί πας δ λαδ:, Γένοιτο, γένοιτο. 
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Α Eccli. ιν. Νβ sil mantts ma- ad accipieiiduropnr-

recia, et ad reddenduai contracla. 
Ib. xxix. MuUi mutuutn quasi inventnm aesti-

mant, exbibenique mofcstias eis qui ipsis aubve— 
iierinl. 

166 Stullns el ingralus eum a qtio ftierit ali-
quando Iiberaius, deseret. 

Non solum esi cogilandom tibi esse accipien- -
dum, sed etiam reddcnduni, cum repeieiur quod 
acceperis; curtc cum beslia nodoga conjiingis? 

Qut se fcenoribt» snbjecium reddit, quorum 
poRsessionem non lenet, volunlariaui perpetuam-
qne suscipit serviluietn. 

Non videntiia eos quibtis necessaria desunl ad 
roulunm sumendum acccdere; noa eaim babent 

^ qui ipsie credant; sed ii soli ihutuaniur, qui 
sumplibus profasis et laxui infroctuoso se dedide-
rnnt. 

Reni roiserabilem gpectavi, liberos homines, 
quorum pairimonia cssenl obseraia, qur trabcban-
lur ut vgnirent. 

S. Basilii. Non nocles dcbilori quietem affe-
ruat, non dies ei jucunda, non sol dclecians ; sed 
per omnem viiam in Iristitia versalur : dies odit, 
qui ad prsescriplum lempus properanl; mensea 
formidat, quasi usurarum geniiores; si dormieril, 
in somnis videt foeneraiorem capiii imminealem, 
infauslum somnium; sin vigilarit, cogiiatio ei 
aollicitudo de usuris csi. 

G Tale quiddam in ingraios eflicit beneficii graiia ; 
pro iis eniai beneliciis quibus adjuti sunl, multis-
daronie afficiunt de se beae meriios. 

SERMO XXIX [al. CXX]. 
De merudc eonducenlibus, seu operariorwn dominis 

probit. 
Gen. xxix. Dixii Labamis Jacobo : Quandoqui-

dero ineus fraler ee, mibi graits non servies; 
declara mihi, qnam mercedem posiulaa? 

Levit. xix. Non pernoctabti mereenartt mercea-
apud le usque in cmtinum. 

Non fraudabis pauperem sua mercede', nee 
egenlem ex frairibus tuis aut advenis, qui versan-
lur in iuis civitatibue; eo ipso die mercedem reddes, 

D nec occidet sol super ea; pauper enim est et ia. 
ea ipsa spem babel. 

Eccli. VH. Servum opu3 vere ftcicnlem ne male 
traclaio, ncc merccnarium qtii dai animaui snain. 

Rom. iv. Opns facienti mecces noit beneiicii, 
scd debili loco aesliinalur. 

SERMO XXX [ai. CXXI}. 
De mercede οοηάηοεηΜη** teu operariorum dominis 

improbis. 
Levit. xix. Vide ne merceuarius tuus clamct nd 

Dominum conlra te, et pcccaiunr in te sit. 
Deut. xxvn, Exsecralus sit, qui mcrceiKirioiti 

167 niercede fraudavcrit. et dicafr cunclus pr> 
pufus, Fiat, fiau 
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Job. Tenues aine cibo et mercede 

prorum coluerunt. 
Jerem. Qui aedificat domum suatn non cum justi-

tia, el coenacula eua noa cum judicio, opcrarios 
exproximis suis graluito auinil, nec tnercedei» 
Hlis debilam Iribuil. 

Sirach xxxiv. Sangainarivs est (vel sangtiinb 
eflusor) qui mercenariuin roercede privat. 

Matlh. χ ; 1 Cor. ix. Dignus fext operarias mer-
ceda aua. 

Bovi frnmenla lerenti oa ne obturalo ; digntie 
esl operarius cibo euo. * 

Jac. v. En merces operariorum, qiti mesaueruul 
agros ve&iros, quae a vobis retcnla esl clainai, el 
claiuores luessoruai ad aures Doroini exerciiuum 
pervenernnl. 

SIIRMO XXXI [a/. IXJ. 
De virii boni» et probii. 

Λτιι»ι. xx. Suos Domimia cogaoscil, vi aamtosad 
ac advocabtl. 

Deut. xvi. Qui diligitur a ttoruino, fldciiicr in la-
•ernaculo suo eril, omneqiie lempus artalis ipsins 
hens ei gloriostitn reddet. 

/ Reg. xvi. Surge, inquit Dominus Samueli, 
r I uoge Davidem, qnia hic est vir probiis. 

I*$af. xxxvi. Jusii tcrr* hseredilaleiii conscquen-
ivc, tii \n mulla pace deliciabuntur. 

lbid. Cum aemx sim, juvenis fui, noc vidi 
}n lum rierelictum, nec semcn ipsius p:«nem uicn-
iteans. 

Salos jugirrum a Doroino esl, cl eormn propu-
guaior esl in rebus adversis. 

FainiUa Sntegroruin virorum beata eril, gloria 
t dtviiue in domo illorum. 

Vox exsuhaiionia ct salmis in labernacalis jn-
snrum. 

Sotoman. Famc justos Donimus uun mcabii. 
Ex ore jaati graiia» Oauut. 
Viac juslorum aiiuililer ul lux apleiideut. 
Vir boaua, filioa liliorum iu baredilatt aua 

eern^l. 
Acccptui auut Do nioo vue juslorum, et prapler 

fpsos eliam inimici liunl aiuici. 
Yir probus ul leo confidii. 
Moderali erutit incolae lerrae, et inuocenies iaea ^ 

relinqueiuiir : quia recti qai stinl, lerram pro haere-
dilate possidebual, et eancli iu ea relinquenlur. 

Ex bominum proborum labiis gratiae slillabuiii. 
Jusiiiia reclorum recte vias secai. 
Domus jiistorum beaiae stmt. 
Juslorum radices non exslirpabualur. 
168 Q u i aspicil moMiter, misericof diain conse-

qaeiur. 
Qui slne eujusquain reprebensione in jusliiia 

vcrsatur, liberoa relinqaei beaios. 
Proboruin beiilia eei jusu ownia facare. 
Oum. Viro bonu poauil ia coaspecui sapicaliam, 

< ognitioaem et l&litiam. 
Quia sapiens esl, ei haee intelligci? am sagnx, 
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vineas \m- Α Αδύνατοι αμπελώνας Ασεβών ΑσιτΛ χα\ άμισ ι̂ 

εΙργάσανχο. 
Ό οίχοδομών τδν οίχον αυτού ού μετά δικαιοσύνη ·, 

χαι τά υ π ε ρ ώ α αυτού ούχ έν χρίματι, παρά τών 
πλησίον έργάται δωρεάν, χαί τδν αύτδν μισθδν αυ
τών ού μή άποδφ αύτοΐς. 

Έκχίων αΓμα δ αποστερώ ν μισθδν μισθωτού. 

"Αξιος δ εργάτης του μισθού αυτού. 

Ού φιμώσεις βούν άλοώντα, χαι Αξιος δ εργάτης 
τής τροφής αυτού έστι. 

Ιδού δ μισθδς τών εργατών άμησάντων τάς χώρας 
υμών, δ άπεστερημένος άφ* δμών κράζει' χαι α( 
βοαΐ τών θερισάντων είς τά ώτα Κυρίου Σαδαώθ 
είσεληλύθασιν. 

ΑΟΓΟΣ ΑΛ'. 
Πβρϊ xαJώr καϊ άγαθωτ άτδρωτ. 

"Εγνω δ βεδς τους δντας αύτου, και τους Αγίοος 
προσηγάγετο πρδς έαυτδν. 

Έγαπημένος ύπδ Κυρίου κατασκηνώσει πεποι
θώς, και δ βεδς δοξάσει έπ' αύτφ πάσας τάς ήμε
ρος. 

Είπε Κύριος πρδς Σαμουήλ · Ανάστα χαι χρί-
σον τδν Δαυίδ, δτι ούτος άγαθδς. 

Αίκαιοι κληρονομήσουσι γήν, χαι χατατρυφήτου-
σιν έπ\ πλήθει εΕρήνης. 

Νεώτερος έγενδμην, χα\ γάρ έγήρασα, κα\ ούχ 
ειδον δίκαιον έγκαταλελειμμένον, ουδέ τδ σπέρμα 

C αύτου ζητούν άρτους. 
Σωτηρία τών δικαίων παρά Κυρίφ, χα\ υπερασπι

στής αυτών έστιν έν καιρώ θλίψεως. 
Γενεά ευθέων εύλογηθήσεται, δόξα χα\ πλούτος 

έν τω οίκψ αυτών. 
Φωνή άγαλλιάσεως χαλ σωτηρίας έν βχηναΐς δι

χαίων. 
Ού λιμοκτονήσει Κύριος ψυχήν διχαίαν. 
Στόμα δικαίου αποστάζει χάριτας. 
Αί δδολ τών δικαίων ομοίως φωτλ λάμπουσιν. 
Άγαθδς άνήρ κληρονομήσει υίους υίών. 

Αεκταλ παρά Κυρίου δδολ ανθρώπων δικαίων* διά 
δέ αυτών και ύ έχθροι φίλοι γίνονται. 

Δίκαιος ώσπερ λέων πέποιθεν. 
Χρηστολ έσονται οΐκήτορες γής · Ακακοι δλ ύπο-

λειφθήσονται έν αυτή · δτι ευθείς κληρονομήσουσι 
γήν, κα\ δσιοι ύπολειφθήσονται έν αυτή. 

Χείλη ανθρώπων δικαίων άποστάζουσι χάρ'.̂ α. 
Δικαιοσύνη ορθών ανδρών όρθοτομεί οδούς. 
Οίκοι δικαίων ευλογούνται. 
Αί (Ηζαι τών δικαίων ούκ έξαρθήσονται. 
Ό βλέπων λεία έλεηθήσεται. 

"Ος Αναστρέφεται Αμωμος έν δικαιοσύνη, μάκα
ρ ίους τους παίδας καταλείψει. 

Ευφροσύνη δικαίων ποιείν χρίματα. 
Τφ άνθρώπφ τφ άγαθφ έδωκε σοφίαν πρδ προσ

ώπου αυτού, καλ γνώσιν χα\ εύφροσύνην. 
Τίς σοφδς, χαλ συ νήσε ι ταύτα; ή συνε;δς, κχ: 
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έπιγνώσεται αυτά; διότι βύθείαι αί όδολ Κυρίου, χαί ^ et tuec agnoscel? qnod reclasunl Domiiii via, quaa 
δίκαιοι πορεύοονται έν αύταίς· 

Δίκαιοι είς τδν αΙώνα ζώσι, καλ έν Κυρίφ δ μι-
σθδς αυτών, καλ ή φροντλς αυτών, παρά Ύψίστφ. 
Διά τούτο λήψονται τδ βασίλειον τής ευπρεπείας, 
κα\ τδ διάδημα του κάλλους έκ χαιρ6ς Κυρίου* οτι 
τ{) δεξιοί αυτού σκεπάσει αυτούς, χαλ τψ βραχίονι 
ύπερασπιεϊ αυτών. 

Δίκαιος έάν φθάση τελευτήσαι, έν αναπαύσει 
έσται. 

Χάρις καλ έλεος έν τοΤς έχλεχτοές αυτού, καλ επι
σκοπή έν τοίς όσίοις αύτου. 

Αγαθά τοις άγαθοίς έκτισται άπ' αρχής, ούτω 
τοίς άμαρτωλοίς κακά. 

Ό άγαθδς Ανθρωπος έκ τού αγαθού θησαυρού 
της καρδίας αύτου προφέρει αγαθά. 

Δικαίω νόμος ού κείται· 
νΟ άγαθδς αγαθών έστι παρεκτικός. 
"Ράβδος δικαίου κρείσσων ή τιμή κακού. 

Οί γάρ άριστοι και ξείνοις τελέδουσι προ ση νέες. 

Του γάρ αγαθού καλ τδ τραχύ προσηνές διά -τήν 
ώφέλειαν * τού δέ πονηρού και τδ χρηστδν Οποπτον 
δ:ά τδ κακόηθες. 

Ουδείς άγαθδς, εί μή μόνος δ θεός * τδ άκρως 
άγαθδν, φηα\, μόνου θεού. 

Τδν πνευματικδν καλ άπονη ρον είναι δεί απλούν 
καλ άδολον, καθάπερ δ Χριστός φησιν c Εάν μή 
στραφήτε, και γένησθε ώς τά παιδία, ού μή είσέλ-
θητε είς τήν βασιλείαν τών ουρανών, ι 

'Αελ μέν ούν χρή θαυμάζειν τήν Ισχύν τών μετ-
ιόντων τήν άρετήν, μάλιστα δέ δταν πολλών αυτήν 
άπολιπόντων, εύρεθώσί τίνες αυτής άντεχόμενοι. 

Ό τή φύσει άγαθδς καλ αγαθών πάντων παρεκτι-
κδς γίνεται. 

"Ώσπερ τά ευώδη τών αρωμάτων τής Ιδίας εύ-
πνοίας τδν παρακείμενον αέρα πλήρη ποιεί, ούτως 
άνδρδς άγαθου παρουσία τους πέλας όνίνησιν» 

"Ιδιον παντδς αγαθού τδ ώφελείν. 

"Εστω (έσται) που πάντως γνωριμώτατος δ φιλά· 
ρετος, καί αρίστων επιτηδευμάτων άποτελεστής, 

probi ingredieiUur. 
Sap. Viri boni viveat «lernum, qaoruai mercea 

in Domiao esi, et euca apud celsissiimwn, ob quaov 
causam regnum decoruia adipisaentur, el pulcherri-
mum diadema manibus Domint eis iinponetar, quia< 
dexiera aua teget eos, et bracbio suo defendet. 

Juslaa 8i ex bac vila deceaaeril, ia requie fula-
rus eai. 

Gratia ei misericordia in eleciia ejus, ei vieiiatia-
in saaclis cjus. 

Ecclu xxxix. Ut bona bonia a principio paraia^ 
eunt, eic tnala inalis. 

Luc. τι. Qui bonue eat ex bono eordis &ui ibt> 
3 sauro bona promit. 

Tim. i . Juslo nulla lex imposita est. 
S. Basilii. Bonus bonorum eel largitor. 
Theologi. Yirga boni viri nielior est, quam inal^ 

laudatio. 
Optimi eafim extemia eliara aunt leaes ei bo-

mani. 
Boni rnim viri vel asperiiae lenis est, propter 

uliliialcm, qnam continel: mali autem etiara beni-
gnitne suspecla proptar moram itnprobrtatem. 

Niillus bontis nisi solus Deas; Iiis verbis qaotfc 
summc boiium est asseritar Dei solius ee«e. 

S. Clnysosl. Spirilaalia ontni maliiia carcre de-
bei, aslatia el dolo, quemadniodumChrisliitf inquit: 
t Nisi convertainiiii et effeeti iue.ricis sintiles parvis-

^ pueris, rion introibilis regnam cc&lesle. ι 
Aique robur quidem eorum fqui viriulem exer-

cent, admiralione perpelua dignuin est; praeserimv 
vero cum inullis eaiu deaereniibua noiiiiulii rcpo-
riunlur qui virtuli adbaerescani. 

Greg. Ny$$. Qui naiura bonas esl, ideiu ad boua» 
omnia largienda propcnsue eet. 

Ul fragraalia aromata suo odore circiimftisum 
compleiit aerein, sic boni viri praeaenlia pmxim<H 
juvat. 

S. CyrUlu Propriuin est bonorum omnkim atiis» 
prodesse. 

Erit saae maxime inaigntsvirtiitig cnkor, et prx-
clarissiaioruai operum aucior, Quemadinodum enim 

Όνπερ γάρ τρόπον τά τών αρωμάτων εύοσμότατα D odoratissiina aromata et eximia, eiiamsi in vase 
καλ εξαίρετα, κάν έν άγγείω κρυπτοί ντο, τής ένου-
σης αύτοίς εύοσμίας έμπίπλησι τήν αίσθησιν, ούχ\ 
δέ που μόνοις τοίς έγγυς, άλλά γάρ καλ τοίς μακράν 
ούτως όιία ψυχή κα\ φιλάρετος, καλ τών είς εύσέ
βειαν ανδραγαθημάτων έχουσα λόγον, κάν λεληθό-
τως, πάντη τε και πάντως έσται γνωριμωτάτη, 

Φιλάνθρωπος δ αστείος χαλ ευμενής, καλ συγγνώ
μων, ούδενλ μνησίκακων τδ παράπαν, άλλά νικάν 
τούς εχθρούς αξιών, Αν τφ ποιείν εύ μάλλον ή βλά* 
πτειν. 

Τοίς άγαθοίς άγαθάς ύπέχειν γνώμας έοικεν ό 
Θεδς, δι' ών ώφελούντες ώφεληθήσονται. 

"Ανδρες ά γ α ^ , τροπικώτερον ειπείν,, κίονες είσι, 

coadita shit, fragranlia i»ua lamen explenl edorand* 
seiisuni, 1Q9 aon soluai eoruin qui propo adstam, 
aed eiiam eorum qiu longius aemoli SIIDI : ila san-
clus animus et virtutie citpidus, el bonestc faclw-
rum el ad pietalem pertinealium raiionem babens, 
vel nihil tale cogilane, oamibus modi* erit aobilis 
almua ei clarisaimua. 

Phibnit. Hamanus urbanus et coinia et ad igno-
acendum propenstis, iiuiliua ooinioo injurke meioor 
ast, sed vincere hoaiea copit beacfaciendo, inagis. 
quain kedeado. 

Bonis Deus bona eappediut ei inserit conailia, 
qaibus, caui alii* proaint, ipsi maxinie juvanler. 

Viri boni, ui figuratc dicam. columuie aunl, po-
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palum loium confirmanles quasi domos roagnas, Α δήμον όλον ύπερείδοντε;, καθάπερ οΙκίας μχγάλας, 
civitales el respublicas. 

Honesium loin est booeatum, cum ut ab aliero 
laudelur non eget, sed secum circomfert suas pul-
cbritudinis nolas et insignla. 

SERMOXXXll[a/. XV], 
De malis et improbis virit. 

Deut. xxni. Ut ae perdal scelerosus a scelereitn-
munem, non vuli Deus illi placari, sed accendetur 
ira Domini, et aemulatio ejus tu bominem illum. 

/ Iteg. i . Ab iniquie exlegibus progrediclur im-
probitas et maleficium. 

Improbe se gessil Acltabns in conspecta Domini, 
et sceleratior quam ii qui ante ipsuoi fuerani. 

Nemo improbua cum sti, se fore itinoeentem 
confidat. 

Dolce fuit in ore ejus vilium. 
Modum transeunt erraia iiuproboruro. 
Malorum niors erit non decora. 
Filii hoQiinum quousque landem dura gereiis 

corda? 
Ptal. iv. Sceleraii inuka flagella (id e$t, onmi* 

generis aflVictiones.) 
VuHus Doinini in mala pairaalcs. 
Jdorb sceleralorum inala est. 
Molliorcs olea sermones illornm, at ipsi stini 

quasi bolides (id ett, pondera fuiiicttlta affiia ad 
exploraiidamaliquid). C 

Jain inde ab uiero matris abatieuati sunl iai-
probi, nieudacia loculi eunt. 

Salus longe abesl ab improbis, quia jura lua jnaie 
insliuita non exquisieruni. 

SaugtiiaarU et dohm aelali» dimidiimi non con-
acqucntur. 

PcccaiUes in mala iacident. 
Prov. Qui uialoa casiigai, aibi ignommiam iucri-

faciet: qnique iropium reprebendii, seipsuai vitu<> 
parabiu 

Qnaerent me improbi, aec lamen 170 iavenieiil, 
*;»pieiUiam eitim odere. 

Animi eorum qui exlegcasnat iuieribont iinroa-
luri. 

Exims eormii qui legem vioiani, malns eai. ^ 
Mylos ιιc reprebeiidas, ut ne sia odio illi». 

Prav. ιχ· Fni, ai sapiens faeris, tibi ci proximis 
I U U s^pie» : aia inalus evaseris, aolus exanilabis 
mala. 

Dolu* esl 'm cof de mala fabricaiiiis. 
Misericordiani ct judicium oon uoruot matorum 

arcbitecli. 
Expelle e cafieilio pesiiferam , el uoa cum ille 

exibii contenlio: cuai enim aederii iu vironiai con-
s'ssu, omnes probro afiicieu 

linprobus non eril impunilua. 
Amos iii. Odi repatique dics vesiro» feslos,Jnce 

veslrU tonvc&tibui udetlor. 

τάς πόλεις και τάς πολιτείας· 
Τδ καλδν τότε καλδν έστιν, δταν τής Αφ* kxiw 

συστάσεως ου δέη τα ι , άλλ* έν αύτφ περιφερή ττ,ς 
οικείας καλλονής τά γνωρίσματα. 

ΑΟΓΟΣ ΑΒ'. 
Ωβρϊ χαχώτ χαϊ μοχθηρών άνδρώτ. 

"Ινα μή άπολέση ό αμαρτωλές τδν άναμάρτητνν, 
ού μή θέληση δ βεδς ίλασθήναι αύτφ, άλλ' έχχαυ-
θήσεται όργή Κυρίου, καλ δ ζήλος αυτού έν τώ άν-
θρώπφ έκείνφ. 

Έξ άνομων έξελεύσεται πλημμέλεια. 

Έποίησεν 'Αχαάβ τδ πονηρδν ενώπιον Κυρίου9 »αλ 
Β έπονηρεύσατο υπέρ πάντας τοί>ς γενομένους έμπρο

σθεν αυτού. 
Μηδεις πεποιθέτω πονηρδς ών, αθώος έσεσθα^ 

Έγλυκανθη έν στόματι αύτοΰ κακία. 
Εξαίσια πτώματα πονηρών. 
Φαύλοι έν θανάτφ έξαισίφ. 
Υίο\ ανθρώπων, έως πότε βαρυκάρδιοι; 

Ηολλαι αί μάστιγες τού αμαρτωλού· 

Πρόσωπον Κυρίου έπλ ποιουντας κακά. 
Θάνατος αμαρτωλών πονηρός. 
Ήπαλύνθησαν οί λόγοι αυτών υπέρ έλαιον, χαί 

αυτοί είσι βολίδες. 

Άπηλλοτριώθησαν οί άμαρτωλοΛ άπδ μήτρα;, 
έλάλησαν ψευδή. 

Μακράν άπδ αμαρτωλών σωτηρία, δτι τά δικαιώ
ματα σου ούκ έξεζήτησαν. 

Άνδρε; αίμάτων καλ δολιότητος ού μη ήμισ:^ 
σωσι τά; ημέρας αυτών. 

'Λμαρτάνοντας χαττλήψιται κακά. 
Ό παιδεύων κακούς λήψεται έαυτώ άτιμων» 

έλεγχων δέ τδν άσεβη, μωμήσεται εαυτόν. 

Ζητήσουσί με κακολ, καλ ούχ εύρήσουσιν' 
ση σαν γάρ σοφίαν. 

Ψυχαλ άνομων όλούνται άωροι. 

Ιμί< 

Ή καταστροφή τών παρανόμων κακή. 
Μ ή έλεγχε κακούς, ίνα μή μισήσωσί σε. 
Υιέ, έάν σοφδς γένη, αύτφ σοφός έση κα\ τοί; 

πλησίον σου' έάν δέ κακδς άποβ?}ς, μόνος άντλή 
τά κακά. 

Δόλος έν καρδία τεκταινομένου κακά. 
Ούκ έπίστανται έλεον καί κρίσιν τ έκτο-, ε: >α 

χών. 
"Εκβαλβ έχ συνεδρίου λοιμδν, χαλ συνεξελεύ^ιΐι 

νχίχος αύτφ. "Οταν γάρ καθίση έν συνεδρί^, ri*:a; 
ατιμάσει. 

Ό κακδς ούκ ατιμώρητος Ισται. 
Μεμίσηκα, άπώσμαι τάς έορτάς υμών, και : ΰ 

δσφρανθώ εν ταί; πανηγύρ^σιν υμών. 
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Ός δίκαιον κρίνει τδν άδικον, άδικον δέ τδν δ ί - χ Qui juslum injustum judical: ct tnjnstnm δί
καιον, Ακάθαρτος και βδελυκτδς παρά Κυρίφ· 

Τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ* Αύτολ οίκο-
5ομήσουσι, κάγώ καταστρέψω* και έπικληθήσε-
ται αύτοίς δρια ανομίας, και λαδς έφ1 δν παρατέ-
τακται Κύριος έως αίώνος, ού μή μείνη είς τδν 
αώνα χρόνου σπέρμα πονηρόν. 

Έκ σπέρματος δφεως έξελεύσεται Εγγόνα ασπί
δων , τά δέ Ιγχονα αυτών δφεις πετόμενοι. 

Τά αμαρτήματα ημών διίστησιν άνά μέσον ημών 
Υ.Λ\ τού θεου , και διά τάς ανομίας ημών άπέ-
στρέψε τδ πρόσωπον αυτού άφ' ημών, τοΰ μή έλεή* 
σαι. 

Πολ άφρονες είσι, καλ ού συνετο\, σοφο\ τοΰ κα
κοποίησα ι · τδ δέ καλώς ποιήσαι ούκ έγνωσαν. 

Τά έργα αυτών έργα άνομα · καί οί πόδες αυτών 
εί; κακίαν τρέχουσιν. 

Εί άλλάξεται ΑίΟίοψ τδ δέρμα αύτου, και πάρδα-
λι; τά ποικίλματα αυτής, και ύμείς δυνήσεσθε εύ 
ποιησαι μεμαθηκότες κακά 

Πτώσις κακφ κατά σπουδήν ήξει. 
'Οδδς αμαρτωλών ώμαλισμένη άπδ λίθων, καί 

επ* έσχατων αυτής βόθρος ^δου. 
Τδν άμαρτάνοντα είς τήν ψυχήν αύτοΰ τίς δι

καιώσει ; 
Τέκνα βδελυκτά γίνεται τέκνα αμαρτωλών. 
Όνομ^ι άνθρώ-ων αμαρτωλών έξαλειφθήσεται 
Ό πονηρδς άνθρωπος έκ τοΰ πονηρού θησαυρού 

&tum, isinipurua apud Domiuum et abominaudus 

Malach. Dominas omnipoteas eic loqaitur : llli 
aedificabunt, ego vero diraam, ul vocentur termini 
iuiquitatis, ft poputug cui Dominue ae opponet i» 
saeculum : non mansura eai ία aaeculum lemporia 
iinproba progeaies. . 

l$a. L I X . Ex semine serpentis prodibunt aspidum 
caiuli, at illarum posteri volantaa serpentes erunu 

Peccaia nostra dtaeoeiant nos a Deo, propterque 
iaiquiuies nostras avertit a aobis vulium auum, 
ntnoamisereaiur. 

Insipienies sunt nec sagacea, docti ad malcticieu-
B dufii, bonetle facere non norunt. 

Opera illorum, ouera iajusta, et pedea eorum iu 
maleflcium currunt. 

Jerem. xin. Si mutabit JElhiops cutem suam, et 
pardalis varieiatca suae, et vos poterilis beuefacere 
cum uiala didicerhis. 

Rnina improbi sero landem veniei. 
Via scelerosorum elapidata et coiuptanaia, sed 

io extrema ipsa inferorum est fossa. 
Peccautem in aniinani auam quis absolvei? 

Liberi aboroinandi sunt ex improbis progaati. 
Notnen sceleratoruin hoininuui delebiiur. 
Matth. xii ei Luc. v i . Malus ex cordis sui roalo 

της καρδίας αύτοΰ προφέρει τά πονηρά. Έκ γάρ ~ ibesauro quae mala suui, promit: ex abundantia 
τού περισσεύματος τής καρδίας λαλεί τδ στόμα 

Τοΰτο δέ γινώσκετε, δτι έν ταίς έσχάταις ήμέραις, 
*νατήσονταΐ καιροί χαλεποί. Έσονται γάρ οί άνθρω
ποι φίλαυτοι, καλ τά έξης. 

Έ ν άμίλλαις πονηρίας άθλιώτερος δ νικήσας, 
Ζ'/ΓΛ απέρχεται τδ πλείον έχων τής αμαρτίας. 

Τδ Ισχατον έν πονηρία καλ πρδς έαυτψ έστιν ά-
σύμφωνον. 

Πολλοί είσι τάς πονηράς πράξεις αποδεχόμενοι, 
καί χαρίεντα μέν τδν εύτράπελον λέγοντες, τδν δέ 
ctj/ρολόγον πολιτικόν · τδν πικρδν καλ όργίλον άκα-
ταφρόνητον όνομάζουσι* τδν φειδωλδν και άκοινώνη-
τον ώς οίκονομικδν έπαινοΰσι * τδν άσωτον ώς έλεύ-

cniin cordis os loquilur. 
I Tim. ιιι. lllud autein cognoscitole fore, ut 171 

iti uliiiuia diebus insteni acerba ei difGcilia lempora. 
Erunl eaim bomines aai amantea, elc. 

S. Basiliu In improbilali& certaniine mieerior 
vicior, quam viclua, propterea quod ille pluribus 
peccaiia onustus discedit. 

UUima in improbiiate etiam gecum Ipsa discrepant · 

Conipluree auni, qai aciionea pravas approbent, 
ac urbaoum quidem gratioaum Dominantes, el ob-
ecenitale verboruro ulenteni, civilem : acerbum ct 
iracundum miniiae contemnendum vocanl : par-
cum et alieuum a liberalitaie quasi rei faroiliaris 

θερον* τδν πόρνον καλ ασελγή απολαυστικό ν τινα D administrandae paritum laudant; prodigum , quasi 
καλ άνειμένον. 01 τοιούτοι τφ στόματι μέν εύλο
γου σι, τή δέ καρδία καταρώνται. Έν γάρ τή τών 
ρημάτων ευφημία πάσαν κατάραν έπάγουσιν αυτών 
tfi CwJ» υποδίκους αυτούς τή αίωνίφ κατακρίσει, 
δι* ών αποδέχονται, καθιστώντες. 

"Οντως Ασυλλόγιστόν τι πράγμα ή μοχθηρία, 
καλ ουδέν έστιν δ τούς πονηρούς βελτίους ποιή-
σειεν. 

Εύζήλωτον μέντοι καλ πρόχειρον πράγμα ή μο
χθηρία, καλ ουδέν ούτω £$διον ώς τδ γενέσθαι κα
κός. 

Λύσλιιπτον μέν τδ άγαθδν τ$ άνθρωπίνβ φύσει, 

liberaleai; acortatorem libidiaosum, voiuptariun 
quemdam et remissioreai. Isliuemodi laudalorc* 
Hlis ore quidein bene precanlur, at corde exsecran-
tur. Nam in illa verborum pulchra commemora-
tioae omaem exsecrationem in illorum vilara in-
ducunt, imo eoe aelernae damnalioni obnoxios efli-
ciiuii, ipsa viiia approbaales. 

Theologi. Profecto res est raiioais expera impro-
bilas : nec quidquam eet quod improbos efflccre 
possit meliores. 

Iinprobiiaa facile aui sludium excitat, atque in 
prompla eat, nibilque taro facile eat, quam ϋ-τί 
nialnin. 

Dilliciliicr Ironum comprabenditur a natui u Uo-
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pHlum toiuiu coiiArmanles quasi domos roagnas, Α δήμον όλον ύπερείδοντβ;, χαθάπερ οΙκίας μχγάλα;, 
civitales ei respublicas. 

Honesium tuin est boneatum, cum ut ab aliero 
laudetur non egei, sed secuin clrcom/arl βικβ pul-
cbriludinie nolas et inaigaia. 

SERMO XXXII |at. XV]. 
De malis et improbis viris. 

Deut. xxm. Ui ae perdat scelerosus a scelereim-
munem, non vuli Deus illi placari, sed accendetur 
ira Doinini, et sttuuiatio ejus in hominem illum. 

/ Iteg. i . Ab iniquis exlegibus progrediclur im-
probiias et maleficium. 

lmprobe se gessil Acliabus in conspecta Domini, 
el sceleratior qtiam ii qni ante ipsum foerant. 

Nemo improbua cum sit, s« fore iunocentem 
conGdat* 

Dulce fuit in ore ejus vitium. 
Modum transeunt erraia iiaproboruui. 
Maloruni mors erit non decora. 
Filii buniinum quousque tandeui dura gereiis 

corda? 
Ptal. iv. Sccleraii iuttlia flagella (ia est, ontnU 

generig aflliclionea.) 
Vullus Domtni in mata pairanlcs. 
Mors» scelcralorunt inala esl. 
Mulliorca oleo sermonea illoriint, ai ipsi sutit 

quasi bolides (id e*t9 pondera fuuicuiie affiia ad 
exploraiidamaliquid). C 

Jaiu inde ab uiero malris abalienali snnt i»u-
probi, mendacia locuti sunt. 

Sahis longe abesl ab improbia, qiiia jara lua jtisie 
insliiuia non exquisierunt. 

Sanguiiiarii et dolosi aetaii» dimidiuin non con-
aequeinur. 

PcecatUes in mala incident. 
Prov. Qui uialos caaiigat, sibi ignominiam iucri-

faciei: qaique iropium reprebendii, seipsuin vitu-
perabil* 

Quxrent nie improbi, nec lamen 170 in*enienl, 
»»pieiiiiam eniiii odere. 

Animi eorum qui exlegcasuat inleribuat iinroa-
mri. 

Exiiaa eoruiu qui legem vioianl, maliis esi. ^ 
Mylos nc i-eprebendaa, at ne sia odio Hli». 
Prov. ιχ. Eui, fii sapiens faeris, libi ct prosimis 

luis sapie» : aia inalus evaseris, aolns exaailabis 
ma-la, 

Dolus est io corde mata fabrkaaiis. 
AJiscricordiam cl judicium non uoruiH matorum 

arcbitecli. 
Expellrt e coneilio pe.siiferam , et una cttai ille 

«rJbii contenlio : eum eaim aedetii in virofum COH-
&'ssu, omnea probro aQiciet. 

Improbua non erit iiapumiue. 
Amo& i i i . Odi reputiqne dies vesiro» ie8tos,Jnce 

veslrv* conveaitbu* udcelor. 

τάς πόλεις κα\ τάς πολιτείας. 
Τδ χαλδν τότε χαλδν έστιν, δταν της Αφ* έτέί*π 

συστάσεως ού δέη ται, άλλ* έν αύτφ περιφερή τ τ ; 
οικείας χαλλονής τά γνωρίσματα. 

ΑΟΓΟΣ ΑΙΤ. 
Περί χαχών χαϊ μοχθηρών ανδρών. 

"Ινα μή Απολέση δ Αμαρτωλές τδν άναμάρτηταν, 
ού μή θέληση δ θεδς Ιλασθήναι αύτφ, άλλ' έκχαυ-
θήσεται δργή Κυρίου, χαλ δ ζήλος αύτου έν τφ άν-
θρώπφ έκείνψ. 

Έξ άνομων έξελεύσεται πλημμέλεια. 

Έποίησεν Άχαάβ τδ πονηρδν ενώπιον Kopicv,y3\ 
Β έπονηρεύσατο υπέρ πάντας τοί>ς γενομένους έμπρο

σθεν αύτου. 
Μηδεις πεποιθέτω πονηρδς ών, αθώος έσεσθαι* 

Έγλυκανθη έν στόματι αύτοΰ κακία. 
Εξαίσια πτώματα πονηρών. 
Φαύλοι έν θανάτφ έξαισίφ. 
Υίο\ ανθρώπων, έως πότε βαρυκάρδιοι; 

ΙΙολλαλ αί μάστιγες τοΰ αμαρτωλού· 

Πρόσωπον Κυρίου έπλ ποιουντας κακά. 
Θάνατος αμαρτωλών πονηρός. 
Ήπαλύνθησαν οί λόγοι αυτών υπέρ έλαιον, καί 

αυτοί είαι βολίδες. 

Άπηλλοτριώθησαν οί άμαρτωλοΛ άπδ μήτρα;, 
ελάλησαν ψευδή. 

Μακράν άπδ αμαρτωλών σωτηρία, δτι τά δικαιώ
ματα σου ουκ έξεζήτησαν. 

"Ανδρε; αίμάτων καλ δολιότητος ού μη ήμισεν· 
σωσι τά; ημέρας αυτών. 

Άμαρτάνοντας χαττλήψιται κακά. 
Ό παιδεύων κακούς λήψεται έαυτφ άτιμων * 

έλεγχων δέ τδν άσεβη, μωμήσεται εαυτόν. 

Ζητήσουσί με κακολ, καλ ούχ ε ύ ρήσου σιν· έμί· 
ση σαν γάρ σοφίαν. 

Ψυχαλ άνομων όλουνται άωροι. 

Ή καταστροφή τών παρανόμων κακή. 
Μ ή έλεγχε χαχους, Ινα μή μισήσωσί σε. 
Υιέ, έάν σοφδς γένη, αύτφ σοφός έση κα\ τοϊ; 

πλησίον σου * έάν δέ χαχδς άποβίς, μόνος άντλή^:.; 
τά χακά. 

Δόλος έν χαρδία τεκταινομένου κακά. 
Ούκ έπίστανται έλεον καί κρίσιν τέκτονε; >α-

χών. 
"Εκβαλε έχ συνεδρίου λοιμδν, χαλ συνεξελεύ^ετζι 

νχΓχος αύτφ· "Οταν γάρ καθ ίση έν συνεδρίψ, ri»:a; 
ατιμάσει. 

Ό χακδς ούκ ατιμώρητος Ισται. 
Με μίσηκα, άπώσμαι τάς έορτάς υμών, κ*ί :ύ ;>ή 

δσφρανθώ εν ταί; πανηγύρχσιν υμών. 
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'Ος δίκαιον κρίνει τδν Αδικον, Αδικον δε τδν δί- χ Qtti juslum injastum jtidical: et injnsttini jn-

καιον, Ακάθαρτος καλ βδελυκτδς παρά Κυρίφ* 

Τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· Αύτολ οίκο-
5ομήσουσι, κάγώ καταστρέψω· καλ έπικληθήσε-
ται αύτοίς δρια ανομίας, καλ λαδς έφ* δν παρατέ· 
τακται Κύριος έως αίώνος, ού μή μείνη είς τδν 
α'ώνα χρόνου σπέρμα πονηρόν. 

Έκ σπέρματος δφεως έξελεύσεται έγγονα άσπί-
διυν , τά δέ έγγονα αυτών δφεις πετόμενοι. 

Τά αμαρτήματα ημών διίστησιν άνά μέσον ημών 
καλ τού βεού , καί διά τάς ανομίας ημών άπέ-
βτρεψε τδ πρόσωπον αυτού άφ' ημών, τοΰ μή έλεή<-
σζι. 

Υίολ άφρονες είσι, κα\ ο Γι συνετοί, σοφολ τοΰ κα
κοποίησα t · τδ δέ καλώς ποιήσαι ούκ έγνωσαν. 

Τά έργα αυτών έργα άνομα * καί οί πόδες αυτών 
είς κακίαν τρέχουσιν. 

Εί άλλάξεται ΑίΟίοψ τδ δέρμα αύτοΰ, καλ πάρδα-
λις τά ποικίλματα αυτής, καί ύμείς δυνήσεσθε ευ 
ποιήσαι μεμαθηκότες κακά. 

Πτώσις κακφ κατά σπουδή ν ήξει. 
*Οδδς αμαρτωλών ώμαλισμένη άπδ λίθων, καλ 

έπ* έσχατων αυτής βόθρο; $δου. 
Τδν άμαρτάνοντα είς τήν ψυχήν αύτοΰ τίς δι

καιώσει ; 
Τέκνα βδελυκτά γίνεται τέκνα αμαρτωλών. 
"Ονομ ι̂ ανθρώπων αμαρτωλών έξαλειφθήσεται 
Ό πονηρδς άνθρωπος έκ τοΰ πονηροΰ θησαυρού 

gtum, isinipurus apud Domiuum et abomiuaiidtis 
fi&l. 

Malach. Dominus omnipotens sic loc|uilur : llli 
sdificabunt, ego vero diruam, ul vocenlur termini 
iniqaitatis, e.i popuias cui Dominug ae opponet in 
saeculum : non maneora eai in aaecutum leuiporis 
improba progeaies. . 

lta. LIX. Ex semine serpentta prodibunt aspidum 
caiuli, at illarum posteri volantes serpenles erunt. 

Peceata nostra diaaociant nos a Deo, proplerque 
iniquiutes noslrae averlit a aobis vuluim auurn, 
ulnoa misereamr. 

Insipienies sunt nec sagacea, docti ad maicUcien-
B dum, bonesle facere non norunt. 

Opera illorum, opera injnsla, et pedes eorum iu 
maleflcium curriint. 

Jerem. xnt. Si mutabit JElhiops cutem suam, et 
pardalis varieiatcs euas, el vos polerilis benefacere 
cum uiala didicerilis, 

Rtiina improbi eero tandem veniet. 
Via scelerosorum elapidata et couiplartata , sed 

ia exlrema ipsa inferorum est fossa. 
Peccanteui in aniinam suam quis absolvel? 

Liberi abominandi sunt ex improbis progaati. 
Noinen sceleratorum hotninum delebiiur. 
Muiih. xii ei Luc. vi . Malus ex cordis sui malo 

τής καρδίας αυτού προφέρει τά πονηρά. Έκ γάρ ~ tbeeauro quae mala suni, promit: ex abundantia 
- ». - *r_- _̂"\ _» _v ι ji- __ ι τού περισσεύματος τής καρδίας λαλεί τδ στόμα 
Τοΰτο δέ γινώσκετε, δτι έν ταίς έσχάταις ήμέραις, 

Ινστήσονται καιροί χαλεποί. Έσονται γάρ οί άνθρω
ποι φίλαυτοι, καλ τά έξης. 

Έν άμίλλαις πονηρίας άθλιώτερος δ νικήσας, 
διότι απέρχεται τδ πλείον έχων τής αμαρτίας. 

Τδ έσχατον έν πονηρία καλ πρδς έαυτψ έστιν ά-
σύμφωνον. 

Πολλοί είσι τάς πονηράς πράξεις αποδεχόμενοι, 
και χαρίεντα μέν τδν εύτράπελον λέγοντες, τδν δέ 
<?ίσ/ρολόγον πολιτικόν · τδν πικρδν καλ όργίλον άκα-
τ^φρόνητον όνομάζουσι* τδν φειδωλδν κα\ άκοινώνη-
τον ώς οίκονομικδν έπαινοΰσι · τδν άσωτον ώς έλεύ-

cniin cordis os loquitur. 
I Tim. i i i . lllud autein cognoscitole fore, ut 171 

in ulihnig diebusinstenl acerba el difOcilia lempora. 
Eruni enim bomines aui amanlea, elc. 

S. Basitiu Iu improbilatia ceriamine miserior 
viclor, quam viclus, propierea quod ille pluribua 
peccaiie onuslus discedii. 

Ullima in iroprobitate etiam aecum Ipsa diacrepam. 

Complures suni, qui actionea pravas approbent, 
ac urbanum quidem gratioenm nominantes, et ob-
ecenitale verborum uteatem, civilem : acecbum ct 
iracundum mioime contemnendum vocanl : par-
curo et alieuum a liberalitaie quasi rei familiari* 

O c o o v τδν πόρνον καλ ασελγή απολαυστικό ν τινα D adiniiiistrandae pariium laudant; prodigum , quasi 
Υ.Λ\ άνειμένον. Οί τοιούτοι τφ στόματι μέν εύλο
γου σι, τή δέ καρδία καταρώνται. Έν γάρ τή τών 
ρημάτων ευφημία πάσαν κατάραν έπάγουσιν αυτών 
τ r, ζωβ, υποδίκους αυτούς τϊ) α ίων ί φ κατακρίσει, 
&C ών αποδέχονται, καθιστώντες. 

"Οντως άσυλλόγιστόν τι πράγμα ή μοχθηρία, 
καλ ουδέν έστιν δ τούς πονηρούς βελτίους ποιή-
σειεν. 

Εύζήλωτον μέντοι καλ πρόχειρον πράγμα ή μο
χθηρία, καλ ουδέν ούτω £$διον ώς τδ γενέσθαι κα
κός.* 

Αύσληπτον μέν τδ άγαθδν t$ άνθρωπίντ] φύσει, 

liberalem; scortatorem libidinosum, voluptariuui 
quemdaai et remissiorem. Isliusmodi laudatores 
illis ore quidein bene precaniur, at corde exsecran-
lnr. Nam in illa verborum pulcbra commemora-
lione omaero exsecraiionem in illorum vilam in-
tlucunl, imo eos aeternae damnalioni obnoxios efli-
ciiiut, ipsa viiia approbaales. 

Theotogi. Profeoio res est railoais expere iropro-
bitas : nec quidquam est quod improbos efflccre 
possit meliores. 

Improbiua facile sui stndium exciiat, atque in 
prompin est, nibilque Uro faciie eel, quam ii τ ί 
malnm. 

Dillkiliier Ironum comprebenditur a naturu hu-
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ininuui, queiuadmodum ignem uon concipit liuiui- Α ώσπερ καλ τδ πυρ δλη τί) υγρότερα * έτοιμοι & 
dior matcries. At parati ad nialeficitiin pluriiui et 
disposrili. 

Malum focilius et promptius improbuia seqoilur, 
quam eoerceaiur a meliore. 

Animis profanis nihil honeaii aalie dignum vide-
tur, coi parsaadeados se prsebeafit. 

S. Chrysost. Qui eaepe peccant nec puniuntur, 
metuere et vereri debent; augentur eaim iitia sup-
plicia per snpplicli larditatem et ditinam leaUa-
ien. 

Non tantum ii qtri acelerale attquid facitmt, ve-
runi etiam qtri isios laodibua efferunt, eorumdem 
cuia illis vcl etiam graviorum parlicipea erunt sup-
pliciomm. 

Sancios quidem lucidl semnt angeli, improbos Β 
auteni lenebrosi. 

Abundaatia cognilionie aapienti* nobis multos 
conciliai angelos : impurus auteai eiiain ab to qui 
ipsi a ptiero dalus est, separatnr. 

Philonh. Improbus aliud sentit, aliud loqultur; 
aliae eiiaai saut ejus acliones : denique diversa ei 
ctomaino pugiiantia sunt omnia; non cnim loqui-
lur, quae senlit, et contraria decrevit iis, quae se 
172 faciuruin narrai, nec his cmigeniaiiea exse-
quimr, ut proprie dicere liceat, improbi viiam se-
cum beltfim gerere. 

Improbis nulla re gaudere conressum est ; quem-
admodum in propbeticls canilur oraculis :Gaudere 

πρδς τήν του κακού έργασίαν ot πλείστοι καί επι
τήδειοι. 

ΙΙρδχειρον ή πονηρία τφ χαχφ μάλλον άκολου-
θβϊν, t) ύπδ τού κρείττονος άναχόπτεσθαι. 

Τυχαίς βεβήλοις ουδέν τών καλών αξιδπιστον. 

Οί πολλά πταίοντες κα\ μή κολαζόμενοε φοβεί
σθαι καλ δεδοικέναι όφείλουσιν. ΑΟξεται γάρ αύτοίς 
τά τής τιμωρίας διά τής ατιμωρησίας καλ τής μα-
κροθυμίας τού θεοΰ. 

Ούχ οί τά φαύλα πράσσοντες μόνον, άλλά και 
οί τούτους έγκωμιάζοντες, τής αύτη; αύτοίς, ή χαλ 
χαλεπωτέρας, κοινωνήσουσι χολάσεως. 

Τούς μέν αγίους φωταγωγολ φυλάσσουσιν άγγελοι, 
τούς δέ φαύλους σκοτεινοί. 

Πλούτο; γνώσεω; σοφίας προστίθησιν ήμίν αγγέ
λους πολλούς · δ δέ ακάθαρτος κα> άπδ τού δοθέντος 
αύτφ έχ παιδδς χωρίζεται. 

Τού φαύλου έτερα μεν τά ενθύμια, Ιτερα δέ τά 
βήματα, άλλ α ι δέ αί πράξεις, διάφορα δέ χαί μαχό
μενα παντάπασι · λέγει γάρ ούχ Α φρονεί, χαι [U-
βούλευται τάναντία οΓς διέξεισι, καλ πράττει τά 
τούτοις μή συνφδοντα * ώστε, κυρίως είπείν, ό τον 
φαύλου βίος πολέμιος. 

Τδν φαΰλον ούδενΐ χαίρειν έφίεται, καίάπερ έν 
προφητικαίς $δετχι 0ήσεσι · Χαίρειν ούχ έστι τοί; 

ηοιι liccL impiis, Dcus ait. Senno eniin diyinus, Q άσεβέσιν, εΐπεν ό θεδς. Λόγος γάρ δντως καί χρή
σιμος έστι θείος · σκυθρωπδν κα\ έπίλυπον χαϊ 
μεστδν βαρυδαιμονίας είναι τδν παντδς μοχθηρού 
βίον. 

Αβέβαιοι αί τών πονηρών ανθρώπων ελπίδες, εί-
καζόντων μέν τά χρηστότερα, τά δέ παλίμφημα χα! 
ών άξιον τύγχανε ιν είσ\, πασχόντων. 

Αντισθένης επαινούμε νος ύπδ πονηρών ανθρώ
πων, Αγωνιώ, έφη, μή τι κακδν είργασταί μοι, ότι 
τοιούτοις αρέσκω. 

Κακοί καλακευόμενοι χαχώτεροι γίνονται. 

verus et uiilis esi, leiricam et iristitia? dedilam", 
ac infeliciialis plenain esee itiiprobissuui cujusque 
viiain. 

Instabiles siinl malorum hoiuiiium spes, qui sibi 
quidciu coiniuoda prupouunt cogilalione, quibus 
tamcn adversa ei illis digua continguui. 

Antisthenis. Aulistbenes cum ab improbis quibus-
dun laudarelur, Yereor, inquil, nequid maliama 
desigualum sii, quod isiis placeo. 

Alali adulalioaibus cum deliuiuniur, pejores eva-
dunl. 

Senem peccaniem ne moneas; veierem enina 
arboretu iransplanlare difficile esl. 

Qiogenei* Diogeaes improbum quemdaru uionebat, 

Μή νουθετεί γέροντα Αμαρτάνοντα. Δένδραν γάρ 
παλαιδν μεταφυτεύσαι δύσκολο ν έστιν. 

Διογένης έ νουθετεί τινά πονηρό ν * ερωτώμενο; &λ 
iuierrogalus aulein quid agerel : JSibiopein (in- fj υπό τίνος, Τί τούτο ποιείς; έφη]* ΑΙΘίοπα σμήχ», 
quit) abslergo, ul candidum reddant. 

Medici aoiaris inedicaaieniis quae liagendo su-
manlur, luellis nonnibil adbibeul, ul dulciora fa-
cianl : sic ingeiiiosi ditticilioruoi bomiuum cou-
gressiooes bilarilaie molliunL 

Gx faciis magis qaam ex verbis boiuims pericu-
lum facito; uiulli euim cuta vilam \ilio»am agaul, 
oralioae suavi et ad peraaadcndaui valeuti uluulur. 

SEHMO XXXIU [αί. CXXUl]. 
De muiurt fonit ti teinperanti, ei sagace. 

Gen. xxxv Racliel el Lia respondentes Jacobo, 
Nuai, iaqitiunt, para adbuc nobis esl aui hxreditag 
xii doiuo patris noslri? Noane alieajc ab illo exi-

ίνα λευκδν ποιήσω. 
Οί μέν Ιατροί τάς τών έκλεικτών φαρμάκων «ι* 

κρία; μέλιτι , οί δέ σοφολ τάς τών δυσκολωτέρων 
ανθρώπων ομιλίας ίλαρότητι γλυχαίνουσιν. 

Πείραν άνθρωπου έχ τών έργων λάμβανε μάλλον 
ή έχ τών λόγων. Πολλολ γάρ βίψ μέν είσι κακοί, 
λόγφ δέ πιθανοί. 

ΛΟΓΟΣ ΛΓ. 
ΠβρΙ γυναικός ανδρείας, %α\ σώφρονος, χαί 

συνετής. 
*Λποκριθείσαι Ταχήλ κα\ Λία, εΐπαν τψ Ίαχώό' 

Μή έστιν ήμίν μερλς, ή κληρονομιά έν τψ οίκω 
πατρδς ημών; Ούκ άλλότριαι λελογίσμεΟα αύιώ; 
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Πέπρακε γΑρ ημάς, Χ»λ κχτέφαγε κχταβρώστι τδ ^ sttmatae aumus Τ veodidit eaSm uos, et plane devo-
άργύριον ημών, 

"Ηγγισεν Άβιμέλεχ έως τής πύλης τοΰ πύργου, 
έμπρήσαι αυτήν Ιν πυρί. Καλ έ££ιψε γυνή μία 
κλάσμα μύλου έπλ τήν κεφαλήν Άβιμέλεχ, χαλ 
έβόησα ταχύ προς τδ παιδάριον τδ αίρον τΑ σκεύη 
αύτοΰ, καλ εΐπεν αύτψ * Σπάσαι τήν ^ομφαίαν σου, 
χαλ θανάτωσαν με, μή ποτε ε ίπωσιν, δτι γυνή άπ-
έκτεινεν αύτδν. Κα\ έξεκέντησεν αύτδν τδ παιδάριον 
αύτοΰ, χαί άπέθανεν. 

Ανήγγειλε τψ Δαυΐδ ΒΙελχδλ ή γυνή αύτοΰ λέ
γουσα * Έάν μή σύ σώσης<ήν ψυχήν σεαυτου τήν 
νύχτα ταύτην, αύριον θανατωθήση· Καλ κατάγει 
Μελχώλ τδν Δαυίδ διά της θυρίδος, χαλ απήλθε, χαλ 
έφυγε, χαλ έσώθη. 

Τίς έδωκε γυναιξ\ν υφάσματος σοφίαν, χα\ πο*· Ε 
χιλτιχήν έπιστήμην; 

Γυνή ανδρεία στέφανος τψ άνδρλ αυτής. 
Γυνή ευχάριστος εγείρει άνδρλ δόξαν. 
Ός εύρε γυναίκα άγαθήν, εύρε χάριτας, έλαδε δέ 

παρά Κυρίου Ιλαρότητα· 
•Ος έχβάλλει γυναίκα άγαθήν, έχδάλλει αγαθά έχ 

τοΰ οίχου αύτοΰ. 
Χοφαλ γυναίκες ψκοδόμησαν οίκους* ή δέ άφρων 

χατέ σκάψε ταίς χερσίν αυτής. 
Γυναίκα άνδρείαν τίς εύρήσει; τιμιωτέρα έστλ 

λίθων πολυτελών ή τοιαύτη, θαρσεί έπ' αύτ*, ή καρ
δία τον άνδρδς αυτής. Ή τοιαύτη καλών σκύλων ούχ 
Απορήσει. Ενεργεί τψ άνδρλ αγαθά, και ού κακά· 

ravit argetitum noslnun. 
Judic. ix.Acceesii Abimelecbua usque ad tnrrls 

poriam, ni eam ineeuderet:; onilier autem qu&dain 
fragaientuiD mol« in capul ejua coojecit : et sta-
ιίιιι clamaas aeeereft pueraro, qai arma ipeius ge-
rebal. Gai, £duc, inquil, gladium tauui, el ma in-
terflce, ne dicanl valgo me a muiiere inierfectam. 
Ει puer ejue pupugii eum, el norluus est. 

/ Heg. χιχ. Meicfaoi uxor Davtdis, renuatiavit ei, 
diceaa : Misi bac aoote servaverie vium laam, craa 
morle afficieris ; et dimisil maritam enam Davidem 
par feneatram. Sicque Hle exiit, aufugil, et serva-
lae eet. 

lob. Quis dedit roaKeribua lexendi eapiendam, 
el ariem acu variandi? 

178 Ρ*0** *»· Uxor fortis corona eat viri sul. 
Uxor grata exeiui viro gtoriam. 
Qui naclus esi uxorem bonam, ig gratias eat 

adeptus, et a Domiao accepit bilariiatain* 
Qui ejicil uxorein probatu, ejicit bonae domoaua. 

Prov. xiv. Uxores sapieaiee aediflcarerunt domoe; 
at iosipiene suis manibus derooliia esl. 

Prov. xxxi. Uxorera fortem quis inveniei ? lalia 
pluris esi aeiinfianda quam lnpides pretiosi; ea con-
fldii cor viri; baec spoliis pulcbris non carebil; boais 
adicil virum suum, non malis. Virnonest sollicitus 

Ού φροντίζει τών έν οίκψ Ανήρ αυτής. Όταν που g de rebue domesdcis, sieubi aulein diutius moralus 
χρονίζη, δισσάς χλαίνας έποίησε τψ Ανδρλ αυτής, 
Ήνίκα Αν καθ ίση έν συνεδρίψ μετά τών πρεσβυτέ
ρων, στόμα αυτής διήνοιξβ προσεχόντως χα\ έννδ· 
μως, χα\ τάξίν ένετείλατο τή γλώσση αυτής, Στε-
ναλ δέ διατριβαλ οίχων αυτής, σίτα δέ οκνηρά ούχ 
έφαγεν. 

Πολλαλ θυγατέρες έκτήσαντο πλούτον, πολλαλ 
εποίησαν δύναμιν * σύ δέ ύπέρκεισαι κα\ ύπερήρας 
πάσας. Ψευδείς άρέσκειαι καί μάταιον χάλλος ούχ 
έστιν έν σοί. 

Γυνή συνετή ευλογείται, φόβος δέ Κυρίου αυτήν 
αίνείτω. Δότε αυτή άπδ χαρπών χειλέων αυτής, χαλ 
αίνείσθω έν «ύλαις δ άνήρ αυτής. 

Μή Αστοχεί γυναικός σοφής καλ Αγαθής * ή γάρ 
χάρις αυτής υπέρ τδ χρυσίον· 

Χάρις έπλ χάριτι γυνή σιγηρά· κα\ ούχ έστι 
σταθμός άξιος εγκρατούς ψυχής αυτής. 

Γυναικδς αγαθής μακάριος δ άνήρ, κα\ άριθμδς 
τών ήμερων αύτοΰ διπλάσιος. Γυνή ανδρεία ευφραί
νει τδν άνδρα αυτής, καλ τά έτη αύτοΰ πληρώσει έν 
ειρήνη. Γυνή αγαθή μερίς αγαθή · καλ έν μερίδι φο
βούμενων Κύριον δοθήσεται. 

Χάρις γυναιχδς ευφραίνει τδν άνδρα αυτής, χαλ τά 
ότεά αύτοΰ πιαίνει ή επιστήμη αυτής· 
Γυναιχδς άνήρ χρήμ' ουδέν ληΐζεται 
Κάλλιον έσθλής, ώσπερ ουδέ χείρον τής εναντίας (ί). 

fuerii, ipsa ialerea gemioas confecil veetee. Cum 
autem in conseasu seniorum conaidat, ipsa oa saum 
aperit atienle et legilinne, ac ordiaem ori euo tenen-
dum praescribit. Taciturnae aotem sunt domus ejus 
exerciiationee, cibam otioaa noa capit. 

Multte filiae diviiiaa et potemiam coinparaveruni, 
tu auiem superaeti omnes»et auper illae leextulisii; 
falsa affabiliua et inaais pulcbritudo non esi ia lc. 

Hulier aagax benadicUur, aed meius Doaiin: eam 
commendel; daie ei defructibud Iabiorum S U U I U I B , 

ei vir ejua laudetor ia porlia. 
Eccli. vii. Vide ne excidas uxoro aapieoie et 

D bona; nam graiia ejus auro praeslai. 
Graiia duplicala mulier laciiuraa [*lias pudica], 

nec est quldquam qaod cum auimo illius coniiaenie 
comparari poseii. 

Ibid. Probae mutieris vir eet beatua, ec naincrti* 
diarmu ejus duplicabilur. Uxor fortis «xbilarai 
virum auum, et annos ejue cum pace romplebit. 
Mulier proba poriio bona eat; et ia parte meiuen-
lium Duminuin dabilur. 

Uxoria gratia viruni exailaral, et scientia ejua 
ossa viri saginal. 

Theologi. Vir nullam rem acquirere polesl uxare 
pioba bouesiiorem, quemadmoduin Daliam deierio* 
rein improba. 

(I) Versu» consubil si lcgas, Κάλλιον έσΟλήί,ο.δέ χείρον εναντία;. 
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minum, quemadmodum ignem ιιοη concipit liumi- Α ώσπερ καλ τδ πυρ δλη τή υγρότερα 
dior maicries. Αι parati ad nialeficium pluriiui el 
dispo?ili. 

Malum fHcilius et promptiue improbuta eeqoiUir, 
quam coercealnr a meliore. 

Animis profanis nihil honeati aalis dtgnum vidc-
tur, cni persaadeadas aa prsebeairt. 

S. Chrysoit. Qni saepe peccant nec puniuniur, 
meluere ei vereri debent; augentur eniin iliis sep-
plicia per suppliclt larditatem el ditinam leaita-
te n. 

Non taatiim i i qni scelerate alrqaid faciani, ve-
runi eiiam qui isios laudibus efferunt, eorumdem 
cum illis vel eiiam gravioruui pariicipes erunt sup-
pliciorum. 

Sancios qaidem lucidi servant angeli, improbos Β 
auiem lenebrosi. 

Abundantia cognilionis eapienti* nobis roultos 
couciliai angclos : iinpurus auteai eiiatn ab to qtii 
ipsi a puero ilatus est, separalur. 

Philonii. Improbus aliud sentit, aliud loquitur; 
aliae etiam sunt ejus acliones : denique diversa ei 
i t omnino pngiiaiitia sunt omnia; non cnim loqui-
lur, quae senlit, el contraria decrevii iis, quae se 
172 taciuruin narrai, nec his couseiitaiiea exse-
quiiur, ut proprie dicere liceat, improbi viiain se-
cum bellmn gerere. 

Improbis iwlla re gaudere concessum est; qnem-
admodum in propbeticls canilur oraculis :Gaudere 

1084 
έτοιμοι δέ 

πρδ; τήν του κακού έργασίαν ο! πλείστοι χαλ έχι~ 
τήδβιοι· 

ΙΙρόχειρον ή πονηρία τ φ κακψ μάλλον Αχολου-
θβϊν, ή ύπδ του κρείττονος ανακόπτε σθαι. 

Ψυχαίς βεβήλοις ουδέν τών καλών Αξιόπιστον. 

Οί πολλά «ταίοντες κα\ μή κολαζόμενο* φοβεί
σθαι χαλ δεδοικέναι δφείλουσιν. Αύξεται γάρ αύτοίς 
τά τής τιμωρίας διά τής ατιμωρησίας καλ τής μα-
κροθυμίας τού θεού. 

Ούχ οί τά φαύλα πράσσοντες μόνον, άλλά χαι 
όί τούτους έγχωμιάζοντες, τής αυτής αύτοίς, ή χαλ 
χαλεπωτέρας, χοινωνήσουσι κολάσεως. 

Τούς μέν αγίους φωταγωγολ φυλάσσουσιν άγγελοι, 
τούς δέ φαύλους σκοτεινοί. 

Πλούτος γνώσεως σοφίας προστίθησιν ήμίν άγγί-
λους πολλούς * δ δέ ακάθαρτος καί άπδ του δοθέντος 
αύτφ έχ παιδδς χωρίζεται. 

Τού φαύλου έτερα μεν τά ενθύμια, έτερα δ& ύ 
βήματα, άλλα ι δέ αί πράξεις, διάφορα δέ καλ μαχό
μενα παντάπασι · λέγει γάρ ούχ Α φρονεί, χαλ ffe-
βούλευται τάναντία οΓς διέξεισι, κα\ π ρ ά τ τ ε ι τζ 
τούτοις μή συν£δοντα * ώστε, κυρίως είπείν, ό τ&5 
φαύλου βίος πολέμιος. 

Τδν φαύλον ούδεν\ χαίρειν έφίεται, κα ίάπερ ^ y 

προφητικαίς άδετα ι βήσεσι · Χαίρειν ούχ Ιστ? r 
noti Ucel impiis, Deus ait. Sermo enim diviiius, £ i ^ e f i i i ^ , E L - ; V ύ Λίγο; v ip δντως xaL jpf-
verus el ulilis e s l , leiricain el Irislitia? dedUaiuJ, 
ac infeliciutis plenam esse improbissimi Cti|i)£que 
viiam. 

Inslabiles euni malorum hoiniiium spcs, qni sihi 
quidciu coioiumia proponunt cugilalione, quibus 
lamcn adversa ei Ulis digna conlinguiu. 

Antisthenis. AuListbenes cum ab intprobis quiliuji-
dun laudarelur, Vereor, inquil, nequid niali Λ mu 
designalum si l , quod istis placeo. 

Alali adulalionibus cum deliuiuniur, pcjorcs uvu-
dunt. 

Senein peccanleni ne moneas ; veierein enini 
arboreiu transplanlare difficile esl. 

Qiogenes. Diogenes iinprobum queindaro motiebijt, 

σνχό: ιστι ΟιΓος " ακυΟρωπϊ-ν χαλ Έιχΐλ^πον *αλ 
p-G;ov [ϊιρυίαι μανίας εΐναί τον παντδς μικρού 
βίον. 

Αβέβαιοι αί των πονηρών ανθρώπων έλ^αες, εδ-
χαζόντων μεν τά χρηστότερα , τά δλ ^αλίμφημα χαλ 
ών άξιον τυγχάνε ι είσλ, πασχόντων . 

'Λντι^Οένης έτταινούμ^νος ύπδ πονηρών άνδρ^ 
πων, *ΛγωνιώΤ εφη, μή τι κακδν είργασταί μοι, ί 
τοίού'οις αρέσκω, 

Καχοΐ κολακευΐμενοι χαχώτεροι γίνονται* 

Μή νουθετεί γέροντα άμαρτάν^νία. iirfpcv 
πΛ/αιδν μ ε τ α ^ υ τ ε ύ α α ι δύσκολόν £ 3*tv* 

Διογένης ένουθέτει τινί πονηρών* έρ^υΕ»μ£^-: 
inlerrogalus aulem quid agerel : J2tbiopt:m (in- [) ύπό τίνος, T£ τοj-ςο ποιείς; 
quii) abstergo, ul caudidum reddam. 

Medici amaris medicameniis quae lingeiiilo su-
muntur, mellis noanibil adbibenl, ul dutciora lu-
cianl : sic ingeuiosi ditticilioruiu liuniijiniti tun-
gressiones bilarilate molliunl. 

Ex faclis inagis quam ex verbis bouiiuis ^crkn-
lum faciio; multi euitn cmu vitaiu vitiosaiu ^ganL, 
oralione suavi et ad persaadcndaui valeuU ulnuUti* 

SEHMO Χ Χ Χ 1 Η [at. CXXIU] . 
De mulure forti, ti temperanli, et $agact. 

Ενα λευχδν -οιήΐω. 
01 μέν ιατροί τας τών έκ̂  

*/.[ΛΛ: μέλ ιτ ι , ΟΙ &1 τοφαλ τά· 

£φη|- A l A h U ΨΛ 

C«n. xxxfc Racliel ei Lia respondeutes J:ici>r 

Num, iaquiuut, pars adbuc nobis esl aul lurrud1 

hi domo pairis nostri? Nonne alieiuc ab i i h 
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Πέπραχε γάρ ημάς, χαλ κχτέφαγε καταβρώσει τδ £ stimatae aumus ? veodidit enim nof, et plane da?0-
άργύριον ημών. 

Ήγγισεν Άβιμέλεχ ί ως τής πύλης του πύργου, 
έμπρήσαι αυτήν έν πυρί. Καλ έ^ιψε γυνή μία 
κλάσμα μύλου έπλ τήν κεφαλήν Άβιμέλεχ, καλ 
έβόησε ταχύ πρδς τδ παιδάριον τδ αίρον τά σκεύη 
αυτού, καλ εΐπεν αύτφ * Σπάσαι τήν βομφαίαν σου, 
καί θανάτωσαν με, μή ποτε είπωσιν, δτι γυνή άπ-
έκτεινεν αύτδν. Κα\ έξεκέντησεν αύτδν τδ παιδάριον 
αύτου, καί άπέθανεν. 

Ανήγγειλε τψ Δαυίδ Μελχδλ ή γυνή αύτου λέ
γουσα * Έάν μή σύ σώσης^ήν ψυχήν σε αυτού τήν 
νύκτα ταύτην, αύριον θανατωθήση. Καλ κατάγει 
Μελχώλ τδν Δαυίδ διά τής θυρίδος, καλ απήλθε, καλ 
έφυγε, καλ έσώθη. 

Τίς έδωκε γυναιξλν υφάσματος σοφίαν, καλ ποι* 
κιλτικήν έπιστήμην; 

Γυνή ανδρεία στέφανος τψ άνδρλ αυτής* 
Γυνή ευχάριστος εγείρει άνδρ\ δόξαν. 
Ό ς εύρε γυναίκα άγαθήν, εύρε χάριτος, έλαβε δέ 

παρά Κυρίου Ιλαρότητα. 
Ό ς έκβάλλει γυναίκα άγαθήν, έκβάλλει αγαθά έχ 

του οίκου αυτού. 
Σοφαλ γυναίκες φκοδόμησαν οίκους · ή δέ άφρων 

κατέ σκάψε ταίς χερσ\ν αυτής. 
Γυναίκα άνδρείαν τίς εύρήσει; τιμιωτέρα έστλ 

λίθων πολυτελών ή τοιαύτη, θαρσεί έπ' αυτή ή καρ
δία τοί άνδρδς αυτής. Ή τοιαύτη καλών σκύλων ούκ 
απορήσει. Ενεργεί τψ άνδρλ αγαθά, καλ ού κακά. 
Ού φροντίζει τών έν οίκω άνήρ αυτής. "Οταν που 
χρονίζη, δισσάς χλαίνας έ ποίησε τψ άνδρλ αυτής. 
Ήνίκα άν καθίση έν συνεδρίψ μετά τών πρεσβυτέ
ρων, στόμα αυτής διήνοιξε προσεχόντως χα\ έννό-
μως, χαλ τάξ& ένετείλατο τή γλώσση αυτής. Χτε-
ναλ δέ διατριβαλ οίχων αυτής, σίτα δέ οκνηρά ούχ 
έφαγαν* 

ΙΙολλαΙ θυγατέρες έκτήσαντο πλούτον, πολλαλ 
εποίησαν δύναμιν συ όέ ύ^έρκε^σαι καλ ύπΐρήρας 
πάσας, ψευοίϊς Apisxttai κ α ι ματαιον κάλλος ούχ 
ΐσι ιν έν σοί. 

Γυνή συνετή ευλογείται, φόβος &1 Κυρίου αυτήν 
ϊΐν*ίτω. Δίτ* αύτ^ άπδ καρπών χειλέων αυτήςΗ χα) 
-ίνείσθω έν πύλαις 6 άνήρ αυτής. 

Μή άστόχει γυναικός σοφής καλ αγαθής • 
χάρις αυτής υπέρ τδ χρυσίον. 

Χάρις έπί χάρη ι γυνή σ ι γ η ρ * · καί 
σταθμός άξιος εγκρατούς ψυχής χύτης. 

ravii argenlum naatrum. 
Judic. lx.Accessii Abimelechue usque ad tiirrlf 

poaam, m eam inceiideret; orulier autem qiuadam 
lYagaientura mola in capui ejua coajeclt : · ! ela-
liin claiaaas accersil poaram, qai arroa ipalua ga-
rebat. Cui, £duc, inquii, gladium luuui, ei ma in-
lerftcp, ne dicanl vulgo me a muliere Iniarfectum. 
Ei puer ejus pupugii eum, et nortuut esi. 

/ Reg. χιχ. Melcfeoi «xor Davidia, renualiavit ai, 
diceoe : Nisi bac aocia tervaveria viiam luam, rraa 
morUs aflkieris ; ei dimisii maritam euum Davidwx 
per fenealram. Sicque Hle exiii, aufugit, et aerw-
Uis eei. 

Β Μ. Qais dedii moheribui lexendi eapiealta» » 
el artem acu variandi? 

178 Ρ*09·*"· Ux° r foriia corona eal virt wi» 
Uxor grata exciiai viro gtoriam. 
Qui nactus esi uxorem bonam, is gfitiaa « · 

adeplua, et a Domiuo accepii b i l a r i U M u 
Qui ejicil uxorein probam, ejicil booa* doeaa^ 

Prov. XIV. Uxorea sapieaies «diAcaiuroai 
ai insipiens suis manibus demoiiia «*» 

Prov. xxxi. Uxorem forlem amis I»**·* 
pluris est sestimanda qiiam bpfcles 
fidil cor viri; baec epoliis palcfcro α«α 
aQicil viram eutira, noa otaftx. V r 

, de rebue domesiicis, sieobi 
' fueril, ipsa interea 
aulem in coa&easu 
aperii alienie et 
dum preescribit. Τί 
exerciiaiionee, 

MulLe flliz 
l i i a-iuej» wm 
lalta aflabitoi 

lo pejus mulie-

nles raalriic*; 
l bior quam ferarum. 

tll inansuefiet; tsi du* 
Kidins, tolliiur el elaia 

iilierem emendare faci-

tiu]iiu f suorum se peccalu-
i^piied iuklligau 

' ιlin.i i >L, |>jje cum nmliere im-

i i tr qundrtipedea ferociue? Quid 
me mler ^rprjuia? Nibil uisi niu* 

*t panperiurairi iluiigse uiorem, acer-
puieiiStjorftll ϊ ilJud enim rein, hoc aucio-

liin:rtaU'm Mri inh in i l et laidit. 
I< Mi t l i iT i piuen- ι iUimelia est suprema. 

ο Calliitia^iataui est nmlieris tngeniuin ad 
wivi VL'ιii vi i i lux^daitl • t M U I U SUO delarbandam, 
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S. Cyrilli. Muliebre genns quadammodo iacry- Λ Φιλόδακρύ πως άε\ τδ θήλυ γένος, κα\ τδν νουν 

είς έλεον εύδιάθρυπτον έχον. niarum amana est et animo ad misericordiam 
cili pradiium. 

Mulier vitai omnea calomniarum suspiciooet; 
*i neque se comat, nequt omet supra niodttro, pre-
caiionibua et deprecatkraibaa allenlioae auDima va-
caas. 

Philonii. Narrant phyaici femiaam nibil aliud 
e. sc qnam imperfeclura marem. 

laQrmiura quodamroodo sunt mulierum consilia, 
nec extra rea qitaa aub aensus cadunt, quidqoaai 
pnssunl eorum quae Unium sob inielligeaiiaiu ca-
duul, comprehendere. 

174 Philonis uxor Sn complurium feminamm 
creiu inierrogaia, cur aola ex omnibus aureo ιιοιι 

Ανύποπτο ν είς διαδολήν δείκνυσι γυναίκα τί μή 
χαλλωπίζεσθαι, μήτε μήν χοσμείσθαι πέρα τοΟ 
πρέποντος, εδχαίς καλ δεήσεσι προσανέχουσαν εκ
τενώς. 

Λέγεται ύπδ φυσικών Ανδρών ουδέν έτερον είναι 
θήλυ ή Ατβλές Aftftcv. 

Άσθενέστεραί πώς είσιν αί γνώμαι τών γυναι

κών, έξω τών αισθητών μηδέν ίσχύουσαι νοηαδν χα-
ταλαδεϊν. 

Ή Φίλο>νος γυνή ερωτηθείσα έν συνάδω πλειόνων 
γυναικών, διατί μόνη τών Αλλων ού φορεί χρυσούν 

uterelar ornalu : Salie (inquit) uxori magoas or- Β χόσμον, έφη· Αυτάρκης κόσμος έστί γυναικί ή τοΰ 
Ανδρδς Αρετή. 

Αρίστιππος γυναίκα καλήν μικράν ϊδών, Μι
κρδν κακδν μέν, μέγα δέ καλδν, έφη. AL Μικρδν μεν 
χαλδν, μέγα δέ κακόν. 

Γυναίκα σώφρονα ζή*«ι «Λ μή εύμορφον. Τδ 
μεν γάρ θησαυρδς άνέκλειπτος, τδ δέ υποψία γνώ
μης. 

Σεμνής γυναικδς κα\ αγαθής δταν τύχης, τδν βίον 

άλυπον διατελείς. 
ΑΟΓΟΣ ΑΔ'. 

nalus viri sui virlus est. 
Ariaiippus iruliereui parvam, sed pulcbram con-

spicalus : Parvuui, inquil, nialuiii, sed magnum 
puicbruai (I). 

Uxorem lemperanlem quarilo, nec formoeio-
retn; illud enim esl ibesaunis qui surripi non poleet, 
boc aulem aitinii opinio sive persuatio. 

Protagor. Honesiam uxoreni et bonam si eria 
asseculus, vitam dolore vacaatein deges. 

SERMO XXXIY [a/. CXXIY]. 

De improbii mutieribm et adutterii omnique vitio 
plenis. 

Πβρϊ γυναικών πονηρών καϊ μοιχαλίδων, xal χά
σης χαχίας χεπΛηρωμένων. 

Prov. ν, νιι. Mulieri iiaprobe jie mcntem adbl- Q Μή πρόσεχε φαύλη γυναικί. Μέλι γάρ άποστάπ: 
beto; mel cniro ex niereiricis ore fluil, quod ad 
tempus ungil gutlur, postca lamen felle amariua 
invenies, ei gtadio ancipili acutius. 

Ne des niulieri opes luas. 
Fil i , serva mandata mea, et vives, ui te servent 

a perogrina muliere et improba. 
Mulier preiiosaa virorum animas praedalur. 

* Tcmpus eel ignomini», mulier quseodil honesla. 
Prov. ix. Mulier iasipiens et audax cibo quo 

alatur carebil, quae scilicei verecundiam non co-
guoscii. 

Ibid. xi. Ut inauris in nare suis, sic in muliere 
malitiosa pulchritudo. 

Qui adulieram reiincl, inaipieue et impius est. jy 
Meliue esthabiiare ia soliltidiae, quam cum mu-

liere pugnace ei Hnguace et iraconda. 
Malach. proph. Α conjuge tua libi cave; nec 

quod Taclurua es, illi aperito. 
Sirach KX. Ne tradas muliert animam tuam; me-

retricibus obviam ne iio; ne psallriam caneiUem 
frcqueaiaio; virginem ne coasiderato; averie ocu-
lo9 tuos a muliere forniosa; cum uxore allerius 
omnino ne aedeto; forma enim et pu.cbriiudine 
imiliebri coaiplures seducii sunt. 

Vinum et mulieree ad delkiendum impellant 
eiiam sapientes. 

(t) Videtar poiius inverteadum ut sit : Partum quidem pulchrum, magnum autem malum; καλδν c! 
κακδν apud Graecos iacile permutari possuni. 

Απδχειλέων γυναικδς πόρνης, ή πρδς χαιρδν λι
παίνει σδν φάρυγγα, Βστερον μέντοι πικρότερον 
*Χ°^ήί «ύρήσεις, καλ ήκονημένον μάλλον μαχαίρας 
δ ιστό μου. 

Μή δψς γυναικί τδν σδν πλούτον. 
Πέ, φύλασσε εμάς έντολάς, χαλ βιώσεις, ίνα σετη-

ρήσωσιν άπδ γυναιχδς άλλοτρίας χαλ πονηράς. 
Γυνή τιμίας ψυχάς ανδρών άγρεύει. 
Χρόνος ατιμίας γυνή μισούσα δίκαια. 
Γυνή άφρων καλ θρασεία ενδεής ψωμοΰ γίνεται, ή 

ούχ έπίσταται αίσχύνην. 

"Οσπερ ένώτιον έν fJiv\ ύδς, ούτως γυναιχΐ καχό* 
φρονι κάλλος. 

Ό κατέχων μοιχαλίδα άφρων καλ Ασεδής. 
Κρείσσον οίκείν έν έρήμω ή μετά γυναικάς μαχί

μου κα\ γλωσσώδους χαί αργίλου. 
Άπδ τής συγχοίτου σου φύλαξαι τού άναΟί:θαι 

αυτή, τλ ποιών. 
Μή δψς γυναικί τήν ψυχήν σου · μή ύπάντα έται-

ριζομένη, μετά ψαλλούσης μή ένδελέχιζε. Παρθενον 
μή καταμάνθανε. Άπόστρεψον τούς οφθαλμούς σου 
άπδ γυναικδς εΰμόρφου. Μετά ύπάνδρου γυναικδς 
μή χάθου τδ σύνολον. Έν χάλλει γάρ γυναικδς ποίι-
λολ#έπλανήθησαν. 

Οίνος καλ γυναίκες άποστήσουσι συνετούς. 
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Πάσαν πονηρίαν καλ μή πονηρία ν γυναικός. Λ 
Μή δψς δδατι διέξοδον, μηδέ γυναικλ πονηρά άνε-

σιν. ΕΙ μή πορεύεται κατά χείρας σου, Απδ τών σαρ
κών σου Απατε με αυτήν. 
. Συνοίκησα ι λέοντι καλ δρΑκοντι βύδδκησαι, ή συν-

ίΐκήσαι μετά γυναικός πονηρός. 
Μικρά πάσα κακία πρδς κακίαν γυναικός * κλήρος 

αμαρτωλού έπιπέση έπ* αυτήν. 
Άπδ γυναικδς Αρχή Αμαρτίας, καλ δι αυτής άπο-

θνήσκομεν πάντες. 
Μή δψς γυναικί πονηρή πα^ησίαν. 

Όργή μεγάλη γυνή μέθυσος. 
Καρδία πονηρά καλ πρόσωπον σκυθρωπδν, καλ 

πληγή καρδίας, γυνή πονηρά άντιτασσομένη τψ άν
δρλ αυτής. 1 

Πορνεία γυναικός έν μετεωρισμοίς οφθαλμών καλ 
Iν τοίς βλεφάροις αυτής γνωσθήσεται. 

Κρείσσον πονηρία άνδρδς ή άγαθοποιδς γυνή. 
Άπδ Ιματίων εκπορεύεται σής, κα\ άπδ γυναικός 

πονηρία. 
Έπλ γυναικλ πονηρή καλδν σφραγίς. 
Γυνή μεγαλόφωνος καλ γλωσσώδης ώσπερ σάλπιγξ 

πολεμίων είς τροπή ν θεωρηθή σεται. 
"έέσπερ γάρ τά έπίσαθρα τών πλοίων καταιγίδες 

καλ ζάλαι υποβρύχια φέρουσιν, ούτως αί πονηραλ 
τών γυναικών διαθέσεις τάς ασθενείς ψυχάς τών 
συνοικούντων καταβαπτίζουσιν. 

Τότε [πότε] ούν ψυχής έπιμελήσεται δ γυναι-
κείαις έπιθυμίαις δεδουλωμένος; ουδείς γάρ έξ- ^ 
αρκεί πλούτος, γυναικείαις έπιθυμίαις ύπηρετού-
μενος. 

ΑΙ τών γυναικών άφρονέσταται, άπορου σαι κάλ
λους οίκείου, πρδς τά χρήματα καταφεύγουσι * κα\ 
είσΙν, ώς άν εΓποι μι, κοσμίως θεατριζόμεναι, δι* 
εύσχημοσύνην άσχήμονες, καί δι* αίσχος αίσχρό-
τεραι. 

"Ω κακδν κακού κάκιστον, γυνή πονηρά. 

Αεινδν δράκοντες, καλ κακούργον ασπίδες. 
Διπλή γυναικδς δεινότης έν θηρίοις. 
Γυνή πονηρά ουδέποτε ήμερούται, άλλ' ύβριζο-

μένη μαίνεται, καλ κολακευομένη επαίρεται. 

Σίδηρον έψείν, ή νουθετεϊν. γυναίκα (5<|ον. 

Γινωσκέτω δ έχων γυναίκα πονηρά ν, δτι ήδη τούς 
m μισθούς αυτού τών ανομιών έκομίσατο. 

Ουδέν έν κόσμψ θηρίον έφάμιλλον γυναικδς πο-
νηράς. 

Τί δεινότερον λέοντος έν τετράποσιν; τί δέ ωμό
τερο ν δράκοντος έν έρπετοίς; Άλλ* ουδέν, πλήν γυ
ναικός πονηράς. 

Δεινδν πενιχροτέραν εαυτού λαβείν γυναίκα, δεινδν 
εύπορωτέραν. Τδ μέν γάρ είς τήν ούσίαν έβλαψε, τδ 
δέ είς αύθεντίαν καλ έλευθερίαν τδν άνδρα. 

'Τπδ γυναικδς αρχεσθαι ύβρις άν είη έσχατη. 
Δεινδν γυνή γνώμην άνδρδς παραλύσαι κα\ παρα-

γαγείν, καλ μάλιστα μάχλος. "Ένεκα γάρ τού συν-
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Oinnem malitiain et ιιοιι maliiiam niulieris. 
Aquae ne des exilum, nec ntnlieri improbse licen-

liam : si nolit monentem te audire, dcsecalo eam de 
carne tun. 

175 C u m I e o n e e t dracone poiius babitaio, 
qnam cum muliere Improba. 

Oninia vitia parva sunl, εί cum inulieris viliis 
comparenlur. Sors sccleraii in eam incidat. 

Ex muliere peccati initium csl, ct per earo om-
nes morti debeinur. 

Improbae mulieri Hcentiam loquendi ne conce-
dito. 

Ira magna esl rnulier ebriosa. 
Cor malum et vullus trisiis cordisquc vwlmis , 

mala mulier viro suo resistens. 

Scortatio mitlicris in elalione oculorum cl in 
palpebris snis agnosceiur. 

Praestai matitia viri, quam bcneflca mulicr. 
Ex veslimenlis enascitur linea, el ex muliere 

m:t)'ttia. 
Kn mnliere improba bonum est sigillum. 
Mulier clamosa et lingoax quasi tuba hostium 

ad fugam spectabitur. 
S. Basilii. Ut enim naves piitres prooellae et 

tempeslates demergunt, sic improba imiliertun 
atudia ei affectiones imbecillas cohabilantium ani-
roas misere enbmergunl et perduni. 

Quando igittir animi gui curam gcret, qm 
amoribus mulierum quasi servus addictus esi ? 

1 Nullae en\m opes saiis sunt cupidiiaiibus mulie-
rom. 

Theotogu Mnlieree insipientissimae pulcbriludine 
eua carenles ad pecunias confugiunt: ac sunt (ut 
sic dtcanj) tbeatrali ornatu conspicuae, propter for-
maui dcfonues et propler deformitaiem defor-
niiores. 

S. Chrtjtott. Ο malum quovis maio pejus mulie-
rem improbam 1 

Asperi sunt dracones, aspides maleuc*; 
Sed mulieris asperitas acerbior quam ferarum. 
linproba mulier nunquam maasueiiet; tsi du> 

rius tractelur, furit: ai blandius, tolliiur el elaia 
esU 

D Ferruin coquere,quam mulierem emendare faci-
lius. 

Qui habel uxorem malam, suorum se peccatu-
rom mercedem accepisse intelligai. 

Nulla in mtindo bellua est, quse cum limUere im-
probi cotiferatur. 

Quid leone inter quadrupedes ferocius? Quid 
crudelius dracone inter serpeniia? Nibi! uisi mu« 
lier improba. 

Acerbura est pauperiorem duiisse uxorem, acer-
bum ilein opulenliorem: illud enim rem, boc aucio-
riiatem et liberiaiem viri uiiuuii et bedift. 

Philonit. Mulieri parere conlumelia esl suprema. 
176 Callidissimum est mulieris ingetiiuni ad 

mei.teiu viri luxandam et siata suo deiarbandaoi, 
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maxime si .fuerlt intemperana; quia euim cousiia Λ ε'.δότος μαΐαχικωτέρα [f. μαχλιχωτέρα %tt μοΛαχω-
sibi est hujus viiii , molUor subinde reddilar. 

Sui amans cst mulier, el xeloiypa iinrooderate 
ac mire indtistria, ui possit viri mores pervertera. 

Dioginis. Diogenes consptcaius mulieree iatcr 
se colloqueutes: Aspis, iuquii, a vipera venenuiu 
uiutnalur. 

Aristippi. Aristippus Cyrena>iis'phil<>sopbii8,aqaa-
piam iuierrogatus, ansibi ducere uxoremexpedirei, 
negavil. Si eniai duxerig (inquiebal) formosam, 
babcbis cotnriiunem ; ein autein deformem, poenam. 

Malier os exornans animuui deformem iadicai. 

Democr. Cum Democrilum quidnm percunctare-
lur, cur magnus CIIID essel, parvam duxisset uxo-
rrm : Ego, inquil, in malo eligendo, quod miai- ' 
iiiain erai, elegi. 

Socratis. Cum le diligere ei appetere le dixerit 
mulier, tum ab illa taagis meluendura tibi esl 
quam cum conviciatur. 

Protagorte. Protagoras interrogatus ob quam 
causani iniinico filiain nupliim dedisael: Quia, In-
qnit, uibil ei dare poierain pejus. 

Idem cum vidisset anum exornalam : Si , inquit, 
viris, falleria; si svpulcro, ornala «8. 

Socrctis. Socrates dicere solebat, tria aa mala 
asseculum, grammaticatn, paupertaiem et peraicio-
sam uxoreui; quorum duocum effugiseel, peruicio-
sam uxorem effagere non poiuiese. 

Idem se consuleniibus de ratione mairimoDii 
conirabendi, dixil : Quemaduioduai pisces, ο ado-
lesceuiuli, qui nondum intra nassaa sunt, volunt 
inlrare, qui auteai jam inlaa sunt, volunt exire; 
aic el vos ne idein vobis accidal videie. % 

Idetn Xantbippen ornalam el ad speciacala eun-
tem couepicaiue : Non ioquil, ut specles, ο uxor, 
exis, sed ui specierit. 

Philoxeni. Pbiloxenue poeta cum quidam eum 
percunclarelur, quaniobrem Sophocles bonas in-
Iroducal feminas, ipse autein malas : Quia, iuquit, 
quales oporiei esse femlaas Sopbocles osiendit, ego 
vero quales suut. 

CatonU. Omnes homines uxoribua iaiperant, 
Dua oiunibu* bominibus, nobis autem uxores. 

SERMO XXXV [αί. Xj. 
De congregalione bonorum virorum; et pratiantit-

simit adhcerendum ewe, non item improbit. 

177 i > r o v ' x , u * Q U I c u m ^pieniibus couversa-
lur, eapietis evadet. 

Si videris aagacera ac prudeniem, maae illum 
adilo, eilimina januaruin ejus pedibus tuis deie-
ruo. 

la muliiiudiae acniorum stalo, el si quis erit 
sapiens, buic te adjungtlo. 

Narraiionea sapienium ue coniemnas, et in pro-
verbiis illoruui verseris. 

τέρσ] γίνεται. 
Φίλαυτον γυνή, καί ζηλότυπαν ου μετρίως χαι δει-

νδν παράλυσα ι ήθη ανδρός. 
Διογένης κοινολογουμένας γυναίχας θεασάμενος, 

έφη * Άσπ\ς παρ' έχίδνης φάρμαχον δανβ((ε?αι. 

Αρίστιππος ό Κυρηνζίος φιλόσοφος, έρωτηθε'ς 
ύπό τίνος εί συμφβρβι αύτψ γήμσι, ftxsv* Οθχ · ε! 
μβν γάρ χαλήν, χοινήν έξεις · εί δέ φιύλην, ποινήν. 

Γυνή τφ προσώπιρ χοσμουμίνη, τήν τής ψυχής 
άμορφίαν εμφαίνει· 

Δημοχρίτω έφη τις* Διατί, μέγας ων, μικράν 5γη-
μας γυναίκα; Κάχχίνος βιπε* Του καχού έκΆογήν 
ποιούμενος, τδ ελάχιστον έξελεξάμην. 

*0«αν ποθείν σε χαλ στέργειν λέγη γυνή, φοβού 
παρ* αυτής πλέον, ων λέγει κακά. 

Πρωταγόρας ερωτηθείς, Διά τίνα αίτίαν έχθρψ τήν 
θυγατέρα δέδωκας πρδς γάμον, είπεν * Ουκ είχον 
γάρ αύτψ δεδωκέναί χείρον. 

Ό αύτδς, έωρακώς κε κοσμημένη ν γραύν, έφη* Εί 
μέν πρδς Ανδρας, έπλανήθης * εί δέ πρδς τάφον, 
έχοσμήθης. 

Σωκράτης έφη, Τριών χαχών τέτευγμαι, γραμ
ματικής, πενίης χα\ ούλομένης γυναικός* τών δύο 
έξέφυγον, ούλομένης γυναικδς έχφυγείν ούκ έδυ-
νήθην. 

Ό αύτδς πρδς τούς αύτδν συμβουλευόμενους περί 
του γήμαι, έφη,* "Ωσπερ οί ίχθύες, ώ νεανίσκοι, οί 
περλ τούς χόρτους, οί μέν έξωθεν δντες βούλονται 
είσελθείν, οί δέ ένδον δντες βούλονται έξελθείν * ού
τως δέ ύμείς άρατε, μή τδ αύτδ πάθητε. 

Ό αύτδς, £ανθίππην χεκοσμημένην χαλ έπί θέαν 
πορευομένην ίδών, έφη * Ούχ ίνα θέαση, γόνοι, ro-
ρεύη, άλλ' ίνα θεαθ{|ς. 

Φιλόξενος δ ποιητής, εIπόντος τινδς, Διά τί Σοφο

κλής χρηστάς παρεισάγεε τάς γυναίχας, αύτδς Ιϊ 
φαύλος, είπεν "Οτι Σοφοκλής μέν οίας δεί είναι τάς 
γυναίτας λέγει, έγώ δέ οίοι είσί ν. 

Πάντες οί άνθρωποι τών γυναικών άρχου?ιν, 
D ημείς δέ ανθρώπων απάντων, ημών δέ αί γυ 

ναίχες. 
ΑΟΓΟΣ ΑΕ'. 

J7<fpi συναγωγής χρηστών ανδρών · χαϊ δζι χρή 
άρίστοις άνδράσι χοΛΛάσθαι, καϊ μή αοτψ 
ροις. 
Ό συμπορευόμενος σοφοίς σοφδς έσται. 

ΈΑν ίδης συνετδν, δρθριζε πρδς αύτδν,: 
μούς θυρών αυτού έχτριβέτω δ πούς σου. 

αϊ βαθ-

Έν πλήθει πρεσβυτέρων στήθι* χαλ εί τις σο
φδς, προσκολλήθητι αύτψ. 

Μή παρίδης διήγημα σοφών, χαλ έν ταίς παροι-
μίαις αυτών ά να στρέφου. 
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"Ανδρες δίκαιος ίστωσαν σύνδειπνοί σου» 
ΜβτΑ άνδρδς ευσεβούς ένδελέχιζε. 
Πετεινά πρδς τά δμοια καταλύει * λειτουργοί αύ

του, καλ κατά τδν ήγού μενον τής πόλεως, πάντες οΕ 
κάτοικου ντε ς Ιν αυτή. 

'Λποστυγοΰντες τδ πονηρδν, κολλώ μενοι τώ 
άγαθφ. 

"Οσπερ οί ζωγράφοι δταν άπδ εΙκόνος εΙκόνα γρά
φω σι, πυκνά πρδς τδ παράδειγμα βλέποντες, τδν 
εκείνου χαρακτήρα πρδς τδ εαυτών σπουδάζουσι 
μεταθείναι φιλοτέχνημα, ούτω δή χαλ τδν έσπουδα-
κότα έαυτδν πάσι τοίς μέρεσι τής αρετής Απεργά-
σασθαι τέλειον, οίονελ πρδς αγάλματα τινα χινού-
μβνα χαλ έμπραχτα, τους βίους τών αγίων άποβλέ-
π*ιν χρή, χαλ τδ εκείνων άγαθδν οίκείον ποιείσθαι 
διά μιμήσεως 

Έάν Γδης έθνικδν, βίου σώφρονος καλ τής λοιπής 
χατά τδ ήθος ευταξίας έπιλαβόμενον πλέον σεαυτου, 
το σπουδαίον έπίτεινον. 

ΕΙ τ*ίς χαλοίς έποιο νουθετούμένος, 
Οδχ έντραπήση τοίς χακοίς γελώμενος. 
Σοφών θύρας έκτριβε, πλουσίων δέ μή. 

Μή κλείσης τά ώτα πρδς παιδεία ν Κυρίου χαλ 
νουθεσίαν, ώς ασπίς πρδς έ πράματα. 

06 μικρδν τοίς σπουδαίοις καλ μικρά τών μεγί
στων ή μίμησις. 

Κρείσσον δεύτερα έχειν μεγάλων ή πρώτα πενι- Q 
χρών. 

Φιλεί πρδς τάς άναστροφάς τά ήθη ^υθμίζεσθχι. 

Έλεγχος άνδρδς ήθους ή μετά τών τοιώνδε συν
ουσία * δ τε γάρ φαύλος έξ άνάγχης τοίς δμοίοις 
συνέσται · δ τε δ* αδ πάλιν σώφρων χαλ σοφδς τοίς 
τά τοιαύτα μετιούσιν. 

Καλδν άελ τφ κρείττονι τδ χείρον άκολουθείν διά 
βελτιώσεως ελπίδα. 

ΑΟΓΟΣ Λ<7· 
Ββρϊ συναγωγής χαχών ανδρών· χαϊ δτι yp^ 

φεύγειν τας τών μοχθηρών εταιρείας, ώς ολε~ 
Θρον χροξενούσας. 
Αφανίσατε τδν πονηρό ν έξ υμών αυτών. 
Τδ άπεχε σθαι άπδ κακών έστιν επιστήμη. 

Viri sapiealet siat uii conviv». 
Viro pio mulioro assidueque utitor. Φ 

Volucres ad pares diveriuni : minietri, ei omnea 
qni arbem ineolunt, praeiecti morea iautanUir* 

fiom. xii. Odio sii vobie malum : at bono agglu-
liaamini. 

S. Ba$ilii (1). Qaeroadmodum pictorae cum ima-
gtnem ab imagine pingunl, idenlidem examplaria 
epectantes, illorum liacaroenta ad suum optficii 
iiaum transferre aladent : sic qoi siudai se omui-
bua virtuiis partibus perfecium efficere, debet 
elaborare, ut qaasi ad simulacra molu ei aciione 

( predita, viias dico saacioruro, sscpe oculo» aniini 
convertat. 

Si viderts elhnicum, vitam temperatam el re-
liquam in moribus rooderaiionem diligfntius, 
quam teipsum, conservare, fac ut aludium luum et 
diligentiam circa eadero augeas. 

Si bonesios eequeris monUna, 
Non erubesces a maii» deriaus. 
Oeiia sapieaUim, non divitom terito. 

{ThMlogi.) 
Ad eraditionam et monitionem Domini ne ob-

turato aures, ui aspie ad incantameata. 
Noa exiguum quid videtur bonis, licel exigua 

maaimarum rerum imitalio. 
Praeatat magnorum partea secundaa, quam par-

voTom primas lenere. 
Soleni ad raiionem eonversationia convWautiam 

narea compoai. 
Cujusqne ingenium qraale ait ex «ODwaaiioTie 

arguitur; /tenim improbns necessario cum sui 
swailibus versabilur ; conlra auiem leeiperans et 
sapfens cum iis qui eadem exercenl. 

Philonls. Bonum eal eemper ul improbior roe-
liorein sequalur, propier emendalioais spem. 

SERMO XXXVI [al. XX] . 
De congngatioM malorum virorum; εί anod oportei 

sodaliiaie* improborum εαΛίϊοεαε evitare. 

Μακάριος άνήρ, δς ούχ έπορεύθη έν βουλή Ασεβών, 
χαλ έν δδφ αμαρτωλών ούχ έστη, χαλ έπλ χαθέδραν 
λοιμών ούχ έχάθισεν. 

Ούχ έχάθισα μετά συνεδρίου ματαιότητος, καλ 
μετά παρανομούντων ού μή είσέλθω. 

Άφρων έαυτψ πεποιθώς μίγνυται άνόμψ. 

Τίέ, μή σε πλανήσουσιν άνδρες ασεβείς, μήτε 
πορευθ*,ς έν δδψ μετ' αυτών. "Εκκλινον τδν πόδα σου 
άπδ τών τρίβων αυτών. Ού γάρ μή ύπνώσουσιν, έάν 
μή κακοποιήσωσιν. 

Deut. ι. Amovete cx vobis laiprobum. 
D / Cor. v. Se abaiinere ab improbie viris, id 

dernam scienlia esl. 
Ptal. i . Beaiu» qui ia concilio impiorum non aro-

bttlat, nec in via scelerosorum X78 8 t a l » u e c l n 

aade pestiferorum aedit. 
Non aedi ia consesau vanitatig, nec iogrediar 

cam exlegibus. 
Solomon. lasipiens confideoter se cum exlege 

commiecai. 
Fil i , vide ne te seducant impii, nec gequaris 

eorum insliiuta. Deflecte a viis illorum ; non enitn 
sommim capere possunt, nisi roalelicium aliquod 
commiserint. 

(1) la eptst. ad Greg. De vita solitaria. 
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Noli seimilari exleges; ubtcunqtte 

posuerinl, eo fac ne accedas; declina illos ac 
pr;i*iert; JIOII enim eoninum capient, aisi malcti-
ciuio commiserint. 

Viam impiorum ne ingrediaris, ncc exlegum vits 
qtiaesieris. 

(Jui curo insipientibtis congrediiur, agnosceiur. 
Fil i , malos viros ne aemuleris, nec illorum coetus 

appctas : falsa enim medilatur cor illorum, et 
molesia labia eorumdem loquunlar. 

Prov. xxxut. Ne le adjungas sodalem iracundo, 
aul amico iracundo contubernalem, ne discas tan-
dem illius vias, ct laqupum capias animae luae. 

/ ia . A-bsline ab injusio, el DOII lerreberis, nec 
tremor appropinquabit libi. 

/ Thest. v. Praecipimus vobis, fralres, nomine 
Domini noslri Jesu Christi, ut secedaiis ab uno-
quoque fratre imnmderate ei sine ordine se gc-
renie, el non ea raiioue quam a nobis trndtlatn 
acccperatis. 

Fu^iie imitationes condemnatonim. 
/ Cor. v. Si quis, fraler cum nominetur, Γ ΙΗΜΊΙ 

vel scorlalor, vel simulacrorum cultor, vel convi-
ciator, vel rapax, cum ejusmodi ne cibum quidcm 
aiimite; tolltte ex vobis improbum. 

Sirach. Cutn disciplina carttntibus ne colludas, 
ne parentes lui probro afficiantur. 

S. Batilil. Perniriosae snnt rnalorum congressio-
nes: siquidein liaec eet amicitia; lex ac consueludo, ui 
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castra sua Α Μή ζηλώσης δδους άνομων * έν φ άν τδπψ στρ2. 

τοπεδεύσωσι, μή έπέλθης εκεί * Εκκλινον άπ' αυτών 

καλ παράλλαξον. 05 γάρ μή ύπνώσουσιν, έάν μή χ*, 
κοποιήσωσιν. 

*Οδους άσεβων μή έπέλδης, μηδέ ζητήση; δ$<ύς 
παρανόμων. 

'0 συμπεριφερόμενος άφροσι γνωσθήσεται. 
ΥΙέ, μή ζηλώσης κακούς άνδρας, μηδέ έπιΟυμήης 

είναι μετ' αυτών, ψευδή γάρ μελετςΕ ή καρδία αυτών, 
χα\ πόνους τά χείλη αυτών λαλεί. 

Μή ίσθι εταίρος άνδρ\ θυμώδει, μηδέ συναυλίζου 
φίλψ όργίλω, μήποτε μάθης τών δδών αύτου, κα\ λά
βης βρόχους τή σ? ψυχϊ). 

'Απέχου τού αδίκου, καλ ού φοβηθήση, κα\ τρ̂ μο; 
^ ούχ έγγιείσοι. 

Παραγγέλλομεν ύμίν, άδελφολ, Ι ν ονόματι το·3 Κ> 
ρίου ημών Ίησου Χριστού, στέλλε σΟ ε υμάς ath *αν-
τδς αδελφού ατάκτως περιπατούντος, καλ μή χατ,Ι 
τήν παράδοσιν ήν παρελάβετε παρ* έμού. 

Φεύγετε τάς μιμήσεις τών κατεγνωσμένων. 
Έάν τις άδελφδς ονομαζόμενος ή πόρνος, ή είδω-

λολάτρης, ή λοίδορος, ή Αρπα ξ, τψ τοιούτω μηδέ 
συνεσθίειν * έξάρατε τδν πονηρδν έξ υμών αΟ-
τών. 

Μή πρόσπαιζε άπαιδεύτοις, ίνα μή άτιμάζωντιι 
οί γονείς σου. 

Βλαβερα\ αί πρδς τους κακούς συνουσία ι * επειδή 
νόμος ούτος φιλίας δι* όμοιότητος πεφυκέ*ναι τοίς συν· 

per simililudinem ingenereuir conjunctis. Ut enim Q απτομένοις έγγίνεσθαι. Ός γάρ έν τοίς νοσοττοι&Γ; 
χωρίοις κατά μέρος άναπεμπόμενος δ άήρ λανΟάνου-
σαν νόσον τοίς ένδιαιτωμένοις έναποτίθησιν, ούτω; ή 
πρδς τούς φαύλους συνουσία μεγάλα κακά ταίς ψυ-
χαις έναφίησι, κάν τήν παραυτίκα αίσΟησιν τ6 βλα-
βερδν διαφεύγη. 

'Αελ προτίμα τούς κάλους τών μή καλά 
Κακοίς δ* ομιλών καλ χαχδς πάντως έση. 

Φεύγε τους βλάχας χαλ έκλυτους άνδρας χαλ πονη
ρούς, χαλ ήταιρηχότας. 

Αεί μή μόνον άπέχεσθαι τών χαχών, άλλά χαλ 
τους τά τοιαύτα πράσσονταςάποστρέφεσδαι. 

Τδ συνδιαιτάσδαι τοίς φαύλοις επιβλαβές καί έπί-
D ψογον. 

Έ τών χαχών απαλλαγή σωτηρίας εστίν άρχή. 
Πολλάκις άνδρες άγαΟο\, κακοίς προσγενόμενοι, 

πολλψ θάττον κακίας μέτελαβον, ή μετέδοσαν άρε-. 
της. 

Βλαβεραλ τών άνοήτων αί συνουσία ι · κα\ άκού-
ουσα πολλάκις ψυχή, της εκείνων φρενοβλαβείς 
άπομάττει τά είδωλα. 

Ού ποιεί άγρδς φαύλους, ουδέ άστυ σπουδαίο.»:, 
άλλ* ή μετά τών τοιώνδε συνδιατριβή. 

ΑΟΓΟΣ ΑΖ'. 
Περϊ τών τους άριστους χαϊ αγίους άνδρας th 

μώντων. 
Καλ έλαβεν Άβιμέλεχ χίλια δίδραχμα άργυρίον, 

καλ πρόβατα, χαλ μόσχους, κα\ παϊδας κα\ -αιίί-

in peelilenlibus locis paulatim aer immissus mor-
bum occolle illie degentibus immitiit, eic impro-
borum -consaeludo malta mala importat, eiiam-
Λ calainitae jn praeeeulia oculos fagial. 

Bonos noa bonie eemper anteponito. 
Nam si cum malts verserU, malus oumino fieg. 

(Theologu) 
S. Chrytott. Delicatos el diseolutos ac improbos 

viiaio, ac etiam eos quf scorta duciant. 
S. Athanas. Non modo a vitiis cavere debeniui, 

ac ea vitare, verum etiam eoa qai Ulia faciunt 
aversari. 

179 Vynlli. ImprobSs connivere, et noxium 
eai ei vituperatione dignuro. 

Clementis. Α eceleraiis liberari, est saluli iniliari. 
ATt7l. Probi viri ad improbos accedenles nuillo 

facilius vitia trabunt, quam virluiem impeilinnt. 

Philonis. Perniciosoe eunt stnliorum congressio-
nes : et animo saape audienii illoruiii demeutî e 
aimulacra imprimanlur. 

Mon rus improbos, non urba bonos efQcit, sed 
ialiiim coosuetado. 

SERMO XXXVII [al. XII]. 
De illit qui optimot et $anclo$ viros honoranu 

Gen. xx. Abimelecbus inille didraclima argentl, 
aves, vhulos, pueros et puellas Abrabamo donavil: 
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σκας, xal ίδωκε Αβραάμ. Καλ άπέδωκ«ν αύτψ Α 
SA ĵtav τήν γυναίκα αύτου, καλ εϊπεν αύτψ* Ίδού 
ή γη μου εναντίον σου, καλ ού έάν άρέσκη σοι, 
παροίχει. 

Είπεν ή γυνή πρδς τδν Ανδρα αυτής· Ίσου Ιγνων 
δτι Ανθρωπος τού Θεοΰ δ Αγιος ούτος διαπορεύεται 
(φ* ημάς διαπαντός* ποιήσω με ν δή ύπερψον τύπον 
μικρδν, καλ θώμεν αύτψ εκεί κλίνην καλ τράπεζαν, 
καλ δίφρον, καλ λυχνίαν · καλ Ισται εν τψ εIσπόρεύ-
εσθαι πρδς ημάς, έκκλινεΐ Ιχεί. Καλ Ιγένετο 
ήμερα, χαλ είσηλθεν Έλισσαιε, χαλ έξέκλινεν είς τδ 
ύπερψον, κα\ έκοιμήθη εκεί. 

Έμολ δε λίαν έτιμήθησαν οί φίλοι σου, δ Θεός* 
λίαν έκραταιώθησαν αί άρχαλ αυτών. 

Ό αντιλαμβανόμενος διχαίων, οδτος άνατελεί. ' 

Μνήμη δικαίων μετ' εγκωμίων. 

Εύ ποίησον εύσιβεί, χαλ εύ ρήσεις άνταπόδομα, 
χαλ εί μή παρ* αύτου, αλλά παρά τού Υψίστου. 

*0 δεχόμενος προφήτην είς δνομα προφήτου μι
σθδν προφήτου λήψεται* χαλ δ δεχόμενος δίχαιον 
είς δνομα δικαίου μισθδν δικαίου λήψεται. 

'Ερωτώμεν δέ υμάς, αδελφοί, είδέναι τούς κο
πιώντας έν ύμίν, χαλ προϊσταμένους δμών έν Κυ-
ρίψ χαλ νουθετούντας υμάς, καλ ήγείσθαι αυτούς 
ύπερε κ περισσού έν Αγάπη διά τδ έργον αυτών. 

Πρώτη τών ευεργεσιών τδ επαινεί σθαι τους κα- * 
λούς. Ζήλου γάρ δ έπαινος πρόξενος, ζήλος δέ αρε
τής. 

Τών αρίστων μάλιστα μνημονευτέον, ών χαλ τδ 
μεμνησθαι δσον έμολ χαλ ώφέλιμον. 

Πασι τδ χαλδν ομοίως αίδέσιμον» 

01 τους αγαθούς έπαινούντες μερισταλ τών έχεί-
νοις άποκειμένων στεφάνων είσίν. 

Εί τις είη έν ήμίν τής εξαίρετου ζωής επιμελη
τής, χαλ τή τού βίου λαμπρότητι μαρτυροόμενος, 
τούτψ πάντη τε χαλ πάντως έποιτο άν τδ χρήναι 
τιμασθαι χα\ μή άπιστείσθαι πρός τίνων, άλλ' είς 
δρχου δύναμιν δέχεσθαι παρ* αυτού τδ ναλ ναλ, χαλ τδ , 
οΟ oC. 

Ούκ έστι μέγα τδ φροντίζει ν άνδρδς δικαίου, άλλά 
•χάριν λαμβάνει δ, χαταξιούμενος διακονείν αύτψ. 

ΑΟΓΟΣ ΑΗ'.! 
Περϊ τών τους αγίους χαϊ αρίστους άνδρας άτιμα» 

ζόντων. 
Δίκαιοι χαταγελώνται* παραδίδονται γάρ είς χεί

ρας Ασεβών· , 
Δίκαιος άνήρ Αμεμπτος έγεννήθη είς χλεύασμα. 

Άλαλα γενηθήτω τά χείλη τά δόλια, τά λαλούντα 
xovroc του δικαίου άνομίαν. 

Κατανοεί ό αμαρτωλός τδν δίκαιον, κα\ βρύξει 
έπ* αύτδν τους οδόντας αυτού. 

P A T R O L . C R . C X X X V I . 

IS 1 L S E R M O X X X V I I I . |09β 

reildidit eiiam Sarram utoreiu, eumque sic affylur: 
Eti lcrra mca est in conspectu luo; ubicuntjuo libi* 
tum fuetit, Ibi babitato. 

IV Reg. iv. Uxor dixit viro sno : Novi bunc 
bominem Deisancium frequenter bac iransire. Facia-
mtts ei coanacalum in parvo aliquo loco, ubi collo--
eemua ei lectunt et raensam, et sedem ac candela-
brom, ut cum praeteriblt bac, buc divertere possit. 
Poatea autem aliqaando accidit, ut veniret Eliea3us, 
et se vecepii in illud coenaculun», Sbique dormivU. 

PtaL cxxxvw. Valde autem honorati eont a me 
amici tui, Deus : corroborati eunl admodura princi-
patus eorum. 

ί Prov. ιι. Qui bonis eaceurrii> magnue landcm 
aliqaando evadet. 

Eccli. xii. Mamoria juetorum cum laudibus con-
juncia est. 

Pio beaefacito, ct remunerationeni coasequcris, et 
ai ηοη ab illo, ccrte ab ipso Celsissimo. 

Matth. x. Qui prophetam prophet» nomine reci* 
pit, mercedem propbeue acciptet: el qui justitm 
recipit jusli nomine, justi mercadem accfpiet. 

i ΤΛ«ε. ν . Rogamus aatem voe, fratree, nt eos 
agnoscatis qai inter vos laborant: itemque eos qui 
pratsont vobia, ad Domini laudem, qulque vos admo-
nitionibus erudiuni et eaatigant, et babeaiis illoa in 
auinnio honore per cbarilalem, propter munua et 
offlcium^quQ funganlur. 

• Theologu Primam iater banefltfa eat, ut boni 
laude afflcianlur. Laua enim parit aeaialaitonem, 
enralatio viriutem. 

Pneataatisaimorum maxime memorea esae debe* 
mus, quorum vel sola reeordatio aantia nribi etutf-
Useat. 

Chrytoa. Honeslum ex»quo omnibua teiierationa 
dignum videlur. 

180 Q u i bonos laudant, coronarom qwe illis re» 
positae sunt, participes Oaat. 

Cyrilli. Si quig exsiitarit inier nae eximi» vilaa 
meditaior, ot lesiimonio comprobaiaa de viiae pra?-
aianlia, buic omnino consequens est, etuthonore-
tur, ei ttdes ei babealur; quin eiiam jucisjarandi loco 
ex illo accipialur gimplex afllrinatio aut negatio. 

Ras magna noneslvfrutnjustum curare,sed gra-
tiam mereiur qui juaio mluistrare satagit. 

SERMO XXXVIII fa/. XXI]. 
De ti$ qui sanetotet prcettantes viros ignominia affl-

ciunt. 
Job xii . Justi deridenlur: nam in implorum ma-

nus traduntar. 
Vir jusi«s el irreprebensibilis iactue eatad ludi-

briam. 
Datid. Huta flanl labia dolosa, qux coaira 

juatum to.]iiaatqr ioiqua. 
Obaer?ai eccleraius justuin, el dentibus in eom 

frendet. 
35 
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Prov. ΙΧΙΣ. S pientas ct sagaces improbog vocani. ^ Τους σοφούς χαλ συνετούς φαύλους χαλούσα». 

"Ανδρες αίμάτων μέτοχοι μισήσουσιν δσιον* Viri eanguinarii quoJ eanclum est, odcrunt 
Abominandug eal eceleralo divinug cullns 
In regione impiomm probi gemunt: ai in illorum 

ciitio boni augebuntiir. 
I$a* i i i . liiter aaimiis illowm,quia maiam cepe-

runt consilium contra seipsos, dicenteg : Vinculig 
congiringamug jugium, quia nobts est obnoxius» 
Ergo fructus operuro illoriiro devorabuni. 

Sap. iv. Si viilerint jastum, comemnent: Doml-
nus autem irridebit cos : deiode ignominioge ct 
contameliosc tractabunlor. 

ibid* v. Tunc cuni roagaa eonsiantiastabat juatus 
adveraug ora eoruai qui ipaiim afllixeriai , et qai 
repudiaverunt laboreg ipsiua, cumque viderint» gra-

Βδέλυγμα Αμαρτωλψ θεοσέβεια. 
Έν τόποις άσεβων στένουσι δίκαιοι· έν Λ τ} έχεί* 

νων άπωλεία πληθυνθήσονται δίκαιοι. 
Ούαλ τ j ψυχή αυτών, δτι βεβούλευνται βουλήν 

πονηρΑν καθ' εαυτών, είπδντες· Δήσωμεν τδν δίκαιον, 
δτι δύσχρηστος ήμίν έστιν. Τοίνυν τά γεννήματα των 
έργων αυτών φάγονται. 

"Οψσνται τδν δίκαιον χαλ έξουθενήσουσιν · αύτοΐις 
δέ Κύριος έγγελάσεται* χαλ έσονται μετά τούτο εί; 
πτώμα Ατιμον χαλ είς ύβριν. 

Τάτε στήαεται έν πα^ησίφ πολλή δ δίκαιος «ατέ 
πρόσωπον τών θλιψάντων αύτδν, χαλ τών αθετούν· 
των τούς πόνους αυτού. Ίδόντες δέ ταραχδήσονται 

vi metu mrlabuntur, el obaiapefieai ad admirabi- Β φόβψδεινψ, χαλ ίχστήσονται έπλ τψπαραδόξω τής 
lem iliius galulis rationem : aecam enlm tacili 
ioquenlur poeniientes: Hic eat qaero riaai babui-
mus insipienler, et coaviciis proscidiraus, ac ineuiu 
conviciorum proverbia jecimus, in vita eom inaanire 
piuabamus, el roortem ipaiaa igaominioaam arbi-
traii gumua : quomodo vero adaumeralut eat tnter 
filioe Dei, ei inter saucios tore ejua eecidit ? Ergo 
aberravimoa a via, ei jtistititt iux nobia noa illu* 
xil, ei sol nobte aon aat exorlug; qaid profnit no-
l»is guparbia ? quid opufentia cam aitogaotia nobts 
contuiitfprvterila gent illa ornnia, qaasi umbra, 
rt quasi fama pr»tervoia*g. 

1 Tim. i i i . Quicunqne vobitit pie vtvere ex Chri-
sti Jesu ingiiiuto, ii pergecutionibag \ & \ agUa-
Ijyulur ι inprobi auiaoi bmtaiaes βέ praeaiigtatoreg 
ad pojora proDcieni sedatantea Λ sadncendi. 

S. Batilii. Saepenumero boni eliam ia maitng 
iiupiorum traduiUur, uon ul iUi bonore affitiantur, 
scd ui hi cemampiu probenivr. 

Theologi. Siquidem ino, malus com gim,opilimim 
cxig':maa, qaid mlhi faciendum est? An improbior 
ero, ut magis placeam liui 7 Neqiiaqnam vero sie 
ntHil congelaai. Eodem modo nec gt, cuno rede fun-
gar officio aieo, labi ei errare me credis, rectam 
oflieiam propier te deaeran : τίνο enim non tibi 
tnagis quam mibi ipsi. 

fabricaniur scelerati gtipra dorsum nosirum, 
facllque sumus comnume thcairum cl angolig et 
boinintbog. 

S. Chrysost. Fieri non potegi ut qui virtuli dedi* 
ti etuit, apud orones audiani bene. 

S. Athanatii* Traduatur ea?pe eltooi jusli in gce-
lerogorum maous, non ui isli bonorentnr, sed ut 
Hli probeniur : deridanlvr In pracsens quandiu 
CbriaU botoUas perminit, oecultaniur a4iq«anligper 
inagna eisecreta penetralia earum rcruiaqase ulrig-
que saiH rtaervai» in ilin4 lompus, ciifnet oraiio, 
ot aclio, et eogitaiioaequis lancibag pendentiir, eum 
aurg^l ad jadieandatn titiiversaui ierratn, congHia, 
volunlatee ci opera ipsa coagragatumg et aperhu-
? U 4 quas apud ipsa u coasiguala et clatfga aervan* 
»ur. 

σωτηρίας. Έρούσι γάρ έν έαυτοίς μετανοουντες* Ού
τος έστιν δν ποτε έσχομεν είς γέλωτα χαλ αίς παρα-
βολήν όνειδισμού οί άφρονες · τδν βίον αυτού έλογι-
σάμεΦα μανίαν, χαλ τήν τελευτήν αύτοΰ Ατιμον πως 
χατελογίσθη έν υίοίς θεου, χαλ έν Αγίοις δ κλήρος 
αύτοΰ έστιν; "Αρα έπλανήδημεν Απδ δδου, xa\ τδ 
τής δικαιοσύνης φώς ούχ έπέλαμψεν ή μι ν, χα\ 4 
ήλιος ούχ άνέτειλεν ήμίν. Τί ώφέληαεν ήρας ή 
ύπερηφανία; χα\ τί δ πλοδτος μετά αλαζονείας συμ-
βέβληται ήμίν; Οαρτ λΟεν εκείνα πάντα ώς σχια, 
χαλώς αγγελία παρατρέχουσα* 

Πάντες οί δέλοντες εύσεβώς ζήν έν Χριστψ Ίη· 
σού διωχβήσονται* πονηροί δέ άνθρωποι χαλ γόητες 
προκόψουσιν έπλ τδ χείρον, πλχνώντες χαλ πλανώ* 
μενοι. 

Παραδίδονται πολλάκις κα\ δίκαιοι είς χείρας άει* 
βών, ούχ ίνα έχείνοι τιμηθώσιν, Αλλ* ίνα ούτοι δοχι< 
μασθώσι διά τής περιφροσύνης. 

Εί δέ με δντα χακδν Αριστον ύπελάμβανες, τί με 
ποιείν έχρήν ; είναι μάλλον χαχδν, ίνα πλέον αρέσκω 
σοι; Ούχ άν τούτο έμαυτψ συνεβούλευσα. Ούτως 
ούθέ εί χατορθούντά με πταίειν ύπολαμβάνει:, t l 
χατορθούν διά σέ μεταθήσομαι. Ζώ γάρ ού σο\ μάλ
λον ή έμαυτψ. 

Τεκταίνουσιν έπλ τδν νώτον ημών οί αμαρτωλοί 
^ καλ γεγόναμεν θέατοον κοίνδν καλ άγγέλοις καί 

άνθρώποις. 
Ού δυνατδν τους έν αρετή δντας παρά πάντων 

άκούειν χαλώς. 
Παραδίδονται πολλάκις χαλ δίκαιοι είς χείρας 

αμαρτωλών, οδχ ίνα έχείνοΓτιμηθώσιν, άλλ% ίνα ον· 
τοι δοχιμασθώσιν. Καταγελώνται πρδς τδ παρδν, ώ; 
Ιστι [f. έτι] ή τοΰ 6ε*ύ χρησ«5νης κρύπτεται. χα\ τά 
μεγάλα |αμεία τών ύστερον άποκειμένων έπατέροις« 
ήνίχα καλ λόγος χαί πράξις χαλ διανδηρο/τοίς δι· 
καίοις σταθμοίς ταλαντεύεται, δταν άναστ^ ΧΡ?* 
ναι τήν γήν, τήν βουλήν χαλ-τά έργα συνάγ*ν, κεί 
γυμνών τά έ σφραγισμένα παα* αύτψ χαλ σωζό
μενα. 
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thpi μί&οχοτηρίας, nal rmr τά Λτοηα άχοστρε-

Έγένετο δέ έν ταίς ήμέραις ταίς πολλοίς έκείναις, 
μέγας γενόμενος Ιίωσής εξήλθε πρδς τους αδελφούς 
αύτοΰ" τους υΙους Μσραήλ. Κατανοήσας δέ τδν πόνον 
αύτοΰ, 6ρ$ Ανθρωπον Αίγύπτιον τύπτοντά τινα 
Έβραίον τών εαυτού Αδελφών τών υΙών Ισραήλ · 
περιβλεψάμενος δέ ώδε χαλ ώδε, ούχ δο$ ουδέ να. Καλ 
πατΑξας τδν Αίγύπτιον, έχρυψεν αύτδν έν τή άμ-
μω. Έξελδών δέ τή ήμερα τή δευτέρα, δρ$ δύο άν
δρας Έ6ρα(ους διαπληκτισμένους, καί λέγει τφ 
Αδιχούντι * Διατί τύπτεις τδν πλησίον; Ό δε εΐπεν · 
Τίς σε χατέστησεν Αρχοντα χαί διχαστή ν έφ* ημάς; 
ή άνελείν ρε Θέλεις, δν τρόπον άνεϊλες χθες τδν Αί-
γύπτιον; 

Έμίσησα έχχλησίαν πονηρευομένων, χαλ μετά 
Ασεβών ού μή καθίσω. 

ΟΙ άγαπώντες τδν Κύριον, μισείτε πονηρά. 

Ού προετιθέμην πρδ οφθαλμών μου πράγμα πα-
ράνομον, ποιουντας παραβάσεις έμίσησα. 

Άδικίαν έμίσησα χαλ έβδελυξάμην * τδν δέ νόμον 
σου ήγάπησα. 

Φόβος Κυρίου μισεί άδικίαν, δβριν τε χαλύπερη-
φανίαν χαλ δδους πονηρών. 

Με μ ίση χα διεστραμμένας δδους χαχών, 
Ό μισών άδιχίαν μαχρδν βιώσεται χρόνον. 
Περιχάθαρμχ δικαίω άνομος. 
Ούχ άρ-σει δικαίω ουδέν Ανομον. 
Αόγον άδιχον μισεί δίκαιος. 
Δίκαιος ού προσίχει χείλεσι ψευδέσιν. 
Ευδοκία Κυρίου άποστήναι άπδ πονηρίας, χαλ 

έξιλασμδς άποστήναι άπδ αδικίας. 
Αείξον, Ανθρωπε, τδ μισοπδνηρον, Αποστρεφόμε-

νος μέν τάς Αμαρτίας, δπερτιμών δέ τάς Αρετάς. 
Έάν γάρ έφ' έκαστης πράξεως vixfv ποίησης τά 
βελτίονα, μακάριος Ιση έν τή ήμερα εκείνη, δτε 
χρίνεί δ βεδς τά κρυπτά τών ανθρώπων. 

Τί τδν Φινεές έδικαίωσεν; ούχλ δικαία χσΛ μισο-
πονηρός όργή κατά τών πορνευσάντων; δς τά πολλά 
επιεικής ών κα\ πράος, επειδή είδε τήν πόρνε ί αν τον 
Ζαμβρ\ κα\τής Μαδιανήτιδος άναφανδδν κα\ άπηρυ-
βριασμένως γιγνομένην, ουδέ συγχαλυπτόντων αυ
τών τήν αίσχύνην, τήν άσχήμονα Οέαν ούχ άνεχόμε-
νος, είς δέον έχρήσατο τφ δυμφ, δι* Αμφοίν έλάσας 
τον σειρομάστην. 2αμουήλ δέ τδν Άγάγ βασιλέα τοΰ 
Άμαλήκ ύπδ δικαίας οργής εές μέσον άγαγών κατε-

φονευσεν. Οδτω γίνεται πολλάκις δ θυμδς αγαθών 
«επλ διχαίων πράξεων υπηρέτης. Ηλίας δέ δ ζηλω
τής τετρακόσιους χα\ πεντήκοντα άνδρας Ιερείς τών 
εΏσών, έσθίοντας τήν τράπεζαν Ίεζάβελ, χαλ τε-
τρακοσίου; Ανδρας Ιερείς τής αίσχύνης, λελογισμέ
ν η θυμφ καλ σώφρονι, είς δφελος παντλ τφ Ισραήλ 
Α9ανάτωσεν. 

Ωμής δίχα ψυχής ού χαθαίρεται κακ{α· 
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De improbilatls odh9 ac de ixt qui qutr absurda sunt 
dedinnut. 

E*od. ιι. Accidit auiem longo post tempore, iit 
Mosae jam grandts inviseiil fralres snos filios Israa-
lis : camque aabnadvertissft eorum moleetias ac 
labores, videt ab bomine jEgyplio percussum 
Hebraum q»jerndam, unum ei fratribua filiorutn 
Israelis : cumqae. hac et illuc eircuinspexisset, 
nec quemqoam vidieset, percnssH AEgypiimn IfTum, 
ac oeculfavit eum in arena. Poslrldie antem cuta 
prodiisset, vidU Hebraeoa duoa compugnantes, ac 
injuriam faelenli diiil : Car verbam proiimam 
lunrn? Ille autem, Qais te, inquit, princtpem et 
judicem constUuU supernos ? an me inlerficere via, 

Β qwpmadmodum lieri Imerfecisti jEgypiiam Τ 
Ptat. xx?. Odi concioneni iinprobe agentium, nea 

eum iropfis babltabo. 
Qni Dominum dtiigiite, improbilalem odisie de-

betis. 
Non proponebam mibi ante oculoi rem quae con* 

Ira legem esset, traasgressoree et praevaricatorea 
•di. 

Inlquitatetii odi, et abomlnor : legem 182 a t t r 

tem tuam diligo. 
Prov. viif. Metus Dominl Injwtitiam odit, at 

eoniumeliam, superbiam ei improbontm viag. 
Odi tottuosas pravorom viaa. 
Qoi odii iniqniuiem longo vlvet teropore. 

£ Placulum aat Jueio ei le i . 
Nlbil tegi adrereum placebit Jtttto. 
Terbam intqnum odit justue. 
Jastue DOD aiiendii labiU maudacibtia. 
Sirach xix*. Gratum ast Domino ab ^probilai* 

desialere, el placatur cum ab lajuria desisiitur. 
S. BaiitiL Dewonatra, ο bomo, te improbilateia 

odiaae, peccaia rajieieaf, ei virlutee honore affl-
ciens. Si eniiti ta unaqaaque aciione effeceris ut 
meliora tfncant, beaiue eria illo die, curo Deus OGT 
calla hoihinuiu judicabit. 

Qnid Jtratiiftt effecit ipsum Pbiaeem7 nonne jnsta 
eC iaiprobitaieni oxoaa ira advereaa ecoruioreaj 
qui alioqui tsstt lenla at ctemena. 6ad postea-
quam animadverlit Smprobiiatem lambri et Madia* 
tiitidis manffetlam et inwecundam, ttiitaon Kgen-
iibus lurpitadlaem , deforme eptedacolim oon fe-
rens, sfcet decebat, iffacimdiam ia iHoa exarooit, 
ac otrumqu* hasta sua iransfodti. Sameel vero 
Agagam ragem Amalecorum, jaaia oomtttotiia ira, in 
medium adductum occidit. lia sjepenuroero boaa-
rum t% jastarnm acliannm ininiafra esi ira. Itemquc 
Hetias Hl«*muIalof quadringenta» al quio-jeagiata 
aacerdoles lacorinn, do menea Bi€sabelie cibum eu-
meni^s, et quadHngenioa turpiiodia* iaoerdotei, 
mfditaia ratione ti ka sobria eonwnaias, inorba affê  
d l ad universi poputl lartefMci utiiitatem* 

Philouis. Siiie s$io ariimo aon repurganUir 
vilia. 
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Dc iis qui malii deleclanlur, vrobanique improbtta-
lem. 

Davidit. Comprelmndunlur in insidiogig suis con-
siliis quae excogilarunt, quia laudalur scelerosus 
in cupidilatibus animi aui, et injuriosug in elsdem 
bene audii. 

Psal. xux. Qunxido videbas furem, una cum illo 
currebas, el cum adullero gocielaiam inibas. 

Quid gloriatur potenlia pr;rdiius ia vitio? ini-
quiiatcm lolos dics et iniuriam commenlaia est lio-
gun ttia. 

Qui dicit impium juslum csse, is eisocratus po-
pulis crit, el gculi od;osus. 

Ο qui malig delectamini, ac perversilate mala 
gnndeiis, quoruin viae lortuogse, ei obliqua cursus 
veMigia. 

183 Quxrens mala comprebniJetur ab illis. 
Qui alleriug ialarilu gaudet, non eril innoceos. 
Quovis icmpore oculi iniproborum admiuunt fla-

giiin. 
Amot. Negaudeas, inimica mca, quod ceciderim; 

nani resurgam, propterea quod etiamsi sedeio iu 
tenehris, Doiniaus illuslrabit me : iram Domini 
sustinebo, qtiia in eum peccavi donec ipse jnsliA-
carit caugam tiieam, ci eduxerit me io lumen, ac 
ipsius ju&iiliam videro. Videbil iiora bosiis mea , 
et confusione Uirpi indueiur, quae milii dicere go-
lebai, Ubi esi Doattnua Deug tuus? 

J#a. y. Miseri vos, qui dicilie malun) bomim, Η 
viciasim bonurw roalum ; qui ponilig tencbrag ln-
cein, ot lucem lencbraa: Ueroque aiitarum dnlce, 
el dalce aaiaruut. 

Laqueo capienlur quj piorum ruina gaudenl, et 
vehcmens dolor conficiet ipsos ante mortein. 

Non convenlt acelerosum laudibtis eflferrt. 
Scelerosws amfcns suos lurbabit, el iater eos qni 

pnciflce vivunt, Injiciet calumniam. 
Qni gogiitint gaudio propter viri mala, iig conse-

ne^cent mala. 
Rom. i , Qui qaidein jugla Dei decrela cum co-

gnoecatit, aogque qui talia deaignaggent morlig sop-
pliViodignosegap» non eolum illa faciunt, ged eiiaro 
approbanl eos qai facrual. 

frodttio ett veriiaua · el agguefaciio ad reruw 
bidiffereoliam improbe vivenliuin receplio. 

Mulli mala* aelionei approbaiu, ac feslivura 
gralioBom dicunl: el obgcenitala verborum uten-
ioin civilcm nomiaant: et quac deincepa gequun-
mr. 

ι Non soltim viiiura iroitari, ged eiiam cuni peccale 
vivenies laudare, pcana digrnim eai et giipplicio 
non vulgari : et ut eiiam. admirabUe quiddam di-
caro, ai licetf nobis graviua imminet pericuJuaa 
qaam iie qui ία ipao aoelere vituai; nam laudare 
pcccaufcea majate aniroadvergione dlgnum eat, 
.quaui poccare, at merito. Est enim cornipli aaimi 
cl morbo incurabili laboranlis h»c genlentla el ju-

UELISSuE noi 
Α ΛΟΓΟΙ' Μ'. 

Περϊ χαιρεχάχωτ χαϊ αποδεχόμενων χά Λαναρά, 

Συλλαμβάνονται έν βιαβουλίοις οίς διαλογίζονται. 
"Οτι επαινείται ό αμαρτωλός έν ταΐς έπιθυμίαις 
της ψυχής αύτου, χαλ ό άβιχών ένευλογείται. 

Εί Ιθεώρεις χλέπτην, συνέτρεχες αύτψ, χαί μιτα 
μοιχού τήν μερίδα σου έτίθης 

Τί έγχαυχφ έν καχία δ δυνατό; ; άνομίαν δλην 
τήν ήμέραν, άδικίαν έλογίσατο ή γλωσσά σου, 

νΟ είπών τδν άσεβη, οτι δίκαιος έστιν, έπικατάρι· 
τος λαοίς έσται, καλ μισητδς έθνει. 

*Ώ οί εύφραινόμενοι έπ\ κακοίς, καλ χαίροντες Ιτ\ 
** διαστροφή κακ^, ών αί τρίβοι σκολιαλ, καλ καμπίλαι 

αί τροχιαλ αυτών· 
Έκζητούντα κακά καταλήψεται αυτόν. 
Ό έπιχαίρων άπολλυμένω ούκ άθωωθήσεται. 
Πάντα τδν χρόνο ν οί δφθαλμολ τών κακών προσ

δίδονται κακά. 
Μή επίχαιρε μοι, έχθρα μοβ, δτι πέπτωκα, κα\ 

άναστήαομαι. Διότι καλ έάν καθίσω έν σκότει, Κύ
ριος φωτιείμοι. *Οργήν Κυρίου ύποίσω, δτι ήμαρ
τον αύτψ, έως τού δικαίωσα ι αύτδν τήν δίκην μου, 
κα\ Ιξάξει με είς φώς, καΐ.δψομαι τήν δικαιοσύνην 
αύτοΰ. Κα\ βψεται ή έχθρα μου, καλ περιβαλείται 
αίσχύνην, ή λέγουσα πρός με, Πού Κύριος δ θεός 
σου; 

£ ΟΙα\ οί λέγοντες τδ πονηρδν καλόν, καλ το καλδν 
πονηρόν οί τιθέντες τδ σκότος φώς, καλ τδ φώς 
σκότος* οί τιθέντες τδ πικρδν γλυκύ, καλ τδ γλυκύ 
πικρό ν. 

Παγίδι άλώσονται οί εύφραινόμενοι έπι πτώσ^ι ευ
σεβών, καλ οδύνη καταναλώσει αυτούς πρδ τού θα
νάτου αυτών. 

Ού καθήκον δοξάσαι άνδρα άμαρτωλόν. 
Άνήρ άμαρτωλδς ταράξει φίλους, καλ άνά μέσον 

είρηνευόντων βαλεί διαβολήν. 
Τοίς γαυριώσιν έπ\ τ1]) κακία συγγηρ^ τά κακά· 

Οίτινες τά δικαιώματα τού βεού έπιγνόντες, δτι 
οί τά τοιαύτα πράσσοντες άξιοι θατάτου είσιν, ού 
μόνον αυτά ποιου σιν, άλλά καλ συνευδοκούσι τοίς 

D πράττουσιν. 
Προδοσία της Αληθείας έστλ κα\ έθισμδς προ̂ ς 

άδιαφορίαν ή τών πονηρευομένων αποδοχή. 
- Πολλοί είσιν οί τάς πονηράς πράξεις αποδεχόμε
νοι, καί χαρίεντα μέν τδν εύτράπελον λέγοντες, τ̂ ν 
δΐ αίσχρολόγον πολιτικδν, καλ τά έξης. 

Ού τδ ζηλούν κακίαν, άλλά και τδ τούς έν αύτ} 
ζώντας έπαινείν, φέρει τινά κόλασιν ού τήν τυχού-
σαν ήμίν, καί εί χρή τι χαλθαυμαστδν είπείν, αύτώ* 
τών έν πονηρία ζώντων χαλεπωτέραν · τού γαρ 
άμαρτάνειν έπαινείν τούς άμαρτάνοντας πολύ μεί
ζον είς κολάσεως λόγον, καλ μάλα είκότως. Διεφθαρ
μένης γάρ έστι γνώμης, κα\ ψυχής ανίατα νοσούσης, 
αυτη ή ψήφος. Ό γάρ έπα ινών πονηρίαν της έκ 
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.του μετανοήσαί θεραπείας έαυτδν άπεστέρηοεν * Α dicium. Qui euim probitalem laudai, is se pocnitendi 
ώίτβ είχότως τούτο έχείνου χαλεπώτερον δ Παύλος 
είναι έ νομοθέτησε, Διά τούτο ούχ οί τα φαύλα ιερά τ
σόντες μόνον, άλλά χαί οί τούτους έγκωμιάζοντες, 
τής αυτής ή χαλ χαλεπωτέρα; έχείνοι; κοινωνίσουσι 
χολάσεως. 

Έπιχαιρεκακία άλλότριον σαφών. 

ΑΟΓΟΣ ΜΑ1. 
Uspl χοΑιτών αγαθών. 

Εΐπεν Αβραάμ πρδς Κύριον Έάν ώσι πεντή
κοντα δίκαιοι έν τή πόλε ι, απολέσεις αύτοΰ;; ούχ 
άνήσεις πάντα τδν τόπον ένεκα τών χεντήχοντα δι
χαίων; μηβαμώς ού ποιήσεις τδ (*ήμα τούτο τού 
άποχτεΙναΓ δίκαιον μετά άσεβους, καλ έσται δ δί
καιος ιί>ς δ άσεβης μηδαμώς. Ό κρίνων πάσαν τήν 
γήν ού ποιήσεις κρίσιν; Είπε δέ Κύριος· Έάν 
εδρω 'έν Σοδόμοις πεντήκοντα δικαίους, ούχ άπο-
λάσω ένεκα τών πεντήκοντα* χαλ τά έξης. 

Έν άγαθοΐς διχαίων χατωρθώθησαν πόλεις. 

'Εν εύλογίαις διχαίων ύψωθή σεται πόλις. 
Επαύλεις δικαίων ευλογούνται. 
Άπδ ένδς συνετού αυνοιχισΟήσεται πόλις. 

Καί γε τούτο είδον, σοφίαν ύπδ τδν ήλιον. Καλ 
μεγάλη έστλ πρός με πόλις μικρά, κα\ Ανδρες έν 
α^τ4} ολίγοι· καλ έλθ^ έπ' αυτήν βασιλεύς μέγας, 
χαλ κυκλώσει αυτήν, καλ οίκοδομήσει έπ' αυτήν 
χάρακας μεγάλους* κα\ εύρη έν αυτή άνδρα πένητα 

curalione privat, ut inerilo Paulus uoc«llo gravius 
essA judicarjt. Iiaqne noa modo qm improba fa-
ciuat, sed etiam qui: istos laudant, ejustleiu \cl 
etiam acerbioris participes erunt aniniadversionia. 

Pkilonis. MalevoTentia ac proptcr vitia dclecta-
tio 184 a aapiMiiibiis alicna est. 

SERMO X L l \al. XI]. 
De bonis civibiis. 

Gen. xvni. uixil Abiaamus ad Doraiiium : Si fuc-
rini quiuquaginta justi in ciTitate, pcrdes eos? 
nonue condonabis propter quinquaginta Justost 
Neqoaquaro islud conimitlas, ui juslum cum impio 
interflcias, silqae eadem conditione justus cum lin-

B pio : nequaquam, qui judicas ttniversam terram , 
noa facias judiciitm. Domtnus auiem : Si, inquit, 
invenero SodomU quinquaginta justos, proptcr itlos 
quinquagiaia raon perdam ; et reliqun. 

Prov. n. Propter boniiatem justorum fortunatas 
fuerutu civiiaies. 

! R benedlciionibws justorom exaliabUor civiias. 
Habitarionoe juslomtn foriuuatae et feliees. 
Per unius tagacis bominis prudcntiam frequena 

cril Ittcolia civitas. 
Eecte. lioc eiiara vidl, sapicntiam eub sole, ot 

magna est apud nie parva civiias, et pauci in ea 
viri, advcreus quam venil rex magnus, obsediiqua 
et magnos aggerea adver&ue eain rongossil etobval-
lavil. luvenlue autem est pauper in ta, scd sapiens, 

χαλ σοφδν, χαλ διάσωση αύτδς 
σοφία αυτού. 

'Οσπερ τά ευώδη τών αρωμάτων τής Ιδίας εύ-
πνοίας τδν παρακείμενοι αέρα πλήρη ποιεί, oOtox; 
άνδρδ; αγαθού παρουσία τούς πέλας όνίνησιν. 

Έγώ δταν τινά τών σπουδαίων διαιτώμενον χατ* 
οίχίαν ή πόλιν θεάσωμαι, τήν οίκίαν ή τήν πόλιν 
έκιίνην εύδαιμονίζω, χαλ οίμαι τήν τε τών παρόν· 
τ*>ν αγαθών άπόλαυσιν βεβαίαν, χαλ τήν τών απόν
των προσδοκίαν τελεσφόρου μένη ν σχήσειν, τού βεού 
τΛν άπεριόριστον χαλ άπερίγραφον πλούτον αύτου 
βιά τούς άξίους και τούς αναξίους δώρου μένου. 

Εύδαιμοντστεον μέν χαλ χώραν χα\ οίκίαν, δταν 
ίχη τινά σπουδαΐον* χαχοδαιμονιστέον δέ, δταν έρη
μος ή τοιούτου. 

"Ενεκα μέν τών φαύλων ουδεμία πόλις ή ρέ μ ι σε ν 
6τν· διαμένουσι δε άστασίαστοι δι' Ινδς ή δευτέρου 
αυνοικοΰντος, ου ή αρετή τάς πολιτικάς νόσους ίάται, 
γέρας απονέμοντος του φιλαρέτου βεού καλοκαγα
θίας, τδ μή μόνον αύτδν, άλλά καλ τούς πλησιά
ζοντας ώφελείν. 

"Ανδρες αγαθοί, τροπικώτερον είπείν , κίονες 
αίσι, δημον δλον ύπερείοοντες, χαθάπερ οικίας με-
γάλας, τάς πόλεις κα\ τάς πολιτείας· 

ΑΟΓΟΣΜΙΤ. 
Htfpl χοΛιτών μοχθηρών. 

01 άνθρωποι οί έν Σοδόμοις άμαρτωλολ χαλ πονη
ρό· εναντίον τού βεού σφόδρα. 

Ού πορεύση δολίως έν τψ Ιθνει σου. 

τήν πόλιν έν τή qui eani tirbeui salvam praestitit sua saptcutla. 

Vt aromata odorata fragramia eua circunifusunv 
aerem complent, sic viri boni prasentia proximia. 
uiilitates adfert plurimas. 

Pliite-nU. Gum viram aliqiem bonum vcl In fa-
. milia aliqua vel in civitate tersari attimadvcrto, eam 

familiam aut civitatem bealam prardico, exialimo-
que eaia et prsesentibus boais perfrui flrmiier, ei 
corum qnse deaunt txapectari non frustra? copiam, 
cum Deus tnflnltam et indrcumscripiam opulemiam 
auara propter dignoe Indfgnis eliam largiri soleat. 

Felix judicari tneraiar et civilas et regio et fami-
lia, cuiu auqaem virtate pr»dftum babuerit: iufu-

ry lix aulena, cum tali viro caruerit. 
Improborum quidem eausa nolla respablica trai^ 

qitilla esset, aed sina aeditione dnranl propter 
uauro aui alterum civem, cujus viriua civiltbus 
moribis medetor, Deo (cui virhis et probtlas placof) 
boc praeinium virtalis coltori ttibueute, u( id non 
Boluin scipsiH», eed etiam proxlinos adjavct. 

Boni vtri (ut figuraiiite dicam) colaoinae sunt po-
pakin toloni auatincntee, tanquan) magnas domos, 
civflates et respublicas. 

SERMO XLU [α/.·ΧΧ1Χ]. 
De chibus improbit. 

185 Gen* 1 I X * Civea Sodomoruui scclcrosl e» 
improbi ia conspectu Dei vehemenlcr. 

LexH. χιχ. lu populo tup ne dolose agiio* 
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Per sttiltun) οβ illaqueaiur citilas, 
Impiorum ore diruUe eunl urbea. 
Prot. χνπ . Perversum cor fabricatar mala quo-

\U tempore : et boroo lalis civilati lurbaa exciial , 
ob qaam caueam repentc venii illius exitiuqa, dh 
scindiiur ei contertittr, Ua ut nuliom poasfl inve-
niri remedium, qula ddeclatur i i i omaibua, qaae 
Dominna ipse odit, coiiterkor autero propter animi 
iiiipurftaiem. 

Sabsanaat civea meiitia iaops, tir autem pro-
deas quietus eet. 

Eccle. ix. Peccaai anus perdit bODitatem imiUa-
rum. 

Muscat mortua? pnlidam reddaal coofedioaem 
olei euaveolentia. 

Qui in ea babkabaal, falia loquabarHuf, elllagui & 
ipsorum clata aat in ipaoram ore. 

leii aunt viri qui mala excogitarunt, et malaia 
consilium rapienles tn civiiaie bac d i le ru i t l : 
llacc esl lebes, noa aulem earnaa iu medio φ ε * 
Itaque Domiaus dicil : Moriai tesiri quo» in media 
ejua percuMiatia, hi suni tarnea, hsec auiero eai le-
bca, vosque educain e aiedio ejua; gladiam metui* 
tis, alego gladhiro adducam iu vot (dlrk boninuf 
oamiun rerum prsepotens), et iradam voa iii atleao* 
rum roanus, el exercebo in voe }udicla. 

SERtiO XLHI [αί. XIII]. 
Dt monathi* proto t% b$ni§ prmfectb. 

// Paral. xx. Estole forlea, nec manus vesira 
di&solvanlur, qaia merces est operse vestra. 

/ Reg. ιι. Doinino juvante cnrram, aingulari cer-
tamiue pugnaae, el auxilianle Deo iransiliam DJU-
rum. 

P*al. cxxxn. Eoea fgiiur quid boneftitis, aut 
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Α 'Κν στόματι αφρόνων παγλς πολίταις· 

Σΐόματι άσεβων κατεσχάφησαν πόλεις· 
Διεστραμμένη χαρδία τεχταίνεται χαχΑ έν παντί 

καιρφ. Ό τοιούτος τσραχάς συνίστησι πόλε ι, «έ 
τούτο έζαπίνης έρχεται ή Απώλεια αύτοΰ, διακοπή 
χαλ συντριβή Ανίατος, 6τι χαίρει έπί πάαιν οίς μι
σεί ό Κύριος, συντρίβεται οέ διά Ακαθαρσία» ψυ-

Μυχτηρίζει πολίτας ενδεής αρένων. Άνήρδέ φρό
νιμος ήσυχίαν Αγει. 

'Αμαρτάνων εΤς Απολέσει Αγαθωσυνην πολ
λών. 

Μυίαΐ δανατούσαι σαπριούσι Οχευασίαν ελαίου 
ήδυσματος. 

Οί χζτοιχούντες αυτήν έλΑλουν ψευδή, χα\ ή 
γλώσσα αυτών ύψώθη έν τψ στομάχι αυτών. 

Ούτοι οί Ανδρες οί λογιζόμενοι μάταια, χαλ βου-
λευόμενοιβουλήν πονηράν έν τή πόλει ταύτη, χαί 
λέγοντες" Αύτη έστ\ν Α λέβης, ημείς δέ τΑ κρέα* 
Διά τούτο τάδε λέγει Κύριος* Τους νεκρούς υμών, 
ούς έπατάξατε έν μέσω αυτής, ούτοί είσι τΑ χρέα. 
Αύτη δέ έστιν δ λέβης. Καλ υμάς έ|α«ω έχ μέσοο 
αυτής. Τομφαίαν φοβείστε* χαλ ^ομφαίαν έπαξω 
έφ* ύμΐς, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, χαλ δώσω 
ύμΐς είς χείρας άλλοτρίων* χαλ ποιήσω έν ύμίν 
χρίματα. 

ΑΟΓΟΧ ΜΓ. 
ttepX μοναχών χρηστών *α\ 

0ών. 
ηγουμένων άγα· 

Ισχύσατε, χαλ μή έχλυέσδωσαν αί χείρες δμών, 
δτι έατλ μισδδς της εργασίας υμών. 

Έν Κυρίφ δραμουμαι μονόζωνος, χαέ έν βεφ cy> 
ύπερβήσομαι τείχος. 

Ιδού δή τί καλδν, ή τί τερπνδν,Αλλ' ή τδ κβτοι-
quid jucundiaa quam fralrea coacordiler babiure t y κείν Αδελφούς έπλ τδ αύτδ; 

Prow. Salutem quasi (heaaururo recondil recie 
ae gerenlibua Dominua, legeiquasi clypea greaaum 
illorum, ut aeneni rationam jusioruiM decrelarum. 

EctU. IT . Duo pras&Uat uai, qaibus ipsis eat op* 
tima mereea in labore coaiiauoi t quia ai ceoide* 
rini , alier tollet aociuin a i i im. Et miser est qui 
βοΐιιε eai, si ceciderit, qoia aoa eii alier, qiri eom 
possii erigere. I 

Canu v. Exui tunicam meam, qaomodo eam in-
iliiaui? Lavi pedea tneos, quomodo coauminabo 

, I$a. L X V I . Quem re^piciam aiai iHiwHen ai quie* 
lum, ei tremealem aerinoae» oieos ? 

lbid. X L . Qui Domiaum axapeclani, novas aub-
> inde vires recipieot, el aquilarum 1 8 β " ^ 1 ^ P*»" 

naa cuiiltciU; ctirreiil, ei uo* dafaligabualar; ain-
bulabnnl, et noa esurient. 

Jerem. tJtile est caiqae viro aub Jugo Doaiini 
iusse iti jiivenlute sua, sedcbit soius ei lacebil. 

Bonus eet Doiainus iia qui ipsuw paiientor cx-
M>"(tant» 

EirlL u. Pili. Hacctdae ad serYienduraDoudno, 

Θησαυρίζει Κύριος τοίς χατορδουσι σωτηρίιν* 
ύπερασπιεί τήν πορεέαν αυτών, του φυλαξαι έεδν 
δικαιωμΑτων. 

Άγαθδν οί δύο υπέρ τδν Ινα, οίς έστιν αύτοίς ί 
μισθός άγαθδς έν μόχθψ αυτών* δτι έάν πέσωσιν,4 
είς έγερεί τδν μέτοχον αύτολ Κα\ ούαλ τφ ένι, δταν 
πέση, χαλ μή ή δεύτερος έγείραι αύτδν. 

Έξεδυσάμην τδν χιτώνα μ*υ, πώς ένδυσομ» 
αυτόν; Ένιψάμην τούς πόδας μου, πώς μολνν» 
αυτούς; 

Έπλ τίνα επιβλέψω, Αλλ' ή έπλ τδν ταπεινδν χει 
ήσύχιον, χαλ τρέμοντα μου τούς λαγούς; 

ΟΙ υπομένοντες τδν Κύριον άλλάξουσιν ίσχίιν, 
πτεροφυήσουσιν ώς Αετοί · δραμούνται, χα\ ού κο* 
πιάσουσι · βοδιούνται, χαλ Ού πεινάσοοσιν. 

Άγαθδν Ανδρλ δταν άρη ζυγδν έν νεότητι αύτον*' 
χαΟίσεται χατά μάνας χαλ σιωπή σεται. 

Άγαθδς Κύριας τοίς ύπομένουσιν αυτόν. 

Τέκνο ν, ε I προσίρχη δουλεύειν τφ Κυρίφ, έτοί· 
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μασον τήν ψυχήν σου είς πειρασμών · εύθυνον τήν Α ad tentalionem animui» tauia proparato. Cor 
χαρδίαν σου, χα\ χαρτί ρήσο ν χαί μή σπεύσης έν 
χαιρφ επαγωγής. Κολλήθητι αύτφ, καλ μή άπσ· 
οτ^ς, ν̂α αύξηθβς Ιπ* έσχατων σου* πάν δ 'έάν επ
αχθή σοι, δέξαι* χα\ έν άλλάγματι ταπεινώσιώς σου 
μακροθύμησον δτι έν πυρλ δοκιμάζεται χρυσός· 
χα) ά/βρωποι δεχτοί έν χαμίνφ ταπεινώσεως. 

Έν μέσφ αδελφών δ ηγούμενος αυτών έντι
μος. 

Μή Ιχλύεσθε Εσχύειν έν Κυρίφ, ίνα κραταιώση 
υμάς αυτός. 

Μή περιβλέπου έν πύλσις πόλεως, χαλ έν ταίς 
πλατείας αυτής μή πλανώ. 

Ηγούμενο ν σε κατέστησαν, μή έπαίρου. Γίνου 
αύτοΐς ώς εΓς έξ αυτών * φρόντισον αυτών, χαλ 
ούτως χάθισον * χα\ πάσαν τήν χρείαν σου ποιήσας 
όνάπεσε. 

Μή φοβού, τδ μικρόν ποίμνιον, δτι ηύδόχησεν ό 
Πατήρ υμών, δούναι ύμίν τήν βασιλείαν. Πωλήσατε 
τά υπάρχοντα υμών, χα\ δότε έλεημοσύνην. Ποιή
σατε έαυτοίς βαλάντια, μή παλαιούμενα, θησαυρδν 
άνέχλειπτον έν τοίς ούρανοίς , δπου κλέπτης ούχ 
εγγίζει, ουδέ σής διαφθείρει. "Οπου γάρ έστιν δ 
θησαυρδς υμών , έχεί χαλ ή χαρδία υμών έσται· 
"Εστωσαν δέ αί όσφύες υμών περιεζωσμέναι, χαλ οί 
λύχνοι χαιόμενοι, χα\ ύμείς δμοιοι άνθρώποις προσ-
δεχομένοις τδν χύριον αυτών, πότε αναλύσει έχ 
τών γάμων, ίνα έλθόντος αύτου χαλ χρούσαντος, 
ευθέως άνοίξωσιν αύτφ. Μαχάριοι οί δούλοι έχεί-

liium reclum facilo, et durato, nec feaiinea ipso 
caplivitatie tempore ; abjmtgc le Hli nec deAcilo, 
ut adextremom augeare. Quidqaidgraveimposiiuoi 
fueril, id suscipe. Vicem abj< ctionis et buaiilhatis 
tuat laniter ferlo: quia ui igne aurum probalur, 
sic hominea accepti in huxniliutis fornace. 

In medio fatrum, qui ductor eai illorum, In bo-
nore est. 

Ne deflcilole, seu va.enics eslole Damioi aa*i-
lio, ut ipse vos corroborei. 

Porta* urbis oec circumapitilo curiose, nec per 
vias ejus erralo. 

Si (e alicui muneri prappoaStura τideria, ne eflfe-
rnre, 8ed ut unus de mullie esto: curam gere illo-

B rum, eicque sedeio : eumqoe le omaibua raodU 
utilem praebueris, recumbito. 

Luc. X I I . Ne mttue, exigne grex,quia Paui placi* 
tum est dare vobis regnuir. Vendile bona quae bft» 
belis, et ad beneficentlam conferle: parate vobia 
aacciiloa qai non semiunt vatusUieai ι tbesaurtfm, 
qui oon delicial iu coetia, quo fnr tion accedil, <δ 
ubi tiaea non corrumpit: nbi enim fuerii ibeeau-
rua teaier, ibi erit etcor veairum. Sint auiemlvm-
bi vcetri precincti, el lucerna ardenics, et voa-
aimilea iis qai exepectant doniiuum suuro, quando 
revertatur e napills, ul cum venerii el pulsariH 
gtatim aperiaal i l l i : beaii sunt aervi illi, quoa c«m 
venerii dominua ipaorum vigilaales inventrU» 

νοι, ούς έλθών δ χύριος αυτών εύρήσει γρηγορούν- g Hoc enim vobis conflrmo fore, ul ille &e suctiagat 
τας* αμήν λέγω ύμίν, δτι περιζώσεται χαλ άναχλι-
νεϊ αυτούς, χαλ παρελθών διακονήσει αύτοίς· 

Έχείνος δ δούλος [δ γνούς τδ θέλημα τού χυρίου 
αύτου, χαλ μή ποιήσας, δαρήσεται πολλάς· δ δέ μή 
γνούς, ποιήσας δέ άξ·.α πληγών, δαρήσεται ολίγας, 
Ιίαντλ δέ ψ εδόθη πολύ , πολύ ζητηθήσεται παρ* 
αυτού* χαλ q> παρέθεντο πο)ύ, περισσότερον άπαι-
τήσουσιν αυτόν. 

Ούδελς οίχέτης δύναται δυσι χυρίοις δουλεύειν. 
Αμήν αμήν λέγω ύμίν, ουδείς έστιν δς άφήχεν 

οίχίας, ή γονείς, ή αδελφούς, ή γυναίκα , ή τέχνα, 
Ινεχεν τής βασιλείας τού θεού, δς ού μή άπολάβη 
πολυπλασίονα έν τφ χαιρφ τούτφ, χαλ έν τφ μέλ
λοντι ζωήν αίώνιον. 

Οί έν σταδίφ τρέχοντες πάντες μέν τρέχουσιν, εΤς 
δέ λαμβάνει τδ βραβείον. Ούτω τρέχετε, ίνα κατα-
λάβητε. ΠΑ; δέ ό αγωνιζόμενος πάντα έγχρατεύε-
ται· έχείνοι μέν* ίνα φθαρτδν στέφανο ν λάβωσιν, 
ημείς δέ άφθαρτον. 

Άδελφολ, εδραίοι γίνεσθε, αμετακίνητοι, περισ
σεύοντες έν τφ έργω τού Κυ/Κου πάντοτε, είδότες 
δτι δ κόπος υμών ούχ έστι κενός έν Κυρίφ. 

Άδελφολ, ένδυναμούσθε έν Κυρίφ, χαλ έν τφ 
χράτει τής Ισχύος αύτου ένδύσασδε τήν πανοπλία ν 
του Θεού. 

Μνημονεύετε τών ηγουμένων υμών, οίτινες έλά· 

et Hlos accubare jubeat, ac illis accuaabeolibua mi-
nfstrei. 

Ibid. Servus ille qui voluntaleni domini ait* 
norit, nec explerit, largiler vapulabit, aiuJiasque 
accipiet plagaa : qui autem non ltoril, aed ptagi* 
digna fecerit, paucaa accipiei. Cwicunque autea. 
mulluin daturo est, ab eo ipso lmilluni repeletur, 
el cui mulluro comniisaum fuaril, ab eo plua repo-» 
scelur. 

Nulliis aervus potesl duofeus dominis servire. 
Pro eerto hoc vobi& confirmo, nalUm oaae qui 

reliquerit domoa, aut parentas, aui fratree, aoi 
conjugem, aut liberos graiia regni Cv^kslis, qui 
non racepinrua είι, hec qaidem lempere 1 β 7 ™ ^ 

D 10 plura, et iu futaruai vium aueruam. 
/ Cor. ix. fu currioulo omnes quiden carniet* 

sed unus accipii pr^mium. Sic eurrile ut appre* 
bendaiis. Quicunqee cerlat omaibue modk coAti-
nens est: at illi» vA corruplioni obuoxtam coronan 
accipianl: voa autem, ut iiamariajem el corrupiiooi 
luiiiime obnoxiam. 

Fratrea, flnai ^siete, iaimobilea, ddigenusaiaie 
versaiuca in opcre Domini aaaidue, illud iulelligen* 
tea laboreiu vesururn Domiai causa aon esse iua-
nem. 

Fratres, forles et robtmi ealote in Domfno, et 
iuflrmiiale roboris ejus induitedivioam armaturanw 

Mciuciiloie eoruin ψιί yobis diiclores pra?poaitL 
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stfiil, qui tobii anituntianl drvinum fterroonem : Α λησαν ύμίν τδν λόγον του Θεού-Jiv άναθεωρούντες 
quorum comemplanica conversaiioois exitum fidem 
itnitaminL 

Parete ductoribns vestris, et cedite, ipsi cnim 
Vigilant pro aniniie vestris. 

Nemo milttans negoiiis pro victu implicalar, 
tit ci qui se in mititiani accersiterit.^placcal: quod 
si qoig cerlel, non coronaiur conitnuo, nlsi legilime 
certaverit. 

Videte ne perdatis ea ipsa quae perfecistis, sed 
ut plenam mercedem accipiatis. 

5. BaMu Ceriator bonus, qui scniel ad pietaiia 
curriculum exulus csl, fortiter et gcnerosc ferre 
debet icius adversariorum, ape coronarum Idudî  
adipisceuds. Elenim in gymnicis certaminibus qui 
aseuefacii sunl patxsirae laboribus, non contrahun-
tur ad dolorem plagafum, sed capidiiaie laudalio-
YA* qu& a praecone fil, cum colluctaioribus pedein 
conf rnirt, prawentia omnia dcspicienics. 

Vineulift affeclionam Λ pertufDationnm vitae 
Immanac solvi debei, qai vere Deumsequi ex animo 
deirevU, Id quod per seceesum pbnte perfechim 
et fcteram moruro oblivionem recte paralur; nam 
Tttsi et a cognatione propinquilalcque carnali, et 
vlue eommunione uos tpsoe abalicnaverimus, quasi 
in alteram quemdam mundiim «xercilaiione et me-
dUalione mtgrantee, e]us consiUum sequenies, qut 
dixit : c Noslra aotem conversatio in coelis est, % 
omniao fleii neqult, ut ecopuro, qui esl Deo gratifi-
candf, allingamos : eum Dominus deflrtile dixc- C 
r i t : c Quicunque ex vobis non valere jubet omnia 
ena, non potest esse discipulus meus. ι 

Est autem poslrema salulatio bononim e corde 
profccta, tuin ad c<e!eslem ],£& couversationem 
el admlnistralioiiem se convertft. 

Continenliam dicirnus non omnino omnis generls 
ciborum abfittnentiam (b«c enim est vtolenia vi-
ix dissolutio), eed eam dunlaxal quae purilatis causa 
ausripilur. 

CoiitiiieDtia est paccatt detractio, ab aflenibas 
abalienalio, corporie exstinctio usque ad perlurba-
tiones etiam naturales ei cupidiiaies. 

fnstiluiutn el pietaiis proposiiam non dcbemns 

τήν έκβασιν της Αναστροφής f μιμείσδε τήν πί-
*στ».ν 

Πείθε σθε τοις ήγοομένοις υμών, καλ δπείχετε* 
αύτο\ γάρ άγρυπνου σιν υπέρ τών ψυχών υμών. 

Ούδε\ς στρατευόμενος εμπλέκεται ταίς τοΰ βίοο 
πραγματείαις, ίνα τψ στρατολογήσαντι 'Αρέση · εάν 
δέ καλ άθλή τις, ού στεφανούται, έάν μή νομίμως 
άθληση. 

Βλέπετε εαυτούς, ίνα μή άπολέσητε & είργάσζ* 
σθε, άλλ1 ίνα μισθδν πλήρη λάβητε. 

Τδν άγωνιστήν τδν χαλδν άπαξ έπλ τδ τής ευσέ
βειας στάδιον άποβυθέντα, φέρειν δεί γενναίως τάς 
πληγάς τών αντιπάλων έλπίβι τής δόξης τής άπδ 
τών στεφάνων. Καλ γάρ έν τοίς γυμνιχοίς άγώσιν 

Β οί χατά τάς παλαίστρας τοίς πόνοις προσεθισθέν* 
τες ού πρδς τδ άλγεινδν συστέλλονται τής πληγής, 
άλλ9 δμόσε χώρου σι τοίς άντιπάλοις, έπιθυυία 
| / . έπιθυμίαν δέ] τήν τής άνα^ήσεως τών παρ-
αυτίκαπάντων ύπερορώντες. 

Αυθήναι δεί τών δεσμών της προσπάθειας τοΰ 
βίου τδν Αληθινώς τψ θεφ ακόλουθη να ι μέλλοντα * 
τούτο δέ διά παντελούς αναχωρήσεως χαλ λήθης 
τών παλαιών ηθών κατορθούται * ώς εί μή αποξέ
νωσα ι με ν εαυτούς καλ συγγενείας σαρχιχής , κα\ 
κοινωνίας βίου, οίονελ πρδς έτερον χόσμον διά τής 
ασκήσεως μεταβάντες, χατά τδν είπόντα, ι Ημών 
δέ τδ πολίτευμα έν ούρανοίς υπάρχει, » αμήχανο* 
ημάς περιγενέσθαι τού σκοπού τής πρδς θεδν ευα-
ρεστήσεως* τού Κυρίου οριστικώς εIπόντος, ότι 
r Πάς έξ υμών, δς ούκ αποτάσσεται τοίς αύτοΰ 
ύπάρχουσιν, ού δύναταί μου είναι μαθητής. > 

Αποταγη ·στι καρυ.ας ανθρωπινής πρδς τήν έν 
ούρανοίς πολιτείαν μετάθεσις. 

Έγκράτειαν λέγομεν ού πάντως τήν είς τδ παν
τελές άποχήν τών βρωμάτων, τούτο γάρ βιαία τίς 
έστι διάλυσιςτής ζωής, άλλά τήν έπ\ χαθάρσει. 

Εγκράτεια έστιν αμαρτίας άναίρεσις, παθών 
άλλοτρίωσις , σώματος νέκρωσις μέχρι χαλ αυτών 
τών φυσικών παθημάτων τε κα\ επιθυμιών. 

Ού πρόφασιν αργίας, ουδέ αποφυγήν πόνου, τδν 
exislimare olii prstexium autlaboris recusationem, Π τής εύσεδείας σχοπδν ήγείσθαι χρή', άλλ* ύπόθεσιν 
ΛΛΛ ·*αηηΐΑιιΙηηι «AnlAtiAitU ΑΙ Π Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Λ . Μ Ι Μ ΛΛ t Λ\ J \ I *. —ί - . . _.^\ Λ_~>..«..ΐ« aed argomentum certalionia et plurium laborum, ac 
iu aifikiioBibue patieniia». 

Ad huncmodum Dei lemplum efllctmur, cum 
carig lerrcnis coalentio metiioria? perpelua non in-
terrumpiiur, ciira mens inexspcciaiis periurbatio-
nibu» uon larbalur : sed hacc omnia cam effugerit 
divinarum rerura cupidus, ad Demn ipsam secc-
dit; ac depeUena ea quae ad vhia Hicitant, ia iis 
tantum immoraiur officiis et muneribos, quae ad vir-
lutem ducunt. 

5. Ignatii. Si bonos ei honesios tantum disci-
palog diligis, nulla tibi gralia debetor. Magis rebel-
lea leniiale iraclare debes, ul erudianlar; non 
enim omne VUIHIIS eodeni cmplnsiro curaiur. E\a* 
cerbaiiones pciTusiuiubus 6cJa. 

αθλήσεως, χαλ πόνων περισσοτέρων, χαλ υπομονής 
τής έν θλίψεσιν. 

Ούτω γινόμεθα ναδς θεού, δταν μή φροντίσι γηΐ-
ναις τδ συνεχές τής μνήμης βιαχόπτηται* δταν μ)) 
τοίς άπροσδοχήτοις πάθεσιν δ νους έχταράττηται, 
άλλά πάντα φυγών δ φιλόθεος, έπλ τδν θεδν άνχ-
χωρή , καί έξελαύνων τά πρδς καχίαν, τοίς είς 
άρετήν άγουσιν έπιτηδεύμασιν ένδιατρίβη. 

Καλούς μαθητάς έάν φιλής, χάρις σοι ούκ έστι' 
μάλλον τούς άπειθεστέρους έν πραΟτητι ύπότασεε. 
OJ πάν τραύμα τή αυτή έμπλάστρφ θεραπεύεται. 
Τους παροξυσμούς ΙμβροχαΤς παύε. 
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*Τποτασσώμεθα καλ θεώ, καλ άλλήλοις, καλ τοίς 

έπλ γη; $ρχουσι· βεψ διά πάντα* διά τήν φιλαδελ-
φίαν άλλήλοις * δι* ευταξία ν τοίς άρχου σι · καλ το
σούτον μάλλον, δσψπερ άν ώσιν ήμερώτεροι κα> 
χρηστότεροι (δεννδν γάρ έπιείκειαν δαπανήσαι τψ 
συνεχεί τής συγγνώμης), ίνα μή χαλ τής εκείνων 
τραχύτητος αύτοιδίκας άπαιτηθώμεν, γαλήνην πνεύ
ματι λύσαντες, καλ φωτλ ζόφον έπάγοντες , χαλ 
μέλιτι καταμιγνύντες άψίνθιον. 

Οί κόσμου χωρίζοντες εαυτούς, χαλ τήν έρημον 
άσπαζόμενοι, ζώσι βεψ, πάντων μάλλον τρεφομέ
νων έν σώματι * οί μόνον τ^ν πάντη μοναδικδν δια-
θλουντες ίβίον, εαυτοί; μόνοις προσλαλουντες κα\ 
τψ θεψ, χαλ τούτο μόνον κόσμου είδότες, δσον έν τή 
έρημία γνωρίζουσι* τοίς μέν άλλοις τεθνηχότες άν
θρωποι ς, χαλ πράγμασιν, δσα έν μέσψ στρέφετα:, 
στροδούντά τε χαί στροβούμενα, χαλ παίζοντα ημάς 
ταίς άγχιστρόφοις μεταβολαίς* άλλήλοις δέ κό
σμος δντες, χαλ τ$ παραθέσει τ]| αρετή θήγον-
τες. 

Τδ μονά ζει ν έν χ7\ ευσταθεί* τού τρόπου μάλ
λον ή tfj τού σώματος αναχωρήσει χαρακτηρίζε
ται. 

Όράς τούς αβίους τούτους χαλ άνεστίους χαλ 
άσαρκους, μικρούς χαί ά να ί μονάς, χαλ θεψ χατά 
τούτο πλησιάζοντας, τούς άνιπτόποδας, χαλ χα-
μαιεΰνας, τους χάτω χαλ υπέρ τά χάτω, τούς έν 
άνθρώπσις χα\ υπέρ τά ανθρώπινα, τους δεδεμένους 
χαλ ελευθέρους, τούς χεκρατημένους χα\ ακράτη
τους" ών ουδέν έν κόσμψ, κα\ πάντα τά υπέρ χό
σμον* ών διπλούν τδ ζήν, τδ μέν ύπερορώμενον, τδ 
δέ σπουδαζόμενον a τούς διά τήν νέκρωσιν αθανά
τους» τούς διά λύσιν θεψ συνημμένους, τούς έξω 
πόθου, καλ μετά θείου χαλ απαθούς έρωτος* ών αί 
πηγαλ τού φωτδς, χαλ ών ήδη τά απαυγάσματα · 
ών αί άγγελιχαλ ψαλμφδίαι, χαί αί πάννυχοι στά
σεις, κα\ ή τού νου πρδς θεδν έχδημία προαρπα-
ζομάνου* ών ή χάθαρσις , καλ ών τδ καθαίρεσθαι. 

Τδ φιλοσοφείν δσον μέγιστον, τοσούτον κα\ χαλε · 
πώτερον, χαλ ού πολλών τδ εγχείρημα, ή τών ύπδ 
τής θείας κεκλημένων μεγαλονοίας, ή τοίς προη-
ρημένοις καλώς χείρα δίδωσιν· 

ΟΤς έστι τρυφή εγκράτεια, χα\ πράξις ή απρα
ξία, χαλ δόξα τδ μή γινώσχεσθαι· 

Καλδν ή άσχησις μετά συμμετρίας χαί γνώσεως 
Αληθούς. 

Ούτως οφείλει δ μοναχδς πάντοθεν έαυτδν περι-
σχοπείν, χαλ άχίνητον έχειν πρδς τήν εαυτού φυλα
χτών τδ τής ψυχής δμμα, ώς έν μέσψ παγίδων διο-
5«ύων άεί· 

Οί μέν μάρτυρες πολλάκις καλ έν μιφ καιρού 
£οπ$ άγωνισάμενοι έτελειώθησαν * ή δέ τών μονά
χων πολιτεία , χαθ* έχάστην ήμέραν άθλοΰσα διά 
*Λν Χριστδν, μαρτυρεί, ού πρδς αίμα χαλ σάρχα 
«αρατασσομένη, άλλά πρδς τάς αρχάς, πρδς τάς 
εξουσίας, πρδς τούς χοσμοκράτορας τού σκότους, 

19 ΤΤ. SEftMO XLITI, 11 l i 
X/teoO^. Subjtcforour tnm Deo,lum noliis Inri-

atn; tum bis qui in terra poteeialem geruat, ac Ctaa 
qnidem onmibns modia; iiwicem propier fratcrnaia 
cbariiateni el soctelalem; magislratibue prapier or* 
diftrg ronamaiionem, eoqoe magie, εί fuerlnt man-
«i€iiore$ et beaigniores. (Improbum cnim eai a»qai* 
taicm consumere perpetuo ignoscendo) ut ne ei>a?w 
illorum asperttaiis ipsi poenas loamus, tranquilliia-
tem iatiuisso venio eolvcntes, Η luci tenebram ln~ 
ducenies,ei melle commiswniee absituldum. 

Qui eeipsi a niundo separariHit, et sotHudnem 
amplectunlur, Deo vivuni, oninium niax>nic qifi 
corpore alaatar : qui soiummodo proreus solitariam 
p-aeferentes viiam secuni et cutn Deo colloquuntiir, 
iilud tantum de mondo cognoscentas, qtiantum in 
ipsa soliludine agnoscunl, alibs quidem mortui bo-
mitttbns, et rebus qaae in medio bomtiinin tersan-
tur tam agiiaittes/tum agtiala? in omnem panem, 
tam D09 lodiAcatttee volahilibus mulaffrtnibtis : «tbi 
invicem vero mundua sunt, ei wuiua collattone 
viiiutem aeutmt. 

Solum ereft, laortim magfe conslaitlia | g 9 qiiam 
corporis secessu fonuaiur ac expriroii-r. 

Viiles 16108 aplbus Η domibus earentes, excar-
nes, «xilea el exsangaes, eliam Deo bac raiione 
approplfiqtiantee, illoiia pedibus ei bttmi cubanlea: 
q\i\ infra cum sint, inferiora superanf, et inter ho-
mines enpra bumanam conditioncm aant, vinclos ct 
liberos; detentoe el lamen non tcneri; qaorum in 
mundo nihil est,et orania aapra mondum; qaorum 
duplex esl vita, una qoas despicilur, altera quae 
appelitur; qui per mortiflcatioaem sual immorta-
lea; qui per solutionem Oeo coputati el apii sunt; 
qui careni amoria desiderio, et in divino ei pertur* 
bationis experte cupidine; quoram sunt fontes lu-
cla, et quorum jam sani irradiaiioaee; quorum an-
gelicaB psalmodise, el pernoctes suiiones, et menlis 
ad Deaai rapla peregrinalio; quorum deniqtie 
purgatio, quorumque repurgari est. 

Philosopbari quanlo esl majus, lanto etiam diiTi-
cilitis, quod non multi facere conantur, ni*i per 
divinae nieniis inviientur excelsitaiem, quas boni 
quipplam proponeniibua inanum porrigit. 

Gregor. tfytt, Qnibua deticiaBSuat comineaiia, ct 
aiUo oUrnn, et gloria a ncmine cogno9ci. 

S. Athanmii. Hoaeaia res est exercilatio, cum 
moderatione et cogniiione vera. Sic debet mona-
cbus uadique aeipsuin cireumsptcere, et iinmobi-
lem tenere animi oculum ad auanicusiodiam, quasi 
per medioa laqueos semper incedai. 

Martyrea qitidem eaepe vel uoo temporis mo-
mentocum cerlassent, perfectioaem assecuti suai; 
at monachorum vita eingulis diebus per ChristuiQ 
certaus mariyr cst, id est, lestimoniam Chrisio 
dicil, non adversus aanguinein el carnera in acie 
instrucia, sad adYersus principatus, adveraus po-
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Uwlalea, adversus raunei doaiinoa rectores ic&ebra- 4 *ρύ; τά πνευματικά της πονηρίας, έως εσχάτης 
rum, advertus spiriiualea aaimiaa usqae ad uliimom 
apiriium cerianien babeua, el eerlal ei corouaiur 
armalura Dei indata. 

S. Scrapionh. Coatinenti convenii lurba* fagero, 
ui meittem noo dialractam reiincai ei perturba-
tione • acuam; muliaetiim eai in turbis perlarbatio. 

Non dortmeaiiua» ei deiridiosoriim est regaum 
Dei, aed vieleali rapiuai itbuL Jtoc aalem a#la 
violentia boaesia esi, Dea ?MD aflarra, ab eodem-
qae vitam rapere. Ille vero cogooeceaf violentoe, 
vel potiua lenaciier in proposUo durantee, eia con-
cedere aolet. Gaudei en\m Oeua sa bac in re viaci, 

190 J**H*i philoiopki. Pinia quen aibi propo-
nii qui pbiloanpaaiur, eei, ut Dei aimilla, qooad 
ejas flcri potea*, ail · 

Philoni*. Inaequale quiddan nalura aal nadiUlio 
el eierciuiio, uiodo enim in altum eonsceiidil, 
modo ia contrarium reineai. E i auaa queuiadroo-
ducn navis baaa et felici navigatioaa viue, aliaa 
antem iafelici ulena mediiaierum vita alternat, itC 
quiilam ali, iolerdum vivena el vigilaaa, inlerduiit 
xero roortua aut dormieaa. Nequa • ero bae a pro 
poaito abcrranlia dicunlur. Sapientes enim bama-
wim locnm aorliiiaant ul babitareai,sufsum leadere 
aemper aaaucii: mali aaiem iuferorum aecesaue 
ei angulos petunt, a priucipio ad Aaem uaque 
niori aasuefacti, ei in aenacluiem a cunabulie cor-
ruptUmi faiHiliarea eflbcli : at mediUlorea niedii 

αναπνοής τήν παλην έχουσα, χαί άθλεί κα\ ετεχε* 
νούται, τήν πανοπλίαν του θεοΰ έχουσα. 

Αρμόζει τφ έγκρατεί χιλ τούς δχλους φεύγειν, 
Χ*α τόν νουν άπερίσπαστον έχη, χα\ τήν διάνοΐίν Ατά-
ραχον* πολλή γάρ έν τοίς δχλοις ή ταραχή. 

Ού τών χαθευδόντων χα\ βλακευόντων ή βασιλεία 
τού θεού* άλλ' οί βιασταλ Αρπάζουσιν αυτήν αδη 
γάρ μόνη ή βία χαλή , θεψ βιάσασδαι, καλ καρέ 
θεού ζωήν άρπάσαι. Ό δέ γνούς τούς βιαίους, μάλ
λον δέ βεβαίως άντεχομένους, συνεχώρησε χα\ είξε. 
Χαίρει γάρ δ θε^ς τΑ τοιαύτα ήττώμενος. 

Τέλος τψ φιλοσοφούντι ή πρδς θεδν δμοίωσις 
χατά τδ δυνατόν. 

Άνώμαλον φύσει ή Ασχησις, ποτέ μεν είς ΰψος 
ίούσα, ποτέ δέ ύποστρέφουσα πρδς τουναντίον, χα), 
ποτέ μέν (χαθάπερ ναύς) εύ πλοία τή τού βίου, «οτέ 
δέ δυσπλοία χρωμένη, έτερήμερος (ώς έφη τις) τών 
Ασχητών δ βίος * άλλοτε μέν ζών χαλ έγρηγορώς, 
Αλλοτε δέ τεθνηχώς ή χοιμώμενος. Καλ τάδε ούχ 
Απδ σχοπού λέγεται* σοφολ μέν γΑρ τδν ανθρώπινα» 
χώρον έλαχαν οίχεΓν, Ανω φοιτφν Αελ μεμαδηχόχες, 
χαχολ δέ τούς έν |δη μυχούς, έξ Αρχής Αχρι τέλους 
άποθνήσχειν μεμαδηχότες, χαλ είς γήρας έχ σχαε-
γάνων φθοράς έθαβες δντες * οί δ* Ασχηταλ μεθόριοι 
τών Ακρων είσΙν, Ανω χαλ χάτω πολλάχις ώς ϊ'\ 
χλίμαχος βαδίζουσιν, ή ύπδ τής κρείττονος μοίρας 

ειιοί iuier exlreaia, et aursum ae deorsum fre- η Ανελχόμενοι, ή ύπδ τής χείρονος Αντισπώμενοι, μέ· 
4«enter quaai ία gradibua aunl t val melaora qoodam 
taio ioriuta attracli, yu pejorereiradi^aoechujua 
cerianinia et pagnas prafoctua Oatia reddal praemia 
pnaianliori parii, conlrariam in uatversum abo« 
ieua. 

8ERM0 XLIV [al. XXII]. 
D$ mtnathk inccmianiibu$ et *#* vitia remttm-

iibu$. 
Dovtd. Declinantea ad fraudaa abducet Domiaas 

cum iis qui exlegea auni. 
Proi. xxvi. Ul caoia CUID rodii ad fomitum 

euum odiosua eat, aic luilpieas ad viiium auuin 
reveraua. 

Eccle. vii . Aaimadverii joatum pereantam τaaf̂ -
laie aua, atque id qaidem vaailaa eat. 

Zachar. vni. Ingredieoil et exeuoii ROH eal pax 
ab affliciione. 

ha. Defecit curreoa velut equua bianieado 
fcasus. 

Etech. xxmi. Si joetua deflexerii a jaaliua aua, 
injualequa feceril ad exompla peecaionioa, qaae 
comiuiuunt exlegcs, ejua emaes injuaiitise io quibus 
ante se exercoerit, ia oblivioaen venieni propier 
erratum ipsias, quo lapaaa fuetit, ac in ipsia pecca-
lis qu& adniaerii morietur. 

Jostum non eripiet e malo aoa jaaUiia, qtto die 
Ipse aberravaril: et inipium iniquiuto aua aoa 
aflliget quo die ab ioiqoiute aua diaoaaaeriu Ια 
auia quemqua νiis et ioatituus judicabo, ο domus 
braelitica. 

χρις άν δ τής άμίλλης χαλ διαμάχης ταύτης βρα-
δ^υτής θεδς Αναδψ τά βραβεία τάζει τ | βελτίονι, 
τήν εναντίον είς Απαν χαθελών. 

ΑΡΓΟΣ ΜΔ'. 
ΙΙερε μοταχωτ χαΜμβόΛωτ ηαϊ ΜαΛο^ρομοέτ-

των είς xaxlar. 
Τούς έχχλίνοντας είς τάς στραγγαλιάς Απάξει 

Κύριος μετά τών εργαζομένων τήν άνομίαν. 
Ώσπερ χύων δταν έπέλθη έπλ τδν εαυτού έμετον 

μισητδς γίνεται, ούτως Αφρων τή εαυτού χαχία 
Αναστρέψας έπλ τ} εαυτού αμαρτία. 

ΕΙδον δίχαιον άπολλύμενον έν τί} ματαιότητι βύ-
D του, χαί γε τούτο μαεαιότης· 

Τψ είσπορευομένψ χαλ έχπορευομένφ ούχ έστιν 
εΙρήνη άπδ τής θλίψεως. 

Αιέλιπεν δ τρέχων, ώς ίππος κάθιδρος έν χρεμε-
τισμψ αύτου. 

Έν τψ έπιστρέψαι δίχαιον έχ της δικαιοσύνες 
αυτού, χαλ ποιήσαι Αδικίαν «ατά πάσας τάς άνο-

. μίας άς έποίησεν δ άνομος, πάσαι αί (ικαιοσύναι 
αυτού άς έποίησεν, ού μή μνησθώσιν έν τψ πα-
ραπτώματι αυτού, $ παρέπεσε · χαλ έν ταίς άμαρ-
τίαις αυτού Ας ήμαρτεν, έν αύτοίς άποθαναιται. 

Αιχαιοσυνη δικαίου ού μή έξέληται αύτδν, έν } 
άν ήμέρφ πλανηθ]| * χαλ Ανομία άσεβους ού χαχώ-
οει αύτδν, έν { άν ήμερα άποστραφ*, άπδ της ανο
μίας αυτού. Έχαστον έν ταΐς δδοΓς αντού κρινώ 
υμάς, οίκος Ισραήλ. 
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'Επανάγων άπδ δικαιοσύνη; είς Αμαρτίαν, δ Κύ- \ Qui a iualtiia ad flagilia jdeftectil, ei Domiutia 

ριος ετοιμάσει £ομφαίαν αύτφ 
Μή χαταδεσμεύσεις δισσάς Αμαρτίας * ούδε γαρ έν 

μιφ άδωωθήση. 

Βαπτιζόμενος Απδ νεκρού, καλ πάλιν άπτόμενος 
αύτου, τί ώφέλησεν Ιν τψ λουτρψ αυτού ; Ούτως 
άνθρωπος νηστεύων έπλ τών αμαρτιών αυτού, καλ 
πάλιν πορευδμενος, χαλτά αυτά ποιών, τής προσευ
χής αυτού τί; ε ί σάκου σεται * χαλ τί ώφέλησεν έν τψ 
ταπεινωθήναι αύτδν; 

Ουδείς, έπιβαλών τήν χείρα αυτού έπ' άροτρον, 
χαλ στραφείς είς τά οπίσω, εύθετος έστιν έν τ{) 
βασιλεία τών ουρανών. 

Εί γάρ άποφυγόντες τΑ μιάσματα τού κόσμου έν 

proparabit gladiuro, 
Ne connactas gemiaa peccata; nam ne iti uao 

ouiden» iaaoceaa eria (td asf, quasi ionoceus abeol-
veris). 

EccU. U U T . Ei qui se laverit ob tactum cadaver, 
et iterura idem tangit, quld prodeat lavacrum? 
Eadera est raiio ejus 191 qui jejanat propier 
peccala sua, et Uerum rediiad eadeiu; quis istius-
modi pcacationeiu aodiei ? el quid illi profaii quoJ 
se bumiliaverii ? 

Luc. u . Netno curo loanuro tuam arairo admo * 
verit, el ad poateriora se converterit apiua est ad 
regnam coeleste. 

Η Petr. 11. Nam ai, posleaqitamr refogerunt in-
έπιγνώσει τού Κυρίου χα\ Σωτήρος ημών Ιησού ® quinamenu muiidi per agnUioaetu Domiui el Ser-
Χριστού, τούτοις δέ πάλιν έμπλαχέντες, ήττηνται, 
γέγονεν αύτοίς τά έσχατα χείρονα τών πρώτων. 
Κρείττον γαρ ήν αύτοίς μή έπεγνωχέναι τήν δδδν 
τής δικαιοσύνης, ή έπιγνούσιν είς τά οπίσω ύπο-
στρέψαι έχ τής παραδοθείσης αύτοίς αγίας εντολής. 
Συμδέβηχε δέ αύτοΐς τδ τής αληθούς παροιμίας, 
Κύων έπιστρέψας έπλ τδ ίδιον έζέραμα, καί δς 
λουσαμένη είςπύλισμα βορβόρου. 

Έλεεινδν θέαμα, μετά νηστείαν, μετά αχληρα-
γωγίχν* μετά προσευχήν εκτενή, μετά δάκρυον 
δαψιλές, μετά έγκράτειαν ετών είκΟσί που ή τριά
κοντα, δι' άπροσεξίαν ψυχής χαλ άμέλειαν, γυμνδν 
άπδ πάντων άποδειχθήναι, χαλ παραπλήσιον γενέ-

tatoris aostri Jesn Ghriati, ruraaa lamea Uis impli-
ciii» soper«ti fuerint, illie posirema pejora primis 
accideraai. Ueliua eoim illis fuisaet uon agnovUse 
viam josiitias, quam ea agniia retroraum reverliaee, 
et a eancio illo pratcepto ipsie iradiio dedaxisse; 
accidit enim illis quod vcro proverbie dki solet : 
Gaaia revereas ad auum vomhum, ei sua lata ad 
•olutabrum coeni. 

S. £αε»έβ. Speciaculttm miaerabile, poat jejumuro, 
post duram exercitationera , post precalioncs assi-
daaa, peat muttaa et copiosaa lacrymas, post ron-
tiaenltatn annoram viginii fortasse vel eitain i r i -
gimaper incogitaniiam ei negligeatiam, denadaium 

σθαι τή εργασία τών εντολών εύθηνούμενον έμπόρψ £ omnibus ostendi, ao prattaptormn perfeclione 
τινλ μ-γάλο πλούτφ, δς τψ πλήθει τών άγωγίμων 
έχαγαλλόμενας, έξ ουρίας αύτψ της νηδς φερομέ
νης, τά φοβερά πελάγη διαδραμών, πρδς αύτοίς 
τοίς λιμέσι δ ια^γγέντο; τον πλοίου, πάντων έρη
μος Αθρόως απεδείχθη · έάν χαλ ούτος τά μυρίοις 
πόνοις κτηθέντα μι$ προσβολή δαίμονος άπολέση, 
ώσπερ τινλ αγρία λαέλαπι τ ) αμαρτία βυθισθείς. 
Πρέπουσα φωνή τψ πάσαν δμον τήν άρετήν ναυα* 
γήσαντι, *Η>.θον είς τά βάθη τής θαλάσσης, χαλ 
χαταιγλς χατεπόντισέ με» 

Ό έν προκοπή γενόμενος αγαθών έργων, είτα 
παλινδρομήσας πρδς τήν άρχαίαν συνήθειαν, ού 
μόνον τδν έπί τοίς πεπονημένοις μισθδν έζημιώθη, 
Αλλά χαλ βαρύτερος Αζιοΰται τής κατακρίσεως. 

ΕΓ σοι μηδέν ήλπίζετο Αυαχερές, ήνίχα τ% φιλο-
σοφίφ προσέβαλες, άφιλδσοφος ή άρχή - εί δέ ήλπί-
ζετο, εί μέν ούχ απήντησε, τψ βεψ χάρις' εί δέ 
άπήντησεν, ή̂  καρτερεί πάσχων, ή Γσθι ψευσάμενος 
τήν ύπόσχεσιν. 

Ένιοι προχόψαντες έπ' Αρετήν, ύπενόστησαν 
πρλν ή έφιχέσθαι τον τέλους, τήν άρτι φυομένην 
Αριστοχρατίαν έν τ | ψυχ) χαθελούσης της όχλο* 
χρατίας, ή πρδς ολίγον ήρεμήσασα, πάλιν έξ 
Απαρχής μετά πλείονος δυνάμεως άντεπέθετο. 

Πολλολ άσχηταλ γενόμενοι έπλ τού τέλους μετί-
βαλον της αρετής [/*. τήν Αρετήν] · ψ δέ παρέχει δ 
θεός έπιστήμην δεβαίαν, τούτφ δίδω σιν αμφότερα, 

abitJidanlem aimilean esse mercaiari alicol opulen-
Uatittio,qiii copia merciam adveciiiiarumaxeuHaiis, 
navi secundis progredieate venlii, pericuto«a maria 
praelervectus, in ipso tandem porta navi fracta uui-
waia iltia siaaul privaiur : quod bic quoque inilni-
lia laboribua comparata uno diaboli inipelu pcrdat 
per peccaliifft, quaal per proeellaai qaamdam im-
manem eubmefaua. Ilaae voi ei conveail qui omnein 
abnul virtulein naufragio atniaeril: Yeui in aliuui 
mare, ei procella submarait me. 

/d. in Oralione contra ebriot. Qui progreaeum iu 
booU actionibus (eoarit, deinde ad prl^inam caa-
auetudinein revereus fuerit, non modo lahoruni. 
pr^terkorom mercede privatur, ged eiiam acerbiorc 

h condemnaiioae dignaa judieatar. 
TktOlogu Si lu libi oihil molesilaruttj forc pala-

baacumad pbiloaopbiam acceasiati, aiienam a pbi-
losophia fuit ioitiam. Sni ptilabaa ei noo aecidit, 
Deo graiia eai habeada : sin accideric, aut patien. 
ter ferio, aut promissls acias te non stetigse. 

Pkihnii. Nonautli cum in virmte profecis8ent, 
defloxeruat et revocaterool ae priugqaam ad Aiiem 
perveniasent. Eienim opUipam vivendi raiionem ox 
auitao deirabii turbuleala ei pessima raiio, qtiaf 
cuo) paoIi»per quierit de iategro majoribus viribi» 
renititur. 

Compltirea mediutores.cum easenl, ad exireuHiia 
viriutam raaunint. 19J Al cui Dea» AriaaBi lar* 
ghar scitniiau), buk utraqae largiiur, et virlulct 
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exercere, et ab ibdcm nunqnam dcflcero. eeil Α έργάζεσδαί *a τάς άρετά;, aa\ μηδέποτε οντί» 
gpiuper recondere, el unamquainque scmper con-
gerv .re. 

Jam quidaro novarum rerum eopidi et hsltdioei, 
cum prubitatem degusiassent, ac spera alalus me* 
iiori» dedisseni, in eumdcai recidere morbmn. 

8ERMO XLV [al. LXXXIX]. 
De ii* qui opu» libenter faciunt et iludhse. Jtem 

laborandum esse, quod labor uiUilatem habeat. 
Gtn. l i i . Cum sudore oris edes panem iiuiro. 
II ParaL xxv. Rohusli cslole, nec faiigenuir ma-

mis vcsira, qaia est mcrces opcra vcsirae. 
Job. Ex aoiliritudine et cura tibl exorietur pax. 

Psal. cn. Exibit bomo ad opus soum, et ad cuN 
Inraui suam usque ad vesperam. & 

Laborea fructuum tnoruui edes, beatue es, et 
benc libi eii*. 

Ρ του. vi. Si tinpiger fueria, vtniei veluti font 
meeaia fua; iDdigcntia aatem valut egregius cureor 
effngiet; 

Mauus forlinm locupletant. 
In onmi gollicile cogiianti ineat aliquid redun-

dans. 
Qai accumulat aibi cam pietale, loctipletabilup. 

Prov. xxxi. Porrexit bracbia eua ad opva, ac in-
tcllexii boneatum eeae oparari, ei lotam noclen 
bicerna ipeiut non exsUnguilur. 

Condeninabit juslus laborana vireutes impios. Q 
Bonorum laborum fructua glort» conjanctus esu 
Eccii. In omnibue operibus tuis asaiduus eelo, 

et nullus te morbue corripiei. 
Eccle. ιι. Crede Domiuo, et peraiate in labore 

tno : quia leve est in oculie Domini repeate ditare 
pauperem. 

Euli. u . Facite opna vealruin aote teropua, et 
dabii vobis raercedem in tempore auo. 

Preatai qui in omnibus aliquid operia facit, 
quam qui gloria afflcilur, pania indigem. 

Iti opere luo consenescito. 
Ad horam prasacriptam aurgito, nec (ardoe 

esio. 
Joan. • · Pater meua adbuc operatur, atego 

operur. 
Matth. xxv. UOIDO quidam perogre profeclurus 

vocalis servis suls dedit sua bona, alit quidem ta-
lenia quinque, alteri aulein duo, alteri uaum, ae 
pro frcultaie cuique, ti peregre profecttia eit, et 
reliqua. 

Act. xx. lpsi noslis manus bas necessitatibua 
meis et eorutu qui mecuiu erant niinistrasse : 
exemplo demonatravi 193 vobis, sic laboraadum 
ease, ul iafirmU eubvematur; recordari enim de-
betie verba Domini, cum ipsa dixerit: < Felicius 
€81 dare, quam acciperc. > 

/ Thesi. ιν. llortaraur autem voe, fralres, ut 
abundaaiioras silis, el studeatis quieli, et privaia 
opera faciatis, maaibueque vestris opus conflciaiis: 

άφίστασθαι, Αλλ' άελ ταμιεύειν χαλ φυλάττειν 
έχάστην. 

Ήδη τινές άψίκοροι, γευσάμενοι καλοκαγαθία;, 
χαλ ελπίδα παράσχοντες υγεία;, είς τήν αυτήν έπανέ-
ατρεψαν νδαον. 

ΑΟΓΟΣ ΜΕ'. 
ΠβρΙ φιΧεργωτ καί σχονδαΐωτ· δτι χρή xorelrt 

ώρέΛειατ γάρ 6χει* 
Έν {δρώτι του προσώπου φάγη *δν Αρτον βου. 
Ισχύσατε, χα\ μή έχλυάσθωσαν αί χε?ρε; υμών, 

διότι έστλ μισθδ; της εργασίας υμών. 
Έχ μερίμνης χαί φροντίδος Αναφανειταί σοι ει

ρήνη. 
Έξελεύσεται Ανθρωπος έπλ τδ έργον αυτού, χι\ 

έπ\ τήν έργασίαν αύτου έως εσπέρα;. 
Τούς πόνους τών καρπών σου φ άγεσαι, μακάριο; 

εΐ, καλ χσλώς σοι έσται. 
Έάν άοχνος ής, ήξει ώσπερ πηγή δ άμητός coir 

ή δέ ένδεια ώσπερ χαλδς δρομεύς Απαυτομολήσει, 

Χείρες ανδρείων πλουτίζουσιν. 
Έν παντ\ μεριμνώντι Ινεστι περισσόν. 

Ό σννάγων έαυτψ μετν εύσεβείας πληθυνθήσε-
ται. 

"Ήρεισε τους βραχίονας αυτής είς έργον, χα\ έγεύ-
σατο δτι χαλδν έστι τδ έργάζεσθαι * χαλ ού κατε-
σβέννυται ό λύχνος αύτήςδλην τήν νύχτα. 

Καταχρινεί δίκαιος χαμών τούς ζώντας άσεδεί;. 
Αγαθών πόνων χαρπδς εύχλεής. 
Έν πάσι τοίς έργοις σου γίνου έντρεχής, χαί τΑν 

Α^ώστημα ού μή σε Απάντηση. 
Πίστευε τψ Κυρίψ χαλ έμμενε τψ πόνψ σου, δτι 

χούφον έν όφθαλμοίς Κυρίου έξαπίνης πλοντίσαι 
πένητα. 

Έργάςεσθε τδ έργον υμών πρδ καιρού, καί δύ
σει τδν μισθδν υμών έν τψ χαιρψ αύτου. 

Κρείσσον εργαζόμενος έν πάσιν, ή δοξαζόμενος 
κα\ άπορων άρτου. 

Έν τψ έργφ σου παλαιώθητι. 
Έν τή ώρα σου έξεγείρου, καλ μή βρα5ύνης. 

Ό Πατήρ μου έως άρτι εργάζεται, χάγώ έργά^ο-
D μαι. 

Άνθρωπος τις Αποδήμων έχάλεσε τούς ίδίου; 
δούλους, χαλ παρέδωχεν αύτοίς τά υπάρχοντα αυτού* 
χαλ ψ μέν έδωκε πέντε τάλαντα, φ δέ δύο, ψ δέ h, 
έκάστψ κατά τήν Ιδίαν δύναμιν * χαλ άπεδήμησεν 
ευθέως, καλ τά έξης. 

Αύτοι γινώσχετε δτι ταΓς χρείαις μου χα\ τοις 
ουσι μετ' έμού υπηρέτησαν αί χείρες αύται. Υπέ
δειξα ούν ύμίν, δτι ούτως κοπιώντας δεί άντιλαμ· 
βάνεσθαι τών άσθενούντων, μνημόνευε ι ν τε τών λό
γων τού Κυρίου Ιησού, δτι αύτδς είπε * Μακάριον 
τδ διδόναι μάλλον ή λαμβάνειν. 

Παρακαλούμεν δέ υμάς, άδελφολ, περισσεύειν 
μάλλον καλ φιλοτιμείσδαι ησυχάζει ν, καλ πράσ-
σειν τά ί^ια, κα\ έργάζεσθαι ταίς χερσ\ν υμών, 
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κα9ώς παρηγγ«ίλαμεν ύμίν, ίνα περιπχτήτε εύ- Α quemadmodum pratceperamus vobje, ut deceiuer 

Ιξω,' χαλ μηδενδς χρείαν . νο* geraiia erga extraneos, nallaqne re indigeati*. σχημόνως πρδς τούς 
Ιχητε. 

Τδ γάρ πόνψ κτηθέν περιχαρώς ύπεδέχδη, κα\ 
φιλοπόνως διεφυλάχθη · ών μέντΟι πρόχειρος δ 
πορισμός, τούτων κα\ ή κτήσις εύχαταφρδνη-
το;. 

Μίσους δντως .ξία χ α\ χαταγνώσεως ή αργία, 
μύρμηχος καί μελίσσης χείρονα ποιούσα τδν άν
θρωπον· ο< γε κα\ έξ αρχής πλασθείς ετέθη εις τδν 
παράδεισον, έργάζεσθαι χα\ φυλάσσειν αυτόν. 
"Ωστε τδ πρώτον καί οίκειότατον τών ανθρώπων ή 
περί τών έργων σπουδή, καί οίονεΐ παρά φύσιν αύτψ 
ή αργία. 

Τί τών αγαθών εύκολον; τίς καΟεύδων τρόπα.ον 

Incerii auciom. Quod enim labore partum tH, 
majore laxitia accipiiur, dtligeaduaque aeservauir ; 
quoxuai auiem faciiia eai coiaparaito, eoram ipso-
rum conteinuviida est poascaaio. 

Olium prafcclo condemwmone el odio dignn-n 
esi, qtto fonmeis ei apibue delerior bomo reddi-
tur : qui quidem cum primo formatas asael, in 
ρ iraji&o collocalu* est, ut eum excoleret ei ca-
aiodirct. Oaare primum et maxitua aceomniodaitun 
est naiura; boniinis opcris el laboris sludium, el 
quasi coatra naturam ipsras otinm. 

Qu:d ei numero bononun facile asit qula dor-
έστησεν; τίς τρυφών καλ καταυλούυενος τοΤς τής * l , l i c n s W I M I u a M 1 Iropaiuni fixit iquis in deliciie vivvna 
εύσεδείας στεφάνολς κατεχοσμήθη ; Ούδι\ς μή δρα-
μών άνείλετο βραδείον. Πόνοι γεννώσι δόξαν, κάμα
τοι προξενούσι στεφάνους. 

Τδ μέν έαυτοδ ένεκεν μερίμνων, ή έργάζεσθαι, 
παντάππσιν άπηγόρευται· κατ* έντολήν δέ τοΰ Κυ
ρίου διά τήν χρείαν τοΰ πλησίον μερίμνων κα\ έρ-
γάζεσθαι σπουδαιότερον χρή. 

01 έχ μακράς συνηθείας μελετηθέντες πόνοι 
άλυπότερον προσπίπτουσι τοίς έγ^-εγυμνασμένοις. 

Έστιν έχ πόνων δγεία, χαλ έξ ίδρώτο>ν σωτη
ρία. 

Έάν φύγωμεν τής σαρχδ; τά επίπονα, ούκ οψό
μεθα τά αγαθά τών δικαίων. 

Τδ μικρδν έπι σμικρψ κζτατίθεσθαι ού μόνον 
είς αργυρίου προσθήκη ν, άλλά κα\ είς ήντιναοΰν 
έπιστήμην ορθώς έχειν, τψ σπουδαίψ προσήκεν. 

Τής αυτής έστι δυσχερείας, καλ κτήσασθαί τι 
τών αγαθών ούχ υπάρχον, καλ κτηθέν διασώσασΟαι. 
Πολλάκις γάρ, δ μέν σπουδή προσέλασε, £αθυμία 
διέφθειρεν* δ δέ δκνος απώλεσε ν, άνεκαλέσατο επι
μέλεια. 

Φιλεί τδ μέν πόνψ χτηθέν μάλλον χρατεΤσθαι, τδ 
δέ όαδίως κτηθέν άποπτύεσθαι τάχιστα, ώς πάλιν 
ληφΟήναι δυνάμενον. 

Αί γενναιαι φύσεις, λόγου μέν αύτάς παιδαγω-
γούντος κα\ διευθύνοντος, μέγα τι χρήμα πρδς άρε
τήν 
είς χαχίαν ευρίσκονται. 

Μικρδν χοπιάσωμεν χρόνον, άγαπητολ, £να μή τών 
αιωνίων έχπέσωμεν αγαθών. 

Πρδς ολίγον χρόνον ό κάματος, χαλ είς αίώνα 
αίώνος ή άνάπαυσις. 

•Οπου πλείων ό πόνος, έκεΤ μείζων ή ηδονή. 
Ούκ δκνεϊ δ εύ φρονώ ν πρδς τούς πόνους διά τούς 

έχ τών πόνων καρπούς. 

Πανταχού διά δυσκολίας καλ πόνων τοίς άνθρώ-
ποις πέφυκε τά χρήσιμα παραγίνεσθαι. 

Οί πόνοι τών αγαθών πανταχού χορηγοί. 
Μικρά έν πετεινοΐς ή μέλισσα^ καλάρχή γλυκααμα-

των δ καρπδς αυτής. 

ct lamtbtte sese oblceians, pfeiatis coronis eal ua-
qnaro dccoratus? Nemo qoi non cucurrft palmaia 

* l bravium reiolii. Laboree gloriaai pariant, S K I -
dor*s coronas coniparanl. 

Ut sni caosa qtiis solHcitus eil ei opus facial, iu-
tcrdiclum est omnino; at preceptum eai divinuni, 
tit propier proxiaii netttssiiatem ei soHiciti siiuti*, 
d dUigenlissime ia opus incumbamtig. 

lioaga consutiudhie exurcitaii labores minore 
nioleslia ab cxercilaita suscipiantur. 

Ex laboribua valeiudo, ex sndoribus salua. 

St quae carni aiuit moleeia fngeriiaua, 1100 frua-
g mnr jusiorum bonis. 

. Pauiulura paululo adjaagare, nou solum ad pe-
cuniae auipttftcationem, aed ctiam ad quaiucanque 
scieniiam ulile, studiosi ct dSligentis homiois offi-
ciaai est. 

Tlieologi. Ejusdeni est difOcuIialis aliquid boid 
acquirere quod noadum babeas, ei acquieiia tueri. 
Saape eaim quod eludio partum erat, negltgeDlia 
perdidil: et qaod negllgeDtia perdidii, diligeiuia 
recvperavit. 

Quod labore parturo eal, diligenlius relineri ao-
l e l : quod autcm facile quaesiliim est, qtiam celer-
rime respuKur, taoqitam facile recuperari poasii. 

Generosa ingenia , ralione quidem moderante et 
dirigenie, magnuin babeni momentum ad virtutem 

έπιλειπούσης δέ επιστήμης καλ λόγου, τδ ίσον » sequendam : 1 9 4 * Λ dwii icienUa et rauo, non 
mimis prompte ad viiia labuniur. 

S. Chrysou. Exiguo (empore, ο dilecti, elabore-
mus, ne bonis exoidarnus aternis. 

Brevis esi temporia labor, at in axeula multa r*« 
ques. 

Ubi major labor, ibi major volupias. 
Qut prudeiuia praeditus est, ad laborem non 

gravate accedtt, propier consequenies laborum 
fructua. 

Uiilia nasquam nist difficultate el laboribus sap-
peditari solenl. 

Labores bonorum ubique sunt largitores. 
Exigua esi inter volucres apU, at inier dalcift 

prhnum locum i<»ni»i fmcms ^p«i , ,Q 
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Di^ttiAlex. ForlU aalero et aocerata oraiio Α Ό δέ γε Ι ^ μ έ ν ο ; χαλ ακριβή; λόγο; Χ Λ\ ^ 
πικρά εϊνχί *ησι των γλυχέω; έφ δ̂δια, κα\ γ ίν ισία· antara eiiaa» dkit ctse dulctum cautas [viatica], 

el laborum fruotus esse volupiates : oam aine la* 
hore niiiii poieal palebri coaliiigere. 

PkUonit. Priaeipiura oronis boni et virluiia, ai 
veruiu faieri volumus, laboreni ease Deos bominl-
bna - ostendit, quo remoto ;nihU boai apnd genu* 
btinianum conathui potcat. 

Nalura eifiiu nulli mortaUam botit poaseaaionem 
frine labartbu» largiu ast. 

H«c eal auinii reruiu di?inaram contemplaitone 
veraanti» vulupiaa, ui laborare eKislimet doleiaai-
mum. 

Qui laborem fugii, ipsa bona fagh: qtti autem 
toleraoiarei foriiier susiiiiet dura, ad beaiitudiaem 
fcsiinat. 

Pluriaia ei nuxiroa booa certatiooibus exercitav 
iionis plenia el vireullbua laboribtts aequiranlur. 

Democr. Labores debewns perseqoi, quibus ho» 
mmes magnas res et splendidas sibi coroparan». 

Naione virtutem cornimpit incuria, improbita-
lem corrigit doclrina. Et facilia negligenlibue e»a-
buiitur : difficilia vero curis capiuntur. Ui eoim in-
etrumentum qaod remillilur et inlendilur, juconda 
Tohtptaie oblecial; sic eliam viia bomuiuin [oiuim 
inter el iaborem dtspcrtiemla eal]. 

Soctaiu. Eierce te laboribus voltintariis, ul pos-
s\s et noa vohiaiarioa tolerare. 

Nullua unqaa» laudero est voluptatibua conee-
[cuftus. 

^ulltis negligene gloriam magaam eei adeptus ; 
Sed labores fortHudink Uadem pariant. 

(Carchi.) 
Demostbenes a quodam interrogatiia, quewad-

imxlum easet diccndi faciliiatem adeplus, Plus, 
iiiquii, olet qua» vioi conawnendo. 

19$ Corpua taboribus exerce, aflimum autem 
foriiitr t l generoae pericula suslioeado. 

Xenophontis. Deus sic sUtuil, ul illis qui nolint 
imperare el praeacribere sibi bonesia facta, alios eia 
iiuperanies iuducal domiiios. 

Laboies voluqtarii, aou voluuiariormn perpesr 
aionem efficiual ieviorem. 

idem coitapicatut juvenem indu»triuin et laborit 

καρπούς τών πονώντας ήδονάς. Άχμητλ γάρ otlh 
δύναται παραγενέαθαι χαλόν. 

Αρχήν (εί Μ τάληθές είπείν) παντός άγαθου 
xa\ αρετής ά πάση ς ά βεδς ένέδείξεν άνθρώχοι; 
νον ου χωρ\ς τών αγαθών ούβέν έστι παρά τψ βήτφ 
γέν« συνιατάμινον. 

θνητψ γάρ ούδινί χτήσιν άγαθ·ΰ βίχα «όνων ή 
φύσις οβάωρηταη 

Αύτη ηδονή ψυχής άοχηταής ήδιστον άντ\ πιχροδ 
τδ πονεΓν ύπολαμβαντιν. 

Ό μ*ν τδν πδνον φιύγων φεύγει τά άγαδά· δ π 
τλητικώς χαλ ανδρείως υπομένων τά δυσχαρτέρ<;τε 

0 σπεύδει πρδς μακαριότητα. 
Τά πλείστα χαλ μέγιστα τών αγαθών άσχητιχαΐ; 

άθλήσεσι, χαλ ήβώσι πόνοις εΓωθε περιγίνεσθαι. 
Δεί τούς πδνον; διώχειν, άνθ* ών τά μεγάλα χ«\ 

λαμπρά γίνεται τοϊς άνθρωποις. 
Φύσεως μεν γάρ άρετήν διαφθείρει ραθυμία* 

φαυλότητα δε έπανορΙοί διδαχή · χαλ τά μεν #*ιε 
τούς άμελούντας φεύγει· τά δε χαλεπά ταίς Ιπιμι-
λείαις άλίσχεται* ώσπερ γάρ δργανον άνεσιν ι*\ 
(πίτασιν λαμβάνον ήδύ γίνεται, οδτω χαλ βίο;. 

Γύμναζε σαυτδν πόνο;ς έχουσίοις, ίνα δόξ̂ ς χε\ 
τούς ακουσίους υπομένει ν. 

Ουδείς έπαινον ήδοναίς έχτήσατο. 

G 
Ούδελς ^δυμος εύχλεής άνήρ ' 
*Αλλ* οί πόνοι τίχτουαι τήν εύανδρίαν. 

Δημοσθένης έρωτηθελς ύπό τίνος, πώς τής ^τε-
ριχής περιεγένετο, έφη, Πλέον έλθ4ον οίνου δαπά
νησα;. 

Γύμναζε τοίς μέν πόνοις τδ σώμα, τήν δέ ψυχηι 
γενναίως ύπομένειν τούς κινδύνους» 

Ό θεδς ούτως έ ποίησε, τούς μή θέλοντας εαυτού; 
«ροστάσσειν έχπονεϊν τίάγαθά, άλλους αύτοίς έπι-
ταχτήρας δίδωσιν. 

Οί έχούσιοι πόνοι τήν τών ακουσίων ύπομονήν 
έλαφροτέραν παρασχευάζουσιν· 

Ό αύτδς ίδών νεανίαν φιλοπονούντα, Ιφη· Κάλλι-
amauieiD, Juciwdiaaiintta, inquit, aenecUili eondia f> ^ ^ v τ Ψ Τήρατι άρτύεις, 
ubsouium 

SERMO XLYI [al. XC]. 
Pe otoiibus laborum el operum, ae pigrii, nihil cu~ 

rantibut el txtarii*. 

PuxL L X X I I . in labaribus bomiaura tu>o sual, 
4Λ. ciuu boiuinibu» flagris noo caedcntar. 

Prov. ιχ. ho ad formicam, ο piger, ei awaulare 
raiionem ac vtam illias, sisque ea prudetilior, nan 
cam ilU dijsil ager qaetn eolat, neroinemque qui co-
gai ad opus habeat, nee sub iilius daminalu virat, 
parailamen asiate cibum, uautlumque ia meeae 
accrvai quoJ sibi bieme apponat. Aul accedo ad 
apeni, discaque quam wt laboriosa, quamquc opus 

ΑΟΓΟΧ MC7'. 
0*pl μισεργών καϊ οκνηρά*, καϊ xarappcrvvr-

των χαϊ^0υμούττωτ% 

Έν κόποι; ανθρώπων ούχ είσλ, χαλ μετά ανθρώ
πων ού μαστιγωθήσονται. 

Ίθι πρδς τδν μύρμηχα, ώ οκνηρέ, καλ ζήλωσο* 
τάς οδούς αυτού, καλ γενού εκείνου σοφώτερο;· 
έκείνψ γάρ γεωργίου μή υπάρχοντος, μηδέ τδ* 
άναγκάζοντα έχων, μηδέ ύπδ δεσπότην ών, έτοιμα 
ζεται θέρους τήν τροφήν, πολλήν τε έν τφ άμητ{ 
ποιείται τήν παράθεσιν. "Η πορεύθητι πρδς τήν μέ· 
λισσαν, χα\ μάθε ώφργάης έστλ, τήν τε έργασί» 
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ώς σεμνήν ποιείται, *,ς τούς πδνσνς βασιλείς χαλ Α sptendtdtfm efficiat, cujus laboribua lum regestnm 
ίδιώται πρός δγείαν προσφέρονται. Ιίοδεινή δέ έστι 
πΑσι καί επίδοξος, χαίπερ ούσα τ) ^ώμη Ασθενής 
(τήν σοφίαν τιμήσασα προήχδη). "Εως πάτε, οκνηρέ, 
χατάκεισαι; πότε δέ έξ ύπνου έγερθήση; "Ολίγον 
μέν ύπνοίς, ολίγον θέ κάθησαι, μικρδν δέ νυστάζεις, 
ολίγον δέ έναγχαλίζη χερσλ στήδη. Είτα παραγίνε,-
ταί σοι,'ώσπερ άγαθδς δρομεύς, ή πενία, χαλ ή ένδεια 
ώσπερ χαλές οδοιπόρος. 

Πλούτου όχνηροι ενδεείς γίνονται. 
Έν έπιθυμίαις έστι πάς άεργος. 
'Οδολ Αεργων έστρωμέναι άχάνθαις. 
Τυχή Αεργου πεινάσει. 
Ενδύεται διε^ηγμενα χα\ ^αχώδη πΑς ύπνώ- β 

δης, 
Όνειδιζόμενος δχνηρδς ούχ αίσχύνεται. ωσαύτως 

καλ δ δανειζόμενος σίτον έν άμητφ. 

Έπιθυμίαι δχνηρδν άποχτενούσιν ού γάρ αίρούν-
ται αί χείρες αυτού ποιείν τι. 

ΙΙροφασίζεται χαλ λέγει οκνηρός· Λέων έν ταίς 
δδοίς, έν δέ ταίς πλατείαις φονευταί. 

*Ος καταφρονεί πράγματος, χαταφρονηθήσεται 
δπ* αυτού. 

Σοφώτέρος έαυτψ φαίνεται οκνηρός. 
Ώσπερ θύρα στρέφεται έπλ τού στρόφιγγος, ού-

τως δχνηρδς έπλ τής κοίτης αυτού. 
'Οδολ καταφρονούντων έν άπωλεία. 
Έν οκνηρία ταπεινωθήσεται δόκωσις, καλ έν άρ- G 

γία χειρών στάξει οίκία. 
Μή γίνου ταχύς έν γλώσση σου, χα\ νωθρδς χαλ 

παρειμένος έν ταϊς Ιργοις σου, 
Πολλήν κακίαν έδίδαξεν ή αργία. 
Έν νεότήτίνου ού συναγήοχας, χαλ πώς άν εύ

ροι* έν γήρφ σου ; 
Έν αργία έλάττωσις πολλή· μήτηρ έστ\ν ή αργία 

τού λιμού, αδελφή δέ τής κλοπής. 
ΤΦ ίχοντι παντ\ δοθήσεται, και περισσευθήσεται· 

άπδ δέ τού μή έχοντος χα\ δ δοκεί έχειν άρθήσεται 
Απ* αυτού. 

ΕΓτιςού θέλει έργάζεσθαι, μηδέ έσθιέτω* άκούο-
μεν γάρ τιναςέν ύμίν ατάκτως περιπατούντας, μη 

privati utunlur ad valcludinem : et ab ontnibua 
amatar et celebrator, quanquaro ali robore infir-
mo : sapleniiae eaim dedita, honestata est. Quoas-
que, piger, decumbes? qoando tandem e somno ex-
cilaberis? Paulisper dormls, paulisper gedeg, pan-
lalom dormilas, adnioves manus paciori, deiude 
pauperias velut egregios carsor ad le veirit, ct 
inopia velut celer viator. 

Pigri diviliarnm sunl inopes. 
4 In cupiditailbas versalur omuis oliogng. 

Vtae ollosorum spinis giraiae sant. 
Aniina oiioti e*uriel. 
Vestietur detriils pannis eooiniculosus. 

Piger probris cum afDcitur, non erubescit; timi-
Hierque qui commodato accipil frumcmum meg*f* 
tempore. 

Copldilatcs pigmm interilcient; non enim manoi 
ejus volunt quidquam facere. 

Causaiur et dicil piger, leonem eaae in viis, et ia 
vicia gtcarioa. 

Qui rem contfmnit, contemnetur ab ipsa* 

Piger sibi videtur aapieniissimu*. 
Ul oalium volvitur io cardine, gic piger in lecto 

suo. 
Viae nibil curaniium !n perdiiione. 
Pigritta dejicietar el dirooiur (ecium, et otlo ma* 

nuum gtillabil domus (i). 
199 N e s i s îagua celeri, et in operibus laagtii-

dns ac remissus. 
Plurtma vitia docet oliam. 
Eccli. xxxnu In juveniate cum nihU collegerie, 

qnomodo invenias in senectute laa 
Tobia. In oiio mullae rea imminuuntur : oiiwn 

mater esi famis et fraier furii. 
Matth. i i n . Omni qui habet dabilur, et affiuel; 

ab eo auiera qui nbti babet, et quod videtur babe-
re, auferetur. 

/ / ΤΑ«ε. i i i . Si quig operarl recueat, U quoque 
nihil edat: audiuiua emm quoadam inter voa qtii 

δέν εργαζομένους. Αλλά περιεργαζομένους. Τούς δέ n immoderate se gerant, nihil operis ipsi facienles. 
τοιούτους παραγγέλλομεν χαλ παραχαλοϋμεν έν 
Κυρίω, Ιησού ίνα μετά ησυχίας εργαζόμενοι τδν 
εαυτών άρτον έσθίωσιν. 

*Αργία χακουργίας άρχή. 
"Ιδιον τούτο ά^ώστημα αργής καλ 0αθύμου 

τυχής, ενύπνια βλέπειν έγρηγορότβς τού σώματος. 
Τίς, έν χαιρφ σποράς οίκοι καθήμενος, ένστάντος 

τού θερισμού τδν χόλπον έπλήρωσε τών δραγμάτων; 
τίς έτρύγησεν αμπελώνα, τδν μή παρ* αυτού πεφυ-
τευμένον; Εκείνων οί καρπολ ών καλ οί πόνοι. Αί 
τ.μαλ καλ οί στέφανοι τών νενικηχότων είσί. Τίς 
ατεφανοί ποτε τδν μηδέ Αποδύντα πρδς τδν άντίπα-
λον ; οπότε ού νιχήσαι μόνον δεί, άλλά χα\ νομίμως 
Αβλήσαι, χατά τδν Άπόστολον. 

ged in aliena opera curiose inquirenies: qaos mo-
nemus ct horUmur per Dominum ]esum, ul quiele 
operantes sunm ipsi panem edaut. 

Basilii. Olium mateilcii principium. 
Propria est bac a?griluilo oiiosi «t deaidioai aaw 

mi, ut vigilame corpore somnia videat. 
Quis, aemeniis tempore domi gedens, inelanle 

ssstate slaum suum manipulig hnplevil?quis vinde* 
miavit vineam, quam ipsa non coaseverit ? eorum 
suni fructus, quorum fuerunl laboreg. Honofes et 
coron» eorum, qui victoriam obiinuerint, csse ao-
lent. Quis unquam coronandum putavil eum qui ad 
certandnm cum adversario ne ge emerlt qufdem ? 
quando non εοίαιο vinceadum est, aed ctiam t ul all 
Apoaiolas, legttime certandam. 

(1) Id esi, Millicidiis plena erlt proplcr otiosas manns. 
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Quis cerlaminura praefectus adeo carel jadif.io, ut Α Τίς ούτως άκριτο; Αθλοθέτης δς τών ίσων αξιώσει 

iisdem coronis dignos judicei vicloreui ct eutn qni 
oibil cerlaril? Quis imperalor est, qui eoa qui ne 
visi quidem sint in praelio, ad parem victoribu» 
gpoliorum dislributionem voc< l ? 

Theoiogi. Quanlum csl mulum ad pctsima para-
lum csse, ci ad oplima cunciaiorem ei impara-
tuin ! 

Honeslum jam non est lioneslum, cum non flt 
boneslc. 

Infirma et dissoluia itigenia, tum ad virlulem, 
tam ad viiium, gimiliier rcmissa ei laaguida gunt, 
difliciliaque ad se commovendum; in neutram 
pariem insigniler inclinant otiosorum roomeota. 

Segniiies somni conjux. 
JE(\ue inu«ilia sunt, et srgailies nihi. agens, et 

ardor siue doctrina; illa ad honesla noa accedit, 
Iwc honcslura tratisiiii, ei justo justius quiddam 
facit. 

S. Chrysost. Nihil est tam facile, quod non valde 
grave ei invisum ms.gna pigritia reddal ; nec quid-
quam tam laboriosum el diificile, quod siudiam 
etahcr.ias non facillimum efliciat. 

197 Q"» facium aliquid non utdecel, illud 
re:psa non faciunt. 

Clementis. Qui inQrmi et imbecilles sunt, 
ii> vcl qtiod im;diocr.e est supra vires ipaoruin vi-
deiar. 

Philonis. Labor utilia, el facililas nocex-
tia coinitaUir; qui autem labori facitila-
lem pwponuui, i i utilia saadenlibus succen* 
eent. 

Coniimiaia exercitaiio scientiam efficil firmam, 
cicut iusrieuliaro nulla exerciiatio adhibila ; ita-
que inimmerabilea neglecia exerciiatioae robur 
eliam naiurale enervaverunt. 
, Consuemdine et quieie conflrmatum oiium in-
gldiosuiu esl. 

στεφάνων τδν νικητή ν, καλ τδν μηδέν ήγωνισμένον; 
Τίς στρατηγδς είς τήν μερίδα τών σκύλων έξ ίσοο 
ποτέ τοίς νενιχηχόσι τούς μηδέ φανέντας έπι τή; 
μάχης έκάλεσεν; 

"Οσον έστλ κακδν έτοιμδτης πρδς τδ χείρον, χ%\ 
μέλλησις πρδς τδ βέλτιον. 

i 
Τδ καλδν ού καλδν, δταν μή χαλώς γίνηται. 

ΑΙ ασθενείς χα\ διαχεχυμέναι φύσεις καλ *ρ>,ς 
άρετήν καλ πρδς κακίαν ομοίως νωθείς, χαί δυσκί
νητοι* ούδετέρω; μέγα νεύουσαι οί τά τών άρχου ν-
των κινήματα. <Ego iegerim, Ούδετερωσε μέγε 
νεύουσι τά τών άργούντων κινήματα.) 

^ Νωθεία ύπνου σύζυγος. 
"Ομοίως άχρηστα καλ νωθρδτης Απρακτος, κε\ 

θερμότης απαίδευτος* ή μέν ούκ έγγίζουσα τφ κσλψ, 
ή δέ ύπερεκπίπτουσα, καλ τού δεξιού ποιούμενη τι 
δεξ'ώτερον. 

Ούδέν^ούτω jtyowv, δ μή σφόδρα, βαρύ καΐέπ-
αχθέ; δ πολύς δείκνυσι ν δκνος* ούτε έπίπονον κε\ 
δυσχερές, δ μή λίαν εύχολον ή σπουδή χαλ ή προθυ
μία ποιεί. 

Οί μή ώς δε! ποιούντές τι, ούδ' δλώς αύτδ ποιοΰ-
σιν. 

Τοις άτόνοις χαλ άσθενιχοίς τδ μέτρον υπέρ τόνον 
δοχεί. 

Q Πόνος μέν τοΖς συμφέρουαι, ραστώνη δέ τοϊς βλα· 
δεροίς έπεται. Πόνου δέ (ίαστώνην προχρίνοντες, 
τοίςτά συμφέροντα είσηγουμένοες απεχθάνονται. 

Ή συνεχής άσκησις έπιστήμην παγίαν Αργάζε
ται, ώ; άμαθίαν άμελετησία. Μυρίοι γούν άθλήσεω; 
δχνφ χαλ τήν έκ φύσεως ίσχύν έξέλυσαν. 

Ή έξ έθους χαλ σχολής αργία πράγμα έπίδο^ 
λον. 

SERMO XLVII [α/. ΧΧΥ]. 

De prmlanti tentu et intelleclu preedilis. 

Salomon. Tiuea et erosio ossium est cor seasu 
praestans. 

Seiisus prudenlibus facilis. 
Prudeniia cor sensu vig<H. 
Eccl. xxi i . Qui sensam coroparavit, 80 ipse di-

ligit. 
Cor viri sensu pracdituni, aniroa irisiis. 
Solliciiudiae aflk-ielur vir intelligentia pr«-

ditiS . 
- Vir prudena, Ihronus intelligentiae. 

Cor sapienlis inielliget, quae ex ipsius ore proii-
ciscenlur. 

heclL Inlelligentia praedilus lapsum suum agnog-
cit. 

Si audierit gcientia praediius eapieolero sermooem, 
laudabit ilium, ct ad illura aajiciet. 

ΛΟΓΟΧ. M 7 . 

i7*pl αίσθντιχοΰ άνθρώχου. 

ϊής όστέων χαρδία αισθητική/ 

Αίσθησις φρονίμοις ευχερής. 
Καρδία φρονίμου κατ αΓσθησιν. . 
Κτώμενος αΓσδησιν άγαπ^ί εαυτόν. 

Καρδία αίσθητική άνδρδς λυπηρά ψυχή αυτού. 
ΈμπεσεΤται μέριμνα άνδρλ νοήμονι. 

"Ανήρ συνετδς θρόνος αίσθήσεως. 
Καρδία σοφού νοήσει τά άπδ τοΰ ίδίου στόαατο;. 

Ό νοήμων οίδεν έν τψ όλισθαίνειν αυτόν, 

Αόγον σοφδν έάν άκούση επιστήμων, αίνέσιι αύτδν, 
καί έπ' αύτον προσθήσει. 
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ΛΟΓΟΖ MH r . 

Πβρϊ άναισθητούντ^νν. 

Έάν μαστιγοίς τδν άφρονα έν μέσω συνεδρίου, 
ούμή περιέλης άτιμα ζω ν τήν άφροσύνην αυτού» 

"Αφρων μαστιγωθείς ούχ αίσθάνεται. 
Ίβσχύνθησαν, χα\ τήν άτι μίαν αυτών ούχ έγνω

σαν, χα\ ούχ ώ; κατησχυμμένοι ήσχννθησαν. 

Ός ό έξεγείρων χαθεύδοντας έχ βαθεος ύπνου, 
ύ διηγούμενο< άφρονι, καλ έπ\ τέλει έρεί, Τί τούτο; 
χαί έπλ συντελεία έρεί, Τί πρότερον; 

Μετά άφρονος μή πορεύου, αναίσθητων γάρ έξου-
θενεί σου τά πάντα · φύλαξα ι άπ' αυτού, ίνα μή κό-
πον Ιχης. 

Συγχολλών ύστραχον ό διδάσκων αωοόν. 
ΛΟΓΟΣ Μ*. 

Πβρϊ στόματος χρηστού καϊ χάριν έχοντος, 
*Ην Κύριος μετά Ιωσήφ, χαλ χατέχεεν έπ' αύτψ 

έλεος, χαλ έδωχεν αύτψ χάριν έναντι τού άρχιδεσμο-
φύλαχος. 

Αίρετώτερον δνομα χαλδν ή πλούτος πολύς · υπέρ 
δέ άργύριον χαλ χρυσίον χάρις αγαθή· 

Χάρίς χαλ φιλία έλευθεροί, &ς τήρησον σεαυτψ, 
μή έπονείδιστος γένη. 

Περιποίησαι χάριν χαλ έννοιαν άγαθήν έν δφθαλ-
μοίς θεού χαλ ανθρώπων· 

Άγαθδν δνομα υπέρ έλαιον άγαθδν. 
Φρόντισον περ\ ονόματος* αύτδ γάρ σοι παράμε

να! ή χίλιοι μεγάλοι θησαυροί· 
Χάρις ώς παράδεισος ευλογίας· 
Αγαθής ζωής άριθμδς ήμερων, χαλ άγαθδν δνομα 

είς τδν αίώνα μένει· 
Χάρις χαλ έλεος έν τοίς δσίοις αυτού· 

ΛΟΓΟΣ Ν*· 
i7epl ονόματος πονηρού καϊ χάριν μή έχοντος* 

"Ονομα πονηρδν αίσχύνην χαλ δνειδος κληρονο
μήσει. \ 

"Ανθρωπος άχαρις μύθος άκαιρος. 
Όνομα ανθρώπων ούχ αγαθών έξαλειφθήσεται, 
Μωρδς έρεί * Ούχ υπάρχει μοι φίλος, χαλ ούχ Ιστι 

χάρις τοίς άγαθοΤς μου. 

ΛΟΓΟΣ ΝΑ'. 
Πβρϊ ζυγών, καϊ στ αθλίων, καϊ μέτρων αδίκων. 

Ού ποιήσεις άδιχον κρίσιν έν μέτροις, καλ σταθ
μοί;, χα\ ζυγοίς. Ζυγά δίκαια, καλ μέτρα δίκαια, 
χαλ χούς δίκαιος Εσται ύμίν. 
r , Ούχ έσται έν τψ μαρσίπψ σου σταθμίον μιχρδν 
χαλ μέγα * ούχ £«ται έν τή οίχία σου μέτρον μέγα 
χα\ μικρόν. Σταθμίον άληδινδν κα\ δίκαιον έσται σοι, 
Γνα πολυήμερος γένη έπ\ της γής. 

Σταθμίον δίκαιον δεχτδν Κυρίψ· 
Ζυγδς δίκαιος, καλ μέτρον δίχαιον, χαλ χοΤνιξ δί

καιος έσται ύμίν. 
P A T R O L . G R C X X X V I . 
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Α SERMO XLVIII [al. XXIX]. 

. De nullo $en»u aut intellectu pmdiiu. 
Salomon. Si flagris insipientcni cecideria in tne-

dio concilio, Hli non dctraieris hac ignominla 
insipientiam. 

Stultua flagris caesus fioo sapil. 
Jerem. Erubuerunl, et infamiam auam non 

agnoverunt, nec ut dedocore affeeii vereeuudati 
eunt. 

Velul qoi excitat donnienlcs ex alto somno, sic 
qni stuUo allquid narral: qai tandem ad extremum 
dicet: Quid istud est ? et in cousummaiioae, Quid 
prius ? 

Cuni eluko ne congreditor, nam cum eensu ca-
U reat, omnia laa coiuemiiii: cave iUum, ne uiolo-

aiiam suscipias. 
Agglulinat testam qui slulium docet. 

SERMO XLIX [al. CXIl!]. 
De nomine bono et graliam habente. 

Gen. XIXII. Fuii Domiaue cum Joscpbo, el iew 
periiit ci «isericordiaw, dediiqua ei graliajn apud 
piiefecluia careeris. 

Prov. xxii. Ilagie expetendum ett noiuen bo-
ntstum, quam divitiae mulua: argenlo ei 108 a u r 0 

prsestaatior ε«* bona gratia. 
Gratia ct amictlia liberum faciaot. Uasigitur fae 

serves libi, IIO eis probrosus. 
Compara graliam et noliiiam booam in oculia Dei 

Q ei boimuum. 
Eccle. V I I . Bonam noroen pretiosius bono oleo.' 
Curas sittibi noniinis fama; ipsa cnim libi inagia 

proderit, quaw mille raagni ibesauri. 
Graiia esl veluti paradisus benedictionis. 
Honeslae TiUe uumerus dierom: et boaesla fama 

aeiernum durat. 
Gratia ei miaericordia io sanctis iliius. 

SERMOL [al. OXIII]. 
De nomine malo ei graliam non habenle. 

Sirach. Nomen improbuin turphudinem etdede-
cus haeredUarium consequetur. 

llomo graiia carens, iateinpeslivus sermo. 
Nomen viroruro non bonorum delebitur. 

D Slultus querciur nullum sibi esso amicum, et 
nutlain es«e graiiam in bonis suie. 

SERMO LI [al. XLl l ] . 
De pondenbut, ttatens el mensurU. 

Levit. xix. Nihilioique feceris in judicio, in men-
suris, stateris ct ponderibus; pondera vobis sint 
jusia, et mensurae et congius justus. 

Deul. xxv. Noo erit io raarsopio luo ponduspar-
Tiim et magnum, nec meneura magna et panra 
doroi tuae.Pondus verura ei juslum erii Ubi, ut diu 
vivas in lerra. 

Pondua asquum Domiuo eatacceplum. 
Euch. xxv. Bilanx fleqaa, iieu>que roeuaura et 

cboMMx aaqua vobis situ. 
36 
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r Di ponderibus ei staicris et memum iniquis. 

Psat. L X I . Yani filii boniiuuin, el fallaces in pon-
deribus, ut injuriam faciant; ipsi ex vaniiale simol. 
Nolite spem habere in injuria,et rapinam non desi-
derale; dmtiae si ailluxerini, nolite corineis defi-
gere (2). 

Prov. x, Pondera dolosa abominanda suut Do-
ziiiuo. 

Staieramagna et parva, ei gemina mensura, ambo 
impura guul in couspeciu Domini ; quique 
ea facii, in suis instilulis irrclietur impediius. 

Deiestalur Dominus duplicem stateram; ct 
poudns dolosum in conspectu ipsius non graiuui 
esi. 

Otcm xu. Cbanaan, est in manibus ipsius staiera 
dolosa, opp/essionibus deleclala est, etc. Labo-
res ojus non invenienlur ia eo, propler injurias 
quas fecil. 

Amos VJ I I . Audiie haec oniuia, qtti mane paupe-
rein conteriiig, et poteatia mcndicos opprimitie io 
lerra , ac dicilis illa : Qaando landem praelerierU 
mensis, ut mercaluram nostram faciamua, et ape-
riamus ihesauros, ui miuorem facianius mensuram, 
ei majora poadera, et lancem faciainne iniquam, ot 
argenio comparcmusegetiles, el lenues calceamen-
M S , ex omni geaere fructus mercemur? 

llichea vi. Non jusiilicabitur in siatcra iniquug, 
aec in sacculo ponderunt doiosoruio, quibns divitiaa 
impietatis coaccrvarunt. 

SERMO LIII [al. LXXVH]. 
De eicandetcenlia et ira. 

Matih. v. Quisquisirascitur frairi suo temcreju-
dicio aril obnoxius. 

Ephe*. vi. Omnis acerbiias et excaiidescontia el 
ira, clamor, maledicltim, ae sirtiul omne viitum, a 
vobis lollatur. 

Sul ue occidai supcr irrilaiionem veslram, n«<-
daic locum criminalori. 

Salomon. Mina? conlerunt cor sapienlis: insipiens 
nc flagris qaidem caesus senlit. ' 

Siultus coipso die cnuuiial iram, sapieag autein 
paulalini promit. 

Gravc esl saxum, ct diiftcilis porialn arena, sed 
fttjlli ira ulroquc gravior; nam quo sc indinaril 
ira cjus ruinara dabil ipsi. 

Iracundus ei facile excamlescena deformis est; iia-
que cum iracundo ne habiies. 

Sodalis hominis iracundi nc cslo, ncvc coniubcr-
nnlis sis amico iracundo, nc quando ipsius insiiiuta 
discas, cl laqueo* tendas anima? tua?. 

Itacundus pugnas rxcitat: leais autem ct eani qu* 
cxcilari videbaiur, scdat. 

S. Basilii. Ira exciiat rixam, nxa paril convicia, 

MELISS^E 11J2 

Α ΛΟΓΟΣ NIT. 
Περϊ δοΛίων ζνγών, χαϊ σταθμίων χαι μετρωτ. 
Μάταιοι υιοί τών Ανθρώπων, ψευδείς υίοΐ τών 

ανθρώπων έν ζυγοϊς τοΰ άδικήσαι * αύτολ έχ ματαιό
τητος έπ\ τδ αυτό. Μή ελπίζετε έπ' άδικίαν, χ%\ 
έπί άρπαγμα μή έπιποθεϊτβ. Πλούτος έάν ^έη, ρη 
προστίθεσθε χαρδίαν. 

Ζυγολ δόλιοι βδέλυγμα Κυρίω. 

Σταθμίον μέγα χαι μιχρδν, χαλ μέτρα διααά, axi-
θαρτα ενώπιον Κυρίου αμφότερα · χα\ δ ποιών αυτά 
έν τοίς έπιτηδιύμασιν αύτοΰ συμποδιαθή σεται. 

Βδέλυγμα Κυρίιρ δισσδν σταθμίον · χαλ ζυγδς δό
λιος ού χαλδν ενώπιον αύτοΰ. 

D 

Χαναάν, έν χβρσλν αύτοΰ ζ υγδς αδικίας, χαταδννα-
στεύειν ήγάπησε. Πάντες οί πόνοι αύτοΰ ούχ εύρε-
θήσονται έν αύτψ διά αδικίας άς ήμαρτεν. 

Ακούσατε ταύτα πάντα, οί έκτρίβοντίς είς τ& 
πρωί" πένητα, καλ καταδυναστεύοντες πτωχούς έκΐ 
τής γης, οί λέγοντες, Πότε διελεύσεται δ μήν, καί 
έμπολήσομεν, καλ άνοίξομεν θησαυρούς, τοΰ ποι
ήσαι μικρδν τδ μέτρον, καΐτοΰ μεγαλΰναι σταθμίι, 
καλ ποιήσαι ζυγδν άδικον, τοΰ κτάσθαι έν άργυρύ* 
πτο»χούς, καλ ταπεινούς άντλ υποδημάτων, καί άπδ 
παντδς γεννήματος έμπορευσόμεθα; 

Ού δικαιωθήσεται έν ζυγψ άδικος , κα\ έν μαριί-
πψ σταθμία δόλου, έξ ών τδν πλοΰτον αυτών ά«-

£ βείας έπλησαν. 

ΛΟΓΟΣ ΝΓ. 
Περϊ θ ν μου χαί όργης. 

Πάς δ όργιζόμενος τψ άδελφψ αύτοΰ είκξ ένοχος 
έσται τ^ κρίσει. 

Πάσα πικρία κα\ θυμδς κα\ όργή καλ κραυγή καί 
βλασφημία άρθήτω άφ' υμών σύν πάση κακία. 

Ό ήλιος μή έπιδυέτω έπ\ τψ παροργισμψ υμών, 
μηδέ δίδοτε τόπον τφ διαδόλψ· 

Συντρίβει απειλή καρδίαν φρονίμου· άφρων δ» 
μαστιγωθε\ς ούκ αίσθάνεται. 

"Αφρων αυθημερόν εξαγγέλλει όργήν. Σοφδς δέ 
ταμιεύεται κατ α μέρος. 

D Βαρύ λίθο;, κα\ δυσδάστατον άμμος· όργ% δέ 
άφρονος βαρύτερα αμφοτέρων. Ή γάρ £οπή τού θυ
μού αύτοΰ πτώσις αύτψ έστιν. 

Άνήρ θυμώδης ούκ ευσχήμων κα\ άνδρλ θυμώ· 
δει μή συναυλίζου. 

Μή ίσθι εταίρος άνδρί δυμώδει, φίλψ δε όργίλι.» 
μή συναυλίζου, μή ποτε μάθης τών οδών αύτοΰ, ΧΑ*. 
λάβης βρόχους τ{ σζ ψυχή. 

Άνήρ Ουμώδης παρασκευάζει μσχ^ς " μακρόθν-
μο; Ζϊ κα\ τήν μέλλουσαν καταπραύνει. 

θυμδς εγείρει μάχη ν, μάχη δέ γενν? λοιδορία; · 

(1) 1n cdilionc Melissae SlobaPO subjuncta sermo 
islc ftiiperiori sine disiinciione intenniscciur. E D I T . 

(2) llebrsei babent, Si simul ponanlur in bilants 
w$a vamtate leviores erunl. 
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al δέ λοιδορίαι πληγάς · πληγα\ δλ τραύματα · έκ δέ Α convicia icius, iclus vulncra, et saepe vulnera more 

consequiiur. τραυμάτων πολλάκις θάνατοι. 
θυμδς βασιλέως άγγελος θανάτου · άνήρ δέ σοφδς 

έξιλάσει αυτόν. 
θυμδς έστι ζέσις του π*ρλ καρδίαν αίματος, έξ 

άναθυμιάσεως τών χυμών συνιστάμενο; · δργή δέ 
έστιν δ'ρεξις άντιλυπήσεως. "Οστε δ μέν όξεΐαν Ιχει 
τοΰ πάθους τήν χίνησιν ή δέ μονιμωτέραν καλ πα
ρατεταμένων εμφαίνει τήν έπί τήν λύπί;ν έκπλήρω-
σιν. 

Ούτε στίφανοι χωρς ανταγωνιστών, οΰτε πτώμα 
χωρίς αντιπάλου. 

Τυφλδν δ Ουμδς καλ έπίλυπον, κα\ μάλιστα δταν 
τδ δικαίως αγανακτώΤν παρ^. 

Πάνυ δέ χρή θυμοΰ φείδεσθαι, καί μή ε!ς δργήν . . . . . . . _ w w 

προΟύμως καταφέρεσΟαι, ήτινι άφρονες δουλεύου- Ρ ccl in bilem ferri, cujus stulli servi sunt 
σιν. 

Ουδέν οδτω καθαρότητα νου καλ τδ διειδές θολοί 
τών φρενών, ώς θυμδς άτακτος χαλ μ*τά πολλής τής 
£ΰμης φερόμενος. ^ 

"Ο Ουμδς οξύς έστι καλ όλιγοχρόνιος · ή δέ όργή 
βραδύτερα μέν, μονιμωτέρα δέ. 

Δύο έν ήμίν γενικά πάθη, φυσικώτερα τών άλλων, 
θυμδς κα\ επιθυμία. 

Μή άποδέχου έγκράτειαν, διωκόμενης πραότητος. 
Εύτονωτέρας έπ\ τής οργής χρήζομεν τής σπου

δής. Τυραννικδν γάρ τδ πάθος, καλ πολλάκις παρα
σύρει τους μή νήφοντας, καλ πρδς τδ βάραθρον αύτδ 
κατάγει τής άπωλείας. 

Rpgis ira mortis nuntia : scd sapiens placabil i l -
lum. 

Iracundia esl fervor sangmnU, qui circumfusus 
esl cordi, cx evaporaiione succorum coastans : ira 
autem cst libido ulciscendi, ei vicissim molestiis 
aiDciendi. Ilaquc illa celerem habet perturbaiioncai 
el tnoiioneai, baec autem diuturniorem. 

Theologi. Neccorona daiursine adversariis, neqne 
casus et lapsas sine adversario colluitatore. 

C.-eca est ira, ct molesliarum pfena, et maxime 
cum causa indignandi justa subest. 

Ir» maxtme parcenduai est, nec 200 etalim dc-

Chrysost. Nibil *que mentis puritatem el aaimi 
sincerilatcm turbat, ac immoderata ira, quae magno 
fertur impeiu. 

Tracundia esl celeris ac brevis ; ira nulcm tar-
dior qnidem, sed diuturnior. 

Duae in nobis sunt'generales perturbaiiones, natu-
rales magis quam aline, ira et captdiias. 

Conlinentiam ne probes, ubi clementia rojicitnr. 
1n vchemcnliore ira summum adhibendum esl stu-

dium ct cauiio; est enim affeclus lyrannicus. Saepe 
cnim non sobiios pervcrlit, et in Laralhrum cxitii 
delraliit. 

Πρόχειρον ώς έπί πολύ παρά πάντα τδν βίον τδ ^ PrompU fere per omnem viiam iraeesl «griludo. 
κατά τήν όργήν έστιν ά£/5ώστημα. 

Iracundus es ? Esto in peccata tua talis: objurga 
animum tuum, flagris caede conscieatiam, vehemens 
esto judex ci acerbus in propriis peccatis; boc 
eiiim est ir;e lucrum, ob hanc causara Depe nObis 
eam indidit. 

Alieni ab ira siraus ; non eoim ubi ira fuerit, 
habitat Spiriiaa sanctus. 

Plutarchi. Irae, quemadmodum canea, caecas pa-
riuut criminationes. 

Equiduri frenis, a i i ra vehcmenliores raiione 
duciintur et reguntur. 

CJl aqna tepida inflammationes, sic oralio hu-
D manitaiis plena iram reslinguit. 

Ui enim cxcias nubcs, sic improba vita iit se 
convicia allrahil. 

Όργίλος ει; εσο κατά τών αμαρτημάτων τών 
σαυτοΰ τοιούτος · έπίπληττε τή ψυχή, μάστιζε τό 
If. τήν συνείδησιν] συνειδήσε σου. Σφοδρδς έσο κρι
τής, καλ πικρός δικαστής τοΤς οίκείοις άμαρτήμασι. 
Τοΰτο τής οργής τδ κέρδος έστί, διά τοΰτο ήμίν 
αυτήν ένέθηκεν δ θεός. 

Καθαροί θυμού ώμεν* ού γάρ κατοικεί τδ Πνεύμα 
το άγιον, ένθα θυμός. 

Οί θυμοί, καθ άπερ αί κύνες, τυφλά τίκτουσιν 
εγκλήματα. 

Οί μέν τραχείς ίπποι τοϊς χαλινοϊς, οί δέ όξεΤς 
θυμοί μετάγονται τοΤς λογισμοίς. 

Τδ μέν εύκρατον ύδωρ τάς φλεγμονάς, ό δ£ επιει
κής λόγος τάς Οργάς διαλύει. 

'Ος γάρ δ καικίας τά νέφη, καί ό φαύλος βίος έφ' 
έαυτδν έλκει τάς λοιδορίας. 

Euripidit. Nimirum in omnibus hominibus babiiat ira : nam qut jucunda audierit, voluptate corpus 
iiaplet: qui autem conlraria audieril, lumore afficilar(l). 

Πλάτων όργιζόμενός ποτε τψ οίκέτη, έπιστάντος 
Ξενοκράτους, Λαβών, Ιφ η, τούτον μαστίγωσον έγώ 
γάρ οργίζομαι. 

Κόλαζε κρίνων, άλλά μή θυμού μένος. 
Άνήρ κακούργος πραον ύπεισελθών οχήμα, 

Κεκρυμμένη πρόκειται παγ\ς τοίς πλησίον. 
Ούχέστιν οργής, ώς έοικεν, φάρμαχον 

Plalo* Plalo, servo iratus, astanti Xenocrati, Ac-
cipe, inquit, et flagris banc c&dito ; ego enim iras-
cor. 

Democritu Casttga judicio, non ira adhibila. 
Vir improbuselvcteratorclementiaiobrcpens ba-

[biiu, 
Proximis quasi laqueus occullus prxtendilur. 
Nullum cst, ut videtur, irae remedium 

(1) Locus iste decst iu Grxeo. 
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ΑΜιιΰ, nh\ apta amici oraiio. 
Eisi vclicmentcr doleas, nihil irritaius lcmcfe 
Agas: iram cnim tliiccrr, quas alieuissima ralto-

[nis cst, 
lii pfcrtitHiatioiiibu» rtiaxlme snptentcin dtfcct. 

{Menandru) 
TfieocpHdis. flali I licet, ifu, l i l i concedere ton · 

ghia cuncla. 
Ab iis qui injutiaai fcfcerint, }ns atil ratlbhbrti 

' facii no cxigito; saiis cst enim iltos suo preini malo. 
Itnpias csi qni non neverfetuir bonoiaiutn vir\itn, 

ncc ailemlii J O l rtt bonorctn illi babcat. 
Itluiioiiefatuni et inetplebilfe uittui aut slulti-

tiam, aiit insignem impiObllaieni proci-eat. 
£pttrippi. Daler pef peetufc diffusus animac ίο-

Άλλ* ή λόγος σπουδαίος Ανθρώπου φίλου. 
Εί χαλ σ^όδρ' άλγείς, μηδέν ή ©εθισμένος 
Λράξτ̂ ς προπετώς. Όργής γάρ άλογίστου κ ρ* 

{ τ ε ι ν 

Έν ταϊς ταραχαις μάλιστα τδν φρονοΰντα δεί. 

Ού δύναμαί σοι, θυμέ, παρασχεΤν άρμενα πάντα. 
Τους άδικη σα ντας μή πράττε δίκας. Αρκεί γάρ 

αυτοί; ύπδ τής Ιδίας ταπηνούσΟαι κακίας. 
Άσεβης δς ούκ έπησχυνθη πρόσωπον έντιμο*, 

ουδέ οιδε τιμήν θέσθαι τούτω. 
Ά μετρητοί ο! σα χαλ Ακόρεστος ή αργία ή μω

ρία ν απεργάζεται, ή κακήν πονηρία ν. 
*ίΙ λύπη περλ τά στέρνα διανεμόμενη κατατήχη 

inilcm liqtiat : lfa atilfem, tor circiitalalrans, Β τής ψυχής το (ωπυρούν. Ή δι δργή, περιυλακτούσα 
turoris spama ralionem quabi undis obruil. 

SERUO L1V [al. VITl]. 
De rimplicitate el injuriarum mcmoria. 

Matc* x. Amen, anitiii dico vobis, nisi conversi 
•fucrilis, et liatis quasi pucri, non inlrabiiis in re-
gniim coeOrutn. 

Matlh. LX» Si iDuntis luoift bbluleris a<) aram, 
ibiqne recordatus iTueris tralreta luum aliquidad-
versus le babere, relicio munere adko primam 
iralrem , euinque tibi reconciliato , deinde rcdilo 
ad oblaiionem ihuneris lui. 

1 Tliftt. v. Videte ne quis malum pro malo red-
datcuiquam : sed semper quod bonura est perse-
quamini. 1 

Sol ne occidal super iracandiam veslram. 
Si atii alios mordetis cl devoralis, videle iieiuu-

iuo conficiainini. 
Prov. xxiv. Si cccidcril inimicus luoa, ne iltius 

malo laeteris, nec casu illtus loliare: quia Domi-
nus inluebitur, nec placebit ipsi, ac iram suam ab 
illo averlet. 

Yisc corura qui ij\juriarxi» tual ineinore*,id 
morlcmferunl. 

Injai iarum memor «xlex efit. 
Eccli. XXVIII. Condona injariam proxime 1«·, 

et lam, le precante, peccaia toa dissoNentur. 
S. Uasilii. Non decet «it eaper iracandia frairia 

τήν καρδίαν, έπιχ).ύζει τδν λογισμών τφ τής μανία; 
άφρψ. 

ΛΟΓΟΣ ΝΔ'. 
Περϊ ακακίας καϊ μνησικακίας* 

Αμήν, αμήν λέγω ύμίν ν έάν μή στρκφήτε, χχ\ 
γένησθε ώς τά παιδία, ού μή είσέλθητε εις τήν βα
σιλείαν τών ουρανών. 

Έάν προσενέγχης τδ δώρόν σου είς τδ Οοσιαστή· 
ριον, χάκεί μνησθξς δτι έχει τι δ αδελφός σου κστέ 
σού, άφες το δώρόν σου, ύπαγε, πρώτον διαλλάγτΐι 
τφάόΐλφφ σου, χαί τότε προσφέρης τδ δώρόν σβν. 

'Οράτε μή τις κακδν άντλ χαχού άποδφ τινι* 
ά)λα πάντοτε τδ άγαθδν διώκετε. 

ι * * 

Ό ήλιος μή έπιδυέτω έπ\ τψ παροργισμφ ύμάν, 
Εί αλλήλους δάχνετε καί κατεσθίετε, βλέπετε ρ \ 

ύπ1 αλλήλων άναλωθήτε* 
Έάν πέση δ εχθρός σου, μή έπιχαρξς αύτφ, έ! 

δέ τψ ύποσκελίσματι αυτού μή έπατρου · δτι δψετιι 
Κύριος, κα\ ούκ αρέσει αύτψ, ααλ αποστρέψει tlv 
δυμ.δν αύτοΰ άπ* αύτοΰ. 

ΌδοΙ μνησίκακων είς θάνατον* 

Ό μνησίκακων παράνομος. 
Άφες αδίκημα τψ πλησίον σου, χαλ τότε,δεηθέντος 

σου, αί άμαρτίαι σου λυθήσονται. 
Ού δει έπ\ παροργισμψ αδελφού Ιύναί τδν ήλιον* 

sol oceidal; n«quaado «οχ iraducatur inter «truai- £> μή « r^« ή *Ά μβταστήσει μεταξύ αμφοτέρων, xal 
καταλίπη έν ήμερα κρίσειος έγκλημα άπαραίτησιν 
[άπαραίτητον]. 

Ό μέν γάρ κακδς τάχιστα άν καταγνοίη χαι τοΰ 
αγαθού, δ άγαθδς δέ ουδέ τού κακού βαδίως. 

Ούδελς κακφ χαχδν ίάται, άλλ' άγαθψ τδ κεκόν. 
Όταν Γδης τδν έχθρδν έμπεσό'ηα είς τάς χΗρας 

τάς σας, μή νόμιζε τιμωρίας, άλλά σωτηρίας εκεί
νον είναι τΛν χαιρόν. 

"Οταν έννοήσωμεν άπερ έπάθομεν παρέ τών συν-
δούλων, λογισώμεδα χα\ ακερ έποιήσαμεν ε»ς 
Δεσπότην, καλ τψ φόβψ τών οίκείων Αμαρτημάτων 
τδν θυμδν τδν έπλ τοΐς άλλοτρίοις πλημμελήμαυι τα
χέως άπώσασθαι δυνησόμεθα. 

Εί γάρ δεί μεμνησθαι αμαρτημάτων, τών οίχείων 

que, <it relinqual in die jadicii inexcasabi4e erimen. 

lmprobue facillime condemnal bonum, bonua aa-
lem ne improimm qaidem facile. 

Neaio maluin aialD MHiat, sed bono aiahti). 
Cum inUateus tuus inciderit in manus tu.ia, 

αοιι viadiCl», sed ealalis occasion^m tts&e <ctc-
ilito. 

Cum rtienie volutamus quae a consurvis passi su-
nms, cogitciBueeliam qt»emadmodetn if»ai iws crga 
Dominum gesaerimaa, ae oostroram peccalonrtn 
melu impulsi, iram ex alienis peccatis susccpUim 
cilo deponere poteriinus. 

Si eniai licet peccatorum mcminissc, nostroruiu 
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δεί μεμνησθαι μόνον * αν τών οίκείων μνημονεύσω-
μεν, ουδέποτε τά αλλότρια λογιούμεΟα. 

"Αν άφήτε το?ς έχΟροΓς υμών, άφεσήσεται ύμίν. 
Άφες δουλικά αμαρτήματα, ίνα λάβης συγχώρησιν 
δεσποτιχήν αμαρτημάτων, ΕΙ δέ μεγάλα ήδίκησεν, 
δσωπερ άν μείζονα, αφής, τοσοντψ μείζονα λήψη 
τήν συγχώρησιν. Διά γάρ τοΰτο έδιδάχθημεν λέγειν 
Άφες ήμίν χαθώ; άφίεμεν * Γνα μάθωμεν οτι τδ 
μέτρον τής αφέσεως παρ'ήμφν πρώτον λαμβάνει 
τήν αρχήν, "έϊστε δσωπερ άν δ έχθρδς έργ£σηται, 
χαλ τοσούτω μειζόνως ευεργετεί. Σπεύδωμεν τοίνυν 
χαλ έπειγώμεθα χαταλλάττεσθαι πρδς τούς λελυπη-
κότας, άν τε δικαίως, άν τε αδίκως όργίζωνται. Άν 
μέν γάρ ένταΰθα καταλλαγής, απηλλάγης τής έχει 
κρίσεως · άν δέ μεταξύ μενούσης τής έχθρας, θά
νατος έπιστάς Απαγάγω, τήν Απέχθεια ν μεσολαβή-
σας, είς τδ δικαστήριο ν λοιπδν έχείνο τδ φοβερών 
•ίσαχθήναι τήν δίκην ανάγκη · καλ τήν έσχατη ν 
δώσεις δίκην έπλ τή ψήφω τού δικαστρΰ πάντας εκεί
νου. Καλ αμφότεροι τιμωρία* ύποστήσεσδε άπαραί-
τητον, δ μέν αδίκως δργιζόμενος διά τούτο, οτι αδί
κως, δ δέ δικαίω; $ιά τούτο αύτδ, δτι διχαίως έμνη-
σιχάκησεν. 

Ό τοίνυν διά νηστείας, χαλ όδυρμών, χαλ ευχών· 
χαλ σάκχρυ, καλ σποδού, καλ μνρίας έξομολογήσεως 
μόλις έτεροι κατορθοΰσι, τδ τά αμαρτήματα έξαλεί-
φειν λέγω τά εαυτών, τούτο έξεστιν ήμίν ^αδίως 
ποιείν χωρλς σάχκου καλ σποδού χαλ νηστείας, άν 
μόνον άπδ τής διανοίας έξαλείψωμεν τήν όργήν, καλ 
μετά είλικρινείας άφώμεν τρις ήδικηκόσιν ήμ£ς. 

Παντδς αμαρτήματος τδ μνησικακείν χείρον. 

Συγγνώμην αιτούμενος αμαρτημάτων, συγγίνω-
σπα χαλ αύτδς τοΓς είς σέ πλημμελούσιν · δτι άφέσει 
άντιδίδοται άφεσις, χαλ ή πρδς τους δμοδούλους 
ημών χαταλλαγή τής θείας οργής γίνεται απαλ
λαγή. 

Έν οΓς πλήττειν $λλους έθέλεις, έν -τούτοις βλά
βη ν Ιλπιζε τήν μείζονα. 

Έχθρον δεη^έντος μή άποστραφής τήν άξίωσιν · 
πλην άσφαλίζου σεαυτόν, Ουδέν γάρ χυνδς διαφέρει. 

Σπούδαζε τάς μέν έχθρας όλιγοχρον(ομς ποιεϊσδαι, 
τάς δέ άγάπας πολυχρονίους. 

Μνησιχακίαν σβέννυσι δώρα · και πειδέτω σε Ια
κώβ, τδν Ήσάΰ δόμασιν ύπελθών μετά τριακοσίων 
είς άπάντησιν εξελθόντα. Άλλ' ημείς πένητες δντες 
τραιτέζη τήν χρείαν πληρώσωμεν. 

Ό δαίμοσι μνησίκακων άνθρώποις ού μνησίκακε!» 
ειρηνεύει δέ μετά δαιμόνων δ τφ άδε^φ μηνιών, 

Κροίσος τφ παιδοφόνψ τήν όργήν αφείναι λέγεται, 
έαυτδν παραδόντι είς τιμωρίαν, καλ Κύρος ό μέγας 
αύχω τούτψ τώ Κροίσψ φίλος γενέσθαι μετά τήν νί-
χην. 

PARS II SERMO ΕΙΥ. j 138 
Α meminisse debcmus SQlam: quod si «ostrorum me-

mores erimus, nunquam aliena suppulabimus. 
Si condonavcrilis inimicis vestris, vobis condo-

nabilur. Ignosee aervorunt erratis , qt a Domino 
veniam impetres 202 peecalorum. Quod si gravi-
ior pocLcani, etia tataeril^ quaoio majora rewifteris» 
lanlo majorem impetrabis 'ventam. Idcirco enui* 
doaemar dicere : Remitte nobis aicyl repiiHimiia, 
ut inlelligamus remisstoois el CQudoaaiioaU mo-
d«m a nql|ia pnmum iaiUom capere. Uaque ini-
mieus, qnanto majori affecerit DiaJeflcio* Ualo-
niajori aJficit beaeicjp, FeHinemua igitqr ac pro-
peromqe, μ( eoe qoj WQle*tia et dolore nos nffcce-
l in l , aive jure aive injuria iraecanjur, recoaci-
liemus. Si euiiq brc Fecoiicilialqs fuoria, jllic ju4icii 
corideninalionq JMjeraborU: sin aalem injeroa ma* 
neute ira t mors adstans suo interveniu abdaeeU 
iajervenienp siixiaUau, iii judictqro Mbul meuen-
dua), quod rcliquum est, ciusam adduci npccssfB 
eai, eiirenio afllcieris aupplicio ex aeaiefiiia-
Hliue omnium judicia. Ει aipbo eupplkiurn sqbibili» 
ineviiabile,alter nijujUe iralus, quia injuslus : atter» 
vero juste propier ipsam, uieunque juslatn, iiyp-
riat um meiporiaiq. 

Quod igiiur jejuaia el UiqcuMa» preeibu*, eacqo 
ei ciaere et iafiniia caoftiendi ratione vix aiii per-
ficiunt, ul peccata abaiergcanl sua., id nobi^ tieer 
facile assequi sine aacco, cinere et jejuqio, si 
mqdo ex aoiiui cogilationc iram delearausj, el 

Ρ oronino ex anirao iis qui nobis injurian) fecarint 
igftoscamus. 

QuovU pecealo injuriarum ipenjona datmor 
esl. 

Curo delictorum veniarp peiU, fac ip^e igno$cas 
us qui in te peccaiinl, quia condonaiio coq^ona-
tione remuaeraiur, ac co^servorun) no îrprunv 
toncilia|io nobis i}t a divina ira liberaiio. 

Moschionis. Inqiiibus aljos rajprebendere vis, in 
ns delruneniMm ntajus csse existjmalo. 

EpicurHlosu precanlj nc denegalo quod peli(: 
scd le ipae munUo advcrsus illuni. Nibil cuim a. 
carue diflbrt. 

Theopompi Da operaro ut iyiimicitias suscipias 
D brevea, amiciiias auteu) sempUerqas. 

Evaartt. Injunarum memori^q muqera cxsiiii-
gijunl, id quod ex Jacobo disccre licel, qui e/e in 
gradam E^au frairis sui muneribus i^sinuayii, cum 
ireceniis obviam occurpcniis. Sednjoapaiip^r^cupi 
simus quae desual mensae compleaiiiua. 

Marlini anaflioretee, Q\\\ memor cst injû ja? dai-
nionuin, uon iaeminil injuriae bomiaum ; ci paccm 
curo daimonibus agil, qui fratri irasciiur. 

3 0 3 ^'msu*' Crocsus (ilij inlorfcclori, qui so 
ad supplicium offercbal, dcdisse veimm dicilur : 
ex buic ipsi Croeso magnus ille Cyrus posl victo-
riaui ?nucus factus essc fcriur. 
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SERMO LV [al. LXXIV]. ΛΟΓΟΣ ΝΕ'. 

χιχ. Diliges proximum tuum tanquam 

proximum luum, ncc illias 

Β 

De proximo ; 'quod proximi onera ferenda tinl , 
eique succurrendum , et quod amice reprehendere 
deceat, *t quid indecenter egent, non aulem inimi-
ciiiat eum illo gerere. 
Levit. 

teipsutn, 
Acriler redargaes 

«ausa scelue admities. 
DeuL v. Nihit eoruiu qn« sunt proxirni lui, 

concupiecito. 
P$al. I T . Irascimini, sed nolite peccare. 
Meiior esi qui reprebcndii et arguit, quam qni 

jervicax esi. 
Otece. Qai liberc arguit, pacem conciliat. 
Cur ad impietatem silentio comiixisiis, cf, inirjui-

tates rjus vindcmiasiie ? 
Zaehar. Ncnio vilia proxiroorum in corde suo 

recordetur. 
Mjsericordlaro el miscrationem imperiimini quis-

que proximo suo ac fralri auo. 
Ne ob qaamlibct injuriam proximo luo irascl-

lor. 
Eccli. xxvni . Kemhte proximo injurlam, et luin, 

te precante, piccala lua delebunlur. 
Melior est minore praediltis inielligetitia, si metu 

se contitiel, quam abundans pnidcntia qui legeai 
violat. 

Recordare praceptum, et sic proximum tuum non 
negliges. c 

Rccordare postrcma quse tibi evenient, <H inimt-
titias gerere desinito. 

Ex teipso res proximi cognoscito. 
Matih. v. Si obtuleris munus tuum ad aram, et 

reliqua. 
Si remiserilU bominibus delicla ipsorum, re-

miiiel cliam vobis Paler vesler coelcslis dclicla 
vestra. 

Maltlu X V I I I . Tum Petrus Domino dixit: Quo-
lies peccabit in mc frater meus, et remiuam ci ? 
nam usque scpiics ? Dicil ei Jesus : Non dico libi 
usque soplies, sed usque sepluagies sopties. 

Matlh. xvii. Si fraler luus in le peccaril, objurga 
eum ; ct si paniluerit, rcmille i l l i ; et si septies 

Περϊ τον πλησίον δτι χρή τα βάρη τον χΛησΙον 
φέρειν, καϊ άντιΧαμδάνεσΰαι αντον' χαϊ έΜγ-
χειν άγαπιχτιχώς τά ούχ ώς είχός η^νόμετα 
παρ" αύτον, χαϊ pi\ μνησιχαχείν αύτφ. 

Αγαπήσεις τδν πλησίον σου ώς έαυτδν. 

Έλεγμφ ελέγξεις τδν πλησίον σου · καλ ου λήψβ 
δι* αύτδν άμαρτίαν. 

Ούκ έπιθυμήσε:ς πάντα, δσα τφ πλησίον αού 
έστιν. 

Όργίζεσθε, καλ μή άμαρτάνετε. 
Κρείσσον άνήρ έλεγχων άνδρδς σκληροτράχηλου. 

βΟς κρύπτει αδίκημα, ζητεί-φιλίαν. 
Ίνα τί παρεσιωπήσατε ασέβειαν, καλ τάς αδικίας 

αυτής έτρυγήσατε; 
Κακίαν έκαστος τού πλησίον αυτού μή μνησικα-

κείτω έν ταίς καρδίαις υμών. 
Έλεος καλ*οίκτιρμούς ποιείτε έκαστος πρδς τδν 

πλησίον αυτού, καλ τδν αδελφών αύτου. 
Έπλ παντλ άδικήματι μή μηνίσης τφ πληαίον 

σου. 
"Άφες αδίκημα τφ πλησίον σου, καλ τότε, δοθέν

τος σου, αί άμαρτίαι σου λυθήσονται. 
Κρείσσον ήττώμενος έν συνέσει έμφοβος, ή περισ

σεύων φρονήσεως, καλ παραβαίνων νόμον. 

Μνήσθητι εντολής, καλ μή άμελήσης τού πλησίον 
σου. 

Μνήσθητι τά Ισχατά σου, καλ πάύσαι έχθραίνων. 

Νόει τά τού πλησίον έξ εαυτού. 
Έάν προσφέρης τδ δώρόν σου έπλ τδ θυσιαστή-

ριον, καλ τά λοιπά. 
Έάν άφήτε τοίς άνθρώποις τά παραπτώματα αυ

τών, αφήσει καλ ύμίν ό Πατήρ υμών ό ουράνιος τ* 
παραπτώματα υμών. 

Τότε δ Πέτρος τφ Κυρίιρ εΐπεν · Ποσάκις αμαρ
τήσει είς έμέ δ αδελφός μου, καλ αφήσω αύτξ»; 
Ιως έπτάκις; Λέγει αύτφ δ Ιησούς· Ού λέγω 
σοι έως έπτάκις, άλλ' έως έβδομηκοντάκις έπτά. 

Έάν άμάρτη δ αδελφός σου, έπιτίμησον 
καλ έάν μετανοήση, άφες αύτφ · καλ έάν έπτάχις 

in die peccarii in le, stptiesque in die reverlatur D τής ημέρας άμάρτη είς σέ, καλ έπτάκιςτής ημέρας 
ac dicat: Poenilet mc, remitic illi . 

Videie ne conlemnatis unum de pusillis bis : dico 
enim vobis, angelos ipsorum in coelo conlinenler 
videre faciem Palris mei qui esl in coelis. 

Rom. xv. Debcmus nos qui robusii sumus, 
infirmitales imbecillium ferre, nec nobis ipsis pta-, 
cere. 

Unus.̂ uisque vesirum proximo 204 placcai in 
fco quod bonura est ad sediflcalionem. 

Nemo Fua qtuxrai, sed proxiiui commodis quis-
que scrviat. 

Omra poriale alii alionim, el sic cxplcbitis le-
gem Cltrisli. 

έπιστρέψη λέγων, Μετανοώ, άφες αύτφ. 
Όράτε μή καταφρονήσητε ένδς τών μικρών τον-

των. Λέγω γάρ ύμίν δτι οί άγγελοι αύ·;ών έν τα 
ούρανφ διαπαντδς βλέπουσι τδ πρόσωπον τού Πατρός 
μου τού έν ούρανοίς. 

%()φείλομεν ήμεΐς οί δυνατολ τά άσθ^νήματα τών 
αδυνάτων βαστάζειν", καλ μή έαυτοίς άρέσκειν. 

"Έκαστος υμών τφ πλησίον άρεσκέτιυ είς τ>> άγ«· 
θδν πρδς οίκοδομήν. 

Μηδελς τδ εαυτού ζητείτω, άλλά τδ τού πλησίον 
έκαστος. 

Αλλήλων τά {>άρη βαστάζετε, καλ ούτως ά«-
πλτ.ρώσετε τδν νόμον τού Χριστού. 
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Γίνεσθε ουν είς αλλήλους χρηστοί, ευ σπλάγχνο*, 

χαρισμένοι έαυτοίς^ καθώς καλ ό Χριστός ίχαρί-
σατο ύμίν. 

Γίνεσθε ούν μιμηται τού Θεοΰ, ώς τέκνα αγα
πητά, καλ περιπατείτε έν αγάπη , καθώς καλ δ Χρί
στος ήγάπησεν ημάς, καλ παρέδωκεν έαυτδν υπέρ 
ημών προσφορά ν καλ θυσίαν τψ θεφ είς δσμήν 
εύωδίας. 

Ένούσασθε, ώς εκλεκτοί τοΰ θεοΰ, άγιοι, καλ 
ήγαπημένοι, σπλάγχνα οίκτιρμοΰ, χρηστότητα, τα
πεινοφροσύνη ν, πραΟτητα, μακροθυμίαν, άνεχόμε-
νοι αλλήλων, καλ χαρισμένοι έαυτοίς, έάν τις πρδς 
τινα έχη μομφή ν * καθώς καλ δ Χριστδς έχαρίσατο 
ύμίν, ούτω καλ ύμείς. 

Παρακαλούμεν υμάς, αδελφοί, νουθετείτε τούς 
άτακτους, παραμυΦείσθε τούς δλιγοψύχους, άντέ-
χεσθετών ασθενών, μακροθυμεΐτε αίς πάντας. Όράτε 
μή τις κακδν άντλ κακού άποδφ, άλλά πάντοτε τδ 
άγαθδν διώκετε, καλ είς άλλήλου;, καλ είς πάντας. 

Είρήνην διώκετε μετά πάντων, καλ τδν άγιασμδν, 
ου χωρλς ούδελς δψεται τδν Κύριον. 

Έκαστος τήν κακίαν τοΰ πλησίον αύτοΰ μή λογί-
ζεσθβ έν ταίς καρδίαις υμών. 

Τούς άμαρτάνοντας ενώπιον πάντων έλεγχε, ινα 
καλ οί λοιπολ φόβον έχωσιν. 

"Ωσπερ οί έπλ τδν αίγιαλδν έστώτες, τοίς έν θα
λασσή βαπτιζομένοις συμπάσχοντες, ού προΐενται 
τήν οίκείαν ασφάλεια ν έν τή περλ τών κινδυνευόν-
των φροντίδι' ούτως ούδε οί τοίς άμαρτήμασι τών 
πέλας έπιστυγνάζοντες τήν οίκείαν άφανίζουσιν εύ-
φροσύνην τουναντίον μέν ούν καλ μείζονα ποιοΰσιν 
αυτήν, υπέρ τών είς τούς αδελφούς δακρύων άξιου-
μενοι τής χαράς τοΰ Κυρίου διά τήν συμπάθειαν 
επειδή τδ τοιούτον δάκρυον οίονελ σπέρμα καλ δά-
νεισμα γίνεται τής αίωνίον χαράς. 

Ό υπέρ τής τού πλησίον αμαρτίας θερμδν άπο-
στάξας δάκρυον, έαυτδν έξιάσα;ο δι* ών τον άδέλφδν 
άπωδύρατο. 

Ό έφησυχάζων καλ μή έλεγχων τήν άμαρτίαν τού 
αδελφού αύτοΰ, άσπλαγχνός έστιν, ώσπερ δ τδν ίδν 
έναφελς τφ δηχθέντι ύπδ τοΰ Ιοβόλου. 

Οίδα; τί ποιήσεις τφ πλησίον καλόν ; *0 σεαυτφ 
βούλει παρ* έτερου γενέσθαι. 

Ό αγαπών τδν πλησίον ώς έαυτδν ουδέν περισ-
σότερον κέκτηται τοΰ πλησίον. 

Άφες δ άφεθελς, έλέησον ό ήλεημένος· κτήσαι 
τφ φιλάνθρωπο) τδ φιλάνθρωπον. 

Μή γελάσης πτώμα τοΰ πέλας* διάβαινε δλ ασφα
λής, δση σοι δύναμις· άλλά καλ δίδου χείρα χαμαλ 
κειμένω. 

Συγχωρήσωμέν τι μικρδν, ίνα μείζον άντιλάβω-
μεν. Όρατε νόμους αθλήσεως, καλ παλαιστών αγω
νίσματα, οί τφ κάτω κείσθαι πολλάκις, νικώσι τούς 
ύΓ.ερκε ι μένους. 

PARS II. SELIMQ LV. Μ ϊ 
Α Estote igitur alii in alios suaves et commodi, 

misericcrdes , condonantes viciasim, quemadmo* 
dum Christus vobis condonavii. 

Estoie igitur imiiatores Dei lanquam fllii cha-
rissimi, ac in diJactiooe ambulaie, quemadmodum 
ipse Cbrislus vos dilexit, et seipgum pro vobis offe-
rendum et mactandum Deo tradidil in odorem 
suaveolenlem. 

Induimini ut electi Dei, sancli, ab ipso diloctl, 
viscera miseralionis , auavitaiem animi, demisaio-
nem, clemenliam, lenitatem, ferentes vos invicem 
et muluo condonantes, si quis cum aliquo babet 
expoftiulatioaem : ui Christus condonavh vobis, sic 
eliam voa condonare debetis alii aliis. 

florlamur vos, fralres , ut eos qai immoderalo 
β nulloque ordine earvaio se geruot, admonttUi», 

cos qai parvo animo sani consolemini, ei debil** 
euelenteiis , et lenes erga omnes aiiis. Vidcle n.i 
quis roalum pro malo reddai, seiaperque quod bo-
num est, prosequimini, tum erga vos invicero, tuiti 
erga alios omoes. 

Pacera cum omnibus et sanctiflcationem expeliie, 
eine qua Dominum nemo visurus eet. 

Viiia proximi sui nemo vcstrum in aairoo cogiCeC. 
. 

Pcccanies coram omnibos reprebende, ut caelcri 
meiu ia offlcio retineanlur. 

S. Basilii. IH qui in liilorc luii sunt, cum eo-
rum qui in uiare dcmerguntur calamiuie aflician-

^ tur, suam securiutem ct tatam stalioncm non 
amiilunt propter sollicitudinem qoam de pericli-
taalibus suscipiaal : M C eiiam qui de proximonim 
peccatis moereni, suam noa amiltant bfliliani, 
sed conlra majorem eam rcddttnt, dum per lacry-
mae quas fratrum causa profuderiut, Domini 
gaudio digni babenlur, propler affectioncai iliaui 
qua alienia malis aificiuniur: quia talis lacryma 
qnasi semen ei foenus aelerni gaudii est. 

Qui pro peccato proxiaii fervenlein profuderil la-
crymam, bic /raircm deploraudo eeipse sanavit. 

Qui conquiescii, nec fralris soi pcccalum repce* 
heudii, bic iimntsericora csi, ul qui in pLigaui a 
serpenie factam venenum infunderet. 

Ο Sciene quid boiti proxima facietidum? 206 
Quod libi ipse vis ab altero fieri. 

Qui proximuui sicuL aeipsuni diligil, is ntbMo 
non capisco plus quana proximus possidet. 

Theologi* RemiUe, cum (ibi sil remissum : ini-
screre, qui misericordiam conseculus es, buuani-
lalcque libi btim&niiatem paraio. 

Casum proximi ne rideio : tuto auiem, quoad 
a tc fieri poieril, transilo; quiu etiaui porrigilo 
maaiiin bumi jacenti. 

Concodamus aliquid exiguum, ut majus impelre-
IHUS, neatpe concordtam; paiiamur nos viiici, ut 
vincaaius. Vidcte alhleiaruin consueludiueiu , ci 
loetatorum ceriamina , qui saepcnaniero boc ipsu 
quod supposili sitnt, advcrsarios sibi iucuuibciiloa 
vincuiu, 
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Bonvtn eat niansoeiudine audaciam vineere, ei Α Άγαθον χρηστότητι νικάν θρασύτητα, χιλ βαλ-

melioree efficcr* eo$ qui injuriam farfunt, dam to* 
lerainus paiiendo. 

Unasquieque iiostrom aliquid debet, ei Cbrialu* 
taulia facil nomina. Ventam danna, ut nobia **· 
miuaiur. 

Si Deo aihil supplieu debee, 
Ipae quoque nihil afficiaris debantiam miaarii»; 

Sin auiero acta tc debore, tu prior exliibo ckf-
[aMDliaai. 

Pro niaericordia enim vel apud Deoro ipaau ΙΙΓΗ 
fgericordia rcpandilar. 

Saiig eat moderaiis qoidem injurioaog melu af-
fici, aique ea exapectare quibus aani digai; qu» 

τίους ποιείν τούς άδικου ντας, οΤς χαρτερούμεν πά
σχοντες. 

"Εκαστος ημών έστιν έν έπιτιμίοες, χαλ δχοίς [f. 6 
Χριστδς] πολλά φέρει τά όφλήματα· Συγχωρήσωμεν 
ουν, Γνα συγχωρηθώμεν * άφώμεν, ίνα άφεθ^ ήμίν, 

ΕΙ μηδέν δφλεις τφ θεφ τιμωρίας , 
Μηδ* αύτδ; ίσθι τοίς όφείλουσι συμπαθής [ί. δφεί» 

λουσ' εμπαθής]* 
Εί δ' οίδας δφλων, καλ πρόχρησον τδ πραον, 

Οίκτφ γάρ οίκτος καί θεψ σταθμίζεται. 

Αύταρκες τοί; γε μετρίοις τδ τών λελυ^ηκότων 
δέος, καλ τδ προσδοχήσαι ταύτα παθεΐν, ών είσιν 

eaim quia tanquaiu perpeaaurua nieluil, eadem & άξιοι. "Α γάρ τις ώς αεισόμενος δέΐοιχε, ταύτι ζέ-
πονθε, χάν μή πάθη, χαλ πλείω παρ* εαυτού τνχΐν, 
ή τών δρασόντων κολάζεται. 

Αύταρκες ήγείσθιι χρεών τήν τού ποιείν έξου
σίαν. 

Αυτάρκης μοι τιμωρία κατά τών άδικούντων ή 
τού αντιδρών εξουσία. 

Καλ τδ συγγνώμον πολλάκις λέγω, πρδς σωτηρίαν 
αίδοί κατείργον τδν άδιχήσχντα, χαλ μετάγον ιίς 
φίλτρον έκ φόβου τήν άσφαλεστέρχν Εννοιαν. 

Πολλφ βέλτιον μιχρά λυπήσαντα μέγιστα ώφε-
λήσαι, ή τδ πρδς ήδονήν διώκοντα ζημιώσαι τώ κε
φάλα ίφ. 

patilur, eiiam&i non patiaiur, el forla plus a aeipao 
puoiiur, qaaoi ab iis qui cruciaturi eggeut. 

Salis eaae exielimare debemue» ai faeiendi po-
leaiatem babemug. 

Satis milii supplicii esl adver$ug eoa qni injii-
riam iaiulerint, ei ulcisceudi potesiag fuerit. 

E i sa>penumero (t) mentiooem facio veuia dan-
de» ut quas ad aahitam pudcre affecuim euin qui 
iojuriani inlulerit, redacat, el melu liberaiaw ad 
amorem allicial ineatem qua* noa proreut desipil. 

Hulto esi melius dolore axiguo compararc utiJi-
Cataa maiimas, qaani voluplatea sequendo summae 
lotliis damnum iaferre. 

Boaia praediti moribus ad veniam dandan parall Q 
•unt. 

Ignoicamoa alienia in noa peceatie, ui ei ip*i 
teniam inipelremus. 

Να te fallat inanis et atuita cogKatio ul juale 
pereequi crimina vacare 2 0 6 credaa, et iujuriam 
legibua iradeic puaiendam. 

Ut C U H I raiione viucere, sic ci bonegia vind di-
dicimus. 

S. Chrytoit. Qtiauto forltor fuerts, lanlo i&qtiiug 
cst te iinbacilliorem ferre. Non enin gibi aolum 
foriis esse debel qui robore praeditus esl, gcd eiiam 
aliig. Quod si dicis teforiem ease, et iliias irobecil-
lilaicm coutemnis, duplicam dabis paonara ; natn 
unuaquisquo nosiruin de aalute proximi aoliicitas 

Έτοιμον τδ χρηατδν είς σνγγνώμην. 

Συγχωρήσωμεν τά είς ημάς, ινα χαλ αύτολ τύχ»-
μεν συγχωρήσεως. 

Μή σε άπατάτω μάταιος λογισμός, δτι τδ διχαίω; 
έπελθείν Ανιύδννδν έστι, χαλ τδ παραδούναι τοίς 
νόμοις τδν άδικη σαντα. 

Ώσπερ σύν λόγφ νικ^ν, ούτως καλ νιχάσθαι κα
λώς μεμαθήκαμεν. 

"Οσψπερ Αν ίσχυρότερος fjr, τοσούτφ δικαιότερος 
Αν εΓης τον άσθενέστερον διαβαστάξαι. Ού γάρ έαυ
τψ μόνον, άλλά χαλ έτέροις ίσχυρδν είναι χρή τδν 
ίσχΰοντα. Εί δέ, λέγων Ισχύειν, τήν άσθένειαν τήν 
έχείνου περιορ^ς, διπλήν δώσεις δίκην. Υπεύθυνος 
γάρ έκαστος ημών τής τού πλησίον σωτηρίας έστί* 

eaee juro debet ritaque noii lanlam commoda nostra D διά τούτο ούχλ τά εαυτών σχοπείν μόνον, άλλά καλ 
gpeciare el parare ju«si sumus, ged etiam proximo-
rurn. Pretio empii sutnus; qai auiem nos redemii, 
hoc pra?aeripait ad communem oranium uiUilaien. 

Non aiinpliciier ad debdorum moduta adbibanda 
eai objurgatio, vel casiigatio: aed deUnquemium 
conailium eiiain con&iderandum est: na dum ditau* 
tttttt coneuere via, deleriorera cfficiag rupiurani. 

Difficile esse arbilror ut qui fuiurus est aliorura 
raprehenaor ei casligator, animum gautn ab aada-
cia ei eoperbia longissime abducat, et verbieiau-
lum, ιιοιι vetberibus agat. 

(1) Videntur bxc jungcnda prxccdcnli vcrsui. 

τά τών πέλα; έκελεύσθηρεν· Τιμής ήγοράσθημεν* ό 
δέ άγοράσας ημάς τούτο προσέταξεν έπλ τ) xotvfj 
πάντων λυσιτελεία. 

Ούχ απλώς πρδς τδ τών παραπτωμάτων μέτρον 
δεί τήν έπιτίμησιν επάγε*ν, άλλά χαλ τής τών άμαρ* 
τανόντων στοχάζεσθαι προαιρέσεως, μή ποτε, τδ 
διε^ωγδς /4 άψα ι βουλεμένος, χείρον τδ σχίσμα 
ποίησης. 

Δε ι νον οΐμαι τδν μέλλοντα έλεγκτικδν είναι, Ορχ-
σύτητος μάλιστα καλ άπονοίας πο^όωτάτω τήν εαυ
τού ψυχήν απάγει ν, καλ τδ δραστήριον έν τη φύσει 
τών βημάτων, καλ μή τών πραγμάτων έπώ.ίκ ν-
σΟα: μόνον. 
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Πιστδς εύ μάλα 6 μετ* έτηστήμης έλεγχος* δτε Α Clemenl. Fidelis maxime, qua» acfcnlia adbibila, 

χα\ τελειότατη άπόδειξις ευρίσκεται ή γνώσ*ς τών 
χατεγνωσ μένων· 

Μείζον άγαθδν τδ έλεγχθήναι του έλεγξα ι νομίζω, 
οσψ μείζον έστι τδ αύτδν Απαλλαγή ναι κακού τού 
Αλλον άπαλλάξαι. 

Κα\ τους έπλ ψεκτής αίτίας περιπεσδντας, σκυ-
θρωπώς νουθετών τις, ούκ Αν έλέγξοι κατά λόγον 
κινούμενος· Τδ γάρ λέγειν, Διατί ήμάρτανες; βαρύ 
μαλλόν έστιν, ή πόνων κουφί-αι* μέγα δύναται κυ
ρίως καλ ώς δεί προσαγόμενος έλεγχος. 

Συγγνώμη μετάνοιαν πέφυκε γεννών. 
Γίνου τοϊς πάσιν, ώς σύ [f. σολ] θέλεις τούς πάν

τας. 
Τήν συγχώρησιν τών αμαρτημάτων ημών έν τ} 

συγχωρήσει τού πλησίον εύρίσκομεν* καλ τδ έλεος 
τοΟ Κυρίου έν τή ελεημοσύνη τού πλησίον έγχέ-
κρυπται. Διά τούτο ό Κύριος έλεγεν ι "Αφετε, χαλ 
Αφαθήσεται ύμίν,* έν τψ θελήματι υμών λοιπόν έστιν 
ή σωτηρία υμών. 

ΑΟΓΟΣ NCT. 
Περι τώτ /ιή άφιέττωτ, άΛΛά μνησιχαχούττων. 

Όόολ μνησίκακων είς θάνατον. 
ι 

Κρυπτών έχθρα ν, συνίστησι δόλον. 
"Ος μισεί κρύπτείν αδίκημα, διίστησι φίλους καλ 

οίκείους. 
*Εμνησικάκησαν καλ έξεδίκησαν δίκην. Διά τούτο 

fil repreliensio, quando perieclissima demonstra-
tio esl, CMidemnataiam rerum cognilio. 

Melhodii. Majus lK>nuin esse judico reprebensio-
nem ferre quana reprehendere, quanto majus eiiam 
est leipsum liberari malo quam liberare alium. 

Nec quisqaam leirice monens, eos qui in ?itu-
perationo dignani rem ipciderint, coarguendo 
oratlonecotnmota ulaiur: nam dicere, Cur peccasti ? 
gravius; esi el scverius, qaam iaboriims levan». 
Wullum autemvalei proprie et ui dccel adhibiia 
repreliensio. 

Phitonis. Vema poeniientiam gonerat. 
Evagrii, Talem le praesia oinnibue , qaales libi 

omnes ease vis. 
Β Maximi. Vcniam et eondoaationem peccaioram 

noslrorum ia eondonaiioae proiirai inveuimus. 
El mtserieordia Doanni ki niscricordia quae im-
poriliur proximo abscondita est. Qiiamobrem Do-
rainu* dicebat: « Reniiitite, et remlileiur vobis, t. 
in voiuncaia vestra relinqullur^alas vc*tra. 

SERMO LVI \al. LXXV}. 
De iis qui non rtmiUunt, at injurias meminernnt. 
Prov. xxvi. Yi;e 6ortim qui injuriam meroine-

runi ad uiarleai ferunt. 
Inimiciliam celana, dolum macbmalur. 
Qui odii occuliaro injuriam [acceplam], aniicos 

2 0 7 e t fauiiliarea disaociat. 
Ezech. xxxv. lnjurias meminerunl et ulli sunt, 

τάδε λέγει Κύριος* Έκτενώ τήν χείρα μου έπ\ ^ quamobrem baec dicii Dominus; Exlcndam manam 
τήν Ίδουμαίαν, καλ εξολοθρεύσω ές αυτής άνθρω
πον, καλθήσομαι αυτήν έρημον. 

ψ0 έκδικών παρά Κυρίου εύρήσει έκδίκησιν, καλ 
τΑς αμαρτίας αυτού διατηρώ ν διατηρήσει. 

Άνθρωπος άνθρώπφ διατηρεί όργήν, καλ παρά 
Κυρίου ζητεί Γασιν* έπ' Ανθρωπον δμοιον αυτού ούχ 
έχει έλεος, κα\ περι αμαρτιών αυτού δείται. Αύτδς 
σαρξ ών διατηρεί μήνιν, καλ τίς έξιλάσεται τάς 
Αμαρτίας αύτου ; Μνήσθητι τά έσχατα σου, χαλ 
παΰσαι έχθραίνων. Μνήσθητι εντολών, και μή μη-
νίσ-βς τψ πλησίον σου* διαθήκην Υψίστου, καλ «αρ
ίδας Αγνοιαν. 

incam adversus Idumaeain, ei extermitiabo ex ea bo-
niinem eamque vaslabo. 

Sivach xxvin. Qui sa ulciscilur, cum Dominus 
ulctsceiur, ejusque peeeaia sedulo obsenrabit. 

Ibid. Homo homini irascitur, et a Domino sanari 
qaanil: bomini sui simill misericordiam non im-
periii, etpro peccalis suis precatur; ipse caro cum 
sit, iracundiam retiact, ei quie pro peccaiis iliius 
eiorabil? Pac eorum qiiae adexiremum tibi evcnlura 
sunt, inemineris ; el desine inimicilias gerere. 
Recordara praecepia, proxiaio auiem ne succenseaa. 
Perpcnde pacium Aliissimi, et parce inscitiae. 

Matlk. vi. Sl non remiaerkis bominibus delicla *EAv μή άφήτε τοίς άνθρώποις τά παραπτώματα 
αυτών, ουδέ δ Πατήρ ομών δ ουράνιος- αφήσει τά ^ ipsorum, nec Pater cceleaits reinittet vobis pec-
«αραπτώματα υμών. ^ 1 * % Λ β 1 " Λ 

Εί αλλήλους δάχνετε χαλ κατεσθίετε, βλέπετε μή 
ύπ ' αλλήλων άναλωθήτε. 

Πολλάκις ο! τψ πάθει της μνησικακίας κρατού
μενοι είς προύπτον κακδν εαυτούς έμδάλλουσι τή 

' πρδς τήν άμυναν σπουδή τού καθ* εαυτούς ά μένον
τες. Οίονελ γάρ οίστρψ τή μνήμη τών λελυπηκότων 
τηκάμενοι, σφύζοντος αυτών του θυμού καλ πηδών
τας, ού πρότερον άπολήγουσι, πρλν ή τι κακδν δού
ναι τψ παροξύναντι, ε! που καλ προσλαβείν έάν 

Οίδαμεν δτιχαλεπόν έστ·, προσφάτου τή; αδικίας 
ούσης, καλ τού θυμού ζέοντος Ετι, παραδεχΟήναι 
τούς λογισμούς. Τυφλδν γάρ δ θυμός καί ή λύπί 

cala veeira. 
/ Cor. Ίιι· Si alii alioa aiordeiis el devoralis, 

videle ne alii ab aliia conQciamiui. 
Batilii. Seepe qui hoc morbo lenentur, ut inju-

rias recordeiitur, ln maaifeslum et cerium malam 
se conjicium, ulciscendi cupidilale impulsi, ac sui 
omnino oblili; Eienim quasi oe&tro, mcmoria eo-
rum qtii moleslia affeccriat, tabescunt, el baliienie 
ac ealfenle corum ira, non prhis desistant qiiam 
mait aliquid ei qai ipsos irritarii, dederim, sicu-
bi forie in cum incidermt. 

Theologi. Scimus diilicilc esee recenti adbtic injuiia 
clira fcrventc recipcre raiionis consilia. Casca cnim 
ira csl et dolor, et maxime si jasla fucrit indigua-
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lionis causa. Sed non idcirco eiiam nosipsi injuria Α %αΛ μάλιστα δταν τδ δικαίω; αγανακτεί/ παρ^' 
nfticiemus, ncc cum qui injuriam fecit tantuin odc-
riutus, quautuni nubis uon cxpedil; ncc nostrani 
erga Deum libertaieni amiliamus, inimici exsisten-
les eoium qui injuriani feceriut, el supra moduia 
indignanles. 

lVccaia obscrvamas, non ul lugcamus, sed ul 
exprobremus : nec ut sanemus, sed ut praterea 
vulnercinus: ct proxhnorum vulnera pro noslro-
rum inalorum excusalionc habemus. 

jEqt-e viiiosum esl obsequium immoderaium, ct 
condemnaiio omui venia semoia : illud enim loias 
laxat babenas, bscc acerbiiale prefocat. 

S. Chry$o$t. Quid poietle&se injuriarum recor 'a 
lione dcierius, quae humanilalem Domini ptoin-
pum rcvocal et amolilur ? 

Cum memoria repelimus qus a conservis passi 
sumus, el quai dcinceps 2 0 8 sequunlur (1). 

Mulii 6unt pccudibus ipais dcLcriores, qui ne sa-
luiare quidem dignaniur priorcs, proxiniuai exi-
sliinantes se coutunielia aHci el coitlemni, si vid 
lenuem quaaidam* imperlianl saluiaiiouem. S,d 
qnidesse potestistasiullilia ridiculutii magis? Tuu 
eniro coniumelia alflceris, lum ignominia notari.% 
ο homo, cum prior tc luus proxiauis alloquiiur. 

Non reconciliari ei qui molusliam exbibucrii , 
iimi tam est illum uleisci, quam cunUimclia Dcum 
afficere qui banc legem prsescripsit. 

SERMO LVH [al. XLIII]. 

De gratis el beneficia agno*centibu$. 

Ptai. cxv. Quid relribuam Domino pro omaibus 
quae mibi largitus esi? 

Psal. cxxxvi. Si obliviscar lui, Jcrusalem, ia obli-
vionem vcnial dexlra niea, aggluiinetur liagua nica 
gulluri roeo. 

Salomon. Prudenlhe est agaocere cui debeatur 
gralia. 

Eccli.xwi. Qui graiiam rcferl in futurum pro-
epicit, ac in tempore miseriae suae invcnict quo sla* 
bilialar. 

Graiia bominis tanquam pupilla oculi obser-
vanda. 

Luc. xvii. llmis aulem de lcprosis cum vidissel 

άλλά μή διά τούτο καλ ή μα; αυτούς αδικήσω με ν, 
μηδέ τοσούτον τδν ήδικηκότα μισήσωμεν, δσον ήμίν 
ου συμφέρει* μηδέ τήν ιζαρ^ησίαν τήν πρδς θε>,ν 
άποδάλωμεν, έχθρολ τοίς ήδικηκόσι φανέντες, καλ 
υπέρ τδ μέτρον άγανακτοΰντες. 

Τη ρου μεν τάς αμαρτίας, ούχ Γνα πενθήσωμεν, 
άλλ' ίνα δνειδίσωμεν ούδ* ίνα Οεραπεύσωμαν, άλλ* 
ίνα προσπλήξωμεν · καλ άπολογίαν έχομεν τών ημε
τέρων κακών τά τών πλησίον τραύματα. 

Όμοίως γάρ έστι κακδν καλ άρεσ-.ς άσωφρό.ι
στός, καλ κατάγνωσις ασυγχώρητος * ή μέν δλην 
έφιεϊσα τήν ήνίαν, ή δέ τψ σφοδρψ καταγχουσα. 

Τί άν γένοιτο μνησικακίας χείρον, δταν φιλαν-
^ Ορο>πίαν έξενεχθείσαν άνακαλήται Δεσπότου; 

"Όταν έννοήσωμεν άπερ έπάθομεν παρά τών σνν-
δούλων, καλ τά έξης. 

Πολλοί βοσκημάτων διακείμενοι χείλους οίίέ 
προσειπείν ανέχονται τψ πλησίον πρότερον f νομί-
ζοντες ύδρίζεσΟαι και έλχττοϋσθαι, εΐ ψιλής τίνος 
μεταδοίεν προσρήσεως. Καλ τί ταύτης καταγελαστό-
τερον γένοιτο τής άνοίας ; Τότε γάρ ύδρίσθης, τότε 
ήτιμάσΟης, άνθρωπε, δταν δ πλησίον σοι πρότερο» 
προσείτη. 

Τδ μή καταλλάττεσΟαι τψ λελυπηκότι ούκ εκεί
νον έστιν αμυνομένου τοσούτον, δσον τδνθιόν υβρί
ζοντος τδν ταύτα νομοθετήσαντα. 

ΑΟΓΟΣ ΝΖ'. 
Περϊ ευχαρισζούγζων καϊ ενγνωμονούντ^. 
Τί ανταποδώσω τώ Κυρίψ περι πάντων ών άντ-

απέδωκέ μοι; 
Έάν έπιλάδωμαί σου , Ιερουσαλήμ, Αιτελησδείη 

ή δεξιά μου, κολληθείη ή γλωσσά μου τώ λαρύγγι 
μου. 

Φρονήσεως καλ τδ είδε ναι τίνος ή χάρις.» 

Ό άνταποδιδούς χάριτας μέμνηται είς τα μετά 
ταύτα, καλ έν καιρψ πτώσεως αυτού εύρήσει στή
ριγμα. 

Χάριν άνθρωπου ώς κόρην οφθαλμού συντήρη-
σον. 

Είς δέ έκ τών λεπρών ίδών δτι ίάθη, ύπέστρεψε 
secsse sanalum, cum magna voce reversus est, Ο μ ε χ α φωνής μεγάλης δοξάζων τδν θεον, καλέ.-εσεν 

έπλ πρόσωπον παρά τούς πόδας τού Τησού, Ευχάρι
στων αύτψ. Καλ αύτδς ήν Σαμαρείτης. 

Deuin laude celcbraas, el cccidil in faciem su.tDi 
ad pcdas Jcsu, graiia* illi agcns : is auleai crat 
Sainaritauus. 

Jl Thest. v. Iu oinni re gralias agile : boc enbn 
Deus icquiril a vobis, qui Cluibium Jewjai agno-
scitiu. 

% 11 Tim. n. Impertialur Doiniaus niiscricordiam 
Onesipbori lainilia», quia &a?pe mc recreavil el 
refecit, nec caienai nieae eum puduil: sed cuin 
Romam venissct, suinma diligeulia mc quaesivil, 
ci Invenit : faxit Dominus, ui illo dic inisericor-
dlam consequalur. 

Έν παντλ ευχαριστείτε* τούτο γλρ θέλημα θιοΰ 
έν Χριστψ Ιησού είς υμάς. 

Δφη ό Κύρ.ος έλεος τψ Όνησιφόρου οίχω, ΟΑ 
πολλάκις με άνέψυξε, καλ τήν άλυσιν μου ούκ έπη-
σχύνθη * άλλά γενόμενος έν 'Ρώμη, σπουδαιο^ρως 
ανεζήτησε με, καλ εύρε * δψη αύτψ δ Κύριος εύρ̂ ίν 
έλεος παρά Κυρίου έν εκείνη τξ ήμερα. 

(1) Vide supra in scriuone 54, mox post ciialum Basiliuii). 
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Πρέπουσα δοξολογία; ύπόθεσι; ή τών ευεργετη

μάτων διήγησις. 
ΤοΓ̂  εύεργέταις εκουσίως πάσαν εύνοιαν άποπλη· 

ρωμεν. 
*Αποδώσομ*ν τοίνυν συν τόκψ τδ χρέος, άν άρα 

τοσούτον εύπορου ντε ς φανώ μεν. 
Επειδή δσον όφείλομεν είς εύχαριστίαν υμών εί

πείν ούκ ίσχύομεν, λέγομεν δσον δυνάμεθα. 

Ουδέν ούτως εύάγωγον είς εύνοιαν, ώς ή τών ευερ
γετημάτων ευφημία. 

ΑΟΓΟΣ ΝΗ\ 

ΠβρΙ άγτωμοτούττωτ χαϊ άγαριστονττωτ. 

'Ανταπεδίδοσάν μοι πονηρά άντί αγαθών. 

Άντλ τού άγαπςίν με ένδιέβαλλόν με · έγώ δέ 
προσηυχόμην, και έθεντο κατ'έμού κακά άντ\ αγα
θών, καλ μίσος άντλ τής άγαπήσεώς μου. 

"0; άποδίδωσι κακά άντλ αγαθών, ού κινηθήσεται 
κακά έκ τού οίκου αυτού. 

Ούαλ αύτοίς, δτι άπεπήδησαν άπ' έμού* δείλαιοι 
είσιν, δτι ήσέβησαν είς έμέ. Έγώ γάρ έλυτρωσά-
μην αύτοδς, αύτολ δέ κατελάλησαν κατ* έμού ψευδή. 

"Ακουε, ουρανέ, καλ ένωτίζου , γη, δτι Κύριος 
έλάλησεν · ι Τίούς έγέννησα καλ ύψωσα, αύτολ δέ 
μέ ήΟέτησαν. Έγνω §ούς τδν κτησάμενον, καλ δνος 
τήν φάτνη ν τού κυρίου αυτού ' Ισραήλ δέ μέ ούκ 
έγνω, καλ i λαός μου ού συνήκεν. 

'Αχαρίστου έλπλ; ώς χειμέριος πάχνη τακήσεται, 
καλ (5υήσεται ώς ύδωρ άχρηστον. 

Αχάριστος έν διανοία εγκαταλείψει φυσάμε νον. 

Εενιείς καλ ποτιείς άχάριστον, καλ πρδ; έπλ τού
τοις μικρά άκούση* διπλάσια γάρ κακά εύρήσ*ι 
σοι έν πάσιν άγαθοΐς, οΓς έάν ποιξς αύτψ. 

Δεινδν τδν εύεργετηθέντα, καλ ταίς μεγίσταις 
υπόχρεων χάρισι, πρδ; τψ άχαρίστψ, έτι καλ 
ύβρεως καλ ατιμίας κατάρςαι * δεινον μέν, άλλά τψ 
ποιούντι μείζον έστι κακδν, ή τψ πάσχοντι. 

ΑΙ αχάριστοι ψυχαλ έν τή αλλοτριώσει τών αγα
θών τής παρελθούσης χάριτος έπαισθάνεσθαι πε-
φύκασιν. "Οτε γάρ άπέλαυον τών χρηστότερων, ού-
δεμίαν χάριν τψ δεδωκότι γινώσκοντες, μετά τήν 
στέρησιν τδ παρελθδν μακαρίζουσιν. 

Υπερβολή τούτο γε άγνωμοσύνης, τήν φιλανθρω-
πίαν τού ευεργέτου άφορμήν αχαριστίας ποιείσθαι. 

Τδ τών δυσαρεστουμένων πάσχουσιν οί πολλοί, τδ 
μέν παρδν άτιμάζοντες, τών δέ απόντων επιθυμούν
τες. Ού γάρ τούς υποδεεστέρους αυτών άπαριΟμού-
μενοι τήν ύπερων έχουσιν εύχαριστίαν άποπληροΰσι 
τψ Α*σπστη, άλλά τί) προς τδ ύπερέχον συγκρίσς: 

PARS II. SERMO LVIII. 1150 
Α S. BasiliL Beneflciorum acceploram commemo 

raiio bonesta est laudandi ocea^io. 
Bcne mcthis ultro dcl>emus omneai bcnevolea-

tiam praestare. 
Theologi. Reddamus igltur cum fenore debitam, 

si modo lanla copia abundare videamur. 
S. Clmjsost. Quaiuio quantum debcmiis ad gra-

liam fobisrelerenlam dicere non valemus, dicimus 
quanlum possumus. 

Phibnis. Nihiltam valei ad benevolentiam con-
ciliandam quam bcneflciorum deprjedicalio ac-
ccplorum. 

SERMO LVIll[fl/. XLIY]. 

g De ingratU et beneficia non agnoscemibus. 

Ptal. xxxiv. 209 Μ*** P r 0 1 ) 0 1 1 ( 8 m i b i red*\i-
derunt. 

Calamniabanlur me, cum diligerem cos. Ego an-
tem precabar et mala pro boais mihl posuerunt, ot 
odium pro dilectioae niea. 

Prov. xvit. Qui mala pro bonis reddit, ex ejue 
familia mala non movebuaiur. 

Osece vii. Yae illis, quia resilierunl a me; infelicea 
stini, quia iinpii ia aie fueruul. Ego enim redeme-
ram cos, ipsi vero obloculi sunt mihi falso. 

ha. i . Audi,coe1um; aurlbus percipc, terra. qu.a 
Dominus loquitur : FiHos procreavi et cvexi, ipsi 
verojme rcjecerunl. Agnoscii bospossessorem suurci, 

Q el asinus praescpe dontiiri sui ; Israel autein me 
noa agnoscit, el populus mcus non inteliexU. 

Sap. xvi. Ingrati spes ul hiberna pruina lique-
scct, el defluct ut tnutilis aqna. 

Sirach xix. Ingraia mens deserct eum aquoali-
quando fucrit liberata. 

Ibid. Hospilio ci polu excipies ingralum, et ia-
snper acerba audies. Duplicia cuini mala com-
parabis tibt pro omnibus bonis qu« in euui conlu-
leris. 

S. Ba$Uii. Indigna res, eum qui sil beneflcio 
aflecius, vel maximis oppigucratorum remissioni-
bus et condonalionibus, pralerquam quod ingralua 
sit, etiam injuria ci ignominia lacessere; indignum 
quidem id esl, sed facienti ntajori cst darano, quam 

D patieuii. 
lngrati animi in alienaiioue boaorum prfcterttam 

graliam seniire consiievemat. Cuto enim accepe-
rint a liberalioribus, millam largienli habeni gra-
liaoi, privaii autem preierila beata praedicant. 

Admiranda Hla quideni 'ingraliludo cst, qua3 beno 
merentis benevoleatiam ingraliiudinis occasioneai 
faciu 

Pcrmulti stint murosis bomiaibus similes^ id 
quod adesl coutemiientes, et qux absunt re iuiren-
Lcs. No n enim iudigeniiores ipsis enumcrando, pro 
iis quoe possideal gralias aguai Domino ; sed com-
paraulcs sua cuui cxccllculissiiuU, ci quaulum 
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vintanfor cogitanle», qtiaat propriis qarcam, quod /k όσον άπολιμπάνονται λογισμένοι, ώς ο ι κ ε ί ω ν στε-

aliena ηοη babcanc, cracianlur el quaruoUir, 

5. Chrysoti. Mullos botninum videre licel bene» 
JtciU acceptia mancipiorum rilu dq se bene merttoa 
eontemnere, * i advereua illos supercUia coalrar 
bere. 

Viiium maximum ingratituda mihi vidclur, iiw 
dignum profecto et perquam indignuin vilium. Naro 
Leueficio aiiquo affecluro non velle rependere, si uon 
licel aliier, at aaltem graliaa vcrbis agendo, aul 
omnino 210 stulti ei beneflcia non seaiientis, aul 

ρούμενοι τών έτέροις προσόντων, ούτως άνιών:αι, 
χαλ καταμέμφονται, 

'Ορώμεν πολλούς τών ανθρώπων, μετά τάς ευερ
γεσίας, χαθάπερ άνδραπόδων ούτως ύπερορώντας 
τών εύεμγετησάντων, χαλ τάς δφρΰς άναστιώντων 
χατ' αυτών. 

Δεινόν μοι ή Αχαριστία καταφαίνεται, δεινών, χαλ 
πάνδεινον. Παθόντα γάρ τι χαλδν μή άμείβίσθαι 
πειράσθαι, εί χαλ μή άλλοις δυνατόν, ευχαριστίας 
γούν ταϊς διά λόγων, ή άνοήτου παντελώς καλ αναί
σθητου τών ευεργεσιών, ή αγνώμονος» 

ingrati hominis est. 
Hic deesl Sermo LIX, qui inscribkar : De consuUore ei illis qui coruilium «( Tepwhensionenem admii-

tunl, et quod intelligere oporteat quali$ sit connUor. 
&EKMO LX [al. XXXI]. Β ΑΟΓΟί Ξ'. 

De Ui q»i contilium et reprehen$ioncm w* 
admiUunt. 

Salomon* In auree ineipicnlia iribiJ dicilo^ ne 
qaando eer&ionea luot prudeutiae plenos irrideat. 

Prov. xv. Malos ne reprebeodiio, at i|Jis odty 
ae eis. 

Repreliensio impio eat pro vibicibu*. 
Qui odil raprsbensionem ei casiigaiionem ^ in» 

aipiena est. 
Qui loaloa docel, ^ibi pariet dedecua. 
Qul cailigationes odere, turpiter viiam finient. 
Imperiius ιιοιι aaiabit castigantea ipsum. 
Amo* v. Oderuni in portis reprebeodeoicm, el 

aanclam oratioaem aboioiaaii sunl. 
Omnes reprehendenles ia poriis pro o0ciul»culo € 

babebuat. 
Jerem. Locaius suin tlbi in deliclo luo, ei rc-

spondlsli tc noo audiiuruui. 
Haec falur Dominus : Ecce ego posui aote v$-

airuin coaap iduui viaro vilae et viain moriis, 

Ecciu Iwprobus viiuperationem declinare solct. 
Vir consilio carens, navigium eat gubernaiore 

destitutum. 
Matih. xviii. Si peccaril fraler tuus, reprehcnde 

ipsum dum soli estis. Si te audierit, lucratus ea 
fratrem tuum. 

5. Basitii. Qui non rcciplt sibi a fratre adblbi-
tam curatiunem, is secam ipsc diesidet. 

Theclogi. Onmie aoima repudians admomtioiiea 
incarabilis e$t. 

Amica reprebemfena non eel exlra termlnoe 
ajiicKise ejiciendus. 

Nili. Inanis esl omnis oraiio, qua3 ad corrigen-
dum adbibeiur» si auditorum voluplas e( aludium, 
ad deterius inclinans, cpnsilio ao^lrp advaraauir. 

Chrytost. Mulii sa?penamero, ne* viderentur alte-
rius egere consilio, malaeruut prodere ct amitlere 
ulililatem, quae a consilio profecta fuissel, quam 
audiendo admoniiiones errata corrigere, et igno-
rare quam discere majuerunt, ncscienics iu di~ 

IJepl τώτ σνμξονΛήτ καϊ έλεγχους μη δεχο-
μέτωτ. 

Είς ώτα Αφρονος μηδέν λέγε, μή ποτε μνχτη-
ρίση τούς συνετούς σου λόγους· 

Μή έλεγχε κακούς, ίνα μή μισήσωσί αε. 

Οί έλεγχοι τψ ασεβεί μιυλωπας α&νΑν. 
μισών έλεγχους Αφρων» 

Ό παιδεύων κακούς λήψεται. έαυτψ άτι|^αν. 
Οί μισούντες έλεγχους τελευτήσουοπν αίσχρως. 
Ούκ αγαπήσει απαίδευτος τούς ελέγχοντας αύτάν. 
Έμίσησαν έν πύλαις ελέγχοντα, χα\ λόγον όσιο* 

έβδελύζαντο. 
Πάντας τούς ελέγχοντας έν πύλαις πρόσκομμα 

θήσουσιν. 
'Ελάλησα πρδς σέ έν τ$ παραπτώσιι σου, καί ε!-

πας, Ούχ άκούσομαι. 
Τάδε λέγει Κύριος. Ίδού έγώ δέδωκα πρδ προσ

ώπου υμών τήν όδδν τής ζωής χαλ τήν δδδν τοΰ 
θανάτου. 

Άνθρωπος αμαρτωλός έκχλινεί έλεγμόν. 
'Ασύμβουλος άνήρ πλοίόν έστιν Ακυβέρνητον. 

Έάν άμάρτη δ αδελφός σου, Ιλεγξον αύτδν μετα
ξύ σού καλ αυτού μόνου. Έάν σου άχούση, έκέρδησας 
τδν άθελφόν σου. 

Ό μή καταδεχόμενος τήν παρά τού αδελφού Οε-
Ρ ραπείαν, προσαγομένην αύτψ, άσύμφωνός έστι καλ 

αύτδς έαυτψ. 
Τυχή πάσα Ανουθέτητος Αθεράπευτος. 

Ού δεί φιλικώς εγκαλούντα έξω τι τών τής φιλίας 
δρων ποιείν. 

Περισσδς πάς λόγος πρδς διόρθωσιν, δταν ή τών 
Αχουόντων πρδς τδ χείρον άποκλίνασα σπουδ*)) 
τοΤς χατά^ συμβουλήν λεγομένοις έναντίως διά
κειται. 

Πολλολ πολλάκις υπέρ τού μή φανήναι δεόμενοι 
συμβουλής τής παρ* έτερων είλοντο προδοΰναι τψ 
ώφέλειαν τήν ά.π\ τής γνώμης, ή δεξάμ£νοι τήν 
παραίνεσιν, διορθώσαι τδ αμάρτημα · καλ μάλλον 
άγνοεϊν, ή μαθείν κατεδέξαντο, ούκ είδότες δτι oi 
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τδ μαθείν Ιγκλημα, άλλά τδ άγνοείν κατηγορία · 
ού τδ ·δι5άσκεσθαι, άλλά τδ έν άμαθία είναι, ού τδ 
έλέγχεσΟαι, άλλά τδ άμαρτάνειν αδιόρθωτα. "Εστι 
γάρ, έστι -αρά άνθρώ-ω μικρώ και εύςελεί εύρε-
θήναί τι τών δεόντοιν δ παρά τω σοφω καλ με γ άλω 
πολλάκις ουχ εύρηται. 

Δαυΐδ τής τού 'Ιωάβ παραλογισάμενος παραινέ-
σεως, προστίμω θείω ύπέπεαεν. 

'Ροβοάμ, άπωσάμενος τήν βουλήν τών πρεσβυτέ
ρων, τδν λαδν αυτού διεσκέΐασεν. 

Μείζον άγαθδν τδ έλεγχθηναι τοΰ έλέγξαι νόμιζα*, 
διω ρ^Ιζόν έστι τδ αύτδν άπαλλαγήναι κακού τού 
άλλον Απάλλαξα*. 

Ούοενλ τών φαύλων Ιπιστάς Ιλεγχος δΓ ηδονής 
έστι. 

Περισσός ύπίρ τού τά δέοντα ποιεΐν πάς δ λόγος, 
δταν ή τών άκουόντο>ν πρδς τδ χείρον Ομόνοια J . 

ΑΟΓΟΣ £Α'. 
Περί αίσχννης αγαθής. 

Λαβόντες Σήμ καλ ΊάφεΟ τ6ίμάτιον, έπέθεντο έπλ 
τά δ-ο νώτα αυτών, καλ έπορεύθησαν όπιαΟοφανώς, 
καλ συνεκάλυψαν τήν γύμνωσιν τού πατ,^ς «ύτών, 
καλ τί πρόσωπον αυτών όπυθοφανώς, καλ τήν γύ
μνωσιν τού πατρδς αυτών ούκ ειδον» 

"Εστιν αισχύνη, έπάγουσα άμαρτίαν · παλ έστιν 
αίσχύνη, δόξα καλ χάρις. 

Ούκ έστι πάσαν αίσχύνην φυλάξασθαι καλόν. 

Ύπδ βροντής κατασπεΰδει αστραπή, καλ άπδ αί-
σχυντςρού προελεύσεταΐτ χάρις. 

Αισχύνου άπδ πατρδς καλ μητρδς περλ πορνείας· 
καλ άπδ ηγουμένου και τυράννου περλ ψεύδους * 
άπδ χριτου καλ άρχοντος περλ πλημμελείας · άπδ 
ποινωνού καλ φίλου περλ αδικίας * καλ άπδ τόπου οδ 
παροικείς, περλ κλοπής · άπδ κατανοήσεως γυναι-
χδς ύπάνδρου, χαλ άπδ περιεργείας παιδίσκης αυ
τής * άπδ φίλου περλ λόγου όνειδισμοΰ, καλ άποκα-
λύψεως λόγων κρυφίων. Καλ έση αίσχυντηρδς άλη-
Οινδς, καλ εύρίσκων χάριν έναντι παντδς άνθρωπου. 

Κακός δ' Ακούω* αίσχύνου, μή δυσγενής. 
Γένος γάρ είσιν οί πάλαι σεσηπότες. 
Γένει προάρχειν κρείσσον, ή λύειν γένος. 
Τδν αίσχυνόμενον άμαρτίαν δεί αίσχύνεσθαι, και ^ 

τδ τψ θεφ προσκρούε οι, καλ τδ ποιήσαί τι τών ού 
δβόντων. 

Έστιν άρα καλ τούτο δεύτερον άγαθδν, τδ αίσχύ
νεσθαι. Τδ μίν γαρ άναμάρτητον θείας ά^τικρύς έστι 
χαλ μοίρας καλ φύσεως · τδ δέ έπλ τοίς ούκ εύ γινο-
μένοις ερύθημα σωφροσύνης εμφαίνει χρώμα. 

ΑΟΓΟΣ ΕΒ'. 
Περϊ αΙσχύνης ποτηρας. 

Περλ τής ψυχής σου μή αίσχυνθης. Έστι γάρ 
αίσχύνη έπάγουσα άμαρτίαν καλ Ιστιν αίσχύνη, 
δ£ξα και χάρις. Καλ μή λάβης πρόσωπον κατά ψυ
χ ή ς σου, χαλ μή έντραπή} είς πτώσίν σου. 

Έστιν δτε τις χάριν αίσχύνης επαγγελλόμενος 
φέλφ, έχτήσατο αύτδν έχθρδν δωρεάν. 

PARS II. S E R U O L X U . 1154 
Α scendo nulluui esse crimen, sed in ignoraado; nec 

disrere, scd inscitia:ii reiitiere; nec rcprehendi et 
castigari, sed pcccare ita ul corrigi nolis, vilio 
dari. Licel enim, J ^ H licel vel apud hoiniuein 
lnfiimim et abjt;ctissiinum aliquid rccmm quod-
que deceat invenire, quod apud sapienlein et ma-
gnum sxpe non repei itur. 

David, ioabi mouiliotie contempla, molta?. sub-
jaeuit divinoe. 

Roboam, consilio sentomm repudialo, populum 
tuum dissipavit. 

Methodii. Tdntomajas boaum reprehendi, quam 
rcprebendere arbitror, quanto m ĵus eat teipsura 

• tnaloliberari, quam aHerum libeiarfe. 
Phdonis. Nemiai improborum casligalio voluplaii 

Β est. 
Inaais est omnis ad bonestaiem exhorlans oralio, 

eum audienlium aaimi ad deterius conspiraoi. 
SERMO L X l [al. XCI]. 

l)e pudcre honesio. 
Gen. x i . Scmus et Japitetus acceptain vesiem 

imposucruui auper dorsa sua,eiaversi accesseruiu, 
ct nudiiaiem patriseai conlexerunl: avcrsi igilur 
curc essoat, nuditalem pairis sui noa videraat. 

Safafiifi. Esl pudor qui pcccaium adducit, est qnl 
gloHaro et gratiam. 

Eccii. xxxn. No» est boueeiuui qucmvis pHdoreta 
cavore. 

C Ui a tonilru confesiim prodit fuigur, hlc a reic-
cundo bemifie proGciscetur gratia. 

Verecundare coram parcniibus de scoriatione, 
corani pnefeclo el lyratino de wendacio, apud ju-
dicem ci magtsiraium de errato, apad eacium et 
aaMrum de injuria : in toco abi babiiaa de furio 
verendura esi : in cogiialione, de muliere nupta, 
eta cvriosa ejus ancilia : ab amfco, de verbo ex-
probrationig, ei paiefaclioac arcanorum sarmoaum, 
ei ene vere vercuedue, erisque graliosus apud 
onin^s. 

Theologi. Malas si audis, verere, ιιοιι igaobilis* 
Genus sunt qni pridcm jam pulruere. -
Gcnasincipere, quam finire roelias esi. 
S. Clirysott. Verecundum oportet peccatuai vty 

^ rcri, ct ne Deam offentiat, elne qnid luq>cadiniilat. 

Synesii. Est igilur et hoc aecuaduai bunam, vc-
reri; nam nunquain peccare palam, est diviai cu-
ja&dain faU et iialura?. Rubor aateni qni ob noa 
rccle facla ianaacitur, lemfieranlise indical colorem. 

SERMO LXII [n/. XC1I]. 
De verecundia improbandu. 

Eccli. De anima lua ne verearis ; cst enim pudor 
qui pectatum inducit, alier vero gloriam et gra-
tiam. Ει tie accipias personam eontra 212 aniaiam 
luara, nec veriaris ia ruinam luam. 

Esl qtii pudoris gratiam aliqaando profesaua 
amico,paravit eum sibi inimicum gratis. 
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ΑΜιιίΙ, iifoi apla amici oralio. 
Eisi vchcmenltT doleas, niliil irrllaius tcmete 
Agafc: Iram «nim tinccir, qnae alicnissitna rallo-

[ms cst, 
Iti pfertitfUtioiiibus mrtltne sapilenlem detct. 

{Menandrl) 
Theotptfdis. flatt 1 Ircel, ift, libi concedeWton-

graa cuiiila. 
Abiisqui IrtjuWam fcfcerint, jas adl ratibhfcrti 

' facti nocxigilo; sai's csl enim illossuo premi nialo. 
Irtipius csl qni non neveretuir bonof-atum τίηιΐη, 

ncc ailcndit £ O l tU lionorcm illi habcat. 
laimoderaunit ei fnetplebile uiflun aut slulii-

Viajn, aui ineignem itiipfobliatem proclreal. 
LenHppi. Itolar pof pceta& diffuSus animrc to-

initcm liqtiat : ira autem, tor circtimlalrans, I 
iuroris spama ralionem qu.tsi undis obruit. 

SER5IO LIT [at. Υ1Π]. 
De nmplicitate el injuriarum wemoria. 

Matc. t. Amert, amen d.co vobis, nisi conversi 
Tiierilis, ei lialis quasi pucri, non iulrabiiis iu re-
gmim coeVuui. 

Matth. L X . Si munug luuta bblulerts ad aram, 
ibique recordalus Juerls tralreta luum aliquidad-
versus te habere, relicio munere adko primuia 
trairem , emnque tibi recouciliato, deinde rcdito 
ad oblalionem muneris lui. 

1 Tlies$. v. Videle ne quis molam pro malo red-
datcuiquam : sed seniper quod bdnum esl perse-
quamiui. * 

Sol ne occidal giiper iracundiam vestram. 
Si alii alios monklis cl devoralis, videle ut mu-

tuo couficiamini. 
Prov. xxiv. Si cccidcrit iuiinicus tuaa, nc illius 

malo iaHeris, nec casu illius lollare: quia Domi-
nus inluebilur, nec placebit ipsi, ac iram suam ab 
illo avertet. 

Yiac corum qai ir^uriaram «uat ineiHorea* ad 
inoriemferunl. 

InJMriarum meroor «xlex ei l . 
Ecclu xxviu. Condona injuriam proxtoo laa, 

et lum, te precanle, peccala laa dissolveniur. 
5. Dasilii. Non decei m saper imtirtdia fratria 

1ΙΗ 
"Αλλ' ij λόγος σπουδαίος Ανθρώπου φίλου. 
Εί καλ σ^όδρ' άλγείς, μηδέν ήρεθισμένος 
ίΐράξης προπεχώς. Όργής γάρ αλόγιστου κρ* 

[χεΝ 

*Εν ταΐς ταραχαΐς μάλιστα τδν φρονούντα δ·ί. 

Ού δύναμαί σοι, θυμέ, παρασχ-ϊν άρμενα πάντα, 
Τονς άδικη σα ντας μή πράττε δίκας. %Αρ·/εϊ γάρ 

αύτοίς ύπδ τής Ιδίας ταπεινούσΟαι κακίας. 
Άσεδής δς ούκ έπησχυνθη πρόσωπον έντιμο», 

ουδέ οιδε τιμήν θέσθαι τούτω. 
1 Αμέτρητος ου σα καλ Ακόρεστος ή αργία ή μι* 

ρίαν απεργάζεται, ή κακήν πονηρία ν. 
'Ή λύπη περλ τά στέρνα διανεμόμενη κατατήχπ 

ι τής ψυχ?,ς το ζωπυρούν. 'ίΐ δε όργή, περιυλακτουσα 
τήν καρδίαν, έπικλύζει τδν λογισμδν τφ τής μανίες 
ά?ρψ. 

ΛΟΓΟΣ ΝΔ*. 
Περϊ dxaxkh: xttl prricnxaxiac* 

Αμήν, αμήν λέγω ύμίν^ έάν μή στρκφήτε, χή 
γένησθε ώς τά παιδία, ού μή είσέλθητε είς τήν βα
σιλείαν τών ουρανών. 

Έάν προσενέγκης τδ δώρόν σου είς τδ θυαιασιή-
ριον, κάκ&ί μνησθζς δτι έχει τι δ αδελφός σου κστχ 
σού, άφες τδ δώρόν σου, ύπαγε, πρώτον διαλλαγτβι 
τψ άδελφφ σου, καί τότε προσ^έρης τδ δώρόν σ«ν. 

'Οράτε μή τις κακδν άντλ κακού άποδφ τινι* 
ά)λά πάντοτε τδ άγαθδν διώκετε. •« • 

Ό ήλιος μή έπιδυέτω έπ\ τφ παροργισμφ ύμδν, 
Εί αλλήλους δάκνετε καλ κατεσθίετε, βλέπετι 

ύπ* αλλήλων άναλωθήτ«% 
Έάν πέση δ εχθρός σου, μή έπιχαρ^ς αύτφ, 11 

δέ τφ ύποσκελίσματι αυτού μή έπαίρου * δτι δψεττι 
Κύριος, καλ ούκ αρέσει αύτφ, ααλ αποστρέψει tU 
δυμ,δν αυτού άπ* αυτού. 

Όδολ μνησίκακων είς θάνατον^ 

"Ο μνησίκακων παράνομος. 
"Αφες αδίκημα τψ πλησίον σου, χαλ τότε, Αεηδέντος 

σου, αί άμαρτίαι σου λυθήσονται. 
Ού δεί έπλ παροργισμφ αδελφού δύναι τδν ήλιον* 

5ol occidal; ntquando ΑΟΧ iraducatur inter «truan D μή Λ Γ>« ή ^ύξ μεταστήσει μεταξύ Αμφοτέρων, xal 
καταλίπη έν ήμερα κρίσειος έγκλημα Απαραίτηβιν 
[άπαραίτητον]· 

Ό μέν γάρ κακδς τάχιστα Αν ααταγνοίη κιλ τού 
αγαθού, δ άγαθδς δέ ουδέ τού κακού βαδίως. 

Ούδελς κακφ χακδν ίάται, άλλ* άγαθφ τδ κακόν. 
Όταν ίδης τδν έχθρδν έμπεσόντα είς τάς χείρας 

τάς σάς, μή νόμιζε τιμωρίας, άλλά σωτηρίας έχεί
νον είναι ^δν καιρόν. 

"Οταν έννοήσωμεν άπερ έπάθομεν παρά τών συν-
οούλων, λογισώμεδα καλ A«*ip έποιήσαμεν είς τον 
Δεσπότην, καλ τψ φόδψ τών οίκείων Αμαρτημάίων. 
τδν θυμδν τδν έπλ τοις άλλοτρίοις πλημμελήμασι τα
χέως άπώσασθαι δυνησόμεθα. 

Εί γάρ δεί μεμνησθαι αμαρτημάτων, τών οίχιίών 

que, <Μ rclinqual in die jadicii inexcasabM« eritaen. 

Improbus facillime coiidenuial bonum, bonua au-
lew ne improbaai qaideiu facfle. 

Neaie malain maio tauat, aed beno aialiiii. 
Gum inimicus tuus inciderit in manus lo»a, 

aon vindici», aeJ ealaiis occasion^m esae c(nc-
dito. 

Cum rtieaie volutamus quae a coaservis passi su-
nms, cogiicmut ctiam qaemadmodatn i f ai oos erga 
Dominum gesaerimoa, ae aostroram peccaionttn 
melu impulsi, iram ex alienis pecoalis susccptam 
cilo dcpouere poterimu9. 

Si etiiui licet peccatorura meminissc, nostrorum 
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δει μεμνησθαι μόνον * άν τών οΙχείων μνημονεύσω-
μεν, ουδέποτε τά αλλότρια λογιούμεΟα. 

Άν άφήτε τοίς έχθροίς υμών, άφευήσεται ύμίν. 
Άφες δουλικά αμαρτήματα, ίνα λάβης συγχώρησιν 
δεσποτική ν αμαρτημάτων, Εί δε μεγάλα ήδίχησεν, 
δσφπερ άν μείζονα αφής, τοσοντψ μείζονα λήψη 
τήν συγχώρησιν. ά.ιά γάρ τούτο έδιδάχθημεν λέγειν 
Άφες ήμίν χαθώ; άφίεμεν * ίνα μάθωμεν οτι τδ 
μέτρον τής αφέσεως παρ* ημών πρώτον λαμβάνει 
" 1 ν **ΡΧήν· "Οστε δσφπερ άν δ έχθρδς έργάσηται, 
χαλ τοσούτψ μειζόνως ευεργετεί. Σπεύδωμεν τοίνυν 
χα\ έπειγώμεθα χαταλλάττεσθαι πρδς τούς λελυπη-
χότας, άν τε διχαίως, άν τε άδίχως όργίζωνται. Άν 
μέν γάρ ένταΰθα καταλλαγής, απηλλάγης τής έχεί 
κρίσεως* άν δέ μεταξύ μενούσης τής έχθρας, θά
νατος έπιστάς άπαγάγη, τήν απέχθεια ν μεσολαβη
τές, είς τδ διχαστήριον λοιπδν εκείνο τδ φοβερδν 
αίσαχθήναι τήν δίκην ανάγκη · χαί τήν έσχφτην 
δώσεις δίκην έπ\ τή ψήφφ τού δικαστού πάντας $κε> 
νου. Καλ αμφότεροι τιμωρίαν ύποστήσεσθε άπαραί-
τητον, δ μέν αδίκως όργιζόμενος διά τούτο, οτι αδί
κως, ό δέ δικαίως ?ιά τούτρ αύτδ, δτι δικαίως έμνη-
σικάκησεν. 

Ό τοίνυν διά νηστείας, χαι δδυρμών, χα* ευχών· 
χαλ σάχκου, καλ σποδού, χα\ μνρίας έξομολογήσεως 
μόλις έτεροι κατορθοΰσι, τδ τά αμαρτήματα έξαλεί-
φειν λέγω τά εαυτών, τοΰτο έξεστιν ήμίν £αδίο>ς 
ποιείν χωρλς σάχκου καλ σποδού καλ νηστείας, άν 
μόνον άπδ τής διανοίας έξαλείψωμεν τήν όργήν, καλ 
μετά είλικρινείας άφώμεν τοις ήδικηκόσιν ημάς. 

Παντδς αμαρτήματος τδ μνησικακείν χείρον. 

Συγγνώμην αιτούμενος αμαρτημάτων, συγγίνω-
σκε χαλ αύτδς τοίς είς σέ πλημμελοΰσιν · δτι άφέσει 
άντιδίδοται άφεσις, καλ ή πρδς τούς δμοδούλους 
ημών καταλλαγή τής θειας οργής γίνεται απαλ
λαγή. 

Έν οΓς πλήττειν Αλλους έθέλεις, έν τοντοκ βλά-
βην έλπιζε τήν μείζονα. 

ΈχΘρον δεηΟέντος μή αποστροφής τήν άξίωσιν · 
πλήν άσφαλίζου σεαυτόν, Ουδέν γάρ χυνδς διαφέρει. 

Σπούδαζί τάς μέν έχθρας ολιγόχρονους ποιείσθαι, 
τάς δέ άγάπας πολυχρονίους. 

Μνησικακίαν σβέννυσι δώρα · και πειδέτω σε Ια
κώβ, τδν Ήσάΰ δόμασιν ύπελθών μετά τριακοσίων 
είς άπάντησιν εξελθόντα. Άλλ' ήμεΓς πένητες δντες 
τραπέζη τήν χρείαν πληρώσωμεν. 

*0 δαίμοσι μνησίκακων άνθρώποις ού μνησιχακεϊ' 
είρηνεύει δέ μετά δαιμόνων δ τφ άδελφφ μηνιών. 

Κροίσος τψ παιδοφόνψ τήν όργήν αφείναι λέγεται, 
έαυτδν παραδόντι είς τιμωρίαν, καλ Κύρος ό μέγας 
αύτω τούτψ τω Κροίσψ φίλος γενέσθαι μετά τήν νί-
κην. 

PARS II SERMOEIV. ΐ 138 
Α meminisse debemus SQlam: quod si uoslrorum me-

mores erimus, nunquam aliena supputabimus. 
Si condonavcrltjs inimicis ve&fis, vobis condo-

nabiiur. fgaoaeq aervorum erraija , ql a Domino 
veniam iropetree 202 peccatormn. Quod si gravi-
ier pec#arit, et iqlawrit» quanto iqajora rqmiaeris,. 
lanlo majorem impeirabts 'veniara. Idcirca cnin^ 
doeemur 4*cere : Ramltte nobis sicul remittimus, 
ut intelligamus remissionis et condonalioais mo-
duai a fiQbia primqm iailjum capere. haqiie ini-
micue, qnanto majori affecerit aiajaflcio, laato-
majori affictt beaeicip, Festineijtua igitiir ac pro-
peromus, u* apa qwi iNQlestfa el dolore aos aflcce-
riat, eive jure aive injuria irascan|ui>, recoaci-
liemus. Si euin) hie Fecpncilialqf fuarU, jllic ju4»cii 
condenwalioae (tyeraborie: sin aulera injerea aia-
neute iray mors adstans suo ialervenlu abdoeet,-. 
i&Jervenienp aumjllaii, in jadiciqm i)lud m«iuen-
dun>, quod rcliqiium cst, ciusam adduci n^cssfB 
cst, ei exiremo aflkiens «ipplieio ex aealeniia 
Hlius omnhim judicis. Ει ambo eupplkium sqbibilia 
in^vitabile, alter inja^e iratus, qnia injusius : alier 
vero juslc propter ipsain, uieunque justatn, iiy^-
riarum meqioFiaiq. 

Quod igitur jejaaie et Unoculis, preailm*, sacga 
e( ciaere ei iaGnha confilendi ratione vix alii per-
Ociunt, u( peccala abstergcaui sua., i j nobia licet 
facile assequi sine aacco, cinere et jcjaqjo, $\ 
modo ex aDHni cogiiaiione iram deleanius» 

Ρ omnino ex animo iis qui nobis injuriaiq fecariMl 
igaoscamus. 

Quovia peccalo iajtiriarum naenjoria, duleiw 
est. 

Curo deliciorum veniaqi peiia, fac ipae tgnoacas 
lis qui in le peccaiint, quia condonalio coqiiona-
lione remuaeratur, ac r.o^sefvorun) no^trorum 
Ccmcilia î9 nobU fjt Α divina ira iiberaiio. 

Moschionis. In'(piibus aljos reprebendere via, iu 
tis detrimeiUMm ntajus csee exjsljmato. 

EpicurHlosli precanii ne denegalo quot) pclil : 
scd te ipae muuiio a4versus illum. Nibil cnim a 
cana diffcrt. 

Theopompi Da operain ut ipimicUiaa susciyias 
1) brevee, aniicitias auieii) sempiteraas. 

Evagrii. Injuriarum memori^q muî era ^xstiu-
gijunt, id quod ex Jacobo disccre licet, qui in 
gratiam E^SKI fralris sui lnuneribus ijisinuayit, cuin 
irecenlis obviain occurpcnlis. Sed noapaup^r^ cupi 
sinius quae desual mensoe compleainua. 

Martini anatkoretee, Qui memor esl injuiia? dac-
tnonmii, uon meininit injuriae bomiiiuui ; el paccqi 
CUID dacmonibus agit, qui fralri irascitur. 

2 0 3 C,ti£W$- Crocsus (ibi inlerfcclori, qai so 
ad supplicium offercbsi, dedisse vcaiaoi diciiur : 
ei buic ipsi Croeso magaus illc Cyrus post victo-
riaui ?nueus factus cssc feriur. 
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SERMO LV [al. LIXIV]. ΛΟΓΟΣ NE\ 

De proximo ; 'quod proximi onera ferenda sini , 
eique succurrendum , et quod amice reprehendere 
deceal* *t quid indecenter eg*irilt non autem hiimi-
ciiiat eum illo gerere. 
Levit. 

teipsuui. 
Acriler redargucs proximum luum, ncc illias 

f nusa scelus admiues. 
Dtui. v. Nihil eorum quae sunl proximi lui, 

concupiscito. 
P$al. ιν. Irascimini, sed nolite peccare. 
Meiior est qui reprebendit et arguit, qaam qai 

jervicax esi. 
Oseoe. Qul Hberc arguit, pacem conciliai. 
Cur ad impielatem silentio connixisiis, c\ iniqui- ^ 

lates rjus vindcmiasiis ? 
Zaehar. Nemo vilia proximorum iu corde suo 

recordelur. 
Hisericordiaro eC miseraiionem imperiimini qttis-

que proximo suo ac frairi guo. 
Ne ob quamlibel injuriam proximo tuo irasci-

lor. 
Eccli. xxviii. Keniiite proximo injuilam, et ium9 

te precante, pt-ccata lua delebunlur. 
Melior est minore praedilus inieHigeulia, si metu 

ββ coiilinel, qtiam abundans pnidcntia qui legem 
violal. 

Recordare praceptum, el sic proximam luum non 
negliges. ^ 

Ikcordare poslrcma quae tibi cvenient, et inimi-
citiaa gerere desiuito. 

Ex teipso res proximi cognoscito. 
Mailh. v. Si obtuleris rounus luuni ad aram, et 

reliqua. 
Si remiseritis horainibus delicta ipsorum, re-

miitet cliatn vobis Paier vester coelcslis delicla 
vestra. 

Maith. XVIII. Tum Pelrus Domino dixi i : Quo-
lies peccabit 
num usqne septics ? Dicil ei Jesus : Non dico libi 
usque Repties, sed usque scpiuagies septics. 

Malth. xvii. Si fraler luus in te peccarit, objurga 
eum ; ct si panilucril, rcmille iili ; ol si septies 

Περϊ τον χΑησιον δτι χρή τα βάρη του χΛησΙον 
φέρειγ, καϊ άντιΛαμδάνεσθαι αυτού* χαϊ έΑέγ-
χειγ άγαπητιχώς τά ούχ ώς είχός γινόμετα 
χαρ% αύτοΰ, χαϊ μί\ μτησιχαχεχΥ αύτφ. 

χιχ. Diiiges proximum liium tanquam Αγαπήσεις τδν πλησίον σου ώς έαυτδν. 

Έλεγμψ ελέγξεις τδν πλησίον σου · χα\ ού λήψβ 
δι* αύτδν Αμαρτίαν. 

Ούκ επιθυμήσεις πάντα, δσα τψ πλησίον σού 
έστιν. 

Όργίζεσθε, κα\ μή άμαρτάνετε. 
Κρείσσον άνήρ έλεγχων άνδρδς σκληροτράχηλου. 

"Ος κρύπτει αδίκημα, ζητεί-φιλίαν. 
"Ινα τί παρεσιωπήσατε ασέβειαν, καλ τάς αδικίας 

αυτής έτρυγήσατε; 
Κακίαν έκαστος τού πλησίον αύτου μή μνησιχα-

κείτω έν ταίς καρδίαις υμών. 
"Έλεος κα\*οίκτιρμούς ποιείτε έκαστος πρδς τον 

πλησίον αύτου, κα\ τδν αδελφών αύτου. 
Έπ\ παντί άδικηματι μή μηνίσης τψ πλησίον 

σου. 
Άφες αδίκημα τψ πλησίον σου, καλ τότε, δεηθέν-

τος σου, αί άμαρτίαι σου λυθήσονται. 
Κρείσσον ήττώμενος έν συνέσει έμφοβος, ή περισ

σεύων φρονήσεως, κα\ παραβαίνων νόμον. 

Μνήσθητι εντολής, καλ μή άμελήσης τού πλησίον 
σου. 

Μνήσθητι τά έσχατα σου, καλ πάύσαι έχθραίνων. 

Μόει τά τού πλησίον έξ εαυτού. 
Έάν προσφέρης τδ δώρόν σου έπλ τδ θυσιαστή-

ριον, κα\ τά λοιπά. 
Έάν άφήτε τοις άνθρώποις τά παραπτώματα αυ

τών, αφήσει και ύμίν ό Πατήρ υμών ό ουράνιος τά 
παραπτώματα υμών. 

Τότε δ Πέτρος τψ Κυρ (ψ εΐπεν · Ποσάκις αμαρ
τήσει είς έμέ ό αδελφός μου, καλ αφήσω αύτψ; 
έως έπτάκις; Λέγει αύτψ δ Ιησούς· Ού λέγω 
σοι έως έπτάκις, άλλ' έως έβδομηκοντάκις έπτα. 

Έάν άμάρτη ό αδελφός σου, έπιτίμησον αύτψ· 
καλ έάν μετανοήση, άφες αύτψ · καλ έάν έπτάκις 

in die peccarit in ιι·, scpliesque in die revertalur D τής ημέρας άμάρτη είς σε, κα\ έπτάκις τής ήμέ,αχ; 
ac dicat: Poeniict me, remitic illi . 

Videlene conlemnalis uaum de pusillis bis : dico 
enlm vobis, angelos ipsorum in ccelo continenter 
videre laciem Palris mei qul esl in cctilis. 

Rom. xv. Debcmus nos qni robasti sumus, 
infirmiiales iiubecillium ferre, nec nobis ipsispla-. 
cere. 

Unus.̂ juisque vestrura proximo 204 P^ccai in 
eo quod bonura est ad aediflcalionem. 

Nemo sua quajrai, sed proxiud commodis quis-
que scrviat. 

Oncra poriale aiii alionim, et sic cxplcbilis ie-
gcni Cliristi. 

έπιστρέψη λέγων, Μετανοώ, άφες αύτψ. 
Όράτε μή καταφρονήσητε ένδς τών μικρών τού

των. Λέγω γάρ ύμίν δτι οί άγγελοι αυτών έν τό 
ούρανψ διαπαντδς βλέπουσι τδ πρόσωπον τοΰ Πατρός 
μου τού έν ούρανοίς. 

Όφείλομεν ήμεΐς οί δυνατοί τά άσθ^νήματα τών 
αδυνάτων βαστάζειν, καί μή έαυτοίς άρέσκειν. 

"Έκαστος υμών τψ πλησίον άρεσκέτω είς τ* άγα
θδν πρδς οίκοδομήν. 

Μηδελς τδ εαυτού ζητείτω, άλλά το τού πλησίον 
Ικαστος. 

•Αλλήλων τά £άρη βαστάζετε , και ούτως άνα-
πλτ.ρώίετε τδν νόμον τού Χριστού. 
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Γίνεσθε οδν είς αλλήλους χρηστοί, εύσπλαγχνοι, 

χαριζόμενοι έαυτοίς^ καθώς κα\ ό Χριστδς *χαρί-
σατο ύμίν. 

Γίνεσθε ούν μιμηται τού θεού, ώς τέκνα αγα
πητά, καλ περιπατείτε έν αγάπη , καθώς κα\ δ Χρί
στος ήγάπησεν ημάς, καί παρέδωκεν έαυτδν υπέρ 
ημών προσφοράν καί θυσίαν τφ θεφ είς δσμήν 
εύωδίας. 

Ένδύσασθε, ώς έκλεκτολ τού θεού, άγιοι, χχ\ 
ήγαπημένοι, σπλάγχνα οίκτιρμου, χρηστότητα, τα-
πεινοφροσύνην, πραΟτητα, μακροθυμίαν, άνεχό*με
νοι αλλήλων, καλ χαριζόμενοι έαυτοίς, έάν τις πρδς 
τινα έχη μομφήν * καθώς καλ δ Χριστδς έχαρίσατο 
ύμίν, ούτω κα\ ύμείς. 

Παρακαλοΰμεν υμάς, αδελφοί, νουθετείτε τούς 
άτακτους, παραμυδείσθε τούς δλιγοψύχους, άντέ-
χεσθε τών ασθενών, μακροθυμείτε βίς πάντας. Όράτε 
μή τις κακδν άντλ κακού άποδψ, άλλά πάντοτε τδ 
άγαθδν διώκετε, καλ είς άλλήλου:, κα\ είς πάντας· 

Είρήνην διώκετε μετά πάντων, καλ τδν άγιασμδν, 
ου χωρλς ουδείς δψεται τδν Κύριον. 

"Έκαστος τήν κακίαν τού πλησίον αυτού μή λογί-
ζεσθε έν ταίς καρδίαις υμών. 

Τούς άμαρτάνοντας ενώπιον πάντων έλεγχε, ίνα 
καλ οί λοιποί φόβον έχωσιν. 

"Οσπερ οί έπλ τδν αίγιαλδν έστώτες, τοίς έν θα
λασσή βαπτιζομένοις συμπάσχοντες, ού προΐενται 
τήν οίκείαν ασφάλεια ν έν τή περί τών κινδυνευόν-
των φροντίδι' ούτως ουδέ οί τοίς άμαρτήμασι των 
πέλας έπιστυγνάζοντες τήν οίκείαν άφανίζουσιν εύ-
φροσύνην τουναντίον μέν ούν καί μείζονα ποιοΰσιν 
αυτήν, υπέρ τών είς τούς αδελφούς δακρύων άξιου -
μενοι τής χαράς τοΰ Κυρίου διά τήν συμπάθεια ν 
επειδή τδ τοιούτον δάκρυον οίονελ σπέρμα καί δα
νέ ισμα γίνεται τής αίωνίου χαράς. 

Ό υπέρ τής τοΰ πλησίον αμαρτίας θερμδν άπο-
στάξας δάκρυον, έαυτδν έξιάσα:ο δι* ών τον άδελφδν 
άπωδυρατο. 

Ό έφησυχάζων καλ μή έλεγχων τήν άμαρτίαν τού 
αδελφού αυτού, άσπλαγχνός έστιν, ώσπερ ό τδν ίδν 
έναφεΐς τφ δηχθέντι ύπδ τοΰ Ιοβόλου. 

ΟΤδα; τί ποιήσεις τφ πλησίον καλόν ; "Ο σεαυτψ 
βούλει παρ* έτερου γενέσθαι. 

Ό αγαπών τδν πλησίον ώς έαυτδν ουδέν περισ-
σότερον κέκτηται τού πλησίον. 

Άφες δ άφεθε\ς, έλέησον ό ηλεημένος· κτήσαι 
τφ φιλανθρώπφ τδ φιλάνθρωπον. 

Μή γελάσης πτώμα τού πέλας' διάβαινε δε ασφα
λής, δση σοι δύναμις· άλλά κα\ δίδου χείρα χαμα\ 
κειμένω. 

Συγχωρήσωμέν τι μικρδν, ίνα μείζον άντιλάβω-
μεν. Όράτε νόμους αθλήσεως, κα\ παλαιστών άγο>-
νίσματα, οί τφ κάτω κείσθαι πολλάκις, νικώσι τους 
υπερκείμενους. 

PARS II. SERMQ LV. 1141 
Α Estote igilur alii in alioe suares et commodi , 

misericcrdes , condonanlea viciasim, quemadmo* 
dum Christus vobis condonavii. 

Estoie igilur imilatores Dei tanquam filii cba-
risaimi, ac in dilactiooe ambulaie, quemadmodum 
ipse Christus vos dilexii, et seipsum pro vobie offc-
reudum el maclandum Deo tradidit in odorem 
suaveolentem. 

Induimini ut elecli Dei, sancli, ab ipso dilocll, 
viscera miseraiionis, suavitaiem animi, demisaio-
nem, clementiam, leniiatem, ferentes vos invicem 
et muiuo condonantes, 6i quis cum aliquo habet 
eipofttulaliODcra : ul Cbrislus condonavil vobis, sic 
ciiam voe condonare debetis aiii aliis. 

Hortamur vos, fratres , ui eos qai immoderato 
Β nulloque ordine aervaio se geruul, admoneatia, 

eos qui parvo animo eani consolemini, ei debilos 
sustentetie , ei ienes erga omaee siiis. Vidcle αϊ 
quia roalum pro malo reddat, semperque quodbo-
num est, prosequimioi, tum erga vos invicero, tuai 
erga alios omoes. 

Pacem cum omnibus el sanciificalionem expeiiie, 
sine qua Dominum nemo visurus esl. 

Yiiia proximi sui nemo vestrum in aniroo cogitet. 

Pcccantes coram omnibus reprehende, at caMcn 
raetu in officio reiineanlur. 

S. Basilii. IU qui in liltorc luti sunt, ctim eo-
rum qui ia inare dcmerguntar calamhale aflician-

c tur, suam securiialem et tuiam statioiieni non 
amittunt propter solliciludinem quam de pericli-
lanlibus suscipionl : M C eiiam qui de proxiinorum 
peccaiis moBrenl, suam uon amiUunt Ijttitiaia, 
sed conira majorem eam rcdduni, dun» per lacry-
mas quas fratrum causa proftnleriiit, Domini 
gaudio digni babenlur, propter affeclioDcm iUaui 
qua alienie malis afficiuntur : quia lalis lacryma 
qoasi semen ei foenus aelerni gauiiii esi. 

Qui pro peccalo proximi fervenlem profuderil la-
crymau», bicfraircin deploraado seipse sanavit. 

Qui conquiescil, nec fralris sui pcccatuin repce* 
beadt!, bic iiutnisericore csi, ul qui in plagaui a 
scrpenle factaiu venenum infuuderet. 

D Sciene quid boui proxima faciendum? 205 
Quod tibi ipse vis ab allero fieri. 

Qui proximuaj sicuL eeipsum diligil, is nihMo' 
oon capisca plus quara proximue possidet. 

Theologi. (LemiUe, cum tibi sil reniissum : ini-
screre, qui niisericordiam eonsecuias es, buajani-
tatcque tibi bum&niiatem paraio. 

Casum proxinii ne rideto : luto auiem, quaad 
a tc fieri poteril, transilo; quiu etiaut porrigito 
manum biimi jacenti. 

Conccdainus aliquid exiguum, ut ntajus impetre-
inus, nempe cuncordiam; paiiamar nos viuci, al 
viacamus. Yidcle alhletarum consueiudiueiu , cl 
laciaiorum ceriarnina , qui saepcnumero boc ipsu 
quod suppoSiti sunt, advcrsarios sibi iucuuibculca 
vincunt. 
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Boftnm ett miDSueludine audaciam viacere, ei Α ΆγαΟον χρηστδτηττ νιχάν θρασύτητα, x i l βελ-

τίους ποιείν τους Αδιχούντας, οίς καυτερούμεν πά
σχοντες. 

"Εκαστος ημών έστιν έν Ιπιτιμίοες, xal δχοίς [(. 6 
Χρίστος] πολλά φέρει τά όφλήματα. Συγχωρήσαμε* 

meliores efficcre eoa qui injuriam fariunt, dum 16« 
leraiaus patiendo. 

' Unasquieque nostram aiiquid debet, et Cbriata* 
mulia focit nomina. Veaiam demna, ut nobia *** 
mlilaiur. 

Si Deo aihil iupplieii debee, 
Ipee quoque' nihil afflciaris debentfam miserli»; 

8in autem acia ic debere, tu prior exhibe ckt» 
[meotiaiu. 

Pro mieericordia enim vel apad tieora ipeam uii-
[eericordia rependitur. 

Salis est moderalis quidem iiijuriosos roetu af · 
fici, atque ea exspeciare quibus aanl digai; qu» r r . _t t 

coim quia tanquatn perpessurus nieluil, eadem & Αξιοι. "Α γάρ τις ώς αεισομενος όέΐοιχε, ταύτι 

ουν, ίνα συγχωρηθώμεν * άφώμεν, ίνα άφεθή ήμίν, 
ΕΙ μηδέν δφλεις τφ βεφ τιμωρίας , 
Μηδ' αύτδ; ίσθι τοίς δφείλουσι συμπαθής [ί. δφεί» 9 

λουσ' εμπαθής]* 
Εί δ* οιδας δφλων, χαλ πρόχρησον τδ πραον, 

Οίχτφ γάρ οίκτος καί βεφ σταθμίζεται. 

Αύταρκες τοί; γε μετρίοις τδ τών λελυίϊηκότων 
δέος, χαλ τδ προσδοκήσαι ταύτα παδείν, ών είβιν 

patilur, etiamsi non paliatur, ei forla plua a aeipao 
punitur, qaant ab iis qui cruciatnri esseut. 

Satls ease exisiimare debemus, ei faciendi po-
taeiatem habemua. 

Satis iiiibi supplicii e*t advewi* eoe qai iiiju-
riam iaiulerint, si ulcisceudi poiestas fuerit* 

Ei saq>enujnero (1) laentioaeiu facio veuia dan-
da» ut quaj ad salutetn pudore affeeium euin qui 
iDJuriaui inlulerit , reducal, el melu Hberaiaa) ad 
amorem alliciat mealera qu» non proreua desipit. 

llulto esi meliua dolore exiguo compararc utiJi-
Calet maximas, qaani voluplaiea sequenJo iumuwe 
totius damiium iaferre. 

Boais praediti moribu» ad veniam dandam parati Q 
suni. 

Igaoscamna alienis in non peccaiie, ui ei ipai 
veniam impelremus. 

Na te fallai inanie et stuita cogilatio ut juale 
persequi crimine vacare 2 0 6 credas, al iojuriam 
legibua tradare puaiendum. 

Ui cuai raiiune vincere, sic ct bonesia vind di-
diciuaus. 

5. Chrgsotl. Quauto forltar fuerts, tanto «quius 
csl te irabacilliorem ferre. Non eniai sibi aolani 
foriis essedebet qui robore praditus est, ecd etiam 
aliia. (jiiod si dicis te fortera etse, ei illias iiobecil-
liiaicm couleainis, duplicem dabta pconam : naai 
unusquisque nosiruin da aaiate proximi eoliiriies 

πονθε, χάν μή πάθη, χα\ πλείω παρ* εαυτού τυ/Ιν, 
ή τών δρασόντων κολάζεται. 

Αύταρχες ήγείσθαι χρεών τήν τού «οιείν έξου
σίαν. 

Αυτάρκης μοι τιμωρία κατά τών άδικούντων 
τού αντιδρών εξουσία. 

Καί τδ συγγνώμον πολλάκις λέγω9 πρδς σωτηρίαν 
αίδοί κατείργον τδν άδιχήσχντα, χαλ μετάγον εί; 
φίλτρον έκ φόβου τήν άσφαλεστέραν έννοιαν. 

Πολλφ βέλτιον μιχρά λυπήσαντα μέγιστα ωφέ
λησα ι, ή τδ πρδς ήδονήν διώκοντα ζημιώσαι τώ κι-
φαλαίφ. 

•Ετοιμον τδ χαηστδν είς συγγ^ώ^ην. 

Συγχωρήσωμεν τά είς ημάς, ίνα χαλ αύτο\ τύχν-
μεν συγχωρήσεως. 

Μή σε Απατάτω μάταιος λογισμός, δτι τδ δικαίω; 
έπελθείν Ανεύθυνδν έστι, χαλ τδ παραδούναι τοί; 
νδμοις τδν άδικη σαντα. 

"Οσπερ σύν λόγψ νικ$νΦ ούτως καλ νικάσθαι κα
λώς μεμαθήκαμεν. 

"Οσωπερ άν Ισχυρότερος fjr, τοσούτφ δικαιότερος 
άν είης τδν άσθενέστερον διαβαστάξαι. Ού γάρ έαυ
τψ μόνον, άλλά χα\ έτέροις ίσχυρδν είναι χρή τδν 
Ισχύοντα. Εί δέ, λέγων Ισχύειν, τήν άσθένειαν τήν 
έχείνου περιοράς, διπλήν δώσεις δίκην. Τπεύθυνος 
γάρ έκαστος ημών τής τού πλησίον σωτηρίας έστί* 

csse jure debet ritaque non Unlam commoda ao&tra D διά τούτο ούχλ τά εαυτών σχοπείν μόνον, άλλά καί 
epeciare el parare juesi sumus, sed etiam proztmo-
rura, Preiio empli siuuus; qui aulem nog redemit, 
hoc pra?serip8il ad communem omniun uliiitaieia. 

Non aiiuplidier ad delioceruin modum adtiibanda 
cai objurgaiio, vel casiigauo: aed deUoqueMiuin 
consiUuin eiiam coa&ideranduai est: ne dumdiseu-
tatn coneuere vis, deteriorero «fficiag rupivram. 

DijQTicile esse arbiiror ui qui ftilurus esi aliorom 
reprebensor et casligator, animum suuin ab aada-
cia ei eaperbia longissime abducat, et verbis iau-
lum, nou vetberilxis agat. 

(1) Videntur bacc jungcnda pncccdcnii vcrsui. 

τά τών πέλα; έκελεύσθηρεν. Τιμής ήγοράσθημεν* δ 
δέ άγοράσας ημάς τούτο προσέταξεν έπλ τ | κοιν] 
πάντων λυσιτελεία. 

Ούχ απλώς πρδς τδ τών παραπτωμάτων μέτρον 
δεί τήν έπιτίμησιν έπάγειν, άλλά χαλ τής τών άμαρ-
τανόντων στοχάζεσθαι προαιρέσεως, μή ποτε, τδ 
διε^ωγδς /5 άψα ι βουλεμένος, χείρον τδ σχίσμα 
ποίησης. 

Δεινον οίμαι τδν μέλλοντα έλεγκτικδν είνα:, θρχ> 
σύτητος μάλιστα καλ άπονοίας πο^ωτάτω τήν εαυ
τού ψυχήν απάγει ν, καί τδ δραστήριον έν ττ) <?ύσ£ΐ 
τών βημάτων, κα\ μή τών πραγμάτων έπιδ.ίκ. ·υ-
σθαι μόνον. 
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Πιστός εύ μάλα δ μετ' επιστήμης έλεγχος · δτε Α Cltment. Fideiis maxiiuc, qua* scfcnlia adhibita, 

καλ τελειότατη άπόδειξις ευρίσκεται ή γνώσις τών 
κατεγνωσ μένων· 

Μείζον άγαθδν τδ έλεγχθήναι του έλεγξα ι νομίζω, 
οσιρ μείζον έστι τδ αύτδν απαλλαγή ναι κακού τού 
άλλον απάλλαξα ι. 

Καί τούς έπ\ ψεκτής αίτίας περιπεσόντας, σκυ-
Ορωπώ; νουθετών τις, ούκ άν έλέγξοι κατά λόγον 
κινούμενος· Τδ γάρ λέγειν, Διατί ήμάρτανες; βαρύ 
μάλλον έστιν, ή πόνων κουφ(-αι* μέγα δύναται κυ
ρίως κα\ ο*»ς δεί προσαγόμένος έλεγχος. 

Συγγνώμη μετάνοια ν πέφυκε γεννών. 
Γίνου τοίς πάσιν, ώς σύ [f. σολ] θέλεις τούς πάν

τας· 
Τήν συγχώρησιν τών αμαρτημάτων ημών έν τ} Β 

συγχωρήσει τ °ύ πλησίον εύρίσκομεν* καλ τδ έλεος 
τού Κυρίου έν τΐ) ελεημοσύνη τού πλησίον έγκέ-
κρυπται. Διά τοΰτο ό Κύριος έλεγεν ι "Αφετε, καλ 
άφεθήσεται ύμίν,* έν τψ θελήματι υμών λοιπόν έστιν 
ή σωτηρία υμών· 

ΑΟΓΟΣ NCp. 
Περϊ τώτ //ή άφιέττωτ, άΛΛα μτησιχαχούττωτ. 

Όοο\ μνησίκακων είς θάνατον· 
ι 

Κ ρύπτων έχθρα ν, συ ν (στ η σι δόλον· 
*Ος μισεί κρύπτειν αδίκημα, διίστησι φίλους καλ 

οικείους. 
Έμνησικάκησαν κα\ έξεόικησαν δίκην. Διά τούτο 

flt repreliensio, quando perieclissima demonslra-
tio esl, condemnatatnm reruai cognilio. 

Methodii. Majus bonum esse judico reprebensio-
nem ferre quana reprehendere, qaanto majus etiam 
est leipsum liberari malo quam liberare aiium. 

Nec quisquam leirice moaeas, eos qui in τίΐιι-
perationo dignani rem ipciderini, coarguerido 
oratioaecoinmola utalur: nam dicere,€ur peccasli? 
gravius; eal el scverius, qaam laboribus levan». 
ftlulium aulem valet propric ct ut dccet adbibiia 
reprehensio. 

Philonis. Vema poenitenliam generat. 
Evagrii. Talem le praesia omnibus , qaales libi 

omnes ease vis. 
Maximi. Vcniam ei eondonationem peccaiorum 

noslrorum in eondonalioae proiiral invenimus. 
Et misericordia Doaiini ki iniscricordia quae im-
periliur proximo abscondita esl. Qiiauiobrem Do-
mtnus dicebal: « Reniiuite, et reinliteiur vobis, » 
iit voluntalo veslra relinquilur jsalus vc»tra. 

SERMO LVI \al. LXXV}. 
De iis qui non rtmiilunt, al injuriat meminermnt. 
Prov. xxvi. Yiie lornm qni injuriam meroine-

ranl ad uiarteai ferunt. 
lairoiciliam celana, dolam macbinaiur. 
Qui odii occuliare injuriam [acceptam], amicos 

2 0 7 e t fai&iliaree disaociat. 
Ezech. xxxv. lnjuiias meminerunl el ulti sunt, 

τάδε λέγει Κύριος* Έκτενώ τήν χείρα μου επί ^ quainobrem haec dicii Dominus; Extcndam manam 
τήν Ίδουμαίαν, καλ εξολοθρεύσω ές αυτής άνθρω
πον, καλ θήσομαι αυτήν έρημον. 

Ό έκδικών παρά Κυρίου εύρήσει έκδίκησιν, κα\ 
τάς αμαρτίας αυτού διατηρώ ν διατηρήσει· 

"Ανθρωπος άνθρώπψ διατηρεί όργήν, καλ παρά 
Κυρίου ζητεί ία σιν* έπ' Ανθρωπον δμοιον αυτού ούκ 
έχει έλεος, χαλ περι αμαρτιών αυτού δείται. Αύτδς 
σαρξ ών διατηρεί μήνιν, καί τίς έξιλάσεται τάς 
αμαρτίας αύτου ; Μνήσθητι τά έσχατα σου, καλ 
παύσαι έχθραίνων. Μνήσθητι εντολών, και μή μη
ν ίσης τψ πλησίον σου* διαθήκην Υψίστου, καί «αρ-
ιοης Αγνοιαν. 

'Εάν μή άφήτε τοίς άνθρώποις τά παραπτώματα 

incacu adversus Idumaeam, et extermfuabo ex ea bo-
minein eamque vaslabo. 

Sirach xxvm. Qui se ulctscilur, eum Domitiu* 
ulcisceiur, ejusque peccata seduio obsenrabit. 

Ibid. Homo bomini irascitur, ei a Doinino sanari 
qaseril: bomini eui stinill misericordiam non Im-
pertit, eipro peccalis suis precalur; ipse caro cum 
sit, iracundiam relinel, et quie pro peccalts illius 
exorabil t Fac eorum qiia? adexlremum tibi eventura 
suat, uiemineris ; et desine inimicitias gerere. 
Recordare praecepia, proximo autem ne succeneaaa. 
Perpeade paciuiu Ahissiini, et parce insciriae. 

Mattk. vi . Si non remiserkis liominibus delicla 
αυτών, ουδέ δ Πατήρ υμών δ ουράνιος- αφήσει τά ^ ipaoruai, nec Pater cceteetis remittet vobis pee-
παραπτώματα υμών. 

E i αλλήλους δάχνετε καλ κατεσθίετε, βλέπετε μή 
δπ' αλλήλων άναλωθήτε. 

Πολλάκις οί τψ πάθει τής μνησικακίας κρατού
μενοι είς προύπτον κακδν εαυτούς έμύάλλουσι τ|) 
πρδς τήν άμυναν σπουδή τού καθ' έαυτοΰς άμε>οΰν-
τες. Οίονελ γάρ οίστρψ τή μνήμη τών λελυπηχότων 
τηκόμενοι, σφύζοντος αυτών του θυμού καλ πηδών-
τος, ού πρότερον άπολήγουσι, πρίν ή τι κακδν δού
ναι τψ παροξύναντι, εί που καί προσλαβείν εάν 

Οίδαμεν δϊίχαλεπόν έστ·, προσφάτου τή; αδικίας 
ούσης, καί τού θυμού ζέοντος ίτι, παραδε/Οήναι 
τους λογισμούς. Τυφλδν γάρ δ θυμός καί ή λύπη, 

cala veaira. 
/ Cor. 'ιιι. Si alii alioa mordeiis el devoraus, 

videle ne alii ab aliie conflciamini. 
Ba$iliu Sepe qoi hoc morbo lenetilnr, ut inju-

rias recotxieiitur, in maaifesium et certam malum 
se cotijiciunl, ulcisccndi cupidilalc impulsi, ao sui 
omnino obltli; Etenim quasi oe&iro, mcmoria eo-
rum qni moleslia affeccriat, tabescunt, et baliieate 
ac saltenie corum ira, non prias desistnnl quam 
maU aliquid ei qui ipsos trrkaril, dederint, sicu-
bi forie in cum indderint. 

Theologi. Scinius diilicile esse recenti adbtic injuria 
ctira fcrvenle rccipere raiionis consilia, Casca caim 
ira est et dolor, cl maxime si jusia fuerit indigua-



U47 ΑΝΤΟΝΙΙ 
lionis causa. Sed ηοη idcirco eliam nosipsi injuiia J 
niliciemus, nec cum qui injuriam fecil tantuin o.Io-
riinus, quaulum nubis non cxpedil; ncc nostram 
erga Oeuin libertaiein amitiamn», iuimici exsisien-
les eorum qui iujuriam feccriut, et supra moduui 
indignanles. 

Peccaia oueervamus, non ut lugcamns, sed ui 
cxprobremus : nec ut sanemus, sed ut pralcrea 
Yulnercmus : cl proximorum vulncra pro nostro-
rum nuilorum excusatione babemus. 

ifCqtae viiiosum esl obeequium iinmoderatum, ct 
condemnaiio orani venia semola : illud eniro toias 
laxat babenas, ba>c acerbhale praefocat. 

S. Ckrytott. Quid poieU e&se injuriarum recor.V 
lione deierius, qua3 humanilalem Doinini ριοιη-
plain rcvocat et amolilur ? 

Cum memoria repclimus quae a conservis passi 
sumus, et quae dcinceps 2 0 8 sequunliir (1)· 

Mulii sunt pccudibus ipsis dclcriores, qui ne sa-
lutarc quidem dignaniur priorcs, proximutn exi-
slimanies se conttinielia afHci el coiiteiuni, si vnl 
lenuem quamdam impertianl saluiationem. Sod 
quidesse potesl istaslullitia ridiculum magis? Tu-.n 
eniro contumelia alficeris, (um ignominia noiaris, 
ο liomo, cum prior te luns proximus alloquilnr. 

Non reconciliari ei qui molesiiam exbibuerit, 
nmi tam est illum ulcisci, quam cuntuinelia Douui 
aflicere qui banc legem pnescripsit. 

SERMO LVII [al. XLIII]. 
De gratis el beneficia agnotcentibus. 

Psal. cxv. Quid reuibuam Domino pro omaibus 
quas mibi largiltis esi? 

Psal. cxxxvi. Si obliviscar lui, Jerusalem, in obli-
vionem venial dextra mea, aggluiinetur lingua mca 
gutluri meo. 

Salomon. Prudenli<e est agnocere cui debeatur 
gralia. 

Eccli. xxix. Qui gratiam refert in futimnn pro-
aptcit, ac in tempore miserise sus invcniel quo sta-
bilialar. 

Gratia boininis lanquam pupilla oculi obser-
vanda. 

Luc. XVII. llnas aulem de leprosis cunividissei 
secsse sanalm», ctim magna voce reversus esi, 
Deum laude celebrans, el cecidit in faciem suani 
ad pcdas Jcsu, graiias illi agcns : is autei» crai 
Samaritanus. 

Jl The&s. ν. Iιι omni re gralias agiie : boc etiim 
Deus reqniril a vobis, qui Cln isiuui Jesum agno-
sciliu. 

% II Tim. n. Impertialur Dominus niisericordiani 
Onesipbori fainilia», quia sxpe mc rccreavil et 
refecit, nec catena: ineaa eum pudtiit: sed cuin 
Romam venisset, summa diligcmia me qusesivil, 
ct Invenit : faxit Dominus, ui illo dic misericor-
diain consequatur. 
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, καλ μάλιστα δταν τδ δικαίω; αγανακτεί/ napj' 
άλλά μή διά τοΰτο καί ήμά; αύτου ς άδικη σωμεν, 
μηδέ τοσούτον τδν ήδικηκότα μισήσωμεν, δσον ήμίν 
ού συμφέρει* μηδέ τήν παρ^ησίαν τήν πρδ; θε>,ν 
άποβάλωμεν, έχθρολ τοί; ήδικηκόσι φανέντες, xal 
υπέρ τδ μέτρον άγανχκτούντες. 

Τη ρου μεν τάς αμαρτίας, ούχ ίνα πενθήσωμεν, 
άλλ1 ίνα δνειδίσωμεν ούδ' ίνα θεραπεύσωμεν, άλλ* 
ίνα προσπλήξωμεν · καλ άπολογίαν έχομεν τών ημε
τέρων κακών τά τών πλησίον τραύματα. 

Όμοίως γάρ έστι κακδν κα\ άρεσ:ς άσωφρο\ι-
στος, καλ κατάγνωσις ασυγχώρητος · ή μέν ολην 
έφιεϊσα τήν ήνίαν, ή δέ τψ σφοδρψ καταγχουσα. 

Τί άν γένοιτο μνησικακίας χείρον, δταν φιλαν-
Ορωπίαν έξενεχΟείσαν άνακαλήται Δεσπότου; 

"Οταν Ιννοήσωμεν άπερ έπάθομεν παρά τών σνν-
δούλοιν, καλ τά έξης. 

Πολλοί βοσκημάτων διακείμενοι χείίους ούίέ 
τ:ροσειπ»ίν ανέχονται τψ πλησίον πρδτερον, νομί-
ζοντβς Οβρίζεσθαι και έλαττούσΟαι, εί ψιλής τίνος 
μεταδοίεν προσρήσεως. Καλ τί ταύτης καταγελαστό-
τερον γένοιτο τή; άνοίας ; Τότε γάρ ύβρίσΟης, τότε 
ήτιμάσΟης, άνθρωπε, δταν δ πλησίον σοι πρότερον 
προσείτη. 

Τδ μή καταλλάττεσΟαι τψ λελυπηκότι ούκ έχεί
νον έστιν αμυνομένου τοσούτον, δσον τδν θϊον υβρί
ζοντος τδν ταύτα νομοθέτησαντα. 

ΑΟΓΟΣ ΝΖ'. 
Περϊ εύχαριστούντων καϊ ενγνωμονούντιον. 
Τί ανταποδώσω τψ Κυρίψ περι πάντων ών άντ-

απέδωκέ μοι; 
Έάν έπιλάθωμαί σου , Ιερουσαλήμ, έπιληιθείη 

ή δεξιά μου, κολληθείη ή γλωσσά μου τώ λάρυγγί 
μου· 

Φρονήσεως κα\ τδ είδέναι τίνος ή χάρις.· 

Ό άνταποδιδούς χάριτας μέμνηται είς τά μετά 
ταύτα, κα\ έν καιρώ πτώσεως αύτοΰ εύρήσει στή
ριγμα. 

Χάριν άνθρωπου ώς κόρην οφθαλμού συντήρη-
σον. 

ΕΤς δέ έκ τών λεπρών ίδών δτι ίάθη, ύπέστρφ 
μετά φωνής μεγάλης δοξάζων τδν θεον, κα\ έπεσεν 
έπ\ πρόσωπον παρά τούς πόδας τού "Ιησού, ευχάρι
στων αύτψ. Καλ αύτδς ήν Σαμαρείτης. 

Έν παντί ευχαριστείτε* τοΰτο γάρ θέλημα θ;ού 
έν Χριστψ Ιησού είς υμάς. 

Δψη ό Κύρ.ος έλεος τψ Όνησιφόρου οίχφ, &·ΐ 
πολλάκις με άνέψυξε, και τήν άλυσίν μου ούκέπΐ}-
σχύνθη * άλλά γενόμενος έν Ρώμη, σπουδαιοτ̂ ρως 
ανεζήτησε με, καλ ευρε * δψη αύτψ δ Κύριος εύρ*ίν 
έλεος παρά Κυρίου έν εκείνη τ ζ ήμερα. 

(1) Vidc supra in scrnione 54, mox posl ciialum Basilium. 
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Πρέπουσα δοξολογία; ύπόθεσις ή τών ευεργετη

μάτων διήγησις, 
Τοϊ^ εύεργέταις εκουσίως πάσαν εύνοιαν άποπλη· 

ρώμεν. 
Άποδώσομ^ν τοίνυν σΰν τόκψ τδ χρέος, άν άρα 

τοσούτον ε υ πόρο υ ντε ς φανώμεν. 
Επειδή δσον δφείλομεν είς εύχαριστίαν υμών εί

πείν ουκ ίσχύομεν, λέγομεν δσον δυνάμεθα. 

Ουδέν ούτως εύάγωγον εις εύνοια ν, ώς ή τών ευερ
γετημάτων ευφημία. 

PARS II. SERMO L V I U . 11Γ>0 
Α 5. Basilii. Beneflciorum acceptoram comroemo 

raiio honesta est laudandi occasio. 
Bene metitis ultro dcbemus omnem benevolen-

tiam praestare. 
Theotogi. Reddamus igitur cum fenore debitam, 

si modo lanta copia abundare videamur. 
S. Clmjsost. Quando quantum debemiia ad gra-

liam vobisrererenlam dicere non valemus, dicimus 
quantum possumus. 

Philonis. Niliil tam valel ad benevolemiam con -
ciliandara quara bcneficiorum dcpraedicatio ac-
ccplorum. 

SERMO LVIll[fl/. XLIY]. 

g De ingratis et beneficia non agnoscentibus. 

P$al. xxxiv. 209 P r o 1 ) 0 1 , 1 8 m i l i l r e ( i , , i * 
dertmt. 

Calumniabanlur me, cum diligerem eos. Ego a«-
tetn precabar et mala pro bonis mihi posuerunt, ot 
odium pro dileciione mea. 

Prov. xru. Qui mala pro bonis reddit, ex ejus 
familia mala non movebuntur. 

Otece \\\. Yae illis, quta resilieruni a me; infelices 
stini, quia impii in me fuerunt. Ego enim redeme-
ram eos, ipsi vero oblocuti sunl niihi falso. 

lsa. ι. Audi,coeIum; auribus percipe, terra. qu.a 
Dominus loquitur : Fiuos procreavi et evcxi, ipsi 
verojmc rejecerunl. Agnoscii bos possessorem S U U J T J , 

φάτνην του κυρίου αύτου · Ισραήλ δέ μέ ούκ ^ et asinus prasepe dowiffi sui ; Israel aulem ι»β 
), καί i λαός μου ού συνήκεν. non agnoscit, et populus meus non inlellexil. 

ΑΟΓΟΣ NIT. 

Uspl άγτωμοτσύττωτ χαϊ άχοφιστούττωτ. 

Άνταπεδίδοσάν μοι πονηρά άντί αγαθών. 

*Αντ\ τού αγαπάν με ένδιέβαλλόν με * έγώ δέ 
προσηυχόμην, και έθεντο κατ'έ μου κακά άντλ αγα
θών, καλ μίσος άντί τής άγαπήσεώς μου. 

•Ος άποδίδωσι κακά άντλ αγαθών, ού κινηθήσεται 
κακά έκ τού οίκου αυτού. 

Ούαλ αύτοίς, δτι άπεπήδησαν άπ' έμού· δείλαιοί 
είσιν, οτι ήσέβησαν είς έμέ. Έγώ γάρ έλυτρωσά-
μην αυτούς, αύτολ δέ κατελάλησαν κατ* έμού ψευδή. 

"Ακουε, ουρανέ, κα\ ένοπίζου , γή, οτι Κύριος 
έλάλησεν · ι Πους έγέννησα κα\ ύψωσα, αύτολ δέ 
μέ ήΟέτησαν. "Εγνω βούς τδν κτησάμενον, κα\ δνος 

έγνω 
Αχάριστου έλπ\ς ώς χειμέριος πάχνη τακήσεται, 

καλ £υήσεται ώς ύδωρ άχρηστον. 
Αχάριστος έν διανοία εγκαταλείψει 0υσάμενον. 

Εβνιεϊς καλ ποτιείς άχάριστον, καλ πρδς έπι τού
τοις μικρά άκούση* διπλάσια γάρ κακά εύρήσ*ι 
σοι Αν πάσιν άγαθοϊς, οΓς έάν ποιξς αύτψ. 

Δεινδν τδν εύεργετηθέντα, καί ταίς μεγίσταις 
υπόχρεων χάρισι, πρδς τψ άχαρίστψ, έτι καλ 
ύβρεως καλ ατιμίας κατάρξαι * δεινον μέν, άλλά τψ 
ποιούντι μείζον έστι κακδν, ή τψ πάσχοντι. 

Αί αχάριστοι ψυχαΐ έν τή αλλοτριώσει τών αγα
θών τής παρελθούσης χάριτος έπαισθάνεσθαι πε-
φύκασιν. "Οτε γάρ άπέλαυον τών χρηστότερων, ού-
δεμίαν χάριν τψ δεδωκότι γινώσκοντες, μετά τήν 
στέρησιν τδ παρελθόν μακαρίζουσιν. 

Υπερβολή τούτο γε άγνωμοσύνης, τήν φιλανθρω-
πίαν τού ευεργέτου άφορμήν αχαριστίας ποιείσθαι. 

Τδ τών δυσάρεστου μένων πάσχουσιν οί πολλοί, τδ 
μέν παρδν άτιμάζοντες, τών δέ απόντων επιθυμούν
τες. Ού γάρ τους υποδεεστέρους αυτών άπαριΟμού-
μενοι τήν ύπέρών Ιχουσιν εύχαριστίαν άποπληροΰσι 
τψ Δεσπότη, άλλά τ|) προς τδ ύπερέχον συγκρίσει 

Sap. χνι. Ingrali spes ul bibcrna pruina lique-
seet, et dcfluol ut inuiilis aqua. 

Siracli xix. Ingrala mens deserct eum a quoali-
quando fueril liberaia. 

Ibid. Ilospitio ci polu excipies ingratum, et in-
supcr acerba audics. Duplicia cuin; mala com-
parabis libt pro omnibus bonis qux in em» conlu-
leris. 

S. Basilii. Indigna res, eum qui sil beneflcio 
affecius, vel maximis oppigncratoruai remissioni-
bus et condonatiouibus, praeterquam quod ingralua 
sit, eliaro injuria ei ignoniinia lacessere; indignum 
quidem id est, sed facienli niajori cst damno, quam 

D patieuii. 
Ingrati animi in alieuaiione bonorum praeterttam 

graliam scniire consueverunt. Gum enim accepe-
rinl a liberaboribus, nullam largienli habenl gra-
liam, privali aulem praeierila beata praedicant. 

Admiranda illa quidem ingratiludo cst, quae bene 
merenlis benevolentiam ingratitudinis occasionem 
facil. 

Permulti sunt murosis boniiuibus simileSj id 
quod adesl contemnentcs, el qux absuot re iuiren-
lcs. No η enim iudigenliores ipsis enumcrando, pro 
iis qux possidcnl gralias agunl Dornino ; sed com-
paraulcs sua cuin cxccllcnlissiiiib, cl quaulum 
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vincanfor cogiiante», quaai propriis careanl, quod /k οσον άπολιμπάνον:αι λογισμένοι, ώς οικείο»·/ στε-
aliena ηοη babcant, cracjanlur el qitarunlur, 

5. Chrysott. Multos bominum vidcre licet bcne* 
Jkiie atceptia mancipiorum ritu do sa bene roerito* 
contcmnere, * i adveraaa illos sapercilia coaira~ 
bere. 

Vitium maximuiu ingratituda mihi vidclur, iiu 
dignum profecto et perquam indignuin vitiutn. Natn 
Laucficio aliquoafleeium non velle rependare, si non 
licet aliier, at saHem gralias vcrbis agendo, aut 
omnino 210 stulit et beoeflcia non seaiienlis, aui 
ingrati lioininis est. 

Hic dcesl Serrao LIX, qui iaseribkur : De consuttore ei illit qnl comilium *i reptteh$nsia»enem admih 
tunl, et quod intelligere oporleat quali» sil con$ultor. 

SEHMO LX [al. XXXI]. Β ΑΟΓΟΪ Ξ'. 

ρούμβνοι τών έτέροις προσόντων, ούτως άνιών:αι, 
καλ καταμέμφονται, 

'Ορώμεν πολλούς τών ανθρώπων, μετά τας ευερ
γεσίας, κα-θάπερ άνδραπόδων ούτως ύπερορώντας 
τών εύεργετησάντων, καλ τάς δφρΰς άνασπώντων 
κατ" αυτών. 

Αεινδν μοι ή αχαριστία καταφαίνεται, δεινών, χα\ 
πάνδεινον. Παθόντα γάρ τι καλδν μή άμείβχσΟιι 
πειράσθαι, ει καλ μή άλλοις δυνατδν, ευχαριστία ς 
γούν ταίς διά λόγων, ή άνοήτου παντελώς καλ ϊνκ-
σθήτου τών ευεργεσιών, ή αγνώμονος» 

De iit qni contilium el rtprtkensioncm fW* 
admittunt. 

Snlomon. In aures ineipicntia uihiJ dicilo, ne 
qaando ser&tones luo* prudentiae plenos irrideal, 

Prov. xv. Malosne reprebeodlio, at i|)is odty 
ae eis. 

Reprebensio impio eat pro vibicibua. 
Qui odit raprsbenaionem et casUgalionem * in-

•ipiene esl. 
Qai roaloe docel, *ibi pariet dedecus. 
Qu\ caitigaiiones odere, lurpiier viiam finient. 
Imperitus nou aaiabil casiiganies ipsum. 
Amo$ v. Oderuni in porlis reprebendeuicm, e| 

aanclaai orationem aboininati sunt. 
Ooines rcprcbendenles iu ponis pro o0c»(Jiculo 6 

babebunl. 
Jerem. Locuitis suui tibi io deliclo luo, el re-

spondisli le noo audituruui. 
Ilaec faiur Domimis : Ecce ego poeui aate v$-

airum coaap ictuai viaro vilae el viaro morlis, 

Ecclu Hmprobus viHiperattOBem dectinare solcl. 
Vir consilio carens, navigium eei gubernaiore 

destitutum. 
Matih. X V I I I . Si peccarii fralcr luus, reprehcnde 

ipsum dum soli estis. Si te audieril, lucratub ea 
fialrem luum. 

5. Batitii. Qui non rcciplt sibi a fratre adbibi-
tam curaliunem, is secum ipsc dissidet. 

Theotogi. Oiaaie anima repudiana adraonitioiiea 
iiicurabilis eat. 

Anvce repreheinUni non eat exlra lermlnoa 
a.nicitiae ejtaiendus. 

iVt/t. Inanis est omnis oratio, qua3 ad corrigen-
dum adhibelur, si auditorum voluntas et aludium, 
ad deierius inclinans, consilio oo^lro advaraaiajr. 

Chryiost. Mulli sa?p$numero, neviderenlur alte-
rius egere consiiio, malueruut prodere ct amittere 
utililalem, quae a consilio profecla ftiisset, quam 
audiendo admoniliones errata corrigere, et igno-
rare quam discere maluerunt, ncscienlcs in di-

ΠερΙ f w (ΤνμίονΛήν καϊ εΛέγχονζ Αεχο-
μέτων. 

Ε!ς ώτα Αφρονος μηδέν λέγε, μή ποτε μυκτη-
ρίση τους συνετούς σου λόγους· 

Μή έλεγχε κακούς, Γνα μή μισήσωσί σε. 

(ιί έλεγχοι τ ψ ασεβεί μιυλωπας αΑτών. 
μισών έλεγχους άφρων* 

Ό παιδεύων κακούς λήψεταt έαυτψ άτιμίαν. 
(Η μισούντες έλεγχους τελευτήσουοπν αΖσχρως. 
Ούκ αγαπήσει απαίδευτος τούς ελέγχοντας αυτόν. 
Έμίσησαν έν πύλαις ελέγχοντα, κα\ λόγον fom 

έβδελύξαντο. 
Πάντας τούς ελέγχοντας έν πύλαι^ πρόσκομμα 

θήσουσιν. 
Έλάλησα πρδς σέ έν τη παραπτώσει σου, κα\ εΤ? 

πας, Ούκ άκούσομαι. 
Τάδε λέγει Κύριος. Ίδού έγώ δέδωκα πρδ προσ

ώπου υμών τήν όδδν τής ζωής χα\ τήν όδδν τοΰ 
θάνατον. 

"Ανθρωπος άμαρτωλδς έχχλινεί έλεγμόν. 
Άσύμβουλος άνήρ πλοΐόν έστιν Ακυβέρνητοι 

"Εάν άμάρτη δ αδελφός σου, Ιλεγξον αύτδν μετα
ξύ σού κα\ αυτού μόνου. Έάν σου άκούση,έκέρδησας 
τδν άδελφόν σου. 

Ό μή καταδεχόμενος τήν παρά τού αδελφού Οε-
Ρ ραπείαν, προσαγομένην αύτψ, άσύμφωνός έστι καλ 

αύτδς έαυτψ. 
Τυχή πάσα Ανουθέτητος Αθεράπευτος. 

Ού δεί φιλικώς εγκαλούντα έξω τι τών τής φιλίας 
δρων ποιείν. 

Περισσδς πάς λόγος πρδς διόρθωσιν, δταν ή των 
Ακουόντων πρδς τδ χείρον άποχλίνασα σπουδή 
τοίς κατά^ συμβουλήν λεγομένοις έναντίως διά
κειται. 

Πολλοί πολλάκις υπέρ τού μή φαν ή ναι δε̂ μενοι 
συμβουλής τής παρ* έτερων είλοντο προ$ούναι τήν 
ώφέλειαν τήν άπ̂ > τής γνώμης, ή δεξάμενοι τήν 
παραίνεσιν, διορθώσαι τδ αμάρτημα * καί μάλίον 
άγνοείν, ή μαθείν κατεδέξανρ, ούκ είδότες δτι *ύ 
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τδ μαθείν έγκλημα, άλλα τδ άγνοείν κατηγορία · Α scemlo nullum esse crituen, sed in ignorando; nec 
ού τδ δι5άσκεσθαι, άλλά το έν άμαθία εΐναι, ού τδ 
έλέγχεσΟαι, άλλά τδ άμαρτάνειν αδιόρθωτα. "Εστι 
γάρ, Ιστι παρά άνθρώπω μικρψ και εύ τελεί εύρε-
θήναί τι τών δεόντων δ παρά τψ σοφψ καλ μεγάλφ 
πολλάκις ουχ εύρηται. 

Δαυίδ τή; τοΰ Ίωάβ παραλογισάμενος παραινέ-
σεως, προστίμω θείφ ύπέπεσεν. 

'Ροβοάμ, άπωσάμενος τήν βουλήν τών πρεσβυτέ
ρων, τδν λαδν αύτοΰ διεσκέΐασεν. 

Μείζον άγαθδν τδ έλεγχθηναι τοΰ έλέγξαι νομίζω, 
διψ μείζον έστι τδ αύτδν άπαλλαγήναι κακού τού 
άλλον απάλλαξα ι. 

Ούόενλ τών φαύλων έπιστάς έλεγχος δι* ηδονής 
έστι. 

Περισσδς υπέρ τού τά δέοντα ποιείν πάς δ λόγος, 
δταν ή τών άκουόντο>ν προς τδ χείρον Ομόνοια ή. 

ΑΟΓΟΣ ΕΑ\ 
Περί αίσχύτης Αγαθής. 

ΛαβόντεςΣήμ κα\ Ίάφεθ τδίμάτιον, έπέθεντο έπλ 
τά lio νώτα αυτών, καί έπορεύθησαν όπισΟοφανώς, 
καλ συνεκάλυψαν τήν γύ.μν«σιν τού πατ,^ς «ύτών, 
καλ τδ πρόσωπον αυτών όπισθογανώς, καί τήν γύ-
μνωσιν τού πατρδς αυτών ούκ είθον» 

"Εστιν αίσχύνη, έπάγουσα άμαρτίαν · παΐ έστιν 
αίσχύνη, δόξα κα\ χάρις. 

Ούκ εστί πάσαν αίσχύνην φυλάξασθαι καλόν. 

disrere, sed inscitia:n rciinerc; ncc rcprehondi et 
casiigari, sed pcccare ila ui corrigi nolis, vilio 
dari. Licel enim, 211 iicel vel apud homiutm 
infimum et abjrclissimum aliquid rccium quod-
que deceal invenire, quod apud sapieniem cl ma-
gnum sxpe non repeiilur. 

David, Joabi moiiitiotie contempla, multa?. sub-
jaeuil divinae. 

Roboam, consilio sentomm repudialo, populum 
tuum dissipavit. 

Meitiodii. Taniomajns bonum reprebendi, quam 
rcprebetidere arbttrnr, quanto tn^jiis est teipsura 

• tnalo liberari, quam aUerum libetare. 
Phdonis. Nemioi improborum casiigalio voluptaii 

Β est. 
Inanis est omnis ad boneslatem exhorlans oraiio, 

eum audientium animi ad delerius conspiraol. 
SERMO L X l [a/. XCI]. 

l)e pudure kone$io. 
Gen. x i . Scmus et Japbeius acceplam vesiem 

imposucruiit saper dorsa sua, etaversi accesseruni, 
ct nuditalem patrissai cootexerunl: avcrsi igilur 
cum esseat, nuditaleui pairis sui non videraal. 

SaJvmon. Esl pudor qui pcccatum odducit, esi qni 
gloiian) et graliam. 

Eccli. xxxu. NOJI esl houesiuai qucmvis pndoreiti 
cavore. 

Ύπδ βροντής κατασπεύδει αστραπή, καλ άπδ αί- C Ul a lonitru confestbn protlit fulgur, sfc a reic-
σχυντηρού προελεύσεται- χάρις. 

Αισχύνου άπδ πατρδ; καί μητρδς περλ πορνείας* 
καλ άπδ ηγουμένου και τυράννου περί ψεύδους · 
άπδ κριτού καί άρχοντος περλ πλημμελείας * άπδ 
κοινωνού καλ φίλου περί αδικίας * κα\ άπδ τόπου ού 
παροικείς, περί κλοπής · άπδ κατανοήσεως γυναι-
κδς ύπανδρου, καί άπδ περεεργείας παιδίσκης αυ
τής · άπδ φίλου περ\ λόγου όνειδισμοΰ, καλ άποκα-
λύψεως λόγοιν κρυφίων. Καλ έ ση αίσχυντηρδς άλη-
δινδς, καλ εύρίσκων χάριν έναντι παντδς άνθρωπου. 

Κακός δ' άκούων αίσχύνου, μή δυσγενής. 
Γένος γάρ είσιν οί πάλαι σεσηπότες. 
Γένει προάρχειν κρείσσον, ή λύειν γένος. 
Τδν αίσχυνόμενον άμαρτίαν δεί αίσχύνεσδαι, και ^ 

τδ τψ θεψ προσκρούε αϊ, κα\ τδ ποιήσαί τι τών ού 
δεόντων. 

•Εστιν Αρα καλ τούτο δεύτερον άγαθδν, τδ αίσχύ-
νεσΟαι. Τδ μίν γάρ άναμάρτητον θείας Α^τικρύς έστι 
χαλ μοίρας και φύσεως * τδ δέ έπλ τοίς ούχ εύ γινό
μενοι ς ερύθημα σωφροσύνης εμφαίνει χρώμα. 

ΛΟΓΟΣ ΕΒ'. 
Περί αίσχύτης πονηράς. 

Περλ τής ψυχής σου μή αίσχυνθζς. "Εστι γάρ 
αίσχύνη έπάγουσα άμαρτίαν κα\ έστιν αίσχύνη, 
δόξα και χάρις. Καλ μή λάβης πρόσωπον κατά ψυ
χ ή ς σου, καλ μή έντραπή} είς πτώσίν σου. 

Έστιν δτε τις χάριν αίσχύνης επαγγελλόμενος 
φίλω, έκτήσατο αύτδν έχθρδν δωρεάν. 

cundo bemkie preQciscelur gralia. 
Verecundare coram parcniibus de acoriatione, 

caram pnefecio et lyranno de mendacio, apud ju-
dicem ct magistralufli <le errato, apud eacium et 
aniiram de injuria : in toco abi babitaa de furio 
verendum est : in cogiialione, de muliere nupla, 
et a cttriosa ejus ancilla : ab amteo, de verbo ex-
probralionie, ei palefaflioae arcaaorum sarmonum, 
ei eria vere vercaadue, erisque graliosue apud 
omnes. 

Theologi. Malas si audis, verere, nwi ignobilis* 
Genus eunt qui pridcm jam pulruere. · 
Gonasinciperc, quam finireraelias est. 
5. Cltrysost. Verecundum oporlet peccalum vty 

1 rcri, Cl ne Deaai offend;rt, elne qnid lurpc adinHlat. 

Synesii. Esi igilur et boc secnHihiai bonura, vc-
reri; nam nunquam peccare palani, est divini cu-
jusdam faii et ualura?. Rubor aalem qtii ob nou 
rccle facla ianaecitar, leiDperaultie indicat colorem. 

SERMO LXIl [tiL XCll] . 
De verecundia improbanda. 

Eccli. De auima lua ne verearis ; cst enim pudor 
qni pectatum inducit, alier vero gloriam et gra-
liam. Ει ne accipias personam conlra 212 ani/nam 
tuara, nec venaris in ruinam luam. 

Esl qu\ pudoris gratiam aliqaando profesaus 
amico,paravit euro sibi inimicum gratis. 



11.5 ΑΝΤΟΝΙΙ MELISS.E 1155 

Νοη esl honeslum quanivis verecunuiam obscr- Α Olx έστι πασαν αίσχύνην φυλάζασΟαι καλόν. 
vare. 

Ira ci impudcnlia et puuendum quiddam est, si 
uxor tnarilo neccssaria prscbet. 

Mulieri improbac necessarium est obsignala esse 
omnia : cl ubi mantis mulia?, claudendutn est :cui-
cuinjue dederis numero ei poudere, el dalum et 
ac< epium otnnia perscribaniur. 

Esi qtii pudore perdat animam *uam et personse 
acceplione perdel eatn. 

Phitonis. Pu lorein aiunt plcrisqnc inuiilein csse. 
S E R M O L X I I I [«/. L X X X V J . 

De iii qui jurejurando frequenter utunlur : item non 
Ucere fruslra usurpnre ju*jurandum9 aut omnino 
jurare. ! 
Excd. \x. Nomen Domiui X)c\ lui ne in vano 

usurpato; non citim puruai existimabil Domious 
euin qui nomcu ipsius in vano usurparit. 

Levit. xxi. Noincn meum ne juraie in rc iniqua, 
nec prufanale noaien Doniini Dci vestri.j 

Jurijuraiuio ne assitefacito es tiium, et sancii no-
minalioni non assuescas. 

Eccli. xxlii. Qui iuulium juraf, iniquUate reple-
biiur, nec flagclium ab iilitis domo recedel. 

Matlk. v. Audisiis dicluui esse auliquis, non esse 
pejerandum, sed reddendum Uomino ju jurandum. 
Ego vero dico non jurandum otmiino : ncque per 
coelum, quod thronus cst Dei : ncque pcr lerram, 
quod est scabellum pedum ejus; sed ncc per ca-

ΌργήκαΙ Αναίδεια κα*: αισχύνη πονηρά, έάν γυ-
νή έπιχορηγή τφ άνβρι αύτζς. 

Έπί γυναικλ πονηρή καλδν σφραγίς · καί δπο« 
χείρες πολλαι, κλείσον · φ έάν τ.αραδψς έν άριθμψ 
κα\ σχαθμψ, κα\ δόσις κα\ λήψις, πάντα έν γραφξ. 

"Εστιν άπολλύων τήν ψυχήν αύτου δι* αίσχυνην, 
κα\ άπδ λήψεως προσώπου άπολεί αυτήν. 

Τήν αιδώ φασι μή λυσιτελή σα ι τοίς πολλοίς. 
ΛΟΓΟΣ ΞΓ'. 

Περϊ τών τον ς δρκου ς στεργόνζων, καί δτι ου 
χρή μάζαιον Λαμδάνειν δρκον, i j ΰΑως d/ι-

^ νύειν. 
ϋύ λήψει τδ δνομα Κυρίου τού θεού σου έπλ μα· 

ταίφ· ού γάρ μή καθαρίσει Κύριος τδν λαμβάνοντα 
τδ δνομα αυτού έ~Λ ματαίφ. 

Ο^κ όμείσΟε τφ όνόματί μου έπ' άδίκφ, χζ\ 
ού βεβηλώσετε τδ δνομα Κυρίου τού θεού υμών. 

"Ορκω μή έΟίσης τδ στόμα σου, καλ ονομασία του 
αγίου μή συνεθισΟής. 

Άνήρ πολύορκος πλησθήσεται ανομίας, καλ ούχ 
άποστήσεται άπδ τοΰ οίκου αύτο J μάστιξ. 

Ηχούσατε οτι έ(&$έΟη τοις άρχαίοις,Ούκ έπιορκή-
σεις, αποδώσεις δέ Κυρίφ τους όρκους σου. Έγώ ίε 
λέγω ύμίν, μή όμόσαι δλω:, μήτε έν τώ οϋρανω,δτι 
θρόνος έστι τού θεού, μήτε έν τ ή γζ, δτι ύποπόδιόν 
έστι τών πο5ών αυτού, μήτε έν τή κεφαλή σου όμό-

pal luum juravcris, quia noa poies capilium nnum C σης, δτι ού δύνασαι μίαν τρίχα λευκήν ή μέλαιναν 
candidum aul alrum facerc. Sed sil sermo vesier, 
eliam, etiam, el non, non :quod eniro praeter lia*c 
adjicilur, ex malo cst. 

Jac. v. Anie omnia, Cratres mei,nolite jurare, ne-
quc pcr coelam, nerjue per lerram, nec ullo aiio 
modo juratote. Sed sit vestrmn, etiani, etiam, et 
iion, iton. 

Theologi, Lex ait: Non pejcrabis : tu vero ne ab 
inilio quidem juraio, neque per rem minimam ne-
que per maximam, quod jusjuraadum perjurium 
parit. 

S. Chryfost. Jusjuranduai omnis conlrovcrsic i i -
nisest a I confirinaiiunein. 

S. Cregor. Nyssuii. Jurameiuum cst oralio r.on- ^ 
iirmans per se veriiaiem. 

PJiilonis. Jusjnrandum est lestiiicatio Dei dc re 
coiilroversa. 

Jusjurandum ila fugilo, ut ne sanclc 213 ^ 1 1 ' -

dcm jures 
Socraiis. Bonos viros decot, ut eos mores afferre 

videanlur qui sint jurejurando firmiores. 
Jusjuraiiduni oblatum duabas de causis suscipilo, 

aui lc a crimiue absolvens, aul amicoi ex magnis 
periculis liberaus. 

Pecuniai causa ncquidquam Dcum jurarie, nc si 
sanclc quideai jtiraiurus sis ; aliis enim pejerarc, 
aliis avarus esse videberis. 

Eusebii. Multi solem monere aiios, ut sancie 
jurent; cgo vero ne ab inilio quidcm facilo jurarc 
licitum csse <:enseo. 

ποιήσαι. "Εστω δε δ λόγος υμών να', ναλ, κα\ού, oD. 
Τδ γάρ περιοσδν τούτων έκ τοΰ πονηρού έστιν. 

Πρδ πάντων, αδελφοί μου, μή Ομνύετε, μήτε τίν 
ούρανδν, μήτε τήν γήν, μήτε άλλον τινά ορκον. Ίΐιω 
δέ υμών τδ να% ναΐ, κα\ τδ ού, ού. 

Ό νόμο; φησ\, Ούκ έπιορκήσεις;συ δέ ούδε δμ$ 
τήν αρχήν, ού μικρδν, ού μείζον, ώς τού δρκου τή; 
έπιορκίαν τίκτοντος. 

Πάσης άντιλογίας πέρας β ίς βεβαιωσιν ό όρκος. 

"Ορκος έστί λόγος πιστούμενος δι' εαυτού τήν 
άλήθειαν. 

Όρκος έστλ μαρτυρία θεού περί πράγματος αμ
φισβητουμένου. 

Όρκον περίφευγε, κα\ δικαίως όμνύειν. 

Δεί γάρ τούς άγαμους άνδρας τρόπον δρκου πιστό
τερο ν φαίνεσθαι παρεχόμενους. 

"Ορκον έπαχτδν προσδέχου διά δύο προφάσεις, ή 
σεαυτδν αιτίας απολύω ν, ή φίλους έκ μεγάλων κίν
δυνων διασώζω ν. 

"Ενεκα χρημάτων μηδαμώς θεδν όμόσης, μηΓ άν 
εύορκείν μέλλης. Δήξεις γάρ τοΐς μέν έπιορκείν, τοίς 
δέ φιλοχρημάτως έχειν. 

01 πολλο\ τοίς άνθρώποις τους [/". τδ| εϋρκους 
εΤναι παραινούσιν έγώ δέ κα\ τήν αρχήν μηδ* εύ-
πετώς όμνύναι δσιον αποφαίνομαι. 
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f X " v . oporiei. 
ΛΟΓΟΣ 2Λ' SEKMO LXIV [«/. LXXXVIl]. 

Περϊ χοΛυόρχωτ, χαϊ τών τους δρχους απαιτούν- Oe tnultum jurantibus et jusjurandum exigenlibus. 
των. 

Έάν ψυχή άμάρτη καί άκούση φωνήν δρκισμοΰ, 
κα\ ούτος μάοτυς ή έώρακεν, ή σύνοιδεν, έάν μή 
άναγγεί/η, λήψεται τήν άμαρτίαν αύτου. 

Έάν δ^κου προτεθέντος άκούσαντες μή άναγγεί-
λωσι, φοβηθέντες, ή αίσχυνΟέντϊς άνθρωπου;, ύπε-
σκελίσΟησαν. 

Τάδε λέγει Κύριος· Ζω έγώ, έάν μή τήν διαθή-
κην μου ήν παρέβη, κα\ τήν δρκωμοσίαν μου ήν ήτί-
μωσε, δώσω αυτά είς κεφαλήν αυτού· κα\ έκπετάσω 
έπ1 

Levit.v. Si aiiima pcccarii el vocom jurisjtirandi 
andierir, et liic leslis vel vidit, vcl conscius est, 
nisi eaunliarii, asriseet sibi pcccaium iliins. 

Salomon. Si qui jusjurandum additum audicrint, 
ncc euunliiverint, qtiod bomines aul meiuerent, 
aul reverercnlur, fraiidcm admisemnt. 

Zachar. xvn. Ilxc dicii Dominus : Vivo ego nisi 
testameulum meum qnod violavit, e( jusjurandum 
roeum qaod dedecore aflecii, dedero in caput ejns. 

αύτδν τδδίκτυδν μου,καΐ άλώσεταιέντ^ περιοχή ΰ

 e l «lendam rete tncuin iu eum, capielnrque III 

Αδίκως ώμοσαν έν δόλω καταφρονήσαντες δσιό-
τητος. Ού γάρ ημών δμνυμένων δύναμις, άλλ' ή τών 
άμαρτανόντων δίκη έπεξέρχεται άελ τήν τών αδίκων 
παράβασιν, 

Ώσπερ ο!κέ:ης εξεταζόμενος συνεχώς άπδ μά
στιγος ούκ έλαττωθήσεται, ούτως δ ομνύων καλ 
ονομάζων διαπαντδς άπδ αμαρτίας ού μή καθαρι-
σθή. 

Άνήρ πολύορκος πλησθήσεται ανομίας, καλ ούκ 
άποστήσεται έκ τού οΓκου αύτοΰ μάστιξ. 

Π ιστού μένος τδ ψεύδος διά τον δρκον, κακδν παρ-
εμπόρευμα τής απανθρωπιάς τήν έπιορκίαν προσ

κτάται. 
Ούχ ούτως σφάζει ξίφος, ώς δρκου φύσις* ούχ ού- C 

τως αναιρεί μάχαιρα, ώς δρκου πληγή. Ό όμόσα-, 
παν δόξη ζήν,ήδη τέθνηκε, καλ τήν πληγήν έδέξα«>· 
καλ ώσπερ δ τδ σπαρτίον λαβών, κα\ πρ\ν ή τήν 
π^λιν έξελθείν, καλ δήμιον ίδείν έφιστάμενον, τέθνη-
κεν άμα τφ τάς θύρας έξελθείν τοΰ δικαστηρίου, 
ούτω καλ ό όμόσας έπ\ ψεύδει, κάν ζή, τέθνηκε ν. 

Έκ πολυορκίας ψευδορκία φύεται. 

Φασί τίνες τδ εύορκείν ούκ άπόβλητον * άλλ1 ήδη 
δ γε όμνύς είς απιστία ν υπονοείται. 

Μαρτυρία βεού έστι περ\ πραγμάτων άμφισβη 

muniliouc sua. 
Sap. Iniqae dolosoquo juraverunl, sanctitale 

conlempla; noa euim juranlium poleslas, sed pec-
cantium supplicium pcrsoquitur scmper iuiquorum 
praevaricaiionem. 

Eccli.xxui. Ut servus semper vapulansflagellonon 
eaiendalur, sil jurans el appellans scmpcr a pcc-
cato uon repurgalur. 

Qui imiUum jurat intqttilale plenus esse solct, 
nec ab illius domo discedet flageMum. 

Confirmans mendarium junjurando exiliosa a 
inhumanilalis mercem, videiicel perjurium, com-
parai. 

S. Chrysott. Noa lam interficil ensis, qunm Jn-
risjtirandi aaiura; non tam occidil gladius, qu.nn 
jarisjnrandi plaga. Qui jural, etsi videtar vivcro, 
tamcn jaiu mortuus cst, el plagam acccpit; ac 
quemadiaodum cui injectus est laqueus, prinaqtiain 
ex urbe egrediaiur et asianiem videat carnificcm, 
morluns est simulatque januam egressua esi pre-
torii : sic et qui falso mendaciterque juravb, 
etiamsi vivat, mortuus est. 

Philonis. Ex irequenii jurejurando perjurium 
nascitur. 

Aiunl qiiidam jusjurandum vcmui noti esso 
rejiciendum : sed jani 214 <lu* jurarit, cjus fidea 
in suspicionem venil. 

TeaiiiJcalio Dei csl de rebas ambiguis jusjurau-
τουμένων δ δρκος, μάρτυρα δέ καλείν 1π\ ψεύδει τδν dum : testcm aufem adlii! cre in mendacio Dcum, 
θεδν, άνοσιώτατον. 

Τδν όμνύντα μάτην έπ' άδίκω θεδς δ τήν φύσιν 
ίλεως ούποτε τής αίτίας απαλλάξει, δυσκάθαρτον 
χα\ μιαρον δντα, κάν διαφυγή τής άπ' ανθρώπων 
τιμωρίας. 

ΛΟΓΟΣ ΞΕ'. 
Jlapl ζήΛου άγα$οΰ% χαϊ μιμήσεως χρηστής. 
Εΐπεν δ Κύριος, Υπόδειγμα δίδωκα ύμίν, Γνα 

καθώς έγώ έποίησα ύμίν, κα\ ύμεί; ποιήσςτε άλλή-
λοις. 

Ζηλοΰτε τά χαρίσματα τά κρείττονα. 
Μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς κάγώ Χριστού. 

sutume lmpium csl. 
Frusira jmauicm ob rem iniquara Dcus nalura 

placidus uuiiqiiain culpa liberabit, uipolc impurum 
et scelcslum, cliai»si liomiauni supplicia eva-
serii. 

St.RMO LXV \al. VHJ. 
De zelo bono ei imilatione bona. 

Joan. xiii. Dixil Dominus : Exemplum dedi vo-
bis, ut quemadmodum êgo leci vobis, sic et vos 
alii aliis faciatis, 

/ Cor. xiv. iEnmlamini dona perfecliora. 
Imiiatores mci csloie, quemadaiodum et ego 

Chrisli. 



1159 ΑΝΤΟΝΙΙ 
Cousideremus alil alios ad chaihatis provocaiio- j 

ηοτη vi boncstorum operum. 
Memores eslote eonim qui vobis pracsunt, qui 

\obis verbum Dei miirislrarunl, quoram conlenw 
plantos exilum conversalionis imitamini fidem. 

/// Joan. i . Dileclc, no!i libi maluin ad imiian-
duui proponere, sed id quod bonum esl. Qui bana 
facii, ex Dco esl; ai qui male, Deum non vldit. 

Synesii. Imilalto conciliatio eet, et coitjuagll 
cum eo quod imitandnm propopitur imilantem. 

S. Basiliu Si vidcris ethnicum vitae temperat» 
el reliqaae morum bonestatis sludiosum supra te, 
tuum etiam sluditim iniende, ul ftae assiaiilis 
fructuosse fieui, qua? per caprifici viciniam vir^s 
suas colligii, ac diffusionem cobiberfs melius suoa 
iruclus alit et producit. 

SER&IO LXVI \al. XVIII]. 
De xelo et ttnUalhne pravm. 

Letit. xvui. Ego Doiainns Deus veelcr. Seeun-* 
dum iusliluta jEgypti, in qua incolae fuislis, non vi* 
vetis : nec ex histilutis Cbananawum vilain ia-
Blilaelis, ΐιι quorum agrum vos iaducam, nec ex 
legibus coram regemiui, ne terra delestelur vos, 
sicut deleslaia est cos qui babiiabanl in ipsa. 

Psa/. i . Bealus qui noa adiit consilia impiortim, 
al in via sccleratorum non sl<lil, et In caihedra 
pealilenti non sedit. 

Noli aemulari scelerale vivenles, nec legis vlola- ( 
tores, quia sicul herba ciio exaresceni. 

StUomon. Vide ne praTomm bominnm decora 
aeciscas, nec vias Hlorura seqoaris. 

215 Preverb. xxir. Ftti, mdl aentulart improbos, 
ncc cum fllfe esse coticnpisca* : mendacia entai 
incdiiator cor eormn, Λ molestiaa labla «orutn 
loquatitur. 

Ne delectare maHs, nec iaiprobos semulare. 

Proverb. iv. Fil i , nr. legis conlemplorum vias se-
quare; ubicunque castrametati fcierint, eo nc acce-
das, decliaa iHoe et praeieri; non enini somnnm 
capere solenl, nisi malefeceriat: detractus eel illis 
somnaa, nec dormiuni. Isti eirim cibis impieialis 1 
aluuiur, et vino iniquilaiis inebrianlur. 

iinpiorum vias ne ingrediaris, nec cxlegam viam 
qnacras. 

Eccii. Noli scmulari gloriam scclcratorum : igrto-
ras υηίηι quid exiws tpsorum ieral. 

Galat. iv. Semper decet aemuiari bonesla. 
S. Basilii. Fugite imitaliones condemnatorum. 
Theoiogu Noti quidquam annulari eorum quibue 

non iavidelur, eed qu4 odio babeutar. 
Noli cogiiare te malis videri prestantloreai, eê  

iristare quod sis bonis inferior. 

MELISS.E 
k Κατανοώμεν Αλλήλους, είς παροξυσμών αγάπης 

κα\ καλών έργων. 
Μνημονεύετε τών ηγουμένων ύμ.υν, οΓτινες Ιλά-

λησαν ύμιν τδν λόγον τοΰ Θεοΰ, ών άναΟεωροϋντες 
τήν έκβαοιν τής αναστροφής, μιμεΐαθε τήν πίστιν. 

*Αγαπητε, μή μ ι μου τδ κακδν, άλλά τδ αγαθόν. 
Ό άγαθοποιών έκ τού θεού έστιν, δ δέ κακοποιών 
ούχ έώρακε τδν θεδν. 

*Η μίμησις οίκείωσίς έστι, καί συνάπτει πρδς δ 
μιμείται τδν μιμούμενον. 

Έάν ίδης έθνικδν βίου σώφρονος καλ της λοιπής 
κατά τδ ήθος ευταξίας έπιμελούμενον πλέον σε αυ
τού, τδ σπουδαΐον έπίτεινον, -ίνα γένη παραπλή
σιος τί] καρποφορώ συκή, έχ τής τών αγρίων 

^ παρουσίας συναθροιζούση τήν δύναμιν, καλ τήν μέν 
Ιύσιν έπεχούση, έπιμελέστερον δέ τούς καρπούς έκ· 
τρεφούση. 

ΑΟΓΟΣ Η<7· 
Πβρϊ ζήλου καϊ μιμήσεως χοτηράς. 

Έγώ Κύριος δ ^εδςύμών4 κατά τά επιτηδεύματα 
τής Αίγύπτου έν fj παρφκήσατε έπ' αυτής, ού ποιή
σετε · καί κατά τά επιτηδεύματα γής Χαναάν, είς ή ν 
έγώ είσαγάγω υμάς έχεί, ού ποιήσετε, χαλ τοίς νο· 
μίμοις αυτών ού πορεύσεσθε, ίνα μή προσοχθιοη ή 
γή ύμίν, καθώς προσώχθισεν έν τοίς χαθημένοις έν 
αυτή. 

Μακάριος άνήρ, δς ούκ έπορευθη έν^ουλ^ άσεβων, 
καλ έν όδψ αμαρτωλών ούκ έστη, χαλ έπλ χαθέδραν 
λοιμών ούκ έκάθισεν. 

ΜΙ) παραζήλου εν πονηρευομένοις, μηδέ ζήλου τούς 
ποιούντας τήν άνομίαν, δττ ώσεί χόρτος ταχύ άπο-
ξηρανθήσονται. 

Μή κτήση κακών Ανδρών δνείδη, μηδέ ζηλώσης 
τάς δδοΰς αυτών· 

Υίέ, μή ζψωστις κακούς άνδρας, μηδέ έπιθυμή-
ση; είναι μετ' αυτών. Ψευδή γάρ μελέτη ή καρδία 
αυτών, χα\ πόνους τά χείλη αυτών λαλεί. 

Μή χαίρε έπλ κακοίς, μηδέ ζηλώσης αμαρτω
λούς. 

Υίέ, ρ ή ζηλώσης δδους παρανόμων, έν $ άντόπφ 
στρατοπεδεύσωσί, μή άπέλθης εκεί, Ιχκλινον τ.ν 
πόδα σου κα\ παράλλαξον. Ού γάρ μή ύπνώσουσιν, 
έάν μή κακοποιήσωσιν. Άφήρηται δ ύπνος αυτών, 

1 καλ ού κοιμώνται. Οίδε γάρ αιτούνται σίτα ασεβείας, 
οίνφ δέ παρα νόμψ μεθύσκονται. 

•Οδούς άσεδων μή έπέλθης, μηδέ ζήτησης δδοϋς 
παρανόμων. 

Μή ζηλώσης δόξαν αμαρτωλών. Ού γάρ οΤδας τί 
τέξεται ή καταστροφή αυτών. 

Καλδν τδ ζηλοΰσθαι έν καλψ πάντοτε. 
Φεύγετε τάς μιμήσεις τών κατεγνωσμένων. 
Μή ζηλώσης τι τών ού φθονούμενων, άλλά μισον-

μένων. 
Μή φρόνει τών κακών φαίνεσθαι κρείττων λυπού 

δέ τών αγαθών ήττώμενος. 
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SCRMO LXVII (I). 

De charilate, paa, concordia et pacWcu. 
ΑΟΓΟΣ ΕΠ'. Α 116-218 S?RMO LXVin [al. LXXVl] 

ffspl μίσους xal έχθρας χαί τώτ μάχας συτα-
χτόττωτ. 

Άπέστειλεν Ίεφθάε Αγγέλους προς βασιλέα υίών 
Άμμων, λέγων, Τί έμολ καλ σο>, δτι ήκεις έ** 
ΙμΙ, πολεμήσαί μι έν γή μου ; έγώ ούχ ήμαρ
τον οοι, καλ σύ ποιείς μετ' έμού πονηρία ν τοΰ πολε-
μήσαι έν έμοί. Κ ρίνα ι Κύριος ύ χρίνων, ΑνΑ μέσον 
υιών Ισραήλ, χαλ ΑνΑ μέσον υίών Άμμων. Καλ 
ούχ είσήκουσε βασιλεύς υίών Άμμων τών λύγων 
Ίεφθάε, ών Απέστειλε πρδς αύτδν, καί έγεννήθη έπλ 
Ιεφθάε Πνεύμα Κυρίου, χαλ διέδη πρδς τούς υ Ιούς 
Άμμων, τού πολεμήσαι αυτούς. Καλ παρέδωκεν αυ
τούς Κύριος έν χειρλ αύτοΰ, χαλ έπΑταξεν είς αύ-
τοδς είκοσι πόλεις, καί ένετράπησαν οί υίολ Άμμων 
Απδ προσώπου υίών Ισραήλ. ' Β 

Παύσαι Απδ οργής, χαλ έγκατάλιπε δυμδν · μή 
παραζήλου ώστε πονηρεύεσθαι · δτι οί πονηρευδμε-
vot έξολοθρευθήσονται. 

Αιβσχδρπισον Ιδνη τΑ τούς πολέμους δέλοντα. 
Μίσος εγείρει νείχος. 
Οδ έάν είσέλθη ύβρις, εκεί χαλ Ατιμία. 

Άνήρ δυμώδης παρασκευάζει μάχας. 
Άντιλογίας εγείρει πάς κακός * δ δέ Κύριος Αγγε

ϊον άνελεήμονα εκπέμπει αύτψ. 
Φιλαμαρτήμων χαίρει μάχαις. 
Αόγος λυπηρδς εγείρει οργάς. 
Μή επίχαιρε χαλ πρόσπιπτε είς μάχην ταχέως» 

Ινα μή μ&ταμεληθής έπ' έσχατων σου. 
Σίδηρος σίδηρον οξύνει· άνήρ δέ παροξύνει πρόσ- C 

bncov έτερου. 
Μή φιλεχθρήσεις πρδς άνθρωπον μάτην, - (να μή 

τι αίς σέ έργάσηται κακόν. 
Χυντριμμα καλ ταλαιπωρία έν ταίς όδοίς αυτών, 

Χαλ δδδν είρήνης οδχ έγνωσαν, χαί ούχ έστι χρίσις 
δν ταίς όδοίς αυτών. Αί γάρ τρίδοι αυτών διεστραμ
μένοι Ας δδεύουσι, χαλ ούχ οίδασιν είρήνην/ 

Πάς δ οίκος Ισραήλ φιλόνειχοι χαλ σχληροκάρ-
διοι» 

Άνήρ Αμαρτωλδς παροξύνει φίλους, χαλ άνά μέ
σον είρηνευόντων βάλλει διαδολήν. 

Έρις χατασπευδομένη έχκαίει πύρ, χαλ μάχη 
κατασπευδομένη Ικχέεί αίμα· 

Πάσα βασιλεία, μερισδείσα καδ* έαυτήν, έρημου-
ται* χαλ πάσα πόλις καλοίκία, μερισδείσαχαδ' εαυ
τόν» ού καδίσεται. 

Αιά τδ πληθυνθήναι τήν άνομίαν ψυ γ ή σεται ή 
Αγάπη τών πολλών. 

Εί τις δοκεί φιλόνεικος είναι, ημείς τοιαύτην σιινή-
fcsiav ούκ έχομεν, ουδέ έκκλησίαι τού Θεού. 

*0 ταράσσων υμάς αύτδς βαστάσει τδ κρίμα, 
δστις Αν ή. 

(1) Seruto iste niliil fera coaiinet qood non le-
^aiur in sermone 26 pariie primse, ejusdera eet ar-
^uineDli, De eharitatt aciiicet $eu dUecjtiont, pac*, 

P A T R O L . G R C X X X V I . , 

De odio et inimkitHt, Η pugnat serendbus. 

Judie. n. Jephtba nanttoa tnisfi ad regem Am-
moDitanim, cum hujusmodi mandatis : Qnid ttbl 
mecum rei aat, quod venie in 6aes agri noslri 
bellaturo? oihil in te peecavi, et lu roecom roali-
tioee agU, qui mibi bellQm infers. iadicet Domi-
m » de caast Israefitarura et Ammonitaram. Rax 
ayietn Ammonitarara non acqvievU orattani 
Jephtba, qua per nuatios apud iilum usua erat: et 
corripait Jepblham Spirilua Donrini,et progreaaus 
esl ad bellum inferendum ftiiis Ammooie, ttr adidit-
que eos Doroinus ia manus ei, vastavitque vigiati 
urbea : et Amaaonka timuerirat Itraelicas. 

Dxtid. Seda iracwidiam, el Iram omiUe; noli ita 
emulari ut improbe agaa: qeia inprobi fuadiuit 
peribunt. 

Disperge gentea q i » bella vobmU 
Odium excltataonteatioaam. 

- Quocunque ingrem fuarit cdntaaieUa» eo eiiana 
ignominia. 

Vir iracundoa pnaparat pugnaa. 
Conlradiciionea excUat omaia malua: Dominut 

aatem illi mittei angelum immisericordam. 
Peccandi cupidus pugnii gaudaL 
Molesta oraiio exciiat i m . 
Ne insalles aut irroaa ia praeliam dto, ne ad 

exlremum te φ » peaiteat. 
Ui ferrum acuil ferrum, aic homo faamino» ir-

ritat. 
fitoli aiue caoaa ioimicUlat cnm qa^qaam aoad-

pere, ne quid in te mali eicaf IM* 
l « u ux. Goniriiio el miaeria ia viia eorara, 

nec viam pacia nortiBt, nec ett ia vtie eorvm ja^ 
dicium; viae enitu quas iagTadiafiinr, prtmt auat» 
nee pacem uoveruai. 

Euch. Tou familia laraelitica ex contaatioaia 
219 * i pervicaciDtts can«UI. 

Improbug exacerbat amfcoa, et inter coacordHer 
viventes injicit ealumaiaio. 

EcciL xxtiH. Gonteatlo fegUDaU emittil ignam, 
et pagna accelarata effundii saagaiaem. 

Malth. xn. Oaine regauiu aeetim diaaideoa de-
aolatur, ilemqoe civitas omnia ac faoitiia divisa 
adveraas seipdam, non slabil. 

Quia muRiplieabilur iidquius, frigescot ebaritas 
multoruiD. 

1 Cor. xi. Si qnii videluc coniealiosua eese, noa 
lalein eoiiattelttdiuain nan babemus, nec ecclmm 
Dei. 

Qui coniurbat T O S , daninatioaera portabit, q«i-
caaqae sit. 

concordia et pacificis. Igilur ex duobus unum feci-
nius. 

37 



Ίή*3 
Cum eniui 

diiiones sint, nonna carnales eslis, et botoUwnn 
ritti aorbirtatAs? 

Jat. m. Ubi aamulalio *t ceartetuitv ibi iacoiuian-
lia et on>nl$ improbltas. 

£*rv*iin ftfltiol mm deeai pagaara, ted enga 
oaiinca nritom eaie» 

. ί /oaa. ιν. £ j quip dieai 80 Deutt ditignre, tH 
fm*t*n suwuodeni, memlax eet. 

Utftjcil4«eitia maadatorera jradix, 
5« In cerrattitiibfJS impratflaU* niiserm 

**i q«i Vicerit̂ jyropieriea quod [peccatis onusuar 
diseedit. 

Soleat eonaeoUosi laiavs cottitio vatere, ct *«pe 
WwretasiMto-tftJiaitare* ot dotoi* atticiant suae 
odvercarioa. B 

Theologi. Pramai ifaonatte eiari, «jttan pericakao 
injusle vincere. 
Α partib*a adrewartoriim propemodum tlaat^ui 

ifeftenio s*nc befUoow, gtariacin sfam «x pabiico 
^venantcs, et suo se dedecore ornantcs. Nara et 
<1iabolns. Appafii ψΦ»άα$η d « t « . 

Apenum hoslem cavene facfla ert. 
* ffifcntoiiifc ft*t toc fiotcaa, ooa auiem bene-
r̂olenliae. 

S. Chrywit. Qrfif tfHer taoa fcffler* digtadfemar ί 
<Hiid beNaaws affii «Μ* attfc, qaibti» praeoepuim 
«st, ut qtll ito* txtertat, amamua? 

Si inter Panlam et Darnabam angusUre ·ο( pu 

ΑΝΤ05ΓΠ MELISSA 11« 
in vobis contentio il aemulalie ttwy Κ *Οπθυ γΑρ έν ύμίν Ιρις καλ ζήλος καλ διχοστα

σίας ού σαρκικοί έστε, καλ κατά Ανθρωπον περιπα
τείτε ; 

ΊΟπου ζήλος καλ έριθεία, έχεί άχαχαστασία καλ 
πάν φαύλον πράγμα. 

Δούλον Κυρίου ού Αεί μάχεαδαι, Αλλ* ήπιον είναι 
Αρές πάντας· 

Έάν τις εΓπη δτι "Αγαπώ τδν βεΑν, και τον Αδελ-
φδν αυτού μισή, ψεύστης εστίν. 

Έπιλέλοιπβν ή Αγάπη, ή £ίζα τών εντολών: 
Έν Αμίλλαις πονηρίας άδλιώτερος ά νεκήσας, 

Μζ% απέρχεται τύ πλέον έχων τής Αμαρτίας. 

ΙΤβφύκασί πως οί φιλονεικούντες Α6ουλότε?οι γί
νεσθαι, καλ πολλά τών Ιδίων κ«*ώς δΊατίδβσδεα υπέρ 
τού λύπησα ι τους έναντιουμένονς. 

Κρείττον ήΐτάσθαι «αλώς ή ν*κ$ν έπισφαλώς χαλ 
άθέ'σμως. 

Τής Αντικείμενης μερΐδος εγγύς τ4 πολεμικοί 
τδν τρόπον, *σά τδ τύδόχφον -τψ xotvtp χαχφ θηρώ-
μενοι, χαλ τή εαυτών αίσχύνη έγκαλλωπιζόμεναι · 
έπελ χαλ δ διάβολος. 9Eci*4 u Aeix&v -trxavBm. 

Τδ προδήλως έχθρδν κα\ εύφύλακτον· 
"Εχθρας δ>>υς γίνωσχε, εύνοίας δέ μή. 

Τί μαχδμεδα πρδς Αλλήλους είκή; τί «ολεμούμεν 
Αλλήλοις, προστεταγ μόνοι χαλ «ί ις μιαορντας φμ 
λείν; 

Εί μεταξύ Παύλου χαλ Βαρνάβα μι*ροψυχία, τί 
siltas aatmus fait, quidminiro ai cftim iaier nos? C Οαυμαστδν εί χαί μεταξύ δμεόνς 

•Νδπ iffltqua Ae^mtie v^lie vineere : inierdam 
«nim victona (ktrimeattim affert, vjnei autem uH« 
maMM pnebeu 

Democrit. Seipsum vincere omnium victoriafem 
γήύίΛ at ^M-aMiinllialiaa :ast; a i f ta i a aeipsa et 
turpissinmiu ei paat4aiOfiu 

hucratU; Prava ingefiia eadeia aoleat oase et 
«oiiMnltofta, a i noo firbte ftmem faeiant pmgua et 
<Mleiuioi^$, q«am taaieai accepaiint pUgam, et 
supplicio memorabili afBcianlur. 

Λ99 ^«rijpWtt- UneincottiHiiiai bonuai wultas 
«nci i roaiins; 

TiffboB vem Oofc}iuitla radiiai ^lua aflVjrl aaali. 
SERMO LXiX \al. LtV]. 

De tblotwtorlbui, *t ctntotmtti*. 1 
Deut. Audittateai iaalnem ne admiitas. 
-PtmU ttv. Qui d«rJbeiMl elaro prowaia aao^um 

f^recqaebar. 
S. Basiiii. Qui fra(i*l advertatur, a*l audii4etra-

beiiieiD, ei auiilaet, ambo digui auai qtM exicrmi-
mntur. 

Theoitei. Nikil iam |ocimdaia «st iionlnlbus 
qnam de alieuis robag loqai, 4i manime ai favorc 
alicujus aut odio ducaniar,a quibus solet plurimuai 
txrius oeecdtari cieappiimL 

Cttin irasceris convicium facienli, probra ceiftff-
mi8. Qaid est cnim ira insipieatius? Sin vero iiae 
parcas ei lentus fueris, pudore afficis injuriam fa-
cioniem, reipsa lemperaniiam declarans. 

ΙΙή δή πανταχού ζητώμαν νικ^ν. *£«τι γάρ δπου 
νίκη μέν φέρει £λά6ην, ητταχίέ ώφέλειαν. 

Τδ νικ^ν αύτδν έαυτδν πασών νιχών πρώτη χα! 
Αρίστη - τδ Λ ήττααδο* αύτδν Αφ* εαυτού αίσχιστον 
τε χαλ κάκι στον. 

Ώεφυκασιν αέ τιονηραΐ φύοεες χαλ φιλόνειχοι μή 
arptepov λήγειν τπ,ς, διαμάχη ς -χαλ Αρεδος, «ρλν ή 
«αερίαν δέξααδαι τήν πληγήν, χαΙΑνείαλήστου ημω» 
ρίας πείραν λαβείν. 

2θφδν γάρ Αν βούλευμα «άς πολλάς χείρας 

Ν « γ · σύν δχλφ δ' άμαθία π^έον χαχδν· 
ΛΟΓΟΣ Εθ \ 

) Hsfl χ&ταύαΑονττων, χαΧ χορέ S€pem^ 
Άχοήν ματαίαν μή παραδάξιμ 
Τδν χαταλαλούντα λάθρα τού πλησίον αύτου, τού

τον έξβδέωχον» 
90 χαταλαλών αδελφού, ή άκούων χαταλαλούντος 

«αλ Ανεχύμενος, Αφορισμού άξιοι χαλ οί Αμφότεροι· 

Ουδέν ούτως ήδύ ^οίς Ανθρώποες* ώς τδ λαλεί» τά 
Αλλότρια, χαλ μάλιστα έάν *ύχω*ιν ύπ* εύνο/ας τι-
νδς ή μίσους έλκόμενοι, ύφ* ών φιλεί κλέπτε σθαι 
ώςτά πολ)Αή α)»ήθ ια. 

Έπάν όργιαθής κατά τού λοιδόρησα ντο ς, έβ*δαί»-
σας τά ονείδη» Τί γάρ οργής ά^ρονέστερον; Έάν δέ 
μείνης άόργητο:, {σχυνας τδν ύβρίσαντα, έργω τήν 
ο^φροσύνην έπιδε^άμενος. 
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*0 διαβάλλων τον πλησίον αύτου αδελφικά κρεα ^ S. CAryioai. Qui fratrem saura crirainalur, fra-

Ιφαγεν, ύπδληψιν τρώσας, καί μυρία έτερα έργα-
σάμενος διά τού λόγου κακά. 

Ώσπερ τδ καλώς λέγειν καλ έγκωμιάζειν άρχή 
φιλίας έστ\ν, ουτω τδ καχ,ώ^ λέγειν καί ίιαβάλλειν 
Εχθρας καλ Απεχδείας καλ μυρίων κακών άρχή καλ 
δπόθεσις γέγονεν. 

Ά ν μέν δνειδίση σε δ εχθρδς αμάρτημα, δ σεαυ-
τώ σύνοιδας, σύ δέ άκουσας, εκείνον μέν μή ύβρί-
σης, στενάξης δέ πικρδν, καλ τδν Θεδν καραχαλΑ» 
σης, ευθέως άπέθου τήν άμαρτίαν άπασαν· 

Μηδέποτε αίδεαδής τδν «ρδς σέ χαταλαλούντα, 
μά'/λονδέ λέγε» Πατσάς αδελφέ, έγώ καδ\ήμέραν 
χαλεπώτερα πταίω. Κα\ πώς εκείνον ^ατακρΐναι 
δύναμαι; Δνο γάρ χερδανείς, Ι ν μι£έμπλάστρψ χαλ 
σεαυτδν χαλ τφν πλησίον ίασάμε^ας. 

Πλάτωνί τίνος Myovrof, δτ* ΤινΑς λοιδορρυαί σε, 
Ιφη * Άλλ* έγώ ούτως δνάξω, ώστε £πιατ*Ιαδα> χυ
τούς. 

"Οταν λοιδρρηθ2ς, σχάπ«ι μή .τί σοι πέπρακται 
της λοιδορίας άξιον * εί δέ ού πέπρακται, καπνδν εί
ναι τήν λοιδορίαν νόμιζε. 

Χαβρίας ύπδ πονηρού πολ^ά }Λΐ$ορηδε\ς, Ιφη* 
Κάλλιστα έπο ί η σας, μτ^δέν τφν προσόντων καχαλι-
πών. 

Έ μέν μάχαιρα .τέμνει, ή δέ δναφλ^ χω^έζει φί
λους. 

Ούτε Α^ώστςυ πληγήν, σύςε άυρήίου άπ*ιλήν 
δεί αΟλαβείσδαι· 

Φίλιπχον τδν 'Αλεξ£νδρου πατέρα ,έλοιδδρι τι; * 
τών χαχογλώττων άνδ^ο>πων * χαλ παρήνονν οί φί
λοι διωχειν τδν λοίδρρον. · "Ο δέ έφη * Ουκ έστι χα
λδν τούτο ποιήσαι, ίνα μή έν «λείραι π*£ΐ*χ4μενος 
κακώς λάγη ημάς. 

•Q αύτδς {λεγεν, fec Jf£p*v Ιχω τοίς λο^ρονοί 
με , δτι .βελχίονα wouoiy, Έγώ γάρ σπουδαίων 
ψευδείς αυτούς άπε^γχιιν, αί τι φαυ>ρν ποιώ, μετα
βάλλομαι. 

Εύλαβού τάς διαβολάς, κάν ψευδείς ώσ-y. Οί γά* 
*ολλολ τήν μέ>ν άλήθειαν ά γ νοου σι, πρδς δέ τήν {όξα* 
άποβλέ πούσι. 

Τινλσοφφ έφη τις, δτι *έ) δείνα κακώς ot 4 } ο ι - ^ 
δδρει.έπλ έμού· 'Ο δέ Ιφη · Ε\ ysft αύ ήδέως ήχουες, 
ούκ άν εκείνος με έλοιδόρει. 

λοιδορούμενδς τις ύπδ αίνος φαλακρού εΐπεν * Σέ 
μέν ούχ υβρίσω, τάς δέ τρίχας σου επαινέσω, δτι 
χαχδνέξίφυγον χραν/ον. 

Λοιδορούμε νος τ Κ ύπδ τίνος αναχωρεί* τού δέ 
έπιδιώκαντος χαλ λέγοντος, Φ:ύγ«ς } gial) Ιφη · 
τού μέν γάρ χακώς λέγειν σύ τήν έξουσίαν ΑχΊ*» 
αού δέ: άκούειν έγώ. 

1ΙοΛ>αχώς τις *ν*ιδιζόμενος ύπδ τίνος» Λ«Α ,τψ 
γονέων άγεννών είναι, είπεν * Έμολ μέν όνειδος οί 
-γονςίς, 9ύ (k lcfc γονβύας». 

tarnas carnea edit, existim*4Mw# Jatea, ot aaUU* 
aliis malis lingua patralis. 
* Ui bencdicer.e et lauoVe tahiara aistcttia e*f*, 
eic laalcdicere af aiiuipari injqdjmlia? e$ oditet. 
sexcentorum malorum principium et poeasia t»L, 

91 ifyi ui probr^m objfcit jiyiykaa peccamm, 
Cttjaa Mi .tibi conoclua ea, nec lu aadUns illtim 
coniumeUose excipjs, $ed acerba gatnia» Peiimqua. 
precaris/alaliro (Mnn̂  pecpa^oi 4 l<a reroovistU 

Clement. Fac aunquam revevearU eom qal apa4> 
te altermu proecindit, aed p^ua ilbiw sic maneaa, 
dicens : Deaine, frater. Ego qvoMdie graviua la-
]>or el peeco : ei qui posaum UUUiin oomlcaMiire t 

Β Duoeenim lucraberis, unq emplaatrq et laifwimjet 
proximum aanans. 

PlAto. Plaio cam quidam ai parrarel 06$e nan-
nullos qui ipsaro maledicUs ia#QCUneaUir ; Μ 
ego, iuquii, aic vhram, ul LUi? noo babeatur fides. 

Gum reprahanderia convicioae, vide num qaid a, 
le convicio dignum designatum a i l ; gi niliil tale 
aaium «et, famum aaae convicio^ illufl exieiiwa^. 

Chabrio*. Chabriaj ab Improbo qivofdafn mulita 
qonviciis affiec^us: Beoe, S^quii, fcciedi, qaod B I M I 
eorum qaae insunt praeiermkaisii. 

Gladius aecai, caluronia av(eoa diaJMagii amicoe. 

Neque iufirati ioius, neque tiiilti jxuiiaa meiiiere 
dcbeoius. 

Philippu$. PbilippAim Alaxoodri patc^ra coavicio 
afficiebat quidam effreiM lingua pra^Miua; cnmquo 
amici hortareiaur ut conviciaiocen per^eqaereuir: 
f |91 V^eat boc, inquit Ula» /aqkwlaro, oe am* 
plius aflfecfus.et implicatqa p^ura i a |M# |aciat aaalo» 
dicta. 

ldem:dicebat se guisc^i^aAori^^raiiambabeT 
re, quod ae ακοϊίοτβοι rad4«r«.nt. Eg» eainii iaqniu 
studens illof ^eadacii convi^cere, *j ,q^d ianproba 
ieceriiD, myu> eoqaUtu», et po&aiifulia emendo 
facturo. 

Democrii. yiuio calumqjas^eiiaai (alsas : qrnltf 
enim veriiatem ignoranlea c^xifUms\iionis et opiaio-
nia rationeui taniiim babent. 

Cumaapieiui cuidaia aliqula diceret,,se prscaento 
ipsi a certo qnodam cooviciuia tadaip, lum ille.: 
Nisi tu, inquit, libenler audivisses, nuuquam ille 
^iUij coMcia^aa essei. 

Cum guidatOi afllcerctur coayiclo a calvo aiiqaa,: 
Tibi, inquit, contumeltam non dicam, ^ed capiilqs 
loos laudabo, quod -iiialum capqi reiugeriat. 

CoDvkio Uceaeitus qoidam ab altero disccdeba ; 
cum auiem conviciaior pera^quereliir, ac dicerel; 
Fugis? Eiiam, inqnil; nam lu quideni inaledicendi 
paiesiatem b^bes* ego ame^n^ttdiwli. 

Curo ouidam raulus .motlia aliquU ut probrupi 
objiceret, quod e pareniibus prognatus esset igo^-
bilibua: Mibi, iocyui, d ^ e w i . « u « ( pvejUiig, tu 
toro paranUbua. 
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• Diogenet. Diogene eonvlcianli stbi, Al ni»c milti, Α Διογέννης πρδς τδν λοιδορού μενον αύτφ, Άλλ* οδ-

ffH|iiil9 credil quisqoam te landanii, nec libi ine 
vHup'*r:inli. 

Com sapienti quidam diceret, eom ι qoopiam 
convieio impeUlum : Non praesenteot, inquit, eiiam 
verberai me* 

SERHO L X X [al. XCV]. 
Ve ioquaeitaU ti lemeritate in dicendo. 

Watih. III. IHod autem vobie confirmo fbre ot 
<te ainni ?eri>o olioso quod loculi fuerinl bomines, 
in dte judicii ratfonem reddant ; nam ex verbis 
toia juetificaberis, ti ex verbis laiscomtemnaberit. 

Jac. i . Sil omnts bomo veioi ad aodiendnm, cl 
lardua a<Mflquendiim. 

Nuttoe aermo gpvrcus de ore rtstro exeat, sed is 
qui aplns oit ad sdrfieationem fidei. 

'Rcctl. vm. Cum lingiraci noli pagaare, nec in 
ignem efus ligna congerert. 

Ne festina pronuatiare verbum 'm c<m*pectn Del, 
qutafJeurin ealo euraam, ei tu in icrra deorsum. 

S.ltol/tf.liingiia netfe in Dimrfbus conildentf, 
neqiiid tlbf fntompeatWam accidat, qoemadmodtim 
omtua loiuro vofens iniueri solem, id efiam quod 
babei lumen perdit. 
• Theologh Pernicioaa eat lingua, qnae non ralionc 
rfgimr. 

1 Μ 2 Ckrtfiuit. 'Multi «rpe eliam temperantcs, 
per otacena verba ad vitiosas actionea desccnde-

tt έμοί, Εφη, πιστεύει τι; εύφημοΰντί σε, ούτε σο\ 
έμέ βλάσφημουντ ι. 

"Εφη σοφό) τις, Ό δείνα σε έλοιδόρει · ό δέ Εφη, 
Μή παρόντα κα\ τυπτέτω με. 

ΑΟΓΟΣ 0 \ 
"Ετι *ερϊ γΛωσσαΛγίας 

Λέγω δέ ύμίν, δτι παν (5ήμα άργδν δ έάν λαλή-
σωσιν οί Ανθρωποι, άποδώσουσι περλ αύτου λόγον έν 
ήμερα κρίσεως. Έκ γάρ τών λόγων σου διχαιωθήση, 
χαλ έχ τών λόγων σου χατακριδήση. 

Έστω πάς Ανθρωπος ταχύς είς τδ Ακούσαι, κα\ 
βραδύς είς τδ λάλησα ι. 

Πάς λόγος σαπρδς έχ τού στόματος υμών μή έκ-
Β πορευέσθω, Αλλ* af τις άγαθδς πρδς οίκοδομήν πί

στεως. 
Γλωσσώδει άνθρώπφ μή διαμάχου f μηδέ έπιστοί-

δαζε έπλ τδ πύρ αυτού ξύλα. 
Μή σπεύσης έξενεγκείν £ήμα πρδ προσώπου τού 

Θεού, δτι δ Θεδς έν τφ ούρανφ Ανω, χαί σύ έπλ τής 
γής χάτω. 

Μή πάντα θά£(5ει xfj γλώσση, Γνα μή πάθης άκαί-
ρως, καΟάπερ δφθαλμδς δλον τδν ήλιον θέλων άπο-
δλέψαι, άπόλλυσι χαλ δ Εχει φώς· 

"Ολισθος άνθρώποις γλώσσα μή λόγφ κυβερνώ
μενη-

Πολλοί πολλάκις χαλ σωφρονούντες άπδ βημάτων 
αίσχρών ήλθον έπλ πράξεις πονηράς. Ού γάρ έστιν 

*α··ΐ : smima eniiu nottra nec bona est nalora, nec C ή ψυχή ημών οδτο αγαθή φύσει, ούτι κακή , άλλά 
προαιρέσει τούτο χάχείνο γένεται. 
- Μηδελς Εστω λόγος αργός * άπδ γάρ τοΰ Αργού καλ 
•Ις άτοκους καταπίπτομεν. Οδ διαχύσεως δ παρών 
χαιρδς, άλλά πένθους, θλίψεων χαλ δδυρμών. 10 δέ 
εύτραπελεύη. Τίς αθλητής «ίς τδ στάδιον είσελθών, 
χαλ τήν άγωνίαν άφείς τήν πρδς τδν άντίδικον, 
Αστεία φθέγγεται; Έφέστηκεν δ διάδολος, περιέρχε
ται ώρυόμτνος Αρπάσαι, πάντα χινεί χαλ πάντα 
στρέφει χατά τής σης χεφαλής, χαλ μηχανάται της 
καλιάς σε έκδαλείν. Τρίζει τούς οδόντας, βρυχάται, 
*υρ πνεί χατά τής σωτηρίας της σης * χαλ σύ κάθη-
ναι αστεία λέγων, χαλ μωρολογών, και τά μή άνή^ 
χοντα φθεγγόμενος. 

0 Εί κρατείς γαστρδς, χράτει καλ γλώσσης, ίνα μή 
της μέν ύπάρχης δούλος, τής δέ τυγχάνης Ανόητος 
ελεύθερος. 

Αάλει Α δεί, χαλ δτε δεί, χαλ υπέρ ών δεί, χαλ ούχ 
ακούσης Α μή δεί. 

tnala, »ed ex instlluto lioc et illud efficiiur. 
Nollue sit Mrmo otiosus: ab otloso enim in ab-

tnnlaa ddabimor. Νοιι tal boc tempus ridendi, aod 
togftiKlt, aHtetkmom vj| lamenutionum. Tu vero 
afurram agis. Quia albleU in atadium ipgreasui, 
omiaao eertamtne CTJIB advortario, urbana Jacut 
dirtal Aatat dUbohis, drcamii rogieni ad rapien-
triimi, emnia movei, orania tolvit in capuC Iniim, 
et marliinatur, ut edomO tt Otrudat; frendit den-
libus, fremit, ignem aufllat conira sahitera tiiam : 
ei tu sedes, urbania diclia te oblectan», et slulu 
loqueas, ae ea quae non decel ore proferena. 

IVf/ί. Si ventren) conlinea, contine et flnguam : 
ml nc a:s akcrius-eervi», alterine autemstaiteliber. 

Evagrii. Loquere quae decet, et qaando docet ci 
dcTtbng bonestis, ec nonaudiee inbouesta,qtnequc 
tnininre decet. 

Amygdalag, qvia omninm gtirpinm prfma? floretrt, 
prnina corrampere solel: sic homiaee fere Hnguae 
tcmeritas eipreceps loquacilaa. 

» 

Itocratis. Qoidqtrid dietertts es, idprius in aai-
mo eofisiderato : mulionim enbn lingua menicm 
pnecorrit. 

hocratoa oraior, comCaneoB loquai ê us veWft 
frequeaure scbolam, duplicero pei^bai mercedem, 

Τάς μέν άμυγδάλας, διά τδ πρδ πάντων φυτών τδ 
Ανθος έκφέρειν, ή πάχνη, τούς δέ ανθρώπους ή προ-
πέτεια τής γλώσσης ώς έπλ τδ πλείστον διαφθείραιν 
ιεέφυκεν· 

Πάν δ τι άν μέλλης έρεϊν, πρότερον επισκοπεί τ ζ 
γνώμη. Πολλοίς γάρ ή γλώσσα προτρέχει τής δια
νοίας. 

Ισοκράτης δ ^ήτωρ, ΚαραΙωνος δντο# λάλου, *α\ 
σχολάζειν παρ* αύτφ βουλομένου, διατούς ήτησε μ ι -
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σδούς · του δέ τήν αίτίαν πυθομένου, "Ενα μέν (έφη) 
Γνα λαλείν μάθης, τδν δε έτερον, Γνα σιγ$ν. 

•Ο μή θέλεις άχούειν, μηδέ είπης · δ μή θέλεις 
λέγειν, μηδέ άκουε. Ότων καλ γλώσσης μέγας ό κίν
δυνος. 

Κρείττόν έστι τψ ποδλ ολισθαίνει ν ή τ*, γλώσση. 
Πλεονεξία τδ πάντα λέγειν» μηδέ άχούειν έθέλειν. 

Πολυλογία πολλ£ σφάλματα έχει, τδ δέ σιγφν 
ασφαλές. 

Ά λόγοις άμάρτωμεν, Ιργοις τήν τιμωρίαν ύφέ-
ξομτν. 

AOFOS ΟΑ'. 
Περϊ άνζιΛογΙας, καί θρασύτι\τος9 χαΧ ίριδος. 

Σύ τίς εΤ, δ Ανταποκρινόμενος τψ βεψ; μή έρεί τδ 
πλάσμα τφ πλάσαντι, Τί με έποίησας οδτως; ή 
ούκ έχει έξουσίαν δ χεραμεύς τού πηλού, έχ τού αυ
τού φυράματος ποιήσαι, δ μέν είς τιμήν σκεύος, δ 
δέ είς άτιμίαν; 

Σίδηρος σίδηρον{όξύνε ι * άνήρ δέ παροξύνει πρόσ
ωπον έτερου. 

Πρδ πυρδς άτμλς χαμίνου χαλ καπνός· οδτω πρδ 
αίμάτων λοιδορίαι. 

ι*£ρις χατασπευδομένη έχχαίει πυρ, χαλ μάχη 
κατασπεύδουσα έχχέει αίμα. 

•Αντιλογίαν πραΟνει πάς σιγηρός. 
Άντιλογίας εγείρει πάς χαχός * δ δέ Κύριος άγγε-

λον Ανελεήμονα εκπέμπει αύτψ. 
"Ανθρωπος συνεθιζόμενος λόγοις όνειδισμού, έν 

πάσαις ταίς ήμέραις αύτου ού μή παιδευθή. 
"Οπου Ιχθραι, Ιρεις, θυμοί, φιλονεικίαι, θορύβους 

άσιγήτους ταίς ψυχαίς έμποιοΰσαι, έκεΐ τδ πνεύμα 
τής πραότητος ούχ αναπαύεται. 

Ό Αντιλογία τδ αύτοκρατοριχδν χαί Ανυπότακτον 
δείκνυσι, χάν έν σχήματι γένηται ταπεινώσεως. 

Φιλεί γΑρ τά γενναία φρονήματα πρδς τδ βία 
κρατούν αύθαδίζεσθαι, χαλ χαθάπερ φλδξ ύπ* άνε
μου (5ιπιξομένη, τοσούτφ μάλλον άνάπτεσθαι, δσφ
περ Αν σφοδρότερον χαταπνέηται. 

Εί τέλος παιδείας τό έαυτδν αίσχύνεσθαι, έσχατης 
άπαιδευσίας τδ μηδέ τούς άλλους αίσχύνεσθαι. 

Άναισχυντία μέν ίδιον φαύλου, αίδώς δέ σπου
δαίου · τδ δέ μήτε αίσχύνεσθαι, μήτε άναισχυντείν, 
τού άκαταλήπτως έχοντος χαλ άσυγχαταθέτως. 

Αριστοτέλης βλάσφημου μένος άπ' άνθρωπου ασελ
γούς, έφη * Σύ μέν άχούεις τά χαχά Ιαδίως» χαλ λέ
γεις ευχερώς * έμοί δέ χαλ λέγειν άηθες, χαλ Αχούειν 
αηδές. 

Τδ μή αίσχύνεσθαι χαχδν δντα χαχίας υπερβολή. 

Γλώσση θρασεία μή χρήσδαι * πολλάκις γάρ τδ 
θράσος χαλ αυτήν διώλεσε τήν κεφαλήν. 

βράσει μέν ουδείς ούδέπω, πόνψ δέ κα\ γενναίο 
τττι καλ έπιειχεία άρετήν έπεχτήσατο. 

LS II. SERMO L X X I . Μ9 
cumque ΙΠβ cansara percunctarelur: Uaam, m-
quit, ul loqiii discas, alteram autem αι taeere. 

Clitarchi. Quae nolis audire, ea ne dicito : qna? 
nolis dicere, ea ne audito quidem. Aurium eniai et 
linguaB jnagnum esi periculum. 

Praestat pede quam lingua labi. 
Soeratk. Arrogaitiia esl oiunia dicere, nibil au-

icm audire velle. 
Theophylacti. Muhiloquiun niulutm danMii affert, 

eed tacere luimn e*t. 
Samocoia:* QIWR verbis peccarinnig, eorem aupptt-

ciom faciis. fcrerous. 

SERMO LXXI [at. LXXIX]. 
De contradfctione, et audacia, et contentlone. 
Rotn. i i . Tu quig es, qui ex adverso respoadea 

Deo? Num dicet figiaenlum fictori auo iCurme 
aic fecisti ? annon habei polesialem figulus luii, 
ex eadem massa facieadi aliud vaa bonoriflcara, 
aliad dedecorosum? 

Prot. zxvii. Ferromacuitferrum, bomo hominea 
exasperat. 

Ut ante igaem vapor camini el furaus praeit, aic 
antevulnera saagainem convicia. 

Eceli. xxvin. Conlentio accelerala ignein accen-
dit, 223 e t pugaa festinans ganguinem effundiL 

Diggeneioneon sedat ooinis taciiurnug. 
Dissensioneg excital omnis malug : Domitius au-

tem illi angelum jmnuaericordem miuit. 
Agsuefaclus verbU probrosis in omnibus diebug 

guis non castigabitur. 
S. Basilti. Ubi odia, Htes, ir», contentiones, qja-

gnog lumultug in aoiinie eicilant» ibi Spirius roan-
gueiudinig non requiegcii. 

Ipga coDiradiciio imperatoriam qulddam ct vo-
lunlatem nuMi ge subjiciendi indicat, etiamgi in 
bmnili iuerit habilu. 

Theologi. Solent eniin magnogptrila prxdili 
violeatis contumaciior prvfracteqtte resislere, ot 
qoemadmodum ftamma a vento excilaia, lanio ma-
gig accendi, quanto vehemenlius sufflaiur. 

S. Chryt. Si linig doclrinae e*t seipsum revereri, 
exlremae est imperitiae, ne alioa quidem revfcreri. 

PhilonU. Impudenlia est propria acaleraiurtiiu, 
pudor autem bonorum. Neulro aulem bonna affe-
ctuum movert, eorom esl qui nibil afliruiaat aut 
aaaetiliuntur. 

Aristolelii. Aristotoles eum ab iropudcnle quodain 
conviciis lacesseretur : Tu, inquii, ei convicia faci-
le audis et libenter dicis : niibi vero et dicere nun 
consueium, et audire injucundum. 

Si quig malua cum sit non erubesch, insigniier 
improbae eat. 

Sotratu. Lingua pelulanti non ulendum. Sxpe 
eniia audacia ipsam perdidit capui. 

Euripidii. Audacia quidem nemo adbiic virtu-
tein comparavit, ged industria, gcnerositatc ct cle* 
meutia. 



Β 

ΑΟΓΟΣ ΟΒ\ 
Περί xpcxstQtx xai drafaQ?, χαϊ άργΟον9 χαί 

θνμώοονς, και όξϋχόΑου. 
to|ftav καί Aeot άδελ^οΐ συνετέλεσαν άδικίαν έξ 

αίρέσεως αυτών. Είς βουλήν αυτών μή έλθοι ή ψυχή 
μου, δτι ίν τφ θυμψ αυτών άπέχτειναν ανθρώπους, 
χα\ έν τή επιθυμία αυτών ένευροκόπησαν ταύρους· 
Έπικατάρστος * 4 βυρίδς άύτών, δτι αυθάδης, χαλ ή 
μήνις αυτών, δτι έσχληρύνθη. 

βυμψ κατέστρεψαν αδυνάτους οί Αμαρτωλοί· 
Άσεβης δς ούχ αΙ*£υνεταί Πρόσωπον εντίμου, ου

δέ οίδε τιμήν θέσθαι τούτφ. 
Πανσαι άπδ δργής, καλ έγκατάλιπε θομδν. 
θυμδ; αύτοΐς κατά τήν δμοίωσιν του δφεως· 
Όξύθυμος πράσσει μετά ά&ουλίας* 
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Theophta$tu$. Ttoopbmtas ftdotesi^ntuittm erfa-Α Θεόφραστος Ιδών μειράκιον Ιρυθριάσαν, έφη-

besceBlftm compteaiua: Macl*, inqult, hunt 4nita θά^ε ι * τοιούτον γάρ ή αρετή έχει τδ χρώμχ. 
virius babet coJorera. 

SEfelfO LXXtt \al. L x t V « ] . 
Dt Umerario t\ iAipudente, et iraeiindofet efferve-

tcenU ira9 el exlrema bilh howiint. 
Oen. X L I X . Simettr hiLcA Ifiifa Injustttiam 

perfecernut propositi sui. In consilitfni eortim iie 
Toniat ankna mfca, quia in ira sua tnlerfecemnt 
bomines, eiin cupiilitaic sua enervaverunt t&uro*. 
DetuiaiiAa tpotirum ira eai ob contumaclam, et in-
dignatio eorum, quia induruil. 

/οδ. Sceleraii, commott ira, imbecilloseverlerunU 
Impiua est qat aon rewretiif WMjtecturo hono-

rati viri, nec uovii ei honorcm habere. 
David. Fac finem iracundia», iramque omittito. 
fra eorum ehl quilis serpteniif». 
(Jal iracuudus est, agU nulio cbnsilio 2$4 *Μι-

bfto. 
Iracuhddi fndefeote si gerit. 
Gravia est lapis et porutu dilhciUs aireha : sed 

tnafplentia ira gravidr utroque. 
Animosue eicitai rixam, iracundus autem effo-

dit ^eccatiim. 
U b i non esl distbrs, ibi quiescit pugna. 
tnslptentis tabia in calamltatemjtucunt, 6* autem 

ejoa audax moriem accersit. 
Os inaipientis conterit ipsura, et labia illaqueant 

antmam. 
Boreae excitat nubes, facies iorpudens linguamt 

irrilat (i). 
Ore impudenii qni est, odio babebitur. 
t*ropter injuriam superbiehs lemorario est corde. 
Nc featina gpiritu perlurbari, quiaira io ainainsi-

ptentium manet ei coaquiesciu 
Ipta. Nervos ferreui collum tuum, el faciea tua 

'awea. 

Jerem. Aapecios merelricU fuit (ibi; erga omnea 
tc impudenter gessisli. 

EcclL VIII. Gum iracundo ne pugnee, nec iler fa-
cito cum ilio in soiitudine, quia nibili aealimat saiir 
guinem, cl ubi nullus guccurrere poterit, ibi te pro-
iternet. 

Nou potesi animus iniquus juatiflcari: nam com-
hiotio irae ejus ruina ipsius est. 

jEmulatio et ira diea vitas minuunt, 
Omnipoteng Domine, Deos salutis meae, ne Iradaa 

me voluntati hominis impudentis. 
Temerarius ne sis, ut ne auferarig. 
Itatth. v.Qulciinque fratri suo iraseiiur temere, 

obaoxius erit judicio. 
Ephet. ιν. Sol ne occidal superiracundix veslra^ 

nec daie locuro calumniatori* 
Omnis amaritudo ei excandesceniia, et tra, ct cla-

mor, et blaspberoia lollantur. 
S. Datili. Postquam, seoiel deturbata ratione, irae 

perturbaiio animi dominalum occupavil, bomiaem 

Άνήρ θϋμώίης ούχ ευσχήμων. 
Βαρύ λίθος, χα\ δυσβάσταχτον άμμος * δργή δα 

άφθονος βαρύτερα αμφοτέρων. 
•Avrjf θυμώδης δρύσσει νειχος* άνήρ δέ δργίλος 

έζώρυξεν άμαρτίαν. 
•Οπου ούχ Ινι δίδυμος, ησυχάζει μάχη. 
Χείλη Αφρονος άγουσιν αύτδν «ίς χακΑ* τδ δέ 

στόμα αυτού τδ θρασυ θάνατον επικαλείται; 
Στόμα Αφρονος συντρίβει αυτόν * τά δέ χείλη αύ

του παγ\ς τ% ψυχή αυτού. 
Άνεμος βο^άς εξεγείρει νέφη* πρόσωπον δα 

αναιδές γλώσσαν ερεθίζει. 
Αναιδής προσώπφ μισηθήσεται. 
Μεγαλόφρων έφ* ύδρει θρασυκάρδιος· 
Μή σπεύσης έν πνεύματί σου θ υ μου σθαι, δτι 0«« 

μδς έν χόλποις αφρόνων αύλίζεται κα\ άναπαύοται· 
Νεύρον σιδηρούν δ τράχηλος σου, χαέ τδ πρόσω

πον σου χαλχούν· 
'Οψις πόρνης έγένετό σοι, άπησχύντησάς πρδς 

πάντας· 
Μετά θυμώδους μή ποίησης μάχηυ, ΧΛ\ μή δεα>-

πορεύου μετ' αυτού τήν έρημον» δτι ώς ουδέν άν 
δφθαλμοις αύτφ αίμα * κα\ δπου οδχ Ιστι βοήθεια» 
χαταβαλεί σε εκεί. 

Ού δυνήσεται θυμδς^ Αδικος δεχαιωθήνοη· *Η γΑρ 
Β £οπή τού θυμού αντού πτώστς αύτφ. 

Ζήλος χα\ θυμδς έλαττουσιν έ|μέραφ· 
Κύριε παντοκράτωρ, δ βεδς τής σωτηρίας μου, 

ψυχή Ανδρδς αναιδούς μή παραδφς με. 
Μή προπετή; γίνου, ίνα μή έξαρθής. 
Πάς δ όργιζόμενος τφ Αδελφφ αυτού είκή Ινοχος 

έσται τή κρίσει· 
Ό ήλιος μή έπιδυότω έιΑ τφ παροργίσμφ υμών, 

μηδέ δ(δοτε τόπον τψ διαδόλφ. 
Πάσα πικρία, και Ιυμδςν χα\ Αργή. *** %ρα«τ4» 

χα\ βλασφημία, άρθήτω άφ' υμών σύν πάσ^ χαχίφ· 
Έπειδάν άπαξ παρωσάμενον τδύς λογισμούς τδ 

πάθος τής οργής τήν δυναστείαν της ψυχής παρα> 

(1) Juxta Hebrceo$ vertitur: Yentus aquilooaris pellit pluyias, at vullus aevcrua lioguam 
nis, id est, qose clam dcfert. 

absconsio-
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λαβή, Αποθηριοί παντελώς τον Ανθρωπον, καλ ού& Α 
Ανθρωπον είναι συγχωρεί, ούκ Ατι έχοντα τήν έχ του 
λογισμού βοήθειαν, *Οπερ γΑρ τοΐς Ιοβόλος έστλν δ 
Ιδς, τούτο τοίς παροξυνθείσιν δ θνμδς γίνατα*. 

Ώσπερ γάρ αί χαράδραι, πρδς τΑ κοίλα £έου·αΐ, 
τδ προστυχόν παραβύρουστν, ούτως αί των οργισμέ
νων δρμαλ βίαιοι χαλ δυσχάθεχτοι, χαλ Μ πάντονν 
χωρούσιν ομοίως 

Ού πολιΑ τοίς θυμουμενοις αίδέσιμοτ, ούχ Αρετή 
βίου, ούχ ο!κ*«6της γένους, ού προλαδοΰοαι χάριτες, 
ούχ Αλλο τι των τοιούτων ουδέν τίμιον παρ* αύτοίς 
έστι. 

Οί δργιζομενοι ον πρότερον ίστανται, πρλν Αν 
διΑ μεγάλου χαλ ανήκεστου χαχού, οίον πομφύλυγος, 
τής οργής έχραγείσης, διαπνουσθ^ τδ φλεγμαίνον. ^ 
Ούτε γάρ ξίφους άχμίϊ, ούτε πυρ, ούτε άλλο τε των 
φοβερών ίκανδν τήν ύπδ οργής έκμανοίααν ψυχήν 
έπισχείν * ού μάλλον γα ή τούς ύπδ δαιμόνων χατα-
σχεθοΝτα ,̂ ων ουδέν αδδα χατά σχήμα, οδτε χατά 
τήν ψυχής διάθεσιν, οί Αργιζδμενοι διαφέρουσιν. 
Όρεγδμενοι γΑρ τής άντιλυπήσεως, π*ρ<{ε*ι μέντήν 
χαρδίαν τδ αίμα, ώσχπρ βία. πυρδς χυματνδμενον 
χαλ παφλαζΟν. έΐρος δέ τήν έπιφανειαν έξάνθή-
σαν, έν Αλλβ μορ-pf τδν δργιζδμινον Ιδειξε, τήν 
συνήθη πάσι χα\ γνωρίμην ώσπερ τι πράσωπον έπλ 
σχηνης ύπαλλάξαν* 

βυμδν χαλίνον, μή φρενών έξο> πέσ^ς. 
. Ουδέν ούτως καθαρότητα νοϋ καλ τδ δκ*δες θολοί 
τών φρενών, ώς θομδς Ατακτος, χαλ μετά πολλής 
.τής (*ύμης «αρδματος; ( 

Ποίον ούτω θηρίον ώμδν χαλ Ανήμερον, ώς δύοορ-
γος Ανήρ χαέ άχράτψ θν}ιφ τυραννούμενος; ποία δ* 
ούτω θάλασσα, Ραγδαίων αδτ1| χαταχεομένων πνευ
μάτων, ταίς έγκειμέναις πστραις έ^ήγνυται, ώς 
Ανήρ ακάθεκτος χαλ δριμύς χαλ άχάλινος είς ορμάς, 
χαλ άλας ώσπερ τψ πάθει διδοδς τάο ήνίας; 

Γδ δργίζεσθαι παρ* ήμίν μέχρι τού παύειν τά 
Αμαρτήματα περιορισθήσεται. *Οργίζεσθε γάρ,φησΐ, 
χαλ μή άμαρτανετε. Καλ τδ ακριβές χριτικδν παρ-
αιτητέον, τού Έκκλησιαστού λέγοντος* c Μή γίνου 
δίκαιος πολύ. * 
. βυμψ μάλιστα δεί κυβερνήτη χρήσθαι. Κατα
ληφθείς γάρ ακυβέρνητος, Ανω χαλ καίω χυκώμένος 
ύ «δ σάλου χαλ κλύδωνος, τήν ψυχήν δλην, χαθάπερ 
Ανερμάτιστον σκάφος, ανατρέψει, συνανατρέψας χαλ 
τδ σώμα. 

ΑΟΓΟΣ ΟΓ\ 
Itepi zaxatropporcOrziaYi χαϊ χτωχωγ τψ 

χγεύματί. 
*Αποχριθ*\ς Αβραάμ ttacv' Νύν ήρξάμην λα-

λήσαι πρδς τδν Κύριον μου* έγώ δέ είμι γή χαλ 
οποδδς. 

Είπε Δαυίδ πρδς 'Αβεανά· "Αφετο αύτδν χατα-
ράσασθαι, δτι είπαν αύτψ δ βεδς, εί πως ίδολ Κύριος 
τήν ταπείνωσϊν μου, χαλ επιστρέψει μοι Αγαθά άντλ 
τής χατάρας αύτοΰ τβ ήμερα ταύτη. 

. Κύφοντας δφθαλμοδς σώζει δ %έόζ. 
'Αχοήν ώτδς. ήχονύν σου τδ πρότερο*, νύν δέ 

Β IV SERMO L X X n i . 1 « * : 
eflbral oimrffto, nec bdntirfem esse paiiior, qai a rt-
lioae ainptius auxilium liabeal. Nam quod esl in 
veaenaffa venenum, W eai S I I lrritaiis ei acerbaiis 
ira. 

Quemadmodum enim torrenlcs per cava loca 
fltfeaies, quidqnid occurrerit secum trahant: s i* 
iralorum impetus violenli sunt, lalesque ut retineri. 
Hon queaol, ac per omnia siaiiKter incurrunt. 

lralig noD veneranda caailies, non \iclus vita»> 
noii propiDquitas generb, nun prxlerita beneficia». 
JIOD 2 2 5 quidqtiam (afium apud lales magui 
gealimatur. 

Irati oon prius desistunt quam per magnurri $l 
iosanabUe aliquod malum ira ipsorum velutf bulla, 

( orampat, et inflammatio discuiiatur. Kaque eaim 
gtodii aciea, κβήιιβ igaie, naque aiiud quidquaqv 
eorum qiwenuaikue timealur,ira furentem aaimam 
corrcere poieat: non magis qaaro eos qui a daMPO-
iribws Occtipaii tenenlur, a quibus iraii oibil prorsag. 
neqae habilu, neqao animi afleclione differun». 
Cum enim alciscendi libidioa quempiani doJore 
aflkere cupiunt, tum iis^aanguis circa cor effervq-
eeit, quasi calore ignis agUalus, ei ebulliens. At 
eum in exirema eule efflorescit, aliam iraii spociea^ 
demonstral, familtarem el uolam omnibua v^laij 
pcrsonam in aeena immulao». . 

Theologi. Freno coerce iram, ne «eiile exoi4as. 
Nilii! lam puriiatem et limpitudinem lurbat mur 

fls, atqba ira immoderata, quse oiullo iiapaiu fentur^ 
C . . 

$. Cyrilti. QIUB fera adeo «rudefis ar immaais est, 
Qtiracondua, ei interoperalas irae imperio aubdaus t 
Aui qnod mare adeo vehfcme.nlIbue voniis agiUlum 
et impolsiinl ad saxa Ulidilur, ul bora» eAreaia ot 
asper, quiqjie niHIo modo reiiner» pateal, quia ira 
pafeat, et loias libidiaibus la*et babanas? 

Uionytii Alex. traeci apud noa oo uaquo oxienda-
tur dum peccaia sedet. irasckoini enUn, iiiquil» οέ 
iie peccetis. Et summutu jue vitandum est, cuiu di-
cat Ecclesiasles : «Ne sis juam» mallwa.» 

Irx maxime opu$ esi gubernatore : aam. $i gu~ 
bernaiore careai, aorsum et deoraum. a^Uoia Anola-
bus el procellia, animain letam qua&i scapbaaa 
fundo caraiiten» everlet, corpore simul evcw» 

SERMO LXXIU [βΑ XXXIV]* 
De modesti$ ei spirit* pauperlk**. 

Cen. xvin.ftaspoodensAbrabaaiuaiNuac, ioq«it, 
coepi loqui cuoi Domino meo, cum taoion eba larra 
et cinis. 

II Reg. IVI . Dixil David ad Abessa : Siftite wm 
nialedicla Jacere, qaia dixitipsi Deus, sr q«a fie?| 
possilul Dominus videat lnimilitaiew mew, et 
redeant ad me bona pro roaledteio et exserraiipne 
islius boc ipso die. 

Job. Demissos oculos Oeus Jiberat. 
Aniea auribus te aadivi, nunc vero meiia oanbi& 
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te vWit: ot meipse nihili faci, ne terram el cliie- Α οφθαλμό; μου είδε σε, καλ έξουθένησχ έμαυτόν 
rem pulavi. 

Seroel, Domine, locutug gum, sed iierum non lo-
quar. Quis enim gum ul causam meam agam in 
conspectu iuo t 

226 Χ Ι ! · s u m vermis et non bomo, pro* 
braiu boniinuni, ei rejectaroeulam populi. 

Prope adest Dominus coairiiia corde, et bumileg 
gpiritu salvos facit. 

Sacriflcium Deo gpiritus conirilue, cor contritum 
et humilialuin Deus non rejiciet. 

lu humiUtate nostra memor fuii nostri Dominue, 
et redemlt nos da inimicig nostris. 

Piov.xxix.Modeslosad glorlaraevehet Dominua. R 

Superbia Dominus reeistit, humllibug aoieoi dat 
gratiam. 

/ Petr. v. Os humilium sapientiam medilalor. 
Sanctum exisiimate eum,qui animum guuo^dejicir. 
Λα. LXVI. Quem respiciam, ni»i humilem et quie-

tum, gerraonegque meos cum tremore eerrantera ? 
Ezeeh. xvu. Ego Domtnug sum qui lignam ex-

celsum humlle reddo, et ligtium bumile cxalio ; vi-
xide auiem arofacio, et aridum florere iacio. Ego 
Dominug dixi, et faciam. 

Eccli. xni . Igtie probalur aurum, et bominea ac-
cepti bumilitatia cainino. 

Quanio majoreg, tanto submissiue te gerae Sn 
congpectu Domini, etgratiam nanciacerig; quia m* 

ήγημαι έμαυτδν γήν χαλ σποδόν, 
Κυρα, Απαξ έλάλησα, έπλ δέ τφ δευτέρω ού 

προσθήσω. Τίς γαρ είμι, κρινόμενος εναντίον Κυ
ρίου ; 

Έγώ δέ είμι σκώληξ, χαλ οδχ Ανδρο»*»*, δνειδος 
ανθρώπων, χαλ έ£>υθ·νημα λαού. 

Εγγύς Κύριος τοίς συντετριμμένοις τ | χαρδία, 
χαλ τούς ταπεινούς τφ πνιύματι σώσει. 

θυσία τφ βεφ πνούμα συντ»τριμμένον · χαρδίαν 
συντετριμμένην χαλ τεταπεινωμένην δ θαδς ούχ 
έξουδενώσει. 

Έν τ ί ταπαινώαεε ημών έμνήσθη ημών δ Κύριος, 
χαί έλυτρώσατο ημάς έχ τών έχθρων ημών. 

Τούς ταπεινοφρονοΰντας έγερεί Κύριος είς δόξαν. 
Κύριος ύπερηφάνοις άντιτάσσαται, ταπαινοίς δέ 

δίδωσι χΑριν. j 
Στόμα ταπεινών μελέτη σοφίαν. | 
Αγιάσατε τδν φαυλίζοντα τήν ψυχήν αύτου· 
Έπί τίνα επιβλέψω αλλ* ή έπλ τδν ταπεινδν, χαλ 

ήσύχιον, χαί τρέμοντα μου τούς λόγους; 
Έγώ Κύριος δ ταπεινών ξυλον ύψηλδν, χαλ 

δψών ξύλον ταπεινόν · χαλ ξηραίνων ξύλον χλωρδν, 
χαλ άναθάλλων ξύλον ξηρδν. Έγώ Κύριος έλάλησα, 
χαλ ποιήσω 

Έν πυρλ δοκιμάζεται χρυσδς, χαλ Ανθρωποι δχ-
χτολ έν χαμίνφ ταπεινώσεως. 

"Οσψ μέγας εί, τοσούτω ταπείνου σαυτΟν έναντι 
Κυρίου, χαλ εύρήσεις χάριν δτι μεγάλη ή δυνα-

gna Domini potegias eat, et abbumilibua magniflca- Q m ( a Κυρίου, χαλ ύπδ τών ταπεινών δοξασθήσεται, 
bitur. 

Priucfpum tbronog dotratit Dominus, et pro illla 
ptantavH abjectog. 

Jfei/A. v. fieati paupereg spiritu, qtiia ipgorum 
eal regnaro coeiorum. 

Amen, amen dico vobia, ni&C conversi fuoriiig, et 
facii fuerkis ut parvi pueri, non ingrediemiai in re> 
gauni caaloram. Qul Igilar se abjecerit ut parvus 

btc,inregno ccelorura is erit raaximu*. 

Qoicttnque vull in vobia magnug esse, sil minigter 
vester : et quicunque in vobig vult primug esse, git 
omuiuni gervus et omnium pogireoiug. Eteaim FU 
lioa homtnig non venit ut ipsi minigtraretur, aed ut 
ipao aliig mlniatraret. 

Qui ae ipse elate gesserit, bumilis reddelur ; qui 
vero gubmigse, in alium gradum evehetur. 

L*c. v. Diiit Pelrag Jeau : Exi a me, quia boroo 
poecator aum, Doniine. 

Matlh. Dixil centurio: Non gum dignas, Domino, 
tftl tectum meom giibeag. 

Guun ab abquo vocaiag fuorig ad nupiiag, oo ac-
combaa in priuio loco, etquat doiacepg. 

Cum feceritig omoia qu* praeacripla sunt vobig, 
dicito : Serti inutilea gumug, qaia quod debuimua 
faeere fedinus. 

227 R°m' »· autem per gratiam mibi da-
tam cuivig veraanti inter vog, ne seniiai de se au-
pra id quod genibro debet : sed i u scntiat, ut 
moderaie et iemperaakr aooiiat. 

Θρόνους Αρχόντων χαθιίλεν δ Κύριος, χα\ *ψ&-
τευσε ταπεινούς Αντ' αυτών* 

Μακάριοι οί πτωχολ τφ πνεύματι, δτι αυτών έστιν 
ή βασιλεία τών ουρανών. 

•Αμήν, Αμήν, λέγω δμίν, έάν μή οτραφήτε χαλ 
γένησθε ώς τΑ παιδία, ού μή είσέλθητε είς τήν βα
σιλείαν τών ουρανών· "Οστις ουν ταπεινώσει έαυ
τδν ώς τδ παιδίον τούτο, οδτός έστι μείζων έν τ ) 
βασιλεία τών ουρανών. 

"Ος έάν έν ύμίν θέλη μέγας γενέσθαι, έστω υμών 
διάκονος * χαλ δς έάν έν ύμίν θέλη πρώτος είναι, 
(στω πάντων δούλος, χαλ πάντων έσχατος. Καλ γάρ 
δ υίδς τού άνθρωπου οδχ ήλθα διακονηθήναι, άλλά 

D διακονησαι. 
"Οστις υψώσει έαυτδν, ταπεινωθήσεται * χαλδστις 

ταπεινωθεί έαυτδν, δψωθήσεται. 
Εΐπεν δ Πέτρος πρδς τδν Ίησουν "Εξελθε άπ* 

έμού, δτι άνήρ Αμαρτωλός είμι, Κύριε. 
Είπεν δ έχατόνταρχος* Κύριε, ούχ είμλ Ιχανδς, ίνα 

μου ύπδ τήν οτέγην είσέλθης. 
"Οταν κληθής ύπό τίνος είς γάμους, μή κατακλι-

θ(ς είς τήν πρωτοκλισίαν, χαλ τά έξης. 
"Οταν ποιήσητε πάντα τά διατεταγμένα ύμίν, 

λέγετε * Δούλοι Αχρείοί έσμεν, δτι δ δφεέλομεν ποι
ήσαι πεποιήκαμεν. 

Αέγω δέ, διά τής χάριτος τής δοθείσης μοι, παντλ 
τφ δντι έν ύμίν, μή ύπερφρονείν «αρ' δ δεί φρο
νείν, άλλά φρονείν είς τδ σωφρονείν. 
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Μή τά υψηλά φρονήτι, άλλά τοίς ταπεινοίς συν- Α Videte ne τοβ elale geratis, sed abjcctig ct htimi-

απάγεσθι. 
Tf, ταπεινοφροσύνη Αλλήλους ήγείσθε υπερέχον

τας εαυτών, μή τά εαυτών σκοπούντες, άλλά χαλ τά 
£τέρων. 

*0 Θεδς ημάς τούς αποστόλους έσχατους άπέδΐΐ-
ξεν, ώς επιθανάτιους · ότι θέατρον έγενήθημεν τφ 
χόσμφ, χαλ άγγελο ις, χαλ άνθρωποις. 

*Ος περικαθάρματα έγενήθημεν τού χόσμου, 
πάντων περίψημα Ιως Αρτι· 

Ταπεινώθητε ενώπιον Κυρίου, χαλ υψώσει υμάς· 
Ό Θεδς ύπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοΐς δέ 

δίδωσι χάριν· Ταπεινώθητε ούν ύπδ τήν χραταιάν 
χείρα τού Θεού, Τνα υμάς ύψωση έν χαιρφ επισκο
πής. 

1 *4μήχανον (τδν μή καταδεξάμενον τδ πρδς πάν
τας δποδεές καλ έσχατον, δυνηθήναί ποτε ή λοιδδ-
ρούμενον, θυμού κρατήσαι, ή θλιβόμενον, διά μα-
χροθυμίας περιγενέσθαι τών πειρασμών. 

Γυμνάσιον ταπεινοφροσύνης, ή έν τοϊς εύτελεστέ-
ροις πράγμασι διατριβή, ίτδ πάθος τής φιλοδοξίας 
θεραπεύουσα. 

Αείχνυσιν ήμΤν δ Κύριος άρίστην δδδν υψώσεως 
τήν ταπείνωσιν. 

ΠΓταπττνδν μετά τής ευδοξίας έχει χαλ τήν 
άσφάλειαν. 

Κρείσσον δντα σοφδν δφίεσθαι δι* έπιείχειαν, ή 
ΑμαΟώς έχοντα διά θράσος ύπερεκτείνεσθαι. 

Μή έν έσθήτι τδ ταπεινδν έχωμεν μόνον, άλλά χαλ 
έν ψυχής καταστήματι· μηδέ θρδψις αύχένος, ή 
φωνής ύφεσις, ή προσώπου νεύσις, ή βάθος Απήνης, 
ή βαδίσματος ήθος τδ ταπεινδν ύποχρίνοιτο, τά 
πρδς ολίγον τυπούμενα, χαλ τάχιστα ελεγχόμενα. 
Πάν γάρ δ προσποιητδν ουδέ μόνιμον. 'Αλλ* ώμεν 
υψηλοί μέν τφ βίψ, ταπεινολ δέ τφ φρονήματι * χαλ 
τήν μέν Αρετήν Απρόσιτοι, τήν συνουσίαν δέ χαλ 
λίαν εύπρόσοδοι. Πολιτικού μέν γΑρ έργον είναι 

οίμαι] πάντα ποιείν χαλ λέγειν, έξ ών ευδοκιμή
σει παρά τον [[. τών] έξωθεν* πνευματικού δέ χαλ 
του χαθ* ημάς πρδς Ιν μόνον βλέπειν, τήν σωτηρίαν, 
ή τα άπλότης, χαλ τδ τού ήθους άδολόν τε χαλ Αμνη-
σίκακον. 

Ουδέν ούτως τφ Θεψ φίλον, ώς τδ μετά τών έσχα
των έαυτδν άριθμήσαι. 

Ούχ ούτως τδν άμαρτάνοντα, ώς τδν κατορθούντα 
χρή μιίτριάζιιν. 

Ταπεινοφροσύνη έστλ τδ ύψηλδν δντα άπδ κατορ
θωμάτων ταπεινούν αύτδν άπδ διανοίας. 

Μηδελς άπονον οίέσθω καλ μετά ραστώνης έκπο-
ριζόμενον τδ τής ταπεινοφροσύνης κατόρθωμα. 'Βμ-
πέφυκε γάρ τδ κατά τήν έπαρσιν πάθος παντλ σχε
δόν τψ κοινούντι τής άνθρωπίνης φύσεως· Διδ πάν
των τών κατ* άρετήν έπιτηδευομένων τούτο έστιν 
έπιπονώτερον. 

libusvoe accommodale. 
Philipp. ιι. Per humilitalem animi alium qvitsque 

gibi aatccetlere existimato, non veslra comntoda 
apoctate, ged etiam aliorum. 

I Cor. iv. Deug nog apogiolog poslremos fecit, 
quaei morti addictog, quia gpectacuiam facti gu-
mus mundo el angdig ct honainibas. 

Quasi mnndi purgamenta facti guniug, omaium 
peripgema ngqoe adbuc. 

Jac. Humiliainini coram Domfno, ct extollet vos. 
/ Pttr. v. Snperbig Deug reaigtit, humtlibug au-

tem dat gratiam. Bamiliamini igimr gub potenli 
maou Dei, ot vog exaltet in tenapore visitaiioiua. ; 

^ S. Hatilii. Pierl non potest, ul is qui non infi-
mam el pogtretnam goitem gibi aequo animo ieren-
dam perguaaug git ,* aul ai convicium ipsi fiat, 
iram eoniprimat, aut gi premaiur, patieniia vlclor 
evadat. 

Exercitatio bumiliiatia eat, ia vilionbiig rebua 
versari; gic enim gloria» cupidiias coercetar. 

Optimam dignilatis viam ogtendit Dominug, hu-
miUtatem dico. 

Humiliias cum bonesta fania babet et securlu-
lem. 

Prasatat doctura de suo jnre cedere clementia , 
quam hnperilura per audaciam nimium alag exten-

c dere. 
Non iu vegle solum utamur modesila, ged etiam 

ia animi conetituiiono; neque cnim cervicia de-
Jectio, aat tocig remiggio, aut capiiis notug, aot 
barba promiaga, aut inceasug compogUug mode-
aiiam recte oxprimunt, uipoie quse ad tempua fin— 
guittur, ged celerrimo faUa deprebenduotur; quid-
qutd autem est ficlum, idem non diotumum erif^ 
Simus igitop vita quidem elati, sed gpirtlu burni-
leg, et virtnie qaidem inaccegrribileg, convereatione 
autem facillimog ait ad nos aditus. Est enim boml-
nig civilie officium, ut omnia faciat et dieat ex 
quibag ab aliia gloriam eonaeqnatur: apiritalfe 
autem et e]ua qui nobitcum sentit, iu onicam ren> 
gpeclare, atairnm aaluiam, qna eai in aimpUct-

D uto, et moribug nlDime doloaia, ae iDJurianm» 
nblivione. 

S. CArytogi. Nibil est tam Deo gratum, quant 
geipgum cum poglremia numerare. 

Non Um peccantem, quam recte facientem, de-
cet modum gervaro et mediocritatem. 

I 

Modettia est, foriiter factis et 228 virtutibug 
excelaum animo aeipguro dejicere. 

Nemo credat labore carere, aui facile prxatari 
poaae modegliao et baroiliiatig officium. Innatum esl 
eoim guperbiae vilium omnibugiere natura bumana 
congiiitttig. Quare hoe ex omitibug virtntig operi* 
bus difliciUimum esi 
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hifania DOD entn altingil» qui ac moderatioiie οι Α Ατιμία ούχ Απτεται τψ έαυτδν ταπεινοφροσυνών 

abjeclione antmi rexeril. 
Mode&ila esi modeste sentire, allcruin conviciati-

lom ferrc, aguoscere peccaium, accusaiiouea palu 

Ταπεινοφροσύνη dicitur qaod φρονήματος % id 
esl apiritas, esl ταπείνωσις, ideal abjeclio. 

Modeslus auihuimlis est is qui cumpossit elalus 
ease, seipse abjicit; ut si iinperalor subjiciauif 
pnetori aul proconsnli, modestus eat, quodex alto 
degccnderii. Stti praetor bnperalori, noo eet huott-
lis idcirco; non eniin ex alio ge ipge abjecil el oxte< 
nuavil. 

Clemeni. Tanto quiaque debet ae submissius ge-
rere, qnanto tuajor videtur esse. Decet enim ul 

παιδαγωγήσαντι. 
Ταπεινοφροσύνη ΙστΙ το ταπεινοφρονείν,'τδ έτερου 

δνειδίζοντος φέρειν, τδ έπιγνώσχειν τδ Αμάρτημα, 
τδ φέρειν τας κατηγορίας. 

Ταπεινοφροσύνη βιΑ τούτο λέγεται, δτι τού φρο- 9 

νήματος έστι ταπεινωσις. 
Ταπεινδφρων εκείνος έστιν, δ υψηλά δυνάμενος 

φρονείν, ταπεινοφρονών · οίον, έάν μέν δ βασιλεύς 
υποταγή τψ ύπάρχφ, ταπεινόφρων έστλν, δτι άπδ 
τού ύψους χατέδη · έάν δέ δ ύπαρχος τψ βασιλεί, 
ούχ έστι ταπεινδφρων. Ού γάρ άπδ τού ύψους έτα-
πείνωσιν εαυτόν. 

Τοσούτον τις μάλλον οφείλει ταποινοφροννίν, δσον 
δοχεί μάλλον εΐναι. Καλδν γάρ άελ τφ χρείττονι τδ 

guperiorem deterior sequaiur, ea ape ai flai melior. Β χείρον άκολουθείν διά βελτιώσεως ελπίδα,' 
NilL Beatus cujus eal vila excelsa , apirilus au> 

lei» hiHttilis. 
Evagriu Armalura tutissima, animi modegtia. 
Legl, magislratui ei eapieuliori cedert, mode-

eiiae <jgl. 
Patrum. Yersare cora niodestis, et mores ipso-

ruai edisces. Si enim contemplatlo doctorum ulilia 
egt, quanto roagts doctrina, quae ex Ulorum oce 
proficiecitur 1 

PkUonii. Toleraniiae el prudentia et justiti» 
amatorem decet elationcin et niagnos gpiriiug de-
pellere ; naoi magnuin eat argumentum vere exer-
ceri virtulein, gi oiunis modcslsa adsii, ei arrogau-
lia absit. 

Si diguitaiibua el magigtralibug multuin Inflae · ι · 
libua es praditus, sicul bonus gubernaior vela 
expansa coiitrabiio, ne imprudeng praecipiteris. 

SfiUMO LXXIY [αί. XXXVV 

De superbis et protervh et arrogantibu* , et inanii 
giorim capidis. 

Μακάριος δ τδν βίον ΟΨηλδν έχων, ταπαινδν δέ 
τδ φρόνημα. 

"Α£(5ηχτον δπλον ή ταπεινοφροσύνη τ | ψυχ5· 
. Νόμψ χαί άρχοντι χαλ τφ σοφωτέρψ είχειν, χό-
σμτον· 

Συναναστρέφου τοίς έχουσι ταπαίνωσεν, χαλ μαδή
σει τούς τρόπους αυτών. Εί γάρ ή θεωρία τών 
«Ιρημένων ωφέλιμος, πδσφ μάλλον ή δεθασχαλία τού 
στόματος αυτών! 

Τδν καρτερίας χαλ φρονήσεως χαλ δικαιοσύνης 
έραστήν οίησιν χρή χα\ τδ μεγάλαυχον χαΟαιρείν. 
Τού γάρ έπιτηδεόειν Ανόθως Αροτήν Ιείγμα οδ μι
κρδν άσχησις άτυφίας. 

Εί δδξαις χαί άρχσίς μέγα φυσώσαις Ιφέεσαι, 
καθάπερ νηδς Αγαθός κυβερνήτης, τήν πολλήν τών 
Ιστίων χύσιν στ*ίλογ!# ίνα μή λάδης έχτ^αχηλι-
σθείς. 

ΑΟΓΟΣ ΟΔ·. 

Job xu Omnem coaiumelioaam bumilia, et 
euperbtim resiinguo: cabofactlo impioa repoaie» ei 
ora ipaoram ignominia impleto. 

Ptal. Ur Dwa «upofbU iflafitts» at ignU aoceo-
dhar. 

PsaU χτιι. Ocnioaauporboi deprimek 
Vid* iaipium sopore&aliaun, «4 2S0 >B M * 

bliuoe ul cedms Libani Bublalam. 
Ptal. Lxxxvm. Ta depreaaigli9 aicut aaucium, 

guperbum. 
Psal, c. Com aoperbo oculo et inexpiebili corde 

cibum.non auiitpsi. 
Ptov. xi. Superbis Domiuus resistil, humilibua 

vero dai graiian. 
Imporua est apad Domlnam quhquU eat elato 

corda. 
Audaa et praafracius et arrogans pastia Tooater. 

Sophon. l i i . Perdam coniumeliam exlegum, et 
superborum iajuriain deprimam. 

Si uiu sublimis aublaua fueris qaam aquila, ac 

tiepl ϋπερτ&άτωτ χαϊ σοβαρών χαί άΛαζΰτωτ 
*αϊ χ*νοδόζωτ. 

ΙΙάντα ύδριστήν ταπείνωσον, υπερήφανο ν δέ σδέ· 
σον, σήψον δέ άσεδείς παραχρήμα* τΑ δέ πρόσωπα 
αδτών ατιμίας έμπλη σον. 

Έν τψ, ύπερηφανεύεσθαι τδν Ασεδη έμπυρίζο· 
ται 

Όφθαλμούς υπερήφανων ταπεινώσεις. 
0 Είδον τδν Ασεβή ύπερυψούμενον, χαλ έπαιρόμενον 

ώς τάς χέρδρους τού Αιβάνου. 
Σύ έταπείνωσας, ώς τραυματία ν, ύπερήφανον* 

Ύπερηφάνφ όφθαλμψ χαί άπλήστψ καρδία, τούτφ 
οδ συνήαθιον. 

Κύριος ύπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοίς δέ 
δίδωσι χάριν. 

Ακάθαρτος «άρα ΚνρΙφ itA{ δψηλοαάρδιος· 

βρασύς χαλ αυθάδης χαλ Αλαζών λοιμδς καλαϊ-
ται« 

Απολέσω ύβριν Ανόμων, χαλ ύβριν υπερήφανων 
ταπεινώσω. 

Έάν μετεωρισθ{ς ώς άετδς, χαλ έάν άνά μΑσσν 
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τών άστρων θ|ς νοσσιάν σου, εκείθεν χάτάξω σε, λέ- Α Inler astra nidum posueris luum, illinc delraham 
γει Κύριος· 

Ήφανίσθησαν χαλ πετεινά, δτι είπαν, Ούχ δψεται 
Κύριος οδούς ημών. 

Πάντας τους πορεϋομένόυς Ιν ύιέβρ^φανία ταπει
νώσει Κύριος. 

Τότε έρούσι προς εαυτούς · Τί ώφέλήσέν ήμίν ή 
δηερήφανία; χαλ τί δ πλούτος μετά Αλαζονείας 
συμβέβληται ήμίν ; Παρήλθε πάντα ώς σκιά* 

Μή έξΰψοο σεαυτδν, ίνα μή *έσ*ς χαλ έπαγάγ^ς 
4**ft *** Ατιμέαν* χαλ αποκάλυψη Κύριος τά 

κρυπτά σου, χαλ Ιν μέσω εκκλησίας χαταοαλοί σα. 
Μισητή έναντι Κυρίου χαλ ανθρώπων ή κενο

δοξία. 
Είσλν οί «λουτίζοντες εαυτούς, μηδέν έχοντες. J 

Κρείσσον άνήρ έν ατιμία δουλεύων έαυτψ, ή 6 
τιμήν έαυτψ περιΰελς, καλ προοδευμένος άρτου. 

Τί δπερηφανεύει, γή καλ σποδός; 
Άρχή ύπερηφανίας αμαρτία· καλ δ κρατών αύ· 

τής έξομβρήσει βδέλυγμα. 

Ό άπτόμενος πέσσης μολυνθήσεται * χαλ ύ κοινω
νών ύχερηφάνψ δμοιωθήσεται αύτψ. 

Βδέλυγμα ύπερηφάνοις ταπείνωσις. 
Μή ύπερηφανεύου ενώπιον βασιλέως. 
Έξέλιπβν άνομος, άπώλετο υπερήφανος, πεσοΰνται 

οί ύψηλολ μαχαίρα. 
Δόξαν παρ* αλλήλων λαμβάνοντες, τήν δόξαν παρά 

τού μόνου θεού οδ ζητείτε. 
Ιΐάς δ υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται. 
Τδ άνθρώποις ύψηλδν, βδέλυγμα ενώπιον τού 

βεού. 
Αί ή υψηλόφρονες άλλά φοίού. 
Μή γενώμεθα χενόδοξοι, αλλήλους προκαλούμενοι, 

άλλήλοις φθονούντες. 
Ού τά βήματα πέφυχε τάς λύπας κινεΤν, άλλ* ή 

χάλ τού λοιδορήσαντος ημάς υπεροψία, χαλ ή έκα
στου περλ αυτών φαντασία. 

Τψ δντι θεραπευόμενα τά υπερήφανα ήθη εαυ
τών ύπεροπτικώτερα πέψυκε γίνεσθαι. 

Όμοίως έστλ ταλέπδν Ιν tε δυ*κολίάΓς αραγμά
των άταπείνωτον τήν ψυχήν &άδο?σάάθαι, χΑι έν 
ταίς δπερηφανίάις |ιή έπαρθήνβι. 

Κενόδοξδς έστιν δ ψιλής ένεκεν ττ# έν τφ κόσμψ D 
δόξης, τής παρά «ών δρώντων ή άκσυόντων, *οιών 
τι % λέγων. 

Μή έπαρθ^ μέγα, ίνα μή μείζον χατενεχθ^ς. 

Μέγα τοίς Ανθρωποι* ή Λνή δόξα πρδς άρετήν 
έμπόδιον. 

Τφστον έαυτδν άπατάν, χαλ οϊεσθάΐ είναι τι, ουδέν 
δντα, ύπδ της κενής δόξης φυσώμενον. 

Τδ οίεσθαι τού είναι τδ πλείστον αφαιρείται. 
Μή φρδναι τών χαχών φαίνεσθαι κρείττων * λοπού 

δέ τών αγαθών ήττώμενος. 
Ύβρις μιχρδν κρατούντα φυσάσθαι μέγα· 

Τί τού τύφου χαλ τής άπονοίας αίσχρότερον ; 

te, inquit Dominus. 
Jerem. Evanuerunt etiam pennlgera, qula di-

xenlirt bominrim non visuriim vias Tpeofitto. 
Dart. iv. Omnes qui stfporlte fodfeditnt, Domimis 

depHinei. 
'Sap. v. Tunc diiint \ti eefipsfs : Qtrfd pmiufl 

irobisr sAperbla? 4«ld tUSnt optfleiHia cam arro-
gantia conjuncta couiulii? Omnia in unrbr» morem 
praelerierunt* 

Noli te extollere, ao cadae, et animae tuse igooaai-
ltiam inaras* Η Dominue paiefadoi occulta iaa ( oi 
in medio ecclesiae dejtciat le. 

EtM» x< Odiosa eal mconspeolu Dei at boeviauni 
inonifc gforit* 

Sarit qui se divites preodkent, <x*m nlhu bab4aa4. 
Maliaa eal in ignobililat© aibi scrrira, qaae* ko-

noveiti sibi anteaaero ca/m pania ροαιη*ιο< 
Mdi feiid tttporbfe, lerfa ei c»ia? 
Ibid. Superbiao iouhian peacaflux* esl (aU «*-

pirbia i*4tium pecctti c$t)9 dt pratriiuia ea ptt>-
fundet exsoortbtUa* 

EctH; xtiu Qoi tangU plcam* fconta luiaafcitur; 
qiri dum auparUa ooranuaioat, aianUa «i eVaAel* 

Ibid. Delestantur auperbi modestiam. 
Nfc superbe to gerts fai conspectu r*gls. 
Defectl exlea t perik iuparbes, cajkni olall 

Laudem invicem accipieaieo-, la«4«w a aolo bt* 
d mh qMrMs. 

QaUqais ee ipsA extolHi, depripieurr» 
Quod in honainibus taotlaual est, id coratp9M 

abouioaiio, 
Noli elaius esae, aed timei 
GalaL v. Ne simtis inanis gloriae cupidi, in^icem* 

provocantes, invicera invidentea. 
5 . Batilii. Hiott verba ipsa soleni dolore afficere» 

aed conviciaaiia nobia cootemplus, el cujusque de? 
se ipeo opinio. 

Morea hotninis snpcrbi si vere sanaii 2 J 0 fue-
rinl, solent esse 8ui despicientiorea. 

i£que dl(ti€fle est ib rerum diffip.uilatibas ank 
mum firhium servare, quam in prosporiiaiibus noi> 
«xtohi. 

Iaaais glort» captatOr esl, qui aiiqdid au( Ifacit 
aui dicU mundanae el hudae gloris causa, qua ipsf 
vcl a apeotaioribds vel auditoribufe tribuatar. 

fheohgi. Ne multum lollare, he aiagis dejt-
ciare. 

fltahil gloria tfla|nUtti tfet ad tirtlitWii itfrjyedi-
iaMitiliil* 

Facilliroum esi I d ^ t o Tadlora, *b ptiae gioHa 
ioAiif ioiWMM ie ailqtiid putare, cam flibil i s . 

Optnari ab esse plurtmum differt. 
Noll cogitatie te raalre vfd efi praestantlorem: sed 

potius tristare quod sia bonia inferior. -
injuria est, si quis cum paulum valeat, mullam 

inOetar. 
£. Chrymt. Quid fastu et arroganlia turoiuii 
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Vere dicta eit ab anliquis inanifi gloria, quod Α Είκότως είρηται παρά τών παλαιών κενοδοξία, 

inania sit, nibil intua babens quod utile sil. Διάχενος γάρ έστιν Ενδον, ούδεν έχουσα τι χρήσι-
μον. 

Ό ευγένεια χα\ ή σεμνότης του υπερήφανου τδ 
συγγενές πρδς τήν πλννθον έχει. 

"Ο απηνής χαλ σοδαρδς απροσπέλαστος έστι τοίς 
έγγίζονσι, καί δυσμενής έαυτψ. 

Έάν όφελος του τύφου τδ ήθος, χαιρδν οδχ Ιξ*ι 
τδ κατά θυμδν έγγενέσθαι πάθος. 

Μετέωρος έστιν άεί πως τών αλαζόνων δ νους, 
και πρδς τά Ανω φέρεται, συζησαι χθαμαλεστέροις 
οδχ άνεχόμενος, χαλ τδ μέτριον χαλ ταπεινδν άτιμα-
(ων φρόνημα. 

Ευφημίας τής ανωτάτης Αξιος δ τδν Αλαζόνα 

Greg. J V V M . Generia nobililae et faslas superbi 
cogitationem cum flgllaie lateribus habent. (i) 

Effrenatue et protervus lom aliis adiri non po-
leat, tura ipse aibi inimicw est. 

Si deirabaa fastaosos morea, Irac nullua relin-
qoelur locus. 

Elatus est aemper arrogantiam animus, el ad au-
blimia aemper fertur, convtvero bumilioribua non 
siiaiinens, ei nioderatura ei bumilem despiclene 
apiritum. 

Laodaiione eumroa dignua est,qui arrogantem „ T < r _ . __ew § w 

odil, videlicet ipsura arrogantia vitiuni, qaod esl Β μισών, ήγουν αύτδ τδ χρήμα τήν άλαζονείαν, τδ 
omniuni malorom foediseimum, tum apod Deum 
tamapud bomloes odioaum et rejieieadum. Qaia 
enioi conUmpiorem non poiat moleatum ei la-
toferandum ? quia turgidum non odt! spiriluaa Υ 
qnb aoo inflatoa objargandos poUt ? 

Semper enim quodammodo arrogans est audax, 
osper, iracundu», el compeaci nonpoteau 

Clmtnt. Exeelso el glorioao affiia eat voiabilis 
ad Unmdiutem mulaiio et caaua, ut ditioa docot 
doctrina. 

PAi/onii.Aiuul quidam eapientem omnfum pot-
iremuui exuere inaoia gloria lonicam; eleoim ol 
aiiaa perturbalionea aaperet, a gloria et a popuU 
kmdatioae aoperarl lolei. 

Ex bia qu! in republica veraantar, ai delraba* C 
maieriaa [id esi, quod forinaecus], ioane aepulcram 
231 feperiea meola careaa. 

Honorem aul magietratum Quis contempslt ? N«l* 
los fere illorun qui adbuc immerai fuenmt Inaol 
gloriae. 

EvagriL lodignum est ut U qui parum prodeat, 
multunTglorietur. 

In omnibus rebue opinio Smpedit iilud qood eal 
ravora. 

Ventitator viriutis animus superbue. 
Ciaieroa deaiituta aquis, animua glortee cupidos. 
Superbua animus diveraorium lalronum. 
Joan. C/tm. Jejuoane gloriae inania cupidus sura, 

abdo me ut ignotua sioi, tauquam prndeos rursua ^ 
gloriam appeio. Splcndide vesthue ab illa vincor: 
vili habito lectus, rursum gloriam cupio : loqueni 
vlncor, tacens ruraua victus aum : quocunque pro-
jecerU Utum iribulum, aculeua atat r4clus. 

JNflkileeUinaniaglorisdaBnioiiemeffugore ; nam 
quidquid molitua fueria, ot bane exatirpee, idipaam 
erit alterias inanig gloriaa ioilium. 

Fur solem deteaiatur, auporbua modeatos deapi-
cit. 

Helior eat cum ralione vioi potio, qaam cum 
fastu aqiuc; 

πάντων αίσχιστον τών κακών, χα\ παρά βεψ χα\ 
άνθρώποις στυγηρδν χα\ άπόδλητον. Τίς γάρ τδν 
ύπερόπτην οδχ ηγείται φορτικόν; τίς τδ ύπέρογ-
χον οδ παραιτείται φρόνημα ; τοίς μέγα φυοώστν 
τίς ούχ επιτιμά; 

Άε \ γάρ πώς έστιν δ Αλαζών θρασύς, χαί ΑτΙθασ· 
σος, δύσοργός τε χα\ ακατεύναστος. 

Τψ ύψουμένψ καί μεγαλυνομενψ παραπέπηγιν 
Αγχίστ ροφός ή πρδς τδ ταπαινδν μεταδολή χα\ πτύ-
σις, ώς δ θείος διδάσκει λόγος. 

Φασί τίνες, δτι ύστατον άποδύσεται τδν τής κενο
δοξίας χιτώνα δ σοφός. Κα\ γάρ τών Αλλων παθών 
περικρατήσει · άλλά τής δόξης χα\ τού παρά τοίς 
πολλοίς επαίνου πέφυχεν ήττάσθαι. 

Τών πολιτικών έάν τάς ύλας άφέλης, κενδν τάφον 
ουρήσεις, νούν ούχ έχοντα. 

Τίς τιμής ή Αρχής χαταπεφρόνηχε ς Σχεδόν τών 
Ιτι πεφυρμένων έν κεναίς δόξαις ουδείς τδ παρά-
«άν. 

Δεινόν έστι μέγα φρονείν μιχρά πράττοντα. 

Έν παντί τδ οίεσθαι τψ είναι εμποδίζει. 

Αιχμήτωρ αρετής λογισμδς υπερήφανος. 
Αάχχος Ανυδρος φιλόδοξος ψυχή. 
Υπερήφανος ψυχή πανδοχεΓον ληστών. 
Νηστεύων χενοδοξώ, καταλύω ίνα μή γνωσθώ, ώς 

φρόνιμος πάλιν χενοδοξώ. Ααμπρά περιβεβλημένος 
ήττώμαι ταύτην, κα\ ευτελή έξαλλάσσων πάλιν χε
νοδοξώ * λαλών ήττώμαι, χαλ σιωπήσας πάλιν ήτ-
τήθην. Ός άν ^ίψης τήν τρίβολον ταύτην, δρθδν τδ 
χέντρον ίσταται. 

Χαλί πδν διαφυγείν τδν της κενοδοξίας δαίμονα. 
"Ο γάρ ποιήσει τις καθαιρήσειν αυτήν, τούτο άρχή 
κενοδοξίας ετέρας γενήσεται. 

Βδελύττεται ήλιον κλέπτης, υπερήφανος δέ πραείς 
έξουθενεί. 

"Αμεινον ή μετά λόγου οίνοποσία τής μετά τύφου 
ύδροποσίας. 

(1) Nimirum quia omnea homincs ex luio ui laieree originem ducunt. 
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Δεί τών νέων έχπνευματούν το οίημα, κα\ τδν τύ -

φον, ώς τών ασκών τδν Αέρα τούς έκχέειν τι βου-
λομένους χρήσιμο ν * εί δέ μή, γέμοντες δγκου καλ 
φυσήματος, ού προσδέχονται. 

Τούς μέν Ασκούς τδ πνεύμα διίστησι, τούς δα 
Ανόητους Ανθρώπους τδ οίημα· 

Ό τύφος, ώσπερ ποιμήν, οδ θέλει τούς πολλούς 
Αγει. 

Αλέξανδρος νοσήσας μακράν νδσον, ώς άνέ^/ω-
σεν, ουδέν έφη θιατεθήναι χείρον υπέμνησε γάρ 
ημάς ή νόσος μή μέγα φρονείν θνητούς δντας. 

Έάν ίδης πονηρδν είς ύψος αίρόμενον, 
Ααμπρφ τβ πλούτφ καλ τύχη γαύρουμενον, 
Όφρύν τε μείζον τής τύχης έπαίροντα · 
Τούτου τάχιον μεταβολήν προσδοκά, 
Επαίρεται γάρ μείζον, ίνα καλ μείζον πέση. 
*Ω τρισάθλιοι, πάντες οί φυσώντες έαυτοίς με

γάλα 1 
Αύτολ γάρ ούχ ίσασιν άνθρωπου φύσιν. 
Αριστοτέλης θεασάμενος νεανίσκον χατωφ ρυωμέ-

νον, μηδέν δέ έπιστάμενον, Νεανίσκε, έφη, οίος μοι 
δοχείς αύτδς είναι, έγώ γενοίμήν · οίος δέ τ$ άλη-
Οεία υπάρχεις, τοιούτοί μοι οί έχθρολ γένοιντο. 

Ό αύτδς χατανοήσας μειράκιον έπλ πολυτελεία 
τής χλαμύδος σεμνυνόμενον, Ού παύσει, έφη, μειρά
κιον, έπλ προβάτου δορ? σβμνυνόμενος; 

ΑΟΓΟΣ ΟΕ'. 
Περϊ $ιΛανχΙας. 

*0 φιλών τήν ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν * χαλ 
δ μισών αυτήν έν τφ χόσμφ τούτφ «ίς ζωήν αίώνιον 
φυλάξει αυτήν. 

Ούχ δ έαυτδν συνιστών, εκείνος έστι δόκιμος, 
Αλλ* δν δ Κύριος συνίστησιν. 

Οί πάντες τά εαυτών ζητούσιν, ού τά τού Χριστού· 

Πάς άνήρ φαίνεται έαυτφ δίκαιος* κατευθύνει δέ 
χαρδίας Κύριος. 

Έγκωμιαζέτω σε δ πέλας, χαλ μή τδ σδν στόμα, 
αλλότρια, χαλ μή τά σά χείλη. 

Πάντες μεν εύσεδεϊς έξ ένδς τού καταγινώσκειν 
αλλήλων ασέβειαν* ή τών μέν Ιδίων πράοι κριταλ, 
τών δέ άλλοτρίων άχριβείς έξετασταί. 

Συνώμεν άλλήλοις πνευματικώς, γενώμεθα φιλά-
δελφοι μάλλον ή φίλαυτοι. 

Ό μή χαταδεχόμενος τήν παρά τού αδελφού 
θεραπεία ν προσαγομένην αύτφ ά σύμφωνος έστι χαλ 
αύτ'-ς έαυτφ. Ουδείς φίλος, ουδείς αδελφός* τά εαυτών 
σκοπού μεν έκαστος, διά τούτο καί τά εαυτών κολο
βού μεν καλ ασθενείς, χαλ εύχαταγών.στοι καλ 
άνθρώποις χαλ διαβόλφ έσμέν έχ τού μή συνασπί-
ζειν άλλήλοις. Καλ γάρ έν πολέμφ κα\ παρατάξει δ 
πρδς τούτο μόνον ορών στρατιώτης, δπως έαυτδν 
διάσωση φυγών, χαλ τούς Αλλους μεθ* εαυτού προσ· 
^πόλλυσιν ώσπερ ο?ν δ γενναίος, χαλ υπέρ τ ί 
ίαυτδν διασώζει. 

3 II. SERMO L X X V . MU 
P/aiomi.Eihaurire oportet ex aitimis juveiiam 

faieam opinionem et faaium, sicut aerem ex utH» 
bus mile qaippiam infusori exsuguat: seoa» eaim 
iuflaiiooo et spirita turgentes nihil adiwiiuint. 

SocraiU. Ulroa aer dUtendii, booiiaes auiem 
etulios opinio. 

Diogenii. Fastut aicut! pastor, qoo libel multoa 
ducit. 

Altx. Atexander dinlorno morbo affliotains, ot 
coavaluit, negavii ae pejua eese affectura ; admo-
not enim nos apgritudo, mortalee cuin ainiua, no 
magniflee de nobis seotiamug. 
Si videris improbom ia aliunr graduni oveelmtt, 
Magnieque opibus ei forluna exsoltantem, 
Superciliaqoe supra foriunam extoUeniem, 
Ejus celerrimam exspecla routaiionem ; 
Tollitur enim alitssime, nt majori casu rual. 

Menandri. Ο ter miseri, quolquot magnis aunt 
inflali rebus 1 

Ipst euiin bominig naturnm non nornnt. 
Arht. ArisioielesaJolesceiitulum superciliisaubla-

iis superbientem conspicaius, sed nulla scientia pras-
dittim : Adolescentule, inquii, utinam ialia cssem, 
qualis ipto tibi videris, qualis autem revera es, 
iales flaai boaies mel. 

Idem cnm a&imadveriisset sumptuosa cblamyde 
adotcsceatolom ee jactaiilem: Nan deslnes, inquil, 
adoleeceutule, ovie petle gloriari ? 

232 SEUHO LXXV [al. LXXXI]. 
De amore sui. 

Joan. xii . Qui amat animam suam, peritet eam: 
et qui odit eam in boc muodo, in viiam Minpi-
teriiam custodiet oani. 

/ / Cor. x. Noa qul aeipse commendat, b!c pro-
baius eai, sed quem Deui coromendat 

Omnea qua aua aunt quarunt, oon quae aaat 
Cbristi. 

Salotnon. Qulvis ftibi videtar jualtia, aed cor 
Dominua dirigit. 

Theologi. Laudot to proximut, non oa tuum, labia 
aliena, non tua. 

Omaeg videntur pii in boc uno, condemoaado 
videlicel alii alios impietatia: auorom peccaiormn 
parum aeveri judicea, alienorum autem. aecorati 
examinatoree. 

Convorsemur alii aliia tptrUualiter, et simua fra-
iram magis quam noatri amaniea. 

S. Chry$o*t. Qui non fralrig obsequium accipit 
quod ille offert, secum ipse dissenlit. Nemo amicus, 
nemo fraler, suis quisque servil commodis, ideoqao 
aua quisque minuit: et inflrmi ei debellatu fai ilcs 
lum hominibus, lum diabolo sumue, quod aliialios 
non delendimus. Nam e.iiam in pugaa et acie milea 
qui suaiu aoliue ealuiem in anirao babei cacieris 
quoque proripii et perdit. Ε conira vir fonis ei le 
et alioa servat. 
άλλων τά δπλα τιθέμενος, μετΑ τών Αλλων χαλ 
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PktioMs.&uk<®u& omuia agaues, 

e*l, amri$ m) «ρχίιομιη μ>»1ιμ» ewt-ent 
Maximi. A*o# m m .Wfipori? raUoao c*r$o« 

amiciiia, αχ qwa wtfeai nasckur guloaUaMs f aiio, 
«tinania glpri* q a p ^ i ^ x h i » at*eip aafoitur 
universus malorum numerus. 

Ptot>»if.,€M^ o^ridal^ipu* ajips, depetM> naa ip-
€08 nos converlainus, considerentasque ηιιφ 
jpsj Mftdeo) vjtiie siityus ibaoxii ; snuha arnor 
tui cclat e| tegit, ei jw in bis maiime ajjpi 
irrideril. 

Cri/i>. Indigua rw eal, cug) qyi* non iaj>iery 
aapere aibj tid/eiijr* 

Apii aiunjua ad ajiqna nrta ceraenda, ipai auiaru 
al male fackaus, aon ceruioma, 

Socraiis. Nemo io aeipso vitia cernil, Paaapbile, * 
«Ueriiis dedecora yidci.aperte, 

# DioftMu. Piefenes ioiorrof tMia QJLIKJ easel diffi-
cUtfmnai, Nosse aeipsuoi, inquii; mulu eaim 
propter amorem aai sibi quemque praesurocre. 

Idf m npauulio» bpqiinea e$se diccbal qui cum 
beile dicereiHt recteque lo&uei?»tur, aeipsos nop 
audirem, in lyraruin moreoi9 quae w i i belie *o-
iient, nibil lamen eeutiunt. 

233 SERMO LXXVI [al. XXXVII]. 
tk curiositaie et teeuriiati tt qnieie 9 tu qui$kiim 

t$u Μ togtutianm contiUart, 

6'ta. χι*. Jsjcobqs erat vir simplex, iloroi se coa-
iinens. _ 

Gloriajn coiqparalo «J.omi sedeoa. * 
/ 9 6 . Quiesees,, et nou erit qui tecum beltet. 
Deridens inagaam civitatis lurbaro, querelaat 

au.lem exafioris tribulorum non audiens. 
Oiium agiteet cognoeciteme es&e.Deum. 
Solua sum ego dum prateriero. 
Prov. Vir prudens quietera agit. 
EQCU. Difficiliora quaai quibus p.ar si«, ne quae- ' 

Ν Ι Ο , ei te profuodiora ne scrutaior : sed quae Ιφί 
prascripla sunl, ea cpnsiderato ; quae euim ultra 
opera Dei aunt, ia arcanis laient. 

Boni viri perpetuo suitt quieti. 
Amoi*. InteOigeiitia ptaedttas boeienipm la-

cal»t f quia 4e*ipua aiaiuaa qau 
i4a. iiBXftu Qneai raepi(aaia9 ψύ J»u»ilem ft ρ 

qaieiam, ei limide aadieniem sermaaes tnaos t 
lMAabii9Mi.r# qul iraaqu^ti .aapjUq tem, 
J&rem. τι. Ne ^ediapiipjl jn .pgruip9 aec jMf 

wiae vadite, .^qia yl^diva Ιια^Ιιμρι ia orbqm ,cir-
caeibabilai. 

Beoevolua Domimii iie ^ul ipsum exepectaal ; 
aaiu^e qaie ipsMOi qua;ret, bcoe erii, ei iii aalule 
Damiai conquiescct. 

Beneeat ei qui luleril jupuig ajuveatute sua; 
sodebil sojus ei tacebit, quaniapa m seipso sustinel; 
dnbit percuiientl maaii(am. Saturabitur probris : 
quia non in aeternum repeliet Doiuinua. 

Luc. χ. Respondcoe autcm Jesua dixit e i ; Mar-

Α Ν Τ 0 Ν 1 Ι U E U S S / S USS 
f bilaoli* (id Λ 01 4αντ$ν μόνον Ινεχα πάντα πράττρντες ^Uu-

τία* μέγιστογ καχδν Ιπ^δεύφυβιν. 
Φιλαυτία 1στ\ν ή του σίψατρ^ άλογος φιλία. Έξ 

αυτής δ* τίκττται δ της γ<*ΛτριΗ?ργίας λ « Τ · « ^ 
καί ό τ^ς κενοδοξία;· έχ .ξέ τούτων τίκτεται άπβ; 6 
τών κακών κατάλογος· 

"Οταν χαταγελ.Ααω^ν τ̂ χων̂  Ιπιο^ρΙφειν lf tov-
τοίς καί ακοπείν δεί μή κα\ αύτο\ τοί; αύτοίς iojuy 
ίΥ°Χν^Λολλά γάρ τδ φ.ίλαυτον έπικρύπτςι χα) περι-
f&Ui^ παρά τφν μάλλογ χαταγε^ώντφν· 

Αιινδν δ* δταν τις μή φρονών δοκ j φρονείν. 

*Αγαβο\ δ^ τδ κςικόν,Ισμεν έφ' έτερων Βείν αψτώ 
Ρ δταν ποΑωμεν, οδ γινώοκομεν. 

Ουδείς έπ* αυτού τδ κακδν oyvppf 9 Ηάμφιλε* Αχέρου 
δ* άσχημον9ΰντο^ φα^φ^δψεται. 

Διογένης έρωτηθελς τί .^αλεπώτατον, Τδ γινώσκιιν 
έαυτδν» Ιφη. Πολ)Α γάρ ύπδ φιλαυτίοτς έκαστο» 
έαυτφ προστ^θέναι, 

Ό αύτδς τών ανθρώπων ένίους έφη τά δέοντχ 
Χέγοντας, εαυτών ούκ Ακούειν, ώσπερ καέ τάς λύρας 
.καλ&ν φθεγγομένας οδχ αίσθανέσθαι. 

Α0Γ02 Ο φ · 
^txpl ΛοΑν$*ρα'„ 

•ησυχίας· *αί δτι 
γνώσιν χροζενεϊ. 
Ιακώβ ήν άνθρωπος άπλαστος, οίκων -οίχίαν· 

C χαϊ 4ίΡΛγμοσύνηςκάί 
τό ήρεμειν την τοΰ Βεού 

Ένθοξάσθητι καθήμενος έν τφ οίκψ σου. 
•Ησυχάσεις, καλ ούκ Ισται δ ετολεμών aou 
Καταγελών πολυοχλίαν πόλεως, μέμψιν δέ φορο-

λόγου ούχ άκούων. 
Σχολάσατε καλ γνώτε δτι έγώ είμι -βεδς. 
Καταμόνας είμλ έγώ ? Εως ού παρέλθω· 
*Ανήρ φρόνιμος ήσυχίαν άγει. 
Ισχυρότερα σου μή ζήτει, χαλ βαθύτερα σου μή 

έρεόνα· *Α προσετάγη ^οι, ταύτα δλανοοδ. Τά γάρ 
πλείονα τών έργων αυτού έν άποχρύφοις. 

*Αγαθολ ήσυχάζουσι δ^πανσός. 
Ό oyvjyiiy^v W^ipy i j a iAv^ οιωα^αταα,ι, δτι 

KPJPfc 1«^προς.έιστιν. 
Έπλ τίνα έ^δλέψω άλλ* ή Ιπλ φ ταπεινδν, καί 

ήσύχιον, χαλ τρέμοντα μου τούς λόγους ; 
-βύφρχνθήσονται^Ι ήσυ^ζρνχις Αν τ$ γ8· 
Μή έχπορεύησθε είς τδν .άγρδν, χαλ έν ταίς δδοίς 

μή βαδίζητε, δτι ^ομφαία τών έχθρων παροικεί 
χυκλόθεν. 

νΑγαθδς Κύριος τοίς δπομένουσιν αύτδν · ψυχξ ή 
ζητήσει αύτδν, Αγαθδν, καί ήσυχάσ«ι «ίς τδ σωτή
ριον Κυρίου. 

Άγαθδν άνδρλ, δταν Αρη ζυγδν έχ νεότητος αυτού. 
Καθήσεται χαταμόνας χαλ σιωπήσεται, δτι ήρεν 
έφ* έαυτφ. Δώσει τφ παίοντι σιαγόνα, χορτασθή-
σ«ται όνειδισμών, δτι ούκ είς τδν αίώνα Αχώσεται 
Κύριος. 

Άποκριθελς δέ δ Ιησούς, ε^πεν αύτ}· Μάρθχ, 
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Μάρθα, μβριμν?ςκαλ τυρβάζη περλ πολλά. Ένδς δέ Α iba, Marlba, sollicila es el Hirbaria circa roaliag 

ree, unam aulem csi opos. Maria optimam partem ιστι χρεία. Μαρία δέ τήν άγαθήν μερίδα έξελέξατο, 
ήτις οδχ άφαιρεθήσεται άπ' αυτής. 

Παρακαλώ οδν υμάς, αδελφοί, περισσεύειν μάλ
λον, χαΛ φιλοτιμείσθαι ήβυχάζειν, χαλ πράσσειν τά 
ίδια, χα\ έργάζεσθαι ταίς χερσλν υμών. 

'Ρφδιον έχάστω ημών πολυπραγμονείν τά Αλλό
τρια, ή τά οΐκιία εαυτού διασχέπτεσθαν. 

Πολλοί μέν τδ χάρφος τδ έν τφ οφθαλμό) ταδ 
αδελφού κατανοοϋσ*, τήν δέ έν τφ ο,ίχείφ -δφδαλμψ 
δοκδν ούχ ΑμδλΙπουοχ*. 

"Ωσπερ γάρ τά θηρία εύχαταγώνιστά έστι χαταψη. 
χθέντα, οδτως δπιθυμίαι, χα\ βργα\, χα\ φόβοι, καλ 

eleglt, qtiae iu>n auferetnr ab ea. 
Philipp. i . Obsecro igitur, fralres, ut magig ac 

magis abundelis, et quieli vos tradalis, et pri-
vata oegotia geralis, et manibus veatris opus fa-
cialis, 

S. Batilii. Faclb'us est cuique nostrum alfa 
curioae gpeclare, quamfnosira propria cousiderare. 

Mahi festucam qgae est in ocujo frairis conside-
rajit, irabeia au^m sui ocnli non vident. 

U i eniia ferae facile guperantor, si demulceag; 
sic ctipiditaiea, irae, timoreg, dolores, venenaia 

λύπαι, τά Ιοβόλα τής ψυχής κακά, *ατευνα<ίθέντα a n i m i TOaiat p e r q u i c i e m congopita, nec efierata 
διά της ησυχίας, χαλ μή έξαγριούμενα τφ συνεχέί e

 perpetua iriiUlione , vi ralionis facilias domarl 
έρεθισμφ, εύχαταγωνιστότερα xfl δυνάμει τού λ^γου 
γίνεται. 

Τδ άπεσχισμένον χσΛ ίδιάζον του .κοινωνικού χαλ 
ηνωμένου τοΐς πολλοίς προτιμότερον. 

Συντελεί πρδς τδ άμέριστον της ψυχής τδ ίδιάζειν 
χατά τήν οίκησιν. Τδ γάρ άναμεμιγμΐνην Ιχειν τήν 
ζωήν τοίς άφρόνως χαλ καταφρονητικώς πρδς τήν 
Ακριβή τήρησιν τών εντολών διαχειμένοις βλαβε-
ρόν·* 

'ΚαυχΙα οδν άρχή χαθάραεως «fi ψνν^), .μήτ« 
γλώσσης λαλούσης τά τών ανθρώπων, μήτε Οφθαλ
μών τΑχροίας να**μα«ων χαλ συμμετρίας «περισχο-
ποονχων, μήτα Αχοής ϊδντόνον τής ψυχής έΑυοόσης 

goleai. 

Quod gaparatum et privatum est, phirig aesii-
matur, quam quod commune muflis ei conjunclura. 

934 ^ t l , e € 8 t privatim et geparatim habilarq, 
tt anfmng in plares partes non dislrahatur; nam ip 
Tiu commiscere ae cum ilsqirf imprudenter el con-
temptim ad maodatorum observarionem exquisilam 
affecti aunt, inulile ct perniciosum est. 

Quiea igitur inithim est pargaiioais aniroi, com 
neque lingua rea humanag loquiiur, nee oculi cor-
pomm colorea et aptas membrorum compaciiones 
circiimspiciant,nec aureg aaimf intentionem solvunt 

Αν άχροάσαε -μελών πρ*ς έβ»νήν π ε π ^ ^ ν ω ν , μήτε^ audiendig cantlcis ad volaplaiem modulails, aut 
£ήμασιν ευτράπελων xot γελοιαοτών Ανθρώπων, δ̂ 
μάλιστα λύειν τής ψυγ*ής τδν τδνον πέφυχεν. 

Νούς μέν γάρ μή σχ«δαννώμ«νος έπλ τά €ζω, μηδέ 
ύπδ τών αίσθητηρίων <τδν χόσμον διαχεέμσνος, 
έ^άάναισι μΑν πρδς ααυτδν, δι' εαυτού %ϊ πρδς τήν 
«αρλ βιον Iwouay Αναβαίνει * χΑχείνφ τφ κάλλεΐ 
παριλαμνιόμανδςτα χαλ έλλαμπδμενος, χαλ αυτής τής 
φύσεως λήθην λαμβάνει, μήτε πρδς τροφής φρον-
*ί£>, μήτε πρδς περιβολαίων μέριμναν, τήν ψυχήν 
χαθτλχδμενος * άλλά σχολήν Απδ τών γηΐνων φροντί
δων άγων, τήν πάσαν εαυτού σπουβήν έπλ τήν 
x-τήσιν τών αίωνίων Αγαθών μττατίθησι, πώς κατ-
ορθωθή αύτφ ή σωφροσύνη χαλ ή άνδρία* πώς δέ 
δικαιοσύνη, χαί ή φρόνηστ;, -χάλ αί λονπαΐ άρεταί. 

Χρή τι χαλ ήσυχάζβιν, ώστβ άθολώτως προσομι-5^ 
λβίν τφ βεφ, καλ μικρόν -τι συνάγει ν τΛν νούν άπδ 
τών πλανώντων. 

Τηρούμεν τάς Αλλήλων αμαρτίας, ούδ* ίνα θρη-
νήσωμεν, άλλ* ίνα δνβιδίσωμεν, ούδ* ίνα θεραπεύ
σω μεν, άλλ* ίνα ;προσπλήξωμεν, καλ Απολογίαν 
έχω μεν τών -ημετέρων κακών τά τών πλησίον τραύ
ματα. 

βΗ άπράγμων ησυχία τής έν πράγμαοι περιφα-
ντίας τιμιωτέρα. 

Βίος ήσύχιος χρημάτων πολλών περιφανέστερος. 
Επίπονος τοϊς νεωστλ άποτασσομένοις ή ησυχία. 

Γότε γάρ καιρόν λαβοΰσα ή μνήμη, «άσαν ανακινεί 
.ήν έ^κειμένην άκιθαρσίαν, ού σχολάζουσα πρότερον 

dictis ecurrilibus et ridiculis, qua re animi intenlio 
languescere maxime golet. 

Mena enim curo ad ree externag npn dissipalor, 
nec in mondtim per parleg In quibus ^ i l i gunt 
geneus diffunditur, ad. se ipaa revertiiur, acper 
sese ad Det noliooem ascendit; atque i lh pu(-
cbriludlne cam «ircomlugtraiur alque iUumlnaiur, 
ipsius qaoqae nalure oblivis^itur, non alimenli 
cura aut veslimenti animum eollicitaus, ged ttbe-
rata lerrenie curis oiaiiem saura gtudium ad compa-
randa .bona gefnpiierna trang(er(, vquo n*»mlrlJm 

temperantiam (tl fortitudiaeqi, justitiam et pru-
deniiam, et rejiqpas Yi,rtutee babeai et exerceat. 

Theoloft. (iuietog «og epge oporlQt, ut non .tur-
bujenie ciim Deo colloq«amur, .et paululum revo-
cemug Qienlem ab iis g.uae geducunl el errori in-
volvunt. 

Observamug invicem errata, non ul deploremos, 
$p\ ut exprobremqa : nec jul ganemus, ged ui ip-
guper vulneremua: et pro defensione nosirorum vi-
lioruna babemug proximorum vul^qra. 

Qregpr. Sgstem; ML Oliosa quieg ^plurjg^esli-
maada, quam negQ îorum illuslri^ iraciatio. 

Yita quieta multis pecuniig anleponenda est. 
Blolegtum iis qui rccewg gecesgerunt, otium egt, 

qnod lunc occagionem nacla m<;inoria, oinnera 
repelU cl movel luaHam immundUicm, cum antca 
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ad id facicndum spallum non babcrel, propier t 

imiUiUnlinem dislrabenliura negotiorum. 
Sapiens quieiem et otium pergequilur, ut rerum 

divinarum opportune compos Gal. Sapiene demigrat 
ei iransfuglt a vha confusa et perturbala ad 
beaiani vilam et pacificig convenlentem. 

Res profrclo constans et vera exsistit sapientia'; 
qui amat illam sapiens exgislit; cumque lalis sit, 
lamen nos improbos praeierit: boiium enim male 
comitatum esse non vult. 

Socratn. Socraies interrogatue, qui elne per-
tarbatione viverenl : Qui9 inquit, nibll aibi con-
tciunt mali. 

235 Aritlippi. Arlstippus cum qafdam ei ob-
jiceret, ac diceret: Propter le ager periit; An non, 
inquii, meliug me propler agrum, quam propter 
me agrum perire? 

Demosthenes cum quidam diceret eam agran 
megligere, ipium auiem ge curare : Ea enlm, in-
φιίΐ, curo propler quae agrum comparavt. 

Seterini. Thaletein in coelum saspicientem φ et 
lapguin in baraibrum aocilla conapicata, inerito id 
illi acridigge dicebat, qul, cum quae anle pedea β · · 
aent ignoraret« coelum cooteroplaretur ut cogno-
aceret. 

EuctidU. Valeng aegrotat omnit curioaug, aliena 
gollicite curang. 

Demonaciis. Gum quidam exquirerent, an raun-
dug eggei atiimatug, el ruraug, an floboaug : Vof, 
Joquit Demonax, de mundo aolliciti eatig, at?eatram 
Ipgomm immundiijem oon euralig. 

SERMO LXXYII [al. XXXVI]. 
Jk ntgotiorum tolliatuditv ei dUtractione. 

Tota impii viia ia golliciladine egt. 
Job. Odi equidem univergum Uborem, quem gnb 

aolo gugliaeo, quia relinqao eum pogt me fularo 
haeredi : tt quig novit aapienane an iusipieag fu-
lurug git? 

Peccantl dedit digtealam aniietalem augendi el 
coacervandi, ut det booo in congpectu Deu 

Eceli. iv. Fi l i , fac ne variia aciionibua distraha-
ria. Si enim aucius fuerig, non erig innoceng: qui 
ficquitur qusglum, implicabitur lilibug. 

Cor maliiioguai onerabitor laboribug. 
Luc. xiv. flomo quidam fecit coeoam roagnam , 

nuiUogque vocavii, et migit gervum guum bora 
coenae, qui juberet iovilatog venire, quod jam pa-
raia eggeni omnia. Et coeperoat pariter omneg ae 
excugare; ac primug dixit ge agrum eioigge, elc. 
Dico vobia, neminem aiorum de c«na inea goata-
turum. 

Philipp. ιι. Omneg de sui» rebug sollicili gunt, 
fK>n'deiig quae periinent ad Chrigtum. 

S. Ba$ilii. Fieri non potest. ul poiiaiur aliquig U -
boriosa rerum divinarum meditatione, inier animi 
digtracliones et occupaiionea reruro ad vicium 
pcrlinenlium. 

Dt in specalo non repurgalo ccrui non possunl 

E U S & K 1192 
τοΰτο ποιείν, διά τδ πλήθος τών περισπώνιων πραγ
μάτων. 

*0 σοφδς ήρεμίαν χα\ άπραγμοσύνην διώκει, Ινα τών 
θείων έν ευκαιρία επιτύχω· Σοφός μέτοικος καί μετα
νάστης έστλν έχ του πεφυρμένου βίου προς τήν μα-
χαρίαν χα\ είρηναίοις πρέπουααν ζωήν. 

Έστι μέν ύπαρκτδν πράγμα σοφίας * Εστι δέ χα\ 
Α εραστής αυτής αοφδς· Υπάρχον 6% δμως, ημάς 
τούς φαύλους διελήλυθεν· Αγαθδν γάρ ούχ έθέλει 
χαχοίς συνέρχεσθαι. 

Σωκράτης έρωτηθελς τίνες Αταράχως ζώσιν, 01 
μηδέν έαυτοίς, είπεν, Ατοπον συνειδότες. 

Αρίστιππος, λέγοντος αύτφ τίνος, Διά οά Απδλω-
λεν δ Αγρδς, Ούχούν, Ιφη, κάλλιον δι* έμέ τδν 
άγρδν ή διά τδν άγρδν έμέ ; 

Δημοσθένης, λέγοντος αύτφ τίνος, δτι Τού αγρού 
Αμελείς, έαυτφ δέ σχολάζεις, Τούτων γάρ, Ιφη, 
επιμελούμαι, δι* ών χαλ τδν άγρδν έχτησάμην. 

θάλην οίς τδν ούρανδν δρώντα χαλ έμπεσδντα είς 
βάραθρον θεράπαινα θεωρούσα, δίχαια παθείνέφη, 
δς τά παρά ποσλν άγνοών, τά έν ούρανφ έσκόπει. 

Ύγιαίνων νοαοί «Ας «ρίτργος» ό τά Αλλότρια 
«ολυπραγμονών. 

Άλλων εξεταζόντων «ί δ κόσμος έμψυχος, χαί 
αύθις «1 σφαιροειδής, 'ΙΓμεΙς, είπα Δημώναξ, περλ 
μέν τού χόσμου πολυπραγμονείτβ ·! περλ δα τής 
εαυτών Αχοαμίας οδ φροντίζετε. 

ΑΟΓΟΣ o r . 
Hapl συνοχής χραγμάτν* ηαϊ χβρισχασμον· 

Πάς δ βίος άσεδούς έν φροντβι. 
Έμίσησα έγώ σύμπαντα μόχθον μου 4 δν έγώ 

μοχθώ ύπδ τδν ήλιον* δτι Αφίημι αύτδν Ανθρώπφ 
τφ ματ9 έμέ* χαλ τίς είδαν εί αοφδς Ισται ή Αφρό»; 

Τψ Αμαρτάνοντι Ιδωχε περισπασμδν τού προσθεΐ-
ναι χαλ τού συναγαγείν, τού δούναι τφ Αγαδφ πρδ 
προσώπου τού θεού· 

Τέχνον, μή περλ πολλά Ιστωσαν αί πράξεις σου. 
Έάν γάρ πληθύνης, ούχ αθώος Ιση. Διώχων εργο
λάβε ιαν έμπεσείται «ίς χρίσεις. 

Καρδία πονηρά βαρύνθήσεται πδνοις· 
Άνθρωπος τις έ ποίησε δείπνον μέγα, χαλ έχάλεσε 

πολλούς; χαλ απέστειλε τδν δούλον αυτού τή ώρα 
τού δείπνου, είπείν τοίς χεχλημένοις Ιρχεσθαι, δτι 
Ιτοιμά έστι πάντα. Καλ ήρξχντο άπδ μιάς παραι
τεί σθαι πάντες * δ πρώτος είπεν αύτψ, Άγρδν ήγό-
ρασα* χαλ τά λοιπά. Αέγω ύμίν δτι ούδοίς τών 
Ανδρών έχείνων γεύσεταί μου τού δείπνου. 

Οί πάντες τά εαυτών μεριμνώσιν, ού τά τού Χρι
στού. 

Έν τοίς Ιλχουσι τήν ψυχήν, χαλ ασχολίας βιωτι-
χάς έμποιούσι, περιγενέσθαι τής επιπόνου μελέτης 
τών τού θεού άμήχανον. 

Ούτε χατόπτρψ £υπώντι δυνατόν τών είχόνων. 
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δέξασθαι τά; έμφάσεις, οδτε ψυχή ται; βιωτικαϊς 
προσκλωμένη μερίμναις, καί τοίς Ιχ τοΰ φρονή
ματος τής. σαρχδς έπισχοτουμένη πάθεσι, δυνατδν 
δποδέξασθαι τάς του αγίου Πνεύματος έλλάμψεις. 

Ώσπερ δφΟαλμδν περιαγόμενον συνεχώς, καλ νΰν 
μεν έπλ τά πλάγια φερόμενον, νυν δε πρδς τά άνω 
χαλ χάτω πυκνά μεταστρεφόμενον, Ιδείν έναργώς τδ 
ύποχε(μενον ούχ οίδν τε * ούτω καί νούν ανθρώπων 
ύπδ μυρίων τών κατά τδν χόσμον φροντίδων περιελ-
κόμενον άμήχανον ένατενίσαι τή άληθεία. 

01 σφόδρα ταίς τού βίου μερίμναις κατειλημμένοι» 
οίον δρνιθες πολύσαρκοι, εική τδ πτερδν έχοντες, 
κάτω που σύρονται μετά τών βοσχημάτων. 

Τυχή ούν μή τών κοσμικών άπαλλαγείσα φρον
τίδων, οδτε τδν βεδν αγαπήσει γνησίως· ούτε τδν 
δ'.άδολον βδελύξετάι άξίως. Κάλυμμα γάρ άπαξ 
έχει φορτικδν τήν μέριμνα ν τού βίου. 

Έν θορύβου μένω κα\ αγωνίας Ιχοντι νψ ούτε 
Ιννοιά τις τών καλών, ούτε θεού χάρις έγγίνεται. 

Τελείας ψυχής έστι τδ αμέριμνο ν άσεβους δέ τδ 
φροντίσι κατατρίβεσθαι. 

Πέφυκεν δ άφρων, άελ παρά τδν όρθδν λόγον κινού
μενος, ηρεμία καλ αναπαύσει δυσμενής είναι. 

Άνθρωπος πολυμέριμνος πράος χαλ ήσύχιος 
γενέσθαι ού δύναται, διότι αί άναγκαίαι αίτίαι τών 
πραγμάτων, έν αΤς ταλαιπωρεί, άναγχάζουσιν αύτδν 
χινείσθαι έν αύταίς άκοντα κα\ μή βουλόμενον, καλ 
διασκορπίζουσι τήν γαλήνην αυτού χαί ήσυχίαν. 

Χωρίς άμεριμνίας φώς έν τή ψυχή σου μή ζητή-

Ό φαύλος πόλιν τε χαλ τδν χατά πόλιν δχλον 
τε χαλ φυρμδν ανθρώπων δμού χαλ πραγμάτων 
μεταδιώκει. Φιλοπραγμοσύναι γάρ, χαλ πλεονεξίαι, 
δημοκοπίαι τε χα\ δημαρχίαι, τφ τοιούτω τιμαί · τδ 
δά ήσυχάζειν άτιμότατον. 

Δυσεύρετο ν, ή χαλ παντελώς άνεύρετον, έν πεφυρ-
μένφ βίψ τδ καλόν. 

ΑΟΓΟΣ ΟΗ'. 
Περϊ χα^ησίας χαϊ τον έΛέγχειτ, 

Ούδελς έν κρυπτψ τι ποιεί, χαλ ζητεί αύτδ [α/, αύτδς] 
άν πα£0ησία είναι; 

Έάν ή χαρδία ημών μή καταγινώσκη ημών, 
ποψ^ησίαν έχομεν πρδς τδν θεδν, χαί άπερ αί· 
τού μεν λαμδάνομεν παρ9 αυτού, δτι τάς έντολάς 
αυτού τηρούμεν, χαλ τά αρεστά ενώπιον αυτού 
•ποιου με ν. 

Μηδείς σου τής νεότητος καταφρονείτω * έλεγχε 
αύτ ους άποτόμως. 

Έςουσίαν δίδωσι λόγοις άρχή δικαιοσύνης. 

Μή έκκαίης άνθρακας, αμαρτωλούς έλεγχων, μή 
έμπνρισθής φλογΐ πυρδς αμαρτιών αυτών. 

"Ο έφησυχάζων, χα\ μή έλεγχων τήν άμαρτίαν τού 
αδελφού αυτού, άσπλαγχνός έστιν * ώσπερ δ τδν ίδν 
Αναφείς τψ δηχθέντι ύπδ τού Ιοβόλου. / 

P A T R O L . G R . C X X X V l . 
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iroaginom spectes : sic animug ctirig victus affixug, 
el perinrbatioaibug, qna» a raruis sensu guggcran-
uir, obtenebraiu*, Spiritus sancii illustrailoiicin re-
cipere non polest. 

Ui ocalas qui cominenter circnmagitur, ac nunc 
in trangversa circumfertur, nmic sursnm ac deor-
siifti riefleciitur, evidenter el dare rom propAgilam 
2 3 6 c e r n e r e 1 1 0 ( 1 potesl: sic et mens htimana', sex-
cenlie mtifldanis curis diglracta, veriialem allenie 
ceroere, ac in ea deRxa ease nallo modo potist. 

Qui vehemenler vitae hu]ns curis occupati gtini, 
qoasi aves corpulent» frogira peanig pradita? deor-
gtim iraliuniur cam pecndibag. 

S. Chrysott. Animus igUar mundanig nondqm 
llberaing ouris, ?neque vere Detim diligel, neqae 
diabolum detegiabitur, nt dignum est. Pratextum 
enim habet gravem, rerom ad victuni pertinentium 
curam. 

S. CyrilL In mente tumultu ei angore plena, ne-
que reruin bonegiaruro cogiiatio, neque Dei gratia 
ioest. 

S. Mi. Perfecii animi est curae vacuitag : impit 
auiem caria coateri. 

Insipien* praeter reclani ratioaem molne iran-
qolllilaiem et requietam gemper odiese aolel. 

isaac. Qui mnltis cnrig dieiraciue est, lenls et 
quielug egge nullo roodo potest, propterea quod 
cause negoiiorom in quibvg miger esl, cogtini eum 
coimnoveri hivilum el nolentem, et ejoa tranquit* 
lum et quieium sialum diaturbant. 

Siae curarum vacuiiate luraea in animo tuo ne 
qtiseras. 

Pkitom*. Iinprobag civitatemac civitalig tnrbam 
et Eaacein bominum giroul el negoiioruta perseqoi-
tur. Nam alienarum reruin curaliooeg ot avariiia, 
popuiaritag tt iribuaalas pleblg, igliuamedi ho-
mini ceu bonoriQca probantur : at quielura eggo 
probrogiggimuai eal. 

Diflicilo est, vel poiiug omaiue tteri non polesl, 
ul honesiaa in viia conturbata inveniattir. 

SERMO LXXVUI [αί. XLIX]. 
De libertaie reprektndendi. 

a Joan. vu. Nciuo quod' in occulto facit, id vull 
palam Qeri. (Aliag, nemo aliquid ία accullo facii9 

el quwrit ipse palam eiie.) 
/ Joan. i i i . Si cor nostrum ηοη conderonet noe, 

Aduciam babetnug apud Deom : et qo* petimoa 
ab oo accipimug, quia mandala ejua exgequimur, 
et quaa illi placent, facimuaf 

Fac ne quU juventuiem loaro conieronat :repre» 
heufle eog gevere. 

Prov. xxvi. Auctoritatem orationi conciliat iui-
liuro jiisliiiae. 

Ne carbonea accendag, gceleratog reprebendena» 
ne flamma ignis peccaiortim ipsorum exurarig. 

S. Ba$itii. Qui quicMii, nec frairig arguit pecca-
tam, Iminigericora eat, ui qui venenuin iminittlt in 
euio qtfi egt a venenata begiia morsus. 

38 
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2 3 7 Ι η objurgandotgmi* ne eato; nec eUo, nec j 

affecru nimio! reprebendito, boc enim iuoolentitt 
est: nec ob res leviorea damnato, quaai aumno 
jure cum bis qui dereliquerint agena, el apirita-
liter eos inglaurans, quemadroodum moeet Apoilo-
lns, leipaum considerang aeel Ui teniaria. 

Evidens egt reprehengionig flnern eg*<5 peccaiils 
«mendationem, injuriam vero nil alind efiUcre qtuua 
ipsiua confugiotiem. 

Optabiliug est objurgationem gapfrniig uning 
admiilere, quam toiiugcfcori homiiimn improboruai 
canrntium Aeri auditorem. 

S. Chry$ost. Libere loquf siinpliciiar eat ftftfem 
>ulgaris boiuinia saepenumero : ai gtam reg pogiti-
lai, ei cum tempus idoneum est, adbibiia modi re- I 
gula et prudenier rebus uti9 id aana magutiui ad-
niodum et eminentem virura requirii. 

Vtia qua ex legibua agitur, libertatia effectrix 
eaL 

Ifaxima est libertag, ge non babere Uberuiam 
«xigiiraare ; quemadniodum dedecag e$t maiimum 
in conspectu Domini se justificare : teaieg guni eo-
rum qu# dicimug, Paarigaeug et Publicanug. 

Nibil etl quod roagis arroganlian» augere goleaJ, 
•quam pneclarorufa Caciaoruai aibt conaciag aai* 
tnua el atena libertato. 

Uoeretii. Goncede libefUtem libi beae captenti* 
buft/aL de qaibus ambigi», qai lecvm exqoirant et 
probent babeas. ^ 
• PraegUl g«a, quam attena redargaere peecata. 

Pflka§arm. Py thagwag, c«m quldam rfiiigget : 
Ntaaium me irride*; Alqut, iaquit, gplonicif eiiam 
acria ei aroara proatint, daleia noeeM. 

Nequ* gtadto obioso, neqae innederata libertate 
nii deoet. 

Socratit. Libertalis, ut cujugqoe partig annt, ii> 
<tetnpore graiia Jacaadior. 

SERMO LXXIX [tt. CXXXIX}. 
De generk nobililate e* ignobiRtate. 

Joan. in. Qnod natom egl ex carne, caro egl, et 
•o gpiriia natum, gptritug eat. 

Rom. ix. Non fttil cantia fidem gnni filii Dei : 
ged filii promissionis habentur pro gemine. 

Ec4ti> Liberi bonegte Titam agenteg genitorom 
anomm tegenl ignobilitaiem. 

S. Basilii. Patres et raajorcg imn lieet praedicare 
nobiles, quia veritaiig lex propria cujusque depo-
gctt encomia. 

Theologi. Malum vocari pudeat, non iteni ignobi-
lem. 

S. Chrysoft. Splendidnm el nobilem non ma-
joniat aobllrtas, ged anirai vtnus efficere 238 
golet. 
Niliil geueris nobilrtas ad pecuniam : 
Opttleniia enim trel pcgsimum inter primog col-

[locai. 

MELISSiB llge 
Μή papo; iv Ιπιτιμή«βι γίνου, pxfit ταχέως, μη. 

& Ιμπ«θως έ^βλέγχων αΟ·αο>ς γάρ τδ τοιούτον* 
μηδέ έπί μιχροίς χαταδικά^ων, Ας άχριδοδίκαιος 
αύτδς υπάρχων, τονς έν παραπτώματι προύαμ. 
βανομινος, χβΑ πνβυματιχως χβταρτί(ων αντονς, 
ώς δ Άχδβτολος noipaivt?, «χοχόιν «αυτόν, χ21 
συ ιηιραοδ!|ς. 

•Εοιχχν δ μέν έλεγχος τέλος έχειν τήν βιόρβώαν 
του Αμαρτάνοντος, δ δέ δντιδισμδς έπ\ άσχημκύνΐ} 
του έπταιχδτος γενέβδαι. 
^ Εύχταιδτερδν έατιν, έχίπληξιν σοφού ένδς δΐξβ-
σδσι, ή δλου χοροδ άνδρώπων φαύλων «όντων γι-
νέσθαι ακροατή ν. 

Τδ μέν απλώς πα^^ησιάζεσθαι χαλ τον τυχόντος 
πολλάκις έστί # τδ δέ είς τδ δέον, καλ καιρφ τύ 
πρ'̂ σήκοντι, χαλ μετά τής άρμοττούσης συμμετρία; 
κα\ συνέσεως τψ πράγματι χρήσασθαι, μεγάλες 
λίαν καί θαυμαστής δείται ψυχής. 

Έννομος ζωή πα^ησίας δημιουργός. 

Μεγίστη πα^ησία τδ μή νομίζειν έχειν 
σίαν * ώσπερ ουν αίσχύνη μεγίστη, τδ δικαιουν έαν-
τδν ενώπιον Κυρίου * κα\ μάρτυς τών λεγομένων δ 
Φαρισαίος χαλ δ Τελώνης. 

Ουδέν ούτως είς α πόνοιαν αίρειν είωθεν, ώ; όν
ειδος τών κατορθωμάτων, καλ ψυχή μετά r*pfc 
οίας ζώσα. 

Δίδου πα 00η σία ν τοίς εύ φρονούσιν, ίνα περ\ ων 
άμφιγνοείς, Ιχης τούς συνδοκιμάσοντας. 

Κρείσσον τά οίχβία έλέγχβιν αμαρτήματα ij τά 
αλλότρια. 

Φήσσντος αύτφ τίνος, Αίαν μοι έπισκώπτιις,!?η' 
Καλ γάρ τοίς σπληνιχοίς τά μέν δριμέα καλ mxpi 
ωφέλιμα, τά δέ γλυκέα βλαβερά. . 

Ουτε μάχαιρα ν άμβλείαν, ούτε πα00ησίαν άταχτβν 
έχειν δεί* 

Τής πα^ησίας, ώσπερ ώρας, έν καιρφ ή χέρις 
ήδίων. 

ΑΟΓΟΣ Οθ'. 
tltpi βύγΒνβίας χαί δυσγβτβίας. 

Τδ γεγενημένον έχ τής σαρκδς οάρξ έστι, xri 
τδ γβγενημένον έκ τοΰ πνεύματος πνεύμα έστιν. 

Ού τά τέχνα της σαρκδς, ταύτα τέκνα θεοΰ, 
) άλλά τά τέχνα τής επαγγελίας λογίζεται ιί; 

σπίρμα. 
Τέχνα έν άγαθί ζω$ τήν άναστροφήν έχοντα τών 

Ιδίων γεννητόρων χρύψουσι δυσγένειαν» 
Ούκ έχομεν πατέρας λέγειν και προγόνους περι

φανείς. Ό γάρ τής αληθείας νόμος ίδια έχάστου 
απαιτεί τά εγκώμια. 

Κακδς δ* άκούων αισχύνου, μή δυσγενής. 

•Η ευγένεια χαλ ή σεμνότης τοΰ υπερήφανοι τδ 
συγγενές πρδς τήν πλίνθον εχειν. 

Ουδέν ή ευγένεια πρδς τά χρήματα * 
Τδν γάρ χάκιστον πλούτος είς πρώτους άγει. 
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"thav δέ χρηπλς μή καταβληθώ γένους 
Όβθώς, ανάγκη δύστυχε ίν τους έχγάνους. 
ΦβΟ φευ, παλαιδς αίνος ού καλώς έχει * 
Οδκ άν γένοιτο χρηστδς έχ κάκου πατρός. 

ΕδγεντΤς είναι νθμιζε μή τούς έχ τών καλών 
κα\ αγαθών γεγεννημένους, άλλά τούς καλά καλ 
αγαθά προαιρου μένους. 

Έπλ προγονών εύγενεία μηδ*\ς έγχαυχάσθω · 
πηλδν γάρ βχουσι πάντες τού γένους προπάτορα, 
κα\ οί έν πορφύρα χαί βύσσψ τρεφόμενοι, καλ οί 
έν πενία άδύσσψ δαπανώμενοι. 

Πολλ»ίσι θνητών ή. μέν δψις ευγενής, 

*0 νους δ' έν αύτ$ δυσγενής ευρίσκεται. . ' ^ 

Τίς γάρ χατδπτρφ καλ τυφλψ κοινωνία; 
Σώστρατος δ αυλητής, δνειδιζόμενος ύπδ τίνος έπλ 

τφ γονέων άσημων είναι, εΤπεν Καλ μήν διά τούτο 
μάλλον ώφειλον θαυμάζεσθαι, δτι άπ* έμού τδ γένος 
άρχεται. 

Σεμνύνεσθαι μέν ώσπερ άλλω τινλ τών κάλων 
έπ* εύγενεία ούκ άπεικδς έστιν * έγώ δέ μίαν άρε
τήν οίδα, τά β* άλλα πάντα τύχη ν. Καλ γένβιτ' άν 
δ μέν έκ φαύλων άγαθδς χαλ βασιλέων χα\ πάντων 
ευγενέστατος, δ δέ έξ αγαθών φαύλος, αύτδς αυτού 
χαλ τών" ταπεινότατων δυαγενέστατος· "Ωστε ψυχής 
έπαινον αυχει, μή προγόνων τεθνηχυίαν είς άδοξο-
τέρους εύγένειαν. ^ 

Ό έξ αρετής γεννηθείς, εκείνο; ευγενής ιίχονίζεται. 
ΑΟΓΟΣ Π'. 

f/epl οντηθεΐας χαϊ ίθονς* 
Χρόνψ χρατυνθέν τδ άσεβες Ιθος ώς νόμος διε-

φυλάχθη. 
Ουδέν ούτως έπιθυμητδν, ώς μή τή συνεχεία της 

ά-πολαύσεως εύχαταφρόνητον γίνεσθαι, Ήν δέ σπανία 
ή χτήσις, περισπούδαστος ή άπόλαυσις. 

Παλαιωθέν γάρ τραύμα ψυχής, χαί κακού μελέτη 
γρόνφ βεβαιωθοίσα, δυσίατός έστιν, ή καλ παντε
λώς ανίατος, ώς τά πολλά τής έξεως είς φύσιν μλ-
θ ιστάμενης. 

"Εθους χωριαμδς καλ τοίς άλόγοις έστλ δυαφορώ-
τατος. Καί ποτε ειδον έγώ βούν έπλ φάτνης δα- j 
χρύοντα, τού σύννομου αυτού χα\ ομόζυγου τελευ-
τήσαντος. 

*Ρ$ον γάρ άπ* άρχης μή ένδοΰναι χαχία, καλ 
προίούσαν διοφυγείν, ή πρόβα ί νου σαν άνακίψαι, καλ 
φανηναι ταύτης ανώτερος. 

Δικτύψ χομίζειν ύδωρ, κα\ πλίνθον πλύνειν εύπε-
τέατερον, ή κακίαν φυτευθείσαν χρόνψ «ολλψ έν 
Ανθρώπου ψυχή έξελείν. 

Ουδέν ούτως Ισχυρδν «αρά άνθρώποις, ώς συνή
θειας παλαιάς τυραννίς. 

Τινές τών έξωθεν δευτέραν φύσιν τήν σννήθειαν 
έχαλεσαν 

Δεινδν ή συνήθεια χατασχείν πρδς έαυτήν, χα\ μή 
συγ/ωρήσαι πάλιν διχναστήναι έπ\ τήν πρώτην έξιν 
της αρετής. 

BS Η. SERMO L X X X . , 11% 
Quod si genoris orfgo foene jacu non fuerft, 
Posieros in calamiiaie versari necesso eet. 
Non recie se habet vetus liaec aenientia: 
Ex malo palro nunquam naacetur bonus. 

(Enrinutis.) 
TheopmpiL Generoeos exisiimato non oos qui ex 

bonis et probis nali sunt, s£d qui bonesta et boita 
scqtienda sibl proponunt. 

Thetpidit. Majorum nobititate nemo gloriari de-
bei: omnee enim babent generis originem lulum , 
luin ii qui in pnrpara el bysso nutriunlur, lum u 
qui in pauperlale magna vivunu 
Scleri*. Mulll mortaliam prae se ferunt nobilitntem 

Jbi viilin, 
Quorum tamen aninous ignobilis ei ingeneroeut 

freperiiur. 
Qnid enim ceco cum speculo? 

SotlratL Soslratus tibiceri, cum quidam ei ob-
jeetaret, qtrod ex rgnobilibus prognacns ewel pa-
rentibns : Atqui, faqnit, ob idipsum debtri mapfe 
laudari, el in admirattone easo, qaod a me genog 
iiiitium cepil. 

Phataridit. Nobilhate quemadmodum alia ali-
quare boueaia gloriari non indecorara est. Ego 
vero anam virtutem novi, eaetera otnnia tribountiv 
forluaae. Et fieri potest, ut qqt ex improbis eti, bonita 
fial, et regum el oxnnium geaeroais&itnua: ex bonla 
aulem prognaiue; ioaprobti* Hal, et scipso deUrior 
el buniillimis qaibusquo ignobilior. Quaro laudei» 
aoimi gloriose jacta, non etiam majorum per igno-
bUiarea posteros emortuam nobiliiatem. 

Kx viruile procroaiua, generoaus eftngilur* 
SERMO LXXX [αί. Cll]. 
JDa contuetudine et 'more. 

Satomon. Tempore coafirmaia impia consuetado 
ut lex servalur. 

Nibil eat laai appeiandttfii quin perpeioo fraoado 
coaieraptibile raddatiir. Quorwn autom rarior eal 
poaseasio, jucundior e$t uaus* 

Inveteratum vulnus animi, Dt; roali neditatio 
temporo coaQrmau difficiliier caratar, vel potios 
noii curainr enuiiao, quod babiiui saepenuoiero iu 
naliiram motatur. . 

Ab anaeiia diajitngi vol ralioitia axpejriibns difli-
cile ei molestum eau Ipae aUqoaodo aaimadverti 
bovi»ro qol ad pneaepe socaaiu bovent ei ία pasui et 
ia jujio aabenndo, nxortitum flerel. 

239 Theoloyi. Facilins esi a principio r>oa %e vi-
lio dedere, et effugero oaaeens, quam fortUkafum 
feaciadere, aiqae eo> superioren fieri. 

Aeitoulo aquam ferre et laiorem lavare facilius est, 
quam vUittm ia bominis aiumo ax tompore diularno 
plaiLtaiUM eximero. 

5. CAryaosl. Nihil tam flrmam esl in rebua bu-
manis, quam veieris consueiudiiiia lyrannia. 

Externi quidam coaauaudineoi altoraai^naturam 
esse dixeruat. 

Mire eilicax est consueiudo retinere, et non pati al 
ad prislinura virlulis babiiom aliquis reverialur. 
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Pkilonis. Diuturnus mos palura ipsa firniior e*t, £ Έγχρονίζον ήθος φύσεως κραταιότερόν έστιν · καί 

et lcviora prccaia, si iion probibeas, aubinde na< 
scuntur ei niagniiudiacin agsequuaiur. 

Naiuram accusare non debetntig, cum jucundam 
aui injucuadam vitam omaem efficiat consueludo. 

Chariclii. Ex oiunibus eniin paasioaibuti quaeeito 
percipilur,-ei facile remedium adliiberi polesl: 
quae vero longo icmpore inaala fueril, prope est ia-
curabilis. 

Choricii. Nacla semel delicias natura vix ad la-
bores vult revcrti. 

SocratU. Nibil naiura jucuudum aui itijucua-
duin, sed omnia talia consuetudine fleri videaiu*. 

Optimnm viiae genua libi proponito; boc enini ju-
caadtim efficiet consuetado. 

PerdiQicile eec 
Ul longa consuetodo brevi tempore solvatur: 
Consueu enim haudquaquam despicienda sunt. 
Potyani. Consuetudp a parvig inilium capit, ne* 

glecla autem vim maximam accipit. 
SERMO LXXXI \at. CXXXVIU]. 

De conicientia. 
Nemo liber esi, qui geipge non contincl. 
Libertas impotens et immoderata facUe amitii-

tur. 
Fieri non polest ut ig liber git, qul perlurbationi-

bus servit, et a perturbaiiombug vincttur. 
Praestat gervire decenter, quam libertaie ut1 iro-

pudenter. 

μικρά μή κωλυόμενα αμαρτήματα φύεται χαλ έπι-
δίδοται προς μέγεθος συναυξάνοντα. 

Μηδαμώς τήν φύσιν αίτιώμεθα' πάντα γάρ βίον 
ήδύ ν ή άηδη ή συνήθεια ποιεί. 

Πάθος γάρ άπαν, τδ μεν οξέως γινωσχόμενον 
εύβοήθητον, τδ δέ χρόνψ παρα πεμπόμενον, εγγύς 
ανίατο ν. 

Λα δομένη άπαξ ήδυπαθείας ή φύσις μόλις έθέλει 
πρδς πόνους χωρείν. 

Ουδέν ούτως ήδύ ή αηδές τ} φύσει ύφέστηκεν * 
πάντα δέ τ$ συνηθεία γίνεται. 

Βίον αίρού τδν άριστον. Τούτον γάρ ήδύν ή συνή
θεια ποιήσει. 

Β Άμήχανον 
Μακράν συνήθειαν έν βραχεί λύσαι χρδνφ. 
Τδ γάρ σύνηθες ούδαμοΰ παροπτέον. 

Έθος άρχεται μέν άπδ μικρών, άμελούμενον δέ 
τήν Ισχύν μείζονα λαμβάνει. 

ΑΟΓΟΣ ΠΑ'. 
Περϊ ελευθερίας. 

Ουδείς ελεύθερος έαυτδν μή κρατών. 
Ελευθερία Ακρατώς κα\ Αμέτρως φερομένη 

εύαφαίρετος. 
Ελεύθερον Αδύνατον είναι τδν πάθεσι δουλεύοντα, 

χα\ ύπδ παθών χρατούμενον. 
Άμεινον δουλεύειν επιεικώς, ή έλευθεριάζειν 

άναισχύντως. 
SERMO LXXXII. 

\De comcientia (1). 
Epicteli. Parenteg pacdagogo puerog nog tradiderant, qui ubiqne obaervarct ne quidl laederemur: Deas 

auieui jam virog insilse conscientiae rusiodiendog tradil, quae quidem eualodia ei congervatio noqiiaqoata 
comcmaenda esl, quoniani ei Deo dUpliceret, el coascientiae ipei nourae hostes esgemug. 

SERMO LXXXIH [a/. XCVll]. C ΛΟΓΟΣ ΠΓ. 
be benignitale. Περϊ χρησζόζητος. 

2 4 0 ^ · T 1 Beuefacite et inutuum date, nifail ΤΑγαθοποιείτε κα\ δανείζετε, μηδέν Απελπίζοντες, 
inde gperanleg : et erit merceg veglra ampta, eri- χ ι \ έσται δ μισθδς υμών πολύς, χα\ Ισεσθε υίο\ Ύ ψ ί -
lisque iilit Alliesimi; quia ipge in iogratoa et im-
probos benignus esl. 

Ephet. iv. Egtotebenigni invlcem et migericordeg, 
i*o»donaniog muiuo, quemadmodum ipse Deus 
vobig per Gbrigtum condonavit. 

ladaite viscera migerationta, benignitaiem, animi 
faumilitateni, Itniiatem, clememiaio. 

S. Bahilii. Iiuaginein babeo, dum raifonig gum 
pariicepg : ad giinililudinem autem fio, duin beni-
gnilaiem colo. 

Theologi. Bonitalie habet laudem mansuetudine ^ 
feritatein vincere, et in meUores efficero injnriam 
facienles, patienler ferendo quae tiobia iuferuiiiur. 

Oninibug eglo benignus, ged maxime proximig. 
Quaere libi Dei benignitatem, si benlgnug eg. 
(juoduani dogma cbariuiis dogniate brevius? 
Taleni le praebeag amicia et proximi*, 
Quales erga te illoe esse vis. 

στου * δτι αυτός χρηστός έστιν έπλ τούς Αχαρίστους 
χαί πονηρούς. 

Γίνεσθε είς Αλλήλους χρηστοί καλ εύσπλαγχνοι, 
χαριζόμενοι έαυτοίς , χαθώς χαλ δ θεδς έν Χριστψ 
έχαρίσατο ύμίν. 

Ένδύσασθε σπλάγχνα οίχτιρμού, χρηστότητα, 
«•^πεινοφροσύνην, μακροθυμίαν, πραότητα. 

Τδ κατ* εΙκόνα έχω έν τψ λογικδς είναι * τδ δέ καθ* 
δμοίωσιν γίνομαι έν τψ χρηστδς γενέσθαι. 

*Αγαθδν χρηστότητι νικήίν θρασύτητα, χα\ βελ-
τίους ποιείν τούς άδικουντας, οΤς καρτερούμε ν πά
σχοντες. 

Πά?ι μέν ίσθι χρηστδς, πλέον δέ τοίς Ι γ γ ^ " 
Ζήτει θεού σοι χρηστότητα χρηστδς ών. 
Τί χρηστότητος δόγμα συντομώτερον; 
Τοιούτος ίσθι τοίς φίλοις καλ τοίς πέλας, 
Οίους σεαυτώ τούσδε τύγχανε ι ν θέλεις. 

(1) Gra»ea dcsunt. 
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Ούχ ευεργετών μόνον, άλλά καλ κολάζων αγαθός , 
έστι κα\ φιλάνθρωπος ό θεός. Κα\ γάρ αί κολάσεις 
αυτού χαλ αί τιμωρίαι μέγιστον ευεργεσίας μέρος 
είσίν* έπελ καλ ίατρδς, ούχ δταν είς παραδείσους χα\ 
λειμώνας έξάγη τδν κάμνοντα μόνον, ούδ* δταν είς 
βαλανεία χαλ κολυμβήθρας υδάτων, άλλά κα\ δταν 
άσιτον κελεύη διαμείναι, δταν τέμνη, δταν πικρά 
προσάγε φάρμακα, τότε κα\ Ιατρός έστιν ομοίως, 
χαλ τήν αυτού φιλανθρωπία ν έπιδείκνυσι πλέον. 

*0 τ^| φύσει άγαθδς καλ αγαθών πάντως πχρ-
εκτικός* 

Ίδιον παντδς αγαθού τδ ώφελείν. 
Ού τοσούτον δ λόγος, δσον χρηστδς τρόπος πείθε ι ν 

δύναται. 
ΟΓσιν δ τρόπος εστίν εύτακτος, τουτέοισι καλ βίος 

συντέτακται. 
Τ^ΓΆ μ« ν γνωρίμους έκτησάμην 
Πολλούς, διά τδν τρόπον δέ τούς πλείστους φίλους· 
Θεμιστοκλής χωρίον πωλών έ κέλευσε κηρύττειν, 

δτι καλ γείτονα χρηστδν έχει. 

ΑΟΓΟΣ ΠΑ'. 
Περϊ αραϋτητος καί ευλάβειας. 

Ευλαβείς ποιείτε τούς υίούς Ισραήλ· 
Ό άνθρωπος Μωσής πραΟς σφόδρα παρά πάντας 

Ανθρώπους, τούς δντας έπλ τής γής· 
•Οδηγήσει πραείς έν κρίσει, διδάξει πραείς οδούς 

αυτού. 
01 δέ πραείς κληρονομήσουσι γήν, καλ χατατρυ-

φήσουσιν έ,πλ πλήθει είρήνης. 
'Αναλαμβάνων πραείς δ Κύριος, υψώσει πρείς έν 

«ωτηρία. 
Πραύθυμος άνήρ ταχύς Ιατρός. 
Κρείσσον πραύθυμος μετά ταπεινώσεως, ή δς 

διαιρείται σκύλα μετά ύβρεως. 
Μακάριος, δς καταπτήσσει πάντα δι* εύλάβειαν · 

δ δέ σκληρδς τήν καρδίαν έμπεσείται κακοίς. 
Άπόκρισις ύποπίπτουσα Αποστρέφει θυμόν. 
*Ος φείδεται £ήμα προέσθαι σκληρδν, έπιγνώ-

μων. 
Αόγος μαλακδς συγκλάει δστά* πραΟς έστω μα

χητής. 
Τέκνον, έν πραύτητι τά έργα σου διεξάγαγε, χαλ 

ύπδ άνθρωπου δεκτού άγαπηθήση. 
Γίνου πράος έν άποκρίσει λόγου, ίνα συνήσης. 
Έν μακροθυμία φθέγγου άπόκρισιν. Εί έστι σοι 

σύνεσις, άποκρίθητι τφ πλησίον. 
Τέκνον, έν πραΟτητι τήν ψυχήν σου δίδαξον. 

*Ρίζας εθνών καθείλεν δ Κύριος, καλ έφότευσε 
πραείς άντ* αυτών· 

Μακάριοι οί πραείς, δτι αυτοί κληρονομήσουσι 
εήν γήν. 

Άρατε τδν ζυγόν μου έφ' δμάς, καλ μάθετε άπ* 
έμού δτι πράος είμι καλ ταπεινός τή καρδία, κα\ 
εύρήσετε άνάπαυσιν ταίς ψυχαίς υμών. 

"Ο λόγος υμών πάντοτε έν χάριτι, άλατι ήρτυ-
μένος, είδε ναι πώς δ&ί υμάς ένΛ έκάστφ άποκρινε-
σθαι. 

S ΙΚ SERMO LXXXIV. 1202 

Non solum Deng- benigne οι liumaniier nos ira-
ctat dum beneQciis I I O S afficii, verum eliaro do<ti 
pnnil. Eleniro animadversiones ojus el giipplitia 
beneOcii sunt pars maxima, quando el medicns non 
solum cum in hortos et prata educit aegrotmn, aui 
in balneag et aquarumr piscinas, sed etiam cum a 
dbo abslitiere Jubet, cum gecat, cum amara adbi-
bet medicamenta, tuai quoque aeque est medicus, 
guamque magis declarat bninaiiitatem. 

Greg. Nyt$. Qui nalura bonne est, idem et bo-
norum largitor omnino eat. 

Proprium bonoram omnium est prodesse alftg. 
Non tam verba, [quam boni morea persuaderc 

possuni. 
PoMlppu Qaorum moreg suat moderati, eorum-

denv lola vita bene compoeita esi. 
Arte multos mibi faroiHares, 
Moribus autem pbiriinog anticos comparavi. 

ThemistOclit. Themiglocleg praedium vemliturus* 
jussil pr&conis voce promulgari, eliam bouum vi-
cianni id habere. 

SERMO LXXXIV [al. XCVHI]. 
De clementia el tereeundia. 

Levii. Verentes et metuentes facite Glk>s Israelia. 
iVum. i i i . Moses manpuelus supra omnea homi-

nes qui suat in terrig. 
P$al. xxiv. Deducei el mansuetos in judicio, et 

docebil clementes vias guas. 
Mitea auieni baeredilabunl lerram, 241 e t i n 

sinnma pace vitam agonl cum voloplate. 
Excipiens clemenlos Dominua extollet, ei galu-

lem dabii. 
Vir lenl praditu* auimo celer eal niedicus. 
ProVm xvi. Pra??iat leni egge animo cwm humili-

Ute, quam dividere gpolia eum conluraelia. 
Beatus qui prudenter oinnia timet; duro aulem 

corde pr.pdUitg iucidet in mala. 
Prov. xv. Respongio gubmiaaa iram averiit. 
Qui cavet qao minug vecbiun eaiilUl durucn, 

prud<Mig csl. 
Joet et ΡΤΟΌ. X X T . MollSg oralio coafriagil ogga *; 

milig eglo pugnalor. 
Eccli. Fil i , in letrifate fac opera tua porftciag, et 

ab boaiine gpcclato diligerig. 
1 Eslo lcnis in responsioae, ut inlelligas. 

Cum gapieiuia da reeponsum. Si iiiieUigealiam 
babes, responde proximo. 

Eccii. x. Fil i , ia lenilateauimum luum monglralo. 
(Aliag, δόξασον, id esl glorifica.) 

Ibid. Radiccggenlinm deiraxit Dominus, et inlo-
cum itlarum plantavil maasuetos. 

Matth. v. Beali clementes, quoaiain ipsi lerrae 
bxredilatem capieni. 

Matih. χι. Accipile jnguin meum siiper vos, ac 
ex nic digcite, qiioaiain milig sum et humilig corde, 
et animig veslris requielera invenielis. 

Colois. iv. Stinao vester geinper io gralia^galc 
coudiius, ui queiiiadinoduni unicuique regpuiidcre 
cuuvenit, bciatis. 



Uodealia vealra nota eit 4*%riibus. 
$. BoioW. Qaa&i fundamefrtum qooddam eei «d 

perleeiioneni vcrectutdiaicatti metti. 
Caai eeaam cW»»e»tia. 
Juveaje mansaetiis taalta sitadiMi. 
Niilla de Yirtniibue src aolei sapieBliam paroro, 

ut «kraentia. 
S. Jpxafft. GlemeaiKi «e§eo, qua evertitur prin-

ceps bnjtta samli diabolua. 
Bonoa N*nunerai*r, tnaios deaptoe, 
Ui eoe quoque bonos roddaa lempone, 
€kiaanihinii)eiitgidtae targioio art fconoata. 
& ChffQ%U Modesiia niWl poterfliwa, OArjue boc 

declarans quidam, dicebai oraiione inoHi «aaaa 
ctfifrfogt: atqoiquid oteodarivs? Yeruroolsi quie 

ΑΝΤΟΝΙΙ MELlSSiE 
^ Τδ επιεικές υμών γνωσσήτω πάσιν. 
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Οίονελ κρηπλς χαΛ βάδρον έστλ πρδς τήν τελείω
σιν ή ευλάβεια. 

Πολιά γερόντων πραδτης. 
Νέος πραδς π*λλά υπομένει. 
Ουδεμία τών αρετών ούτως πέφυχε τίχτειν σοφίαν, 

ώς πραότης. 
Χρήζω *ραδτητσς, έν J καταλύεται δ άρχων τού 

αΙώνος τούτου διάβολος. 
Κάλους άμείβου, τους χαχοος περιφρονεί · 
*Ος άν καλούς κα\ τούσδε ποίησης χρόνψ. 
Τών πραέων [ή] χρηστότης χαλή Βόσις. 
Οδδέν επιεικείας δυνατώτερον, χαί τούτο δηλών 

τις έλεγεν, δτι λόγος μαλακός συγκλ$ δστά * καί
τοι τί δοτού «χληρότορον ; Άλλ* δμως κάν ούτω τις 

adeo durus fueril ei nii«ime fVrxibilia, fcrile la- Β σχληρδς ή χα>. άχαμπής, ^αδίως ό μετ' επιεικείας 
men btnigniiate corrtgHur. 

Cyriiii. Eiemplum summae omnium clementiB 
ipaain babemas omnitim Servatorem Cbriatum, 
qiieai a oargo aequi debemus, Η *Wi aliorvm inju-
rias neresaario ferre; nam da lllo acHptiim est: 
cmncontumolfo rexaretur, A O H vteiesim conluroe-
lia et convicio afltafeio; riom pateretar, non mini-
tajmH aod *ei ψΛ faate judicat, tradidisse Jadl-
condum. 

Juvenfg lenis multa fern; golet : al 242 WMm 
angveti aromi quw ferat? fracunduin genetn vidi 
gublaiam in ihronum gotim; naajor tamon de Jvveno 
apea babotaiur, qtatn de IHo. 

Pbilosophos q*4dam cum «xerem fcaberet im 

αύτφ χρώμένος δίοροοί. 
Ύποτόκωσιν τής άνωτάτω πασών πραΟτητος αύ

τδν έσχήχαμεν τδν τών δλων Σωτήρα Χριστόν* οδ 
δή κατόπιν ίέναι' σπουδάζοντας χαλ ήμδς αλλήλους 
άνεξικακείν άναγχαίον. Γέγραπται γάρ περλ αυτού, 
δτι λοιδορού μένος οδχ άντελσιδόρει, πάσχων ούχ 
ήπείλει, παρεδίδου δέ τφ κρίνοντι δικαίως. 

Νέος πραΟς πολλά υποφέρει, δλιγόψυχσν δέ γ έ 
ροντα τίς δπσίαεΗ ; Είδον δργίλον γέροντα έπαιρδ-
μενον έν Ορόνφ αυτού * ελπίδα μέντοι μάλλον Ιοχτν 
ό νέος αυτού. 

Φιλόσοφος τις, μοχδηράν Εχων γυναίκα, χαλ φλύα-
- — - , w-w an>w>vw ···· - - Τ Τ •» | Α II Λ · » · 

pvafjana, Λ gawilaia, et c&riosam, pereoataMlbua G ρον, χαλ πάροινον, πρδς τούς δρώτώντας, τίνος Ινε-
cur talem ferrei: Ul dorol, inquit, haboam pbilo-
aopbla gvwma^bim et palastram. Ero enfau erga 
ctttemo ienior, b « quoiidie iaathutue. Sunt otlam 
qui ipautn ob lano ipeam catnam illam doxiiao 
olcanl. 

SERMO LXXXY [αί. \4]. 
be vfro ***ψέ·ά Η infwente. 

^ χ . ^ ι τ , iaeobiw orat aimpkox ftftniaweue flctus, 
domi se cominena. 

Μ τιιι. Oominoi innocoatera noo ropodiabit. 
PtaL Serva ionocentiam, el vide aequiiaiem re-

ttam,-quoiriam aimi raKqolai bomiai paciiico. 
Deu* subilit in doaw consianbea et integrsfe Ur-

dolis bomiooa. ρ 
Dofftliraa cmn inwocnlia viventes booia oon pri-

vabiu 
Salomo*. Qoi eimpttciter ambvtaX, ambeta4 Q-

denter. 
Quaadhi iifnooeaies jtietiliae adhj&rcscaBi, non 

afficieniur pudore. 
ί}«ιι aepieit beatgne, misericordiam conaequelur: 

qui recte ambulat, Dominum meiuil. 
Laudabilis esl aniaia omnis simpkx. 
Simplex coivie eennoDi crodil. 
Prov. i i i . BcnignS emnt torr» possessores, et 

iimooeotes in ea soperstites eront: ouia recil corde 
•jerrjm inbabitabunU 

κεν τοιαύτην έχων ανέχεται, εΐπεν "Οστε γυμνάσιοο 
καλ παλαίστραν έχειν φιλοσοφίας έπλ τής οίχίας· 
Έσομα* γάρ τοίς λσιποίς πραότερος, φησλν, έν ταύτη 
καδ' έκάστην παιδενέμενος τήν ήμέραν. Τινές δα 
χαλ διά τούτο άγαγέσθαι αυτήν αύτδν λέγσυστν. 

ΑΟΓΟΣ ΠΡ. 
ΪΙβ/Λ άηΛοΰ *αΙ andttov tdr tpo*o+\ 

ΐαχώβ ήν Απλαστος, οίκων οίχίαν. 

Ό Κύριος ού μή άποποιήσεταχ τδν Ακαχον.Ν 

Φύλασσε άχακίαν, καλ ίδε εύδύτητας, δτι έστί» 
έγχατάλιιμμα άνδρώπφ είρηνιχφ. 

Ό Θεδς κατοικίζει μονοτρόπους ένοϊχω» 

Κύριος «ού στερήσει τά Αγαδά το!ς «οραυομίνοες 
έν ακακία. 

"Ος πορεύεται απλώς, πορεύεται πεποιδώς. 

^σον χρόνον έχοντα! Ακακοι της Ιικίποσύνης, 
ούχ αίσχυνδήσονται. 

*0 βλέπων λεία έλεηδήσεται^ πορευόμενος δρδέάς 
φοβείται τδν Κύριον. 

Τυχή ευλογημένη πάσα Απλή. 
"Ακακος πιστεύει «αντλ λόγφ. 
Χρηστολ έπονται οίκήτορες γής · Ακακοι δέ «ύπο-

λειφδήσονται έτ α ύ ^ δτι βύδείς κατασκηνώσουσι 
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χαρδίαν. 
Γίνεσθε φρόνιμοι ώς ol δρας, χαΛ ακέραιοι ώς 

oi περιστεραί. 
Ό λύχνος νου σώματος έστιν ό Αφθαλμός. Έάν 

οδν δ οφθαλμός σου απλούς ή, δλον τδ σώμα «οο 
φωτεινδν έσται. 

Διντώς νοούμεν τήν άχακίαν * ή γάρ χατά τήν άπδ 
τής αμαρτίας Αλλοτρίωσιν λογισμψ χατορθουμένην, 
καλ διά μακράς προσοχής χα\ μελέτης τών αγαθών 
οίονελ τήν 0ίζαν τής χαχίας έχτεμόντες* ή κατά 
στέρησιν αυτής παντελή, τήν του άκακου προσηγο-
ρίαν δεχόμεθα. Κα\ πάλιν ακακία έστ\ν ή μήπω'τού 
χακου εμπειρία, ίιά νεότητα πολλάκις ή βίου τινδς 
άπετήδευσιν, απείρως τινών πρός τινας κακίας δια-

et rarens confe. 
Itatik* x. £eioie prudeuie* atati oerpoalo», et 

siatplice* ut columbae. 
Matth. vi. Lvoeraa corporio lni ott oealoo. St 

igitar oouJua tua* aia&plox fuerit* lotwa corpu* 
tuum lucidum erit. 

S, Bmtilii. Itaplictler iaaoceotJam miatitgUnna; 
aui Μέ» ftb alieaattaee α peocaio, qu« caUooe 
dirigiiur, ac per loagam «Ueuliftaea) ot exerciia-
tionem boaorum quaw radioe tkWrum esciea; avt 
ox oroaimoda nalitis pmaltooe aimpUcis ot Jnno-
eontia ftppellatioaem accipianis. E i rume, iaiio · 
ceoiia eat ea quae maJi tmperita ost, vt sacpe propier 
sutenj juvewlem, aatpropter vitat geaoa aannulU 

κειμένων, οίον δ παΙς ούκ οίδεν ύπερηφανίαν, ούχ S inpertii aantaiiquaran improbtUlam oi viiioruia; 
οίδε δόλον ή ^αδιουργίαν. Τους τοιούτους άκάχους 
λέγαμεν, ούχ ώς έκ προαιρέσεως χαχίας κεχωρισμέ
νους, άλλ* ώς μήπω είς πείραν τής πονηράς έξεως 
άφιγμένους. Χαρακτηρίζει οδν τδν άκακο ν ή άπλυ
της τού τρόπου. 

Τδ απλούν καλ άδολον τού ήθους ευκόλως έξαγο-
ρεύει τά άπό^ητα τής ψυχής. 

*Δφύλαχτον ή άπλυτης, χα\ ήχιστα κακίαν ύφο-
ράται τδ καχίας ελεύθερον. 

Βραδύ πρδς υπόνοια ν κακού τδ πρδς χαχίαν δυσχί-
νητον. 

Τδ είς κακίαν ούχ έτοιμον ουδέ είς ύπόνοιαν εύ-

Τδ κακίας ελεύθερον καί δφοράσθαι κακίαν άργό-
τερον. 

Χαρακτηρίζει τδν άκακον ή άπλότης τού λόγου. 
Ή άπλότης τιμιωτέρα παρά Θεψ. Τδ γάρ παν-

ούργον, εί καί δεκτόν ποτε έν τοίς χατά Θεδν σπου-
δάσμασιν, άλλ* ουδαμώς είς αρετής εύωδίαν καταλο-
γισθήσεται. 

ΛΟΓΟΕ Π<7\ 

Πβρϊ χανσύργον, χαϊ δοΛΙον, χαϊ σχοΛιον τόν 
τρόχον. 

Εξολοθρεύσει Κύριος πάντα τά χείλη τά δόλια, 
γλώσσαν μβγαλο^ήμονα. 

Τδ στόμα σου έπλεόνασε χακίας, καί ή γλωσσά 
σου περιέπλεκε δολιότητας. 

"Ανδρες αίμάτων καλ δολιότητος ού μή ήμισεύ-
σωσι τάς ημέρας αυτών. 

Κύριε, £ύσαι τήν ψυχήν μου άπδ χειλέων αδίκων 
χαλ άπδ γλώσσης δολίας. 

Διεστραμμένη χαρδία τεκτατνεται κακά* έν παν
τλ καιρφ δ τοιούτος ταραχάς συνίστησι πόλει * διά 
τούτο έξαπίνης έρχεται ή απώλεια αυτού, δτι χαίρει 
πάσιν οίς μισεί δ Θεός. 

Αόγοι άσεδών δόλιοι. 
Τυχα\ δικαίων πλανώνται έν άμαρτίαις. 
*0 σκολιδς έπί τδ εαυτού στόμα φορεί τήν άπώ-

λειαν. 
*Ανήρ σκολιδ; διαπέμπετσι κακά, καλ διαχωρίζει 

φίλους. 

ul puor BOD itovii guperbiam, noo iiovit doium aia 
vecaiuiaia. TaJos aiioplicaa dicere goloxuu, non 
quod ex iastituto a malo et vilio uxx aeparali, sed 
quod aondnro eenaerioi aut experii giai malam 
animi &ffeciioaero. Formai 243 ifttar aimpUceai 
oioraai siuipliciiae. 

Sioaplicitaa ot mores miuime dolo&i farilo anirot 
aecroia emiatiaiU. 

Tlieologi. kicauta eal atoipliciias, mittimoqua 
mali quidquam suspicaiur, qui a uialo liber e^l. 

Tardue eai ad mali auapicioaeia, q«i Admabiat 
argre iinpellilur. 

Qai ad malam eaadplendum parauia aon eai, is 
, na ad mali quidem $uapicionera iaciliaest. 
* S. Chry$o$t. Qai a malo libcr esi, is ad inalum 

guspicandum lardior. 
Oraiiotiig euaplicilaa aimpiicom d<>6lanat. 
5. Cyrillu Haxisri esi pretii apiid Deam simpiici-

las; uaia eiai vemitia aliquolie» iion rejicitar io 
rerum divioaruin atndUa, baudqaaquam lamoii 
io viriutis aaaveoleaiis Minoruui repooetar. 

SERMO LXXXVt [aL Xfl].» 

De versuto, et dolota, ei perversis moribut prmdita» 

P$al, X J . Disperdei Domiousomnia labia dolosa 
el linguaai magniQca loqueniem. 

Oa luuin matitia redundavit, et lingua lua dolos 
D connexuil. 

. Viri saaguinarii et dolosi dimidium V L U B lempus 
non implebunt. 

Libera, Domine, a labits iuiquis animam meam, 
el a lingaa doloea. 

Salomonii* Perversum cor arcliitecutur raala : 
in omni lempore lalis lurbaa suscital civiiati^ 
quaiuobrom re|iente aderil inlernecio eju$, quod is 
omoibuadeleiteiur quae odit Deus. 

Sermoaes impiorum iasidiosi. 
Animi jusloruui erraui in peccaifcs. 
Pravus in ore suo fert exiliuui. 

Vir pravus imoiittil mala, et dissociat aiuicos. 
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Sennones ladnlalorum molteg, fted iatiaaae paries 
feriuni. 

Tortuosis viigambulang iinplicabitur. 
Luc. xvi. Fiiii *?ujua aasenli in genere guo ttlite 

locig gunt prodemioreg. 
. & Batilii. Duo aigniflcat attuti vocabulam : alter 
enim ad noceadum aliia golertia ingaiiii utena ion 
probog eal : aller laode dignog, qui acute el prii-
AVnter gibi acoommodatum bonum reporii, dologa 
aatem at ingidioga iucommoda et detrtmeaia qoae 
ab aKia afleruotur, declinat. Pbgerva igitur dili-
genier agtotiae vocabulum, acniedium quemdam id 
babore habitum ioteJlige; qoa qui ex ingtitato gano 
ad utUttalem proximi gul uaug fuerit, probandug 
egt: at qui ad proxiiaorum perniciem eam exer-
cet, condemnandus, quod ea arte lanqaam perdi-
tionig 244 occaaione el miieria uiatur. 

Fuge varieiatem et muUipliciiaiem ingenlS. Ser-
peng enim variua ob id ad aerpeodom daniuattia 
egt. 

Dolua eei curiositas viliosa ad parandaa ingidiaa 
parata, ctnn quig boni aliquid pr« ge fert, idquo 
quaai escam praeieodti ut ingidias gtruat. 

Occulta maliiia eat pernicioaior quam aperta. 

PhilonU. Quibua virea deeunt tyraonicie viris, ii 
rein asiu ei insidiia moliuotur. 

SERMO LXXXVH [al. LXXXIl] . ' 

De puro eorde ei cogitatiouibu*, et de m qui puram 
habenl conscieniiam. 

Μ xxνιι. Non loqaeotur labia roea legi ad-
veraa, nec anima injusta mediiabilur. 

Purum cor meam verbis, et sagacllas labiorum 
meorum pura iDteltiget. 

Ptal. xxxvi. Laodabuntur omnea qui corde sunt 
recto. 

Res pretioaa vir integer. 
Prov. iv. Omni caatione cor gervato : ex boc 

enim sunt exitue vit*. 
Cor virl aqua cogitet, ut a Deo greastia ejus di-

rigantar. 
Cogitaliones joginrum judicia aimt. 
Ut probatitr argentuni et aurum io fornace ignig, 

sic corda electa apud Deoin. 
Gegltationibus suis implebilur vir bonus. 

Vifle vitae, conailia gapientig. 
triKgit Dominus corda pura, ac illi acccpti gunt 

omnes, qoi lales sunt ul reprebendi non possint. 
Eccli. ιι. Ambala in cordis lui via sirie repre-

hengione, et scho le in omnibug his adduelum iri 
a Domino in judicium. 

Eccli. xxxviii. Remove iram a corde tuo, ei ma* 
btiam repelle a carae tua. 

Beatugquem suus aniraus noi» coaderonaU 

Α Πρδς τους σκόλιους σκόλιας οδούς αποστέλλει ό 
θεός. 

Λδγοι κερχώπων μαλακοί* ούτοι δέ τύπτουσιν είς 
ταμεία σπλάγχνων. 

Ό σκολιαίς δδοίς εμπορευόμενος έμπλαχήσεται. 
01 υίολ του αΙώνος τούτου φρονιμώτεροι δπέρ τούς 

υΙούς τού φωτδς β Ες τήν γενεάν αυτών είσιν. 
Δύο σημαίνει ή τού χανούργον προσηγορία. Ό 

μεν γάρ έπλ βλάβη έτερων τή έπινοία κεχρημένος, 
πονηρός · δ δέ επαινετές πανούργος-, οξέως χαι συν
ετώς τδ οίχείον Αγαθδν έξευρίσκων, χαλ τάς δολίως 
χα\ έπιβούλως παρ* έτερων βλάβας αύτφ σκευωρου-
μένας άποδιδράσκων. Πρόσεχε ούν ακριβώς τφ τής 
πανουργίας ονόματι, χαλ γίνωσκε δτι μέση τίς έστιν 
έξις * καθ* ήν δ μέν έκ προαιρέσεως υγιούς έπ' 

^ ωφελεία τών πλησίον αυτή κεχρη μένος Αποδεχτός, ό 
δέ έπλ βλάβη τών πέλας μεταχειρισμένος αυτήν 
κατεγνωσμένος, Αφορμή πρδς Απώλειαν τψ έπιτη-
δεύματι χρώμενος. 

Φεύγε τδ παντοδαπδν χαλ πολλαπλούν τού τρό
που. Ό δφις ποικίλος διά τούτο καλ δρπειν κατκδι-
χάσθη. 

\ Δόλος έστλ τδ έχ χαχίας πρδς επιβουλήν-ιτερίερ-
γον * δταν τις Αγαθόν τι σχηματισάμενος, χα\ τούτο 
ώσπερ δέλεαρ τι προθελς, διά τούτο τά τής επιβου
λής κατεργάσηται. 

Λανθάνουσα πονηρία της προκεκηρυγμένης βλα-
βερωτέρα. 

ΟΤς Ισχύς ού πρόσεστι τών τάς φύσεις τυρανν-.-
^ κών, πανουργίαις τάς έπιβουλάς χατορθούσιν. 

ΑΟΓΟΣ ΠΖ'. 

Περϊ καθαρός καρδίας, καϊ τών Λογισμών, καϊ 
τών συνειδός καθαρόν εχόντων. 

Ού λαλήσει τΑ χείλη μου άνομα, ουδέ ή ψυχή μου 
μελετήσει άδικα. 

Καθαρά χαρδία μου ίήμασι, σύνεσις δέ χειλέων 
μου χαθαρά νοήσει. 

Έπαινεθήσονται πάντες οί ευθείς τή χαρδία. 

Κτήμα τίμιον άνήρ καθαρός. 
Πάση φυλακή τήρει τήν χαρδίαν* έχ γάρ ταύτης 

έξοδοι ζωής. 
Καρδία άνδρδς λογιζέσθω δίκαια, ίνα άπδ θεού 

D διορθωθή τά διαβήματα αυτού. 
Λογισμοί διχαίων κρίματα. 
"Οσπερ δοκιμάζεται έν καμίνφ άργυρος χαι χρυ-

σδς, ούτως έχλεχταΐ καρδίαι παρά Θεφ. 
Άπδ τών διανοημάτων αυτού πλησθήσεται άνήρ 

αγαθός. 
Όδολ ζωής διανοήματα σοφού. 

. Αγαπά Κύριος δσίας καρδίας· δεκτολ δέ αύτφ 
πάντες άμωμοι. 

Περιπατεί έν δδοίς καρδίας σου άμωμος, καί 
γνώθι δτι έπί πάσι τούτοις άξει σε δ βεδς εξ κρί
σιν. 

Άπόστησον θυμδν άπδ χαρδίας σου, και πάραΤ' 
πονηρίαν άπδ σαρκός σου. 

Μακάριος, ου ού χατέγνω ή ψυχή αυτού» 



1209 LOCI COMMUNBS. - PAI 
Μακάριοι ot χαθαρολ τ*, καρδία, οτι αύτολ τδν , 

Θεδν δψονται. 
Ή χαύχησις ημών αύτη έστλ, τδ μαρτύριον τής 

συνειδήσεως ημών, δτι έν άγιότητι καλ ειλικρίνεια 
Θεου, οδχ έν σοφία σαρκική, άλλά έν χάριτι Θεοΰ 
άνεστράφημεν έν τψ χδσμψ, περισσοτέρως δέ πρδς 
υμάς. 

Άδε)φο\, προσεύχεσθε περλ ημών. Πεποίθαμεν 
γάρ δτι χαλήν συνείδησιν έχομεν, έν πάσι καλώς 
θέλοντες άναστρέφεσθαι· 

Έάν ή καρδία ημών μή χαταγινώσχη ημών, πα£-
Ιησίαν έχομεν πρδς τδν Θεδν, χαλ δ έάν αίτώμεν, 
λαμβάνομεν παρ* αύτου, δτι τάς έντολάς αυτού 
τη ρου μεν, χαλ τά αρεστά ενώπιον αυτού ποιου με ν. 

Πρώτον μαχαριστδν τδ έν τή διανοίφ ημών καθα-
ρδν, επειδή ρίζα τών διά τού σώματος ενεργειών 
τδ έν τή καρδία βούλευμα, 

Καθαρδς τή καρδία ιστιν δ μή λαμβανόμενος 
εαυτού έπλ εντολής Θεού αθετήσει. 

Ούχ έν μικροϊς τδ ευσεβές, ουδέ έν τψ κατηφεί 
τδ φιλόσοφον, άλλ' έν ψυχής στε£($ότητι, χαί διανοίας 
καθαρότητι, κα\ γνησία τ$ προς τδ χαλδν νεύσει. 

Ουδέν ούτως ημάς εύφραίνειν είωθεν, ώς συνειδδς 
καθαρδν χαλ ελπίδες άγαθαί. 

Τδ συνειδδς άγαλλόμενον συγχαλλωπίζει έαυτψ 
χαλ τδ πρόσωπον, χα\ άρδει τάς παρειάς ή τής 
ψυχής ευρωστία, κα\ ούχ απλώς είρηται τψ σοφφ* 
Καρδίας εύφραινομένης πρόσωπον θάλλει. 

Οί λαμπροί τήν συνείδησιν υίολ φωτδς χαλ ημέ
ρας αναγορεύονται. 

Ούχ ή τών πράξεων αποχή δικαιοί τδν πιστδν, 
άλλ' ή τών εννοιών άγνεία χαλ ειλικρίνεια ακραι
φνής. 

Καλ λόγος χαθαρδς, χαι βίος άκηλίδωτος, θρόνος 
καλ ναός έστιν άληθινδς τού Θεού. 

Απαθών χαλ καθαρών έστιν ή σωτηρία. 

Σώφρων χαρδία λιμήν θεωρημάτων. 
Ούχ έχριζωτής τών παθών, άλλ* ανταγωνιστής 

έστιν δ λογισμός. 
Έπειδήπερ άοράτως είς τδν τής ψυχής χω ρον 

είσδύεταιό Θεδς, παρασκευάζωμεν τδν τόπον έχεί
νον ώς ένεστι χάλλιστον, άξιόχρεων, ενδιαίτημα Θεού 
γενησόμενον. Εί δέ μή, λήσεται μεταναστάς είς 
έτερον οίχον ό Θεός. 

Οίχος Θεού σοφού διάνοια* τούτου καλείται Θεδς 
Ιδίως δ τών συμπάντων, ώς φησιν δ προφήτης, ώς 
θεδς έμπεριπατεί οία βασιλείψ. 

Όφθαλμοίς μέν τά έν φανερψ χαλ τά έν χερσλ 
καταλαμβάνεται* λογισμδς δέ ακέραιος φθάνει καί 
πρδς τά αόρατα καλ μέλλοντα. 

ΛΟΓΟΣ ΠΗ'. 

ΙΙερϊ καρδίας ποτηράς, καϊ συΓειδότος καχον. 

Έχ τών χρυφίων μου καθάρισαν με, κα\ άπδ 
άλλοτρίων φείσαι τού δούλου σου. 

Διεστραμμένη χαρδία τεκταίνεται κακά. 

5 II. SBRMO LXXXV1II. 1210 
Matih. ν . Beati puro corde, quia ipet Deum ?i-

debiuit. 
/ / Cor. i . Gloriatio nosira hrcc est, Ceelioooniam 

conscientise nostrae, qtiod in sancitlale et ainceri-
late Del, non in eapientia carnali, sed in gratia 
Dei lo muodo versati aumus» aed mulio inagis 
apud vo8. 

Fratres, precamini pro nobia» Confidimus eaim 
,noa booam conscteatiam babere, iu omnibue houo-
ate veraari volentee. 

Joaii. Si cor noairam non condemnat noa, ad 
Deuro Ubero accedimus, ei quldquid pelimus, ab 
illo accipimua: quia praeeepia ejue aervamue, qua> 
qae illi graia sunt, facimus. 

8· Baiilii. Prnrnim beatissimumquo e*t quod in 
! 245 c o r d e aoetro purura : quia radix esl oinaiuui 
corporis actionum cordig eonsiliuui. 

Poro cordo eet is qui se ipsum non convincit 
praecepiorum Oei contemptu. 

Theologi. Noa est - pietae - in reoua parvis, ncc 
philoeopb a io vultua deratssione, sed in animi fir-
roitate et cogitationis puritate et vera ad res bo-
neetas propeusione. 

Nihil eat quod sic noa delectare soleat, ut con-
acieniia pura et spes bona. 

Conscieotia laeta et exsultane sibi eikim vukum 
bilarem reddit, ac geuas rigai animi bona valetudo, 
nec siue causa dictum est a saptente : Ubi cor 
laelatur vuhus floreacil. 

> Greg, fiyss. Qai prasclara sunl conscientia, filii 
lucis et diei praedicanlur. 

Non facinorum absiiaentia fidelem juetiflcat, eed 
eogiuiionum caslitas et pura sinceriias. 

Oralio casla, et viia nulla labe conlaminaia 
tbronus el verum Dei lemplum e$l. 

Evagrii. Salus est eorum qui porturbalionibus 
carent ei puri sunt. 

Jotephi. Cor lemperans docirinarum portus esu 
Noo exslirpatrix perturbationum est, sedadversa-

trix ratio. 
Philonig. Quia nobis non videntibiis in anwwi 

locum iniral Deus, pra-paremus locum Hlum, qua« 
licet ptikberriiuuui et idoaeum maxime, fulurum 

> Dei babitaculuui. Sin secus, nobis non senlieniibua 
ia aliam domum Deua migrabit. 

Doinua Dei cogitatio sapienlis, ac hujus proprie 
vocatur Deua, qui universorum est (ut inquit pro-
pheia), quod Deus tanquaai in regia in ea ambulei. 

Oculis qu« aperta sunl, qusque in manibns 
sunt,compreheoduniur ; sed raiio sincera peaeirat 
etiam quac sub oculos noa cadunt ei fulura sunt. 

SERMO LXXXViU [αί. LXXXHI]. 

De eorde venuta, deque ntala conichnlitu 

Ptal. xviii. Ev occultie meis purga me, et ab 
alieuis parce servo tuo. 

Prov. V K Disiorlum cor perficil mala. 
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Qui dttro cordo prjediiaa est, el bona non obtan- Α *0 σκληροχάρδιος οδ ανναντφ άγαθσίς. 

1 2 « 

gmil. 
In corde bono conquieecet eaptentia; at tn carde 

insipientium non dignoacilur. 
lnsipreoies mala ia anrmo voJatant. 
Duro corde praeditus ia mfseriaa iuctdet. 
Ueiestanda esl apud Dominum iniqua «sogilaiio. 
Rich. ιι. Molesta cogitabant, el mala designabatit 

!n cubitibuft auis, €l ahttul wt iltuxerat, ea peri-
ciebaal. 

2 4 β Ή * Cogifationea eorani aangnmarfa. 
Ehiito a matilia cw H U M I : qvoaaqae laudem ia 

animo lolutabre daloreset roofeetias? 

Sap. S U I U O B aiolta loqiHiur, ei fcor eja* tn vatris 
elaborai. 

Pravae cogiiatioiies a Dao sejuogimt. 
Eccli. iit. Gor durum grrvabitur motealiis. 
Ui in motione cribri remanel faex, aic nejecta-

ineirta bomiats 1n cogitatioae ipsioa. 
Ut vasa figuli probai fornax, sic distrabtanr 

bonro la cogitalione sua. 
ΜαΜά.'χν. Quidquid bitrat in os, i n Terrtricolmn 

deacendK, et in snceseum ejicitar ι qaod antem ex 
ore exit, ex corde proficiscitar, atqtie id cotnqiihiat 
bominem * nam ex corde exeoat pravae coghaiio-
nes9 ca»des, adulleria, scortaliones, furla, falaa 
leatimoma, maledicia : baec sunt quae bomincm 
iwpurum redduni. 

Ex cordia abandantia oa loqaitar. 

Juc. iv. Repurgate mamis, Bcelerati, puriflcale 
corda, duplicls anlmi bomines. 

Theologi. Illud aolam non potest eviiari, inter-
iiuai ct ia nobis ipei* eiipm iribunal. 

Cum lurpe aliquid cogitas, complures adesse 
exielimato ac teipse reverelor. 

Greg. Ny$*. Halum esse in ipsa solum voluntate 
positum est, saepeque saiis.esl ad vitii perfectio-
ueni cogilatlo. 

Ipsum per se malum auaqoam reperitur exira 
volunlatem privatiin subsislene, sed tum demum 
procrealur, cam animo iiisliluimus illud. 

Nulla res »que impudeates facil alque mala 0 
conscientia. 

S. Cyritli. Principium et radlx el quasi fons et 
procrealio iiostramui pcrlurbationum est ad ma-
lum propensus appelitus, ad ipsas invitans menlem 
ac primo praesiigiis iHudgns, posiea vim adbibcns 
efconcutiens. 

Siquidem fumi more, vel eliam quemadmodum 
vapores quidam insilarum volupiaiam appeiiius in 
nobis nascuniur. Sed qui lemperans esi ei furlia, 
motad inerepal, nee tongius progffedi e«iK, facilea 
iuflrmoa adBuc perlurbatiouis aiotus superat. lners 
autem et negligens voluplaium principia admiuit, 
quasi cogilalionea nudas, cumqne permiserit in 
latidudineiu progrcdi, difficiUimuia erit resistere : 

Έν καρδία αγαθή άναπαοσεταε σοφία* iv ΑΙ καρ
δία Αφρόνων .ού διαγινώσκεται. 

Oi Αφρονας διαλογιούνται κακά. 
Ό οχληρδς τ*, καρδία έμπεσείτα* καχοΖς. 
Βδίλυγμα Κυρίφ λογισμός Αδικος. 
Έγένοντο λογιζόμενοι κόπους, ααλ εργαζόμενοι 

χακά έν ταΐς χοίταις αυτών, χαλ Αμα τ*, ήμέρφ συν-
fτέλουν αυτά. 

Οί διαλογισμοί αυτών λογισμοί άποφόνων. 
'Αηόπλονβ Αχδ κακίας τήν χαρδίαν σου, ίνα 

σωβής· δως ^νότι δπΑρχοοοτν Αν αο\ διαλογισμοί 
ιιδνων σου; 

Ό μωρδς μωρά λαλήστι, χαλ ή χαρδία αυτού μά-
Β ταια πονήσβι. 

ΣχολιοΙ λογισμοί χωρίζουσιν Απδ Θεού. 
Καρδία σκληρά βαρυνδήσεται πδνοις. 
Έν σείσματι χοσχίνου διαμένει χοπρία, ούτως 

σνύδαλα Ανθρώπου έν λογισμφ αυτού. 
Σκεύη κεραμόως δοκιμάζει χάμτνος, χαλ περι-

σπασμδς ανθρώπου έν διαλογισμφ αύτοΰ. 
Πάν τδ είσπορευόμενον είς τδ στόμα είς τήν χοι-

λίαν χωρεί, χαλ είς άφεδρώνα έχδάλλεταΓ τδ δέ 
έκπορευόμενον έχ τού στόματος έχ της καρδίας 
εξέρχεται, κάχείνο κοινοί τδν άνθρωπον" έχ γάρ της 
καρδίας εξέρχονται πονηροί λογισμοί, φόνοι, μοι
χεία!, πορνείαι, χλοπαλ, ψευδομαρτυρίαι, βλασφη-
μίαι* ταύτα έστι τά χοινούντα τδν άνθρωπον. 

Έχ τού περισσεύματος τής καρδίας λαλεί τδ 
στόμα. 

Καθαρίσατε τάς χείρας, αμαρτωλοί, άγνίσατε τάς 
καρδίας, δίψυχοι. 

Τούτο μόνον ούχ Ιστι διαφυγείν, τδ ένδον καλ έν 
ήμίν αύτοίς διχαστήριον. 

Όταν ποτέ αίσχρδν έννοής, νόμιζε πολλούς παρ
είναι, καλ σεαυτδν έντρέπου. 

Τδ γενέσθαι κακδν έν τφ προελέσθαι μόνον άπδ-
κείται* καί ήρκεσε πολλάκις πρδς τελείωσιν χαχίας 
δ λογισμός. 

Αύτδ ούν χαθ' έαυτδ χατ' Ιδίαν ύπόστασιν ίξω 
προαιρέσεως ούδαμού τδ χαχδν ευρίσκεται κείμε-
νον, ή ύφεστώς, άλλά τότε είς γένεσιν παράγεται, 
δταν έλώμεθα αύτδ. 

Ουδέν ούτως άναίσχυντον ποιεί, ώς πονηρδν συνε*-
δός. 

Άρχή καί £1ζα καί οίον πηγή, χαλ γέννησις τών 
έν ήμίν έστι παθών ή πρδς χαχίαν δρεξις, έπ' αύτοίς 
χαλούσα τδν νούν, χαί χαταγοητεύουσα μέν έν 
άρχαίς, βιαζομένη δέ μετά τούτο χαί κατασεί-
ουσα. 

Καπνού μέν γάρ δίκην, ή καί ώσπερ τινές άτμοι, 
τών έμφυτων ηδονών άνίσχουσιν έν ήμίν αί ορέξεις· 
άλλ' δ μέν σώφρων καί νεανικδς επίτιμη τοίς κινή-
μασι, χαί περαιτέρω προελθβίν ούχ ΙΑ* ψ χαλ Αδρα
νές δν έτι τδ πάθος ήττηται (3αδίως* δ δέ γε ££θυμος 
χαλ χατημελημένος είσδέχεται μέν τάς τών ηδο
νών αρχάς, ώς εννοίας έτι ψιλάς, έπιτρέψας δέ 
προελθείν εις πλάτος, δυσχερεστάτην εύρήσει την 
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άντίστασιν. Ό γάρ προαλούς καλ προηττημένος <Λ 
τών Ιβίων έστ\ θελημάτων χύριος, ύποκείσεται δε 
μάλλον, καθάπερ τινλ βαμβάρφ, τφ νικήσαντι 
χάθει. 

Ή αμαρτία οδχ άν μόναις άν γένοιτο ταίς έπιθυ
μίαις, άλλ9 έν ταίς έκδάσεσι τών αποτελεσμάτων. 
Καλ έως μέν Ιστιν έν ώδίσι τοΰ νου τδ χαχδν, οδπω 
νέχρωσις, οδπω θάνατος· 

Αί συνεχείς υπομνήσεις τής χατά τδ -πάθος φαν» 
τασίας, τύπους έγχαράττουααι τρανείς, βλάπτουσι 
τήν διάνοιαν, χα\ (Α ηχούσαν) αυτήν πολλάκις περι» 
τρέπουσιν* έν δέ τούτοις σωτήριον £ φυγή* τδ δέ 
ύπομνήσχεσθαι, χαλ αναγγέλλε ιν, χαλ άναπολείν, 
χρατεί χαλ δούλου ται βιαίως τδν νούν· 

Τψ μέν αγνοία τού κρείττονος δ^αμαροάνοντι 
συγγνώμη παρεισέρχεται * δ δέ έξεπίτηδες άδικων 
Απολογίαν ούχ έχει, προεαλωχώς Ιν τφ συνσεδοτος 
δ»κχστηρίφ. 

Τφ ένδον οίχείφ διχαστηρίφ πάς Αφρων Αλ'ίσχε-
•ται. 

Ηδονή οδ παρέχεται πδνον, ουδέ λύπην χαρά, 
τύδέ χατήφειαν ευφροσύνη· % 

ΑΟΓΟΣ Π θ ' . 

Efat Ααυτδ, Άφετε *δν Σεμε* κατ α ράσα σθαι, 
δτι είπεν αύτφ δ θεδς, εί πως ίδοι Κύριος τήν 
ταπιίνωσίν μου, χα\ επιστρέψει μοι Αγαθά άντλ 
της κατάρας αυτού. 

Έάν ύπομείνης,' δ χαρπδς σου έσται έν άγα-
*θοίς. 

Πάντες οί υπομένοντες σέ, Κύριε, ού μή χαται-
<τχυνθ£σιν.1 

Ύπόμεινον τδν Κύριον, χαλ φύλαξον τήν δδδν 
αυτού, χαλ υψώσει σε τού χαταχληρονομήσαι γψ. 

Άνήρ φρόνιμος πολλά υποφέρει. 
Μαχρόθνμος άνήρ κατασδέσει χρίσεις, δ δέ άσο* 

δής εγείρει μάλλον. 
Μαχρδθυμος άνήρ πολύς έν φρονήσει *Α δ* δλιγό-

ψύχος ίσχυρδ; άφρων. 
Κρείσσων άνήρ μαχρδθυμος Ισχυρού· θ δέ χρατών 

δργής χρείσσων χαταλαμδάνοντος πόλιν. 
Έάν υστέρηση, ύπόμεινον αύτδν, δτι ερχόμενος 

ήζει, χαλ ού χρονιεί. 
Τπόμεινδν με, λέγει Κύριος, έν ήμερα αναστά

σεως μου είς μαρτύ ριον. 
Χρηστδς Κύριος τοίς ύπομένοοσιν αδτδν] έν χαι

ρφ θλίψεως , χα\ γινώσχων τούς αύλαδουμένους αυ
τόν. 

Οί υπομένοντες τδν Κύριον άλλάξουσιν ίσχύν, 
πτεροφυήσουσιν ώς άετολ, δραμοΰνται χαλ ού χο-
ττιάσουσι, βαδιούνται χαλ ού πεινάσουσιν* 

Άγαθδς Κύριος τοίς ύπομένοοσιν «ύτέν. 
Τεχνία, μαχροθυμήσατε τήν επελθούσα ν ύμίν 

όργήν. 
Έως καιρού Ανέξεται μαχρόθυμος, χαλ ύστερον 

φναδύσει αύτφ εύφρο^ύντι, έως καιρού κρύψει τούς 
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nam qm oote captae est Η jaoi ocoopalus, is cou-
siliorum suoruni uoa osi dominus, imo roagig 
vkiriei perturbatiotti quasi barbaro alicui subji-
oieter. ' 

Peccaitina MMI arii in iptig solis cupidiiatibus, 
aedSn ipsia effectorum exitibua; ac quandiu qui-
deaa eat malam « moaie parturieite, nondnm 247 
est oioimciio, fioodaai mars. 

Philonis. Perpetu» recordationea et imaginaliones 
portHrbaiionam claras apecies imprimeoles meatem 
tabtat, el cedeniaoi utpe illara pervertuat. In igiis 
igtlur rebos aalataris esi "fuga : recordari aulom, ef 
in ore habere, ac in aiumo voluUra, id vioeit 
et violenier mooteui in servitulera redigii. 

Peccaatt virluUa igooraiioae venia parata eese 
debel: at qui de industria injtiriani facit, excuga-
JionamjiDn habot, quippa qui prioa judicio con-
acieoiiae damnatue sit. 

loterno ac doroeaUco Judicio quiiibet tosipiens 
4amnauir. 

NiH* Voluptasdoftorom non exbibei, nec nnBrorem 
gaudtem, aec 4rigUliani JaHitia. 

SEKMO LXXXIX [al. LXXII]. 
De palientia ei lenUate, vel longanimiiate* 

U Jtep. xvi. StnUa, iaqaUOavld, maledicia jaciai 
Semei, quod Deug ipsi joaserit, ai qua ratiooe Do~ 
fmoaa abjeetioneni meam tideat»ot ad me redeam 
bona pro cxaecmioae UUos. 

Job xxn. Si paiieaa fuorig, fruclus taus io bonif 
imoaerabiior. 

P$aL tti. QoJovnquo palienier le exapeclant. 
Domiae, ii minquan dedecore afikientor. 

Prov. xiv. Pattenier DoiBiauta exspectaio. et viant 
ejaa «baanrato, >ot ipoe te etloltei, uiterram poaai-
doas. 

Prudens molta fert. 
Lenl animo praedilualitea acoenaaft oislinguit, eod 

impius magigvexcitau 
LonganimH xHillmn prademiBB kabet: pusula-

«imSa auieoi voide **aUus «si. 
Lenb forli jprxstat: «t if«4jat ia^orai major eu 

«rbiQOi expagaaiore. 
Nahum. Si tanlaverit, tainen extpecUto, quia 

\ eeito veiriei, aac procrasiinabii. 
ExspecU me, Inquit Doniima, 4a dio retarreo-

lioais meaa in leatjmoBUioa. 
Maluch. M I . xloafgnus est Domiaus ns qui ipavm 

«xspectant cam premuotur, ei agnoocii Ihaeaies 
eum. 

/τα. X L . Qui Doouiram spactant, virea roaoratas 
accipicnl; aquilarem more renovaboiiiur «ie ala? : 
currenr, nee fatlgabuuiur : deambulabanl,»ec osu-
rienl. 

Bonoa eat Doroiaua Πα qul ipeiim eKtpeciaiit. 
Baruelu w. fHltoli, BetMier Cerie kan ^uper voa 

venturaio. 
Etciu Ad lempma patieniiam pntstabit leni pras-

dkus auimo, postea d aieroMir laaitia, ioa>pur J 
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posiulanie occullabii sermones suas, et mutiorum 
labiia enarrabitur prudentia ejus. 

Qui metuunt Doutinum, praeparant anrmas suas, 
ac in conspcclu ejae humiliabunt animas suas, et 
lenitate uientur usque ad lempos visiialionis ejus. 

248 Fili, sieervireDomino instituis, ad tenlatio-
nem animam luum praeparato : recium cor babeto, 
ei perduralo. 

Vide ne festinea tempore calamitatis ; exepectalo 
patieater Deum, ac ilti adhserescito, ul ad eilremum 
bene libi cedat. 1 

Lenitate hi respoadendo utitor. 
Ibmdquaquam tardabit palientla pil. 
Eccti. x. Qui perseverarint usque in flnem, ie aa-

Iiilcni tonsequetur. Β 
Luc. xxi. Palieniia veslra niteates, possideie ani-

nias voslras. 
Ephet. ιν. Obeecro vos, fralres, ego qui captivus 

stitu el viaclus Domini nomine, ut, eicult esl voca-
liutie veslra diguum, ambuleiie curo omni modestia, 
iiunstietudioe et lenitate, ferentea voa iovicem jn 
cliariiale. 

Facite ne vestram io dicendo libertateai amillalis, 
quxtuagnaai babetmercedem. Palientia enim vobis 
opus cat, ttt voluntati divinae obtemperaitleg, proniig-
siones acciptatig. 

Certus en sermo : si commorlui sumus, convi-
veiuus eliam : si patimur patieoler, uaa etiam 
regtiabiiaug. 

Omne gaudium existimate, fratres mei'pradilecli, 
a'i in teniationes varias incideritig, illud non igno-
ranles, probationem fldei veatrse palienliae etlac-
triceai esae : patientia autem perfectum babeat 
opua, ui perfecti sitis et iniegri, ntilla re indigeates. 

Beatug qui teniatur el patienter fert : quia pro-
batus cimi fuerii, vit» coronam accipiet, quam 
Deua iis promisit, qui diligunt ipsum. 

II Petr. ιι. Hoc gralia eat, gi bona conscien-
tia quis dolores patiauir inique. Quae enim gloria 
eat, si peccantea colaphis casdimini etpatimini? 
Sed si benefacienlea cruciati patieiiler ferlig, id sane 
graiuia est Deo. 

Si jusius vix ealutem coneequiiur, acoleralua et 
impiua ubl comparebit? 

Ignalii. Firiniter duro esederie, ut iacus euio. 
Geaerosi esl albietae caedi et vincere: luaximo vero 
propier Deuoi nobi| omnia ferenda aunl, ut ipse 
uos ferat. 

Patienter alil alioa cum maasuetudioe paiimini, 
ut eemper Deus vos leniier ferat. 

S. Ba$Uiu Qui demissione animi suas cogitalioaes 
prsmunierit, apud Deum minus dedecortg inveniel 
quam revera habeai: ac ex paiieniia sibi coronam 
parabii, alterius insaniaai euae securiUlis el qnieiig 
catisam faciens. 

Cuni igilnr ad convicia iocitaris, leipse in judi-
ciuin adduciuin exislimalo : uiruiu ad Deum par 
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Α λόγους αύτου, καλ χαίλη πολλών έκδιηγή σεται σύνε-

σιν αυτού. 
01 φοβούμενοι τδν Κύριον έτοιμάσουσι τάς ψυ

χάς αυτών, χα\ ενώπιον αυτού ταπεινώσουσι τάς 
ψυχάς αυτών, καλ μακροθυμήσουσιν έως επισκοπής 
αυτού. 

Τέκνον, εί προσέρχη δουλεύειν τψ Κυρίφ, έτοΕ-
μασον τήν ψυχήν αου είς πειρασμόν · εύθυνον τήν 
χαρδίαν οου, χαι καρτέρησον. 

Μή σπεύσης έν χαιρφ επαγωγής · μεϊνον τή\ 
αναμονή ν, καί κολλήθητι αύτω, χα\ μή άποστης, 
ίνα αύξηθής έπ' έσχατων σου. 

Έν μαχροθυμία φβέγγου άπόκρισιν. 
Ού μή χαθ υστέρηση υπομονή ευσεβούς. 
Ό ύπομείνας είς τέλος, ούτος σωθήσεται. 

Έντή υπομονή υμών κτήσασθε τάς ψυχάς υμών. 

Παρα χαλώ υμάς, αδελφοί, έγώ δ δέσμιος έν Κυ
ρίφ, άξίωςΊκεριπατήσαι τής χλήσεως ής έχλήθητε, 
μετά πάσης ταπεινοφροσύνης χαί πραότητος, με
τά μαχροθυμίας, άνεχόμενοι αλλήλων έν αγάπη. 

Μή άποδάλητε τήν πα^ησίαν υμών, ήτις έχει με-
γάλην μισδαποδοσίαν. Υπομονής γάρ έχετε χρείαν, 
ίνα τδ θέλημα τού βεού ποιήσαντες, χομίσησδι τάς 
επαγγελίας. 

Πιστδς δ λύγος. Εί γάρ συναπεθάνομεν, χαλ συ-
ζήσομεν* εί ύπομένομεν, χαλ συμδασιλεύσομεν. 

C Πάσαν χαράν ήγήσασθε, αδελφοί μου Αγαπητοί, 
δταν πειρασμοίς περιπέσητε ποιχίλοις, γινώσχον-
τες δτι δοχίμιον υμών τής πίστεως κατεργάζεται 
ύπομονήν, ή δέ υπομονή έργον τέλειον έχέτω, 
ίνα ήτε τέλειοι χαλ ολόκληροι, έν μηδενΐ λειπό-
μενοι. 

Μαχάριος άνήρ δς υπομένει πειρασμό ν δτι δόκι
μος .γενόμενος λήψεται τδν στέφανον τής ζωής, δν 
έπηγγείλατο δ Θεδς τοίς άγαπώσιν αυτόν. 

Τούτο χάρις, εί διά συνείδησιν αγαθή ν υπο
φέρει τις λύπας, πάσχων αδίκως. Ποίον ύμίν 
κλέος, εί άμαρτάνοντες καλ κολαφιζόμενοι υπομέ
νετε ; 'Αλλ' εί άγαθοποιούντες καλ πάσχοντες υπο
μένετε, τούτο χάρις παρά βεφ. 

0 Εί δ δίκαιος μόλις σώζεται, δ άμαρτωλδς καί 
άσεδής πού φανείται; 

Στηκε ώς άκμων τυπτόμενος. Μΐγάλου αθλητού 
έστι δέρεσθαι χαλ νιχάν9 μάλιστα δέ ένεκεν θεοΰ 
πάντα ημάς ύπομένειν δεί, ίνα χα\ αύτδς ήμάτς 
ύπομείνη. 

Μακροθυμείτε μετ' αλλήλων έν πραύτητι, ώ; ό 
βεδς μεθ* ημών διαπαντός. 

Ό τ$ ταπεινοφροσύνη τούς εαυτού λογισμούς 
προκατασχών πάσαν άτιμίαν έλάττονα εύρήσει τής 
αληθείας - χαλ τδν άπδ τής υπομονής προξενήσει 
έαυτφ στέφανον , τήν έτερου μανίαν άφορμήν 
κείας ασφαλείας ποιούμενος. 

β 0 \f. δταν) ούν σοι κινηθ|| ό τής λοιδορίας 
πειρασμδς, νόμιζε κρίν:σθα: έαυτδν πότερον δύ 
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μακροθυμίας προσχώρησης τφ βεφ, ή διά τής όρ- Α leniiatem acceeaurus eis, an per iracoodiaa) a l 
γής άποτρέχης πρδς τδν άντίπαλον. 

Τοίς εύσεβέσινάγωνισταίς προλαβών δ προφήτης 
ύπέδειξεν έν άρχή τρυ ψαλμού τδ μακάριον τέλος, 
Τνα 'τή έλπίδι τών άποκειμένων αγαθών άλύπως 
τού βίου τά αλγεινά φέρωμεν* ούτω κα\ όδοιπδροις 
τραχεΤαν δδδν πορευομένοις χα\ δύσβατο ν κουφίζει 
τδν μδχθον, έπιτήδειον αύτοίς προσδοχηθέν κατα-
γώγιον. Διδ καλ δ χοινδς τού βίου'διορθωτής, δ μέ
γας διδάσκαλος, τδ Πνεύμα τής αληθείας , σοφώς 
κα\ έντέχνως τούς μισθούς προεβάλετο, Γνα ύπερ-
κύπτοντες τούς έν χερσλ πόνους, τή διανοία πρδς 
τήν άπδλαυσιν τών αιωνίων αγαθών έπειγώμεθα. 

Ού γάρ δ άπορων τών αναγκαίων καρτερικδς, άλλ* 
δ έν αφθονία τής άπολαύσεως έγκαρτερών τοίς 
δεινοίς. 

£ωφρόνων ανδρών τδ μή κινδύνοις έπι^ίπτειν 
εαυτούς* γενναίων δέ χαλ φιλοσόφων τδ έμπεσόντας 
φέρειν γενναίως. 

Έστι τι παρά τψ μύθφ φυτδν, δ θάλλει τεμνόμε
νο ν, χαλ πρδς τδν σίδηρον αγωνίζεται, χαλ (εί δεί 
ποιητών μεμνησθαι λόγου) θανάτφ ζ{, χαλ τομή 
φύεται, χαλ αύζεται δαπανώμενον. Ταύτα μέν δ 
μύθος, χαλ ή αυτονομία τού πλάσματος * έμολ δέ 
δοκεί σαφώς τοιούτο είναί τι ό φιλόσοφος, δς ευδο
κιμεί τοίς πάθεσι, καλ ύλην αρετής ποιείται τά 
λυπηρά, χαλ τοίς έναντίοις έγκαλλωπίζεται, μή
τε τοίς δεξιοίς δπλοις τής δικαιοσύνης αιρόμενος, 

adversarium recurras. 
249 Ρ» 8 certaioribus Propbeta iade a prin-

cipio Psalmi bealitudinis flnera oslondit, al bono-
rura spe fuiurorunt molestias vilae non gravale fe* 
ramus. Sic ei iter facientium laborena aspera et 
salebrosae vi» levai commodi exspeclatio dirersorii. 
Quocirca coiwniunis vil» rccior, et magnue doctor 
Spiritus ille veritalis, aapieaier et ane maxiutaprs-
mia propo&uit, ul ulira laboreseldoloroa praesenles 
proKpicieales, cogilatione properemus ad aempiterna 
bona perfruenda. 

Nou eoim rerura necessariarum egena paiiens est, 
sed qui in abundantia voluplatum perfert maluia. 

Temperantium est non ee in pericula coojicere, 
aed forlium et philobophoram est, eiinciderkit, ferre 
forliter. 

Thtologu Est in fabulis, planlam quanidam eese» 
qoae cum inciditur germinet, quaeque cum ferro 
certare dicalur, ac si poelarura 'more loqui lieet, 
quae morte vWat, ei incisione naecaiur, et consum-
piione augeatur. Talis mibi videtur easo sapiens ei 
philosophus, qui in pertarbationibue clarltaieui con-
aequiiur ; cui virtatie materia est molestia, ei ad-
versis ornalior reddiiar, necdexUrie juslitiae armia 
tollUuri, nec sioielris fleciitor aut dejicitur, sed 
idem semper manel noo iiedem, aut etiam probatlor, μήτε.τοίς άριστεροίς καμπτόμενος* άλλ' ό αύτδς έν 

τοίς ούκ αύτοίς διαμένων άελ, ή χαί δοχιμώτερος, C quemadmodum aurum in fornace. 
ώσπερ έν καμίνφ χρυσδς, ευρισκόμενος. 

Βέλτιον τού τάχους ή μακρυθυμία , καλ τής αύ-
θαδείας ή συγκατάβασις. 

Άγαθδν χρηστότητι νικ|ν θρασύτητα , καλ βελ· 
τίους ποιείν τούς άδικούντας, οΤς καρτερούμε ν πά
σχοντες. 

Ουδέν ίσχυρότερον τών πάντα φέρειν ετοίμων. 
Άργούσι καλ οί τφ κόσμω προστετηκότες, χαλ 

πολλφ πλέον τφ βεφ δουλευόντων * άλλά μισθδς 
αύτοίς τδ άλγείν ήμίν δέ χαλ τδ πάσχειν έμμισθον, 
δταν δ.ά τδν βεδν χαρτερώμεν. 

Μή γενώμεθα δούλοι κακοί, άγαθύνοντι μέν εξο
μολογούμε νοι τφ Δεσπότη * παιδεύοντι δέ, μή προσ 

Melior lenius celeritaie, et consensua quam con-
tumacla. 

Utile est audaciam maneaetudiae vincere, et me-
liores reddere injuriaai facienlee, quae nobis βίηΓβ-
runtur paiienier ferando. 

Nihil est fortius iis qai ferro omnia parati eunt. 
Dolaal eliara qui orbi prajfecti sual,ac mulio ma-

gis quam qui Deo serviunl, eod praainium allie est 
dolor : nobie vero etiam pati, oon caret mercede, 
duininodo propler Deum paliamur. 

Yidendum est ne servi mati sirous ; et benigne 
quidero facienli Domino graiias a nobis eunt agea-

τιθέμενοι. Καίτοι ποτέ κρείσσον υγείας πόνος, χαλ D dae ; βι caailgaoio eliam οο, noa *gre ferendum est. 
υπομονή άνέσεως, χαλ επίσκεψις αμελείας. 

Ουδέν ούτως αίδεσίμους ποιεί, ώς ύβ ρ ιζο μένους 
φέρειν. 

Καθάπερ τοίς μετανοούσιν ή τού βεού μαχροθυ-
μία ωφέλιμος, ούτω τοίς άνενδότοις χαί σχληροίς 
μειζόνων γίνεται κολάσεων πρόφασις. 

'Εθος τφ βεφ μή έκ προοιμίων τά δεινά κατά
λυαν, άλλ' δταν κορυφωθή ή αύξηθ}), δταν σχεδδν 
μηδέν ύπολελειμένον ή τής τών πολεμούντων κα
κίας, τότε αθρόως πάντα μεταβάλλει έπ\ τδ γαλη-
νδν, χαλ πρδς απροσδόκητους τινάς καταστάσεις 
αυτά πραγμάτων άγει. 

"Οταν τις έπηρεάζη, μή πρδς αύτδν ίδης, άλλά 
πρδς τδν χινούντα δαίμονα, χαλ τήν δργήν άπασαν 

Elenim praestal aliquoiiee valeiudini jroorbue, ei 
palieotia remissioni, et aniroi intentio negligentiae. 

S. Chrytott. Nulla res a*que facit venerabile», at-
que iajuriam sueiinere. 

Quemadaiodum poeaitentibus dtaina prodeet le-
niias, sic obatinaiia et pertinacfbaa graviora affert 
supplicia. 

Solei Deua non a principio roala averiere, aed 
cum uaque ad syramum venerint et creverioi, cum 
fere nihil inlenlatum fuerit ab boatibus,. tum airoul 
omnia ia sumraam traaqaillitaiem convertil, 250 
ac praeter omnium exspectationeni rea ipsaa optimo 
coDSiituit et Ormat. 

Cum quis le offandit, noii ad ipaiun aspicere» 
seJ ad daeiuonero impelleniem, ot iram lolam in U-



1519 ΑΝΤΟΝΙΙ 

lntn dAmdfto, fflfus Mtem nriserere qui a daeimnre 
iinpellilur 

Non enim solvi» (hrai bom aHquid facrmoa, ged 
efiam dum mali paiimnr aliquid, magna pramTa 
exgpectare debemns : id qnod Jobug oelendlt, qui 
ex matie et rebos adtersis magis quam a recte factU, 
ctanig evasti. 

Nolla profeclo res eai, qtne tam splendidoa ef-
flciat et imiiatione dlgitog, ac bonia et commodra 
afficiat fnnamerig, qtinm mffllseet vari* tenUtioaat 
et afllictfone*, perrcola, faboreg, tristhi» et eonti-
nentar inaidiis appeii velabiie quiminimedebobant, 
sed omnia leniter ferre. 

Qaidquid enim a qooctrnqoe fnjoste patimar, aut 
ad peccatorum remfssionem Deus nobis injuriam 
illam impuiai, aut ad toercedis remuneratiooeni. 

Qui meditatag babel afflictlones, non faiiitfiet cum 
opprimelor. 

S. Λ'ϋι. Conteranere et nolle paii calamitatee 
magnas tt varlae est msipientias proprium. 

Pythagor<c. Magnatu eam periliain exigtimaio, 
per quam ferre possls imperitiam. 

Glyconit. Notio Oei per lenitatemeicleroeiiiiam in 
homine* declaratur. 

Hetrodori. Sperare aoo debes ut ea quas flunl, quem" 
ndmodnm velis flaat : ged quemadmodum res 
ipsae accidunt, iia accipere debes. 

Jotephi. Nibft tam plagae reprimii, qoam eas 
ferre : et injuriam accipfeniiutn palieotia quieu in-
juriam facienlibug pudorem aflerl. 

SERMO XC [pLLXXIII]. 
De non patientibu$ ei animo parvo prmdilit* 

Salomon* Parvo animo praeditos valde «at ingi-
piens. 

Animi vinnn angueti quig ferai Τ 
Eccli. n. Vae vobis qai palientiam perdidfstis ! 

quid racletie cam Dominus ad res iugpiclendas ?e-
ntet ? 

S. BaMiii. Si irasceris couviclanli, convJcia appro» 
basii. Quid enim ira insipientiua Τ Sin voro niliii 
tnoverfs iram, injuriam facientom pudore aflecigli, 
reipta temperantiam maaifegiang. 

Evidenuba* argomentis Dominug noster patientfae 
•lam uobi9 mongiravit, leniter mansueieque per-
catientem fereas, nihitque ββ commoreng. Effector 

coeli terraeque ei Domiotrg ab omnibas crea-
tia adoraodug, qui fulcit omnia verbo virtutig saa, 
eum a quo atapa cttfue fuerat, baudquaquam vivum 
ad 251 tnfarandos dehreceate terra demigit, sed 
moDuit el docuil, dicens: ι Si male aum locvtaa, 
leatare de malo : ain aotem bene, cnr me csedis 7» 
Si enim asaitefaetug foom omnium poglronas esge, 
quetaadmodum praeceptnm est Domini, nonqaam 
iiidigftaberig, quaai praeterdignitalem libi contingat 
injurta. 

Tkeologi. Ex iis qui tentaatur, alii mihi rtdentnf 
ia morem leriaeiaioruoa laptllorom et inaoium COIH 

ebularvm rapi, ac na ad brefiegimum quidem tem-

MELTSS/B t » 
Α tttbw χίνωσον * αύτδν δα χα\ Dlct τδν faf 

βχβίνου χινούμινον. 
Οδ γαρ τδ ποιήσαι τι χρηστδν μόνον, ΑΙλΑ χ»1 

τδ παθιΓν τι χαχδν ικολλαις Ιχ·ι τάς (άμοιδάς* χαί 
δβίχνυσιν Τώδ, Απδ τών παθημάτων μάλλον ή άπδ 
τών κατορθωμάτων εύδοχιμήσας. 

ΟΟδένγάρ οΟτω λαμπρούς ποΜΐ χαλ ζηλωτούς, χα\ 
μυρίων- Ιμπίπλησιν αγαθών, ώς πειρασμών πλή
θος, χαλ κίνδυνοι, χαί «όνοι, χα\ άθυμίαι, χαί τδ 
διηνεκώς επιθουλεύβσθαι, καλ παρ* ών ουδαμώς 
έχρήν, χαλ πράως Απαντα φέρειν· 

"Οπερ γάρ άν πάθωμεν Αδίκως παρ* δτοοουν, ή 
εΓς αμαρτημάτων διάλυσιν δ βιίς ήμίν λογίζεται 
τήν άδικίαν εκείνη ν, ή είς μισθού άντίδοσχν. 

*0 μεμελετηχώς θλίδεσθαι οδδέ άποδυαπετήσιι 
πρδς τδ πιέζισθαι. 

Τδ όλιγωρείν χαλ μή θέλειν υπομένει ν συμφοράς 
μεγάλης χαλ ποικίλης αφροσύνης ίδιον. 

ΒΝγάλην παιδείαν νόμιζε, δι' ής δυνήσκι φέρειν 
άπαιδευσίαν. 

Γνώσις βεού διά μαχροθυμίας χαλ πραδτητος είς 
Ανδρα γνωρίζεται. 

Μή ζήτει γενέσθαι τά γινόμενα ώς θέλεις, άλλά 
θέλε ώς Αν τά γινόμενα γίνηται. 

Ουδέν οδτω τάς πληγάς αναστέλλει, ώς τδ φέ
ρειν* χαλ τδ τών Αδικούμενων ήσυχιον τοίς άδι« 

£ χουσι γένεται διατροπή. 
ΑΟΓΟΣ \ . 

Περϊ τών /ιή ύχομετόττωτ, άΧΧ' άΧιγοψυχούτ* 
τωτ. 

Όλιγόφυχος ίσχυρδς άφρων· 

Όλιγόψυχον άνδρα τίς ύποίσει ; 
Οδαλ ύμίν τοίς άπολωλεκόσι τήν ύπομοντήν I καί 

τί ποιήσετε, δταν έπισχέπτηται Κύριος; 

Έάν όργισβ^ς χατά τού λοιδορήσαντος, έδεδιίω-
σας τά ονείδη. Τί γάρ δργής άφρονέατερον; 'Eiv 
δέ. μείνης άόργητος, ήσχυνας τδν οδρίσαντα, έργφ 
τήν σωφροσύνην επιδείξαμε νος. 

ΑΓ εναργών υποδειγμάτων δ Κύριος ημών έπχί· 
D δευσεν ημάς τήν της υπομονής δδον, πράως καί 

άκινήτως έχόμενος τού τύπτοντος. Ό γάρ ουρα
νού χαλ γής ποιητής χαλ Αεσπδτης, δ παρά πάσης 
τής χτίσέως προσχυ νου μένος, 6 φέρων τά πάντα τφ 
(ίήματι τής δυνάμεως αυτού, ουχί ζώντα Ιπεμψι 
τδν (Ιαπίσαντα είς τδν φδην, τής γής υποταγεί σης* 
αλλ* ένουθέτει χα\ έδίδασκε, λέγων· c Εί μεν κακώς 
έλάλησα, μαρτύρησον περλ τού χαχού- εί δέ χαλώς, 
τί με δέρεις ; > Έάν γάρ έθισδ^ς πάντων έσχατος 
είναι, χατά τήν έντολήν τού Κυρίου, ούποτε αγαν
αχτήσεις, ώς παρ* άξίαν της ύδρεως απαντώιης. 

Τών πειραζομένων οί μέν έδόχουν μοι ώς τά κου
φότατα χαλ Απνοα τών χαχλήχων, κα\ τών κηρυ-
χίων παρασύρεσθαι, χαλ ουδέ μιχρδν άντέχειν πρδς 
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τάς έπηρείας δυνάμενα* ουδέ γαρ έχουσιν Ιν έαυτοίς 
στενότητα χα\ βάρος λογισμού σώφρονος χαι προσ-
πίπτουσιν αντιβαίνοντος. 01 δέ «είναι πέτρα, τής πέ
τρας εκείνης άξιοι, έφ* vfc βεβήχαμανν χαλ ήν λα-
τρεύομεν* δσοι φιλόσοφο* χρώμενοι λόγφ* χαλ ύπερ» 
αναδεβηκότες ν%* τών πολλών ταπεινότητα, πάντα 
φέρουσιν άοείοτως χ»λ άτινάκτως, χαι θιαγελώοι 
μάλλον, ή έλοονοΛ τους σειομένανς, τδ μέν δπδ φιλο
σοφίας, τδ δα δπδ φιλανθρωπίας. Αύτολ δέ τών αισ
χρών τίθενται άπαντα μέν τά δεινά περιφρονεί*, 
μάλλον δέ μηδέν οίεσθαι, παρόντων δέ ήττάσθαι, χα\ 
ταύτα τίνων τών παρερχομένων * χα\ του χα ι ρου 
μέν έξω φιλοσοφείν, έν δέ ταΖς χρεία* ς άφιλοσόφους 
φαίνεσθαι· ώσπερ άν εί τις έαυτδν νομίζει τών 
αθλητών, μηδέ χαταδαίνων αίς τδ στάδιο*, ή κυβερ
νήτην τών εύδοχίμων, έν μέν ταίς εύδίαις τή τέχνη 
μεγσλοφρονουνταν έν δ! ταίς ζαλαις μεθιέντα τους 
οίαχας. 

Τδ ολιγωρεί* χαλ μή θέλειν ύπομένειν συμφοράς 
μεγάλης χαλ ποικίλη* αφροσύνης ίδιον· 

ΑΟΓΟΧ. ItA'. 
D*pl xoXmtas σβμτης καϊ ύχαχοης. 

Έχουσατε δτι έ^έθη τοίς άρχαίοις* Όφθαλμδν 
άντλ οφθαλμού, χαλ οδόντα άντλ οδόντος. Έγώ δε 
λέγω ύμέν, μή άντιστηναι τψ πονηρφ * άλλ' δστις 
σε Σαπίσει είς τήν δεξιάν σιαγόνα, στρέψον αύτφ 
χαλ τήν άλλην * χαλ τφ θέλοντί σοι χριθήναι χαλ τδν 
χιτώνα σου λαβείν άφες αύτφ χαί τδ ί μάτιον* χαλ 
όστις σε άγγαρεύαει μίλιον Ιν, ύπαγε μετ* αυτού 
δύο · τφ αϊτούντί σε δίδου, χαλ τφ θέλοντι άπδ σον 
δχνείσασθαι, μή άποστραφβς. 

Έάν χΐς με άγαπφ, τδν λόγον μου τηρήσει, χαλ 
ό Πατήρ μου αγαπήσει αύτδν, χαλ πρδς αύτδν έλευ-
σόμεθα, χαλ μονή ν παρ* αύτφ ποιήσομεν. 

Ταύτα ποιείτε χωρ\ς γογγυσμών χα\ διαλογισμών, 
μηδέν χατ' έριθείαν, ή χενοδοξίαν. 

Μή γογγΰζοχμεν, χαθώς τίνες αυτών εγόγγυααν, 
χαλ ά πώλο ντο ύπδ τού όλοθρευτού. 

Αί γυναίχες, ύποτάσσεσθε τοίς άνδράσιν, ώς άνη
κε ν έν Κυρίφ. 01 άνδρες, αγαπάτε τάς γυναίχας, 
χαλ μή πιχραίνησθε πρδς αύτάς· Τά τέκνα, υπα
κούετε τοίς γονεύσι χατά πάντα- τούτο γάρ έστιν 
εύάρεστον τφ Κυρίφ. Οί πατέρες, μή ερεθίζετε τά 
τέχνα υμών, Γνα μή άθυμώσιν. Οί δούλοι, υπακούετε 
χατά πάν τατοίς χατά σάρχα χυρίοις,μή χατ' όφθαλ-
μοδουλείαν, ώς άνθρωπάρεσχοι, άλλ* έν άπλότητι 
χαρθίας, φοβούμενοι τδν θεδν· χαλ πάν β τι Αν 
ποιήτε, έχ ψυχής εργάζεσθε, ώς τφ Κυρίφ, χαλ ούχ 
άνθρωποι ς, είδότες δτι παρά τού Κυρίου λήψεσθε 
τήν άνταπόδοσιν τής χληρονομίας. Οί κύριοι, τδ δί
χαιον χαί τήν ίσότητα τοίς δούλοις παρέχετε, είδότες 
δτι χαλ ύμείς έχετε Κύριον έν ούρανοίς· 

"Αδικον ουδέν ήν έν χερσί μου, ευχή δέ μου κα
θαρά. 

Οί οφθαλμοί σου όρθά βλεπέτωσαν, τά δέ βλέφαρα 
σου νευέτω δίκαια. 

"Ος αναστρέφεται άμωμος έν δικαιοσύνη, μακά
ριους τούς παίδας καταλείψει. 

UIS Π. SERMO X C i , 123 
ραε iipultttin eootinere potso : neque ealm ia se 
poaaident rationis lemperaL* goliditatein Η gravi-
laiem, quae casibus irrucnlibus obsistai. AW v«ro 
eiroites videntar petrs», itla petra Algni in qaa aia-
mua, quantque eotimus, qaicnnquo Fafiofie oientes 
gapientt» studtoaa, vtttgt excellaat feumitiiatem, et 
omna feraat aequo aaimo et infrado, ac rident 
vagia, qitar* mieereolur alioe, qoi vexaniur : illad 
per pailosopaiam, iioc vero per bwnamtalem. ffpel 
aalaiii lurpe exislrmant, quie absmtt pertaria eoniom-
nere et nihili arstimare, pragealibtia snperari, et 
praesertim praelefcaalilxia: tt noa in lewpore pbilo-
snpbari, ia ipeo aalem I M pbrlosnpbie experlea 
deprobendi, uaquai» si quis w velil atHfetam ox-
taliiaari, mm nauqitam 'm aiadium oVsret»4erit, aul 
egregitMD gubomaiorem qai in sereniiate niaguos 
obariemeibt gumat apirilus, inleropegtalibusaulem 
gubemacula deserat. 

Propriain eat ingignfe siultlii», adversaa ros parvi 
iacere,€i noJte can» aecidirnf pati. 

SERMO XCI[a/.C]. 
be repnblica Aoxtafa, tl de obefientkt. 

M*Uk. v. Aadistts dtffuni esse anlfqnfs : Otu-
him pn> oculo, el defttem pro denle. Al ego drco 
vobis, non esae malo Pesisteiidom; *erf qni alapam 
libi iitcasserit in malam dextratn, obvcrlilo ei et 
altcram ; votenliqite leciim certare et luiricam an-
fovre luarn, permiHe 01 palltnai : et st qms le atie-
geril \tt miliare aaum, cum eo dao pergho ; pe-
lenti > le dato, Η tolenlett aba le matuam sunrere 
iie aversaior. 

Si quts iae diiigit, sormonein raeam sorvabft, 
ei Pater meus diligel eum, ei ad euai veniemus, et 
apud eum maaebiivHta. 

Philipp. ιι. Haec faciie stne murmuratione eldis-
putatione, niliil per eofttemionem, aui inanem glb-
riam. 

Ne marmureimi«, steat ^iidam Ittorum murmu-
raverunl et pardHi sunl a perdente. 

Uxores, aubjeciae viris eaiote, sicnii oVjeei propier 
Dominam.Yir», diHgrte 2 5 2 u x o r e e * e r ?* i l , a s 

acerbi sitia. Liberi, obedite parentibus in omnibus , 
quia boc Domiao pergratom esL Patres, nolite l i -
beroe veslroe irrilare, ne illi despondeant animum. 
Setvi, aiibjocii dominie caroeia estoie, noa ad oco-
lum acrvienles, quagi qui bominibus placero etn-
deatis, sed in eiroplicUato eordia Itatai mettieiitee; 
el qaidquid faeills, id ex aalmo eiseqni debetts, 
quasi iu coaspectu Domial, non bominvm, non 
ignoranies futurum ease, at a Domino remunera-
tionem bseredltacis acceptori sitis. Qwod juattim ̂ et 
spqunm esl, domini, servis Iribaiie, quod sciaiis 
vos habere Dominum in coelis. 

Job xxxi. Inlquutn nthil foit fa manibug meia, 
precatio aulem meapora. 

Prov. iv. Oeuli lui recte aspiciaot, et palpebrae 
tuteaequa natent. 

Qui gine reprehensione in juslhia verealor, libe-
Toa relinquet beatos. 
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Senectag nonomia, ιιοη qtue roaUo» babot aano», J 

nec ntimero annorum metienda esl, aed vita in-
uminaia. 

S. BasilH. Facjdigcas, ο homo, ac docearie evao-
gaUcam conversaiionem9 oculorum eruditionem,lin-
gaae cotitioenliam, corporig gervitutem, animi hu~ 
mililatem, paritaiem mentig, iraeeisiinclionem. Cum 
abquid aba (e exigitur, eliam amplius adde: cum 
fraudalus fuerig, judicium nepetito: si lo quig odil, 
amalo: ei persequiiur, susUoeto: ei coaviciig pro-
acindii, obaecrato. 

Facium lacitum dlcio praesut infeeto. 
Nenio eiae aciione adbuc probalug eat, 
At abgque verbis argute prolatig quam plarimi. 
Noneniin loqueittibug, aed recte viveniibuagralia 

[debelur. | 
Ubi rea ipea comparenl, loiiga gupervacua est 

oraiio. 
S. Chrytoit. Vila potenlior oraliooe verbisque 

niorea, ei operuui demonstratio verboruin dociri-
nae praeponilur. 

Pftilipp. 11; P$al. II. Audi Apoaiolum dicentem, 
Cum timore ei iremore veairam ipsorum salatem 
efficite: omnia facile gine inarmuraiionibus et dia-
puutionibus, ui siiia aimplices ac talee de quibua 
conqueri possit nemo, filii Dei gine repreheneione. 
Quin etiaai /vaies David, Serviie, inquii, Domiao 
cum melu, quia ubique est Deug, audil omiiia, om-
nia videt, non modo ea quae aguniur el dicuniur, 
veruineliam eaomnia quas in cordibus voluiantur, 
vel qu» eunt in fundo cordia: ipee enim eit cu- < 
pidilatum ei cogiuUonura cordia judex et cognt-
lor. 

253 S. Praeataotioribua aabjecium esao 
uiiHggiinaiii eel. 
- Infini'a aunt mala qua5 commaculant aiiimuin, a 

qaibug expurgari et elui omniuo non licei: neco*aa-
rio enim relinqauniur cuivig mortali gordea, qua 
leviorog fleri pogao videnlur, lolli autem omnino 
non pogguot. 

Obediontia juncla contineoiiae vel besliaa aubi-

SERMO Χαί [al. C]. 
De rtpubliea trituperanda, et inobedientibui ae rebel-

libm9 dequ$ ii$ qui moribui improbandis praditi 
sxnt. 
Quia noluerunt mea aequi coagilia, ged iacrepa-

itooea meaa derigoruoi, vi«gu» fractibug fruentur, 
et cupidiutibug gais explebuntur. 

lerm. Populo buic fuit cor iaobediens et re-
beile: omnes inobedieniee sunt et per ambages 
ingrediuntur. 

Ad quem loquar et teatabor, ui audiat? Eece 
anres eoratn incircumcigae sum, nec poggunt 
aadire. 

Exech. in. Qui audit me, audial; et qui noa pa-
rei, ne pareai. 

Batilii. Ubi inimiciuae, litetf, irae, contenlionea, 

MELISSiK 1224 
Γήρας τίμιον ού τδ πολυχρόνιον, ουδέ Αριθμφ 

ετών μετρείται. Αλλα βίος άχηλίθωτος. 

Μάθε, άνθρωπε, διθάχθητι τήν εύαγγελιχήν πολι-
τείαν, οφθαλμών άχρίδειαν, γλώσσης έγχράτειαν, 
οώματος δουλαγωγίαν, φρόνημα ταπεινδν, εννοίας 
καθαρότητα, οργής Αφανιομόν. Άγγαρευόμενος 
πλέον έπίθες , Απατώμενος μή διχάζου, μισού μένος 
Αγάπα, διωκόμενος άνέχου, βλασφημούμε νος παρα· 
χάλει. 

"Αφωνον έργον κρείσσον άπράχτοο λόγου. 
Βίου μέν ουδείς πώποθ' ύψώΟη δίχα * 
Αόγου δέ πολλοί τού καλώς ψοφούμε νου. 
Ού γάρ λαλούντων, εύ βιούντων δ* ή χάρις. 

' (Theologi.) 
Φαινομένων Ιργων περιττόν έστι μακρολογία. 

Βίος λόγου δυνατώτερος, χαλ τρόποι βημάτων, 
χαλ ή διά τών έργων έπίδειξις τής διά τών λόγων 
διδασκαλίας. 

Άκουσον τού Αποστόλου λέγοντος * Μετά φό
βου χαλ τρόμου τήν εαυτών σωτηρίαν κατεργάζε
στε * πάντα ποιείτε χωρλς γογγυσμών χαλ διαλογι
σμών, ίνα γένησθε άμεμπτοι κα\ ακέραιοι, τέχνα 
βεού άμώμητα. Άλλά χαλ δ θεσπέσιος Δαυίδ 
φησι * Αουλεύσατε τφ Κυρίφ έν φόδφ. Πανταχού 
γάρ πάρεστιν ό Θεδς, πάντα Αχούει, πάντα δρά ού 
τά πραττόμενα μόνον χαλ λεγόμενα, άλλά χαλ τά 
έν καρδίαις άπαντα, χαλ τά έν τφ βάθει τής καρ
δίας. Κριτιχδς γάρ έστιν ενθυμήσεων χαλ εννοιών 
καρδίας. 

Τδ ύποτάττεσθαι τοίς χρείττοσιν ώφελιμώτατον. 

"Απειρα τά χατα^βυπαίνοντα τήν ψυχήν κακά, 
Απερ έκνίψασθαι χαλ άπολούσασδαι παντελώς ούχ 
ένεστιν * απολείπονται γάρ έξ άνάγχης παντλ θνητψ 
χήρες. Αωφήσαι μέν γάρ 'είκδς, άναιρεθήναι δέ 
είσάπαξ άμήχανον. 

Υπακοή μετά έγκρατε(ας υποτάσσει χαλ θη
ρία. 

ΑΟΓΟΣ kir. 
Jlepi χοΧιχεΙας ψβκτής. χαϊ Arvxoxdxzvr, χαϊ 

άΛόβΑφογ τό ήθος χαϊ τους τρόπους εχόν
των. 
Επειδή ούκ ήθελον έμαίς προσέχειν βουλαίς, 

έμυκτήρισαν δέ έμούς έλεγχους · τοιγαρούν Ιδονται 
τής εαυτών οδού τούς καρπούς, χαλ τής εαυτών επι
θυμίας πλησθήσονται. 

Τψ λαφ τούτφ έγενήθη χαρδία άνήχοος καλ άπει 
θής * πάντες άνήκοοι, πορευόμενοι σκολιώς. 

Πρδς τίνα λαλήσω κα\ διαμαρτύρωμαι, χαί άκού-
σεται; Τδού άπερίτμητα τά ώτα αυτών, και ού δύ
νανται άχούειν. 

Ό άκούων μου άκουέτω, χαλ δ άπειθών άπει-
θείτω. 

"Οπου έχθραι, Ιοεις, θυμοί, φιλονεικείαι, θορύ-
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βους άσιγήτους ταΐς ψυχαίς έμποιούσαι, έκεϊ τδ 
πνιύμα τή; ττριδτητος ούκ αναπαύεται. 

Κρείσσον οιμαι έπιτιμηΟήναι πα4οά πατρός καί 
δεσπότου, ή άπωσθήναι. 

Αναιδές βλέμμα, καλ μετέωρος αύχ))ν, κα\ αυν·-
χής κίνησις δφούων, κα\ βάδισμα σεσοδημένον, καλ 
τδ έπλ μηδενλ τών φαύλων έρυΟριάν, σημεία ψυχής 
έστιν αίσχίστης, τούς Αφανείς τών ©Ικείων δνειδών 
τύπους έγγραφούσης τψ φανερω σώματι. 

Άελ γάρ άπειρήτων νδος ανδρών 

Δυ άμαθος, ουδέ θέλουσι καλ άτρεκέεσσι π'.θέσθαι. 

ΑΟΓΟΣ \V. 
Οερϊ αμοιβής τώτ ευ χα) χατ* άρετήτ βιωσάν-

τωτ έτ άχεράττφ μαχαριότητι. 
*0 θεδς δ φυλάττων τήν διαθήκην αυτού, κα\ τδ 

έλεος τοΐς αγαπώ σι ν αύτδν, καλ τοίς φυλάσσουσι τάς 
ένχολάς αυτού, είς χιλίας γενεάς. 

Δίκαιοι κληρονομήσουσι γην, καλ κατασκηνώιου-
σιν είς αΙώνα αΙώνος έπ' αυτής. 

Τδ δέ έλεος τού Κυρίου άπο τού αιώνος καλ έως 
τού αΙώνος έπλ τούς φοβούμενους αύτδν. 

Τούς δικαίους καταλήψεται αγαθά. 
Ό πορευδμενος δικαίοις βοηθηθήσιται. 
Χρηστολ έσονται οίκήτορες γής, Ακακοι δέ ύπο· 

λειφδήσονται έν αυτή * δτι ευθείς κατασκηνώσουσι 
γήν, Ινθα άπέδρα δδύνη καλ λύπη κα\ στεναγμός. 

Αίκαιος έάν φθάση τελευτήσαι , έν αναπαύσει 
έσται. 

Διχαίων ψυχαλ έν χειρλ (hov, χαλ ού μή άψε τα ι 
αυτών βάσανος. 

Τάδε λέγει Κύριος, Ίδού ο* δουλεύοντίς μοι 
φάγονται, ύμείς δέ πεινάσετε. Ίδού οί δουλεύοντές 
μοι πίονται, ύμείς δέ διψήσετε. Ιδού οί δουλεύον
τές μοι εύφρανθήσονται, ύμείς δέ αίσχυνΟήσεσθε. 

Έ ν τψ καιρφ έκείνψ σωΟήσεται δ λαδς πάς δ εύ-
ρεδελς γεγραμμένος έν τή βίβλψ ταύτη, καλ πολλολ 
τών καθευδδντων έν γής χώματι, έξεγερΟήσονται 
ούτοι είς ζωήν αίώνιον, καλ οί συνιέντες έκλάμ-
ψουσιν ώς ή λαμπρότη; τού στερεώματος. 

Δίκαιοι είς τδν αιώνα ζώσι, χαλ έν Κυρίψ ό μι-
σθδς αυτών, χαλ ή φροντλς αυτών παρά Ύψίστφ. 
Αιά τούτο λήψονται τδ βασίλειον τής ευπρεπείας, 
χαλ τδ διάδημα τού κάλλους έκ χειρός Κυρίου. 

•Αγαθά τοίς άγαΟοϊς έκτίσθη άπ* αρχής. 

Τότε έρεί δ βασιλεύς τοίς έκ δεξιών αυτού * Δεύτε 
οί ευλογημένοι τού Πατρός μου, κληρονομήσατε 
τήν ήτοιμασμένην ύμίν βασιλείαν άπδ καταβολής 
κόσμου. Έ πείνασα γάρ, καλ έδώκατέ μοι φαγείν. 

Πρόχειται άνάπαυσις αίωνία τοίς νομίμως τδν 
ενταύθα διαθλήσασι βίον, ού χατά δφλημα τών 
έργων αποδιδομένη, άλλά κατά χάριν τού μεγάλο-
δώρου θεού τοίς είς αύτδν ήλπικόσι παρεχομένη. 

P A T R O L G B , C X X X V I . 

PARS Η. SERMO XCIII. I22fl 
Α q»« in aniinis i.imollus inexplkabiVs exciianl* 

ilii spirilits clemeirti;e uon rcquiescit. 
Tlieologi. Praestat, opinor, a pairc ct dojuino ob-

jurgnri, quamahditari. 
tinpudcas oculus, ccrvix crccla, conlinna su-

perciliorum motio. incessus fastuosns, clobnut-
lam rem improbam crubcsccrc, animi focdissî ni 
signa suni, occullas probroruni swomtn Toraias 
oonspicuo corpori inscribcnlis. 

Oppiani. S:mper euim iraperilorutn mcns viro-
|rum 

Expugnaiu diflicili* csl ; nec volunt eliaro vem 
[fldcm baberc. 

SEKMO XCIH [aL CLVU^. 
Dt remnneralione eorxia qui bene Η es vkhttc 9Ut> 

•» rxal, in beatitndine $empUerna. 
Deul. X X V I I I . Den&qui serval tcttamcnlum suuai, 

el miscricordiamdiligentiljusipbiini iisquequi mau-
data ipsius exsequtinlar, in mille aciatcs. 

Psal. xxxvi. Justi brcroriitalero trcra» ac-
cipicnt, ac ia ea ia saecultnn iwculi habitabnnl. 

ftiieericordia auiem Domini conlinuatiHr per sxca-
la iis qui ipsum meiuunl* 

Salomon. Justi oplime excipicntur. 
Qui jiiste vivii, eiauxdioni imn deerK. 
Benigni tenr« eroai posaeaaores, eitiiiwceaiea hi 

oa relinqoenlur; nam qni recii eutii, habfca-
bunl lorram, ubi abieril dolor, trialiiia et geaai-
tU8. 

Q 254 Juslua si extremum v i l* diew confccerit, 
in requiete fultirus cei. 

Jnstorani animl in mana Dci sunt, nec tanget illos 
crucialus. 

/*e. L X V . \\&c Oomiai suai verba :Eece, iaqnii, 
ser?i mei edcnl, vos aulcm ceurietie. Eoee eervi 
nici bibenl, vos auiew eiticlie, Ectt qai aer-
viuat mibi, betabuutur, \os autcm pudure aflicic-
mbiu 

Dan. xii. In tempore Hlo ealatcai coaseqnethT 
oinnis populue, vjni fuerii inventiia iii boo libfo 
scripias; inallique coruan qai donwianl in term> 
lomalo, excilabunlur ad vilam sempilornani, ct 
qui intelliguat spleiidobiml quasi eplondor lirma-
nicnli. 

D Sap. v. Xusti actemum vivunl,et in lN>m*momer-
ces eorum, «1 de ipsu sollicilado apud Allissimom. 
Iiaquc regiam magnifloam α docorum diailema aoci-
pienl de manu Deaiini. 

Eccli. xxxix. Rona bonisjam indeab initiocoa-
diia suiH. 

xx?. Tam dicet rex iia qui fuerint ad dcx-
teram: Adeele, voa 1>enedicli a Patre meo, poesidete 
paratum vobis regiiudia mundi consiitalioue. E S M -
rivi enim, el dcdislis mihi&dere. 

S. Batllii. Proponiiur reqaies acterna iia qni 
logiiime in bac vita docertarint, quae noa ex debito 
operum rediliiur, sed ex Dei magnorum donorum 
largitoris gra^ia, iis qui ia ipso spem habueriiK, 
praebeuir. 

39 
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Jusiortim corona Spiiilus est graiia, quac ct 
ropiosior et perfrclio&ioiiccditur, cuai pro raiione 
fortium factoruro spirilalis gloria cuique dispertia-
fur. In splendoribti* enim sahclorum inuliac sunl 

\ mansioaes apud Patrcm. Hasc sunt quae di^uitnluai 
I diflcrenliain efftciuni. 
I Theotogu Ac alios quidcm lumen inenarrabiic ex-

cipit, acsanctae ei regalis Trinilalis contcmplaio, 
quae lucidius et purius illusirai, quseque tola inenii 
penaisu est: quod ipsum solum et maxime regnam 
coBlorimi cxislimo. 

Prainium virtulis deiim fieri, et punssima luce 
collustrari. 

Non qni aoa sopplicio dignus, idem conlinuo et 
hotiore: qaemadmodtim el pretniio iadlgniis non 
siatiin sapplicium meretur. v 

S. Chrysosi. Regnum ccelomm non est terra fla-
cns melle ei lacte, nec viridis senecta, ncc libc-
rorum copia, non cibus, non vinum, non ovilia, 
ιιon bubilia, scd ccelum ac ca bona quae in corio 
auat, el adoptio el fralcrnilas com llnigcutio, f l 
communio bsereditaiis, et unaciuii Ulo glorla aflli 
et regnare, ei sexcenla talla pramia. 

Inielligere debemus eos qui ex parie 255 m a n " 
data exaecuti fuerint, juxia eamdeni rationem in 
rtganm coelorum iiigredi; qui aulam ad perfcc-
tum venire tolunt, aeoeaae habenl omnia prorstis 
exaeqai; '.coallnet aatom etniiia mandaia animae 
abnegalio, quae est more. 

SERMO XCIY [a/. CLVIIJ. 
De remuneralione eorum, qui in vilio εί iltfcite vixe-

rint : perpetuumque illis et iuterminatum proposi-
tum e$$e bupplicium. 
Deut. xxvm. Οί non perdat sceleraius innorftn-

lem, notot Deas illi placari, sed exardetcei ira Do-
mini, etamulatio ejusin bominem iHnm. 

Job. xvin, Qui aementcm absurdani fcccrini, 
dolorea atbi metent. 

lutpiorum lueerna exsiingnctnr. Venicl conver-
M O earum, ct ahnilea croat paleie, qtine a veaio 
dispelhmlnr. 

Pantuhim cje&uaee flageliis ob ea qtiss pcccasii. 
P$al. x. Pluet in improboe laqueo, ignc, sutphu-

rc ei Tenlo procelloso. 
Facka Doaiiai ia eot qui mala patranl. 
Moca scelerosoram mala. 
Ut ccra igne liqucfii, sic poccatorcs imeribunt. 

Reddet illis Dominus iniquitatem ipsoruai, et pro 
rattone nalilia illorum Dominus Deas axterntinabit 
eoa, 

Manatu. Ira tuarum in scderaloa aiinarum inlo-
leranda est. 

Prot. Prompturo eat impiorum txitiam, de quo 
iaiiuici teftaotur. 

In aopplicio eeeteroeorum non esi ullum reme-
diim». % 

Vham iropiorum Domiuus efertet. 

MELISS,« - \m 
Α Τών διχαίων δ στέφανος ή του Πνεύματος ε?τι 

χάρις, δαψιλεστέρα τε χι\ τελειότερα παρεχομ/νη 
κατά τήν αναλογία ν τών ανδραγαθημάτων τής «νευ-
ματιχής δόξης διανεμόμενης έχάστ-;). Έν γάρ ταίς 
λαμιτρδτησι τών αγίων πολλα\ μοναλ «χρά τώ Πα
τρί. Ταυ τ* έστλν αξιωμάτων διαφοραί. 

Κα\ τους μέν τδ άφραστον φώς υποδέχεται, χαλ ή 
τής άγιας χαλ βασιλικής Τριάδος θεωρία, έλλαμ
ίτου σης τρανδτερόν τε χαλ χαΟαρώτερον, χαλ δλης 
δλω νοί μιγνυμένης, ή ν δή χα\ μδνην χαλ μάλιστα 
βασιλείαν ουρανών έγώ τίθεμαι. 

Άθλον Αρετής θεδν γενέσθαι, χαλ τψ χαΟαρωτά-
τψ ςωχ\ χαταστράπτεσδαι. 

06 γάρ όστις ού χολάσεως άξιος, ήδη χαλ τιμής * 
ώσπερ ουδέ δστις ού τιμής, ήδη χαλ χολάσεως 

Β 
Ούχ Ιστιν ή βασιλεία τών ουρανών γή ρέουσα 

μέλι χα\ γάλα, ουδέ γήρας λιπαρον, ουδέ πολυπαι-
δίαν ουδέ σίτος χαλ οίνος, χαλ ποίμνια χαι βουκό 
λια , άλλ' ούρανδς χαλ τά έν ούρανοίς αγαθά, χαλ 
υίοθεσία χαλ αδελφότης ή πρδς τδν Μονογενή, χαλ 
κοινωνία χληρονομίας χα\ τδ συνδοξασθήναι καλ 
συμβασιλεύσαι, χαλ τά μυρία έπαθλα εκείνα· 

Είδέναι χρή δτι καλ οί μερικώς τάς έντολάς έργα-
σάμενοι χατά άναλογίαν είς τήν βασιλείαν είσίρ-
χονται * οί δέ βουλόμ?νοι είς τδτέλειον φθάσαι δφεί-
λουσιπεριεκτικώς πάσας έ ργάσασθαι. Περιεκτική δέ 
πασών τών εντολών έστιν ή τής ψυχής άρνησις, δ 
έστι θάνατος. 

ΑΟΓΟΣ kV. 
Περί όμορης τώβ' έτ χαχία χαί άθέσμως βιωσάν-

τωτ · χαϊ δτι διηνεκής καϊ άχέρανζος ι\ d ^ o -
κειμένη ανχόίς κόΛασις· 
Ίνα μή άπολέση δ άμαρτωλδς τδν άναμάρτητον, 

ού μή θελήσει δ βεδς ίλασθήναι αύτψ · άλλ* έκ-
καυΟήσίται όργή Κυρίου, κα\ ό ζήλος αύτοΰ έν τψ 
άνθρωπο) έκείνψ. 

Οί σπείροντες τά άτοπι οδύνας θερίζουσιν έαυ
τοίς. 

•Ασεβών λύχνος σβεσΟήσετϊΐ. Έλεύσεται Ιϊ. ή 
καταστροφή αυτών, χαλ έτονται ώσπερ άχυρα ύπο 
άνεμου. 

Όλίγα ών ήμάρτηχας μεμαστίγωσαι. 
Έπιβρέξει ΪΓ\ αμαρτωλούς παγίδα, πύρ» χαλ 

Ρ Θείον, χαλ πνεύμα καταιγίδος. 
Πρόσωπον Κυρίου έπ\ ποιούντας κακά. 
Θάνατος αμαρτωλών πονηρός. 
Ός τήκεται κηρδς άπδ προσώπου πυρδς, ούτως 

ά πόλου νται οί αμαρτωλοί. 
Ανταποδώσει αύτοίς Κύριος τήν άνομίαν αυτών, 

καλ κατά τήν πονηρίαν αυτών άφανιεί αυτούς Κύ
ριος δ Θεός. 

Ανυπόστατος ή όργή .τής έπ\ άμαρτωλοίς απει
λής σου. 

Πρόχειρος χαλ έπίχσρτος γίνεται άσεύών άχώ-
λεια. 

Έν έπαγωγζ αμαρτωλών ούκ έστιν ϊασις. 

Ζωήν άσεβων άναστοέψει Κύριος. 
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Διωγμός Ασεβών εις θάνατον. Α Unplorum affiictio morlifera. 

Praparantur intemperantibns Ongetta. 

1230 

Ετοιμάζονται άχολάστοις μάστιγες. 
01 άνομοι διελεύσονται αγαθά, καί ούκ είσελεύ-

σονται είς αύχά. 
Φώς άσεβων σβέννυται. 
Άμαρτάνοντας καταδιώκεται κακά. 
Ή καταστροφή τών παρανόμων κακή. 
Κατάρα Κυρίου εν οίκοις άσεβων. 
Οίκοι άσιβών άφανισΟήσονται. 
Στηριώ τους οφθαλμούς μου έπ' αύτουςιίς κακά, 

κα\ ουκ είς αγαθά, 
Άσθενήσουιιν οί ασεβείς, καλ έξαρώ τούς Ανό

μους Απδ τής γής, λέγει Κύριος παντοκράτωρ. 
Ίδού ήμερα έρχεται ώς κλίβανος καιομένη, xal 

φλέξει αυτούς, κα\ έσονται πάντες οί άνομοι καλά 

Eileges pralcribunl bona, et non ingrtdientnr iii 
ca. 

Lumcn impiorum exslinguitifr. 
Pecc antce raala pcrscqacnlur. 
Exilo» iniqriorum miscr. 
Exsecratio Domini itt ttomilms impioram. 
Domiie tmpionnn exlerminabimtur. 
Amos ix. Difigam ofulos me<*Hn illos ad cala-

mitaics inferendas, noa prosperitates. 
Soptiton. iu. Intirmi oraiil impii, cl <te terra tolfam 

iniquos, Dominus ail oamlpoiens. 
Malath* rv. Ecce dies veniet quasi riibatins exar-

desceos, cl crcmabiteos, eninique omucs iniqtii 
μη, καλ Ανάψει αυτούς ή ήμερα ή ερχόμενη, λέγει Β stipube simitea, el iaeendel eOS dbs iila qu» ven-
Κύριος παντοκράτωρ * καλ ού μή ύπολειφθή αύτοίς 
£ίζα,ούόέ κλήμα. 

Συντέλεια έπλ αμαρτωλούς ήξει. 
Ίδού ήμερα Κυρίου έρχοται μετά θυμού καλδργξς, 

θ-tvxt τήν οίκουμένην δλην έρημον, καλ τούς αμαρ
τωλούς άπολέσαι έξ αυτής. 

ΟύαΙ τψ ΑνόμωΙ πονηρά κατάτά Ιργα αυτού συμ-
βήσεται αύτψ. 

Κατακαυθήσονται οί άνομοι, χαλ οί αμαρτωλοί 
άμα, χαλ ούχ έσται 6 σβέσων. 

*U σχώληξ αυτών ού τελευτήσει, χαλ τύ πύρ αυ
τών ού σβεσθήσεται, χαλ έσονται είς δρα· ι ν πάση 
ναρχί. 

Έν συναγωγή Αμαρτωλών έχχαυθήσεται πυρ. ^ 

Πύρ, χάλαζα, χαλ λιμός, χαλ θάνατος, πάντα ταύτα 
είς χόλασιν Αμαρτωλών έχτίσθη. 

Έκθίχησις Αμαρτωλών,πύρ χαλ σχώληξ* έπλ αμαρ
τωλούς χαταχαύση δ θυμδς αύτου. 

"ύσπερ ευλλέγεται τά ζιζάνια χσΛ πυρλ καίεται, 
ούτως έσται έν τή συντέλεια τού αιώνος τούτου * 
&ποστελεί ό Υίδς τού Ανθρώπου τούς αγγέλου; αυ
τού, χαλ αυλλέξουσιν έχ τής βασιλείας αυτού πάντα 
τά σκάνδαλα, χαΛ τούς ποιούντας τήν άνομίαν, καλ 
Αμβαλούαιν αυτούς είς τήν κάμινον τού πυρδς. 
Έ χ ε ί έσται δ κλαυθμδς κα\ δ βρυγμδς τών οδόντων. 

Τότε έρεί δ βασιλεύς χαλ τοίς έξ ευωνύμων, Πο-
ρσύεσθε άπ' έμού, οί κατηραμένοι, είς τδ πύρ τδ 
αέώνεον, τδ ήτοΐμασμένον τψ διαβάλω χαλ τοίς άγ-
γέίοις σύτού. 

ΟΙδε Κύριος ευσεβείς έχ πειρασμού ^ύττΟαι, 
Δ£έχους «ά είς ήμέραν κρίσεως χολαζομένους τη-
ραέν . 

Τούς πάντας ημάς φανερωθήνατ δεί έμπροσθεν 
τ; ο Ο βήματος τού Χριστού, ίνα χομίσηται έκαστος τά 

τον σώματος πρδς Α έπραξεν, είτε άγαθδν, είτε 
ςριχϊϊλον. 

*Εν χαλ τούτο τής τού διαβόλου μεθοδείας, τδ 
το ί*€ άλλους τών ανθρώπων, ώίπερ έπιλαθομένους 
«ccuv τοσούτων χαλ τοιούτων τοΰ Κυρίου αποφάσεων, 
τ έ λ ο ς χολάσεως έαυτοίς άπογράφειν, χαλ είς τδ 
μ.£λλον χατατολμ$ν τής αμαρτίας. Εί γάρ τής ako-
^io-j χολάσεως έσται ποτέ τέλος, πάντως έξει καί 

liira c«t, dkft Dt«& omnipotens, ncquc rclinquo 
lur neo radix noc ramtis. 

256 HAbac. Constimmaifo in bcelerosos venin, 
ha. xm. Eccc dfre Itomini v?ai«»l fcum velicmon-

li ira, itl lutum orbem dcaaritim Hffetai, ct cx oo 
tollat seelerosofl. 

Va> intqiiol mala, sictrt oper* tpsitis rc<i<iii unt, 
afcidoni ei. 

Eiarcntar miqm et scelerati aimul, tiet: ctsisiet 
qaiaquan qui ignest exeiinguau 

Varxm eonim non «norietiif, RCO ignis1 ipsorwm 
roai&iigvaidr, entalque omirfbua 9pcetacti!t> 

Q EccU. XVI In coiisilio sceltresornm igtris c\ -
anlebit. 

xxxix. Iguis, gramlo, etfatucs, ti niorg, hitt ninnia 
ad aceleratorum anppticiom coadila eiml. 

Mallh. χ'.ιι. ViadieU scekroaoram ignia cl νττ-
mis : in sceleratos ira itlios exardcscei. 

Qaemadaioduin coHigutitnr Ri/.naia, ct ignt cx · 
arunfur, si« Rct ίι» U I I J H ^ sapoali «onnuaiiiiatioiie; 
miltet Filiua boniiaio an^oe atm ,̂ η ex irgno ip-
sius c«ll;gent oiania offondicftla, cosqae qni fiitfqoo 
eegeniui, et conjictetu hi foraacm igt»ta, uH fotafus 
est fletn* ci atridmr denfttiiu. 

Tiim dic^l rex iis,qti'i «ruiltad siiilsiram : Dis-
cedil« a me, exaocrati, ia tgncro smpftarfHtfft, qni 

D (Haboio cl angeiis cjua panitasost. , 

// Petr. I U NovU {H>natiiits pioa ex lentatioao ^rl* 
perc, iniqnoe aulelrt 'm dicm jndicii ci aciaudoa aer* 
vare. 

// Cor. v. Ad tribunal Clidati ot sistaimir otiihos 
cporict, ul aaferal quisque pro eui$aclionibus,quas 
in corpore gesxrt, sire bonvm, sife laatain. 

,S. Datilii. Ex insidnsdiabotisunl eliam islie, ui 
mtiiti bomines qoasi obHli lot ti taliiii» Oomiiii Ocn-
leiiliarimi r iinem stippticioruiii aibi eiMumacribaitt, 
qno in faturain aadaciaa peccont. Sf eitfni anerni 
HTppHdi rularwscetaHquando fiais, oaiitipoel' viu 
seierua ftucin babitura csi. Quod Μ hoc de viia 
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aeterna ηοη probamns, qua raiionc supplicio eem-4 

pifrrno fincin concctkmiis? nam tn ulroqiic acter. 
nit:rlis vocaliuluni wquc addilum csl. « Abibtint 
ertim, inqtiil/istt in supplicium ;elerniim ; jnsti vcro 
in .Tlernam vitani. · 

Oqtiain lo ipsc lantobis !qoam snspirabts ct ge-
mcs fntstra ! scro scilicct plornns, rcbns jam consli-
mtis nrc mutationem admtiteniibus, cnm viderU 
jitslorttm apleiKtoroui iu ilia magniflca donorum 
diitiibtuione, et scelcroeonitu to proAjmiissimi* (c-
ncbris Wemfesionem cUriatttiam, 

Peccati labores irialiaei laboriosa manet gdtenna. 

Suae quisque aciionis frucius ki illorcnraneraiio-
nis die agnoscet. 

Theoiogi. Quani welius esi nunc caaligari ec per-
purgari, quaui in illiim cruciatom 257 venirc, 
cum judicii, non pnrgalionis tcmpus cril. 

Non eiiim licct iia qui ad infeios dcftctndcrinl 
coufiicri el se corrigere. Oonclusil enim Oene bic 
viiam ci aciiofiem, illie aulam reram gcstarnm 
examinalionem, posiquam non rcsiat jiidcx tttajor, 
ιιοιι pcr secumla opera drfeiisio', non oleum a pru-
deitiibtis virgiuibus, aul a vendenlibus, lampadt-
bus qua* jam cxsiiiifrmuilur, cotuparari potest. 
Nulla esi pmnilenlia divitis, qui flammis eiuritur, 
el domeslicis suia coi reclionom tnqtiirit : non re-
liiKjuiiur ad ememlaiioncm dies, aed solum boc el 
snpremuni el forniidolosissimum jiidicium cxslai. 

Ο diem niibi iiifeTiceni! ubi itltim eQtigiam? 
FA qualis liam? Metqp euim sterilis, 
Aleluo spinia et Gomorrae labruscis 
Aeferlus apparare, qaando judicans Cbristns 
Deus, assignabil pro digniiate d · 

. Locuin, proul quiequc Jucis spleiulorom auslincl. 
S. Ckrytost. Non aoium bonorum, eed ctiam hn-

proboruni iminorlalia surgtint corpora; sed honor 
bic aceleraiis supplicu el crueiaius occaaio csi ; 
iuuuortalia «nitn rc&urguat, ut aemper ardeant. 
Nam cum ignia i lk sil talig, ul nunqiiani cislin-
gualur, ci ialibus opua esl corporibus, quae min-
quam conficiantur. 

£xt*iian)ur ergo aterna habcntcs corpora, ecd 
non orones similia. Sed ai quis esl justus, is corpue 
spirituale accipii, ui digne cum angelis vcraeiur. | 
At si quis scelcrosus est, corpus accipit quod pcc-
«ati siapplicia paii possit, ut igai sempkerno ardens 
couilcialur nunquam. Alque id jasiissime D*ns 
utrisque ordinibus conaiituit, quod eine corpore a 
aubia gcalum csHdhil. 

SERMO XCV [al. CLXXV]. 
'Quomodo subjici quit debeat, et valedicere mundo et 

votUa exercere. 
. S. Baulii. Debeni igitur qui in asocsi €4 medi-
lationc voluot viUm degcre (ul qui iu lialneum ίη· 
grediunlur, omacni vcsiiium cxuuui), oroni raateria 
Mgouorum vitai niidati, inira sepla phiiosot>bkac 
owuje sc »buerr« 

MELISS.S 15,7, 
ή α!ώνιο; ζωή. ΕΙ δε ln\ τής ζωζς τούτο χ α ; β . 
δεχόμεθα, ποίον ϊχεί Χδγον τή αΙωνία κοπίδι τέλος 
δούναι; ή γάρ τού αίωνίου προοδήχη έφ' έχατέρων 
επίσης κείται. ι'Απελεύσονται γάρ, φηι\ν, ουιοι ι\; 
xoXaatv αίώνιον, οΕδέ δίκαιοι είς ζωήν αίώνιον. ι 

"Ω πόσα σπαράξεις εαυτόν! ώ πίσα στενούς 
άπρακτα ! μετακλαίων έπ\ το*ς ήδη βουλευθεισιν, 
όταν Γδης τήν λαμπρότητα τών δικαίων, έν tjj λαμ-
πρά διανομή τών δωρεών, κα\ τήν κατήφειαν :ύν 
αμαρτωλών έν τώ σκότει τω βαθυτάτφ. 

Τούς τής αμαρτίας καμάτους τδτής γβίννης Ui-
πονον καλ σκυθρωπδν αναμένει. 

"Εκαστος τής οίκείας εργασίας Ιν xfl ήμέίτα τη: 
άνταποδόσεως τούς καρπούς έπιγνώσεται. 

Ός βέλτιον ε*ϊναι νύν παιδευθζναι κβ\ χιΟαρ·. 
οθήναι, ή τή Εκείθεν βασάνω πσρσπεμφΟήναι,̂ νίχϊ 
κρίσεως καιρδς, άλλ* ού καθάρσεως. 

Ούκ Ιστι γάρ τοίς άπελθούσιν Ιν άίΐ) έςομο/ 
γησις καλ θιόρθωσις· συνέκλεισε γάρ δ θε ;̂ ένυΟΟι 
μέν βίον καλ πράξιν, εκεί δέ τήν τών πεπραγμένων 
έξέτασιν. Μεθ' ήν ούκ έστι κριτή; υψηλότερος, ο ' χ 
απολογία δι* ίργων δευτέρων, ούκ ίλαιον itapi :<Ιν 
φρονίμων παρθένων, ή τών πωλούντων, ταίς εχλει-
πούσαις λαμπάσιν · ού μεταμέλεια πλουσίου ηΙηΧ 
τηκομένου, κα\ τοίς ο?κ?ίοις Ιπιζητούντος διόρθω-
σιν, ού προθεσμία μεταποιήσεως, άλλά κι\ μόνον 
χαλ τελευταίον καλ φοβερδν τδ χριτήριον. 

Φεύ ημέρας μοι τής κακής 1 ήν πού φύγω; 
Καλ τίς γένωμαι; ώς δέος άκαρπίας, 
Δέος δ' ακανθών, χαλ Γομό^ας βοτρύων 
Πλήρη φανήναι, Χριστδς ήνίχα κρίνων 
Θεδς, θεοίς δίδωσι τήν πρδς άξίαν 
Χώραν, έκάστφ φωτδς ώς δψις φέρει. 
Ού μόνον τών δικαίων, άλλά καί τών άμτρτωλων | 

άφθαρτα τά σώματα άνίστανται * άλλ' ή τιμή «δη ! 
τοίς άμαρτωλοίς έφόδιον χολάσεως κα\ τιμωρίας 
γίνεται · άφθαρτα γάρ άνίστανται, ίνα διά wxvrs* 
καίηται. Επειδή γάρ τδ πυρ άσδέστον έχείνο, 
τοιούτων αύτψ δεί σωμάτων, μηδέποτε δαπινω* 
μένων. 

Έγειρόμεθα τοίνυν, αιώνια μέν Ιχοντες ti βή
ματα, ού πάντες δέ δμοια. %Αλλ? εί μέν τίς iw 

y δίκαιος, λαμδάνει σώμα πνευματικόν, ίνα δύνη** 
μετά αγγέλων άναστρέφεσθαι άξίως. Εί 8 1 Τ'·' | 
αμαρτωλός έστι, λαμβάνει σώμα ύπορονητ«̂ ν ιι- ι 
μωρίας αμαρτιών, ίνα έν πυρλ αίωνίω xaioju*; 
μηδέποτε καταναλωθ}. Καλ δικαίως Αμφοτίροιςτβί; 
τάγμασιν δ βεδς παρέχει τούτο· ού γάρ χωο ς βή
ματος ήμίν πέπρακταί τι. 

ΑΟΓΟΣ ΚΕ'. 
Περϊ υποταγής, καϊ ϋχοταγήςί κα\ άσχίρΜ· 

Χρή τοίνυν, καθάπεροί έπλ τδ λουτρδ» thdirt 
γυμνούνται παντδς περιβλήματος, ούτως x**wi 

τή ασκητική προσερχόμενους ζωη, πάσης δλης 
τικήςγ'υμνωθέντας, έντδς τοΰ κατά φι)ο709^νΤ·ι" 
σθαι βίου. 
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clorem obedieutia in boc aaltndilur, el nen aolum ττρδς τδν καθηγούμενον έν τούτψ δείκνυται, έν τψ 
μή μόνον τών άτοπων κατά τήν συμβουλήν του προε-

"* σ:ώτος άπεχε σθαι, άλλά μηδέ αυτά τά επαινετά χω-
. ρ*-ς τής εκείνου γνώμης ποιείν. Ή γάρ εγκράτεια 
| καλ πάσα ή σωματική καχοπάθεια πρδς τι χρησί-

μως έχει · άλλ* έάν τις ταίς ίδίαις δρμαίς ακολουθών 
τδΆρέσκον αύτψ ποιή, καλ συμβουλεύοντι τψ προε-
στώτί τι μή πείθηται, μείζον τοΰ κατορθώματος 
έσται τδ πλημμελούμενον. Ό γάρ άντιτασσό μένος τή 
εξουσία τή τού θεοΰ διαταγή άνθέστηκε · καλ δ τής 
υπακοής μισθδς μείζων τοΰ κατά τήν έγκράτειαν 
έ πικατορθώματος. 

Ή άσκησις τής κατά τδ Εύαγγέλιον τοΰ Χριστού 
πρ',ς τδν θεδν εύαρεστήσεως έν τή αναχωρήσει τών _ 
μερίμνων τού κόσμου , καλ τ$ παντελε! αλλοτριώσει 
τών πειρασμών ήμίν κατορθούται. Ός εί μή γε άπο-
ξενώσαιμεν εαυτούς καλ συγγενείας σαρκικής, καλ 
κοινωνίας βίου, οίονελ πρδς έτερον κόσμον διά τής 
σχέσεως μεταβάντες, κατά τδν είπδντα·« Ημών γάρ 
τ^ πολίτευμα έν ουρανοί; υπάρχει*ι άμήχανον ημάς 
περιγενέσθαι τοΰ σκοπού τής πρδς θεδν εύαρεστή-
οεως , τού Κυρίου οριστικώς εIπόντος , δτι « Ούτος 
πάς έξ υμών, δς ούκ αποτάσσεται τοίς εαυτού ύπάρ-
χουσιν, ού δύναταί μου είναι μαθητής · » καλ άλλα-
χού, c Εί τις θέλει οπίσω μου έλθείν, άπαρνησάσθω 
εαυτόν, ι "Αρνησις δέ έστιν εαυτού ή παντελής τών 
παρελθόντων λήθη, κα> ή τών θελημάτων εαυτού 
άναχώρησις. 

Τδ μέντοι γε έπιτεταγμένον ο; χρή αντίλεγε ιν. C 
II γάρ δπακοή μέχρι θανάτου έχει τδν δρον. 

Αρετή αρχομένου καλ τιμή τδ μένειν έπλ τής 
ύ-ακοής. 

Έάν έχη τις πίστιν είς τινά, καλ δίδωσιν έαυτδν 
ύποταγήναι αύτψ, ού χρείαν έχει προσέχειν έντολαίς 
θεού, άλλά τφ πατρλ αύτου συγχωρείν τά θελήματα 
αύτου, κα\ Ιγκλημα ούκ έχει παρά θεού. 

Άνάπαυσον τδν πατέρα σου, ίνα δταν άπέλθη 
πρδς Κύριον, παρακάλεση υπέρ σού, κα\ εύ σοι γέ-
νηται. 

Σφόδρα ζηλοΰσιν οί δαίμονες τούς έν υποταγή πα
τρδς άστράπτοντα;, καλ τρίζουσιν κατ* αυτών τούς 

. οδόντας, δτι έν τή υποταγή τήν άποταγήν άμερίμνως 
έζύγωσαν, καθ'ών καλ προφάσεις άκριβολογοΰντες, 1 1 

παροςυσμδν άρτύουσι, και τή συμβαινούση όργή τήν 
μήνιν έγγλύφουσιν, έπειτα δέ κα\ μίσος πρδς τδν 
πατέρα τδ κατ* ολίγον Ιψουσιν, ώς ά;ε δήθεν αδίκως 
έπιπλήττοντος, καλ κατά πρόσωπον προσέχοντος, 
ίνα έκ διαφόρων τρόπων τήν ψυχήν περιτινάξαντες 
τών πατρικών άγκαλών σκορπίσωσι. 

Ό βάλλων έαυτδν είς ύπακοήν πατέρων άμερι-
μνίαν κα\ άνάπαυσιν έχει. 

ΑΟΓΟΣ \ ς : 
Περϊ χροεστώτος. 

Υπεύθυνο: ούν έστιν ό έφεστώς τή άδελφότητι 
άγρυπνειν ύηϊρ τών ψυχών αυτών, >.α\ μεριμναν τά 
ποδς σωτηρίαν αυτών, ώς λόγον άπο-3ώσων · καί 

ab absurdis, prafecli coittilio oblemperanles, abeii-
neant, sed eliam ul ne iila quidcin qnae landabilta 
auiii sttie illius consilio suspicianl. Gnntinentia 
euiiii ac quarvis corporalis affliciio ad aliqutd alilte 
esi : sed si quis, proprios appelilus scqucns, quod 
bibi placei, 258 ^cial, ct prafcclo consilium danti 
noti oblcmperct, majtis crit peccalum, qitam irifr» 
ciimi. Qui enim resislit poleslali, Dei ordtualioni 
reaislil: ac obcdienlix priMuiuin quam coolMientor 
facti majus eet. 

ExoreiUlio viUeex Evangelio Christi in*Jittil.T ut 
Deo accepii aimiis, baec esl, «l eeeedamus ab oimii-
biis mtindt solicitudinibus, ct omnino * lcnlatio-
iiibns alieai sirmis. Nam «isi abducamus nosipeoa 
ab omni carnis cognaiione et vilac comniiiniow», 
quasi ad allcrum inundtim migmiilcs pcr itieilila-
lionem, sequeafes consilium illius, qui disil : 
« Nostra enim conversatio in CODUS esl, ι omnino 
fieri neqait, ul proposituni lcneamas quo voluma* 
Deo accepli ease, cum Domintis dciiiiite dicat sic : 
c Quteitnque ex vobis nen valere jusserit omnia 
sua, no» poirsl meus csse discipulu*. ι Ει alibi ; 
c Si quia uie scqui vuh, abncget scmclipsu». ι 
Abnegaiio autem stit ipsios esl perfccta prajteri-
lorum obbwo, el a 5ua voluntaic oiunitto abalia-
naiio. 

Qaod imperatnm fuerU el prafi*criptum, WMI esi 
rccusandiiin ; nain obcdiculia vel ad luorlein ust\\te 
exlendilur. 

S. Chrysost. Virlas subjecii ct bonor esl in oba-
diinlia persisterc. 

Si qais iidcin babet iu aliquem, ac ^cipsitm iraiKt 
illi subjicirndum, nibil ci cai opus, ulaiand;Uis Dei 
menleni adhibcal, scd ulpatvi suo oniao, volunlilis 
suae sliiditiui deferat, ct apud Ooum crimine vacab'H. 

Refice palrem luuai, ul cuni ad Doniinum abic-
rit, pro le rogei, et tibi bcuc sil. 

Vehcnicntor oderuul d;c»mncs cos qni in subjftc-
li.ine patrie emineut, Η adversus cos d^aiibua 
frendent, quod cum obedieiHia rcnuulialioneni 
copulaverunl, idquc omni solieihiJiiie posila : 
adversug quos, meJiiaias ralionos coaunini^eatop, 
irriiaiionein inslUuuni, ac irx jam innal;c adj»a-
gunl iracundiain, dcimlc cliam odiiim in palrom 
paulaiiin coquunl, quasi paier iuiqiie objurgot, el 
personain respicial, ui cx dis>idcnUbu.s monbtis 
aninium agilaliim ex nlnis palerms exiortmn dts-
aipeiii. 

Doroihei. Qai se in patrum obediculiam coimnit-
til, secure elquiele vivii. 

SliUMO XCVI [ul. CLXXIi]. 
De prwfeclo. 

S. Buv.lii. Ex ofliirio i i i c t t i n lMt prxferio fr>-
Irum soilalilati, ul vigilet pro aiiiinis c(ram, ac de 
a..lulc ipsorum sil solicilus, quasi qui ralioueiiL $Jr 
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reduMninf. Αι itadcbci de anirota iliorum soJicila- j 
dineni anteipere, ut ad aioriem asqne tiudium \xo 
illis suntu probel et declarel, non solaai ex mandaio 
Domix4 qiiod 259 & d omnea perlincl, at animam 
tuaiu quis pouat pro amieis β»ιί9, verum eiiam 
ex ptivaio et proprio illius qui dixil (/ Then. n): 
i Sludiosi vestrum ex aaimo cupicbamua imperlire 
vobia, non solum Evangclium, vcrum eliam nostras 
ipsoruai animas. · 

Sic igilur persuasus eesc d«bel pr#feclas, futu-
rum ut, iiUi cum ralioue praesil fialriboe, ea rcs 
Ipsi gravcm el inevitabilem iraiu addueat; nam 
sanguis ipsoruin de uiaaibus ejus reqairelur, queiu-
aditkodam scriptwm esl. Sabjeclus aalem tic para-
lus ease debel, ut ad imllum prxscriptaai el prae-
ecptura vol difficiUiiniim pigritetur, ea tpe fietu?, 
qaod merces ampla sit in (Oulis. 

Obedi alem spcs cousolelur vtlac, ul cum onmi 
gatidio el patieutia opus Domiiii ftat. 

festiftcare populo isli, iuquil propbela, el si ιιοη 
aadicrini, lu cnlpa vacabis. 

Solcnl &Mlijecii quam celeirime prxfecti sni viiiis 
iafici, &tque id muko facilius quam coairaria 
viiii* viriule bubuL Faiile eniiu esl et promp-
lum viiia imiiari, IICC quidquam eal tan faciie, 
qu im tkfi maJiiiu, etiam si natno ad illud noa invi-
M cl dticai. 

ViUorum apud vulgiis r r lebtatio niullos ad si~ 
wile viua genus aurabit, eoruui maxime qni lu- , 

, brid ei iiicoiistaiMee aiinl. 
S. Chnjsost. Recimii aon cst ulleo pasral ovea; 

•ec lulunt osl n| qui adbuc periarbaliauibua duci-
*ur, Iis prasaii qui itedeiii moveniur. 

Capite eniui male affecio, corpus etiain reliquum 
kitbtcilliiaiew partieipare uecesse est. 

Maximam affcri subjeclia ulililaleui praefecti re-
veieali». 

Viia prnfectorHmgravis, lalisqtie qaae repreben-
di non possit, subjeclis pro eraditione cel. 

SERMO XCVll [ aL CLXXVIiJ. 
De iii qui ob cibo$ offenduniur, el de meMarum 

differenlia. 
Coloss. iK Ntmoigiiur jndicet vos in cibo et po-

tione, aut in parte diei festi, aut novilunil, ant Sab-
balorum, qiue suiU umbra fulurorum, corpus au-
teai Clirislk 

/ Cor. V I I I . Cibus nos tiOD comtnendat Deo ; ne-
rp.e enim si aon cdamus, iufcriorcs sutnus , ne-
ijuo si cdanuis, stiperiores. 

/ Τ m. i v . Qu^cuiuquc Dens condidil, ut stimnw-
l u r CIIIII graiiarura avtione a fulthbn^, ea langere 
fas esl; quidquid eiiim Deus condidil, bonuai, 
ucc quidquam rejiciendum csl , si niodo eiuii 
gratiaruni actiAiic stunatur: sancliuu euim ciUcilui* 
per sermoiieni Dci cl prccaiioncui. 

2 6 0 R°M' χ , ν · At qui disccniil» si ederit, con-
denaiatus csj, quod nou ex iiJe. 

Noli dcsiruere ojms Dci proplcr cibuiu : omnia 
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, μιptpvjv υπέρ των ψυχών αυτών έπ\ τοσούτον, ώς 

χα\ μέχρι θανάτου τήν καρ' αυτών σπουθην ivoc!-
χνυαθαι, ού μόνον χατά τ6ν χοινδν χρος πάντας τοΰ 
Κυρίου λόγον, Γνα τις τήν ψυχήν αύτου θή ύζιρ 
τών φίλων αύτοΰ, άλλά χαλ χατά τδν Γδιον τού ι!· 
πόντος * ι Ίμειρόμινοι υμών, εύδοχούμεν μιταδού· 
ναι ύμίν ού μόνον τδ Εύαγγέλιον, άλλά χαλ τάς εαυ
τών ψυχάς. 

Χρή ούν τδν προεατώτα πεπείσθαι, δτι τδ μή χατά 
λόγον προατήναι τού αδελφού βαρεΤαν αύτφ χαλ 
Απαραίτητο ν τήν δργήν επάγει * τδ γάρ αίμα αύτου 
έχ τών χειρώ* αυτού έχζητήαεται, χαθώς γέγρα-
«ται. Καλ τίν ύπήχοον ούτως παρααχευάζεαθαι, ώς 

Ι π ρδς μηδέν έπί τάγμα, μηδέ τδ χαλεπώτατον ά?· 
οχνείν, πεπεισμένος δτι δ μισθδς πολύς έν τοίς 
ούρανοίι*. 

Τδν μέν υπακούοντα εύφραινέσθω ή έλπλς τής 
ζωής, Γνα πάση χαρφ χαλ ύπομον]) τδ Εργον Κυρίου 
γένηται. 

Αιαμάρτυραι τφ λαφ τούτφ, φηοΛν δ προφήτης, 
χάν μή Ακούσωσιν, αύτδς Ανεύθυνος έση. 

Φιλεί τάχιστα τής τού προεστώτος χαχίας άναπίμ· 
πλασθαι τδ ύπήχοον, χαλ πολλφ γε ffov ή τού 
εναντίου τής αρετής. Εύζήλωτον γάρ τι και πρόχει· 
ρον πράγμα ή μοχθηρία, χα\ ουδέν ούτω (δο̂ διον, ώς 
«δ γενέσθαι χαχδν, χαλ εί μή τύχη πρδς ταύτδν 
ημάς Αγων μηδείς. 

Τδν έν κακία περίδλεπτον πολλούς είς τδν δμοιον 
, βίον τών εύολισθήτων έφέλκεται. 

Ούχ εύθές λέοντα πρόβατα νέμε ι ν * καλ ούκ Ασφα
λές εμπαθή Ιτι εμπαθών Αρχειν. 

Κεφαλής γάρ κακώς διακείμενης, μεταλαγχάνιιν 
Ανάγκη τδ σώμα τής ασθενείας. 

Μεγίστην φέρει τοίς ύπηκόοις ώφέλειαν ή τού 
προεστώτος ευλάβεια. 

Ό σεμνδς χαλ άνεπίληπτος τών προεο^τώτων βίος 
παίδευμα γίνεται τοίς ύποτεταγμένοις. 

ΑΟΓΟΣ kZ'. 
Περϊ τών έχϊ βρώμασι σχανδαΛιζομέτων," χαϊ 

διαφοράς τραχεζών. 
Μή οδν τις υμάς χρινέτω έν βρώσει χαλ «όσει, ή 

έν μέρει εορτής, ή νουμηνίας, ή Σαββάτων, ά έστι 
σχιά τών μελλόντων. 

Βρώμα ημάς ού παρίστησι τφ θεφ. Ούτε γάρ έάν 
μή φάγωμεν, ύστερου μεθα, ούτε έάν φάγωμεν, πε-
ρισαευόμεθα. 

*Α δ βεδς έκτισε ν είς μετάληψιν μετά ευχαρι
στίας τοις πιστοίς, Απτεσθαι έκαστου χρή. Παν γιο 
κτίσμα βεοΰ καλδν, καλ ουδέν άπόβλητον μετά ευ
χαριστίας λαμβανόμενον. Αγιάζεται γάρ διά λόγοι 
θεού χαλ έντεύξεως. 

Ό δέ διακρινόμενος έάν φάγη χαταχέχριται, δ:ι 
ουκ έκ πίστεως. 

Μή ένεκεν βρώματος κατάλυε τδ έργον τού θεού. 
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Πάντα μέν κιθάρα, άλλά κακδν τφ άνθρώπφ, τψ Α quidcui pura, sed malum csi boniini, qui per Offcn-
διά προσκόμματος έσθιοντι. 

Τράπεζανήδίστηνούκ εδεσμάτων πολυτέλεια ποιεί 
μόνον, άλλά καλ ή τών κεκλημένων δρεξις· 

Ού τή φύσει τών εδεσμάτων, άλλά καλ τ ή διαθέ
σει τών έσθιομένων ή πολυτέλεια κρίνεται τών τρα
πεζών. 

Λαμπρά τράπεζα ευτελής φαίνεται, δταν μή μετά 
τού πεινην προσβάλωσιν οί παρόντες * καλ ευτελής 
πάλιν πολυτελής δείκνυται, δταν πεινώντας λάββ 
τούς δαιτυμόνας· 

^υΧ*1 Τ*Ρ» Ίώβ, έν πλησμονή ουσα, κη· 
ρ'οις εμπαίζει' ψυχή δέ ένδεεί καλ τά πικρά γλυκέα 
μαίνεται * ού τής φύσεως τών προκειμένων μετα
βαλλόμενης, άλλά τής διαθέσεως τών έστιομένων 
κλεπτούσης τήν αίσθησιν. 

Συν πλήθει βρωμάτων καλ περιέργεια πρδς ήδο
νήν μετασκευάζων τού αδελφού σου τήν τράπεζα ν , 
κατηγορείς αυτού φιληδονία ν , καλ καταχείς αυτού 
γαστριμαργίας ονείδη, ών κατασκευάζεις, έλεγχων 
αυτού τήν περ\ ταύτα ήδυπάθειαν. 

Καθόλου τδ έπιζητείν βρώμα παρ* έντολήν έστιν 
τού Κυρίου είπόντος · « Μή ζητείτε τί φάγητε , καί 
τί πίητε, και μή μετεωρίζεσθε. Ταύτα γάρ πάντα 
τά έθνη τοΰ κ03μου επιζητεί, ι 

ΑΟΓΟΣ ^Η'. 
Περί τοΰ μΐ\ σκανδοΑίζειν μήτε χρίνειν τινά. 
"Εδει παραδοθήναι τδν Τίδν τού άνθρωπου, άλλ' 

ούα\ δι* ού παρεδόθη. Καί τά σκάνδαλα έλθείν ^ 
ανάγκη, άλλ' ούαΐ διΤ οδ Ερχεται. 

Συνέφερεν αύτφ, εί μύλος όνικδς περιέκειτο περί 
τδν τράχηλον αυτού, καλ έ^ιπτο είς θάλασσαν , ή 
οτι έσκανδάλισεν ένα τών μικρών τούτων. 

Ίνα δέ μή σκανδαλίσωμεν αυτούς, βάλε άγκι-
στρον είς τήν θάλασσαν, καλ τδν άναβάντα πρώ:ον 
ίχθΰν άρον, καλ εύρήσει ς έν τφ στόματι αυτού στα· 
τηρα, τούτον δδς αύτοίς υπέρ έμού καλ σού. 

Εί διά βρώμα δ αδελφός σου λυκείται, ούκ έτι 
κατά άγάπην περιπατείς, l id l μετ' όΛΙγον' Καλδν 
τδ μή φαγείν κρέα, μηδέ πιείν οίνον, μηδέ έν ψ 
δ αδελφός σου προσκόπτει, ή σκανδαλίζεται, ή 
ασθενεί. 

Άλλά τούτο κρίνατε μάλλον, τδ μή προττιθέναι 
πρόσκομμα τφ άδελφφ είς σκάνδαλον. 

Ούτως δέ άμσρτάνοντες είς τούς αδελφούς, και 
τύπτοντες αυτών τήν συνείδησιν ασθενούσαν, είς 
Χριστδν άμαρτάνετε. 

'Απρόσκοποι γίνεσθε, καί Ιουδαίοι ς, κα\ "Ελλησι, 
κα\ τή Εκκλησία τού θεού. 

Μή τ.ρδ καιρού τι κρίνετε έως άν £λθη δ Κύριος, 
δς χ τ \ φωτίζει τά κρυπτά τ,ύ σκότους, καί φανερώ
σει τάς βουλάς τών καρδιών. Τάδε τού θεού κρίματα 
έκδικείν απαραίτητος ανάγκη , ίνα μή απόλαυση τής 
οργής τού θεού δ εφησυχάζω ν. 

diculum edil, 
5. Basilii. Νυη solum clbarmn suropluosus ap -

paratus, verum eliam invUaloium appetilua, ineu-
aaait etHcii jacundiagimatn. 

Nou natura ciborutn, sed appetiiu ei aflectione 
edcuiiuui apparalus.judiqaiur mensaraia. 

Opipara mensa teniiis videlur, cuin noo exspe-
ciaia eburte cibuai suuiuul: et coatra vilis sum-
pitiosa fii, cutn esurieutes accesaeriitt convi*;r. 

Μή ταχύ; 
νουθέτημαι. 

ε!ναι είς κρίσιν ύπδ τής Γραφής νε-

Aairaa entm, ail Jobus, in reruin abitndautia 
vercaas, favis il!udH; animac autcm indigeaii amara 
duUia vidculur , ιιοιι quia appoaitoruiu nalura 

0 mutaia sil, sed quia convivaniium atiectio seasuat 
fallil. 

Miiliiludine ciborum cl supervacanea copia ad 
voliiptatem apparans fralri tuo mensani, (anleeum 
arcusas quod voluptariu» sil, el efluadis in eiim 
gulusilatis probra, ipsa preparatioue tua ceu de-
licaium euin arguens. 

Matlk. vi. Geueraiim cibuiu qaaerere cuiilrariui» 
csl uiandato Domiiii dicenlis : < Nolite qu«erere 
quid edatis, ei quid bibatis, cl quM indaalis ; hag 
eniin oamia genles mundi rcqtiirunt. » 

SEHMO XCVIil [a/. CLXXVI]. 
De non vffendendo ncc judicando qnoquam. 

Luc. xxn. Oportcbat prodi Filium bommis sed 
vaj illi per queiu prodiitts est: et offeiidicala veiiire 
uecesse cst, scd vas iili pcr qucm veiiiunt. 

Maiih. xviii. Uiilius cssel ul mola asinaria ootlo 
cjus circuaidarelur, d ipse iu niare projiceretut, 
quani ul unuai ex istis parvis offeudal. 

Ul auiem co6 ne oflendaimie» jice bamuia La 
mare, ei eum qni prtmus ascendcrit piacem loilr, 
ci in ore eju» iuvenics slaierem, quoia i l ia dato 
pro me el pro te. 

/iom. xiv. Si propier <ibuin fraicr lausdaUf, non 
ex cliariiaie id agis. Ei paulo pest: Bwium csl noa 
ederc carnes, et vinum non bibere, nec qnidqiiam 
quu fraler luus iinpingal, ;>ul oflendatar, aut iidir-
melur. 

ρ Sed illud judicaie magis ne quid coiMttduaiis quo 
fraier offendalur. 

Sic ciiim p«ccanle$ ίο fralres, cl verberanics eo-
IUIII iuliraiam caiiscicntiam, iu Carislum ipsum 
pcccatis. 

Tales vos prscslate, ul neque Juda?is, ueque G i * -
cis, neque Cliriali Eccle>iai offeudiculo silis. 

Nolite quidquam! anle lewpua judicare donec 
venerit Doaiiuus, qui cl illu&lrabil 261 c l ) n *P e r * 
lum profcrel quaB sual occalia in lenebris, el cor-
dium coasilia patefaciel. IJaec Dei judicia ulcisci 
necesse est oaiuiuo, i»e expeiiaiur irain Dei oliam 
ille qui fueril quieius. 

Theoiogi. Ne vclox siai ad judicanduui, a Scrv-
pluia aJiiiutiilUd suui. 
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S. Chrtjsost. O.miia ergo tta geraaiue, ut ne pro- χ Πάντα τοίνυν πράττωμεν, ώστε μή σκανδαλισθή-

ximus oflf ιι lalur. Yila entin quamvit recle insti-
tata facrit, al affendiculum aliis prebeaf, oumia 
perdidH. 

Qui vult igiuir viam ebartlatia ingredi, iiuWua 
tominia soaciplet curam, ut nemioem jodicei, aive 
reclus ci bonue sii, sive seciw. 

SEHMO XCIX. 
tfe negtigentibm el inertibus : et quodt si vigilemus, 

vikii Roi diabolus positl Iwdere. 
S. Bniilii. Oinnioo ipsain per se Satanam neiaini 

peccaii auctoreiu esse posse arbilror, sed illura co-
nari vt nes nan vigilantcs ncc eobrios in fiua ab-
dnral ex merMms, qui In nabis ioterdam naturales 
iniefdum etiam litet vi l i i i , nostro taniea arbitrio 
«surpnti eitnt. 

S. Chrysott. Canis rilu d-abolus iasallat divitibus 
quasi qtii a pucro tenenlc offam aut plaeentam au-
lerre vclil. 

ftiabohis twn animadvcrtit se nHiit proflcer?, in 
posteruin destetit, mcttttns ne aliarum nobis au-
ctor sit coronarum. 

Diabohi* sM malvg cst, non nobis. Nos enim 
ai velimus, magnas per tpsnm cnpiemus utililafce. 
Mctuentes eirim iflhis insidtas, vigHamus et conli-
M"fttcr Dci mciwinimus. 

Novil eujm, nflvit arlifex varitts diaboltis vel prr 
bonas aciioncs euum hiicrspergere venenutn. 

Soleal daemoma BOJI solum inter sc mtiluta ali 
tninisteriis, ventm ttiam hnprobi» hominibus pro 
inslramcr.lis ad sui goncrts hominibus insidiaa po-
iiendaa. 

Noli igilnr exspectare, ul cnm rcmissionc c( in-
caria eopltim videas; non cnim licei; oemo sperel 
se cuiu deticiift p:r aagastain viam ingredi posse ; 
W emm fieri titquil; nenio per lataai iagrcdiens, 
ipwet sc vrtam consccutunim. 

Nua remissoram et sccuiOruin esl regnam coe 
lurum, sed violentonnu. 

Areaa est li«e vtla : fo arena aiHem et certa/ni-
atbu* non p>lest ramisse agere qai cdrouaudus 
frt. 

Adbore Igftur sednto virtttti: sic cnim, etianiai 
novititis abieris, cum inagna copia ibis, dupltcem-

vi! τδν πλησίον. Βίος γάρ χάν σφδ5ρα δρθδς ή, 
σκάνδαλον έτέοοις παρέ/ια^ τδ πΑν άπώλοσίν. 

Ό θέλων ουν έλθβίν έπι τήν δδδν τής αγάπης άμ:-
ρ·.μνήσ£ΐ άπδ παντδς ανθρώπου του μή πρίνε-.ν 
τινά, βίτε χαλάς έστιν, εΓτβ μή. 

ΛΟΓΟΣ Κ*. 
Ι7ερΙ άμεΛώτ καί #αθύμων · καϊ δτι iar ri|p«-

μεν% ουδέν ημάς ό διάβολος βλάφαι δύναται. 
Καθόλου οΤμαι, δτι αύτδς χαθ' έαυτδν δ Σατανάς 

γενέσθαι αίτιος τινι Αμαρτίας ού δύναται · τοίς 5s 
ένυπάρχουσι ποτέ μέν φυσικοίς κινήμασι, ποτέ δέ 
χαλ Απηγορευμίνοις πάθεσι συγχωρουμένοις δΓ αυ
τών, καλ είς τά οίκεία πάθη άπαγε ι ν επιχειρεί τους 

Β μή νήφοντας 
Καθ άπερ κύων, ούτως ένάλλεται τοίς πλουτοΰσι̂  

δ διάβολος, ώσπερ ψωμον ή πλακούντα πα ιδίου κατ
έχοντος αποσπάται θέλων. 

Ό διάβολος δταν ϊδη έαυτδν μηδέν άνύοντα, αφί
σταται λοιπδν, δεθοικώς μή πλειόνων ή μέν στεφάνων 
αίτιος γένηται. 

Ό διάβολος έαυτψ χαχδς, ο!*χ ήμίν. Ημείς γάρ ε! 
βουλοίμεθα, χα\ πολλά χαρπωσόμεθα δΓ αύτοΰ χαλά. 
Αεδοιχότες γάρ αυτού τις έπιβουλάς, νήφομεν^ χαι 
μεμνήμεθα του θεού διηνεκώς. 

Οίδε γάρ, οΤδεν δ πολυμήχανος διάβολος χαλ διά 
χρηστών πράξεων τδν εαυτού πα ρασ πείρε ι ν Ιόν· 

Έθος τοϊς δαιμονίοις, ού μόνον άλλήλοις ύπηρ*· 
ταις, άλλά χαλ πονηροΐς άνθρώποις δργάνοις πρ ;ς 
τήν τών ομοφύλων αυτών έπιβουλήν κεχρήσθιι. 

Μή τοίνυν μετά άνέσεως προσδοχάτω τις τδν ού-
ρινδν δψισθαι, ού γάρ ένι · μηδελς μετά τρυ?ής έλ-
πιζέτω τήν στενήν δδεύε.ν δδδν, ού γάρ δυνατόν 
μηδίλς τήν εύρύχωρον βαδίζων τήν ζωήν έλπιζέτ . 

Ούχ άνετων χαλ άμερίμνων έστλν ή βασιλεία των 
ουρανών, άλλά βιαστών. 

Σκάμμα έστ\ν δ παρών βίος · έν δέ τψ σκάμμα τ: 
χ Α τοίς άγώσιν ού δύναται άνέσεως άπολαύειν δ ots- * 
φανού σθαι μίλλων. 

'Εχοο τοίνυν τής αρετής. Ούτω γάρ, χάν νέος 
άπέλθης, μετά πολλής ήξεις τής εύτ-.ορία:, χα\ δλ-

q«« &emper \\ue festivilatem bibebte, ct a vilio D πλήν έορτήν διά παντδς έξεις τού βίου, χ^κ ας τε 
abslincns, clvbtulcin cxcrcens. 

liemkstonem ae qiKtramus; adhetioncm eaim 
Kiiis diMiipulig promisil 2 β 2 Cbrtslus; cl frmhis : 
c Qui vohmt, inquit, ia Clirisio vivcre, pcrse^utionh-
husvexabmilur.» Genero^us albhilain siadiobalnea 
non roqairit, ncc measam cihis et vinis oauaiaiu. 
H»c rriiin aon est atWclne, se^ inolKs el i^navi. 
N;>ni aib!ela piignai cuta pnlvere, o!oo, solis ca-
lore, sudore mutio, iiilYicttoiiti ei angnsita : acria-
•i.iius boc 1361 et pugnandi lempus, crgo etiaui 
\ub»eris accipiendi, dokndi, cl sanguinis eflTim-
dendi lcmpus esl. Audi quid beattis- dicai l>atiltis : 
t Sic cerlo, non quasi aercni verbcraus. ι Omnein. 
ergo vitam certamiajs tempus cssc existimemus : 

άπεχόμενος χαλ αρετής έπιμεμελτ,μένος. 
Μή ζητώ μεν άνεσιν. θλίψιν γάρ τοίς εαυτού μα-

θηταίς έπηγγείλατο δ Χριστός · καί φησιν i Παύλος, 
Οί θέλοντες ζήν έν Χρισιώ διωχθήσοντχι. Ο^'.ς 
γενναίος αθλητής έν τψ σκάμματι λουτρά επιζητεί, 
χαλ τράπεζαν πλήθουσαν σιτίοις και οίνψ. Τοΰτο ο .χ 
έστ^ν αθλητού, άλλα βλακού* Ό γάρ αθλητής μάχί'αι 
έν κόνει, έλαίψ, άκτίνος Οερμότητι, ίδρώτι πολ.\(ν, 
θλίψει κα\ στενοχωρίφ. Αγώνος οΰτό; έστιν και τοΰ 
πυκτεύειν δ καιρδς, ούκουν κα\ τού τραύμα:α λα;ι-
βάν:ιν, κα\ αίμάττεσθαι, κα\ άλγείν. "Λκ ,υιον τι 
φησιν δ μακάριος Παύλο;, ιΟ,^τως πυκτεύω ώ; ο>4 
άέραδ4ρων.» Πάντα τδν βίον Ιναγώνιον είναι νομίσω-
μ^ν, ουδέποτε θλιβόμενοι ξενοπαθήσ^μχν * cf^tf μ-Λόέ 
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«ύκτης, δτε έν άγώνί έστι, ξενοπαθεί. Έτερος εστίν Α nec tinq <fti adaaireiniM' aut £έιιρ*ιιιι«*; 
ό τής άνέσεως καιρός. Διά Ολίψεως ημάς τελειωθή-
ναι δεί * εί κα\ μή διωγμός έστι, μηδέ θλίψεις αί 
καθ* έκάστην ήμέραν ήμίν συμπίπτουσα ι. Εί δε 
ταύτα; ού φέρομεν, σχολή γε εκείνα; ένέγκαιμεν 
άν. «Πειρασμός Ομάς ούκ ειληφε, φησ\ν,εί μή αν
θρώπινος.* Εύχώμεθα ουν τψθεψμή είσελθείν είς 
πειρασμόν * είσελθόντες δέ φέρωμεν γενναίως. 

naiu neqtie pugil, (lum in ccrUuMne e*4, ad«iM*um 
atiquid sibi accidere miraltir. Hoo baq, aed *Nud 
est recrcatbum leuipus. Ilic sane in alOictioiiibus 
perfectio nobis coaquirenda ral ; qnaaqnajii illi 
cnsus ques expertmur quoiidie, perseiutioei afflt-
clio dici nou debcanl. Qnod fci lamen boa iion 
ferimu», vix iJlas feremus. « Teniatio vos iion 

apprebendit, inquil, nisi bumaaa. > Precemur igitur a Deo in tenlationem ne juddamiis; sin kici-
derimus, foriiier feramus. 

Oi τά μαλακά φορούντες έν τοί^ οίκοι; τών βασι
λέων είσίν οί δέ τά μή τοιαύτα, έν τοϊς ούρανοΤς. 
Τδ γάρ μαλακδν ί μάτιον καλ τήν αυστηρά ν εκλύει 
ψυχήν, δςακλ£ , διαχεϊ · κάν τραχύ λάδη σώμα καλ 
σκληοδν, ταχέως διά τής τρυφεραγωγίας μαλακδν 
ποιεί καλ άσθενίς. Έξ ού καλ αϊ επί τών αγρών τρε-

Qui molli vcslilo utuntar, in aulia rcguni vcr-
aauliir; qui vero non u l i vestitu suiM, ia ccelis 
sunt. Naro mollis veeiiiua vel ausierum ant-
uium solulioreoi facit, frangti, diffuadit; el si 
corpus asperum et durum naatiecatur, conlicno 
deliciia einoUti el infirmius reddit. Ex quo <U ul 

φόμεναι γυναίκες τών αστικών ανδρών είσιν Ισχυρό- g mulieres quae ruri vivunl, viria in urbe degeniibus 
τεραι. Τού δέ σώματος γινομένου μαλακωτέρου ανάγ
κη καλ τήν ψυχήν συναπολαυειν τής λύμης · τά γάρ 
πολλά καλ συνδιατίθενται αυτής αί ένέργειαι τ$ τού 
σώματος διαθέσει. 

Τίς ούν δ τής κακίας δημιουργός; τίς δέ άλλος 
άλλ1 ή Ραθυμία τής προαιρέσεως; 

ΊΙ άνεσι; καλ ή άμεριμνία καί ή άνάπαυσις χαυ-
νούσι καλ διαχέουσι τήν ψυχήν · οί δέ πειρασμολ συ-
αφίγγουσιν αυτήν καλ έ νου σιν αυτήν τώ θεψ, ώς λέ
γει δ Προφήτης· ι Κύριε, έν θλίψει έμνήσθημέν 
σου. ι 

Έάνίδης έαυτδν έν καιρώ άναπαυόμενον άπδ τών 
παθών, μή πιστίύσης σεαυτψ, διότι στέλλουσιν έαυ-

einl robusliore*. Aiqui eorpore molliorc raddUa, 
neceete esi eliam aaitauin illioa corraptionU m e 
pariieipejn, proplerea quod ipaius antuti actiooes 
fcre ad corporis affeciioneni consensu muiuo for-
luentur. 

Quis igitur esi viiii arlifex? quia a!«is eril 
quam volunlalia desidia ? 

Dorotheu Reaiissio, eeeuricaa, requiea, batc 
emolliunl et diffiiudunl animuia; leatationes auiem 
conaolidant, ac cum Deo coitjunguai; queandmo-
dumPropbcta dicii: c Domine, ia calamiiate me-
miaimus tui. ι 

Si atilinadverteris teipsuin aliqno lempore per 
lurbalioaibue soluttini, vlde ne lu libi fidae, qwla 

τους ol ΙχθρΛ πρδς καιρδν έν πανουργία · Γσως δ C ^ n n i e e hogtee ad lempaa opporlunum versatias; 
Ανθρωπος απολύσει τήν καρδίαν αυτού, νομίζων δτι 
άνεπαύθη· καλ άφ-ω είσπηδήσουσιν έπί τήν ταλαί
πωρο ν ψυχήν, και πάσουσιν αυτήν ώς στρουθίον. 

Τοίς μέν κοσμιχοίς οί δαίμονες διά τών πραγμά
των μάλλον παλαίουσι, τας δε μοναχοί; ώς έπί τδ 
πλείατον διά τών λογισμών · πραγμάτων γάρ δα τήν 
έρημίαν έστέρηνται. Κα\ δσον εύκολώτερον τδ κατά 
διάνοιαν άμαρτάνειν τού κατ' ενέργεια ν , τοσούτο 
χαλεπώτερος δ κατά δ ι άνοια ν πόλεμος τού διά τών 
πραγμάτων συνισταμένου. Εύκίνητον γάρ τι πρά
γμα δ νους, κα\ πρδς τάς άνομους φαντασίας δυσκά-
δεκτός. 

ΛΟΓΟΣ Ρ \ 

fortaesia bomo aalaio erii aatno, onmia aetiaia 
ease credens, et repente in miaerum aiiimum in-
ailictit boates, et quasi paseerculum devorabutit. 

Evagrii. Cum mundanis daeaiouea per rea ipsas 
magis luciantur, cum luonacbia autem fere par 
rtlioauin diepulalioacs; ntgoliis euim et opcribus 
propter soiiiudioeai soluii snni, Al quanto 263 
cilius est mcnte peccare, quam exlerna acliono» 
taiito est aniiui belluin d>fficilius, qiiam ipaatum 
rcrum. Est enim iijens quiddam qnod facile move-
lur, et ad conirarias iegi pbanlasias effrenaia. 

SERIIO C [al. CLXXXH]. 
Περϊ της μεταΛήψεως τών θείων τοί- Χρίστου 0 /fc participttione divinorum ChrUli mytierhtmm. 

μυστηρίων. 
*Ός αν έσθίη τδν άρτον τούτον, ή πίνη τδ ποτή-

ρ:ον τού Κυρίου άναξίως, ένοχος έσται τού σώμα
τος καλ αίματος τού Κυρίου. Δοχ·.μσζέτω δέ άνθρω
πος έαυτδν, κα\ ούτως έκ τού άρτου έσΟιέτω, κα\ 
έκ τοΰ ποτηρίου πινέτω. Ό γάρ έσθίων καλ πίνων 
άναξίως, κρίμα έαυτφ έαθίει κα\ πίνει, μή διακρί-
νων τδ σώμα τού Κυρίου. 

Άθετήσας τις νόμον Μωσέως, χωρίς οίκτιρμών 
άπλ δυσ\ν ή τρισι μάρτυσιν αποθνήσκει * πόσψ δο-
χείτε χείρονος άξιωθήσεται τιμωρίας ό τδν )(*ίδν τού 
θεού καταπατήσας, καλ τδ αί^α τής διαθήκης κοι-
νδν ήγησάμενος, έν ψ ήγιά^θη, καλ τδ Πνεύμα τής 

/ Cor. ιι. Quicunque panem buctfleril, aul bib«-
ril poculuin Domiui indigne, reus cril corporis cl 
sanguiiiis Doniini; probel autem seipse bomo, ac 
sic de illo pane edal, el de poculo bibat. Qiti enbii 
edit el bibii indignc, judiciuui sibi edil ei bibit, noii 
dijndicaus corpus Domini. 

Si quislegem Mosis rejecisset, sioe misericord a, 
duobus aui tribuaconvictus teslious, moric afficie-
baiar : quaiuo graviore dignus eril supplicio, qui 
Filium Dei couculcarit, r l sangidnem tcaiamenli 
coiumuneia «luxcrit, pcr quciu sil Lp&c sanciittca-
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tus, quiqtie Spiritam grali* conlumelia affecorit! Α χάριτος ένυδρίσας; Οίδαμεν γΑρ τδν είπόντα,«%Κμώ 
Norimus enim e«m qui d i t l l : c Mea e*t vindkia, cgo 
retribmim, dfcit Deiirfitus. > Ac rnrens: c Domiaus 
jadicabil popalam stium : terribile esi iucidere In 
maitus ltel viventls. ι 

8. BanliL Impuruiu appropinqnare tauctis my-
sieriis val ex Vclcri Testamenlo liorrendum essc 
judicium docemur. Qood ai atnptius est hte lemplo, 
perepicvuai e*l magts horrenditm esse, id qnod 
docot aos Apostolus diccns : « Qui edit et bibit in-
digae, judichnn sibi edii ai bibil. ι 

S. Chry*o$t. Tempug coeuwiaionis non festua 
dieset celcbris, ecd conscieittia pura, ei vha crtnii* 
nibue libera. Et qtieniadmoduin aum qni sibi nihil 
male cunscil, deeet quoiidle aeccderc : sic pecca 

έκδίχησις, έγώ Ανταποδώσω, » λέγει Κύριος- χαΛ 
πάλιν, ι Κύριο; κρινεί τδν λαδν αύτου · φοδερδν τδ 
έμπεσείν αίς χείρας Θεού ζώντας. > 

Τδ έν άκαθαραίχ δντα τινά έγγίζειν τοίς άγίοις 
μυστηρίοις χαλ έχ τής Παλαιάς Διαθήκης φοδερδν 
διδασκόμεθα τδ κρίμα. ΕΙ δέ πλέον τού ϋρού ώδε, 
φοβερωτερον δήλον, δ τι παιδεύσει ημάς δ Απόστο
λος είπών · c Ό έσθίων χαλ πίνων Ανάξίως χρ*μα 
έαυτφ έσΟίει χαί πίνει, ι 

Καιρδς χοινωνίας οδχ εορτή χαλ πανήγυρις, Αλλά 
συνειδδς χαθαρδν, χαλ βίος εγκλημάτων άπηλλαγμέ-
νος. Καλ χαθάπσρ τδν ουδέν έαυτφ συνειδδτα φαύ-
λον χαθ' έχάστην δεί προσιέναι τήν ήμέραν, ουιω 

tia pneoccupaiam, nec poouiieniia mulalitin, ne ln ^ τδν έν άμαρτήμασι προχατειλημμένον, χαλ μή με 
τανοούντα , ουδέ έν Ιορτ% προσιέναι Ασφαλές. Ού 
γάρ δή τδ άπαξ τού ένιαυτού απαλλαχτεί τών εγκλη
μάτων ημάς, άναξίως \f. άν άξίως] προσίωμεν 
αύτδ δή [Λ δέ) τούτο μειζόνως καταδικάζει, δτι 
Απαξ προσιόντες, ουδέ τδτε καθαρώς πρισ'ωμεν. 
Αιά τούτο παρακαλώ πάντας υμάς μή Απλώς διά 
τήν της εορτής ανάγκην τών θείων άπτεαθαι μυστη
ρίων, άλλ' είποτε μέλλοιτε τής ά^ίας ταύτης μί· 
θέξεεν προσφοράς, πρδ πολλών ήμερων διακαθαί 
ρειν διά μετανοίας καί ευχής καλ ελεημοσύνης, καλ 
τήςπιρλ τά πνευματικά σχολής, καλ μή πάλιν επι
στρέφε σθαι καΟάπερ κύων έπλ τδν ίδιον έμετον. 

Τδ ^αΟύμως προσιέναι τοίς Οείοις τού. Χριστού 

feslo qutdeni dio lulam ctl acccdere. Nam ui setnct 
ln aniw lioei CHIII dignhaie accudere, non libcral 
tios a peecaiia : ita buc ipeuni magis coiidemnat, 
iiood temei taolcm arcedenies ne lum quidem purc 
id racianHi». Uuamobreia ?oa omaea obaetro, nc 
aiinpliciler proplcr fcsli neccssilalem adealis : aed 
ai quando bujite sauclae parlicipcs oblationts esso 
velilts, imilto ante vos ipaos purgare dcbetia |»cr 
pttiiiieaiiam, precalionciu et eleeiaosynatn, et re-
ruin apiriialiuai sludio, nec rursue rcverii canis 
riui ad propiiuoi vomilum. 

Ad diviaa Ghrisli mysteria ncgligenior atcedera, 
ftupplieiutn intolerabtle raerelur : elsi vel aemcl i» c μ υ σ τηρίοις κολασιν αφόρητων έχει- κάν *π*ξ τοΰ 
aaao hoc qnis audeat, ignis spirilualia plena csl 
ipsa menaa. Et quemadmoduin 264 fouie* nain-
raliier aqua acaiuriunt, eic ei baec meitaa flammani 
quamdaiii imffabilcm fovel. Cave igitur accedii 
cuiu atipala, lignU et foBiio, ue majue effieias inccn-
dium, el aiTirauin qui fil ejue particepa, exiiras. 
Begcin exceplurus cs per communionem ; Rcge au-
tem in aniiuum iniraaie, magna ease dcbei Iran-
quitiiias, uiagna qaiee, alla aumaiaque cogiiaiio-
iiaoi pax. 

Higraturi binc ai roysterioram foerinl parltci|>e8, 
pura cunecieniia, cum cxirentaui ediiari suni spi-
riluai, siipalores babcnt angelos, qni ip*oe pro-
pier id quod sumpserunt, binc deducunt. 

S. Athanasii. Si quis guioailate aul turpiuni & 
coaaenau cogiialionum, quaai luto conlaminalus 
081, si quis odio ct iiijuriaruin recordatioac qua>i 
verligiae affcclne esi, si quis inviilia aitl ira per-
lurbalus esl, si quis snperbia ci arroganlia vicius 
lcaclur, is ad divina el pura haec mysteria acce-
dere nc ausit, prinsqaani pcr poenilenliam ronve-
nieiiieti) cbicrii el ptirgaril scipsum ab onuii caruis 
ci spirilus inquinanicnlo. 

ένιαυτού τούτο τολμ$ τις, πυρδς αύτη γέμει ή τρά
πεζα πνεύματι Κυρίου. Καλ καδάπερ αί πηγα\ φύσει 
ύδατος έναδλύζουσιν, ούτω καλ αύτη φλόγα τινά 
Ιχει ά^ητον. Μή τοίνυν προσέλΟης καλάμην έχων, 
ξύλα καλ χόρτον, ίνα μή πλείονα τήν έμπρησμδν 
έργάση, καλ κατακαύσης τήν μεταλαμδάνουσαν ψυ
χήν. Βασιλέα ύποδέχεσΟαι μέλλεις διά τής κοινω
νίας* βασιλέως δέ επιβαίνοντος τήν ψυχήν, πολλήν 
είναι δεί τήν γαλήνην, πολλήν τήν ήσυχίαν, βαθείαν 
*ών λογισμών την είρήνην. 

Οί μέλλοντες ένΟένδε άπαίρειν, άν τύχωσι τών 
μυστηρίων μετάσχοντες έν καθαρή συνειδήσει, δταν 
άποπνέειν μέλλωσι, δορυφορούντες αυτούς δΓ εκείνο 
τδ ληφθέν, άπάγουσιν ένθένδε άγγελοι. 

Εί τις ύπδ γαστριμαργίας, ή συγκαταθεσεως αισ
χρών λογισμών βεδορό'δρωται, εί τις ύπδ μίσους ]ΐ) 
μνησικακίας έσκότωται, εί τις ύπδ φθόνου ή οργής 
τεΟόλωται, εί τις ύπδ ύπερηφανίας ή αλαζονείας 
κεκράτηται, μή τολμήση προσελδείν τοίς Οείοις καί 
άχραντοις μυστηρίοις , πρλν ή διά προσηκούσης 
μετανοίας άπονιψάμενος χαθαρίση έαυτδν άπδ παν· 
τδς μολυσμού σαρχδς χαλ πνεύματος. 



ADDENDA 

M O N I T U M . 

Eustathiiepistolas, qu® profani orooino rel familiarissunt ar$umenti, omiltere alaluera-
mus; att re maturius perpensa, oe antiquitatis studiosi nobis succenseant, quod tanli 
viri monumenlum litterarium, etiam in familiaribus scriptis ludenlis, resecare ausi fueri-
mus, eas in flne voluminis Eusiathiani addimus, sed Gr©ce tantum. Operosissimara enim 
rem, nostra quidem sententia, io se susciperet, opero pretium forsitaa noa faclurus, qut 
id genus optts Latine vertere aggrederetur. E D I T O R . 

ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡύΤΑΤΟΤ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΓΡΙΟΓ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ. 

S A N C T I S S I M I T I I E S S A L O N I C E N S I U M M E T R O P O L I T J B 

IDOMINII 

EUSTATHII 
EPISTOLiE. 

Α χ*ίλος ένδακών σύγκλειση, χαλ τδ Αγος έσω χαταπέ-
Τψ . , ψη, χσλ τής δ πώρος ού κατσχασμήσεται. Ού μήλα: 

Βδτρυς οίτος· άλλά μενέτω μέν έπλ χώρας τδ χά- ταυτλ Εσπερίδων, Α μύθος θρυλλεί χαλ φυτηκομεΐ 
λυμμα τή χαλάθψ, καλ τέως άπεριέργαστα φυλαττέ- πρδς ίθλον τψ Ήρα[χλει}' άλλ* είκφααις άν αυτών 
σθω τά Ινδον. Έγώ δέ σοι έρώ, χαλ τίνων ούτος δ έχαστον κρδς δίσχον ήλ·ου φαέθοντος, όπηνίκα χαλ 
βδτρυς· δτι ού σταφυλής ^αγών (ούπω γάρ έχείναι χρυσοίς έχείνος ύπερεύθεται νίφεσι· μάλλον δ* άν 
ουδέ περχάζειν έτι μεμελετήχασιν) · άλλά μήλων είπης, τήν 'Ρυδοδάκτυλον έπαφωμένην έναφείναι αύ-
ουτο; βδτρυς. * Αδρός δ βδτρυς. Περσιχά τά μήλα 9 τοίς τδ τού χρώματος £δδεον. Ούτω πή μέν λευχδν 
έσμδς δπώρα; άλληλουχού μένος. 'Λλλά ταύτα μέν παμφαίνουσι, πή δέ πρδς (5όδον πορφυρεον βάπτον-
στέξας δ κλάδος έβοτρυοφδρησέ σοι * τά δέ λοιπά, ται. Άλλά τί μοι πρνς ταύτα £4δου μεμνησθαι, τής 
τή 0οπη βαρυνθέντα, διεξεπεσον τού σμήνους, χαλ χαλού πρδς δσφρηαιν, δέον "Αφροδίτης αύτδ προσρί-
είς χαλδν μονήρες περιεγράφησχν, ού θέλοντα χαλ πτειν ποσ\ν, ίνα μή ποδών ίχώρες κατεπαίρωνται 
αίσέτι συνδείσθαι, ουδέ θλίβειν καλ άντιθλίδεσθαι · κεφαλής; 'Ρέδου μέν γάρ δσ?ραν δκνοίη άντις* 
άλλ' είς άνετον έκδραμδντα, καλ είς μοναδικήν έλευ- συννοούμενος έλχος έχείνο τδ 'Λφροδίσιον· Τουτλ δέ 
θερίαντδν έν αύτοίς σύνδεσμον λύσαντα. Καλά ταύτα τδ έ[).χος] ούτε έχ τραύματος, ούτε τού έχείθεν αί-
τιάντα, χαλ οΤα, κάν δ Μώμος ίδών έπι μύξη, καλ τδ Β ματος · άλλά έξ ηλίου άνωθεν» χαλ σφαίρας εκείνης* 

«Εχ edltiouc Tbcoph. Lucx Prid. Tafel. Lipsiae11838. 
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f συγγενές τδ περιηγμένον τής κεφαλής. Κα\ ήκοι Α Εί δέ του είδους ούτι που εκών έψευσμαι, άλλ' δρας, 
Αν ουτω τδ τής όπώρα; ταύτης καλδν τοις δσφραι-
νομένοις. οίκοθεν οΓκαδε. Τοιούτον τδάμδνχήπ:ι>μα* 
τοιούτο; Έρως έπορχείται τψ δώρψ · κα\ μ ή ποτ: 
φιλούντες "Ερωτες πυρσοΐς τοίς χείλεσιν, ένεμά-
ξαντό τι αυτόθι τής τών χειλέων βαφής. Τι μοι βου-
κολικάς λέγει; κρήνας, α!ς αί ΤΩραι πρδς κάλλος τον 
/ρώτα λούουσι; καλ τήν όπώραν ταύτην έναποπλύ-
[νεσθαι λέγεις] είς ώραΐσμόν; έξδν εκείνο μάλλον 
είπείν, ώς άρα τού κάλλους έπεσταλάχθη τή όπώρα 
ταύτη κατά τήν Όμηρου μου σαν · Ευσζέφατος Κυ-
OkpEW χρίει τό πρόσωπον. Τά μέν ουν μέχρι δεύρο 
τοιαύτης παρ' ήμίν δπώρας ένυμφοκομείτο κύριον, 
ύπ* άμφιλαφιί παστάδι φύλλων Οαλαμευόμενον. Τά 
νύν δέ και ήλίψ δεδοται* καλ εί βούλει, τδ παραπέ
τασμα τού λοιπού περιελών, μάθε, ώςού ψευδόμεθχ. 
Εύρήσεις γάρ αυτός Ερώτων άθυρμα, Χαρίτων μέ
λημα, Κάλλους, δχημα. 

β ' . 

Έμά κα\ ταύτα τά τε μήλα τής Περαέας και δ 
χρυσοειδής κρόκος, καλδν έπί καλώ (απεναντίας τη 
παροιμία) κείμενος. Τί ούν άν {δοις»έν τ$ Μεγάλο· 
πόλει καινότερον; Έν άγροίς μέν τάχ' άν εύπόρως 
τών τοιούτων σχοίη τις · ενταύθα δέ, καλ μάλιστα 
περλ τήν καθ* ημάς ταύτην μοίραν, δτι μάλα πολλή 
σπάνις τούτων έστι. Καινά δέ κα\ άμφω διά τήν 
ώραν. Όπώρα τε γάρ τοιαύτη έν βαΟεί φΟινοπώρφ 
ξενίζει * κα\ άνθος έν μετοπώρς», σπανίζον Αν είη 
θέαμα. 

Γ. 

Ό πάνσοφο; Κομνηνός · ή πανσέδαστος κεφαλή, 
δ χρυσούς, ού μόνον τήν κόμην καί τήν τού προσώπου 
χάριν, άλλά καλ μάλιστα τήν ψυχήν τήν δντως ά£ · 
£ύπαρον κα\ στιλπνήν άρεταις * ού χρυσψ μόνον καλ 
άργύρψ βρίθε ι ν επάξιος, άλλά χαλ πάν έχειν άλλο, 
ει τι κατά κόσμον τιμαλφείται, καλ πολλού Αξιον κρί
νεται * ούκουν κα\ τοιούτοις δεξιωτέος, Α δή τιμών
ται πολλού. Άλλ' ημείς οφείλεται μέν αύτψ πολλών 
δεξιώσεων* ούτω δέ τδτής χειρδς ήμίν ού πέπλησται, 
ώς μηδέ μικροίς τισιν έχειν άφοσιώσεσθαι τδ δεξίω-
μα· Όρας γάρ, δπως είς τοσούτο δραπέτης τά είς 
ημάς ό χρυσές, ώς μηδέ τήν έξ αυτού παρωνυμυυ-
μένην όπώραν αφείναι παρ' ήμίν είναι · άλλ' άντ' 
αυτής έκπεπέμφθαι τή σ} μεγαλυπερόχψ λαμπρό-
τητι σταφυλάς μέν χαλ ταύτας· ού μήν καλ χρυσάς, 
δποία τά έν ύποσχέσει. 4θ)νεραΙ γάρ καλ αύται καλ 
φυγάδες ημών κατά τον επιστατούντα τή σφών κλή-
σει χρυσόν. Ούκουν ήμίν σταφυλα\ αύται χρυααί, εί
δους δέ τίνος έτεροίου · άς ή χύδην ρέουσα γλώσσα 
χουχυύβας καλεί · ταύτδν δέ γλαύκας είπείν · κα\ 
οιμαι διά τδ τού χρώματος δμοιον, καλ (ώς άν είπη 
τις) γλαυχωπόν · ΰπογλαυκίζουαι γάρ καί αύτα\, 
δτε τις αύτάς τδ πρώτον δρέψεται. Καθ άπερ ούν 
έκείναι κι^όάζουσι, και δι* αύτδ αύται μέν επωνυ
μίας πληρούνται γλαυκός, έκείναι δέ διά τδ xipfih* 
τού χρώματος επονομάζονται τψ χρυσψ. Μικρά μέν 
ούν ήμίν ή δόσις · άλλ' εκείνη πάντως ώς έπ\ γέ
νους, ήν έγώ μέν ύπεσχ[όμη]ν, £στερξας δέ αυτός. 

δπως χαλ αύταλ τψ χρυσψ προ έκοψαν εις έχείνας τάς 
επιδόξους· .χαλ τδ έκ φύαεως οΤον άπονιψάμεναι 
χρώμα ή έπικρύψασαι, τψ χρύσοειδεί έπέγραψαν 
έαυτάς * και καθά που τά χολοδάφινα, ούτω δή και 
αύταλ καπνώδεσιν άτμοίς φαρμαχθείσαι τά πρόσωζι, 
χλωρότητι χρυσίου σώζονται, καί πως είσλ καλ αύτη 
χρυσαί. Έοίκασιν ούν, τδ άγεννές έκκλίνουσαι, τ\ 
τής κλήσεως, ές χρώμα τοιούτο μεταδάπτειν έχυ-
τας, ώς άν έχοιεν παρίγειν ούτω τδν βλέποντα χαί 
δοκεϊν ευγενείς· ή τί*κα\ βουλόμεναι μετεχρώσθη-
σαν; Άλλά μήν τούτο καλ πάσα πέπονθε σταφυλή, 
ύποξανΟίζουσχ πως τψ χρώματι, καί καπνφ πυρ
σού μένη πρδς τδ χρυσοιδές * ή χαί άλλως είπείν, 
ώχριώσα κατά χρυσδν ταίς έχ καπνών Ατμιδώσεαι. 

J Και τοΰτο άλλος μέν άν τις εύρε πόρισμα πρδς χρυ
σού σεμνολόγημα, καί είπεν άν, ώς άρα χρυ-ού δο
κεί πάντα έφίεσθαι καθά τίνος έφετού άκρου · εί γε 
καΐ σταφυλαΐ χρυσδς ούκ έχουσαι είναι, άλλον τρό
πον υποκρίνονται τδν χρυαόν. Έγώ δέ είς ψόγον κιλ 
τούτο μεταγράφω τού βιοφθόρου χρυσού, είγε κα\ 
σταφυλή φθίνουσα είς χρυαού χρώμα βάπτει τδ 
πρόσωπον, καθά καλ θρ\ξ άργυρί^ουσα τψ μακρν 
τού χρόνου αίς τοιούτο χρώμα μετέπεσεν. Άλλα 
ταύτα μέν είρήσθω μοι ταύτη, ώς άν ή σεμνή εκείνη 
σταφυλή έχη έγκαλύπτεσθαι, κα\ τούτα γι τής ες 
ήμώνάποκρυδής κερδάνη τδ μή μεγάλα τη χρυ3ί>-
νυμία σεμνύνεσθαι. Αύτη δέ μοι ή τών βοτρύων 
στοιβή, εί καλ μή σωρός ψεύστη; χρυσού κατ* έχεί· 

^ νας τάς χρυσάς σταφυλάς, άλλ* έστιν άλλως άληΟύ. 
ύχέρ έκείνας, άπόθετον καλδν, φθινάδος ώρας άντί-
παλον, μόνιμον άγαθδν, αμβροσίας συρμάδες, γλαυ
κής όπώρας γλυκύ της * κάν τδ πρόσωπον αύτοΤς 
ύδατε βύψης, άποπλυνούνται μέν τδ νόΟον χρώμα 
κα\ πρόσθετον, δι' οδ μάτην σεμνοπροσωπείν τέως 
βούλονται· έκφανοΰνται δί σοι γλαυκώπιδες, κα\ 
έαυτάς ούκέτι ψεύαονται. Άλλος μένουν έπλ στα
φυλής κάλλει δύσερως, καλ τά μικρά πρδς πολύ 
λαών μέγεθος, τάς ράγας ταύτας, καλ πιθάκνας άν 
ώνόμασε γλυκάζοντος γεύματος, χαλ πλήθοντος 
γλεύκους ασκούς, καλ μέλιτος άποθήκας, καλ χαρί
των δεξαμενάς, και δοχεία τρυφής· Άλλ' έγώ τών 
τοιούτων μεθέμενος, σωρό ν τινα καλού, καλ τιθωνον 
ηδονής, καλ τα μείον γλυκύτητας τήν όπώραν ταύτην 

D έρώ · κα\ ήθελον δεδόσΟαι, καθάπερ Όμήρψ τψ σο-
φψ, βοτρυδδν είπείν τάς μελίττας πέτεσθαι, ούτω 
καμολ τούς βότρυας τούτους φάναι μελισσηδδν σ*3ω-

ρείσθαι, ώς Αν έσχον καλ ούτω σεμνύναι τδ δώρον. 
Άλλ' έπελ ού μοι δέ[δοτα*]ι ονομάτων θέσεσιν έγχει-
ρείν, άλλως γούν μεταχειριστέον τδ vor μα, καί 0η-
τέον, ώς άρα σμήνος τι καί οί βότρυες ούτοι, κα\ 
επισωρεύονται κα\ αύτολ, καθά π: ρ αί μέλισσαι, καί 
τιθαιβοισουσιν ημάς άλλο τι μέλι, καλ -χλωρδν κα\ 
γλυκύ · δ vCv μέν είς νεκτάρεον πέπηκται, δύναται 
δέ καλ έκ πηκτού 0υτδν γενό/ενον είς ά μ 6 ρ θ 3 ΐ ' α ς 

^υήναι σταγόνας · ώς έχειν τούτψ τψ λόγψ τδν θή-
6^0εν λυρικδν ποιητήν εύστοχώτατα τής Αήμητρος 
αάρεδρον είπείν τδν τής σταφυλής δοτήρα Λιόνυ-
σον, οία τής όπώρας ταύτης καί είς τροφήν συντε-
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λούσης τήν ούχ ύγρλν, καλ είς πόσ:ν δ* αυνειαφ:- Α φιλίας (δγλρ λύγος υπέρ έμε), άλλ' ευγνώμονος δια

θέσεως, είτουν δουλδφρονος σχέσεως. Αρκεί τω τούτο ρούσης τδ χρήσιμον · Α δή καλ Αμφω άνείται τή 
Αήμητρι, καλ αυτής Ιστιν έργον έξαίρετον. Τούτου 
μοι τού κάλου σμήνους ή γλυκύτης μέν άντικρυς 
μελιτόεσ^α · τδ δέ χέντρον έξήρηται, καλ τούτο 
πλέον Ιχειν τού μελισσδου κηρίου μοι φαίνεται. ΕΙ 
δέ τδ στέγον ενταύθα τδ γλυκύτατον σχήμα ού δοκεί 
σ*μνώς έχειν, ώστε μή έστεγάνωται κατά τάς εξά
γωνους τών μελισσών σήραγγα;, άλλά θεωρητέον, 
ώς έσχημάτισται σεμνότερον άλλως κατά τδ πάν, 
καλ ή τδ σύμπαν έσω σφίγγουσα σφαίρα καλ τήν 
όπώραν ταύτην έπιχοσμεί, καί ούτω γίνεται τουτΛ 
τδ καλδν στεγανώτερον. Κάντεύθεν Ιστι τδ μέν τι 
τών χαθέκσστον σφαιριδίων τούτων άπολαβείν καλ 
φαγεΓν, είτε καλ έναυξήσαντα έκπιεΐν · τδ δέ τι καλ 

τά μέχρι τούτου. Τδ δέ καλ διά χόρτασμα καλ φόρ-
τον σώματος κατατολμήσαι τών οδτω μοι φοβερών, 
ούκ έμόν έστιν· άλλ' εΓ τις όψόδουλος, και είς γα
στέρα μαργαίνων, καλ κινδύνου τδ σπαταλών άλλατ-
τόμενος. ΤΗ πώς άν καλ θα^δείην είσαύθις οδεύει ν, 
δς γε καλ νύν οφείλω μεγάλα σώστρα θεφ τω περι-
σωσαμένφ με; Ή μέν γάρ πρώτη pot εκείνη δδδς 
εί καλ διά τελμάτων έγίνετο, άλλ* είς χιόνα κατέ
χω ννύ μη ν, καλ ού μοι πολύ τδ έν έλπίδι κακδν 
έτύγχανεν απαλή γάρ ή χιών ύπέστρωτο, καλ οία 
έγκαθευδήσαι άν τδν περιπεπτωκότα · και εί μή, 
κατά τήν ποίησιν, ε!ς ύπνον λιαρ^ν, άλλ" ουν είς 
ναρκώδές που πάθος κατενεχθήναι, και κείσθαι γούν 

αφείναι έσνέωτα, μηδέν τι τοϊςλοιποίς λυμηνάμενον. Β άνθρωπον. Τδ δέ έναγχος βαδίσαι, κατά βοθύνων ήν 
Τών δέ τού μέλιτος σχημάτων ούκ ευχερές άπο 
σπάσαι τινά, μή περιθλίψαντα τά λοιπά γωνιάματα. 
Ηλήν άλλά τί μοι σεμνολογείν τδ δώρον; δπερ,' εί 
καί διά τά βήματα καλδν κα\ κόσμιον καλ θαυμά-
σιον, άλλά τρόπον έτερον έν μικροίς τέτακται διά τδ 
τοϊς πολλοίς τιμάσθαι μή πολλού. Άφες, Εύστάθι*, 
σοφιστεύειν μακρά * είπε δέ μόνον εκείνο πανάλη-
0ες, ώς δτι πέπομφα σοι τουτλ τδ δώρο ν, αύτδ δή 
τούτο κα\ μόνον έμφασιν άμυδράν τής άπειροπλη-
θείας τών είς ημάς σου καλών. Ού γάρ είς όσας 
δ:ίσταται 0άγας δ τών βατρύων τούτων έσμδς, άλλά 
πλειστάκις υπέρ αύτάς τών σών αγαθών ημείς άπο-
λαύομεν· άνθ* ών έν τή τών ουρανών βασιλεία κρα-
τήρ σωτήριος σταίη σοι παρά τψ παναγάθψ θεψ. 

Δ'. C 

Κατά ζιρων kv χαιρφ, xath κρημνών, χατά 
κυμάτων, κατά χιόνος βαθεΐας, κατά παγετού 
κακεντρεχείας* και πάντα ταύτα διά φιλίαν, είτις 
δοθά φρονοίη; ού μήν Ιτι καλ διά κοιλίαν, εί μή τις 
παρασιτείσθαι μεμάθηκεν. Ού πολλα\ πρδ ταύτης 
ήμέραι * καλ δ μέν νιφετδς έτυράννει τόν τε αέρα, 
τήν τε γήν · τδν μέν συγκρόπτων, τήν δέ συγχέων. 
καλ τά τής Σκυθικής έρημίας πτερά φαντάζων ήμίν, 
άπερ έκ τής Ηροδότου Μου σης Ιστιν άναλέξααθαι. 
*Ι1σαν ταύτα· καλ δ Ευστάθιος έθρασύνειο τήν ό5δν, 
καλ εί; τδν τού Κομνηνού παρέκυψεν οίκον, χιόνι 
βρύων, καλ τψ χρύει πεπηγώς* βαμβαίνων ύπδ τού 
ψύχους, κα\ (ώς είπείν) ήμίνεκρος. Καλ ήν τούτο, 

βαίνειν, χατά βαράθρων, κατά χαρωνείων, χασμά
των, κατά λάκκων ολέθρου, κατά στόματος Αδου. Τδ 
μέν γάρ πολύ τού παγετού συνεχώς τε είχε, καλ είς 
πάνυ στερέμνιον έσκληρύνετο, καλ ούκ έξεπιπολής 
λείον ήν καλ έξέστιλβεν · ώς είναι πάσαν ανάγκην, 
τούς δυ ττυχείς ήμιόνους διολισθαίνων, ούκ Ιχοντας 
έκτραχύνειν ουδέ διαιρείν δνυξι τδ πατούμενον. Τά 
γάρ σεληναία σφίσιν, είπείν δέ σαφέστερο*, τά δχδ 
πόδα τοίς ζώοις έκπέταλα σιδήρια, δμοιάτινί σιδήοφ 
άντιτυποΰντι, καλ λεία ταύτα λείψ τφ παγετω άντι-
πράττοντα, ούκ είχον 8 τιχαλ 6ράσου σιν· άλλ* ήσαν 
χαθ' έαυτά ούχ έχοντα δράντεσθαι; "Εστιλβε κατά 
τον ύελδν δ παγετός · μικρού δέ υπέρ τδν σίδηρον 
έπεπύκνωιο* Και τφ μέν λείψ είχε τδ όλισθηρδν χαλ 
άπρόσψαυστον, τψ δέ πυχνψ τδ άνύπεεχτον · δθεν 
κα\ νύν μέν άνά πόδας έχώρετ τδ ύποζύγιον, νύν δέ 
καί είς έκάτεραν έταλάντευε τδ πλάγιον, καί μόλις 
είχεν έρεί δε σθαι καλ προβαίνβιν'τοίς εφεξής * καλ 
έφκει νηί πασχοόση τήν τής έχενηίδος έπι βολή ν, 
κα\ μάλλον, Ινθα που τόπος άνώδ^οπος * τοίς δέ χα-
ταφέρουσι παρήγετο εύπετώς, ώς ούδ' άν σφαίρα 
κατά πρανούς. Έξεφόβει δέ τούς ήμιόνους ούχ ήτ
τον καλή του δούπου καινοφωνία. Ού γάρ ήνκόνα-
βος γής, ού τδν είααελ χρόνον πεπείρανται, Αλλ' 
έκάρκαιρε χαινότερον ενταύθα τδ ύποχείμενον * καλ 
τψ τραχυτέρψ τού ψόφου τά ζώα πρδς Ουμδν έτα-
ράττετο, καλ ό επιβάτης έκυμαίνετο.Καλ τοιούτο μέν 
τδ πλεϊον τού παγετού κα\ τδ λείον. "Οτε δέ καλ τήν 

Οέλωμεν είπείν, φιλίας (εύλαβούμαι δέ τδν φιλόσοφον [) άτράχυντον ταύτην παρέλθοιμεν άτραπδν, διεδέχο^ο 
κανόνα δια τδ έν ήμίν άσύμμετρον)' ήν τούτο τοί
νυν, ίν' ασφαλώς είπω, πίστις ύπολήψεως ευχάρι
στου χαλ έν εύχρήστψ κειμένης, καλ ήν ούκ άν τις 
μέμψαιτο. Μετ' εκείνη ν ήμέραι δύο πρδ τής άρτι · 
χαλ τδ πολύ μέν τοΰ νιφετού απήλθε ταχέν. Τοΰ δέ 
λειπομένου τδ μέν πλέον μετά τηχεδόνα είς παγετδν 
πυκνωθέν τψ τριβομένψ τής λεωφόρου σταΟηρώς 
απέμεινε · τδ δέ τι μόνον έπι τής φύσεως, τείχος 
οΤόν τι έκ δεξιών, κα\ τείχος έξ ευωνύμων τοίς πα-
ροδεύουσιν άνεστοίβαστο, άνεμου χοάνοις, δπη τύχη, 
δ'.α£0ιπι*θέν. Καλήν κάντχύθα πάλιν θρασύς δ Ευ
στάθιος, καλ κατετόλμα τού παγετού · καλ είχεν 
αύτίν αύθις ό οίκος τού Κομνηνού Οα^ήσαντα τήν 
δδόν. Δείγμα χαλ τούτο, ούκουν (εύδέ νύν λέγω) 

ημάς πή μέν "Γσθυνοι [α/, βόθυνοι] μέγα τι χαίνον-
τες, ύδατος πλήθοντες, παγετών άπο^ώγας εκατέρω
θεν δσα χαλ δχθας *ροδε6λημένοι, χαλ μέχρι καλ είς 
γαστέρα τούς ήμιόνους βυθίζοντες· πή δέ βοθρε.ύ-
ματα, εις βάθος μέν ούκ άν άξιον λόγου χοιλαινόμενα, 
τής δέ λοιπής διαστάσεως εύπεριγράπτως έχοντα, 
δποία τά τών αγγείων σύ στόμα. Είπες άν τδν παγε
τδν τούτον Ιδώ ν, εύ μάλα συνεσχευάσθαι πρδς άλο
γων ζώων ποδάγραν είς τοαούτο γάρ ήνοίγετο, είς 
δσον άν τις ίππος χαλάσβ τδν Ονυχα. Μηχανή χει
μώνας αύτη ζώοις επίβουλος, μαγγανεία τις ταθείσα 
πρδς θήρατρον · ποδοχάκη ψύχους, εκποδών πειρω-
μένη θέσθαιτά υποζύγια. Ενταύθα ήμίν ή Δη μήτηρ 
ούκέτι μήτηρ ήν, άλλ' είς μητρυιάν μεταπέπτωκεν * 
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ούχέτι ζωογόνος, ούχέτι φυσίζωος · άλλά ζωοφθόρος, Α δή έπιλέγοντες χαλ ημείς, τί τούτο; χαί ύδεριώντι 

στόματι τδ βλεπόμενον παρειχάζοντες, έπιβάλλομεν άλλά φθισίμβροτος. Τοιαύτα χαχά ήν ήμίν έμπο-
δών τή μετά τήν πρώτην δδόν τοιούτω χλύδωνε 
έφορούμεθα , έως τής φίλης έγενόμεθχ γής , 
χαί τής συντρόφου αγοράς, χα\ τών χαπνο00[οών] 
οίκιών, χσΛ τού συνήθους πηλού. Κα\ τδ εντεύθεν 
είχεν ημάς δ λιμήν, χαι σωζόμεθα. Οίμοι τοίνυν τής 
σής αίθρίας' τής άχάπνου εστίας* τών καθαρών αέ
ρων* τών παγετών, είτουν παγίδων, άς ήμίν Ιπηξεν 
ό χειμών. Τί μοι τής πολλής χιόνος; ή τις ύμίν μ·ν 
άπε00ύη τοί; αστικοί;, ήμίν δε τοί; έρ ημάζουσι καλ 
υπέρ τά 'Ριπαία πεπλήθυνται* παρ* οΤς, είπη άν τι;, 
περιξέων τήν ποίητιν, τήν μέν θερμότητα καθάπαξ 
πτερυξαμένην άνω που μένει ν έν Όλύμπω, τήν δέ 
ψυχρότητα [πτεροίσι κατα]πτήν[αι] λευκοί31, χαλυ-

χεϊρας · χαλ τδ πτηνδν διέσπαστο. Καλ ούτε αύτδ 
χατείχομεν, άλλ' είς γαστέρα χατέσπαστό * χαλ ουδέ 
τήν πρδ αυτού γνώστν είχομεν, άλλά χα\ εισέτι ζη
τούμε ν. Καϊ τό τί τοΰτο περιμένει ήμίν, χαλ πυκνά 
έχχαλελται ό έπωδδς τοί; {δουσιν * ήμεΐς δέ τί χαϊ 
ίίρός ταντα ; Ουδέν, άλλ' ή πάντως, δπερ χαλ έααει, 
τδ εύχάριστον χαλ τά τ7)ς ευχής, & χαλ μόνα τών 
ημετέρων άντιδόσιμα πρδς τδ σδν μεγαλόδωρον. Τά 
πτηνά ταύτα τά ολίγα τά Ιξωτά πρδς μέν έχείνην 
τήν τδ πάν έν δρνίσι λογισθείεν άν άτομα * αί δέ τις 
αύτοίς τδ γένος λογίζοιτο, είεν άν άξια χαλ ταύτα 
πολλού, χαθά γε χαλ ό χρυαδς, πρδς δν ευ μάλα τδ 
γένο; τούτο χρώζεται, Χρύσεον δ μύθο; έπλασε γένος 

ψαμένην τοίς έχ χιόνος φαρέεσιν. Ουκ άν τά καθ' Β ανδρών* χαί Ιστιν έν παροιμίαις εκείνο πρδ πάντων 
ημάς ουδέ ό τού θέρους καύσων άπαλλάξη, τού ψύχους 
τδ άχμαίον πυρούμενος * χαλ μόγις μέν που χα\ είς 
φθινόπωρον καταστήσεται δ χειμών* έαρο; δέ δοκώ 
μοι έξ ονόματος καλ μόνου μιμνήσεσθαι. Ούτως ήμίν 
ή χιών σεσώρευται είς δαψίλειαν, ού μόνον (δπερ 
έστί) μένουσα, γινομένη δέ καί πλείον χικόν, Τδ μέν 
γάρ αυτής ήδη τέτηκε, χαλ είς χρυοταλώδη σύστασιν 
«έπηγε, χαλ χααά τά; έχ μαρμάρου λίθου[ς] χατ-
έστρωται, χαλ φυλάσσει τήν γήν ύποζυγίοις άπρόσ-
βατον* τδ δέ τι συντέτηκε μέν ουδέ πω πρδς πλάκα 
μί[αν, χαλ συγ]χέχυται, άλλά διέχει, χαλ είς κρυστα-
λώδσις θρόμβους διέστηχε· τδ δέ λοιπδν ύπερχάθη-
ται, χιών ακραιφνής μίμ[νουσα], δσον χαταδησομένη 

άγόμενον. Πολλφ δή πλέον τψ γένει τούτφ τήν τι μίαν 
ύλην προσάψει τις, τδ τής πτερώσεως λογισάμενος 
χρύσεον- ε! δέ χαλ χρυσχί νεφέλαι χρυσδν χατα-
βρέξαι που λέγονται, χρύσεος άν λέγοιτο χάχεί*ος 
άήρ, θι' οδ τά τοιαύτα πτηνά χρύσεα στέλλονται. 
"Εχουσιν ουν τι διά ταύτα σεμνδν χαλ αυτά* αί δέ 
μή τούτο, άλλά γε διά τδ πρδς δύναμιν ήμέτερον 
ιύγνωμον. 

Ε'. 
'Αγέλην σοι δλην ταύτην στέλλω χολυμβάδα πτη

νών ευγενών. Όρ$ς, δπως μέν πίονα, ώς είπερ μετά 
αφαγήν χαλ άφέψησιν τροφή δαψιλής αύτοίς «αρεβά-
λετο φυσώσα πρδς πιμελήν ; Όπως χαλ λευκή ν, λε-

πρδς τηχιδόνα χαλ έπαυξήσουσα, εί «ου τδ έχ κρυ* ^ λουμένην, ώς δ ποιητής ώχεανοίο λέγει τδν ήλιον, 
στάλου λιθδατρωτον ύπο00εύσεκ. Καί είσι τ[αύτα] ούτω δέ καλ αυτήν οίνοιο ; "Όπως δ' εύπρόσωπον 
χαχά έχϊ χαχοίς, χατά τήν παροίμίαν* ή χαλ άλλως, 
διάδοχα χαχών χαχοΊς, ώς ή τρ[αγψδία φ]η[σί]. 
Φείδού τοίνυν μή μόνον τών υποζυγίων ημών, Αλλά 
χαλ ημών αδτών. Ού γάρ δέον Αν γένοιτο, χαλ ήμά; 
διά γεύσιν τού [ζήν] έκπεσείν εί δέ τδ στόμα πλήσ ι 
χρεών, Ιχομέν σου τάς χειμηλίου; τροφάς, έξ ών 
τήν τρυφήν άποπλήσομεν. Ού γάρ χατά τδ παλαιδν 
μάννα ήμέραις ήμίν δλί[γαις] τά σά μεμέτρηται 
αγαθά* ουδέ περλ τής αύριον μόνης ήμίν αύτδς με
ριμνάς * Αλλ' υπερβαίνεις είς μακρδν ταύτα * χαλ 
έστιν δ γλυκ[ασμδς] δ σδς πολυχρόνιος, χαλ ή μέριμνα 
περλ μαχρών ήμίν τών έσύστερον. —* Αλλ', ώ τού 
θαύματος I !τι μοι [ταύτην] ύπαγορεύοντι τ(ήν] γρα-

χαί χαλήν; Είποις Αν αυτήν δποίά τινι πιριθέτφ 
λευχάζοντί χρώματι τ | πι μελή χεχρώσθαι καθ* δλου 
τού σώματος, ύποφαίνειν δέ τι χαλ της ευγενούς 
μίλτου, υπογραφομένη ν οίον ήρεμα πρδς Ιρευθος 
έπιπολής τψ τού οίνον Ιμβάμματι · ού προχαλυπτο-
μένην ταραπατάσματι πτερών φθονερών, Α τδ κάλ
λος ένδον έναποκρύπτουσιν, άλλ' αποθεμένη ν τδ 
πιριττδν χαλ τδν του πτιρώματος τύπον χάτω βχ-
λούσαν, δς ήρε πρλν είς ύψος αυτήν * χαί ούτως οίον 
Απαυτομολούσαν είς τράπεζαν, χαλ τδν δαιτυμόνα 
τώ σχήματι χολαχιύουσαν. Καλαλ μέν αί στροοθίδες 
Αχανθίδες αύται * είσλ δ' δμως άντλ αγαθών άγαθί-
δες. Τί γάρ μοι τούτων τών σκιών πρδς ήλιον εύερ-

φήν, έπεψέκασας άλλο τούτο καλόν* χαλ ό πολλάς μοι D γισιών; τί μοι τών ψαμμίων πρδς τους προβλήτας; 
βρέξας πετεινών πτερωτών σάρκας δ δή γέγραπται, 
έπέσταξας καλ άρτι δρνιν ταύτην άνθόχυμον, διακο-
λυμβώσαν οίον έν νέκταρι, χαλδν άλλόχοτον, τερΑ-
στιον γλύκασμα* ήν ούκ οίδα. Καλ φώ νύν μοι πρώ-
τως είς τε δψιν έλθούσαν, χαλ πεσούσαν είς τράπε
ζαν. Ταύτην θιαψηλαφών, τά μέν έσημαινόμην, τά 
δ* έξεπεπλήγμην χαλ έδόχουν μετά χείρας Ιχειν αί
νιγμα, καλ δρνιν ταύτην δρ$ν χαλ ούχ δρνιν, "Οσον 
μέν γάρ είς δέρμα έξήνθει, χαι είς δστά πτερύγων 
έσχληρύνετο χα\ «οδών, τήν δρνιν ύπέφαινε* τοίς δέ 
λοιποίς άνόστεος ήν χαλ ουδέν δρνιθος. Περιχύψαντι 
δέ χαλ είς τά έντδς, πολλήν είχε τήν σύγχυσιν καί 
τήν κατεργασία* άξόμβλητον. Αμυγδάλων γάρ δί
χα, τδ λοιπδν Απαν εΐχεν άδιευκρίνητον. Β>χνά γάρ 

τί δέ τών ΙΙυγμαίων πρδς τούς Γίγαντας; "Ίνα γάρ 
«άλλα σου παρ», τά δέ τής ημέρας έρώ, έπλησάς 
μοι τδν οίκίσκον άγριμαίων θηρίων, άλλων Αλλοις 
έπισωρευομένων, χαλ πάντων εύ διατιθεμένων την 
τράπεζαν, δσα τε τήν χέρσον άεί περιβδσχεται, καί 
δαα περ\ τήν έξ υγρών θήραν τά πλείστα πονεί. —. 
'Αλλ' δτε χαλ επανέλθω τή μνήμη πρδς τήν χαινήν 
σκευωρίαν έχείνου τού έναγχός που περιτεθέντος 
δαιτρεύματος, Αλλ' ενταύθα τό τε πράγμα μοι μέγα, 
χαλ ό λόγος ούχ ευχερώς έχει περιμετρείν έαυτδν τ$ 
χάριτι. Ούχ άχαρι δ' ουν ίσως αύτδ χαλ περιηγήσα-
σθαί μοι, χαθ' δσον οίον τε * ώς άν είη χαλ τούτο 
τής νύν πανηγύρεως τής είς χοιλίαν επεισόδιο ν, 1) 
χαλ παράρτυμα · ούχ ώστε σι χαλ μαθείν άγνοούντα 
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xb «ραγμα, δ δτ| τέλος οίδα «ερεηγήσεω;, Αλλ' ίν* Α & *U νο»ν άναβή σοι, τότ* Αν θαβ<Βοΰν?ως τΑ *ρδ· 
βλήμα τήν τοιαύτην ύπαινίττεσθαι τροφήν Αποφή-
ναιο. "Οποίον δέ τινα δ σδς κωμικδς άναπλάττει τδν 

έμαυτδν δοκιμάσω, ιϊτί «ου έχω πρδς λεχτιχήν Ιτς 
έπιστήμην εύφυώς. Στα ίτ ι νον φύραμα, είς βάθος 
μέν χοιλανθέν, σίς αφαΐραν δέ γνρωθέν, καλήν 
έφθήν δρνιν έθαλάμενεν εϊσω. Καλ Ιδεί τή*/ τοιαύτην 
σφαίράν άνακαλυφθήναι ΐτ[αρ'] αυτού τού επιθέμα
τος, δπεριήκτ© είς ήμιαφαίριον, χαλ τήν δρνιν (χα
λδν τι χρήμα) έχχύψασαν βψσν τοίς των δρώντων ή 
τρωγόντων διμααιν ή στόμασιν έμπεσ-ϊν πίονα 
μέν Ιδείν, τρυφερά ν δέ θιγεΤν, ταχεράν δε φαγείν. 
Τδ δέ φύραμα χα\ είς χδτραν ώπτήθη τφ C*̂ p* Έ * 
αντφ γάρ άνεψήθη, χαλ είς πινσχίσχον έπλάσθη. 
'Επ' αυτού γάρ παρετέθη · ώς εΐναι τδ παράθεμα 
χάτβ% όμον χρήματα ταντα' χύτραν, πιναχίσχον, 
άρτον, «ροσόψημα. Έστεγανούτο μέν γάρ τδ περι-

αύτοίς ταλάροις τδν τυρδν χατβσθίοντα, οδτωδέ χαλ 
δ ταύτη προσπεσών αυτή χύτρα, αύτψ πιναχίσχφ, 
αυτή τραπέζη τδν δρνιν χατέσπαχεν. Εί δέ χαλ τοίς 
βητοριχοίς άδύτοις Ιγχειται μέθοδος, τά γελοία τών 
νοημάτων αίς τδ σπουδαίον μετάγουσα, ή χα\ τά 
σχυθρωπά πρδς τδ Ιλαρώτερον, έχω τής δρνιθος 
ταύτης άπονάμενος πρδς υπόδειγμα θατέρου μέρους 
τού θεωρήματος. Ααίτα γάρ Άγαμεμνόνειον οίαθα 
μέν δ τί ποτά βούλεται λέγειν δ τού Σοφίλον, προσ· 
αρμόσευς δέ τήν παροιμία» χαλ ταύτη τή δρνιθε. 
Χρνσόβεμιγ γάρ οί τών δψων δαίδαλοι ταύτην χα* 
λοδσι χα7δα· χα\ πάντως οίδας τήν Χρυσόθεμιν 

έχον, χαλ οίον είς χύτραν ήν δστραχοόμενον. "Εσω Β Αγαμέμνονος. Ούτω τδ πράγμα σεμνδν χαλ ε!ς 
γούν αυτού πυρί ψ, χαθώ; τις Ιφη, μαλαχψ προσ-
ομίλησαν χατπργάσθη τδ ζώον πρδς έψησιν, πλήν 
δσον ούχ έακυθρώπαζε τδ Αγγ^ς πρδς πύρ μελανθίν 
άλλ* έγέλα χαπυρδν, χαλ τούτο γε τήν χύτραν έψεύ-
δετο. ΤΗν δέ χαλ ώς είς πέναχα δποχείμενον. Έπ* 
αυτού γούν ή δρνις είς βρώσιν παρέχειτο* τδδ* έντδς 
χαι κοίλον τού περιέχοντος είς Αρτον Απαλδν έμα-
λάττετο, ζωμφ δυσωπούμενον ζέοντι. Τδ δέ λοιπδν 
έντδς δρνις ήν, δψων, ών άν είπη τις, ήδιστον. Καλ 
δπερ άρτοκ τοίς Αλλοις αί ψίχας, τούτ* έκείνψ τψ 
ύποχρίνομένω τδν άρτον ή έντδς πυχαζομένη δρνις 
ετύγχανε, χαλ πρδ γεύσεως τήν δσφρησιν γοητιύου-
σα · ήδύ μάλα [πν]είουσα, χαλ χατ' έχείνα τών 
ζώω*, δπόσα τή εύοδμία της άποφαράς τήν αύτοίς 
έπιβάλλουσαν Οήραν ανύουσιν, ούτω δή χαλ αύτη 
δσφρήσει θηρωμένη τούς έντυγχάνοντας. Όσφρηαά-
μενος, είπες Αν, Αρχείν σοι τδ χαλόν * ούτω χαλδν 
ώζε τούρνίθιον. Γευσάμενος ούχ Αν Αχέστης, μέχρις 
άν χαλ ές αύτδν τή χειρλ τδν πυθμένα χατέδυς · ού
τω πολύ τδ έπαγωγδν είχεν δ πολυσύνθετος έχείνος 
χυμό;. Τδ δέ χαί πάλιν ήν είς άλλων τροφήν έξαρ-
χούν. Ήσαν γάρ έχεί τά τ' έντδς τά τε θύραζε χαλ 
βρώσιμα χαλ χαλά. Καί ή μέν ί στορ ία μνήμΐ) 
τών πολλών περινήγνυσι τράπεζας εκείνος, Ας [οί] 
ΑμφΙ τδν 'Αγχίσου Αίνε ίον λιμω κακώς έχοντας κατά 
χρησμδν έθοινήσαντο * τά δ* ήσαν άρτον χαλ μόνον, 
χαλ σεμνδν πλέον ουδέν. Ενταύθα δέ τδ πράγμα 
τεράστιον. "Εστι γ>ρ αυτήν τψ λογίσασθα: καλ ώς 
έπ\ τράπεζαν, χαλ μήν χαί ώς χύτραν καλ πίνακα ' 
καλ ενός τις δψου τούτου γευσά μένος, λέγοιτ* άν 
ταύτα πάντα καταθοι/ήσασθαι. "Εστι γάρ χαλ, ώς 
ούτως είπείν, πανδαισία τδ πράγμα· χαι θέονΙστ\ν 
δμού είδος Ιν εδέσματος τούτο περιτεθήναι, χα! 
πάντ' εδθύς περικείσθαι τά πρδς τδ καίριον τρόφι
μα* χαλ ακολούθως Ιν τούτο φαγείν, χαλ πάντα τά 
τοιαύτα φαγείν* ώς είναι χαλ πλάσασθαί τι εντεύθεν 
αίνιγμα, γλαφυρδν μέν είπείν, συμδαλέσθαι δέ 
δυαχερές. Φέρε γάρ, εί τις Ιροιτό σε * τί ποτε άν 
είη ταύτδν χαλ Ιν άριθμφ, π ίνα ξ χαλ χύτρα χαλ δψον 
χαλ άρτος χα\ τράπεζα; καί που καλ είς ίαμβείον 
αύτδ τοιούτον ευρύ"Ομως συνθήσει * 

τράπεζα, χίταξ, ψωμός, δψοτ καϊ χύτρα· 
ούχ άν δυσχερώς άναπεμπάσης τδ πράγμα ; Έπάν 

δνομα. Καλ τούτο μέν τοιούτο, ίνα μή περλ τδ έφε-
τδν επιπλέον Ιχω λιχνεύεσθαι. Έγώ δέ άμα τα 
πρδς τδ έξ αρχής έπάνειμι, χαλ τήν έπιστολήν συν
τελώ, ίνα μή σοι πλείω γράφων παρενοχλώ. Βραχύ-
τατόν σοι τούτο μεγάλων δώρων Αντίδομα. Καλ τούτο 
Αλλος μέν άν ώκνησεν ίσως τόλμησα! - έγώ δέ (είτε 
θάμβους αύτδ θείη τις είτε χαλ αγροικίας άπαιδα-
γωγήτου Ινδειξιν) χαλ τεθάββηχα χαλ πεποίηχα* έφ9 

ιρ εί μή διαχεθείης τε χαλ γελάσειας, άλλ' ουν τέως 
ουδέ δυσχερανείς. Τδ γάρ χαλ Ιπικερτομήσαι ούτε 
σδν ποιήσαι, ούτ* έμδν ύπονοήβα'.. 

Τώ αύτψ. Μέχρι τίνος έγώ &ά τάς σάς καλάνδας, 
ρ αύθέντη Κομνηνέ, έπ* έμαυτδν Ασκήαω τηλικούτους 

εχθρούς ; Ιως τίνος τούς βριαρούς Γηγενείς, τούς 
χαταράτους μύα; πελωρίους έκθρέψω κατ* έμαυτοΰ ; 
είς οδς μή καλ Σμινθέω; δεήσει τινδς, δς εκποδών 
μοι ποιήσεται τδ κακόν ; Ούκ άν πολεμίοις τοιούτοις 
πολιορκείσθαι δυναίμην,ούχ άν Ιχοιμι *αι είσέτι θη-
ριομαχείν! Τοιούτο κακόν μοι πιριεστοίχισε χάρχα-
ρον· τοσούτο στίφος θηρίου, χαλ τούτων άπροσμα-
χήτων. Ού μόνον ή γή, καθά που λόγος έχει παθείν 
τδν ίστορούμενον Κρίνιδα, άλλά καλ τείχος χαλ στέγη 
καλ πάς ό οικίσκος έξείρψέ μοι ούχ ήττον, ή τούς 
βατράχους πάλαι τοίς Αίγυπτίοις ή χατ' αυτούς. 
Τοιαύτην πληγήν τούς μύας τούτους έγώ δυστυχώ · 
οίπερ ού μόνον έχδαπανώσι τά τού ζήν επιτήδεια, 
άλλά χαλ άπ* αυτού τού ύπνου μοι παρατρώγουσιν. 

D Ουδέ γάρ ουδέ ύφ' ήμερα τδ πολέμιον επιτίθεται, 
άλλά μοι καλ αύτολ νυκτερινδς φδδος είσιν. Ουδέ 
ύπδ ήλίψ μοι προσδάλλουσι λαμβάνειν, δτ3 τις είχεν 

' άν αυτούς έχσοβεϊν· άλλά νυχτδς έπιφύονται, ώς 
άν λανθάνειν πάντοθεν έχοιεν διά τε τδ τού περιέ
χοντος άφώτιστον χαλ τδ τού σφών χρώματος νύκτε-
ρον. Διογένης μέν ούν ευτυχώς Ιχειν έδόκει, μύας 
δρών (κακδν τιθασσδν) τήν τράπεζαν ύποτρέχοντας. 
Έψκει γάρ παρασίτους τινάς όράν ύπ' αύτψ οία 
τρυφώντι λιχνευομένους, καλ άγειρομένους, χαλ τής 
ευδαιμονίας συναπολαύοντας. Καλ τσισύτοις σΰνδσι-
πνος τά της πενίας παρεμυθείτο δεινά. Ήμίν δέ* ούκ 
Ι π ι τοιαύτα πάσχειν, ουδέ τούτων εγγύς. Ουδέ γάρ 
οί χαθ' ημών μύες ούτοι παράσιτοι · κατάσιτοι μέν 
ούν, είπερ ήν ήμίν όνοματοθετείν. Κατακτούνται 
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εί δ* οδν, άλλ' ημείς Α λίχνσν, διά τε τδ δυσχερές τής καταπηδήσεως. "Εστι 

εκείνων μάλλον παράσιτοι, τοίς αυτών λειψάνοις 
παρατρεφόμενοι. Ούκ Ιστι κατ' αυτών μηχανή. Τά 
τών παγίδων είς χενδν διαχάσκει, κα\ τέλεον άπρα-
κτεί. Ό έκ ξύλου τοξότης Σμινθεύς είς μάτην εν
τείνεται * καλ δλως είς χενδν ήμίν αί κατ' αυτών 
πάσαι σκάζουσι μηχαναί. Καλ Ιστιν ώς δντω; άμή* 
χανον τδ χαχδν, εκείνο μβ χαλ μόνον περιμυΟούμε-
vos, δτι μοι τδν οίκίακον έν μονίμψ ίστασθαι οίωνί-
ζονται. Εί γάρ χαμνούαης οίχίας, ώς λύγος, έκφεύ-
γουσιν, έατηξομένη πάντως προαμένουσιν. Ούδεν δέ 
παρέλκον, χαί τι τών βαδιουργημάτων αύτοίς τψ 
λόγψ περτδηλώσαί μοι. 'Αγγείον οίνοδόχον · Ανωθεν 
πόθεν ήμίν Απηώρηται παττά).ου τινδς, έςδτου μήνες 
αυχνοί · χαλ δ τής άπαιωρήσεως αχοίνο; άδρδς, χαί 
δ σο; Αν είς μικρού δακτύλου διαστάσεις παχύνοιτο. 
Είς τούτο έκ μετεώρου μύς χαλάσας έαυτον (ώ; άν 
είδείη εκείνο; 6 καταιδάτης, δ νυκτιλόχο;), χαλ 
νύχτα μίαν 'έπιφυλάττων τψ πλάγματι, ούχ ίσχεν 
είς τέλος άποφυγείν. Ό γάρ τοι τών οδόντων τριγμδς 
έξέχρσυσέ με τού ύπνου, καλ αφυπνίζω ν έξήγείρε. 
Καλ ήν μοι λύχνο; έν μι$«αίν χεροίν, χαί λύγος έν 
θατέρα. Κα\ δ κάκιστος έδραπέτευε, τραπείς μέν 
εί; φυγή ν, τρέμει ν δέ ώσπερ άφε\ς τδ άγγείον * έπλ 
πολύ γάρ έχείνο μετεφέρετο κραδαινόμενον. Καλ 
τούτο μέν πρδ τρίτης. Άλλά τήν χθες ήνυσται τδ 
άθλον τψ καρτεροδό[ν]τη. Κα\ κατελθών βαθειας 
νυκτδς, καλ λαθών, κα\ έντραγών τδ σχοινίον δ κάρ-
χαρος τρώκτης, τδ άγγος κατέββιψε. Καί αύτδ μέν 

γάρ ού κατευστοχείν μέν ούκ είχεν ευχερώς τού σκο
πού, ά/λά τά μέν πολλά δεξιού δ;χην κέλητος περιέ-
δα;νε τήν τών βοτρύων χρεμάθραν · Ιστι δ' δτε χα> 
χάτω που άπωλίσθαινε. Καλ τούτο οί έχείθεν δούποι 
νυκτδς ήμίν ύπισήμαινον.' Κάτεισι τοίνυν έν μιά 
που * χαλ τού υπερκειμένου καλάμου προσεπιβάς, 
χαλλαβόμενοςμηρίνθου μιάς, ύφ' ής δύο τινές ύπαν-
είχοντο βότρυες, άνάγειν ήθελε τούτους δψού, δποι 
ποτέ ήΟελεν. Έπελ δέ τεράστιον ήν τδ τολμώμενον, 
χαλ οίον ΰπερδαίνειν χείρα μυδς (δώσεις γάρ μοι, 
χαλ χείρα προσπλάσαι τψ ούτω παλαμναίψ χαλ δρα-
στηρίψ, χαλ τολμήσαι χαλ δξυλάβην είπείν αύτδ χαλ 
χειρίσοφον), βρίθει τε χάτω τδ Αρπαγέν, χαλ τά βο-
τρύδια (ούτω γάρ έκ βοτρύων χατασχεθέν πρότερον 

^ δ θάπανος τδ ζευχτήριον ύπεκόρισεν) έκπίπτουσι 
τών τού Αρπαγος ονύχων · χαί πως χατά χρείττω 
τύχη ν πίπτουσιν ούκ είς γήν, άλλά π*ρ·.6άντα τδ 
ύποχείμενον ξύλον έκρέμαντο. Κτύπος έπλ τούτοις, 
καλ νυκτεγερσία πάλιν. Καλ ημείς αύθις ώς έν νυ
κτδς φυλακή τού προτέρου λύχνου χαλ τού λύγου γε
νόμενοι, τδν μέν άρπαγα ούχ έξεύρομεν (φχετο γάρ 
μύ;, χανών είς μάτην,, ποδών κτύπψ τήν φυγή ν 
ύπεμφαίνων ήμίν), τδ δέ άρπαγμα είδομεν δπως τε 
Ανωθεν χατέσπαστο, χαλ οίας έν έκαστη τών £αγών 
είχε τάς άμυχάς, έτι κα\ κραδαινόμενον. — Τοιαύτα 
ήμίν έπιχατε^άγησαν τά χαχά, δεινά φαγείν, άλ
λεσθαι δεξιά, πολυδόρα, παμφάγα, φυγής χαλ μίσους 
Αξια. Ούχέτι γούν οίοι τοιούτοις άντέχειν έσμέν, μή 

άπηχρείωσεν · ημάς δέ τού ύπνου έχπατάξας ψχετο ς χαλ λάθωσι χαταφαγόντες ημάς. Καλ ταΐς μέν στα* 
μεταβαίνων, χαλ ύ ποτ ρ Ολων, ώς οία χαίρων, χαλ 
παιάνα μέλπων, Ιφ' οΓς έπαιξε καθ' ημών, άλλο μέν 
ουδέν άπονάμενος τοΰ μακρού πολέμου καλ τού τών 
οδόντων καμάτου, αύτδ δέ, ώ; έοικέ, τούθ', δτι περ 
ημών χατωρχήαατο. Καλ τούτο μέν τοιούτο. Έχείνο 
δέ μή χαλ τοίς περιδόξοις έντάττειν άχούσμασιν 
Ιχοι τις. Κάλαμος, ώς είς όργυίας μήχο; τοίς άκροι; 
διεστηκώς * Ιτι δέ χα\ ξύλον έξ ακοντίου θρωσθεν, 
ίσοδιάστατον τψ χαλάμψ τοίχου τινδς παρ' ήμίν 
έξάπτοντος πλάγια · δ μέν κάλαμος υπερκείμενος * 
τδ δ* αύ ξύλον ύποχείμενον τψ καλά μ ψ βραχύ τι 
χατά τινα χαθέτου ίσότητα. Τούτων άπγ4ώρηντό μοι 
χατά ζυγάς κείμενοι βότρυες, ού μεγάλοι μεν, αν
τίπαλοι δέ χρόνου τροπαί; * ούτε εύρωτιφν είδότες, 

φυλαίς ούτως έπιδεδούλεύκασιν οί εχθροί * τοίς δέ γε 
μεσπ&οις τοσούτο έπέθεντο, ώς μηχέτι παρεσθίειν 
αυτών, άλλ* άρα μένους άπάγειν δλα χατά τους άχθο-
φορείν δεξιούς, χαλ χαθεχάστας ημέρας οδτω τδν 
άριθμδν αύτοίς χαθυφίεσθαι. Τοίς δέ χυδωνίοις μή-
λοις έμφωλεύουσιν οί κάκιστοι, πρδς καταδύσεις 
αυτά σπηλαιώδεις κοιλαίνοντες. "Εχε τοίνυν δι* 
ανάγκην πρδ ώρας τά σά. Καί μοι τών καλανδων 
προαπόλαυε * χαλ κακών ημάς τοιούτων άπάλλαξον-
καλ χήρας τάς ούτω πολυδόρους, τάς γαμψωνύχους, 
τάς μικρού δείν κατά τήν παροιμίαν άναρπαξάν-
δροας, άπάμυνον. Αεδοίκαμεν ούν, μήποτε τού πο
θούμενου στερέντες, ήμίν αύτοίς οί παρ' ήμίν ούτοι 
παμφάγοι θήρες έπιδουλεύσωσιν. Έπε ι σι δέ μοι 

χαλ πρδς πλαδασμδν δέκα\ σήψιν αντίμαχοι, μέχρι καλ D θαββείν άλλως, ώς άρα τ% χνίσση τεκμαιρόμενοι 
είς έαρ παραγγέλλειν μοι νομιζόμενοι * ούς ή δημο
τική λεκτική κρνσταΛίηνς άποχαλεί - τάχα μέν 
διά τδ έν χρύει τά πολλά τούτους τρυγάσθαι, τυχδν δέ 
χαλ διά τδ καθαρείως Ιχειν τού φαινομένου χατά 
χρυστάλου τινά ομοιότητα. Τούτοις έπι6ουλεύ?ας 
είς τις, ούχ οίδ* δπως όρμητίας, ή κα>. καταπακτής, 
χαλ άνωθεν καταπηδών είς αυτούς, τά μέν πρώτα 
πιρι^ών, τάς κρείττους τών βαγών άπελέγετο, τάς 
μέν δλας άποτρώγων, τών δέ καί άπεκμυζών άπιν 
τδ νόστιμο ν, τάς δέ καλ άλλως ταίς τών όδίντων θή-
ξεσιν άχρειών. Καλ ταύτα μέν τά πρώτα. Τά δ' εν
τεύθεν τδ πονηρδν εκείνο θηρίον ούκέτι κατά βάγας 
δείν διέγνω τού καλού άποδρέπεσθαι, άλλ' δλον άτ-.ε-
νεγχάμενον οίχεσθαι τδν χαρπδν, διά τε τδ φύσει 

κατ' ίχνος φιλουμέναις όπώραις έφέψονται, χαλ αφί-
ξονται παρά σέ * χαλ μάθοις άν τηνικαύτα Ιργοις 
αύτοίς, οία τά τής μάχης ήμίν * ού πρδς γερανούς, 
ώς άν ημών αύτδς καταπαίξειας· άλλά στρατδν γη
γενή, oS περιγενέσθαι μέγα έργον, καλ οίον ιστορία 
δοθήναι, κα\ λόγοις συγγραφέων σεμνύνεσθαι, εί «ι 
προσεκτέον τψ πάλαι λόγψ, δς περ\ τήν Χρύσαν. 
Τρωΐχδν δέ ήν δτε αύτη πολίχνιον ίδρύσθαι ξόανον 
λέγει, κα\ σμίνθον Ιχειν τοίς ποσλν ίκ.χείμενον. 
Έστι δέ άρα δ μέν Σμινθεύς είς νύν μεταλαμβόμε-
νος κατά γλώτταν έγχώριον · δ δέ γε πα τών έπ' αύ
τδν 'Από)λων σεμνός, δτι τοιούτο θηρίον ί νίκη σε. 
Καλ. ούκ έπαισχύνεται τήν νίκη ν, άλλά καλ χαίρε* 
Σμινθεύς εντεύθεν καλούμενος. 
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Ζ'. Λ της χάριτος, είτε μήν άντιχάριτος* ημείς δέ οί 
3$ αύτφ. ΤΑς νυν χαΑάτδας παγηγυρίζουσι πάν

τα;, οίς τΑ Τωμαίων πρεσβεύεται, καλ των είς 
χαρμονήν συντελουσών ήμερων ταίς μεγίσταις έγ-
κρίνουσι · χαλ οδχ έσδ' δς αύτάς ούχ Αγει γλυκείαν 
έορτήν, εί μή βούλεται χα\ αύτδς" ήδυσμά τι χαρά· 
κείσθαι τή πανηγύρει, χαλ τή των εορταστών ίλα-
ρότητι παραρτύειν τδν γέλωτα · αύτδς μέν σεμνυ-
νδμενος χαλ αυνάγων είς σκυθρωπότητα τάς όφρύς, 
τοίς δέ θεωμένοις χαθά που χαλ τοίς "Ελλησι θερ-
σίτης ποτέ πλατύν ύπανοίγων τδν χαγχασμδν, ώς 
έν θιάσω μέσψ χορευόντων χαρμόσυνα, έπίχλαυατον 
φδων αύτδς, ώς ανεόρταστος, ώς ανέραστος τού κα
λού, ώς Ανττκρυς άχαρίτωτος, πέτρας (είπη τις άν) 

λόγου, εί μή τψ δντι θεραπευτικοί, θεράποντες δέ 
δμως, τάχα δέ χαλ δτρηρολ τήν τιμίαν σε κεφαλήν 
χαλ τού παντδς άξίαν τψ παρ' ήμίν τιμίψ δεξιωσό-
μεθα λόγψ, συνθέντες τούτον έσω πίπτοντα τοΰ 
καιρού • ούκουν κατά τδν σοφιστήν, δν δ λόγος Ανω 
σοι παρεστήσστο. "Ην γάρ εκείνο; έδάδισεν , αύτδς 
τεμών, έτριψε μόνος. Οί δ' άλλοι δοκώ μοι Αν τήν 
τοιαύτην δκνήσωσιν ατραπό ν • ού γάρ Ισται σφίσι 
χατ' ίχνος βαίνειν τού βήτορος. Γράφομεν δέ κατ* 
Ιφοδον Αλλην, δι* ής τά της ώρας ούκ έχφράσομεν, 
αλλά φράσομεν, τοίς εαυτών τήν ήμέραν σεμνύνον-
τις, χαί τψ περλ χαΛατδώγ λόγφ έξοσιούμενοι τήν 
χατ* εκείνα; πανήγυριν. "Εσται δέ σοι χάντεύθέν 

ά[γ]ελάστου χατά τήν παροιμίαν απόκομμα. "Αγουσι Β ?Ρ»χύ προσωφέλημα · χάν εί χαλ μηδέν άλλο, 
μέν οδν τάς χαΑάνδας έν λόγψ πανηγύρεως άπαν
τες · άγουσι δέ Αλλα Αλλοι, ώς έκαστος οίδεν Ιχειν 
ή τού βούλεσθαι, ή τού δύνασθαι. Καλ όποίόν τι χαλ 
ήλίχον ταίς χαΛάγδαις χατά τών άλλων ήμερων τδ 
έχνίχημα, 6 Σύρος έχει παραστήσαί σοι σοφιστής, $ 
τήν χλήσιν έπέπνευσεν δ πυρίπνους εγχώριος Αίβα-
νο;, δ τής τών Σύρων γης ύπερτέλλων, χαλ χάτω 
που κείσθαι αυτήν έν κοίλψ άφείς. Άλλά τί oot πε
ρίπλεκε ιν δοχώ περιφράζων τδν βήτορα, χαλ σοφι-
στιχώς τήν τού ονόματος παρωνυμία ν μεταχειριζό-
μενος ; χαλ πώς παρασύρω τδν Ανδρα τψ Αιδάνψ τψ 
δρει, χαλ ούχ εξάγω της λόχμης, χαί σοι παριστώ 
τδν δεινδν σοφιστήν τδν Αιδάνιον ; Φράζει γούν έχεί
νος, εύ μάλα χατά τέχνην περιηγούμενος, δπόσα 

Αλλ' δτι *ερ, ά πολλοίς έδαφίοις βίδλων χατέσπαρ-
ται, ημείς Αποτεμόμενοι, χαθάπερ Αδρά τινα δράγ-
ματα, ώς είς εύρείαν πανδεχή καλού παντδς αύλακα, 
τήν σήν φιλολόγον ψυχήν φέροντες έντιθέαμεν; 
θέρος σοι τούτο σχεδιάζοντες εύδαιμον έν μέση 
χειμώνος ώρα* δ σύ τάχ' άν χαλ είς χρυσοΰν θέρος 
έγγράψας είκάσειας- ούχ δτι τοιούτο, άλλ* δτι περ 
ούτω σοι ταλαντεύεται τά ημέτερα, χαλ τιμάται 
πολλού. Λέγομεν οδν Ινθεν έλόντες, [ώς] ούχ είς 
Ινα τινά χαιρδν τό τής ηαλάτδης άγαθδν στενο-
χωρούμενον περιγράφεται* συνεπιμιρίζεται δέ τοίς 
δώδεκα μεγάλοις τμήσα σι τού ένιαυτού, Α κινούμε
νος ήλιος χαλ παρελαύνων τδ τού ζωδιακού λοξού 
κύκλου δωδέκατημόριον έχαστον τέμνει * χαλ τδν 

» χολών τελούνται περλ αυτά;, τούς κρότους, τούς ^ ένιαυτού στέφανον ούτω «εριάγων , γράφει τδν χύ-
ύμνους, τούς παιάνας, τΑ δώρα, τάλλα τής ήμέ 
ρας ΑγαΟΑ, Α στάμα Αιδανίου τεχνικώς διαμασ^ 
αησάμενον έλέανέ τε χαλ τροφήν ένέθετο τοίς προ-
τελουμένοις Ιτι χαλ βρεφοκόμουμένοις οίον τά είς 
βητοριχήν. "Εν δή τι τών της ημέρας ταύτης καλών 
χαλ τδ δωρείσθαι χαλ άλλήλοις τι συντελείν, ού τούς 
αυτούς τοίς αύτοίς (συνάλλαγμα γάρ τούτο τοιούτον 
ούχ ευγενές, φρενδς χερδαλέας τέχνασμα * κέρδους 
άγεννούς εμπόρευμα, ψυχής ού φιλικά φρονούσης έμ-
πόλημα), άλλ* άλλους άλλοις * χαλ πάντας άλλήλοις, 
Αλλον άλλο τι χαρίζεσθαι* ώς Ιστι μέν οδ τήν χάριν 
άνακαμπτειν, χαλ πρδς τήν χατάρξασαν στρέφεσθαι* 
Ιστι δ' δτε χαλ εύθυωρούσαν προβαίνειν χατ' ευθείαν 

χλον δλοτελή* χαλ δσαι νεομηνίαι ύπαναχύχτουσιν, 
Αρχάς ένδιδούσαι τού χρονικώς τρέχε ι ν ταίς εφε
ξής, τοσαύται καλ χαλάτδαι συνεκπίπτουσιν, έκα
στου τών μηνών προεξάρχουσα!. Καλ τάχα είς πο
λυωνυμία ν τδ τών λέξεων χρήμα συνάγεται * χαλ 
Ιστι ταύτδν είς πράγματος φύσιν, χαΛάγδας τε χαλ 
γονμηγίας ή Ιερομηνίας είπείν* ώσπερ δή που χαλ 
έτιαντόν και §τος, ήδη δέ χα\ χρόνον, ώς ή χάτω 
χειμένη χαλ ταπεινά φθεγγομένη διάλεχτος άν ύπο-
φθέγξηται. Ούχ ύποπέπτωκε δέ τοιαύτη λέξιςάρχή, 
ούδ' Ιστι πρωτόθετο;* άλλ' έχ τού χαΑεΤν, οΐά τίνος 
ApXVt **** μ^ ν αρχεγόνου παράγεται. Καλ 
Ιστι μέν αληθώς Αατίνων εγχώριος ή φωνή, χαλ 

μετάδοσιν , ούκουν άντίδοσιν * χαλ προββέειν τάς D έξω που τής Ελλήνων αυλής θυραυλεί. Καί είδείεν 
χάριτος, πή μέν άνά χόχλον, χαλ (ώς είπείν) άψοβ-
βόους, πή δ' (θύ πως τδν βούν εύθύββουν προδάλ-
λεσθαι. Τήν γάρ παροιμιαχήν ανάγκην διαγραπτέον 
ενταύθα, Αός τι χαϊ Λάβε τι, λέγουσαν, Έξοστρα-
χιστέα γάρ αύτη, πολιτείας ύγιαινούσης τδ Ανεμ-
πόρευτον χοινωνιχδν αναιρούσα, χαλ τήν φιλίαν έξ 
άνθρωπου βάλλουσα. Ημείς ούν άπέχομεν ήδη 
μυρία τών σών αγαθών , Α χαταντλείς ημών όση-
μέραι* δεί δέ καί ημάς χατά τάς έν συμβόλων γρα-
φαίς ύμνουμένας χάριτος τών σών έπιστρόφου; 
γενέσθαι χαρίτων, ού δίδοντας, άλλά μεγάλων πρού-
παρξάντων άντιδ.δόντας μικρά* χαλ χείρας χερσλν 
έμβαλείν, καλ καλού τούτου κύκλου χορείας Χαρίτων 
χατάρξασθαι. Καλ δή γίνεται τούτο πρδς δύναμιν. 
"Αλλοι μέν ούν Αλλως αφοσιούσθωσαν τω καιρψ τά 

P A T R O L . G R . C X X X V J . 

Αν ακριβώς εκείνοι τδ βήμα, δ τί ποτε βούλεται· 
Φέρεται δ' δμως λόγος, ώς άρα τό χαΑεΊν δνομα 
τάς χαΛάγδας παρήγαγε ν. Ό γάρ τοι — είτε χαλ 
ΑατΊνος, είτε χαλ * Ρωμαίος, βούλει λέγειν —ιερεύς 
έν αύταίς περιχαΛών τδν δχλον κηρύγματι, τάς τε 
γότνας τού μηνδς, πηνίχα χρή Αγειν, έξεβόα, χαλ 
τά; είδους δέ προανέχραζε. Τίνες δέ αύταί είσι, 
βουλομένψ Ιστιν άχούσαι* τέως δ' αναμένε ι ν χρεών· 
"Ηγοντο μέν ούν πάσαι χαΛάνδαι διά τιμής, χαλ 
Λρα\ ήσαν ήμέραι, δτε χαλ νεομηνίαι* χαλ τδ της 
Αρχής ούτω θείον άνέφαινον. "Εδοξέ # «ως τάς 
Ίαννουαρίους χαΛάνδας προέχει ν τών άλλων, χαλ 
τδ τών λοιπών πρεσβείον έξιδιώσασθαι,. χαλ Απο-
χρύψαι τάς Αλλάς τψ θαύματι * ώς χαλ σεσιγήσθαι 
τάς λοίπάς, καλ μηδ' δνομα γούν χαΛάνδης έν 
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Αλλψ μηνλ φέρασδαΐ' τάχα μέν οδν, ούχ έξαρχούν- Α φερέσθω. Προσεκτέον δέ μάλλον τψ Χαιρωνεϊ. Tpit-
των τών πολλών, οδτω συχνάς τάς έν δώροις φιλο* 
φροσυνας ποιείαθαι, Ας ή τών ήμερων άπαιτεϊν οίοε 
λαμπρότης * τάχα δέ χαλ, δτι τδ τάς έορτάς άλλας 
έχ 1 άλλοις έπιτελεϊν συνεχώς ούχ έξω σκώμματος 
Ιπιπτεν. ΤΗν γΑρ αργίας τδ πράγμα τεχμήριον, 
χαΛ τδ της πανηγύρεως άλλεπάλληλον άναπτώσεως 
έχρίνετο σύμβολον. Σημείον δέ* χαλ γάρ τις χωμφ-
δείται πόλις ένίστορίαις, δτι «λείους τών εργασί
μων ήγε τάς έορτάς. Όπως δ* Αν έχη τδ πράγμα, 
συνείχε πάσαν τήν τών χαλαΫδώτ τιμιότητα δ 7αν-
rανάριος είς έαυτδν μήν, πλεΟνιχτήσας τούς άλλους, 
χαλ τδ χοινδν Ιξιδιωσάμενος. Ό μέν έχ Χαιρώνειας 
φιλόσοφος έξιστόρηκεν, ώς δτιέδοξε 'Ρωμαίοις πάλαι 
ποτέ χαλ, νέου έτους Αρχήν τδν μήνα τούτον προ·* 

βων γΑρ (εΓπερ τις Αλλος) 'Ρωμαίχής Ιστορίας δ 
Ανήρ, χαί Ανθρωπιχώτερον φδέγγεται, χαέ γτ,θεν 
λαλεί* χαλ έχ τών Μ ρ1 ήμίν λαμβάνων πιστού ται 
τΑ χαθ' ημάς. Τδν "Iarror γΑρ έχείνον , ούπερ 
αύτδν μεμνήσδαι προεξεθέμεθα, οίδασι χαλ Αλλο! 
λόγοι Έλληνικολ, χα\ δρηνούσιν οί πάλαι τδν Ανδρα, 
χαλ τών Άβοριγίνων (Αατίνων δέ ού μιχρά τις 
αύτη Απόμοιρα) χανΑρξαι φασί. Αοιάζουσι δέ αύτφ 
χαλ τδ πρόσωπον, χαλ τφ ένλ χαλ φυσιχψ χαλ δεύ
τερον «ροσπλΑττουσι πρόσδετον, διπρόσωπο* αύτδν 
Αναπλάττοντες * άνδρωποι αυτονομίας ποιητικής 
βαθύν χρατήρα συστησάμενο», χαλ πολύν μυθιχής 
Αδείας Αχρατον σπάσαντες, χαλ ώσπερ τφ ψεύδει 
μεδύοντες * ώς εντεύθεν αυτούς ούχ Απλά τΑ χατά ' » * Γ Α Γ Γ " - · " I ρ · » ' " * Α * — — — « -

τιθεσθαι χαλ [*ρο] τιμ&αθαι τ[ών] Αλλ [ων} μην [ών] ° τδν ένα χαλ μονοφυη φαντάζεαθαι Ανθρωπον, Αλλ1 

ύπαρέχεινα, δτι αυτός τε δ μ|ήν ούτος] ήν δτε έν-
έστη, χαλ οί μέν ούχ εδ παρ* αύτοίς μοναρχούντες 
ττύ χρατείν παρελύθησαν, ή δέ τών βελτίστων υπά
των Αρχή εντεύθεν Αρχήν έχληρώσατο. Προσεπιτί-
θησι.δέ *8 ί^ορίφ χαί τινα 'Ρωμαίοις τήν κλήσιν 
μέν Ίατψοτ, τΑ δέ πρδς γεωργίαν καί τάλλα, 
δσα πόλιν τε οίδε συνιστών χαλ βίον πολιτιχδν συγ-
χροτείν, ΑΛρα χαρίεντα , δς χαλ τούνομα έγχατα-
τίθεται τφ μηνλ, δχοίά τινι, χενηρίφ σεμνψ* είπών, 
είναι τδν 7eKro*cipiar 'larrov έπώνυμον. Σεμνύ-
νει δέ χαλ Αλλως τδν χαιρδν τούτον έχείνος, δτι περ 
έχ τών νοτίων αύτδς ήμίν έπανάγει τδν ήλιον, χαλ 
τής μακράς αποδημίας στήσας έπαναχάμπειν ποιεί, 

ή φιλοτιμείσθαι πλείω τής φύσεως μόρια, πενίαν 
οίμαι κάτοψη φ ιζομέ νους αυτής* ή συντιθέναι προσ
φύσεις, & μή πέφυκε γίνεσθαι. Ούτω τους Τππο-
χε ντούρους 6 παλαιδς "Ελλην έξ άλλοφυών σωμά
των συνήγετα* ούτω τδν Κέχροπα δφεως όλχφ ουν» 
ανέπλεξεν ούτω τούς Μολιονίδας έπανεδίπλασεν. 
Εντεύθεν δ πολύχειρ Έχατόγχειρ, ή πολυχέφαλος 
"Γέρα, "Αργός δ μυριόμματος. Προσανεδίπλασαν 
δέ διφυή χαλ Ίάννφ τά πρόσωπα, φαίεν Αν οί τδ 
τοΰ μύθου νοσούν θεραπευοντες, διά τδ τούς τρό
πους οδχ Απλούν είναι τδν Ίαννον, άλλά χατά τδν 
Πρωτέα πολύτροπον. Ό μέν οδν Ίαννσυάριος εν
τεύθεν πόθεν ίσχει τήν έπωνυμίαν αί δέ περλ αύτδν 

χαί πως τδ Ιαρ ήμίν δπανοίγει · χαλ μικρδν δσον β χαλάτδαι, χαλ δαα σεμνά τελούνται περλ αύτας, 
-αύξων τδ φώς χαλ χρονίζειν Τωμαίων προσεξευρήματα χαλ αυτά · έν αίς Αλλί Αναπεταννύμενος χαλ ύπαύξ 

δπέρ γής τδν ζωογόνον φωσφόρον ποιών, άρχΑς 
τινας ήδη γονίμους ένδίδωσι τ$ γή, χαλ ήρεμα πρδς 
γ*νάς ανοίγει, θύρα τις ώσπερ γινόμενος έκείνψ 
πρδς γένεειν. Τδ δ1 εντεύθεν δ Συ ροφοί νιξ Πορφύ-
ριος άλληλουχεί μοι τδν λόγον, καλ ώς έχ τίνος βαλ-
βίδος — τής θύρας ταύτης διεχδραμών, Αλλον τρό
πον 'αύτδς θυροχοπεί τδν Ίαττουάριον. Καλ στρέ* 
φι σθαι μέν ούχ Ανέχεται χάτω, χα\ τόπους τρίβε ιν 
Ιστοριών* τδ δέ τών νοημάτων τούτων βρίθος άπο-
σεισάμενος, Χαλ (ώς οίεται) πτερυξάμενος ύπερνέ-
φελος "Ικαρος προσπελάζει τή άπλανεί. Κάκείθεν 
βούλεται μεν τι λαλείν, ούκ Ι χει δέ τδν άχούοντα • 
«ύχ δτι πολύ χαλ ού σύμμετρου άκοή τδ μεσιτεύον 

Αλλα 
τε έτελούντο Αξια λόγου, χαλ δπέρ υγείας εύχα\ 
τοίς κρείττοσιν άνετείνοντο. Έξήν δέ χαλ δούλοις, 
δεσπόταις συνεορτάζει*, χαλ άλών τε xoivwvccv 
αύτοίς χαλ δή κα\ τής ελευθερίου στολής. Οράς τί 
μοι ταύτα ; 'Ος Αν Ιχ-βς μαθείν, δτι χαλ τά νύν έφ* 
ημών τελούμενα τοιούτου τινδς έξέχονται λόγον. 
Τάλλα τε γάρ ού μακράν εκείνων πίπτουσι, χαλ 
ανμμετέχειν Ιστιν ήμίν άλλήλοις τών παρ* έχο> 
στοκ, καί χοινωνίαν φιλιχήν συνιστών, ή φράζειν 
έν τψ «αρόντι · φιλοτιμία τις άκαιρος χαλ επιστο
λών νόμοις αντίθετος. "Οτι δέ καλ τόττας χαλ αέ· 
δονς ύποτυπώσαντες ούχ εντελώς ώς έν υπογραφή 
τινι προεθέμεθα, δποθετέον χαί χρώμα τψ ύπο-

του διαστήματος* άλλ* δτι τερατώδης δ λόγος, χαλ β γραμμφ, χαλ τήν είκόνα τού λόγου συντελεστεον 
«!ος είς ψυχήν εύ λογιζόμενη ν μή παρεισδύεσθαι, 
Αλλ' άξιος είναι τψ πεπτωκότι άνωθεν έωσφόρψ συγ-
χαταφέρεσθαίκ. Καταβάσεις γάρ τινας έξ ουρανού 
αποθεμένος καλ αναβάσεις αύθις ψυχών, χαί τι νο-
μίσας συμπράττειν ενταύθα χαλ τήν τού Αστρου 

•δέσιν, δ παραμείβων δ ήλιος τδν *larrovapior έχ-
-μέτρεί, είτουν ύπ* αυτού έχει μετρούμενος* εντεύ
θεν χαλ τδν μήνα παρονομάζει Ίαττούατ μέν 
-Τωμαίοις είπών χαλείσθαι τήν θύρατ * έχείθεν δέ 
πψ καιρφ τούτψ τήν χλήσιν τερατευόμενος διεχπε-
•αείν, Ας είναί τινα θνράίοτ αύτδν άνόδφ τοιφδε 
ναλ χαθδδφ διαχονούμενον, αίς χαλ θύρα τίς που 
#ονεξαχούεται. Οορφύριος μέν οδν χαιρετώ, πτε-
φυσσόμενος Αμετρα * χαλ τδ πτερδν λύαας Άρπυία 

οοι. Ό μήν χαθάπερ δλδτης είς τρία παρά 'Ρω-
μαίοις διηρείτο τά τμήματα* τών δέ τμημάτων τδ 
μέν κατάρχον τήν κλήσιν είχε τών χαλατδώτ * 
διέχουσαι δέ μετ* αυτήν ήμέραι τινές ώρισμέναι 
ταίς τόνταις έπέδαλον έδει δ* αύθις μετά τάς πίτ
τας διασχείν ημέρας τοσάσδε, χαλ τάς είδους έπι-
στη ναι. Καλ ούτως άεί χατά τάς έξης δ επιών μί.ν 
τά ίσα Ιπασχε διαιρέματα * χαλ είχε πως χαταρ-
χούσας μέν τάς χαλάτδας* μετ' ολίγον δε τάς roV-
rac, «αρηχουμένας έχ τής νεότητος τοΰ χατά αελή-
νην φωτδς έτι προσαυξανόμενου χαλ είς έπίδοσιν 
ή κοντός* χαλ μετ' αύτάς τάς είδους, έν α*ς ήδη τδ 
•ίχείον είδος, είτουν κάλλος δ σεληνιαχδς άπελάμβανα 
δίσχος. Καί πάλαι μεν ούτω τοιαύτην είχον ττιν αη-
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μασίαν- χαλ σδτ»; Αλλήλων διεστέλλοντο ταυτλ τά Α μ*τά δέ Χρό τεσσάρων, καλ έξης ομοίως, Αχρις 
Ανάματα. Νυν δ' άλλά τά τής κοινής έκε6τη ς συνθήκης 
ειαρεσπονδήθη * χαί ή τών σχεδικών νοημάτων τύ
ραννος ανάγκη τήν πάλαιαν χρήσιν βιαααμένη πε-
ρινεμεί, είδους τε χαί νόννας κα\ τάς απλώς ημέ
ρας .άγουσα είς ταύτδν. Κα\ έπαθον ταύτδν οί γραμ
ματικοί άρτι, δ καί οί πεσόντες δπδ πολιορκίαν 
•πολυετή. Έχείνοί τα γάρ iv στενό) χομιδή χαθεί ρι
γμένοι, Ιστιν ού πχεσθέντες ένδεια, ουδέ τών άψαύ-
στων άνειμένη γλώσση σωμάτων άπέσχοντο, λιμού 
χάνταύθα δαιταλουργουντος αδτοίς * χαί αύτολ τψ 
λαβυρίνθφ τών σχεδικών ελιγμών έναπειλημμένοι, 
χαλ λέξεων εύπόρως ούχ έχοντες, άλλ' ώς είπείν 
λιμώττοντες, αΤς περίεργδτερον χρήσονται, χαλ τών 
τοιούτων κατεξανέστησαν, χαλ χορεύσαντες οίονάδια-

Αν δδφ μετρουντες χαλ κατιόντες, ώς Αν εΓπη τις, 
άνω, ή χαλ τδν άριθμδν σϋντιθέντες χατά άνάλυσιν, 
Ανέβησαν είς τήν χρό μιάς εΙδών, χαλ άπ' αυτής 
μετανέβησαν εις αύτάς τάς είδους* μεθ' Ας τή αυτή 
ΐιάλιν έφόδψ χρό τόσων χαΛανδών ήρ·θμουν, οΤον 
χρδ Μεχα τάχα Ίαννουαρίων χαΛανδών, κα\ 
έξης χρό εννέα Των αυτών χαΛανδών · καλ ομοίως 
τάς μετ* αύτάς, Ιως άνέλθοιεν είς αυτήν τήν χρό 
μιάς Ίαννουαρίων χαΛανδών, ΕΓη β* Αν αύτη ή 
τού Δεκεμβρίου έσχατη· ήτις τδν «αροιχδμενον 
δλον Δεκέμβριον μήνα συγκλείσασα, τήν τής έξης 
νεομηνίας ύπανοίγει θυραν τψ έρχομένφ, xal τάς 
προχηρυσσομένας Ίαννουαρίας χαΛάνδας είσήγεν, 
ήτοι τήν νουμηνίαν αδτήν. ΚαΛάνδσς γάρ καί 

φόρως αύτάς συνείλον είς Ιν. Ταύτα αοι χαλ *ερλ Β νουμηνίαν άδελφονοείν, φθάσαντες είπομεν, Γσως 
τούτων. — Έπελ δέ (δ χαλ γένοιτο, Χριστέ βασιλεΰ), 
χαλ ζωής μακράς έπι μετρούμενης σοι άνύοιτο έπί 
μήχιστον) πρδς Αλλαις βίβλοις σοφών χαλ τοιαύταί 
τίνες είς χείρας πεσούνταί σοι, έν αΤς εύρήσεις προ-
γεγραμμένον, ώς άρα τάδε τι κατεπράχΟη πρδ τόσων 
χαΛανδών Ίαννουαρίων τυχδν, ή δτι *ρδ τόσων 
Ιουλίων (ΰποθετέον νόννων ή εΙδών) δ δείνα τά 
καλ τά διεπράξατο· χαλ έστιν έλπλς, έπιστήσαί σοι 
τοίς τοιούτοι* ποσοϊς πρδς έχείνοις τοίς τών συγ
γραφών τόποις γενόμενον * είδέναι σε θέλω, δτι 
καινότερα τοίς τοιούτοις χαλ ακριβής άπαρίθμησις 
έκεγχάθηται * άναμνήσω δέ σε χαλ, πρ*>ς Ακριβή 
ομοιότητα τινα «ροεκθέμενος. Οίδας παρά τοίς'Ατ-

ρψν χαλ περλ τδ χαΧεΤν ούτω λεγομένας, ώς χαλ 
προέχχειται. Πλουτάρχφ μέντοι Αλλο τι αρέσκει. 
Βούλεται γάρ έχείνος, ήν Αν εΓπη τις νεομηνΙαν9 

ούτω χαλείσθαι συγγενώς τω χατά σελήνην μέτρου-
μένφ μηνί.Έχείνη τε γάρ ύποχλέπτει τδ ήλιακδν 
φώς, χαλ ύφέλχεται λάθρα πρδς έαυτήν, ήλίψ συν· 
οδεύιασα. Καλ "Ρωμαίοι δέ έπλ τοιούτων πράξεων 
χατά τήν σφών διάλεχτον τδ χΛάμ τίθεσθαι βού
λονται, άφ' ούπερ αύτδς χαλ τάς χαΛάνδας χαλεί
σθαι νομοθετεί καιρόν, χαθ* δν Λανθάνει σελήνη, 
φώς ήλιαχδν έπισπωμένη πρδς έαυτήν. Αέγεται δε 
χαλ αίτία της ξενιζούσης ταύτης καλ εύθυπορούσης 
Αναμετρήσεως. "Οτι δέ μοι ού πάνυ τι ήρεσκεν, 

τικοίς μέχρι xal ές τά είχοσιν τού χατά αελήνην β ούχ έξεγραψάμην σοι ταύτην. — Τούτο σοι παρ* 
μηνδς τήν χατ' άριθμδν πορείαν εύτάχτως χατ ' ' 
ευθείαν β αίνου σαν φυσιχήν, μετά δέ αυτά άνά πόδας 
χωρούσαν, χα\ οΤονάναχωχεύουσαν, ή χαλ χατά τούς 
δπισθονόμους βόας τήν έπλ τά έμπροσθεν άπα να ι-
νομένην εύοδον πρέοδον. Μετά μέντοι τάς είκοσι ν 
έννάτην ήκηκόεις εκεί φθίνοντος · είτα δή μετ* 
αυτήν, φθίνοντος όγδόην μηνός9 καλ έπ' αύτ*, 
τοιαύτην έβδόμην χαλ έκάστην όμοίαν έχομένην 
αυτής * xal τούθ* ούτως, έως χαλ είς τήν νουμηνίαν 
ήλθες αυτήν, άνά πόδας τή αναριθμήσει χωρών. 
Καλ έξέπληττε μέν σε τδ άλλόχοτον έχείνης τής 
Αριθμήσεως · έπέγραφες δέ τδ πράγμα νόμψ συνη-
θείας Αττική;. "Ηκουες δέ χαλ αίτίαν ίσως ούχ 
άμουσον, ώς άρα τδ τοιούτο άρίθμημα, μέχρι τινδς 
χατ* εύθυωρίαν δραμδν, χαλ έπλ τά χατόπιν χο>ρή-
σαν, τήν τών πλανήτων δπαινίττεται χίνησιν, πη 

• μέν τδ εαυτών φερομένων, πή δέ χατ* Αλλο κινή
σεως είδος» είτουν άντλ περιφοράς συμπεριφερόμε
νων τή άπλανεί. Ούτω δή κάν ταίς τοιαύτα ις τών 
παλαιών βίβλων γραφαίς 10ος 'Ρωμαίοις άρεσαν, τδ 
τού αριθμού παρεισήγαγεν Ιναλλον. Τήν γάρ τοι 
τού μηνδς αυτήν δευτέραν καλ τρίτην, χάλ εί τις 
Αλλη τάς νόννας μεσολαβεί, ούτω προίφερον χρό 
τεσσάρων τυχδν νόννης, είτα χρό τριών. Καλ 
ούτω πως έως χαλ είς αυτήν ήλθον τήν χρό μιάς 
νόννων · χάντεύθεν είσέβαινον χαλ είς τήν νόννην 
αυτήν. Είτα μεταβάντες εύτάχτως, χαλ ώ; έξ απαρ
χής προϊόντες άλλης, χρό §ξ εΙδών, άν οδτω τύχη, 
Ιλεγον · τήν δ' ευθύς μετ* αυτήν χρό χένιε ειδών 

ημών χαΛάνδαις πρέπον δώρον, ούτοι άπόβλητον, 
ουδέ μήν δJάδωρον (έχθροίς γάρ ή παροιμία τήν 
τοιαύτην λέξιν έπέββιψεν)· έριχυδές δέ. Άλεξάνθρφ 
μέν τψ Πριάμου δοτίον είπείν έφιλοτιμείτο γάρ 
δ άνήρ εύ μάλα τοίς δώρο ι; τής φύσεως * χαλ δτι 
περ εύ είχεν αυτών, ούχ ήγνόει. Ημείς δέ οβπω 
θαββούμεν είπείν, έφ* οΤς λελαλήκαμεν, έως κα\ τήν 
σήν ίεράν κεφαλήν έπινεύσασαν μάθοιμεν. 

η 
Μικρού έκπεπάταγμιι, αύθέντη Κομνηνέ · χαλ 

χαθά τις εμβρόντητος, ούτω κα\ αύτδς διάκε ι μα u 
*Αλλά τίς δ πάταγος ; τίς δέ ή βροντή, δι' ών Ιγώ 
τού χατά φύσιν Ιχειν έκτέτραμμαι; Ό τοΰ καλλί
στου Αούχα δνειδισμδ;, δν άκουσας έγώ (έπόμνυμι 

1 τήν σήν ίεράν κεφαλήν) αχανής ευθύς έμεινα · χαλ 
ούτε λαλείν εΤχον, χα\ δ νους δέ μοι πολλούς κύ
κλους έστρεφε λογισμών. Έρώτησον αύτδν εκείνον 
τδν Δούκαν, τδ έμλν θαύμα, τδν τής φύσεως γνώ
μονα, εί μή ούτω με διατεθειμένον κατε[κπεπά-
τα]χεν. Ό μέν γάρ περί τινά που στενωπδν έμπε-
ριτυχών μοι, καλ δεξιώτατα σχη ματ ίσας τδν λόγον, 
ώνείδισεν, δτι έλθών Ιξωθεν ούπω εΤδ*ν έμέ άχρι 
τή; άρτι, άλλά καλ νύν έκ τού παρατυχόντος. 'Εγώ 
δέ ούκέτι ζζν έπλ τούτοις ήθελον* ουδέν γάρ πάν
τως, άλλ' ή ού χρηστότητα ύπολήψεως έπ' έμολ 
εύσχημόνως δ λόγος ήνίττετο. ΟΤος μέν ούν ωχρός 
Ιβαψεν άν μου τότε τδ πρόσωπον, ή καλ τυχδν δπως 
Ισχον τού έρυθριάσαι, είδείη άν δ τηνιχαύτά μοι 
ένιδών. "Α δέ έγώ -σύνοιδα έμαυτψ, τοιαύτα ήν. 
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"Εβλεπον ύπδδρα, τήν δψιν βίψας ίΐς γήν. Καλ Α τητα, δφ* ής χαλ ξίφος οίδε χαταγαγεϊν έμβριθέ· 
λαλήσαι μέν ούχ είχον, ώς οία χαταβροντηθεις τή 
φωνή (ήν γΑρ ή μέμψις ουδέ Ιξω λόγου) · Αλλ' 
έμεινα .μηδέν είπών, ώς δήθεν ουδέν αχηκοώς, 
Έπελ <δέ χαλ είς δεύτερον ένήχθη μοι ή βροντή, 
ενταύθα έπί πλέον παθών τήν ψυχήν (συνήθειν γΑρ 
έμαυτψ, εί χαλ μή έχ προθέσεως, Αλλ' δμως Ισω 
κείμενος μέμψεως), έλάλησα τι ολίγον χα\ ουδέ 
ψευδές έχείνο. Τδ δ* εντεύθεν ουδέν τι έχανον είπείν. 
Άλλά καρδιώξας, καλ έμαυτού καταγνούς, οία πά
σχω διά τδ έμολ άρέσκον — ώς μέν έγώ κρίνω, 
απλούν ούτω καλ ού π* ρ ί νου ν · ώς δέ τά πράγματα 
διαδείκνυσι, β$θυμον καλ δυστράπελον — ένεδς ή ν, 
ουδέν είς άπολογίαν λαλών, άλλά τήν γε ψυχήν τε-
ταραγμένος, κα\ τήν φωνήν έπεσχημένος διά τδν 

στατα, χαλ τδν τοξότην ήχρίδωσε, χαί τδν αίχμοφό-
ρον ού ψεύδεται * λαμπρδς τδ χάλλος, χαλ οίον άν 
άγαλματίση χαλλιτεχνία φύσεως, άπασχολήσασα 
έαυτήν είς έργον, χαλ τού τελείου χατευστοχήσασα* 
στρογγυλός τήν γλώσσαν * γλυχύς είπείν * χαλ τφ 
χάλλει τών νοημάτων τήν έν φων$ καλλιέπεια ν 
πλούτων συνεκτρέχουααν. Ταύτα δή χαλ τά Αλλα τά 
πολλά συναγαγών, έχθου τώ Δούκα, έφ' οΤς αύτδν 
Αελ έκθειάζων, ούκ άν άρτι τδ πρδς αύτδν σέβας 
θείην έν ούδενί. Προσεπίθες·, εί βούλει, τψ λόγφ, καλ 
δτι μή πάνυ τι βαδιστιχδς δ Ευστάθιος, δτι μηδέ 
στρατιωτικός· χαλ δτι Απαξ χαλ δίς που περιδαλών, 
αναβάλλεται τά συχνά εφεξής, μή χαλ φορτικός 
χριθείη, μόχθων έπλ θυρών έχτριβαίς * χαλ ατέργει 

ένδον τάραχον. Είπες άν ίδών τηνικαύτα τδν Όμη- ^ μέν τδ φιλούν, χαλ σέβεται τδ ευεργετούν· τάς δέ 
ριχδν ζάχοτόν ΧΒ χαλ άφρονα καθορ$ν· Βραχύ δέ 
τι διαγαγών, χαλ μόλις έμαυτδν συναγαγών, χαλ 
συντάξας είς προσκύνησιν, καλ τδ δέον άφοσιωσά-
μενος, είχόμην τής εφεξής δδού, μένων έπί σχήμα
τος, έως ήλθον είς τδν φίλον ηγούμενο ν · ένθα καλ 
έκλαλήσας τδ πράγμα, έσχον μέν κουφότερον. Ούπω 
δέ διαγεγένημαι * ουδέ μήν άναπαύσομαι τού τάρα
χου, πρινή τήν άπδ τού συμπαθέστατου Δούκα σχοίην 
γαλήνην, καλ συγγνωμονηθείην, έφ' οίς — άλλά πώς 
Αν Ασφαλώς είπω; — ούχ εύ πεποίηχα. Σύ δέ μοι, 
ώ χαλ τήν ψυχήν Αριστε χαλ τΑ είς τέχνην λόγου 
σοφώτατε, κατάπραξαι καλ τήν συμπάθειαν ταύτην* 
άνοιξόν σου τού λόγου τδν θηααυρδν, καί τι καί 

συχνάς έντυχίας εύλαβείται ώς τά πολλά. Μβταχεί-
ρισαί μοι τδν λόγον Ιτι βητοριχώτερον χαλ ώς έπι 
στοχαστικής τίνος υποθέσεως, έπελ χαλ ημών δ μεμ-
ψάμενος περιφρόνησιν χατεστόχασται, χαλ ούχ έξ 
άναντιββήτωνώρμηται. Κεφαλαίωσαι τεχνικώς παρά 
σαυτψ τδν τής βουλήσεως τύπον, ώς ούχ Αν τού ευ
γνώμονος Ευσταθίου βουλησομένου τήν ύπονηθεΐσαν 
αίτίασιν * είτα καί μετάθες ημάς έχ ταύτης της αί
τιας, χαλ χρώσον αυτήν είς τδ χρηστότερον. "Εχεις γάρ 
μυρίας τάς λαδάς τής επιχειρήσεως. "Εστι σοι χαλ τδ 
πιθανδν τής απολογίας έχ τού μή άντιστ^εφοντος. £ί 
γάρ χα\ δ περιφρονών ού προσκυνεϊν οΐδεν, άλλ* οδχ 
ήδη χαλ ό τήν προσκύνησιν είσάπαξ που μή άφοσιω-

αύτού .δχπάνησον δι' ημάς* Ινδός τοίς λόγοις προβ- Q σάμενος είη άν πιριφρονητιχός · χαί σοι χάνταύδα 
βέειν * έπάφες τψ Δούκα τήν γλώσσαν υπέρ ημών · ~ 
χάθισον κριτήν τήν άλήθειαν, καί ύπ' αύτζ τδ δίκαιον 
βραδευούση λάλησον. "Εχεις έπιχειρήσαι πολλαχό-
θεν οίδας, δπως έγώ δουλόσυνα φρονώ είς υμάς (δ 
δή σοι καλ εύπορηθήσεται είς προοίμιον) * οίδας, 
δπως θάττον άν έμαυτού λαθοίμην, ήπερ τής χρυ
σής ταύτης υμετέρας σειράς * ού λέληθέ σε, δπως 
χαλ εύρυβόας χαλ αληθής κήρυξ έγώ τών υμετέρων 
χαλών. Κάν γάρ αύτδς σιωπώ, ού μόνον οί λίθοι τού 
έμού τούτου οίκίσκου κεκράξονται, άλλά καί ή λοιπή 
αποσκευή μοι τού ζήν. "Ινα γάρ τι χαί σοφιστεύ-
σωμαι έν καιρψ · εί μοι τά περιόντα φωνήν τερα-
στίως ήν άναλαχείν, καλ άνακράξαι, πόθεν μοι πε-
ρίκεινται, ύπερεκραύγασαν άν τά έξ υμών καλά τήν 

κείται πλούτος επιχειρημάτων πολύς. Τούτοις τοές 
χεφαλαίοις έμπλατυνάμενος, φύλαξον σεαυτδν μόνου 
τού έξείναι* δ δή άπονενέμηται μέν είς χεφάλαιον τφ 
φεύγοντι άντιληπτιχώς * έμολ βέ έστιν ού τολμητδν 
ούδ' είπείν. Εί γάρ χαλ πάντα μοι Ιξεστιν, άλλ' 
Ιστιν ενταύθα τι ούχ εδξύμφορον. Ού γάρ μοι και 
άφ ραίνε ιν Ιξεστι, χαλ τών εύεργετούντων έχλανθά-
νεσθαι. Εί δέ τυχδν δ Δούκας κατά τινα λόγον βαρύ-
τητος τδ τοιούτο νόημα δεινότατα προχειρίσεται, καλ 
είρωνείας λόγφ λαλών δήθεν υπέρ ημών έξείναι 
είπη, ώσπερ παντλ, ούτω δή καλ τφ Εύσταθίω, 
ποιείν, δ βούλεται, ενταύθα αύ έξ αντιστρόφου με-
ταβαλών, καλ οίον στραφείς είς κατήγορον, τδ 
πράγμα μετάβαλε καλ τδ πρόσωπον κατά κανόνα 

"έτέρωθεν μοι χτήσιν, καθά χα\ βροντής βόμβος D βητορικης μεταλήψεως, χαλ είπε, μή άν ποτε τδν 
ύψόθεν ύπερφωνήση άν πάντας χτύπους τούς άπδ 
γής. Ήροσεπιτούτοις βητόρευσον χαλ, οίος έγώ πρδς 
τδν Δούκα ν« καί δ πως αύτδν πνέω,, χαλ φρενών 
δέλτοις έγγράψας έχω μνήμοσι * χαλ ώς τά τούτου 
*αλά τοίς είσαελ έπαίνοις Αποσεμνύνω * χα\ φύσεως 
-τε αύτδν ονομάζω καλλιτέχνημα, καλ καλδν πολυ-
χτύνΟετον, κα\ τά τε έντδς τά τε θύρα,ζε κ άλλ ι στον 
έντδς τά ές ψυχήν, θύραζε τά τοΰ σώματος. Ού γάρ 
jxovov τήν Ανδρείαν έστι στερέμνιος, χαλ τήν φρό
νησιν στάσιμος, καλ τήν άγχίνοιαν πάγιος* κα\ τήν 
μεγαλοψυχ:αν ήρωίκδς, κα\ τδ έλευθέριον δαψιλής^ 
*αλ τάλλα τών ές ψυχήν αγαθών είς υπεροχή ν · 
άλλά και τοίς περί σώμα εύ μάλα, χαλ ώς ούχ άν 
αίη χάλλιον, συγκεκρότηται * πολύς τήν βωμαλεό-

Εύστάθιον έπλ τοιούτω άπονυστάξαι πράγματι. Καλ 
ούτως άγωνισάμενος, είτα δή έπιλογιχώτερον τών 
τοιούτων ανθρώπων χατάδραμε, χαλ πανωλεθρίαν 
τοίς περιφρονούσι τούς εύεργέτας έ πάρα σαι. Καλ 
ταΰθ' ούτω διασκευάσας, χα\ ταίς σαίς μεθόδοις 
έπικοσμήσας βητοριχώτερον, ή πείσαις τδν Δούκαν, 
χαλ ούχ άναμενεί τήν άπόφασιν * ή άλλ' ό διχαστής, 
ή αλήθεια, τδ εαυτής άποφανείται - χα\ τδ άποφαν-
θέν πάντως Ισται υπέρ ημών χαί τοΰ γνωματεύμα-
τος ού χαταχαυχήσεται Ιφεσις, ταύτδν δ" άν εΓη 
είπείν, έκχΛητος. ΕΙς τίνα γάρ έτι μείζονα έφίτην 
τά τής αληθείας έκκλητευθήσεται; — Ταύτα σοι 
δικηγορήσαντι σοφώτατον υπέρ ημών δ μέν μέγας 
χα\ υπέρ τ6γ ύλιχδν μισθδς κείσεται, δθεν σοι χαλ 



1265 E U S T A T M I THESSALONICENSTS EPISTOLAL 1266 
τά Αλλα χαλά. ΕΙ δέ χαλ πρδς Ολην άπονεύεις, Ιδού Λ νήσω διατρίβοντα προσφωνεί, χα\ δπερόριον οδτω 

γραφήν διαπέμπεται. Κα\ αληθώς, αύθέντη μου, 
πολλάκις μέν χαλ πολλοίς ούχ ένδήμοις φίλοις επι
στολών λόγους έπαφήκα * ούπω δέ μοι-. μέχρι χαλ 

σταφυλών οδ*τοι βότρυες τών σοι φίλου μένων, λΰ· 
γου άπηωρημένοι. Σωρδς μέν ούτος εΤς τψ καλλίστψ 
Κομνηνφ, τφ τήν έμήν ταύτην δίχην εδ άγορεύ-
σαντι * έτερος δέ τφ ύκερχάλφ Δούκφ, έάν ήμίν είς 
Ιν συμβαίνη, χαλ άπολύη της μέμψεως, πρινή τδν 
δικαστή ν άποφήνασθαι, Ός είγε μή τούτο ποιεί 
(τάχα δέ ού ποιεί · οδ λέληθε γάρ ούδ' αύτδν τάλη-
Οές), Ισται σοι χαλ τούτο τδ βοτρυηφόρον χαμακιδιον 
αίς έπιθήχην μισθού. Τί γάρ δεί ψωμίζειν χαλ τούς 
εχθρούς; Ίνα δέ μάθοι δ λαμπρότατος χαλ κάλλιστος 
καλ συνετώτατος Δούκας, κα\ δπως έγώ τούς γαύ
ρους ανθρώπους μισώ καί τούς όχνούντας τδ προσ-
κυνείν, ύπανάγνωθι αύτφ λόγον χατά τών τοιούτων, 
δν έγώ άρτι παλαιή μυθική ζύμη έφυρασάμην · δς 

έσάρτι δ πτερωτδς οίτος Έρμης δολιχεύσας είς μα· 
κρότε ρον Ιλυσε τδ πτερδν, ού κατά τδν Όμηρικδν 
Έρμήν ές τήν τής Καλυψούς πλαστήν νήσον στελλό-
μενος, δν μύθος ποιητικδς είς λευκδν δρνιν μετά» 
πλάσας έπαφήκε τοίς χύμασιν * άλλ' άλλον τρόπον 
τφ λευκφ τούτφ βιβλίφ οΤά τινι πορθμείφ έμβιβα-
ζόμενος, χαλ πρδς τήν διά σέ δλβιωτάτην ταύτην 
νήσον Αρτι πε μ π/5 μένος. Ζηλωτδν μέν γάρ τι χρήμα 
ή ν δτε ή νήσος αύτη, καί γενναίων ανδρών οίκητή-
ριον * εί δέ χαλ ληστριχδν, Ιχει καλ τούτο ποικίλην 
ίστορίας τριβή ν. Γέγονε δέ ποτε καλ τφ έκ Διδς 

είς μειδίαμα τι λεπτδν χαλ σέ προχαλέσεται. Τδ γάρ * Ήρακλεί περιμάχητος, δτε χαλ τούς ένοικοΰντας 
ακραιφνές τού γέλωτος τφ πολυημέρφ τής νόσου 
άπέσβηκε. Παρήγεν δ Προμηθεύς άνθρωπον, χαι τδ 
σώμα Ιπλαττε μέν άπδ γής * θεία δέ Ιχριεν αλοιφή. 
Καλ τούτο ήν ή ψυχή. "Οσα δέ χαλ θείφ πράγματι, 
τφ σκεύει του σώματος, ένετίθει καλ φρονήσεως 
άμβροσίαν. Και ώριζεν είς μέτρον τδ πολυτίμητον 
τούτο δγρόν. Καλ έδει τούς δεχόμενους πεπλήσθαι 
τού έντιθεμένου, ή άλλά καί τι πλείον αύτοίς προσ-
ε πι στάζε ιν τού θείου υγρού. Πάσιν οδν τής τού 
φρονείν αμβροσίας δ Προμηθεύς έγχεάμενος, είτα 
καθίζει έαυτδν έσκευασμένος είς τδ σε μ νότε ρον * καλ 
μετακαλείσαι τούς τδ άμβρόσιον εκείνο δεδε γ μένους 
ύγρόν. Καλ ήν ανάγκη, Ικαστον έπικύπτοντα δεικ-

άνδριχώτερον εκείνος έπιθέμενος έχειρώσατο. Μέ ρο
πές δέ ο! άνδρες, ούτω πρδς κλήσιν έθνικήν γνωρί
ζομε νοι, καλ τδ προσδν αύτοίς σεμνδν έπλ πλέον 
ούτω προσαύξοντες * τήν γάρ άνθρωπου παντδς έν 
χοινφ κλήσιν είς εαυτούς μεθειλκύσαντο. Καλ άμα 
τις έλεγε Κώονς, καλ έπεκάλει τούς Μέροχας · χαί 
που της χοινής τών μερόπων ανθρώπων κατεξανα-
στάντες, ώς άν τις εΓπη, προσωνυμίας, έλήστευσαν 
χαλ αυτήν οίον χαλ έξιδιώσαντο. ΕΙ δέ καλ αγαθή 
ένοικείν ή γή αύτη, Όμηρου άναλεκτέον, βΰ rato-
μέτην πεποιηκότος αυτήν. Εί δέ καλ καρπούς φέ
ρειν εστίν ευφυής, κα\ ζώων γόνιμος ευγενών, άλ
λοις ίστορείν δίδωμι * οί τήν Μεροπηίδα ταύτην νή-

νύειν τδ σκεύος, τδ σώμα, διά της κορυφής, είτε με- g σον τήν Κώ αύχείν είπον κα\ τούνομα, διά τδ τυχδν 
ατδν, είτε καλ άλλως έχον έστί ν.Όσοις μέν ούν έπιστε· 
φής φρονήσεως ή κεφαλή, κατέκυπτον έπιδεικνύντες 
εαυτούς άνενδεώς έχοντας · καλ ήν τούτο προσκυ-
νείν, καλ τδν εύεργέτην Προμηθέα φιλείν. Οί δέ 
μήπω μεστολ, άλλ' έπιδεείς άμβροσίου έπιββοης, 
άτενείς ήσαν, καλ άκλινώς είχον, καλ οίον άνεστα-
λούντο είς δρθιον. Καλ ήν τούτο άλαζονεύεσθαι, χαλ 
ούχ είδέναι χάριν τφ εύ ποιήσαντι. Έχείθεν τοίνυν 
χαλ είς ημάς τδ μέν τήν κεφαλήν έν δέοντι κλίνει ν, 
φρονήσεως αυτήν γέμειν περιδηλοί, καλ είς ευγνω
μοσύνης Ινδειξιν τάττεται.* τδ δέ έπλ σχήματος 
ίστασθαι, χαλ τήν χλίσιν όκνείν τής κεφαλής, μω
ρίας γραφήν άποφέρεται, καί είς άχαριστίαν έγγρα
φε ται. 

β ' . 

Διαπόντιός σοι έξ ημών αύτη επιστολή. Καλ εί 
μέν άποθεκτέα καλ φίλη τή σή μεγαλοδοξότητι, ούπω 
θαββήσαιμ' άν διισχυρισάμενος άποφήνασθαι * εί μή 
καλ άντιγραφήν χειρισαίμην, καλ δπως αυτή προση-
νέχθης, εκείθεν μάθοι μι. Ότι δέ έκ φίλου τδ γράμ
μα, τούτο δέ γε ούκ έγώ μόνος Βαββούντως άπισχυ-
ρίζομαι, άλλά πρδς μυρίοις άλλοις, δσοις καλ αύτδς 
ήδη πε πληροφόρησα ι. Άλλά που θαύμα σε ήδη 
περιέρχεται, καί τι γλυχύ χαί ίλαρδν έπι μειδιάς, 
έάν δ τά πολλά σιγώ ν Ευστάθιος, δ τάς γραφάς όκ-
νών, ό καί πρ>>ς τούς εγγύς εχέμυθος, δι' ούτω μα
κρότατου διαστήματος φθέγγετάι" καλ δν έν τή Νι-
κομηδέων τήν δουκικήν Ιναγχός που περιεζωσμένον 
αρχήν ού προσείπε γράψα:, νύν έν τή τών Κώων 

πάνυ τι πολύζωον καλ άγαθοθρέμμονα (χίοον γάρ 
κατά διάλεκτον τδ πρόβατον είναι τίθενται) · και δή 
καλ τήν νήσον ταύτην, ώς τοιούτοις ζώοις ένευθη-
νουμένην, τήν πρδς τδ ζώον δμωνυμίαν λαβείν 
βούλονται. Καλά μέν ούν ούτω καλ τάλλα τής νήσου. 
"Οτι δέ σε πλουτεί ευτυχώς τών κατ' αυτήν έξάρ· 
χοντα, ούδεν άν ευδαιμονίας Ι/οι λειπόμενον. Καλ 
προσεπιγράψεται αυτή μετά τών άλλων καλ τούτο 
μέγα καλόν · καλ λαμπρυνείς αυτήν τ*, σζλασφορίφ 
τής σης καλλονής, ούχ ήττον ή καλ ό καλδς "Ηλιος 
τήν περίπυστον 'Ρόδον, αυτή έπιφημιζόμενος. — 
Άλλ' ούπω μέν (δπερ Ιφην) έπιστολιμαίον Έρμήν 
ούτως ύπερόριον άφήκα φέρεσθαι, φειδόμενός μοι 
τού κήρυκος. Νύν δέ διεπεμψάμην, λόγισάμενος, 

D ώς αυτός τε σχοίη άν πάντως πτερύξασθαι πρδς 
τήν σήν μεγαλοδοξότητα, καλ ήμίν δέ τις έτερος αύ-
τόθεν άντιπτερύξεται, και διδάξει, περιγενέσθαι καλ 
πρδς σέ άφικέσθαι τδν ήμέτερον τούτον Έρμήν, καλ 
μή περί που μέσον τδν πλουν χαταπεσείν χαμόντα 
τήν πτήσιν, καθά που λόγος Ιχει τδν Ίκαρον, οι 
περίθετον έκ κηρού καλ ήλίφ λυτδν τδ πτερδν ώς 
εί μή τούτο ήν, ούχ άν έθάββησα τήν έπιστολήν. 
Καλ άλλως δέ τδν μέν άλλον καιρδν β$ον ένήν ήμίν 
μαθείν τά κατά τήν σήν μεγαλοδοξότητα, διαχειρι-
ζομένην τάς αρχάς άγχιστα τής Μεγαλοπόλεως, καλ 
ουδέν Ιδει τότε γραφών * είχομεν γάρ αύτόθεν, δπερ 
ήθέλομεν. Νύν δε αχανής μεταξύ χύοις θαλάσσης · 
κάντεύθεν ήμίν ή περλ σοΰ φήμη άνίσχει βράδιον, ή 
δ παρ* Έσιόδω τοίς Πανέλλησιν ήλιος. Ότι ούν πο-
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ίΐς ήδη χρόνος, έξ οδπ 5ρ ούχ ήλθεν ήμίν αύτόθεν Α σαν ένέχλειαας. "Εχεις οδν τδν γραμματοφόρον σου 

Βελλεροφόντην, δπέρ βύτού κομίζοντα γράμματα. 
Εκείνα γάρ άπήγγειλεν, δν ήχουσε* μάλλον δ", έφ* 
οΤς έν μέρει κα\ αύτδς τήν κατηγορία ν άπεμερίσατο* 

φήμη σαφής, προκαλούμεθα ταύτην διά τής παρού
σης γραφής. Τδν δέ γβ διακονούντα τ§ πσρούση 
ΤWPt τίνος Αν καλού τιμησαίμην; τίνι άν άμειψαί-
μην; τί διαθεμένος άγαθδν, τυχείν έξισχύσω τού 
πρέποντος; Ούδΐν πάντως, άλλ' ή \$ afl μεγαλοδώρψ 
Αύτδν παραθεμένος, δν εΰεργέτην μέν ηγούμαι καί 
φίλτατον, δτι μοι τ% αγγελία ταύτη έξυπηρετήσατο. 
Ζηλώ δέ τής μακαριότητος, δτι σοι έντυχών άνθ* 
ημών, προσκυνήσει τε χα\ προσείπη, καλ γλυκείας 
δμιλίας άχούσει, κα\ τών σών χατατρυφήαει καλών 
περλ οδ χα\ δυσωπώ. Αυσωπώ δέ όλοψύχως, ώς άν 
Αντιλήπτωρ χρηματίσας έπλ τοίς αυτόθι πράγμασι 
τής Αγίας τού φιλάνθρωπου μονής · ής άγιον θρέμμα 
χαί αυτός έστι χαλ τίμιον. Προσενεχθ^ς αύτφ δι-

σολ μέν βραχύ τι γεύμα χομίσας, αύτδς δέ τήν δλην 
κύλικα τής μέμψεως προεχπιών. Καί σοι γέγονεν δ 
άνήρ, εί χαλ μή εύάγγελος, άλλ' έτήτυμος άγγελος, 
ούχ έπιχρώσας τδ τού λόγου πρόσωπον ψεύσματι· 
Εί δέ δεί τι χαλ περλ τής ημετέρας (εί χρεών ούτως 
είπείν) μικρολογίας άπολογήσασθαι, ταύτόν τι καλ 
αύτδ;, αύθέντη, πέπονθα, ώς είπερ πέπλφ λαμπρφ, 
καλφαεινφ στίλβοντι, χαλ χαλδν ήέλιος ώς μαρμα-
ρύσσοντι, βύπου μέν δλως ουδέν, άμυχήν δέ τινα 
βραχεία ν ή κόνεως έπιφόρησιν ίδών, ού φορητον νο
μίσει τδ πράγμα, άλλά χιλ τδ βραχύ τούτο χαλ τού * 

χαίως διά τδν δίκαιον κριτήν, φιλανθρώπως διά τδν Β μηδέν άξιον λόγου άκοσμίαν ού μικράν τού πέπλου 
φιλάνθρωπον, πρψως δέ διά τήν* αύτοπραότητα. Συν-
δυσωπεί δε ταύτα καλ αύτδς ό τιμιώτατος καθηγού-
μενος τής τού φιλάνθρωπου Σωτήρος μονής, φίλος 
μοι άνήρ χαλ φίλων απάντων δ βέλτιστο;, δν έχ χαι· 
νής ποιμένα τφ εαυτού σεβασμίφ ποιμνίφ περιπε-
ποίηται δ φιλάνθρωπος, τών πρδ αυτού καινότερο ν 
έχλεξάμενος επιλογή βασιλικής διακρίσεως. Τούτφ 
συνδέομαι, ώς Αν περιέπης τδν παρόντα μοναχδν 
χαλ τά τής μονής · κσ\ γένοιο δεξιά τής ήγουμενείας 
ταύτης άρχή, χαλ δείξαις χάνταύθα τδ σδν μεγα· 
λοπρεπές. Είη ούν ήμίν τοεντεύθεν μαθείν αγαθά. 
Ποία ταύτα ; Τήν σήν ύγίειαν, τήν άλυπίαν, τήν έπί 
τοίς άνά χείρα πραχτέοις σύν βεφ εύοδον πρόοδον, 

νομίζει ιν. Έγνως, δ βούλομαι λέγειν. Ού βούλομα:, 
αύθέντη Κομνηνέ, έφ' ούτω μεγάλη σπουδή, δτε 
χαιρδς αγωνίας (είπερ ποτε), δτε δλαις χερσλν Αν· 
θεχτέον τών έργων, τήν χείρα βλέπειν τήν σήν άπο-
κάμνουσαν. Καί βραχεία μέν (είποις άν) ή αργία. 
Καλ γΑρ (νή τούς λόγους) ήλήθενσας. Άλλ' έμολ 
μέγα τδ πταίσμα * οίμαι δ9, δτι καλ σοί. Ούτω χαλ 
Αλείπτης, ίδών τδν γυμναζόμενον έφ* Ιν τι βήμα 
ποδδς ή χαί χειρδς άνάτασιν έαυτδν ούκ ευρυθμίας 
συντείνοντα, εί μή Ιργοις, λόγοις δ* ούν ούχ άγα
θοίς άμείδεται τδν ύπαλειφόμενον. Μάθοι; δ* Αν χαλ 
στρατηγδν, χάν έπλ βραχύ τδν στρατιώτην, δν αύτδς 
αλείφει πρδς πόλεμον, άπονυστάξαντα μάθη. σφο-

χαλ έπλ πάσι τδ Ιμπραχτον τής ημετέρας ταύτης ^ δρώς αυτού χαθιχνούμενον. — Καλ τά μέν ημέτερα 
γραφής. 

Οανσέβαστέ μοι αύθέντη * εί καί μίαν χ$Λι6ότα 
μή ncistr iap ή παροιμία φησίν, άλλ' ήμίν ή σή 
μία χελιδών, τδ βραχύ έπιστόλιον, Ια ρ έν αύτφ 
χειμώνι ύπήνοιξεν ηδονής · χελιδών, ούτε στωμύλα 
χωτίλλουσα, άλλ' ουδέ μήν τδν Τηρέα περιτραυλί-
ζουσα χαλ τής έχείνου παρατρώγουσα κλήσεως (κα· 
θάπερ έχείνος τήν τής ποτε άνθρωπου Χελιδόνος 
γλώτταν έχαινοτδμησε) * μικρά δέ φθεγγομένη χαλ 
τορά, καλ (τδ δλον είπείν) ήμίν προσφυή, δπως Αν 
χαί έχης νοήσαι τδ προσρνές, είτε διά τδ βά, είτε 
διά τδ τών τού σώματος διαστημάτων μιχροφυέ;· 
Άλλ' έπίπεμψον ήμίν χαλ έτέραν χελιδόνα, χα\ αύ-

τοιαύτα. Σολ δέ εδ γένοιτο, δτιπερ εύαισθήτως έχεις 
σαυτού, χαλ έπλ τοιούτοις δάχνη τήν ψυχήν, χαλ χα-
θυπεμφαίνεις ταίς τοιαύταις άρχαί;, δποία σοι ές 
τομετέπειτα ή αγαθή τής ψυχής έσείται προσαύ-
ξησις. 

ΙΒ\ 
Κ μα» της ημέρας ταύτης, αύθέντη πανσέδαστε, 

χαθ' ήν τδ σδν γράμμα κεχόμισμαι* εύ μοι της 
'Ροδοδακτύλου, χαθ' ήν ευημερώ ν ήμίν ύπηύγασε 
μήνυμα, ύγιαίνειν τήν σήν Αντίληψιν. Καλ έκανα-» 
τέλλοι, Θεέ σώτερ, ήμίν συχνά τδ τοιούτο άγαθδν, χαλ 
διασχεδάζοι πάσαν τήν έχ λύπης ζοφεράν έπισύστα· 
σιν. Ύγιαίνομεν τέως χαλ ημείς, χαίροντες — εί 
μέν έπλ τοίς χαθ* ημάς νομίσαις, ουχί· μδνοις δέ. 

δις άλλην· καίποίησον ήμίν τδν οίχίσχον — ού λέγω D οίς τροπαιουχείν τδν κραταιδν καλ άγιον ημών βασι-
χελιδόνων μουσεία (μαινοίμτ^ν γάρ άν), άλλά μου
σείων αντίκρυ;, καλ άηδόνων λόχμην, ή νήσον Σει
ρήνων, ή καταγώγιον όρφανικόν * ώς άν ούτω κα\ τδ 
Ιαρ σταθηρδν ποίησης, καί δή χαλ ές θέρος τερψί-
θυμον παραγγείλωμεν. Ποίον έχείνο ; Τάς Μ τή σ] 
πανσεβάστη υπεροχή χρηστά; ελπίδας, Α; καλ εί; 
τέλος άγάγοι Θεδ; τ$ αυτού χάριτι· 

ΙΑ'. 
Εκείνος αύτδς, αύθέντη Κομνηνέ, δ διαχονήσας 

τφ τής αγγελίας μοι σκυθρωπφ, εύάγγελος γίνεται, 
χα\ λελύσθαί σοι τήν μέμψιν μηνύει, καλ τήν τής 
μιχράς εκείνης άναπτώσεως άπαλειφήναι γραφήν, ήν 
έγράψαμεν άν σε δριμέως παρ' εύγνώμοσι δικασταίς, 
εί μή τδν έλεγχον φθάσα; τ^ν τού κατηγόρου γλώσ · 

λέα έμάθομεν. — Τά χατά τδν ήγούμενον ψκονόμη-
ται, ώςήν δυνατόν* ού δι* άλλο τι, ώς δ βεδς οίδεν 
άλλά τδ πλέον, ίνα μή πράγματα Ιχη, έφ' οΤς ούκ 
έχρήν, ή σή άντίληψις, διά τδ τών υποθέσεων άμφί-
λογον.— Προσκυνούσι τήν αντίληψιν σου σύν ήμίν 
άπαντες οί ημέτεροι, έπευχόμενοι τήν μετά υγείας 
αύτοπρόσωπον Ιντευξιν, τήν ζώσαν, τήν γλυχε-
ράν. — Υγιαίνει χαλ δ σδς μιχρδς, δ ημέτερος 
μαθητής. Άλλ* ούπω τήν γλώσσαν έστρεψα πρδς τδ 
σαφές. Οίμαι γάρ, δτι τδν χαλδν εννοείς * τδν Ιτι 
μέν φύσει μικρδν, ήμίν δέ μέγαν Ίωάννην, δν ούχ 
άνίη; έπιγραφόμενός μοι μαθητήν. Άλλά καλ έχεί
νος μέν υγιαίνει· χα\ είη ούτως έχων, χαλ μετά 
υγείας ύψηλήν άνάγων βλάστην έω; εί; τέλαον. Καί 
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σο* τΑ «Ις έχείνον οί εΜότες γραφέτωσαν. Έμολ δέ ^ προσκυνώ τον έν χερσλ χάρτην, χαλ ώς έμολ «εβα-
περι του χατάένέργιιαν μαθητού τού μικρού ή μνήμη, 
Βς καί αύτδς «ροσκυνών, ουκ άδκνως μέν είχαν «ίς 
γραφήν έγραψε δέ Ιδού κατά τήν σήν «ρόαταξιν, 
δσα οί έδόκει. Καλ έγώ μέν ήδη παύομαι, ζωήν σοι 
πολυχρόνιον έπευξάμενος* δ δέ ύποταττέτω τά έαυ* 
τού· 

1Γ. 
Τίς Αν «ίην έγώ, δτι χαί έμού λόγον έξ ουτω μο> 

κράς Αποδημίας τίθεται δ τφ δντι πανσέδαστος; 
ούπερ δ νους μέν ούχ Αν βίπείν άρκέση μοι μόνον ώς 
αιθέριος, αλλά κα\ ώς εγγίζων Θεφ χατ' έχείνους 
νόας, οΓς τδ τοιούτο πεφιλοτίμηται Αγαθόν * ή δε 
γλώσσα εντελώς διακόνου μέν η τοιοΰτφ vot, καλ τών 
Αδελφών μεγαλοφυών νοημάτων ευγενής έξάγγελος* 

στδν χατασπάζομαι, δτι τά τής σης ψυχής γεννή
ματα χα\ βουλεύματα φέρων άγγέλλει μοι. ΕΓης 
ουν πολυχρόνιο·» Καί σοι, χαθώς τομείς εύχόμεθσ, 
διαθείη τά? αναβάσεις Θεδς, χα\ Απδ δόξης είς δόξας 
μεγίστας δψώσειαν, διά τε τά άλλα- σοτ> χαλά, χαί 
δτι τήν έμήν οδδαμινότητα λόγου καταξ*οίς, Θεοδ 
πράγμα ποιών* δς έκ τοσούτου θεότητες ύψους χα! 
τά ταπεινότατα έφορφ. — Περι τ̂ ς ή άντ&ήψίς σου 
έγραψεν ήμίν υποθέσεως, έφροντίσαμεν άμα τφ δέ-
(ασθαιτήν γραφήν σου* χαλ συνελάντα τδ πράγμα 
είπείν, δ Ανθρωπος, δν οίδας, δλος είπεν είναι τής 
σης αντιλήψεως* αχού σας χα\ πάλιν άφ* ημών, άπερ 
χαί ήχουσε φθάσας, καλ πείρα μεμάθηχε. Στοχάζο
μαι δδ, δπερ ουδέ τήν.σήν έν καιρφ λάθοι άντίλη-

ώς τδν μέν χύειν καλ πολλά καλ καλά * τήν δέ, διαδε- Β ψιν, δτι ίσως ούχ έσται σοι διά παντδς παραμόνιμος 
ξαμένην αυτά, επιμελώς μαιεύεσθαι κα\ προάγειν είς 
{χδηλον, χαλ διατυπούν σωματιχώτερον μέν * ού μήν, 
ώς χαλ άπελέγχειν τδ νοερδν, δποία συμπίπτει πολ
λοίς, έφ' ών ή γλώασα τδν νούν πολλάχις άπη-
χρείωσε χαλ χατ^σχυνεν άλλά «ροσεπιτιθείσα χαλ 
αυτή χαί προσεπαύξουσα τδ καλδν, καί τδ τού νοδς 
λαμπρδν διεχφαίνουσα χατ' εκείνα τών περιβλημά
των, δσα λεπτουργηθέντα ίσχνότερον, ούχ άν κάλ
λος σώματος έπικρύψωσιν, άλλ' είς χάριν δψεως 
διεκφήνωσιν* αϊ δέ χείρες ήρωίκαλ, χαί μεγάλων 
έργων έπιτελεστιχαέ* χαλ ού μόνον μεγάλουργολ καλ 
πρδς άνδρείαν χατηρτισμεναι χαλ άπηχριβωμέναι 
είς Ρωμαλεότητα, άλλά χαλ τήν χαλλιγραφίαν χαλλι-

διά τδ δρέγεσθαι τής έπλ τδ μείζον βάσεως ή μετα
βάσεως. Άλλά τί τούτου μέλον τή αυθεντία σου; 
'Ελθέτω* ποιησάτω, δ θέλεις. Χρησιμευσάτω, έως 
οδ δέον έστί. Περιμεινάτω τδν δέοντα καιρόν. Γενέ-
σθω ή ναύς Αγωγίμων λογιχών χαταχώχιμος* μεθδ 
έάν δ κυβερνήτης θέλη, άναπαυσάσθω. Τελεσφορη-
θήτω τδ θέρος* χαλ δ γεωργδς μετά τούτο δπδ σχ«| 
καθήσθω, εί βούλοιτο. Άνυσθήτω ή δδδς, χαλ Ανα-
παυέσθω δ οδηγάς. — Καλ ταύτα μεν ούτως · ημείς 
δέ χαλ πάλιν έν όχλήσεσιν, οί μηδέν έχοντες. Καί 
σοι τά χαθ* ημάς έρεί δ Καλοβασίλειος * έφ* οίς χα) 
ύπομνηστιχδν άπεστείλαμεν, θαββούντες είς τήν 
άντίληψίν σου. Καλ τήν δυνατήν διχαίαν ζητούμεν 

τεχνήσασαι, χαλ τή πάγκαλη γλώσση, χα\ ήν είχό- β βοήθειαν. Έάν δέ χαλ τδν έπηρεάζοντα ήμέν άπη 
τ ως σεβοίμεθα, πρέπουσαι χαί συντρέχουσα ι · ώς 
είναι τήν πανσεβάστην ταύτην χεφαλήν πάντη πάν
τως άνενδεά τοίς χαλοίς, νοδς μέν πλουτούντος τοίς 
εύγενέσι νοήμασι, γλώσσης δέ χαλ χειρών — τής 
μέν περιτράνως τά νοήματα χηρυχευούσης είς 
άχοάς, τών δέ τδ χαλδν άποτιθεμένων ταίς δψεσιν 
είς τρυφήν ψυχής χα\ μνήμην διηνεκή. Άλλά τίς μέν 
είμι έγώ, οίδα έγώ * οίδαδε, δτι τδ μηδέν. Ό δέ μου 
μνησθείς, είη Αν χαλ τούτο ποιών χατά μίμησιν Θεού* 
οδ τά τής προμηθείας Ιως χαλ είς αυτά κινείται τΑ 
πάντη σμικρότατα. — Άλλ' έπαναγάγοι σε Θεδς 
τάχιον, τήν πανσεβάστην μοι κεφαλήν* εί μέν καλ 
ήμίν περιούσιν έτι, εύχομαι χαλ μάλιστα* εί δ' άλ· 
λως%εύδοκηθέν συμπεσείται τά χαθ'ημάς, τοίς γούν 

νέα τε χρατερόν τε ίδούσα ή σή αύτδθι άντίληψις, 
ανάμνηση τε χαλ όνειδίση, δτι ού χαλδν πράγμα 
έποίησεν, ευχαριστώ χαλ δπέρ τούτου· Διέσεχσε 
γάρ ούχ απλώς, άλλά φανερώς ήδίχησε, βουλλώσας, 
χαλ ευθύς αύτ*, τή ώρφ ύποχωρήσας Ανέτφ χαλινφ* 
δ ι » τή επαύριον Αποαταλέντα πατριάρχη δαυλευ* 
τήν, μή φθάσαι χαταλαβεϊν αύτδν, άλλά μαθείν, δτι 
έν τ} Σηλυμβρία μέλλει καταλύσαι. Είτα χαλ Αποθή-
χην έβούλλωσε, πανταχόθεν εύεπιβούλευτον * ώς it* 
ναι πάσαν ήμίν ανάγκην, φυλαχάς ποιείσθαι νυκτδς, 
μή Απολέσωμεν τδ βραχύ έχείνο οίνάριον. Καλ τδ 
μείζον, χαχδν δτι τών χωριτών απάντων φεισάμενος, 
ημάς χαλ μόνους είς διασεισμδν άπελέξατο, μήτε 
είδησινδούς, μήτε άλλο τι ποιήσας άνθβωπιχόν* άλλά 

λοιποίς Ακασι, τοίς πνέουσί σε, δτι χαλ πολλφ πρό- ^ χαλ, πλησιαστών βαρυόλβων δντων χύχλφ τον έρει-
τερον τφ μεγίστφ αύτοχράτορι, οδ σύ θεράπων τφ 
δντι πιστότατος· 

ΙΑ'. 
Καλ άλλως μέν Αν τή ψυχή φέρω άναγραπτον 

τήν πανσεβάστην σου υπεροχή ν* χαί ούχ έστιν, δτε ή 
λέγων ή γράφων έξω μνήμης αυτήν τίθεμαι. Άλλ' 

* ώσπερ δφθαλμδς ενεργών ούχ έσθ' δπωςού δι' Αέρος 
ενεργεί, ούτως ούβ' ή ψυχή Ευσταθίου τού σού, 
ενεργούσα τά χατ' αυτήν, εαυτής έξωθεν τι τίθηαι 
tijv σήν χαλλονήν* άλλ' δπηνίχα χαλ γραφήν τής 
αής Αντιλήψεως άνά χείρας δεξαίμην, τηνικαύτα ούχ 
Ιστιν είπείν, δση χαρμονή τή έμή ψυχή ένσταλάτ· 
τεται. Αύτδν γάρ σε βλέπε ιν δοχώ, τφ χρυσψ σου 
ατόματι φευνάς γλυκείας μοι άναφθεγγόμεχον. Καλ 

ποτοπέου, είς δπερ ημάς διααείει (ών είσι χαλ οί 
παντοχρατορινο\), τών μέν άλλων άπέσχετο, ήμίν δέ 
ένεκάθισεν. Άλλ' αύτδν μέν ίδοιμι πάσχοντα, ών 
έστιν άξιος* σέ δέ δ Θεδς ποιήσαι πολυχρόνιον. 

ΙΕ'. 
ΕΙ μέν χαλ άλλψτινλτύχη βάσκα/ος έπιχωμάζει, 

«ί μοι λέγειν; Έμο\ δέ άντιχρυς άρτι έπεχώμασε, 
Καιρδς ήν μοι αρίστου · χαί ή τραποΰς πτωχιχώς 
μέν, έξηρτύετο δ* ούν. Καλ ήδη έγγ^ς ήμ«ν πλη
ρώματος. Αίφνως δέ μοι πατάσσει τις τήν θύραν. 
Κα\ αΰτδς ερωτώ · ϊΥς έ<τδ* ό χόητωτ tipr &vpar; 
Καλ μανθάνω τδν χρούοντα, χχλ δτι γράμμα μοι 
κομίζων ήχει σεβαστόν. Κάγώ μέν ένθους ύφ' ηδονής 
γεγονώς, τας τε θνρας άναπετάσαι χελεύω, και 
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ήδέως τδν τής γραψής διάκονον άναδέχομαι. Έπελ Α θέντες μόλις γεγόναμεν εαυτών, χαι λαλούμε ν, χαι 
δέ καλ είς χείρας τδ γράμμα λάβοιμι χα\ άναπτύξας 
διέλθοιμι, γίναταί μοι χατά τήν παροιμίαν ΑναΧλα 
τά ταυ πράγματος * χαί οδ μόνον ούχ Ινδούς ίτι, 
χαί όλιγοπότης γ · είναι μεμένηχα. Καλ ήν είχδς 
τδ πάθος. Κατά γάρ τδν τοΰ Εοφίλου σο\ μέν ε8 
πράττοντι χαίρω · cl δέ οο* τά τής τύχης έμπαλιν 
φέρεται, μέγαν δχνον έχω χα\ πεφόδημαι. Τοιούτον 
μοι χώμον 4«ε*σήγαγ· τ)| τραπέζη τύχη τις φθο
νερά ύποχαθημένη .· οδτω μοι έπε κώμα σε σφοδρά 
χαί ακάθεκτος» χα( μοι τό τ · στόμα συμπιέσασα 
έπέσχε τού ένεργείν, χαέ τάς χείρας παρήχε * χαλ 
τί ποτε άρα δ των Άρπυιών βούλεται μύθος, αύ-
τοίς Ιργοις μοι παριατήσατο. Έκείναι γάρ τδ προσ-
τυχδν άφαρπάζουσι, χα\ αυτού Φινέως τών τε χιιρών 

βαδίζειν Ιχομεν, χα\ είς τήν άγιωτάτην μεγάλην 
έχκλησίαν άπέρχεσθαι, χαλ τών αυτής έπαπολαύειν 
χαλών. Τήν δέ σήν πανσεβάστην κεφαλήν άντλ τών 
αίς ημάς σου αγαθών άμείψαιτο ό θεδς, οΤς αξία 
έστιν (Ιστι δέ, οδ Αν εΓποι τις, καλού) · χαι Ώοιμίν 
σε έχοντα, ώσπερ εύχόμεθα. Έμίν ήδη μέλει χαέ 
τής είς τρυγητδν άπελεύσεως, δπως άν Ιχωμεν, εί 
χα\ μή χαλώς· Ούδε ι; γάρ τών τού ημετέρου χελ-
λίου, δστις άν μή τοίς ήμετέροις χαταχολουθήση 
Γχνεσιν άλλά πάντες τού αυτού χρατήρος ήμίν 
έπεββόφησαν * ών οί μέν μιχρόν τι άνεχουφίσθησαν, 
οί δέ χαλ είσέτι βαρύνονται, φιλονειχούντες, έμπο·| 
δών ήμίν γενέσθαι τοΰ ζ ή ν εί χα\ ημείς [χαραδο-] 
χοΰμεν τδν θάνατον, χαλ παντί τρόπω τών άνω 

τής τε τραπέζης χαλ τού στόματος αφαιρούμενα! τδ D γινδμεθα. 01 δέ τοιούτοι χαλ ούτως έχοντες, δμως 
αίτον, έξίπιαντο · χα\ οί τού σού δέ γράμματος 
πτερόεντες ούτοι λόγοι ουδέν τι χρείττον Άρπυίας 
διέθεντο τά χατ' έμέ. Καλ ήν μοι τούτο χαχδν άντί· 
σταθμον τών σών μυρίων χαλών, βασχάνου τινδς 
Αντισηχώσαντος δαίμονος. Ό γάρ μοι πολλάχις 
χαρυχεόμασιν, ούτε λόγφ βητοίς, ούθ' ύποπίπτουσι 
μέτρφ, διασχευάσας «ήν τράπεζαν, Απεχόσμησάς 
μου τήν εύωχίαν, καλ πιχρίαν χατασχευάσας, 
άβρωτά μοι πεποίηχας τά τής τροφής. Τί Αν ούν 
Ιχοις άχούσαι χαλδν έξ άνθρωπου, δς πεινών ίδείν 
αε, χαί σου τήν θέαν διψών, νύν άλλως διά σε πε-
•χείνηχέ τε χαλ δεδίψηχε · χαλ ούχέτι σοι χάριτας 
δφλει, ούτως έλλογών τι τοίς βρώμασι, χαλ νύν μέν 
ούτως, νυν δέ άλλως έπιχαθήμενος τοίς είς τδ ζήν; περιδράμοιεν αύτδν, έν χερσλν άλλων 
Μέμνημαι γάρ είσέτι χαλ τών εφόδων έχείνων χαλ 1 — Γ Λ ~ 
τών ζημιών, Ας ύπομεμένηχέ μοι τά τού άλσους, 
χαλ οία πέπονθε τά δεινά. 'ΑλλΑ μή ούτω μέχρι 
τέλους · γένοιτο δέ μοι χαλόν τι παθείν, χαλ γλυ
κείας Αγγελίας έπισταλαχθήναί μοι νέκταρ δψέ 
πόθεν, ύφ' ής τά της πικρίας άνασταλήσεται. Καλ 
τότε Αν ανοίξω τδ στόμα, χαί τορδν άναφθέγξομαι. 
— Καλ σύ μέν ούτως. Άλλ' έγώ τδ σδν ύψος ού 
τοίς ίσοις Αμείψομαι, άλλά της πικρίας Αντιδώαω 
γλυκύτητα ' χαλ άνθ' ών έπίκρανάς μοι τδ Αριστον, 
γλεύκους πληρώσω σοι τδ εστία μα. "Εχω γάρ στεί-
λας οίνούττας, δλίγας μέν, άλλ' άγαπητάς · Ας 
οίθ* δτι Αποδέξη, ού μόνον ώς δώρον ήμέτερον, αλλά 
χα>, δτιπερ έξω καιρού, ή πρδ καιρού. — Έ μ -
φροντις ών ταύτα σοι γράφω, πανσεβάστη μοι 
χεφαλή, χαλ ούδ' έμαυτού σχεδδν ών. Αιτώ τοίνυν D λαμπρότητος * χαλ έπελ μή περιέργους έχω πάνυ 

xal αύτολ προσαγορείας Αξιωθέντες ούτω σεβάσμιας, 
προσκυνούσι χαλ αύτολ σύν ήμίν τδν τήν προσαγο-
ρείαν διαπεμψάμενον, χαλ τά δμοια συνεπεύχονται. 
— Προσαγορεύομεν Απαντες τούς τε είδότας ημάς 
πάντας xal αγαπώντας έκ τών τής υποταγής - καλ 
τδν άγαπητδν χύριον Νικήτην, τδν είτε Αάχωνα 
είτε Τίμωνα τά γε είς ημάς, ή έπιλελησμένον · ή 
άλλ' έπέλιπέ μοι τά τής κλήσεως. Τδν γάρ συνή-
λιχα τί Αν χαλέσαιμι; δς ώς έξ Αρματος βραχύ τι 
άπαστράψας άπέσβεσε, χαλ ούχέτι έφανεν ήμίν μιάς 
άξιώσας προσλαλιάς· δν Αμύναιτο θεδς τή στερήσει 
της φιλουμένης θήρας αύτφ. Καλ αύτδς μέν αυτόθι 
πομπεύσοι, τά φίλα ποιών * τά δέ φίλτατα πτηνά 

πίπτοντα, 
χαλ τοίς ενταύθα «οριζόμενα πρδς δαψίλειαν' δ χαλ 
γίνεται. ·— *0 ιεροψάλτης μοναχδς χάρις μέν δτι τφ 
τυρφ φθάσας προσείπεν ήμίν — Ιχτοτε δέ τή σή 
χαλ μόντβ πρόκειται είς έντρύφημα πανσεβαστφ 
υπεροχή — μηδέποτε προσαγορεύσας ημάς * εί τέως 
*αλζή. 

ΙΖ'. 
Τον αυτόνy γεγονότος έχϊ τών δεήσεων. 

Έχεις ίδού, πανσέδαστέ μου αύθέντη, πρώτην 
τήν τού Ευσταθίου δέησιν * χαί σοι έγχαινίζω ευτυ
χώς τδ δφφίχιον. Αεήσομαι γάρ, χαλ λυθήσεταί μοι 
τά τής δεήσεως. Καλ Ισται τούτο έμολ μέν άλλως 
χρηστδν, τή δέ σή πανσεδάστφ υπεροχή οίωνδς 
αγαθός. Άλλά τίς ή δέησις; Ηεριέτυχον χαθ' δδδν 
τφ καλλίστφ αύταδέλφφ της σης μεγαλυπερόχον 

συγγνώμην, εί μήτε μακρολογώ, μήτε καλλιλογώ. 
Άντιπροσαγορεύω τδν δμοιον. 

ι<Γ· 
Άρκετδν ήμίν είς τδ «δ Ιχειν, πανσέδαστέ μου 

αύθέντη, τδ ούτως έν μνήμη χείσθαι περλ σολ, χαλ 
λόγου τυγχάνειν τοσούτου* δ δή χαλ άλλως μέν 
έγνωσμένον, παραστάν δέ χαλ άρτι διά γραφής, 
άνασφήλαι τής νόσου πεποίηχεν ημάς χαλ Ανακο-
μισθήναι μικρόν τι δσον έπί τά πρότερα. Γίνωσκε, 
ώς ούπω μέχρι καλ σήμερον ακραιφνές ήμίν τδ τής 
υγείας έπεμειδίασεν αγαθόν * ούδε τά τών κυμάτων 
χατεστόρεσται τέλεον, ουδέ δ χειμών είς Ιαρ έγα-
ληνίασεν. Άγαπητδν δέ, δτι τοΰ κακού έπαναχλη-

τούς οφθαλμούς, άλλως τε χαλ έπ' έρtαφαλού; βα
δίζων οδού, ούχ Ισχον έξαχριδώσασθαι, ώς Αρα δ 
κάλλιστος ανθρώπων είη ό Δούκας, τδ της δδού 
Αγαθόν μοι συνάντημα. 'Επλάνησε δέ με χαλ τδ της 
προόδου απέριττου* είς γάρ χαλ μόνος έχείνου 
προώδευε, χαλ έχείνος έχ μακρού διαστήματος · ώστε 
Αδοξα τινα είναι τών Αρτι λαμπρειμονούντων δ ά 
τήν της ημέρας φαιδρότητα. "Οθεν χαλ παρήλθον 
αύτδν άπροσφώνητον, βραχύ τι ώς μή γινωσκομένψ 
έπιχλινας τήν κεφαλήν, καλ ώς άλλοτρίφ άφοσιωσά-
μενος τήν προσχύνησιν. Έπελ δέ είχε με τδ βραχύ 
(ώς αύτδς άν είπης) δ μικρός έμδς οίχίαχος, χαλ 
άνεχλίθην επιτραπέζιος, χα\ ήδη χαλ ή χελρ είς τήν 



βήΛον, χυρίφ 
Άττιοχψ. 

Γρηγορίφ Τφ 
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μχγειρείαν έβάπτζτο, χαλ οί δρτυγες, ούς εξηγορχ- Α «*Ρ* αέοην «ου τήν δδδν τής πτήσεως παύον» 
αάμην σοι, έπτερύσσοντο χατά της τραπέζης· καλ ται. 
αύτδς ενταύθα ό σπανδς Ιωάννης ώς έξ ενέδρας 
μοι έπιφύεται, χαλ δριμύς έπιπεσών, τί έποίησσς; 
άναβοά · διά τί τδν Αούχαν οδ προσεφθέγξω; έγώ Τ& *ΡίΤ% τ ο ϋ 

δέ (μά τήν κεφαλήν σον, και μά τήν σωτηρίαν της 
ψυχής μου) εδθΰς έπατάχθην ώς έπλ καινότατου 
ακούσματος. Καλ τάς τε χείρας έσχασα, καλ έξε-
πλάγην έπ* τή άχοή. Καλ ίδού δέομαί σου, ζητήσαί 
μοι χαταλλαγήν χαλ συμπάθεια ν, χαλ σπουδάσαι 
ταύτην μοι χαταπράςασθαι. Μάρτυς γάρ δ Θεάς * 
έβαρύνθην πρδς έμαυτδν, δτι ούτως Απροσέχτως 
έσχον έπ\ τψ πράγματι. Πλην ού πάνυ Ιπταισα, δι' 
Ας εΤπον αιτίας, χαλ διδτι ού συχνοτέρως έντυγχάνω 
τοίς άλλοις, ώστε χαλ ακριβέστερους φέρειν τούς 

Τί σήτα σύχ ά> έργάσαιτο άτθρωχος; Οαλαιδς 
έν τφ χαθδλου χαέ ούχ έμδς δ λδγος ούτος. Οδτδς γε 
μήν έμδς, Ού πρδς γνώμην (χατ' έχείνον), άλλ' ίδιος* 
τί ούχ Αν ή ένεργδς γλώσσα, ή έντρεχής φρήν, δ 
χοινδς άγαθδς εταίρος, δ χύριος Μιχαήλ καταπράξη-
ται; Εί δέ κάμε ίσχυσε πείσαι, τήν γραφήν ταύτην 
θαββήσαι, χαί μένους χαί θάρσους δποπλήσας 
δχνον ούτω βαθύν έββιζωμένον έξέσπασε τής 
ψυχής, και άναπεητωχδτα έπιββώσας έπέσπασε, 

τών δψεων χαρακτήρας * ώς ευθύς άμα τή θέα καλ Β **\ άναβεβλημένον έπώτρυνε, μάλλον μέν ούν δε-
έχ πρώτης είσβολής χαταλαμβάνειν τδ θεαθέν. 
Προσκυνώ ούν, χα\ τίθημι μετάνοιαν, χαι ζητώ 
συγγνωμην. Έστω δέ τή πανσεβάατψ σου ένδοξο· 
τητι μεσιτευτήριον δώρον, τά μήλα ταύτα τά Περ
σικά, τδ έμδν κήπευμα * ών άπομερίσαις άν τά ή μίση 
τψ παγκάλψ Δούκφ είς μείλιγμα καλ συμπάθειαν 
έμήν. 

Ι Η ' . 

Αιέτριβεν εκτεθείς πρδς Ελλήνων περί που τήν 
Αημνίαν άπάνθρωπον έρημο ν Φιλοκτήτης, ό Ποίαν-
τος. Καλ φχει μέν πέτραν αύτδροφον, δπετρέφετο 
δέ δσα καλ θήρ * ύδωρ δέ διψκει τούτον ούχ άένναον 
ούδ' απόλυτον, άλλ' δμδρου λείψανον σεσηπδς, γης 
εναπομείναν κοιλώματι χαλ χηρίοις, δσοις έ πάλαιε, 

διδτα έθάββυνεν. ΤΗ γάρ ούχ έφίλουν άελ τδν πολύν 
έμδν σε Γρηγόριον; Μισοίην άν έμαυτδν (εί δέ τούτο, 
χαί μαινοίμην), έάν Αλλως έσχον έπί σοι διακείμε
νος* Ούχ είχον έν ψυχή σε άνάγραπτον έν μοίρα 
χρείττονι; Έξαλειφείην της τών ζώντων βίβλου, 
εί σο\ μή πάσαν πτύχα τής καρδίας άνέωξα. Πότε 
μοι του στόματος ό δπέρ σου λόγος άπεπτη; Πότε 
τά της μνήμη; άπέλιπε; Τίνα ποτέ τών περ\ σέ 
Αφιξομένων συνήθων Ιδών, ούκ ευθύς τούς περ\ σού 
λόγους διαχινήσας, τό τε χαίρειν διεπεμψάμην, καλ 
τδν διάχτορον έξεπεμψάμην, τδ πτερδν άέριον λύ-
σαντα ; Έπίδημος ών, τήν έμήν ψυχήν έχεις οίκων 
άποδημίαν στείλαμε νος, έν έμολ έναπέμεινας * χαέ 
«ως ψυχήν νΠμόμενος, έχεις τδ έν|έμοι νοερδν χατα-

τοϊςδεινοίς · άλλως τε ούδ* άρτίπους ών, άλλά χατά C γώγιον. Άλλ' δμιος χαλ τοιούτο* δντα σε παρ4 έμοί. 
γής έρπων, χαί τούτο δή τδ μέρος τήν έχδαχούσαν 
τούτον μιμούμενος Εχιθναν. 'Αλλ* δμως ούτε τδ τής 
τροφής τούτον έλύπει δυσπόριστον, ούτε τδ στατδν 
ύδωρ, ούτε τδ της έχίδνης φόνιον χάραγμα. Έπειθαν 
δέ τις χρόνιον ένδημήσας προαείποι μέν έχείνον 
χαλ δεξιώσαιτο, χαλ τέλος αναγόμενος πιστευθείη 
μέν πρδς άνδρδς έπιστολήν ώς τούς οίκείονς, είτ' 
Αμελή σοι — άλλ' ήν τούτο τψ Φιλοκτήτη πάντων 
διινότερον. Έγνως, δ λέγω, χαι φθάσας τους λόγους 
άφήρπασας. Ούτω σοι νούς οξύτατος * χα\ εί μή 
χωμιχδς ήν δ λόγος, χυνηδδν άν φαίην σε τδν λδγον 
σιτήσασθαι. Καλ γάρ τοι χαλ χύνες πτώμα βιπτού-
μενον άέριον, πρινή χατά γης πεσείν, φθάνουσι 

ολίγον προσείπον έν γράμμασι * χα! σοι μετρητά 
τινα γράψας έν πίναχι τυκτφ (εΓπη άν "Ομηρος) 
έξέστειλα. Αιά τί ποτε αίτιον; Διά δειλίαν, ήν φΟά-
ααντες — 6 λόγος μέν άνθωμολογήσατο, δ δέ χύριος 
Μιχαήλ της ψυχής μοι άπώσατο. Άλλά τίς ή δει
λία ; "Οτι δ μέν είς αέρα χεόμένος λδγος, χαλ ύπδ 
διαχόνοις έτεροι ς δ;απεμπόμενος στόμασιν, ού βα-
δίως έλέγχειν θέλει τούς στέλλοντας * άλλά χαλ δ 
πολύς χαλ δ αστείος ενταύθα γε τδ ίσον άποφέρονται, 
παρά τοσούτον διαφέροντες, παρ* δσον Ιχουσι μνή
μης ή χαλ λεχτιχής επιστήμης οί χαθυπουργούντες 
σφίσι χαλ αναφερόντες. Καλ έστιν ενταύθα καρά τοίς 
διαχονούσιν ή τδ διαχινδυνεύσαι, ή «δ τυχείν * τδ. 

καταφαγείν. Άλλ', ώ δαιμόνιε, έασον δλον με τδν Π Τ*Ρ τής προσφωνήσεως δεξιδν είτε χαλ μή αύτοίς 
λόγον είπείν. Αυπεί χαλ ημάς τδ τής ημετέρας 
έρημου άπόκροτον, χαλ τδ τής τροφής μεμετρη-
μένον, χαλ τά τής καθ' ημάς έχίδνης χαράγματα* 
άλλ' έδακε πλέον τούτων ημάς, δτι περλ τάς πρός 
σε δύστυχου μεν γραφάς, καλ γράφοντες δοκούμεν 
μή γράφε ιν. Καίτοι τίνι άλλψ [τήν πρός σε γραφήν 
ένεπιστευσάμην, ή τψ τού δεσπότου τού διδασκάλου 
άδελφφ χαλ θείφ σφ; Άλλ' (ώς Ιοιχε) δεύτερα τά 
ημέτερα θέμενος, τδν οίκαδε ήπειγε πλουν, ίνα 
ήμίν δ πάς είη λόγος τραγψδικός. Ούτως ημείς 
δυστυχούμεν, έφ' οίς εύτυχούμεν. Μή γούν ημάς 
μέμφου · κατατοξάζου δέ τής ούτω βαρείας τύχης, 
δι' ήν ήμίν ούχέτι ούδ' οί λόγοι πτερόεντες, άλλά 
βραχύτερον πτερυξάμενοι πτεροββυούσιν αύθις, 

επιγράφονται. Καί δ μέν τήν προσλαλιάν έ πιστέ ίλας 
Αμάρτυρα έχει, δποι ποτέ Αρα χαλ πέσοι τΑ τής 
«ροσαγορείας * δ δέ δρών τφ προσαγορεύοντι τδ πάν 
είς έαυτδν άνεδέξατο. Καλ τοιαύτα μέν εκείνα. Ό 
θέ γε έν σωματίοις κείμενος λόγος ούχέθ* ύπδ αγ
γέλου προάγεται στόματι, ούδ' έν έτερων χείλεσι 
διακινδυνεύεται * άλλ' έστι ψυχής της έπιστειλάσης 
άντιχρυς χύημα, τού δέ ύποθεξαμένου κωδικός μαί-
ενμα, σπαργανούντος οίον αύτδν, καλ οίος έξέφυ 
περιφυλάττοντος, χαλ τφ φίλψ παραχομίζοντος, ώς 
είχόνα τού ατείλαντος. Εί δέ τοιαύτα δύνανται τά 
τών επιστολών, χαλ χάτηγορείν οίδε τδν έπιστεί 
λαντα-, οίος τά ές λόγους έχείνος, χαλ οία τά τής 
ψυχής αύτφ έστι γεννήματα, πώς άν αύτδς εύτόλ-
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μως έχοιμι, «Ac Αμάς π ίθηκος πρός σε τδν έν 
βητορείαις αΓθωνο λέοντα προάγων περιγυμνοΰν, 
χαί τής έμής Αγροικίας ένδαψιλεύεσθαι; Ούχ άντι-
λέγομεν, έγχειριδίους καί κειμηλίους έλεγχους άπο-
τίθεσβαι τοίς τέως οδκ είδόσι τά χαθ' ημάς, χα\ 
κατηγορίας έγχαράττειν καθ* ημών αυτών, ώς Αν 
χαλ τοϊς έπιγδνοις tyotpov περιδειγματϊζεσθαι. Άλ
λοις μέν οδν τισι τάχα Αν γράφων τεθάββηχα, καλ 
ούχ δπεστάλην Αν τΑ της έιειστρλής. Προς σέ δέ — 
Αλλά καλ νΰν δέος, μή τΑ τής γραφής όργανα σχά* 
σαντα, τδ έργον Ατελές μοι προλίπωσιν* ΟΟτω σα 
τέθηπα, ούτω σου τδ τής βητορικής έμπύριον ·πέ-
φριχα. Καλ 'Ρωμαίω μέν άνδρι (Άντωνίψ, οίμαι) 
λόγος έββέθη ποθέν, ώς Αρα ό δαίμων αύτφ τδν έτε
ρου τινδς πεφόβηται δαίμονα * ήμίν δέ Ιαίμων μέν 
φοβεβδς, είτουν τύχη μορμολυττομένη τδ δμοιον, 
ούτι δεδδξασται. Πώς γαρ Αν καλ είη τοιαύτη τύχη 
παρ' ήμίν, οίς τδ παν δ Θεός ; δπου τών Ελλήνων 
δσοι σοφώτεροι εύνοιαν θειοτέραν τήν τύχην ορίζον
ται, χαί εί; ταύτδν αυτήν τφ καλψ τής ευδαιμονίας 
συνάγουσι. Τύχη μέν οδν ήμίν ούτε έστιν ούτως, 
ούτε πεφόβηται, Ό δέ μοι λόγος φρίττη «δν σδν * 
χαί που περιτυχών αύτφ, συσταλελς καταδύεται* 
κα\ χαθΑ που λόγος Ιχει, σωμάτων χτύπους τινάς 
έτέροίς είχειν, χαλ τούτων ήχούντων εκείνους σιγ$ν, 
ούχ έχοντας άντηχείν, ούτω χαλ, τού σοφού Γρηγο· 
ρίου τδ σύντονον έν βητορείαις φδοντος, ή τού Εύ* 
σταθίου λαλιά ούδ' είς τονιαίόν τι άπήχημα ύποψάλ* 
λεται. "Ετι μοι τής επιστολής εκείνης Ινδάλματα 
προτρέχει τών οφθαλμών, ήν ού πρδ πολλού μετά 
χείρας* ηδχουν* χαί με τοΰ γράφειν έχχρονει έκ-
θροούντα ούχ ήττον, ή τδν θρυλλούμενον Αντιφέροντα 
τά έχείνου έχδειματούντα Ινδάλματα. Έτι με δ 
γλυκύς έχείνος βυθμδς επικροτεί - έτι με περιάγει 
τδ κάλλος * τδ τών νοημάτων ύψος, ή πυκνότης, ή 
στρυφνότης * ή αύταίς Αναχεκραμένη γλυχύτης * ή 
τής λέξεως χάρις * ή έν σχήμασι ποικιλία· τάλλα 
πάντα καλά, ίνα μή χαλ φορυτδν άλλως ονομάτων 
έπισονάγειν δόξαιμι. Άλλά τί μοι επιστολής εκείνης 
τής μιάς, εί χαί λίαν χολής; Τί μή τδν σοφδν τήν 
χείρα Πρωτογένην ούχ έχ τών μεγάλων έργων, Αλλ' 
έχ τού πάρεργου καλού, .πέρδιχος επαινώ ; Έπλ 
νούν λαμδάνω τήν «ήν καλλιγραφικήν λογογραφίαν, 
[χαλ] θαυμάσας ώς ένι μάλιστα, χαλ εαυτού άπο-
γνούς, σχασάμενος τήν ιοφι στιχήν, Αλλοις άντεπεξά* 
γεσθαι πρδς τήν σήν (εί βούλοιντο) βητορείαν άφίημι· 
Καί ήθελον Ιδείν τούς τοιούτους, οίτινες Αρα χαλ 
εΐεν * ώς άν είχον εύθύμως, ίδών ήττώμενόν σε τδν 
έμοί φοβερό ν. Οί δέ — άλλά χαλ αύτολ ώς λέοντα 
μηκάδις αίγες πεφόβηνται· Καί σύ μέν χατά τδν 
Όμηριχδν Έχτορα πάντας χαθίζων τοίις βητορεύειν 
δεινούς, είτα τδν άντίπαλον μονομάχον ζητείς' οί 
δέ σιωπώ σι, χαλ ού θαββούσι τήν έπεξέλευσιν. Κάν 
τις αύτοίς χαθ' "Ομηρον άΧΧ ύμεΤς μέτ πάντες 
ύδωρ χαϊ γαία γέτοισθε έπιφθέγξηται, εί δή τδν 
ένα τούτον δεδίττεσθε αυτοί, ούδ' ούτως είς τόλμαν 
οξύνονται, ούδ' εννέα πάντες ανθίστανται σοι' άγα
πητδν γάρ, εί χαί τινα ένα, χαί αύτδν ού χατά τδν 
μέγαν Αί*ντα, έτερου σιν άντί μανό ν. Ούτω σου.πάνΛ 
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τες ηττήμεθα * χαί έσμεν — δ μέν σου τδ δευτε-
ρεϊον, ό δέ, δ τι τύχοι τής έπλ τόδε φερόμενος τά
σεως. "Ω λόγων άκρον γάργαρον* ώ πλούτος 
επιχειρήσεων, κατά χύσιν Αμμου έχνενημένος - ώ 
άριθμδς ενθυμημάτων άστε'ων πολύχους · ώ πλη
θυσμός υψηλών νοημάτων, αστέρων δίκην είς πλή
θος Ιμπλατυνόμενος χαί είς λαμπρότητα θαδουχών, 
χατά δμβρους ύψόθεν οίον καταββηγνύμένος ώς έν 
χατάχλυσμφ — δάδ' άν εΓπη — υδάτων πολλών * ώ 
βεΰμα λόγου δαψιλές, έπιββέον άτε πόντου κύματα 
"ίκαρίοιο, έπεα ντφάδεσσιν έοιχότα. Έπεισί μοι τδ 
τής Συραχουσίου Μούσης είπείν; δσος δχΧος% μνρ· 
μηκες άτάριθμοι, είτουν μυρμηκιά λόγων σοφών. 
Είτα θυρύβους προβάλλη, καλ πραγμάτων έπίχοσιν 
χαι βίου σύγχυσιν, χαλ βλάβας οίας χαλτύρβας δσας, 
ύφ' ών τού φίλου λόγου περιχεχίνησαι; Καλ ούχέτι 
φής ούτε ταίς πάλαι ποτέ λάλαι; δμοια, ούτε βίβλοις 
προστετηχέναι, ούθ' δλως έχείνο είναι, δν ημείς οί
δαμεν ; "Q της χαθ' ημών σκηνής. "Π σχη[νοβα]τή-
σοιδλόγος ; Έσχημάτισται, ήνθισται. Έπιχρύπτεις 
ήμίν αεαυτδν, ούχ ο!δ' είτε χατά τδν "Ομηριχδν 
Όδυσαέα, ή εί τις χατ' έχείνον τήν εαυτού χρύψιν 
έσκηνοβάτησεν · είτε κατά τδν έν σοφίσμασιν έγκε-
καλυμμένον, ώς Αν ύστερον έκφήνας τά χατά σε, είς 
αντιφάσεως μοχθηρίαν αυνελάσης ημάς, είδδτας 
Αμα χαλ ούχ είδότας σε. "Ο τής είρωνείας I Μνχτηρα 
γάρ είπείν τδ πράγμα, οίμαι ούχ ασφαλές - χαλ μήν 
ούοέ άχχισμδς ή θρύψις τδ πάθος έστί. Τάχα δέ 
χάχείνα διαγραπτέον μοι, χαλ πόββω τού λόγου 
θετέον* χατειπείν γάρ σου φορτικά πρδς βίσιν, 
πάνυ βαρύ. Ούτε γάρ τδ σκηνιχώς όμιλείν έν τοιον-
τοις σπουδαίον κρίνεται, χαλ τά της είρωνείας δέ 
έν χαχίας μοίρα βέβληται. "Ο τοίνυν τού επιεικούς · 
ώ χαθυφέσεως,είςήν δύψηλδςχαλ πολύς τήν σοφίαν 
χατήνεγκας σεαυτόν. "Ο τού μετρίου φρονήματος, 
δφ' οδ περιμετρείς σεαυτδν τοίς πολλοίς, σημείον είς 
βάθος χαλ ε Ες ύψος Αλλον τρόπον χαλ αδτδς αίτησα* 
μένος χαλ λαβών έχ Θεού * βάθος, τδ διά ταπείνωσιν 
χάτω* ύψος, τήν χατά λόγους άναβαotv. Έγώ δέ 
ήξίουν σεαυτδν είδέναι, χαλ μή τοιαύτα καταγράφε ιν 
αεαυτοΰ. Ού γάρ τδ παλαιδν έχείνο γράμμα -στενο
χωρώ, τδ. Γνώθι σαυτόν, άλλ*είς πάντας ανθρώπους 
πλατύνω, χαλ συνεπι μερίζω τδ βητδν τοίς χαθ έ
καστα * ώς δέον δν, έχαστον έαυτδν είδέναι · ίνα 
μήτε δ τδ μηδέν ών ύψιστόντι φρονή, μήτε 6 ύπερ-
υψηλός ούτω πρδς γήν έαυτδν καταστφ. Άλλά 
ταύτα μέν άλλην έχει τριβή ν, είθ* ούτω πόιητέον, 
είτε καί μή. Σύ δέ τί ποτε φής, ανδρών λογιώτατε; 
δυστόκως έχεις περλ νοημάτων γονάς; χαί δν ίδρώς 
συνεχής χαλ θερμότης έντρεχής χαλ έννους είς κο
πίδα φιλοσοφούμενην έστόμωσεν, άντιτυπία πραγμά
των έπήμβλυνε; νενίκηκέ σε τύρβη φροντίδων; πε-
ριγέγονέ σου; χαθείλε τού ύψους; απέσπασε; 
καταβέβληχεν; Ούχέτ' έχείνος εί δ πάλαι Γρηγό-
ρςος; δς κα\ καταλογάθην περιπτύσας τι λόγιον, ή 
χαί παραββίψας στιχίδιον σχέδιον, είς άμίμητον 
αύτδκαΐ μέγα τοί; βητορεύειν θέλουσιν έλεπτούρ-
γησας σχάριφον. Ούτως εν λόγοις Απειρος είην · 
«•ινψμηνούτω σοφίας^ τοιαύτη με λάχοι περί λό-
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γους ένδεια. τ 0 πράγματα, λάβοιτέ με· ώ φροντί
δες, έχοιτέ μ« · ώ τύρδαι χαλ δχλοι, άμφί μοι γέ-
νοισθε κύκλω, εί οδτω χα\ τεχνούν οίδατε καλ έν 
χαθεστώτι φυλάττειν τους βήτορας* Άλλος μέν οδν 
τις, μέσο; έναποληφθείς πραγμάτων οδτω μεγάλων, 
έπαθεν Αν Αληθώς, Απερ οδχ αληθώς αδτδς επι
γράψω σαυτψ · ούχ οίος εί[ης], προσθεμένος λέγειν, 
άλλ* οίος Αν τις γένοιτο, τηλιχουτοις πράγμασιν 
έννχεθείς. Σύ οδν ούκουν τοιούτος οδτε γέγονας, 
άλλ* ουδέ μελλήσεις έσεσθαι. Αίτιον θ', δτι πρδς 
ύπεροχήν τής έν λόγοις έλήλυθας Ιξεως, χαλ πρδς 
έπ;στήμης τέλος έλήλαχας. Ούκουν είς άκρον σοι 
σοφίας ήχοντι βαδ/α έπειτα χαθ' Ήσίοδον, ή πρψην 
χαλεπή γέγονε · χαί σοι διά ταύτα άπονος ή ενέρ
γεια, χαλ τά τής μεταχειρίσεως άμοχθα. Καλ έχει 
φύσεως ούτω τδ πράγμα. Οδχ έστιν, οδχ έστιν 
έδραίόν τινα χατ' έπιστήμην γενόμενον, μεταχινη-
θήναι του αγαθού· Έπ ' ούδενδς τών, δσοι πρδς ξζιν 
έληλάχασι λόγου καί τελειότητα πραγμάτων, έπιβ-
βοή τήν τοιαύτην άπήλλαξε τής ψυχής· Άλλά μή 
μοι τήν Ερμογένους πρόφερε χήρα · ή εί τις άλλος 
χατ' εκείνον τή είς άκρον ευεξία σφάλεις έξεκρού-
σθη τού είδέναι, χαί δι' οξύτητα φύσεως ταχύ χαλ 
ήνθησε χαλ άπήνθησε. Τά γάρ τοιαύτα τών περι-
δετγμάτων χαλ σπάνια, χαί ούδ' άαυμφανείς τάς 
αίτίας έσχήχασιν. Ούκουν %χαλ αύτδς είς τοσούτον 
έξεως ήχων, χαί δευσοποιά τή ψυχή τά τής σο
φίας έντήξσς χρώματα, άναπόπλυτσν έχεις τδ άν
θος ΧΛ\ λαμπρδν οΓον προλάμπον ποιχίλμασι γνώ
σεως. "Εχεις κρατήρας» Ρητορικού πυρδς μένος 
άφιέντας * και ούχ έστιν αυτούς έπιλιπείν, χάν που 
δόξωσι διαλιπείν, Άλλά τδ νοερδν αύθις πνεύμα 
προσδάλλον αύτοίς άνίησι, χαλ είς ποταμούς πυρδς 
έχφυσ ί̂ λαμπρδν έπιλάμπον σοι τού λόγον τδ φώς. 
Εντεύθεν ουδέ σοι (παροιμιαχώς είπείν) δ λόγος 
σδέννυται. Στύλος πυρδς δ λόγος προτρέχει σού · πώς 
άν οδν ύπδ σχότει γένοιο; Ούρ ού χατά τδ έν Αθή
ναις μνστιχδν Ασβεστον ταμιεύεις, Αττικής δέ σο
φίας άλλως έμπύρευμα, χάν δή χαλ διαχοπείη σου τά 
τής φαύσεως * ανάγκη γάρ ποτε Ανθρώπω γε δντι· 
Άλλ' ούχ είς τέλος έχείνο τδ πύρ άπέσβεσται· 
ύποσώζεται δέ ζωπυρού μενον, χαί τίνος αρχής λα-
βδμενον έπεγείρεται, καί άνάπτετα*, και είς λαμ
πρδν πυρσδν αίρεται. Τοιαύτα πυρά πολλά, έξυπο-
σμύχοντα, άναλάμποντα · έξ ών ήμίν άπόθετον τφ 
λόγφ φυλαχτέον τήν τίτανον, ήπερ έπιχυθέντος 
ύδατος ενεργεί χατά πύρ. Αέγεται δέ χαί τις τέχνη 
τάς παπύρους Αμα τε είς ύδωρ βάπτουσα, καί 
Αχρόνως είς πύρ άνάπτουαα. Καί μοι τήν τέως 
άπόθετον τίτανον έν τφ πρδς αίτιολογίαν λαβών, 
μεταχείρισαι * εκείνη γάρ ύποχαθημένη έντδς, τδ 
πύρ τούτο χατά τινα μηχανήν ταίς πάπυροι ς άφίη
σι ν. Ούτω δέ χαί σε τδν έμπύριον βήτορα βραχύτα-
τόν τι χρή ένιδρώσαι τφ λόγφ· καλ ή νοτίς αύτη 
αΙΟέριον τδν τού >όγου πυρσόν σοι.ένδοθεν πόθεν 
άνεκαλέσατο. Μεσοββαγή χενεώνες γής διασχόντες 
ήν δτε ύοατος ένεκολπίσαντο χάσματα, χαί είς θά
λασσας ύπτιάσθησαν * χαλ τδ εντεύθεν αίώνες έξ 
όλοι, χαλ τδ υπέρ αυτούς, χαΛ ούτε τδ £.ίναι ούθ' ή 
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Α χλήσις τήν θάλασσαν έπιλέλοιπεν. Ούτω δέ Αρα χαέ 

σύ τδ τού νού — εΓτε χύτος φάναι χρή, είτε Αβύσ
σου, εΓτε χαλ χάος διά τδ τού νοερού τούτου χωρίου 
πολυχανδές — είς ύποδοχήν πάσης χρηστοηθείας 
έξεθοο, χαλ δή πάσας λόγου πηγάς χα\ πάντας πο
ταμούς είσεδέξω. Καλ ούκουν εις θάλασσαν πέρας 
είδυίαν, άλλ' είς ώκεανόν μοι τά χαλά ταύτα συν-
έββευσαν χεϋματα, χαλ τούτον άψόββοον, χαλ είς 
έαυτδν χατά νοεράν κύκλωσιν έπανιόντα, και κατά 
τινα στροφήν άκάματον έλιττόμενον, χαλ ούκ είδότα 
πέρας. Ούκουν τδ χεύμα τούτο λίποι Αν σέ ποτε, 
ούδ' εί βονλοιο, Απαξ ένδόσιμον. Τδ χινείσθαι 
λαβών δ ούρανδς, ού παύει τήν χίνησιν. Ούτω δέ 
χαλ δ αδς ουράνιος νους οδ παύσεται κινούμενος, 
χάν πάθη χατά τήν άνωτάτω ποτέ σφαίραν βραχεία ν 

Β άντίχρουσιν* άλλά μικρδν, χαλ γίνεται τών προτέρων 
αύθις, χαι δξυββοπώτερον φέρεται. Γινώσχει χαί ό 
σδς ήλιος νους δύσιν ποτέ (χατά τδν αίσθητδν ψάλ
λειν Δαυίδ) χαί δύεται, είς έαυτδν σταλείς * άλλά 
μετ' οδ πολύ άνέσχε, χαί τήν πρότερα ν φαυσιν 
άπέλαβεν. *Ώ ημείς, οΓς βράδιον τοιούτος ήλιος φαί
νει, χαλ πολύμηνους, ούκουν εξαμήνους τάς νύκτας 
τελεί · καί τι βραχύ άναλάμψας, καλ δσον άν είς 
θούλην χειμέριος αύθις δύεται. Σύ δέ (ίνα τήν τρο-
πολογικήν'σχτυωρίαν άφελς, αΰτοίς ψιλοίς επιβάλω 
τοίς πράγμασι) κα\ σπεύδων τοϊς άλλοις, μένεις 
άξύμβλητος, καλ βαστώνην Αγων αήττητος · χαλ είς 
έργον ήχων, είτε μήν έχ πάρεργου τι μετρών, τών 
άλλων ύπέρκεισαι · σαυτω μέντοι περιμετρούμενος, 
ΰπεραίρεις, οίς σπουδάζεις, τά πάρεργα. Μή τοίνυν 

C τοιαύτα γράφε, άλλ' άφίει τήν γλώτταν· πλήμμυρε, 
δ ημέτερος ωκεανός· λάμπε, δ χαθ' ήμάς' ήλιος · 
χαλ ποίει τά σεαυτοΰ. "Οστις δέ ποτε εί, σύ μ% 
λέγε· έρούσι δέ Αλλοι, χαλ ουδέ τάς ψήφους δικά-
σουσιν · έρούσι δέ, δτι χατά πάντων βητόρων (άλλ' 
άαέστω φθόνος) φέρεις τά νικητήρια. Σύ γάρού με 
αρέσκεις * άλλ' ούδε πείθεις με, τοιαύτα κρίνων χατά 
σαυτού. "Η Άνάχαρσις μέν, λαμπρύν άττιχίζων, τδν 
Σχύθην περλ τοίς άχούουσι ψεύδεται · Γρηγόρης δέ, 
ύπερφωνών τούς δπη ποτέ βήτορας, τδν ούχ είδότα 
ού ψεύαεται; Τδν Τυρταίον ή καΑλιββημοσύνη μετ-
έγραψε χαλ μετέθετο ;είς θεόφραστον · χαλ ό βοήν 
άγαθδς Γρηγόριος είς άφωνον βάτον γεγράψεται, 
χαλ δ χαλλιδόας έν άφωνου μοίρα τετάξεται; Καλ 

D τίς άν είπη ταύτα, χαλ τοίς ούτως άτίμοις συνθήσε-
ται; "Ελεγε ποτε χαλ Σωκράτης, είδένα* μηδέν · 
προσεϊχε δέ ούδελς έκείνψ τδν νούν. Διάπειρα γάρ 
έξήλεγχε, σοφδν άποφαίνουσα. Ού λέληθας ουν ούδ* 
αύτδς, είς τοιαύτην πίπτων σοφίαν. Έρμης ήμίν 
άνευ ψόγου τετράγωνος ίδρυσαι« Μή γούν δέδιθι τήν 
μετάπτωσιν · μενείς γάρ είς τδ πάν εδραίος, καλ 
ούκ εύμεταχύλιετος. Μουσών οίκητήριον εί · ούκ άν 
ούν σε προλίποιεν, έπαναπεπαυμένοι χαθάπαξ έν. 
σοί. "Η Ελικώνα μέν καλ Λειβηθρίους ούχ ήθελα» 
προλιπείν, ούκ άξια λόγου χωρία, Μούσαις επονο
μαζόμενα · σέ δέ, καλδν ούτω λόγου χωρίον εύρου-
σαι, «ρολείψουσιν ; Ούχ\ πάντως* Αλλά καί μένοντι 
συμπαραμενδύσι, καλ άποδημούντι συνεχδημήσουσι, 
χαί σε τοις πάλαι ποτέ σοφοϊς κάν τοϊς τοιούτοις 



1Γ9 ADDKNDA. 
άντίμιμον 6 ή σου Λ ν * οίπερού μόνον οίκοι μένοντες, ^ τ ο ν » 0 πάντων πολύς, κα\ οδπερ μηδέν τι τών 
άλλά χαλ δπη ποτέ άπιόντες, Έρμή χαλ Μούααις 
Ιμέλοντο. Έξεστρατεύετό ποτε Περικλής· ουδέν δε 
ήττον έδρδντα τοίς λόγοις, ώσπερ αγοράζων έν εί-
ρήνης χαιρφ, οδτω δέ χαλ στρατοπεδευόμενος. 
Ύπερόριον πδλεμον ό γλυκύς έπονείτο Εενοφών, 
χαλ πολλήν γής έμέτρει περίοδον · είχε δέ συμπα-
ριπτάμενον τδν Έρμήν, χα\ δ τών Μουσών αύτφ 
συνεαχήνου χορός · χαλ ουδέν τι τού λόγου παρέσπα-
στο, ουδέ χρόνιος ών τοίς βαρβάροις, της Έλληνί-
δος παιδείας έξέπεσεν ύπερόριος. Έφευγε που 
Αημοσθένης έξ Αθηνών ΑλλΑ τδν βήτορα συνεπή· 
γετο. Τί σοι δοκεί τδν ποιητήν τά μακρά τής απο
δημίας περί τδ μεγαλόφωνον σίνασθαι; Εί μή Αρα 
χαλ πρδς ύλην λόγου λαμπράν τή ποιήσει συνελαμ-

άπάντων τήν έν λόγοις εύτεχνίαν έκχρούεται· μηδέ, 
δτε μακράν γίνη τών βίβλων, προΐσχου, βίβλος ή 
ζώσα χαλ έμψυχος * μάλλον μέν ουν, ή τών λόγων 
π)ήθουσα γάζα, τδ πολυτίμητον βιβλιοφυλάχιον. ΤΗ 
γάρ άν αύτδς άποσταίης σαντού, εί τούτο πείσεις 
ημάς. Πείσεις δέ ο[ύχ]. Ουδέ γάρ άν ουδέ αύτδς 
Αποσταίηςτήν χαινήν ταύτην Απδστασιν. Τετόλμηκι, 
λελάληχα, προσπεφώνηκα τδν έν λόγφ πολύν δ 
ελάχιστος * μάλλον μέν ουν τδν έν σοφία πάνυ δ τδ 
μηδέν. Καλ οίδα μέν, δτι φίλα σοι άφίξονται, τοδ 
μέλλοντος έντρεπόμενος, εί καί διαδόσιμα τοίς άλ
λοις ποιήσεις, καλ δημοσιεύσεις τά καθ1 ημάς, χαλ 
άπελέγξεις, δσους ήττώμεθά σου · χαλ ούτω λαμ
πρδν θρίαμβον καταγάγης ημών· "Ος δ' Αν έχοι, 

βάνοντο. Ουδέ Θεμιστοκλέους τήν γλώτταν ή περλ Β χαίρε έν Κφ, μεμνημένος ημών έπ' άγαθψ, φίλ-
τά τοιαύτα φροντλς έδαρδάρωσε. Μικρού δείν δ τών τατε. 
άλ)ων κορυφαίος Πλάτων, 'Αδήνηθεν τήν είς Σιχ* 
λίαν στελλόμενος, έλαθεν άν παρεχχλίνας τήν μά-
χην, Άλλ' ίδού ώς ύπδ πειρατή τψ λόγφ χαί σοι 
πάρεστιν έξελέγχειν, εί τι τδν άνδρα τδ άπδδημον 
βλάψοι. Καλ μήν ούτε παρενεπόδισε τδν τής σοφίας 
κρατήρα, υπέρ δέ τδν Αίτναίον (ώς άν τις είπη) 
προσεξεφόσησε, χαλ άνήψε φανότερον. Ούκουν ουδέ 
σε τυχόντα τά πράγματα τής ορθού χατά φιλοσο-
φίαν οδού περιπλάγξουσιν, ούδ' ώς τά τών άνερ μα
τ ί στων, χαλ δσα μή φόρτφ βριθάται, ααλεύειν βιά» 
αονται. Ύπδ χαλφ σκίπωνι βαίνεις. Έρμαίκή βα
κτηρία τάς βάσεις έν άσφαλεί σοι καθίστησιν. Ού 
τοίνυν πρόσκομμα πάθοις, κάν έρισφαλές σοι τδ της 

Τον αύτοΰ ηθοποιία. 
Ποίους αν είπε Λόγονς Όμωκήσων, δτε τή επαύ

ριον μετά θάνατον τον ποΑΑά εύεργετ ήσατζος 
αύτον άγιωτάτου πατριάρχου κυρίου ΜιχαήΛ, 
τον τοΰ %ΑγχιάΛου, Λονόμένος άρχφέθη έξ Αχο-
στοΛής τον μεγάλου οίχονόμον τον Λαντεχνή 
τό έξω στρώμα χαί τά Ιμάτια χαϊ Λοιπά, τά 
άστείως αύτίκα δοθέντα πτωχοΐς. 
Άνεξίκαχε σώτερ, Ανέχου, μή χαλ χαχδν μοι 

γένοιτο πλείον άλεξίχαχε θεέ, άποσοβηθείη χαλ ή 
φαινόμενη αύτη χάκωσις. Άλλά τί δή ποτε τά 
παρόντα; Φαντασία τις άλλως χαλ δόχησις, ή πρδς 
άλήθειαν ύφεστήχααιν; Ό να ρ άναπλάττεται, ή 
ύπαρ τοίς όφθαλμοίς παρίσταται; Ευσχήμων ήλθον 

οδού. Πολλοίς άγωγίμοις βρίθεις · ύπ* Αγαθψ άρχι- ^ κοσμίως είχον, περιβολή ν τε φέρων, όπόση τρυφε 
τέχτονι έχπεπόνησαι. Κατατόλμα γούν τών πραγ-
μάτοιν όρχού χατά κυμάτων, έχπετάσας ίστίον 
πόμπιμον. Διαχυδέρνα σαυτδν άΟπνοις τοίς χατά 
ψυχήν χαλ νοουμένοις δμμασιν, Απερ έγώ πλείω 
περί σε θεωρώ, ήπερ δσα χατά αώμα περί τδν 
Αλλοφυή Άργον, τδ πολυωπδν τέρας, έπέμφαινον · 
δν ή ποιητού πλαστική είς πολλούς ήνοιξεν οφθαλ
μούς, καλ βρύειν ώσπιρ πολλαίς έποίησεν δψεσιν, 
είς μυρία δμματα χατατρήσασα, ώς διαββείν ούτω 
τδ όπτικδν τού δλου σώματος, ώς δτε πολυτρήτου 
τινδς Ανάγω fέως ύδωρ πολύββουν έξαχοντίζεται. 
ΆλλΑ ταύτα μέν ούτω πρδς τδ πέρας πέπαικται. 
Σύ δέ εί καλ μή ούτω πολυόμματος, Αλλ' άλλφ 

ρευόμενον αώμα παράκειται, χαλ λαμπρότητα χαλ 
Αλλην υπέρ άξίαν (άλλ' δμως) επαγόμενος. Τάπης 
άνθηρδχρους ύφήπλωτο, λειμώνος περιφαίνων δψιν, 
οίς δσα χαλ Ανθεσι ποιχίλοις διελάμπετο βάμμασu 
Στρώμα ό τάπης άνείχεν, οδ Μιλησίοις έστο:6αομέ-
νον έρίοις, δποία χαλ ταύτα εύαφη χαλ αγαθά μαλα-
χώς έγχαθεύδειν * Αλλά σεααγμένον ένδον ανθεσι 
φυτών, Α σπείροντες Ανθρωποι, είτα τδ έπανθούν 
έριώδες [σύν] πόνφ συλλέγουσι, παρευδοχιμούν τήν 
τών έρίων χρήσιν τά είς τρυφήν άναχλίσεως. Τδ δέ 
έπιπολάζον λίνεον, ώς έπεγξύειν τδ στρώμα, έχρήν 
μέν είς μελανίαν {βεδάφθαι αχυθρωπδτερον, διά τε 
έμέ βίου τοιούτου άνθρωπον, χαλ διά τδ πάθος, ή 

τρόπφ τφ συνεχεί χαλ άχαμάτφ τής θεωρίας ύπο- ρ καλ πένθος, δ μοι Αρτι προσήρμοττε» τδ δέ, Αλλά 
βάλλεις τδν Ά ρ γ ο ν ουδέ σοι ύπνος έπι βλεφάροις 
κείται (τούτο δή κατά τδν Όμηριχδν 'Οδυσσέα), 
ού Πλειάδας είσορώντι χαί Ύάδας χαλ σθένος 
Ώρίωνος (χαλ ταύτα μέν γάρ θεωρητικώτερον), άλλ' 
έπλ μάλλον βίδλοις προστετηκότι, καλ τά έν αύταίς 
ουράνια χάλλη προσδλέποντι άναπιπταμένψ χαλ 
άγρύπνψ τψ δμματι* άφ'ών άπλετο; δση φωτδς 
ούσέα έπεισχέχυταί σοι χάριτι τού μεγάλου τών 
φώτων πατέρος. Μή μοι τοίνυν πρόφερε ζάλας, δ τά 
ενταύθα τεχνικώς διακρινόμενος κύματα * μή τάρα
χους, δ καθιστών έαυτδν, δπη χαλ βούλοιο· μή 
φροντίδας, δ πολύφρων τε χαλ άγχίνους· μή τδ 
Ασχολον, δ θεωρητιχώτατος · μή δ πραγματικώτα-
τος πράγματα· μήπου, εί τι χαί λέγειν έχεις τοιού-

λευκδν μέν ήν, ώς δ ήλιος, τήν λεπτουργίαν, όποιον 
αράχνης τεχνάζεται. ΤΗν χα\ ή της κεφαλής άνά-
παυσις τούτφ εφάμιλλος, ώς άνακείμενδν με μή 
έπιφαίνεσθαι, άλλά τή τών υποκειμένων Απαλδτητι 
έγχαταδυεσθαι, ή , οδ καί μάλλον έγώ επάξιος 
δοκείν, μνημείψ τινλ έγκαταχώννυσθαι. *Ησάν 
μοι ταύτα ούτω σεμνά. ΑΙ δέ σινδόνες (τδ πα
ραπέτασμα τής στρωμνής) άκραι μέν Σηριχαίς 
ένέλαμπον χρόχαις, χαλ ταύταις άλουργοίς, χαλοίαις 
ούχ άν απαξίωση τρυφών άνήρ. Είπεν άν τις βλέπων 
αύτάς μέν Ιρίδων δίχην παραλλήλους κείσθαι, τδ δέ 
μέσον, φώς οίον είναι' ούτως άκράτως ήν λευκό ν. 
Ή δέ λεπτότης — άλλ' ούχ άν είπεν δ ίδών ύφασμα 
βλέπειν, Αλλά πεφωτισμένον ήλίφ Αέρα, άμεαολάδη-
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τον σώματι. ΤΙ δέ «απνδτης Απολείβειν (δ φασι ν) Α βύνης γάρ δδ νόσος άντεδδθηπρδς κόλασιν, Αλλ'έξω-
έδόχει δγρδν Ιλαιον. Καλ έχειντο χρήμα χαλδν έπλ 
χαλψ τφ στρώματι αϊ σινδόνες, δυσωπούμεναι τδν 
θεατήν, πδββω που μένειν, ώς μή δτι γ ι έγχαθευ· 
δησαι, Αλλά μηδέ αίς τδ «Αν ψαύσαι, μή χαλ χραν-
θείη τΑ οδτω τίμια. Τδ δέ έπιχείμενον, είτεδάπιδος 
αύτδ είτε και κοινώς Απλώματος νοήματι σε μνΰνα ι 
χρή, ούχ Αν Αχρι ταχείαν έχφρασιν* έχείνο δέ είπείν 
άρχεί, ώς Αρα, δν τρόπον ύπβρδεν τών λοιπών Ιχειτο, 
ούτω χαλ τών λοιπών ύπερέχειτο. Σκεύη έπι τούτοις 
τά μέν άπδ γυμνού χαλκού, τά δέ χαλ γεγανωμένα 
καττιτέρου φανότητι, χαλ τδν άργυρον χαθυποκρινό-
μενα· Εΐπεν Αν ό δρών, αύτοίς έναπομένειν τήν ίψιν. 
"Εστιλβον γάρ χαλ υπέρ αυτά κάτοπτρα. Θήκη μύρου 
άταχτου, όποίόν τε άποβλύζει βόδων, χαί δπερ οίνος 

τεριχου κόσμου άφαίρεσις. Μήποτε δέ χαλ ώς οΤά τι 
φυτδν αχαριστίας τών έπανθούντων περιδέτων, δσα 
χαλ φύλλων, άπογεγύμνωμαι · ή χαλ άλλως είπείν, 
φυλλοββοώ τήν εύχλειαν · τάχα χαλ ώς παραδείσου 
τρυφής Αξιος έχπεσβίν. Τήν παρούσαν έπέγνων 
γύμνωσιν* μή μοι δέ γένοιτο χαλ είςτδ άρχαίόν 
άποχατάστασις. Πένθος χθες χαλ ήχος κλαιόντων 
χαλ βαρύθυμία * χαλ ταύτα περλ όλην τήν τού βεού 
έκκλησίαν * χαλ ή κατάστασις αύτη χα\ σήμερον. 
Άλλά χαλ είς μακρόν έτι παραμενεί. Καλ ημείς μέν 
έν τρυφαίς, ούς έδει λίαν άζεσθαι δάκρυ σιν. Ούκουν 
ένδίκως ή δίκη μετήλθεν ημάς. Κείται άνήρ αυτό
χρημα σοφία καλ άγιωσυνη, ού τδ μεγαλείον ού μό
νον είς άρχιερχτιχδν θρόνον άνυψωθέντος έξεφάνη. 

σχευωρεί φαρματτδμενοςεύώδεσι μίγμασιν. Άνάφο- Αλλά χαλ πρδ αύτου τήν οίχουμένην έπλήρσυ. Καλ οί 
ρον χαλδν ίδείν, πλατύ χωρήσαι. Καλ ήν αύτδ θήκη 
χιτώνος, δν οδχ Αν είπε τις χείρας χαμείν, χαλ ύφ-
ασμάτων δέ λασίων (ώς άν είπείν) τψάπδ λίνου τρι-
χώματι,Α χρή τδν ήδη λούσαμε νον περιτίθεσθαι, ώς 
Απομάττεσθαι. τήν δγρότητα. Καλά τά πάντα, χαλ 
τιμήν πολλήν εύρίσκοντα. — Ταύτα έπιλεξάμενος 
( πολλά δέ μοι παράκειται, χαλ αυτά τεραστίως, χαλ 
ώς ούχ Αν ήλπιζον), είχόμην τήν είς τδ βαλανείον. 
Καλ τέως ή δδδς ευθεία, χαλ είχε με τδ κατάντημα* 
χαλ σωρός τών σκευών έχειτο* χαλ [αύ]τδς άποδυσά-
μενος, χαλ τήν στοιδήν έπαυξήαας, οΓς προσεθέμην 
τά του Ιματισμού, έχώρουν έσω, χαλ τών θερμών 
υδάτων γίνομαι. Καλ τδν βύπον άποσΰρας, χαλ είς 

μέν άλλοι εννοούμενοι τδ πάθος δάχρυσι λούονται, 
χαλ τδν πενθητήριον $ δουσιν * ημείς δέ τδ έμπαλιν 
σπεύσαντες αίσχύνην δφλομεν. Έδράμομεν βίου 
δδδν, έφ' ή ούχ έστιν δς ούκ Αν νεμεσήσειε * καλ 
βραδείον ήράμεθα, καλ τδν άγωνοθέτην περιόντα διά 
θαύματος ήγομεν * ώς δέ απήλθε λυθέντος τού θεά
τρου έχείνος, έξελαθόμεθα. Ούχούν θέατρον γινδ-
μεθα έπλ γέλωτι, χαλ γυμνικδν οίον άθλον τούτον 
άσχημοσύνης Ανύομεν. *Q ήμερων εκείνων, έν αίς 
ή μεν περίβλεπτοι τφ λαφ, τοίς τού Ιερού συλλόγου, 
τοί; έν αξίαις βασιλιχαίς* τδ πάν είπείν, τοίς Απασι. 
Νύν βέ ούχ έστιν είπείν, δσον περιπεφρονήμεθα. *Π 
χρυσδς έχείνος δ χαθημέριος, έοικας ήδη θέλειν έπι-

χαλλονήν χαταστάς ήλίψ άντίμιμον, δς χαλ αύτ> ς Q λείπειν ημάς. Εμείς δέ άλλω; της ελπίδος είχομεν. 
λαμπρδν πα μ φαίνε ι ωκεανού λουόμενο; ύδασιν, έζή-
τουν άναδύναι μέν του ένδον άλαμπούς, άνατείλαι δέ 
οίον φανστήριος. Καλ τούτο μέν είχον αυτόθι. Ζητη
θέν δέ τδ λουτήριον, τδ περίβλημα, έστιν ούδαμού * 
Αλλά χαλ αύτδ άφαντον, χαλ ή λοιπή δέ Αποσκευή. 
Τί δή ταύτα; Πόθεν μοι τδ κακόν; Άρπυιαι Ανε-
ρείψαντο, χαλ ούχ άν πτερωταΐ «αρεισδύσαι έλάνθα-
νον άλλά χανούσα γή ύπεδέξατο. Καλ ούχ ούτως 
ημείς τού χατά σεισμδν πάθους δυσαίσθητοι * άλλά 
πύρ ανάλωσε, χαλ ήλεγχεν άν τέφρα τδ τού πυρδς 
έργον. Τί δε άλλά φώρες λαθόντες Απήγαγον τά ζη
τούμενα ; πώς δέ άν χλοπεύς τοσούτον άχθος ούτω 
λαθών μέσης ημέρας άροιτο; Απαγωγή τδ πράγμα 
ληστρική, εφόδου πολεμικής ένδειξις, θαβόαλέου 
Αρπαγμα. Ού ταύτα δόλος, ού λαθραία δφαίρεσις* 
αλλά μελέτη, άλλά αχέμμα* χαλ ή βίας έργον, ή 
παίγνιον. Σχοπητέον * χαί δή μή μόνον, πόθεν μοι τδ 
χαχδν. Αλλά χαλ τδ αίτιον. —• "Ο μοι · συνήχα τού 
Ατοπήματος, δθεν βέβλαμμαι. Πρδ οφθαλμών δ έλεγ
χος. Γυμνδν ώσπερ μοι τδ σώμα, ού,τω χαι τδ τής 
ψυχής πταίσμα, χαλ ή καταδίκη έξω μέμψεως.Άγα
πητδν, εί μή προοίμια ταύτα χαχΑ μεγάλων Αγώ
νων. Άγαπψην άν, εί μέχρι τούτου μοι ώρισται τδ 
χακόν. Αίκη τά παρόντα θεόθεν* τού πλεονεχτείν 
Ανταπόδομα * ψυχής ούχ εύχαρίστου ποινή * αδικίας 
Αντέχτισις* ψυχής χ[ώλωμα| έφαμάρτου δξύββοπον, 
ώς τά πολλά έχει τήν κάκωσιν. Καί αύτδ μέν ούχ 
δρθά βαδίζει, τδ δέ σώμα σφαλλόμενον σκύλλεται * 
Αλλ'έμολ φιλανθρωποτέραή έπεξέλευσις. Άγνωμο-

TQ τιμαλ χαί θρόνων παραχωρήσεις χαλ δδών ύπεχ* 
στάσεις, χαλ δσοις Αλλοις ημείς χθες που χαλ πρψην 
ή μεν έμπρέποντες * ούκ έχληρονομήσαμεν υμών. Ού 
πάρεμείνατε χαλ είς τέλος, άλλ* ήδη αναχωρείτε, 
Αλλά δραπέτευε ιν έοίχατε. Νύν έμαυτού γέγονα * νύν 
έπανήλθον είς νούν. Μόλις έγνων, οίου αγαθού έστέ-
ρημαι, οίας εύετήρίας έχπέπτωκα. Ούκέτι άποβλέ* 
-πομαι * μένουν γε χαλ περιβλέπομαι. Είλχον πολλά 
τών άλλοτρίων περλ έμέ* νύν δέ χαλ τά παρόντα 
οίχεται. Γυμνότερους υπέρου λόγος παλαιός φη
σιν* ημείς δέούχ οίδα εί κα\ αύτολ χεισόμεθα είς 
παροιμίαν, ούτω χαταπαιχθέντες είςγύμνωσιν. Κα
λδν ή παλαιά ημών γυμνιτεία μακάρισμού είχε 
πλάσμα * έχρο>μάτιζε τδν έν βίψ σπουδαίψ άπέριτ-

D χον. Ή δέ γύμνοισις αύτη χατά τήν έχ κοιλίας μη-
τέρος καθίσταται. "Ηδη τις καί γυμνοσοφιστευειν 
ημάς μυκτηρίσειεν. "Εστιν άρτι καιρδς λέγειν* 
έξεδυσάμην τά ί μάτια μου* πώς ένδύσομαι αυτά ; 
Φαύλος οίωνδς τά παρόντα, μή χαλ είς τήν λοιπήν 
ούσίαν μοι τδ χαχδν διαβήσεται, χαλ άρχή ταύτα 
μειζόνων έσται χαχών. Τωσήφ έγυμνούτομέν, άλ
λον δέ τρόπον έσεμνύνετο * έμολ δέ ούχ οίδ' δπως άν 
τδ πάθος τις έγγράψηται. Χιτώνα πολυτίμητον ευ
φροσύνης περιετιθέμην · άλλ' δτι τδν έξυφάναντα 
περιπεφρόνηκα, δτι γυμνή τή κεφαλή (δ φα σιν) άπη-
ναιδευσάμην, πάσχω τήν έν γελοίω ταύτην γύμνω-
σιν. Έχρήν βέ άρα τδν σπεύδοντα πληρούν τούς 
κόλπους, ών μή έχρήν, αύτοίς χόλποις τήν Απασαν 
δλέααι σκέπην, χαλ είς τούτο χαταστηναι γυμνώ-
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σεως. 1D μοι γείωτος* οίον ύβρίσθην Αρα. Ταύτην Α οηκώσαι τΑ Αμ*τάδοτον. Ούτω σοφίτα! μα ή τνχη* 
έγώ τήν γύμνωτην χα\ υπέρ εκείνη ν ηγούμαι, ήν 
γελάσας χ«μαλ έπέστραπτο. Κριτήριον φριχτδν 
εκείνο τύ έπλ πάσιν* έν ψ τΑ ιυμνΑ χαλ τετραχη-
λισμένα. Έγώ δέ χαλ αύτδ; Αρτι παρά άγαθοίς χρι-
ταίς τοιαύτη γυμνότητι χαταχέχριμαι. Αιχνείας 
ταύτα ποινή λυπήματα. Ούτω τούς παραπεσόντας 
γυμνούν έγώ ποτε ήθελον. Ί μάτιον έχεις · αρχη
γός ήμων γετοΰ* Άλλ* οί τεταγμένοι παρ' έμοί τδ 
Ανάπαλιν έπιφωνήσουσιν. Ό τής έχχλησίχς κόσμος 
ύπαλλαγε\ς μετεχοσμήθη, χα\ τδ χατ' έμέ σχήμα 
ρετέλαβεν δ ίσάγγελος τδ Αγγελιχδν, δ τφ 9εψ έγγί-
ζον τδ είς θεδν άνάγον. Ούχούν έχρήν έμέ μηχέτι 
μένειν έπί τού αύτου, άλλά μεταχρωσθήναι. Αλλά 
μεταδέσΟαι τήν θέαν, μή χαί χοινόν τι φαινοίμην 

ούτω δυστυχώς μεδοδεύομαι. Προορώμαι διαμεριζό-
μενόν μου τδν Ιματισμδν, χάρις, εί χαλ άνθρώποες, 
είςούς έγώ πεπανούργηχα. Τάχα γάρ οδτω χερδά-
ναντες λωφήαουσι τού συ μου, χαι τής χατ* έμού 
δργης σχάσουσιν · ώ:, ε( μή τούτο* τών γε παρόν
των (φευ μοι) έστέρημαι, χαλ ουδέ είς τδ μέλλον τίν 
δχλον Αχοσείασμαι. Τί τοίνυν χαλ βουλεύσομαι; 
'Αναχαλέσομαι τήν έδάδα τέχνην, ναλ τοΰ νοσφίζε
σθαι γένωμαι; Περιδαλούμαι πορισδμενος έτέρωθεν 
χλέμματα, χαλ τάχα φωραθελς δίχην δώσω μείζονα; 
Ούχ έστι μοι. Ταύτα θερμά ύδατα τρυφώντος άνδρδς 
χαλ χαίροντος, ψυχρού δέ οίον άποββώγες άλέξοντες. 
Χαρώνεια λουτρά τεθνεώσι προσήκοντα, οδ γλυκέα· 
πιχράς δε Αλμης άπόββοια,ού λοετρά θυμήμιμ 

μηδ' ενταύθα πρδς έχείνον έχων. Καλ τοίνυν διεξέ- χεδμενα* χύματα δέ ώσπερ χατά χρατδς γε χατ' 
πεσόν παντδς περιβλήματος. "Ο μέν γάρ είχον, 
ούχέτι έπρεπεν. Έπαναχάμπτειν δέ είς τά πρώτα, 
ούχ ευχερές. "Οτι μή γυμνδς ήν τή άπλότητι, Αλλ* 
έδαθυνόμην είς ύπουλον, χατεχρινόμην τά τής βλε-
πομένης γυμνώσεως. Γυμνά; οί ζωγραφούντες τάς 
Χάριτας γράφουσι * χαλ τούτο αδταίς συμβόλ( ου] 
παράσημον. Άλλ' ήμίν ούχ έπίχαρις ή γυμνότης, 
άλλ' έξω χάριτος. "Εοιχε νόμος ούτος είναι χαλ τής 
μετά βίον θαλάττης, τούς έν αυτή γυμνού μένους 
έγχυβιστάν. Κυβιστώ δέ Αρα χατά τους ναυαγούς, 
οΤς παντελώς έπιλέλοιπε τδ περίβλημα. Μαχαριώ-
τατε χαλ άγχίθεε δέσποτα, δι* δν ήμίν ταύτα επεν
δύτης ο!ον μόνος παράχειται, χαλ πολύς χλύδων οδ-

ώμων ούχ ήδυ κελαρύζοντα. Ναυαγός τις έγώ δυσ
τυχής. Πολύς μέν μοι δλμος · άλλ' έγώτά παροιχό-
μενα θρηνώ, ού μόνον οίς έχ παλαιού ένεββίγωσα 
(οίχεται), Αλλά χαλ τάπρδ μιχρού θάλποντα· χαλ 
άνάγχη πάσα, έτέροις χρήσασθαι. Καλ έστι μοι 
τούτο ταυτδ χαλ θανείν. Καταχρύψχι γάρ θησαυρδν, 
χαλ αύθις έχφήναι, δμοιον, ώς εί χαλ νεχρδν ήλίφ 
δείξ ι τις. Μήποτε χαλ χολοιφ, τφ τού μύθου, παρ
όμοια πέπονθα · χαλ τέως μέν τών επιφαινομένων 
«τίλων, μιχρδν δέ δσον χαλ τών υποκρυπτόμενων 
γυμνδς περιελεύσομαι. Πύρ οίον τδ θερμδν ύδωρ 
τούτο τοίς έγχάτοις μου ύπανάπτεται * έοεχεν δ πελά-
σσς θερμοίς τούτοις ύδασι ταυτ\ν πάσχειν, έφ' οίς 

το; κερί ημάς, εί χαίθερμδς, άλλά βιγεδανδς άλλως, Q περιβέβληται, οποίον χαλ τά ζώα τά έμβαπτόμενι 
ζέουσιν ύδασιν. Ό πλούσιος, πυρλ τηγανιζόμενος 
μετά θάνατον, ούχ Αν έχοι τδ μείζον πάθος ημών. 
Εγγύς Άγαμεμνονείων τά τοιαύτα λουτρά, είγε 
μιχρού χαλ θανάσιμα * πλήν δσον Αγαμέμνων μέν 
είχεν, δ έπενδύσεται * ημάς θέ τδ πάν έπιλέλοιπεν. 
Άχοντες ίδού τάχα σωζόμεθα, ήδη χαλ τήν εντολή; 
ύπεραίρομεν, οδ μερίζοντες έχ δύο χιτώνων είς θό-
αιν τδν έτερον, άλλά χαλ τών δλων στερούμίενοι. 
Εύθετοι πρδς τήν στενήν χαλ τεθλιμμένην γινόμεθα, 
ούχ δτι μή σαρχών ημείς έμφορτοι * ούχ δτι σφηχώ-
δ.-ι; · ούχ δτι τήν πιμελήν Απέριττοι ( ταύροι κίονες 
είεν άν τοιούτοι), άλλ' δτι τών προσθέτων γυμνού-
μεθα. Τάχα χαλ χατά τδν δφιν είς οδχ έχοΰσιον 
σννελαυνόμεθα φρόνησιν, τδν Ιματισμδν λεβηρ&ς 

χα\ διά τδ φριχαλέον ψυχρδς — ούχούν δψέ ποτε 
φρονοΰντα περίσωζε, χαλ ώσείπερ δλιγοπίστους 
βύου τής ζάλης, ήν πάσχομεν* μή έξομοιωθής, οίς 
πταίομεν. Ταχύ έπελαθόμεθά σου · ταχύ τάς ευερ
γεσίας σου άπηλείψαμεν τής μνήμης. Ού δευσο-

.ποιους άνεμαξάμεθα είς ψυχήν θάττον ή λόγος ή 
χάρις τέθνηχε. Συ δέ άλλά βραδύς γενού πρδς αντί
ποινο ν. Τρόπον τινά χαλ αύτδς Αγνωμόνω; έτύφλωτ-
ΐ ' / v νΰν δέ αλλά λούσαμε νος χαλ παθών, Απερ 
*ΧΡήν» άνέβλεψα * χαλ προκαλούμαι τδν σώζοντα, 
χα\ τή άγνωμοσύνη μου συγγνωσόμενον. Αούσασθβ* 
καθαροί γέτβσθ*. Άλλ' έμολ ούτω λουσαμένφ βύ-
πος έντέτριπται χαλ σπίλος άνέχπλυτος. "Τδατι 
παρηγόρφ πιστεύσαντες εαυτούς, δλέθριον αύτδ 
εύρομεν. Κοινούμαι τδ πάθος τφ έξ Ίθάχης 'Οδυα- D δίχην αποθεμένοι· "Οχλος οέλουόμενοιχαλ οέ «λε<ο»ς 

ανέρχονται, γέλωτα συμφορησάμενοι · χαλ τδ εις 
έμέ χαχδν ούτω κηρύσσεται, καί τή φήμη πανταχού 
αχίδναται * χαλ λουτρού πρόσφασιν δήμος ούτος μ ν-
ρίος δσος ιιερλ έμέ, χαλ περιεργάζονται τά Ανω, τά 
χάτω, τά έχ δεξιών, τά ευώνυμα. Περί που δέ τδ 
μέσον οί δφθαλμολ τούτοις πεπήγασι · τά χείλη έν-
δάχνονται · τδ πρόσωπον είς έχπληξιν έσχημάτισται· 
υποβάλλονται οί οφθαλμοί, χαλ διάκεινται ώσελ χαί 
τι τέρας βλέπουσι. Καλ τφ μέν βαλανεί πληθύνεται 
έ μισθδς, έμού δέ πλήθων κατάγεται θρίαμβος, χαι 
βίς άχαριστίαν σχωπτόμενος θεατρίζομαι. Είδε μοι 
λογισμδς επήλθε, βαλείν έμαυτδν χατά τ τών 

•θερμών τούτων υδάτων, ώς άν ύπαλλάξαντα τδ πά
λαι βητδν. ειπείν έξαπ*ψόμην9 άεαέ sUov Μ*ρ 

αεί, γυμνφ χατά θαλάττης φερομένφ, χαλ : 
χούντι κίνδυνον καλ τδ έξ Αλμης Ανόχδατον. Εί δέ 
τδ τής Ίνούς εκείνον ύπδ τδ στήθος .έσχεπε κρήδε-
<ινον, ίδού βραχύ τι χαλ ήμίν τδ σκέπον «εριλέλει-
«ται. Κινδυνεύομεν έν γή ταύτη, ώς οί ναυτιλλόμε-
νοι περ\ θάλατταν. "Ο εύσχημοσύνης τής πρψην, ώ 
Ασχημοσύνης τής άρτι· ώ τιμής εκείνης, ώ ταύτης 
Ατιμίας * ώ τού παλαιού πρέποντος, ώ οία ή παρούσα 
Απρέπεια. Άντεχυλίσθη μοι δ τού βίου τροχός* γυ
μνωθείς αίσχύνην.ένδέδυμαι. Τί πλέον πάθοιμι άν 
τεθνηχώς, έάν έπίθωνται λωποδύται τυμδωρυχή-
σοντες; Ασκώ μοι τδν άφαρπάσαντα μή πρδς κέρδος 
βίχείον ταύτα νοαφίαασθαι, άλλά διαδούναι τοίς έν 
.Ανδείαι, xal τδ έμολ ένδέον άποπληρώιαι, χαλ άντ»-
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ttfvad.Nu* δέού μοι θυμδς τοιούτος ένίηβι, μεμνη- 4 λήΡ°ί ·ύτος "Ομηρος' καλ JJv Αρα γελοϊον αληθώς 
τδ πράγμα. Βρέφος έγενόμην, χα) τάχα ήν μοι τότε 
λούεσθαι. Ύπερανέβην τήν βρεφικήν ήλικίαν, χαλ 

μένω τών αποθετών κρατήρων, ούς έπιστεφέας 
φερομένους αναπολώ. Ό ένδύων τά χ ρίνα του άγροΰ, 
τί μή χαλ ημάς επενδύεις, άλλά ανάγκην έπιτίθης, 
δαπανάν χρήματα είς ίματισμδν, καί τδ ζωτικών 
εκκινούν, καλ τήν ψυχήν έκχέειν, καλ ύποββέειν ώς 
είς φθορά ν ; "Ανθρωπε, δστις ποτέ εΤ, δ λωποδυτή-
σας ημάς (οΐμαι δέ, εΐναί σε τών καί μεγάλων καλ 
τών τού βήματος * ούτω γάρ ύποψιθυρίζει τδ τής 
tf ή μη - στόμα), δίκαια ταύτα ; Έρείς μέν, οίδα, δί
καια * έγώ δέ άλλά είπείν μέν άλλως ουδέ αύτδς έχω, 
ταμιεύσομαι δέ δμως άμυναν. Μικρδν δσον, καλ 
ψήφοι και πολυπραγμοσύναι και βίων πράσεις, ών 
έγώ δέ άλλα είπείν μέν άλλως ουδέ αύτδς έχω, τα-

ούκέτι, άλλ' εί άρα έν ποταμοίς. "Ιΐκμαζον, χαλ ήν 
}ν τοίς αύτοίς * είλκον ούτω τδν βίον δμαλώς. 'βμί-
λησα τφ . ύστέρφ βίψ. Πακτωλός δλος περλ έμά, 
χρυαω βέων. Έγενό,μην τοίς άγαθοίς ύπέραντλος, 
χαί τού λοιπού κόρον ούκ είχον τού καταλούεαθαι. 
.Ούκουν καλώς αίσχύνη μου χαταχέεται. βύκταίον 
δή μοι, μέχρι τοσούτου στήναι τά λυπηρά (ώς έγωγε 
χαλ τδ είσέτι μέλλον φαντάζομαι), μή χαλ περι άγων 
με δ του βίου τροχός είς ταύτδν άγάγοι πάθος τφ 
θρυλλουμένφ Ίςίονι. Πολλοί κατ'έμού δαψιλές τδ 
μίσος έθρέψαντο · πολλοίς ένειμγασάμην πικρία ν 

ραεύσομαι δέ δμως άμυναν. Μικρδν δσον, χαλ ψήφοι *^ ρ α [ τ ον · ούχ ολίγοις έπετέθην βαρύς · ούδενδς τών 
w V ΜΜΛ ι ι . * Λ « ν ι · Α » Μ ΐ ι « ι · «#1% Λί».\\ι Ι Ι Ρ Λ ^ Μ Ι Ι · »*Λ»« ΧκτΛι Φ . t 9>/ . _ψ » _ ' Λ * κα\ πολυπραγμοσύναι χαί βίων πράσεις, ών έγώ 
ύπερίσταμαι * χα\ ζήτησις τού τδν ίερδν άναβησομέ-
νου θρόνον * κα\ ούχ έναρθρα μέν, βοήσομαι δ* οδν, 
βήματα, δποίοις έντέθραμμαι · χαταδοήσομαι· συμ-
φορήσω συκοφαντίας* ψεύδη συμπλάσομαι. Ίδιω-
τεύω μέν τάλλα, ουδέ Αειβήθριοι ούτως Εξω σοφίας* 
ούχ ούτω βαρδαρόφωνοι Κάρες οί περιλαλούμενοι * 
ούκ έμμούσως έχω τής γλώττης * άλλά τά μέν τοιαύ
τα σοφίσσμαι. ΤΩ δεινή τύχη, τοιούτφ κακψ με περίτ 
βαλούσα. Κα\ κυβιστών ποτε άνθρωπος ύφαιρείται 
τδ άμφιον, χαλ κίνδυνον έχει, άμφοτέραις έπιχρύ-
πτειν, Α μή θεάσθαι άξιον * άλλ' ούδ' αύτδς αίδούς 
τοσαύτης έμπέπλησται. Τ 0 οί περλ έμέ οϊτοι άνθρω
ποι, τί δή ποτε τοσούτος δχλος έπισυνίστασθε μω-
χησόμενοι; Τί μοι τήν θλίψιν έπαύξετε; Τίνα δο- C 
χείτε βλέπε ι ν ; Ή ώς έπλ θέαν ήκετε, δρα μου με νον 
γυμνιχώς θεασόμενοι; Άνθρωπος έγώ χθες μέν έν 
τιμαίς περίβλεπτος ' αί δέ ήσαν ού φύσει, Άλλ' έγώ 
ήπατώμην. Καλ τοίνυν αί μέν οίον πτερυξάμεναι 
οίχονται, αύτδς δέ παραδειγματίζομαι. ΤΩ οί τδν 
ίματισμδν τδν άλλότριον μερίσαμε νοι, σποδδν άντλ 
άρτου φάγοιτε * χολής γεύσοισθε * πικρία τά βρώ-
ματα τψ υμών εΓη λαρύγγι. Τί γάρ έμοί χαλ ήμίν; 
Πτωχοί έστε · σκελετοί γένεσθε. Αιμώττετε · μή κό
ρος ύμίν ποτε γένοιτο βρώσεως. Γυμνητεύοιτε · πύρ 
ή παγετδν ένδύσοισθε. Έν φυλακή έστε · βυθισθείητε 
χαλ είς τέταρτον. Μή γάρ άν έμοί άρέσχοι, υμάς 
έπισκέψασθαι. Ύμίν έγλισχρευόμην · ύμίν έθησαύ-
ριζον · ύμίν έμισθάρνουν. Μηδέ έγώ υμάς έγέννησα. 

Απάντων έλογιζόμην είναι δεύτερος. Οί γένους αύ-
χούντες λαμπρότητα μισθωτού δίκην έξουθενούντό 
μοι * Απηξίουν, έντίμως τοίς έν άξίαις προσφέ-
ρισΟαι. Λογίου δέ Αχούσαι φωνήματος, Αλλά τούθ' 
δμοιον παρ' έμολ, ώσελ χαλ ίππου χρεμετισμός. Στερ-
χτέον ούν, εί μή τδ Ιμάτιον άποδυσάμενος έκαστος, 
εύσταλής έσται, λίθους έπαφιέναι μοι, χαλ χιτώνα 
τούτον (δ δή λέγεται) ένδύαουσί με λίθινον * χαλ νο-
μιστέον, είς αγαθόν μοι τά παρόντα γενέσθαι Οίχε
ται τά λαμπρά στρώματα * χαλ χαλώς. Οίχεται δ 
Ιματισμός * ώς εύ γε. Ούτω γάρ κούφως δραμού-
μαι, χα\ λαθών διαφεύξομαι ή οίχαδε, ή άλλ* είς τδ 
βάραθρον. 

W. 
Τί δτι, άγιώτατέ μου δέσποτα, τψ μυρμηκι λέον

τος προσπλάττεις άλχήν; ή τφ σχώληχι ταχύτητος 
άρετήν; Μάλλον μέν ούν, ίνατί τδν σκώληκα τάττεις 
είς άνθρωπον, καί τδ μηδέν είς ίσον άγεις τψ δντι; 
ήδη δέ κα\ τιμίοις έγκατατάττεις τδν ούδενδς λόγου 
τιμώμενον; λογίζτ) καλ ημάς μετά ανθρώπων; 
αριθμείς μετά τών αξίων λόγου τινός; αγαθόν τι 
φαντάζη περλ ημών; Μή σύ γε, άγιώτατε δέσποτα* 
άλλ' εύχου μόνον υπέρ ημών. Ημάς δέ, οΤοί έσμεν, 
οίδε μέν δ θεός * οΐδε δέ καί ό παρ' ήμίν κριτής, ή 
συνείδησις. Ού λανθάνομεν δέ ουδέ τούς ακριβείς 
έξεταστάς τών καθ' ημάς. — "Οσα δέ έψυχαγωγή-
θην, τήν γρ«φήν δεξάμενος τ!)ς σής άγιότητος, οιδεν 
δ πάντα είδώς θεός. "Αντίκρυς γάρ αυτή έδοξα έν-
τυχείν τή άγιωσύνη σου, χαλ τής γλυκείας άπο-

Οίχεσθε, τά έμά χατασπάσαντες. Είτα ό χατάρατος & λαύειν θέας τε καί φωνής* ής έπιβραχύ χαταξιω-
βαλανεύς χαλ τδ έμδν λοΰμα ψηφηφορήσει, χαλ κα-
λαμήσεταί με δβολούς προσαπαιτών. Άλλος μοι 
τ-ύτο θάνατος. "Ομοιον γάρ, άποβαλέσθαι ψυχήν, 
καλ καταβαλέσθαι δραχμήν. Έγώ δέ άνταπαιτήσω 
μέν, Α οί κακώς έν φυλακή όλόμενοι χατεβρόχθισαν* 
δ δέ που χαλ πληγάς χατά κόρης έντρίψει μοι. Φι-
λητ^ν, εί μή προσαπαιτοίη, χαλ ών φθάσας έστέρη-
ται. "Ολας άεί δεξαμενάς θερμών υδάτων άπήντλουν* 
χαλ δ μέν έξήτει μισθδν τού λούματος, έγώ δέ χαλ 
χάριτας έποφείλειν μοι ήθελον. Νΰν δέ μέσος έχομαι, 
χαλ είς εύθύνην πρΟκειμαι· Ό δέ σχώμματα επαφή-
σει μοι, κωμωδών είς τδ φιλόλουτρον * χαί που καλ 
είς ίππον στατδν παραβαλεί, είωθότα ποταμψ λουε
σθαι. Όμηρικδς, φησΙν, οδτος ίππος, δστις ποτέ ό 

θείς, άνάγραπτον αυτήν έσαελ φέρω έν τή ψυχ{· 
Ποίει ούν ούτως, άγιε δέσποτα, καλ ψυχαγωγεί διά 
γραφών * ώς άν είη καί τούτο ήμίν τδ χαλδν έχ 
Θεού, ύφ' ού μυρία εύεργετήμεθα. 

Κ'. 
Εΐπον άν δχνείν τδ γράφειν, ήγιασμένε μοι δέ

σποτα, εί μή τήν πολλήν σου φιλίαν είχον έποτρύ-
νουσάν με, χα\ πρδς τήν γραφήν έρεθίζουσαν. rflv 
δ' άν μοι τού δχνου πρόφασις, δτι μή τού τυχόντος 
νΰν λόγου παρά τής σής άγιωσύνης ήξίωται τά καθ' 
ημάς * δπερ εί εύ έχει, παρά σοι χείσθω κριτή. 
Άλλ' οίδα έν χτνοίς ύπογογγύσσς, χα\ τδν άναίτιον 
αίτιασάμενος. Ουδέν χαινδν, δέσποτα μου, πεποίη-
κας ή πέπονθας. Έγώ γάρ αύτδς, έάν τοσούτοις 
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«τυχόν έναπειλήφθαι «ράγμασιν, δπόσα τήν σήν Α βδκ Ιση των περί λόγους* καλ τί πρδς χύμα «αλλά 
άγιωσύνην «εριειλήφασιν, έξελαθόμην Αν χα\ αύτου 
του ονόματος. Ούχούν χαινοπραγείς, Αλλά συνεκτρέ-
χεις τή φύσει τοΰ πράγματος. Υγίαινε οδν εύ Ιχ · · 
μόνε Αλυπος · εύ σοι πιπτέτω τά τών πραγμάτων· 
Ήμίν δέ άρχεί9 άν έν ζωπύρφ χα\ μόνφ φυλαττοί· 
μεθα παρά τ}| τής σής ψυχής εστία, καλ μόνον Ιστιν 
δτε διά μνήμης φεροίμεθα. — Πβρ\ τού χαλού φί
λου, τού λογιωτάτου χυρίου Γεωργίου, δτι μέν δεινά 
ένόσησεν, Ιμάθον - εί δέ χα\ απηλλάγη τοΰ χαχού, 
Iμαθον ουδέν. Διδ χα\ σνμμερίτης έκείνψ τοΰ δεινού 
γίνομαι διά λύπην, καλ ά).λως ού χαλά πάσχων ούδ' 
αΰτδς διά νόσον έμήν δεινήν τε χαλ πολυήμερον · ής 
μόλις άνασφήλαι δεδύνημαι. 

ΚΑ'. 

λαλητέον χωφόν; ή «ολλάχις έπεστάλη αύτψ* χαί 
τί δεί πάλιν χαι πάλιν γράφει ν ; "Η δεξάμενος συχνάς 
τάςέπιστολάς, ού τήν ίσην άντιγραφήν καλ αυτός* 
τί γούν δεί χάμνειν τήν χείρα γράφοντα, χα\ προσ-
λαλείν τδν μηδέ γρύ άντιφθεγγόμενον; Προσάγαγε 
τοίς χαθ' ημάς τήν διαίρεσιν. Μή έγραψα;, ούχ άν-
τεγράψαμεν δέ; "Η φής, ώς ούτε ίγραψας, ούτε 
έγραψα; Κα\ ψεύδη. Τρίτον γάρ ημέτερο ν τούτο 
γράμμα πρδς σέ. Έπέστειλας συχνάχις, χαλ λέγειν 
ναρκείς ; Καί πώς ό μηδέ τδ τής Ήχους μιμησά-
μενος ύστερόφωνον; Άλλ* ού τών περι λόγους ημείς; 
Άλλ* ώ λόγοι, χα\ μούσαι, χαι χρόνοι, και ίδρωτες* 
χαί έπ\ πάσιν, ώ διδάσκαλοι, σύμφατε τψ χυρίψ 
Γεωργίψ χαί ύμείς· "Εν έτι τών δισχελών της διαι-

Αοχώ μοι βλέπειν τήν Αγιωσύνην σου, Αγιέ μου Β ρέσεως λείπεται. Φιλοΰμεν, χα\ ού φιλούμεθα. Έν-
δέσποτα, μηδέ λαβείν έπ\ χείρα θέλουσαν τήν έμήν 
ταύτην γραφήν ώς δψίσασαν, χα\ μετά πολύν ούτω 
καιρδν γενομένην παρά τή οή άγιότητι. Καί που 
χαλ γραφήν τού άμνηστείν φιλίας επιγραφή ήμίν* 
χαί ούτω διατιθέμενος έχεις, ώς είχδς τδν έπλ πολύ 
πρός του τών φίλων άπροσφώνητον μείναντα. Άλλά 
μή, Αγιέ μου δέσποτα * συνήθως δέ ά μνησίκακε ι 
χαλ νυν ήμίν * χαλ μαθών τήν αίτίαν, μή δτι γε 
άχθου χαθ* ημών, άλλά χαλ σκυθρωπά σον υπέρ 
ημών, κα\ εδξαι διά τδν Θεόν. Ιούλιο; μήν κατέ-
χλινεν ημάς * καλ ούπω μέχρι χαλ σήμερον (έστι δέ 
άρχή τού Οκτωβρίου) χαθαράν ύγείαν είδομεν. Τίνος 
ούν οίει, άγιώτατε δέσποτα, ημάς έν τοσούτψ έπι-

τεΰθεν γράφομεν, χαλ δ αντιγράφων ουδείς. Λαλού-
μεν, χαλ ού προσφωνούμεθα. Τί ούν σκιάν διώκεις, 
Ευστάθιε ; Τίτου; χάρτας έν χενοίς άναλοίς; Σχάσον 
τδ γραφεϊον μή στώμυλλε. Κάν που γράφοντί τινι 
έντύχης, έχείνου τήν έπιστολήν έπιδύου χαλ αυτός* 
χαλ προσαγορεύων μόνον άρκού. Τί γάρ άλλου; μέν 
λακωνίζειν χρή, σέ δέ μακρούς κατατείνειν λόγου;; 
Καλ άρχτέον εντεύθεν * χροσαγορεύω σε, αύθέντη 
μου. 

ΚΓ. 
"Ομοιον έρώ σοι αίνίγματι. Έν ταυτψ ήττημαι 

χαι νενίχηκα* χατόπιν ών έμπροσθεν γέγονα. Λύσω 
σοι τδ αίνιγμα. "Ηττημαι τού χυρίου Δημητρίου 

στρέφεσθαι τών έν βίψ πράξεων; Ή τούτου πάντως g επιστολής χάλλει τε καί τάχει. Κατηρξε γάρ γρά-
καλ μόνου τού, πώς άν άνασφήλωμεν, χαλ ημών αυ
τών γενώμεθα * δ χαλ γίνεται διά τών σών αγίων 
ευχών. Διά ταύτα έμεμνήμεθα μέν έααελ τής σής 
άγιότητος, χαλ τήν τών σών αγίων ευχών έπιχουρίαν 
άνεζητούμεν, ώς χαλ δ καλδς οίδε Αομέστικος* γρά-
φειν δέ ούχ είχομεν, δτι μηδέ ζήν καθαρώς. Συν-
έγνως, οίδα, ήμίν, άγιε δέσποτα* ίλαρύνθης* 
άπέθου τήν χαθ' ημών σκυθρωπότητα* χαλ δόξα τψ 
Θεψ. Εύχου τοίνυν τά υπέρ ημών, χαλ γενήσεται 
ήμίν εύ διά τής σή; θεοχλύτου ευχής, λιτής γενο
μένης διά παρουσίας της μεγάλης άγιωσύνης αυτού, 
οία ούδίποτε γέγονεν. Ό χόσμος τε γάρ (ώς είπείν) 
δλος παρήν, ώς χαλ πάντα στενοχωρείσθαι τψ δχλφ, 
χαί τινας χαλ έχλιπείν τψ πολλφ τοΰ σφιγμού. Καλ 

ψας, χαλ γράψας έλαμψε. Νενίχηκά σε χάλλει μέν 
γραφής ού (μή ούτοι μανείην, ώσθ* ούτω φρονείν), 
τάχει δέ. Κατήρξα γάρ. Κατόπιν ήλθον τού γράμ
ματος έχείνου* φθάνω τδ σόν. "Ορα γούν, μή σοι 
δε ή σοι περιπλοκών τψ γράμματι, εί μή χατά πόδας 
έπιστείλης, καί κάν γούν δευτέρας έλθης * ώς ημείς 
γε καί πλατυτέρα ν δευτίραν μετ' ού πολΰ χαλ τρίτη ν 
σοι στελοΰμεν γραφήν * ώ; εντεύθεν δεύτερον σε ή 
τρίτον διεκπεσείν, δ σύ μή άνάσχΐ}. ΕΙ δέ μή, τόπω 
περιγραπτήν Ιρώ τήν φιλίαν- χαλ τοσούτον σκώψα; 
πεπαύσομαι. 

ΚΑ'. 
Κάλλιστε χαλ πανσέδαστέ μου αύθέντη. Ημάς, 

ώς Ιοιχεν, ούκ έστιν έπιλιπείν ποτε τά δυσχερή- τά 
δάκρυα κατά ποταμδν έχύθησαν · χαλ νηστεία έπετά- β μέν αύτοίς ήμίν έπιγινόμενα, τά δέ καί τοίς άνα-
χθη τε καί χατεπράχθη, χαλ πάντα προέβη, δσα χαλ 
έπί Νινευίταις ίστόρηται * ταύτδν δέ είπείν, οΤς έξι* 
λεούται Θεός. 

ΚΒ·. 
Ής έζ ήμώτ tbr delra* είχε τφ δειη* χροσαγο· 

ρενθήτω ό δείνα. Ούτω γράφουσιν οί γράφοντες 
λόγον* ούτω μνημονεύουσιν οί φιλούντες φίλον* ούτως 
έν γραφής παρέργψ τούτον τιθέασιν ή είς άντλίαν, 
ή είς πρώραν χατά τδν έν τή τραγφδία Φιλοκτήτη ν. 
Μνηστέον γάρ έν καιρφ πρδ; τδν τά φιλικά χωλεύοντά 
σε. ΕΙ δέ καλ δ προσαγορευόμενος Ερμού θεράπων 
λογίου, βαβαλ τή; ύβρεως.— Φέρε, διέλωμαί σοι τήν 
προσηγορίαν. Ό προσαγορευόμενος ή ού πάνυ τι 
φιλιέται, χαί αρκεί αύτφ τδ γούν μνείας τυχείν ή 

γράπτοις ήμίν είς ψυχήν έφ' οΤς καλ αύτοίς ώς έπλ 
ήμετέροις χακοίς διετιθέμεθα, χαί λυπούμε θα μά 
τήν χεφαλήν σου, ή ν ούκ άν όμόσας ψευσαίμην ποτέ. 
Μικρού δείν δ χάρτης άπεββύη μου τών χειρώι 
έπιόντι μοι καλ άναλεγομένφ τά έν αύτψ. Κα\ ούαλ 
τφ φθόνφ* ού γάρ Αν άλλο τι τοιούτον αίτιάσωμαι. 
*Η δέ αυθεντία σου εύχαριστείτω έπλ πάσι τψ Θεφ, 
και αύτδς ποιήσει — όψέ μέν άλλ' ούν ημείς προσ-
κυνούμεν τήν άντίληψίν σου, ύγιαίνοντες μόνον 9 

ομοίως καλ πάντες οί τού κελλίου μου. 
ΚΕ\ 

Μεγάλε, επιφανέστατε μου αύθέντα. Γλίσχρεας 
έχω τά ές έπιστολήν, χαί χατά τούς άτέχνους τών 

* ζωγράφων διάχειμαι*οί ούχ Ανγράψοιεν, εί μΛ| 
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«ρδς Αρχέτΰπον γράφοιεν. Κάγώ, εί μή τάς ύμετέ- Α μ*ν°ς *Ρ&ί "Φ έκείσε λήξιν μετάρω, ύπδ μηδενί 
ρας έμαυτψ κατ* δμμα προδαλονμαι γράφος, ούκ 
άν Αλλως σχοίην γράφει ν. Στείλατε οδν τδ άρχέτυ-
πον, πρδς δ τδ γραφεΐον κινήσομε ν ώς ήμίν ούκ 
άλλοθεν ή εκείθεν έσται τδ ένδδσιμον ούδ' άν άλλως 
τδ ήμέτερον ήχήση χαλκείον, ε! μή γραφικδν ύμείς 
αύτόθεν άνεμον σχεδιάσετε. Πνεύσατε ούν, καλ χαλ-
χδς ηχήσει. *Η δέ ήχή φθάσει μέχρι και ές ημάς, 
χαλ περικτυπήσει τάς άκοάς. ΕΙ ούν μή βαρεία, 
πάλιν πνεύσατε, καί πάλιν ηχήσει, χαί αύθις, κα\ 
ττάλιν. Και μή τούτο είς άπειρον, Χριστέ βασιλεύ * 
συντόμως γάρ ίδοιμεν αλλήλους καί όμιλήσατμεν, 
μή μεσιτεύοντος γράμματος. — Άλλ* δράτέ μοι τήν 
δεινότητα τής επιστολής, ή μικρού με διέφυγεν; 
Αμφότερους μι$ ταύτη δεξιού μα ι. Καλ τυχδν μέν 

δεσπότη δούλους τυγχάνειν βούλομαι. ΆλλΑ μέχρι 
μέν αύτδς έν τοί; ζώσίν είμι, μετ' έμού έσονται, 
χαλ τής έξ έθους μοι κηδεμονίας Αξιωθήσονται * ήν 
ούκ οίδα είπερ κρείττονα παρά τοίς οίκείοις άν έσχον 
γονεύσί ποτε, οίκαδε μένοντες. Όπηνίκα δέ τού μεθ' 
ημάς μετάςομαι βίου, άδεια τδ εντεύθεν αύτοίς έν-
δοθήσεται, διάγειν, ώς έλευθέροις έφείται Τωμαίοις, 
ένθαπερ άν βούλοιντο* κα\ ούδελς ούτε των χατά 
γένους αΤμά σοι προσηκόντων, ούτε τών άλλως οι
κείων τε καλ γνωρίμων, ώς δούλοι; εγχειρήσει αύ
τοίς· τού παρόντος έγγραφου μου άρχέσοντος αύτοίς 
άντλ ασφαλείας ά πάσης πρδς αποτροπή ν παντδς 
βουλησομένου καταδουλώσαι αυτούς, τού δέ είδέναι 
δφείλοντος, δτι σύν τψ μηδέν άνύσαι καί τή τού με-

ούκ έξω λόγου, ούς καλ τρόπος χα\ χρόνος καλ πάσα IJ γάλου βεοΰ άρ$ καθυποδληθήσεται ώ; άντιδαίνειν 
περίστασις ήνωσεν, ένούν καλ τψ γράμματι. Άλλά 
σεμνύνω μάλλον τδν χάρτη ν, καλ ποιώ τούτον πανή-
γυριν. Οδ γάρ εΓς περλ τούτον πονήσεται, άλλά 
χείρες τούτου θράξονται τέσσαρες* χαλ δμματα περτ-
βλέψονται τοσαύτα* χαλ χείλη τούτου περιλαλήσουσχ 
τοσαυτάριθμα* χαλ χαινδς ούτος δρόμος έν σταδίφ 
τούτψ βραχεί ομμάτων Ισται χαί χειλέων χάνταύθα 
χαλ μόνον τδ της θέας ένθεον τάχος άνισασθή πως 
τοίς χείλεσι, προθεούσης μέν χαλ άχαρη τδ θέατρον 
δργώσης περιελθείν, παρομαρτούσης δ* δμως καί 
συγχρονιζούσης τοίς χείλεστν. Ός ευτυχής, ώ χάρτα. 
Νύν μέν οδν ώς τούς Μολιόνίδας ήνωσα γράψας* 
μικρδν δέ καί ώς 'Ορέστην διαθήσω καί ΙΙυλάδην 
υμάς. Καλ ούτω γάρ χάκείνως μένει τά τής φιλίας, 
ή συνετάκητε. * 

κ ς ν 

Αυτάρκης μέν τήν αρχήν ό άνθρωπος πέπλασται, 
αύτδς δφείλων έαυτψ έπί ταίς κατά τδν βίον πράξε-
σιν έπαρκείν, Τρυφή δέ παρεισπεσοΰσα τψ βίψ, ή 
χαλ άλλως νωθρέ ία τις έν τοίς πραχτέοις χαί άνάπτω-
σις, τδ τής θητείας δνομα παρεισήγαγε· δι* Λ ημείς 
μέν άναπεπτωχότες ήσυχίαν άγομεν, οί μισθαρνοΰν-
τες δ' άνθ* ημών εΤλκον τήν αθλιότητα. Έπεί δέ 
καλώς έδοξε τά πράγματα έχειν, καλ τδ θητεύειν 
φερεπόνως Ιχειν ημάς έποίει, μηχανώμεθα καλ δου-
λείαν, ώς Αν Ιχοιμεν τδ θητεύειν αίώνιον. "Εστι γάρ 
ή δουλεία θητεία τις άμισθος τε χαλ πολυχρόνιος. 
Κάντεύθεν τδ τού δουλεύειν είς τδν βίον παρεισεβ-

έθέλων δικαιοτάτψ χαί θεοφιλεί ούτω θελήματι * 
δπερ διά πλείονα βεδαίωσιν χαί τψ ίερψ έχδιχείφ 
έμφανισθήναι ηθέλησα, ώς άν αυτόθι έπιγνωσθέν 
είς έχδίκησιν τοίς έμοίς γενήσεται δούλοις, τψ τε 
δείνα καλ δείνα, εί ποτέ τις τυχδν μετά τδν έμδν 
θάνατον τή αυτών ελευθερία έμποδων γενέσθαι βού-
λοιτο. 

ΚΖ'. 
Ούχ είπον, χαί ίδού τετέλεσται. Τετέλεσται δέ , 

ούχ δτιπερ είπον (μή ούτω μανείην, ώς χαί τοίς 
έμοίς λόγοις οίεσθαι χατ' ίχνος συνεχτρέχειν τά 
πράγματα)· άλλ' έχω μαθών τή συχνή πείρα τά χατ* 
έμέ, χαί μάντεων ύπέρτερον φθάνων αυτά προση
μαίνομαι. Χθες χύμα κωφδν, ή τής νόσου μοι πλημ
μύρες άνεσάλευε, λιγέος άνεμου τινδς έκδεχόμενον 
χέλευθον σήμερον χατεββάγη τδ πνεύμα, χαλ ούχέτι 
χύμα χωφδν, άλλά βαρύ βρέμον, τήν έμήν ταύτην 
έχμαίνει τού κατάββου θάλασσαν. Χθες λεπτή τις 
ύπίτρεχεν έπιφρίξ, ύφ' ής ήρεμα τδ τού χυμού βάθος 
έπόρφυρεν έπιπολής· σήμερον όλοδν εγείρεται κΰμα> 
αύτδ μέν ούκουν κυρτδν, ημάς δέ τής ορθής περι-
κινούν στάσεως, καί κλίνον έπί κεφαλήν. *Εν προοι-
μίοις ή νόσος έναγχος, χαί παρά πόδας 6 άγων τοίς 
προοιμίοις αναλογών οΤον νέφος εκείνο τή προτε
ραία, βραχύ τήν θιάστασιν, ού παχύ τήν σύστααιν 
άλλά τδν έχνεφίαν ήμίν οίον έξεφύσησεν, άλλά τδν 
χειμώνα πηλίκον έξέββηξεν. Είς τί μοι ταύτα; Κεί-
μεθα νοσσύντες, αύθέντα Κομνηνέ, μικρού σπινθή-

βύη κακδν, φύσει μέν άγνοούμενον, πλεονεξία δέ β ρος εκείνου μεγίστην ήμίν πυράν ΰπανάψαντος πυ-
Ανθρωπίνη παρευρεθέν. "Ην άν ούν άρέσχον θεψ 
τδ τής δουλείας είς τήν άρχαίαν έλευθερίαν άποχα-
θιστφν, χαί τδ τής πλεονεξίας αμάρτημα έπανισοΰν 
φυσική άδελφότητι. Καί γάρ ούκ άν συγγνώμης εΓη-
μεν άξιοι, εί Θεδς μέν δ φύσει Δεσπότης τούς δούλους 
ημάς ανάγει πρδς αδελφότητα, χαλ χαλείν Αδελφούς 
ούκ άπαξιοί* ημείς δέ τούς Αδελφούς έχ τού τής 
ίαότητος ύψους είς δουλείας βάρα θ ρον κατάγει ν 
έθέλομεν. Ταύτα χαί αύτδς εννοούμενος, τά χατά 
Αχολουθίαν άνθρώποις συνήθη χαί χρόνψ πολλφ χρα-
τυνθείσαν περιελθόντα μοι ψυχάρια [έλεώ, Α] έν 
αύτψ τψ χρόνψ τής δουλείας έτεροία τών χατ9 έμέ 
•τύχης έλογίζον*ο (φύσει γάρ ελεύθερον ζώον Απας 
άνθρωπος)* καί δπότε τήν καθ* ημάς ζωήν άποθέ-

P A T B O L . G R . C X X X V L 

ρετοΰ. Ούκουν έστι τολμήσαι τήν μετακίνηστν, μή 
χαί λάθοιμεν τού κακού μεταδόντες τοίς προστυ-
χούσι· χαθάπερ λόγος έχει δρ$ν τδν χατώδλεπα, 
θηρίον έχείνο, οδ πυρδς κρατήρες (εΓποι τις άν) ο! 
Οφθαλμοί* οί Αμα τε εΐδον άνω, χαί πύρ ήχόντισαν 
ή έξετόξευσαν · καί τδ προστυχδν ούκέτι αχτίνες 
περιχέχυνται όπτικαί* άλλά φλόγες όξείαι βάλλουσν 
χαί τδ βληθέν κείται χαυθέν. Άναδιδάσκορεν ούν, 
δπως έχει τά καθ' ημάς, τδν διά τδ φύσει χαλδν τού 
τρόπου χαί τδ τής ψυχής, μάλλον μέν ούν τδ πάντα 
πάντως χαί τδ πάντοθεν ευγενές, έν λόγψ τιθέμενον 
τά χαθ' ημάς. 

ΚΗ'. 
Ούχ *1ς πλήθος τδ δώρον, αύθέντα Κομνηνέ· 
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Έρ<ίς δ* Αν αύτδς τυχδν, ώς είς πλήθος. Κα\ κα- Α δλιγώρους δε πάντως δτι μάλιστα χαλ μικροφ εΤς 
λώς έρεϊς. Και τοΰτδ γε πάντω; ή σορίαει:. ή κα
τά σοφίση συ τδν διδάσκαλον. Τάλαρος γάρ ούτι ς 
εΤς, δεύτερος εκείνος, τρίτος άλλος· τρείς ούτοι. 
Καί πλήθος ίδού. 7) γάρ τρία ή πλήθους άρχή, ή 
πλήθους πυθμήν. ΕΙς πλήθος μεν ουν διά ταύτα τδ 
δώρον μεταβαλλόμενος διά τήν σήν σοφιστικήν, έρώ 
καί αύτδς· ούκουν δέ καλ εΙς πληθνσμόγ. Έν 
μετοπώρφ γάρ ού μόνον καινδν, έάν (ώ; ή παροι
μία) άνθος άναφυή, άλλά χαί έάν κατ' ΑΙσχύλον 
άρτίδροπος όπώρα νεάζουσα τρυγηθή. Τούς μέν ούν 
σικύους τούτους σιγώ· χαλ ού λέγω, οΟτε έάν 
σπερματίαι και τοίς χρήζουσι φαγείν αγαθοί, ούτε 
έάν τδ πράσιον ακραιφνές σώζωσι χρώμα* άλλ* 
ούδ* ε ί φρίσσουσιν όξυκόμοις άκάνθαις, δποία δορυ-

τήν ψυχήν · οί παραστάται τά είς φιλίαν δντες, εί*ζ 
μικρόν τι διαλιπόντων ημών χαλ άποστρ:ψάντων 
άλλαχού τήν θέαν, ήφαντώθητε δυσχέρανα ντε ς, οτι 
μή τούς οφθαλμούς έφ* υμάς μόνους έπεστη ρίξαμε ν , 
ώ Ανθρωποι αξιόλογοι. Τί δε ού στρεπτδς δ τρά
χηλος, ώς ώδε χαλ έχεί μεταστρέφε σθαι; 'Οφθαλμοΰς 
δέ τί ποτε ή φύσις ήμίν δύο άπε κλήρωσε ν, εί μή 
«ρδς διάφορα μερίζειν τήν θέαν έμέλλομεν, άλλά 
πρδς tv τι Απερείδειν άελ τάς τών ομμάτων βολά;; 
Τί δέ μή καλ τούς πόδας άξιούτε στηρίζειν, ή χαλ 
είς μίαν τινά δδδν δποτείνεσθαι, χαλ δι' αυτής ανα
κάμπτει* διηνεκώς; 'Αγε δή χαλ τάς χείρας τών 
διαφόρων έπίσχετε πράξεων, καί τδ πολύχρηστον 
δργανον είς μονοχρηστίαν τινά περιστήσατε. *ΙΙ 

φόρους τοίς έπιβούλοις αύτάς προβαλλόμενοι. Ού j} γάρ ού τοιαύτα χαταμηχανάσθαι τής φύσεως Θέ
μη ν άλλ" ούθέ τά σύκα ταύτα σεμνόνω, χάν του 
μέλιτος παραπτύωσι* χάν γλυκύ σε ση ρότα, καλ 
οΐόν τινα ύπανοίγοντα χείλη, ταυτόν τι χαί τδν 
θεατήν έπ* αύτοΐς προκαλήται ποιήσαι. Έπηλυς ή 
όπώρα, κατ τής έμής ξένη γής, κα\ ούχ Ιθαγενής · 
Ιμή δ* βμως. Παρά φίλου γάρ μοι τδ δωρον * έγώ 
δ' άλλος έχείνος. Ό δέ γε της Περσαίας χαρπδς, 
άλλ' ούτος αυτόχθων έστλν, έμδς αυτόχθων έστί* 
γέννημα γής έστιν έμής * κατοικίδιος όπώρα, ού 
μεταφορητή, ού πολλών πειραθείσα χειρών * κορίσκη 
σώφρων, χθες άποσπασθείσα τής μητρδς, άχνυ-
μένης τάχα, δτι ταύτης έστέρηται * άρτι τήν τρο-
φδν παραμείψασα, άρτι τού θαλάμου προκύψασα * 
ού πλανήτις, ού/. αγοραία, ού δημόσιον αγαθόν 

λετε, Ή πρδς μόνους εαυτούς υμάς άπασχο>5·ν 
βούλεσθε, τυράννου ντε ς τήν λαλιάν, χαλ μόνον ού 
βοώντες * 'Hu2r λάλβι χαέ μάτοις · mal ό τής 
Μούσχχς κάλαμος άγέτω μέν άπό vtar dXhar 
σχολών, έμπγχέσθω δέ είς μόντχγ ήμετέρατ 
άχοήτ. Αδικείτε, ταύτα λέγοντες, ού μόνον τήν 
έταιρίαν, Αλλά δή χαλ ημάς * έχείνους μέν, δτι 
άπροσφωνήτους έάτε, οΓς βούλεσθε· ημάς δέ, δτε 
πρδς άφιλίαν έλκετε. Εί δέ ποτε προσφωνούμενοι 
καλ έν έτερων γραφαίς, δυσχεραίνετε, χαλ παρα^-
βιπτείσθαι νομίζετε, άξιουντες δ καθένα προσλα-
λείσθαι ίδιαίτατα γραφή, δτι χαλ ύμεϊς ούτω φατέ 
δεξιούσθαι ημάς, ούδ* ενταύθα χαλώς λογίζεσθε. 
Σχέψασθε γάρ τδ.τού πράγματος έξω τόπου. Τδ μέν 

έμδν τδ μέλημα * χειρδς έμής μέλημα· Καρπδς C υμών έχάστου πρδς ένα έρχεται ίδίφ χατ' αύτδν, 
ούτος, δρ$ς, δπως, δτε τοίς δμογενέσιν ή τών φύλ
λων χαταβδεί ούλη, τή λάχνη αύτδς πυ χαζό με νος, 
ίουλον πρώτον έχφύων, δτε τους χατ' αύτδν τδ γή
ρας οίχεται χατασπάσαν * νεάζων, δτε πάς τοιούτος 
Αλλος έστλν έν παρακμή * μάλλον μέν ουν ούδαμού * 
ένεαρίζων έν μετοπώρφ, ή πρόδρομος τών λοιπών, 
έάν άρτι παρά τοίς προθύροις θώμεν είναι τού 
ένιαυτού · ή έάν αύτδς περιπλόμένος έχτετέλεσται, 
επίγονος ούτος χαρπδς, έκγανον δψίγονον ευγενές, 
ένιαυτού τηλύγετος παίς. Εί δέ τι καί ψόγου μιχρδν 
έπι σύρεται, άλλ' ή φυταλιά μοι πάγκαλος. Ηρωτο-
τόκον έστί μοι τδ δένδρον * άρτι πρώτως όπώρας 
μήτηρ εκλήθη· άρτι καρπό ν προεβάλετο. Οίον ούν 

έμέ δηλαδή * χαλ πάντες (τραγφδιχώς είπείν) ώστε 
τοξόται τού σχοπού έμού καταστοχαζομενοε, πέμ
πετε τάς γραφάς. ΕΙ δε χαί έγώ «ρδς Εχαστον 
έμαυτδν επιμερίσω τοίς γράμμασιν, υμών άν είη 
μετρήσαι και τδν χαιρδν καί τά γράμματα. Τάχα 
γάρ ουδέν άλλο μοι διά βίου έργον έσται, ή γραφάς 
διαπέμπεσθαι* Δότε μοι πυθέσθαι πρδς ομοιότητας 
έργου. Περιεστοίχισέ τινα δχλος μάλα πολύς · καί 
έλάλει ούχ ό μέν τούτο, έτερος δέ τις έτεροίον, χαλ 
Αλλος άλλο. χαλ οί πάντες ανόμοια · άλλά τδ τοΰ 
λόγου τέλος είς νούν ένα άπένευε» Τί δή ποτε ούν 
ό τοιούτος Ανθρωπος έκαστο ι ς επιμερίζει τδν λόγον; 
Ούχ οίμαι, εί μή τδν πνεύμονα πονείν έλοετο * άλλ* 

ές νέωτα προενέγκη καρπδν, εντεύθεν έστι τεκμή- D ένλ λόγο* τους πάντας άμείψεται. Ούτω χαλ αυτός, 
ρασθαι· Αέξαι γούν τούτον πρώτον, ώς πρωτογέν-
νημα, ώς απαρχή ν, ώς αρχήν, ώς διαθέσεως ού 
φαύλης θαλύσιαν.' Εί Ιέ γε θελήσεις, δπερ ούχ άν 
βουλοίμην,τού λόγου κατανεανιεύσασΟαι, εύπορήσεις 
μέν εύ οΐδ' δτι (πολύς γάρ σοι έπέων νομός* 
στρεπτή δ' ανθρώπου γλώσσα χαθ* Όμηρον) · έγώ 
δέ μάλλον άν ενέγχοιμι, αύτδς ού χαλώς Αχούων, ή 
τήν τρόφιμόν μου μα νθ άνω ν όπώραν ού χαλώς 
Αχούουσαν. 

Κ θ \ 

Τφ δισναάτφ χαϊ τφ ρονργητάρχι* 
"ΑπατΟ" b μακρός κάναρίθμητος χράτοςψ χαέ 

τδ έχομε νον, ώς λόγιοι ύφηρπάσατε. Έξέφηνεν ό 
τοιούτος καλ υμάς * ούχ οίδα μέν, εί χαι χείρονας * 

εί μέν υμάς έώρων διασχιδναμένους είς άτεροίους 
λόγους, είχον άν πάντως άνάγχην, πρδς έκαστους 
Ιδία λαλείν. "Οτι δέ μοι πάντες τδ αύιδ αναφωνείτε 
(λύπην, έφ' οίς Αχειμι * χαράν, έάν ποτέ με ίδητε * 
υγείας εύχήν, χαλ δσα Αλλα τοΰ στοίχου τούτου), 
περικόπτετε μοι τάς πολλάς γραφάς, χαλ τήν πολν-
λογίαν συντέμνετε. Καλ διά ταύτα συνάγω υμάς τφ 
λόγφ είς έν · χαί ούτε συχνά γράφω, ούτε πολλά, 
χαλ ουδέ «ρδς απαντάς * χαλ ουδέ έχω άλλως εί
πείν, χάν εί χαλ πολλά μέμφοισθε. Σχέψασθε γάρ, 
ό πόσος τις χορείων έπιστοιβασθήσεται σφάχελος, 
έάν επεστέλλειν τοίς καθένα υμών δσαι ήμέραι βου-
λοίμην · τοίς πολλοίς Μιχαήλ, τοίς τοαούτοις Τωάν-
ναις, τοίς Βασιλείοις, τοίς λοιποίς, ών τά ονόματα 
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στενοχωρεί μοι τήν γλώσσαν, έκπηδϊοντα τής ψυχής, a Τδ μ*ν γάρ ήμέτερον Ιδού βέβαιον τδ δέ άπ* αδ-
χα\ διΑ τών χειλέων δσα καλ Ουρών προίέναι θέ 
λοντα. Άλλά με τυχδν μονόστιχον δ καδένα έπιστδ-
λιον Απαιτήσετε, ώς καί έχείνο άρχουν άποπλήσαι 
τήν τής προσλαλιάς έφεσιν; χα\ είς ταύτδν ήκετε 
πάλιν. Άνάγχη γάρ με τών Αλλων άφέμενον μόνου 
του ύμίν καλ οδτω γράφειν γίνεσθαι, δτι χαλ υμάς 
είς χορδν ή φιλία πολυχώρητον άπεκύλισεν. Ή 
έπ* άλλων μέν σοιμάτων μικρδν έπλ σμιχρφ τις 
δαμά κατατιθέμενος ταχύ μέγα έποίησε τδ έπισύν-
θημα* ενταύθα δέ τά.τής έπιθήκης άλλως Ιχουσι. 
Κα\ μήν χα\ οί στιχηροί, ών γράμματα, είτε βρχα-
τοι, είτε δγμοι (καθ* υμάς είπείν), τους τής Καλ
λιόπης - - πυκνοί έπισυντιθέμενοι — μικρούς βί
βλων λει/ιώνας ήπλώσαντο. ΤΩ Καλλίμαχε πολέ-

τού τάχα δ έλθών είς ημάς έπλάσατο, οίκειοδμενος 
έαυτψ μεγάλου άνθρωπου γνωριμότητος. Ό δέ 
έτερος χύριος Γρηγόριος, καλ ταύτα Μουσών Αττι
κών έκγονος ών χαλ γής, έξ ής οί λδγοι, ούδενος ούθΙ 
τοιούτου ήμάςήξίωσεν ουδέ έν προσχήματι. ΉμεΤς 
δέ άσπαζόμεθα προσαγορευτικώς · ομοίως καλ τδν 
δείνα. Προσείπατε καί τούς έλάττονας δομβστίχους, 
τδν δείνα καλ δείνα. Καλ ούτος μέν πολλάκις έγρα
ψε ν ήμίν, χαλ μεμνησθαι ημών έδειξε ̂ χαλ τύχοι 
μνήμης θείας έπ' άγαθψ* έλεήσαι αύτδν δ θεδς * 
καί γραφέτω πάλιν έχων καλώς, πε πληροφορημέ
νος, δτι ούκ επιλήσμονες φιλίας ημείς, ώς διαδείξει 
χαμρός * δ δέ έτερος χαλ δνειδισθήτω, οία μηδέ ποτε 
μνησθελς ημών. ΕΙ δέ διά τούτο ημείς ανάξιοι μνή-

μαρχε, ώς ουδέν άρα ής παρά τοιούτοις κριταίς, ® μ*)ς, δτι μή κατ* έχείνον τδν πρδ ημών μακάριον 
αρχιερέα βρίθομεν ταίς χερσλν, άλλ* άναμνησθήτω, 
δτι παλαίτατος άφ* ού χρόνος χαλ ημάς έν τή τοι
αύτη άνομοιδτητι χαλ ήσπάΐετο χαλ έγνώριζε. Τί δή 
νύν, εί μή λύπη τις ύποσμύχεται, τδν δείνα μικρού 
άν έξελαθδμην προσφώνησα ι ; Διατί; "Οτι καλ αυ
τές ημάς. Κατάρχω δέ δμως, αΐδούμένος άντ* αυ
τού* ήγγάρευσα δέ άν αύτδν λαλιά ν έξ υμών προσ-
αγορευτιχήν κομίσαι καλ τψ οίχείψ άδελφφ, τψ 
λογιωτάτψ καλ ένεργεστάτφ καλ καλλίστφ φίλψ. 
Άλλ* 6 μέν οίδα ώς δκνήσει άκκιζόμενος· καλ (οίος 
αύτδς) τά πολλά παραιωρήσει μέν, τάς χείρας 
δποσείων ήρεμα έν τφ βαδίζειν, π,αρακλινεί δέ καλ 
τήν κεφαλήν ώς οία τρυφερευδμενος, καί παραδρα-

πολλά μέν βέλη πρδς τών βαρβάρων δεξάμενος, ώς 
εί καλ πρδς δουροδόκην τινά ή φαρέτραν έστέλλοντο, 
μή τοσαύτα δέ αύτδς έχείνοις άντεπαφείς. Άχιλλεύς 
δέ δποίός τις άν τοίς τοιούτοις κριθήσεται, νιφάδας 
βελών χαταπεμπομένων βλέπων, αύτδς δέ μίαν 
μελίαν άντιπέμπων αύτοίς· Είτα σύ μεν, δ δείνα, 
χαί έτερος τις, χαλ τρίτος άλλος, χαί λοιποί τίνες 
δ καθένα βραχύ τι γράψαντες Αναπαύσεσθε * ημάς 
δέ Αξιώσετε θιά βίου χυπτάζειν περί γραφάς* Καί 
ύμείς μέν λακωνίσετε* ημείς δέ λόγους κατατενού-
μεν μακρούς. Τί δέ μή καλ ύμείς ώς άπδ συνθήμα
τος τά γραφεία χειρισάμενοι πάντες, χαλ τόμους 
επιστολών χαταρτίσαντες, είτα είς φόρτον σκεύασα 
μενοι διαπέμπεσθε, ίνα χαλ ημείς άνταποδιδόντες β μΑαι καί αύτδν τδν άοελφόν. Τμεϊς δέ άναπληρώ-
τά ίσα είς τά δμοια διασχευάζωμεν εαυτούς; Έοικε ««τε κάνταύθα τδ αύτου μέν έλλειμμα καί ήμέτε-
δέ ύμίν μέν κείσθαι νόμος, έχαστον έν μέρει λα
λείν, δτε χαλ βοδλοιτο* ημάς δέ άελ χαί πρδς 
πάντας γράφε ιν, χαλ είς λαλιά ν μακράν γυμνά-
ζεσθαι * εί δέ μή ούτω ποιουμεν, μιμείσθαι. 
Άκούετε ονομάτων, οΤς βφδίως μετρητοίς έχ πολ
λάκις τοσούτων έδει τάς άπαιτουμένας έπιστολάς 
διαπέμπεσθαι. Προσαγορευθήτω άφ* ημών ό πανεν-
τιμότατος δ δείνα, δν ούχ οίδα, πού ποτε έντρανίσας 
Αναλαμδανόμενον δψομαι* διδ ουδέ τήν χλήσιν τής 
είς τιμήν Αναβάσεως έξεθέμην, άγνοών τήν άνύ-
ψωσιν. Όμοίας προσαγορείας καταξιώσατε καί 
τδν κάλλιστον έν φίλοίς τδν δείνα * δς οίδα μέν ώς 
δυσχεραίνει, μή προσφωνηθείς έπιστολικώς * στέρ-

ρον θέλημα. Οίδατε, οΓος φίλος ήμίν δ δείνα· δτι δέ 
χαλ γέμει τών πιττακίων αύτοΰ δ ημέτερος κόλπος, 
ίδού άναδιδάχθητε καλ αυτό, Καί δμως άρκέσεε 
αύτφ, προσαγορευθήναι ύφ' ημών. Αίτιοι δέ δμείς, 
τδ τής γραφής πλήρες είς εαυτούς καθελκύσαντες. 
Τί δέ δ δείνα, δ τά πάντα καλός ; δ καλδς παπάς; 
δ χαλδς βήτωρ; 0 τάνσοφος ; Πόσων γραφών ημε
τέρων άξιος, δτι χαλ αύτδς ούκ άνηκε ν, είς ημάς 
τοΰτο ποιών; Άλλ' είς ήμετέραν πομπήν είπείν 
χαλ ταυτδ θρίαμβο ν, άρκεσθήτω προσαγορευόμενος* 
μή χαί δκνος δέ αυτού καΟίκοιτο έπιστέλλειν, χαθά 
καλ πρότερον. Τέως μέν γάρ προσηγορεύσαμεν 
άλλοτε δέ καί πλατύ γράψομεν. Τδν ύπέρκαλον φί-

γειν δέ άξιώ, καθά καί ημείς. Άπαξ γάρ έλάλησε, D >ον ημών, ώ Κυριωάννη, τδν αΰθέντην σου, άσπα-
χαλ άπαξ ήκουσεν. Ημείς δέ οί γέροντες τδ έθος 
ούχ υπερέβη μεν, άλλ' ύπερανέβημεν. Πρόσρησις 
φιλική γενέσθω χαλ πρδς τδν θεοσεβέστατον έκδι-
χον τδν δείνα, δς καί άξιωθήτω ημών ύπερεύχε-
αθαι. Χαιρετισμόν δι* υμών αποστέλλω χαλ τφ 
ήγιασμένφ δεσπότη μου τφ δείνι, κερί ού χαί 
μαθείν Αξιώ ή έξ εκείνου, ή άφ' ημών, πώς ποτε 
έχων έστί. Τών λογιωτάτων γραμματέων, τού 
άγιωτάτου δεσπότου, τών φιλτάτων μοι Γρηγορίοιν 
δ μέν εΓς, ψ χαλ πλείόν τί έσμεν προσήκοντες διά 
τδ έντόπιον, ήξίωσε τάχα ημάς λόγου βραχίος 
διαμηνυσάμενος γράφε ι ν αύτφ, καλ ταύτα όκνούντι 
ποιήσαι τδ δμοιον* ημείς δέ προσαγορείας ταύτης 
δι* υμών αντάξιου α:ν αύτδν, μείζον τι ποιου ντες. 

σαι άφ' ημών, καί άξίωσον μεμνησθαι ημών και 
σύ θέ τδν οίκείον, ώ κύρ Βασίλειε, τδν δεσπότη ν 
μου, τδν δείνα μαΐστορα. Εί μέν καί όνειδίσεται 
τής εις ημάς αμνηστίας, ού λυπήσετε ημάς · κάλ
λιον δέ ποιήσετε, προσειπόντες τά συνήθη, θέλω 
δέ υμάς έξειπείν τή αυταύ αγάπη, δτι φορτικδν 
οίμαι τδ μή γραφής άξιούν τδν μεγαλοδοξότατον 
Αούχαν ημών, τον φίλον αυτού. Έάν δέ τυχδν είπβ 
ούτω ποιείν, τότε δή βαρείς ύμείς έπιπεσόντες 
αύτψ εμπλέξατε, καί πλατύνατε τδν δνειδισμδν, 
φάμενοι, διατί μή καλ δ θεσσαλονίκης τοΰτο έγί-
νωσκεν. Έγίνωσκε δέ άν,·έάν σύ μέν πρδς τδν 
φίλον έγραφες, αύτδς δέ έξ εκείνου τούτο έμάνθανε. 
Νύν δέ ή ού γράφει; τψ φίλψ, καλ χακδν πράγμα 



1295 ADDBNDA 1296 

ποιείς* ή γράφων άμνηστείς του θεσσαλονίκης* κα\ Α τάτοις δεσπόταις μου, τφ δείνι χαλ δείνι, δεαλείπειν 
ουδέ τούτο καλδν. Ό Περατικδς μέγας «απάς μα 
οέτω, ημάς μεν καλώς Ιχειν, τδν δέ υίδν αύτου 
περιαββωστείν * καλ εύχέσθω υπέρ τε ημών καλ 
εκείνου. Εί δέ θέλων έλθείν είς ημάς πτοείται τδ 
τής Θαλάσσης δχημα, ημείς άλλο τι τδ γε νΰν ποιή
σαι ούχ έχομεν, έως άν τεκτήνηταί τις ήμίν ίππβν 
δούρειον, ή καλ είς τέτρωρον ελεφάντων εύπορήσω-
μεν. νΟ τού δείνα πατήρ είθε ύγιαίνοι. Κα\ άνα-
διδαχθήτω, ούτως έχειν κα\ ημάς, θεού βοηθούντος. 
Τούς σοφωτάτους θεοφιλέστατους μου αδελφούς 
προσκυνώ, τδν δ*ϊνα καί δείνα (ποίοις δέ τών ονο
μάτων αγορεύσω αυτούς, αγνοώ * άναδιδαχθείην δέ 
τά κάλλιστα) * ωσαύτως χαλ τδν καλδν μου ποτε 
άρχιδιάχονον. Ούκ άν δέ ένταΰθα λα θ οί μη ν ουδέ 

άρτι τήν έν τή ΑΙεγαλοπόλει διατριβήν, στοχαζόμε-
νος άφ' ών είκδς* εί δέ έχει τούτους ή μεγίστη τών 
πόλεων, προσκυνώ καλ δηλοποιώ δι* υμών, δπερ 
αύτολ διά τήν κατά θεδν άγάπην υπέρ ημών εύχον
ται, τήν έν τοσαύταις μερίμναιςκαλ κδποις θεδθεν 
ύγείαν καλ υπομονή ν. Άλλ' ημείς πλεονάζομεν ιδού 
χάνταύθα τήν φιλίαν, χαι προσλαλοΰμεν τδν Αφιλον. 
Είσ\ν ήμίν χαλ έτεροι Άσκληπιάδαι φίλοι. Άλλά 
τούτων δ μέν δικαίως προσαγορεύεται παρ' ημών, δ 
δείνα* πολλάκις μέν γάρ ίγραψεν. Ό δέ δείνα ές κό
ρακας, δ κακός* οδδέ γάρ, δτι ζή» άνέμνησεν ημάς. 
Τάχα δέ, εί παρήν δ θείο; αυτού, ώθησεν άν αύτδν. 
" Ην δέ χαλ τότε χωρίς έκιίνψ, "Ον άφήχα Θεόφι
λε σ:ατο ν διδάσκαλον, τδν *Ραδηνδν, οίμαι χαταμέμ-

Λ · · £ * " ' 

ύ θαυμασιωτάτου δευτερεύοντος, άλλά προσχύνη- φεσθαι ημών, τδ μή γράψαι αύτφ. Άλλ* αύτδς μέν 
σιν χαλ αύτφ δι' υμών διαπέμπομαι. Φιλικής προσ-
ρήσεως άναμνήσατε χαλ τδν .. . . άββ···· βινδηνδν 
(είθε χαλ μή λύσοι τήν γλώσσαν, χαλ ούτε ημάς 
αφήσει τού καταχλύσαι, χαλ ημείς αίσθησόμεθα) * 
ομοίως χαλ τδν άδελφδν χαί ποτε αύντροφόν μου 
τδν δείνα, τδν χαλ αύτδν έχ τής εβδομάδος μου * 
έτι γάρ οίχειοΰμαι αυτήν , καί ουδέ παύσομαι οί
κείου μένος , χαλ έπ' αυτή χαυχώμενος. Προσφωνή
σατε δικαίψ ημών χαλ τούς τοΰ μαχαρίτου Λήμνου* 
κα\ τους καλούς μού ποτε συντρόφους, τούς τής 
εύεργέτιδός μου Αγίας Ευφημίας κληρικούς* οί χαλ 
γινωσχέτωσαν, δτι , ώσπερ ούχ έμαυτού , ούτως 
ουδέ αυτών έπιλανθάνομαι. Εί δέ μή χαί πρδς 

άναμνησθείς, δτι ού τοιούτος είς ημάς, παύσει τήν 
μέμψιν* ημείς δέ χαινίζοντες τήν άγάπην, «οιούμεν, 
δπερ ούχ έχείνος, προσαγορεύοντες αυτόν. Άλλ' 
οίος με διεξέφυγε παρά βραχύ 'Ραδηνδς, δ κάλλι
στος φίλος, δ καί γλυκύς είπείν, χαλ πράξαι ταχύς 
χαλ επιτυχής * δ θερμδς εύεργετήααι, χαλ είς αν
τιληπτική ν χειραγωγίαν εύδρομος. Άλλ* είς τούτον 
ούθέν χρή κοπωθήναι ημάς. Άλλ' δ χύριος Στέφανος 
τήν έξαδελφότητα δυσωπηθε\ς, Αμυδρή μέν χαλ 
φειδομένη τή φωνή, προσαγορεύσει δ* ούν, άφ* 
ημών άπαγαγών τήν χείρα βραχύ τι τού στόματος. 
Ό Άντιοχείτης είς μελαντηρίαν έπλ τούτοις βάπτε-
ται, πολύν προδεδλημένος τού προσώπου τδν ώχρον. 

πράγμα έχφαίνειν τούτο δε δύνη μα ι, ουδέν θαύμα* Q χα\ τούς οφθαλμούς Αγριοί συνάγων είς όργήν, καί 
ούπω γάρ καιρός. Τδν πανεντιμότατον δεσπότην 
μου τδν σακελλίου κα\ παρών έσεδαζόμην, χαί νύν 
ούχ Αλλως διάχειμαι. Αηλώσατε ούν τοΰτο τή αύτοΰ 
τιμιότητι προσχυνητιχώς. Γινωσχέτω δέ, δτι, περι 
οδ παρηγγέλθημεν, ζητοϋντες ούκ άναπίπτομεν * 
δ δέ θέλομεν, ούχ εύρίσκομεν * άλλά ελπίδας μέν 
ού σταθεράς έχομεν εξευρίσκει ν, έντελέστερον δέ 
ούπω ουδέν έχομεν. Ό λογιώτατος διδάσκαλος δ 
δείνα εί καλ κατανωτισάμενος ημάς έοικε, λέγειν 
αίδώς έν όφθαλμοίς* άλλ* ύμείς ήμετέραν αύτφ δια-
χομίσασθε πρόσρησιν, Αμα καλ ύπολαλούντες όνει-
διστικώτερον, δτι ούχ είναι πάντη ψευδές έοικε τδ 
τοΰ Ευσταθίου δπονάημα, δτι τά τελευταία τού 
φίλου άποθύμια ήσαν αύτφ* ού γάρ άν είς τοσούτον 

παραβλέπει τήν έπιστολήν, πού ποτε αυτής κείται 
Κα\ Ιδού κα\ αύτδς και έχέτω καλώς, βοηθούμενος 
έκ θεοΰ, κα\ μεμνήσθω ημών. Έάν δέ προσκύνηση 
άφ' ημών τδν παναγιώτατόν μου δεσπότην, τδν πά
τρια ρχην θεου πόλεως, καλ έξαιτήσηται ήμίν εύχήν, 
εύχαριστούμεν αύτφ, ώς άντί βραχυτάτης ταύτης 
επιστολής έπιστολήν άντιθόντι αγιασμού. Πραγμά-
τευσαί μοι καί σύ, ώ κύριε Ιωάννη, εύχήν αγίου 
άνδρδς, τοΰ Τετραγωνίτου, διά μέσου τού φίλου, 
τοΰ μαθητού έχείνου * δν χαί πρόσειπε άφ' ημών. 
Ούτω δέ χαλ τδν γενόμενο ν ποτε Ξανθέ ίας* εύρήσεις 
γάρ που χαλ αύτδν, χαί άναδιδάξεις, δτι ύγιαίνομεν, 
μεμνημένοι αύτοΰ, δπερ διά γραφής ημετέρας μα
θείν ήξίωσεν. Εί δέ χαλ τδν δείνα Ισχύσεις που 

έσίγησε, χαλ τδν πάνυ γνώριμον ούτω ταχύ άπέ- D |δείν, μ ή όκνήσης προσειπείν, δτι μηδέ αύτδς ώκνη-
μαθεν. Έδει με τού ποτε έν τοίς πρώτοις τών 
φίλων, τοΰ λογιωτάτου δείνος , μηδέ μνησθήναι 
τδ σύνολον, πράγμα παθόντος ή και ποιήσαντος 
ήμίν άκαραδόκητον, τήν είς τοσούτον λήθην και 
τοσαύτην σιγήν καλ άνάπτωσιν. Τί γάρ κα\ πρόβα-
λείται, εί μή τυχδν τής Μεγαλοπόλεως γέγονεν έκ-
δημος ; Τούτο γάρ και μόνον αύτφ πρδς άπολογίαν 
ίκανδν έχκείσεται. Άλλ' έγώ μέ μνήμα ι, κα\ ουδέ 
παύσομαι ούτω ποιών* καλ γενέσθω τούτο δήλον τή 
αγάπη αύτοΰ. Άκούετέ που περί που τά τού φόρου 
νοτάριον τδν δείνα, γνώριμον ήμίν έκ παλαιού. 
Ούτος ούκ ώκνησε δι' επιστολής προσφωνήσαι 
ημάς. Άμειδόμεθα ούν και ημείς αύτδν τοίς ϊσοις 
διά τής υμετέρας αγάπης. Νομίζω , τοίς πανιερω-

σεν εγγράφως μεμνησθαι ημών. Όκνείτε, οίμαι, 
τάς αγγαρείας ταύτας , ώ σπουδαιότατοι, καλ άνα-
πίπτετε* και ταύτα ούτε σταδίοις ούτε μιλίοις δρι-
ζομένας, άλλά τάς πλείους ένοδίους γενησομένας. 
Έάν δέ ύμεϊς ούτω, τίς άν είη δ πρδς τοσούτους 
μέλλων έγχα^άττειν γραφάς ; Έμολ δέ ούπω πέρας 
τά φιλικά ονόματα έσχεν, άλλ' έπιββέει ούχ ήττον 
ή τφ Όμηρικφ Λαερτιάόη τά τής νεκυίας εΓδωλα* 
είδωλα γάρ πως καλ αύτδς τής τών φίλων ουσίας 
καλώ τά ονόματα. Ούκουν κατ' εκείνον έλκω χαλ 
αύτδς τδ ξίφος τδ τμητιχδν τής επιστολής, καί αποσο
βώ τά επερχόμενα, χαλ παύω υμάς τού άσχάλλειν. 
Κα> έγώ μέν ούτω ,δεδοικώς τήν ύμετέραν Κίρκην, 
ήτις βαδίως ούτω τούς ανθρώπους άποθηριοί, δοτ* 
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μ ή προσφθέγγονται ημάς· ήδη 6· καλ δ δείνα, δν 
ύμείς κατ' έχείνην «ήν πάλαι τφ καθ'* υμάς κυ-
χεώνι είς χοίρον μετεσχευάσατε. "Αλλον γάρ τινα 
των υμετέρων, μή γένοιτο ύμίν. Αρκούντως γάρ 
οί λοιπολ τδ τού Έρμου μώλυ φέρουσι φοινήν, χα\ 
αύτδς αναλαμβάνει. Καλ ού κατά τδν Γρύλλον τού 
Χαιρωνέως σοφού, άλλά κατά τδν δντως άνθρωπον 
φθέγξεται * κα\ τδν κυκεώνα ήμίν περιτρίψει, κα\ 
•ποιήσει, μή τοιαύτα αυτού καταφθέγγεσθαι. Καί 
(νομίζω) εύξησθε άν, σιγ?ν αύτδν διά βίου, ή θέλειν 
γράφε ιν. ΕΙδον γάρ αύτδν χατά τήν χωμφδίαν 
όςΜάλον οδόντα θήγοντα, χαί θυμού πνέοντα. 
Ό βεδς φυλάξαι υμάς υγιείς χαλ παντδς κακού 
απαθείς. Καί άντιγράψοιτε ήμίν; εΓ τι χαλδν* χαλ 
πρδ πάντων είς πλάτος τά τού κραταιού καί αγίου 
ημών βασιλέως άριστεύματα * & περι^δονται μέν, 
ούκ είς εύδιάρθρωτον δέ ήμίν έτι περιηχούνται. 
Φθονείτε γάρ ήμίν (οίμαι) τού χαλού, Γνα μόνοι 
χαταπολαύοιτε - ούχ είδότες, δτι χαλ υμών ακόν
των αυτά περιηχησδμεθα, χαλ ύμΤν χάριν οδδεμίαν 
ουδέ εντεύθεν εισόμεθα. "Ο μοι τής λήμης, ώ μοι 
τής παροράσεως', έάν άλλοις μέν τών φίλων ένε» 
τράνιτα, τδν δέ λογιώτατον δείνα άφήχα ίδείν * δν 
ύμείς ήδν τε μέγαν τε προσφωνούντες ού ψεύδεσθε * 
δμοιον, ώ; έάν χαλ έπλ τών παρ' Όμήρφ Π α να/α ιών 
τούς μέν άλλους προσέδλεπέ τις, δ δέ μείζων Αίας 
αύτδν έλάνθανε. Καλ τάχα παρέδραμεν άν καλ έμέ, 
χαθά καλ έν τή περαία τής βασιλίδος τών πόλεων 
τούς τιτυσκομένους κατ* αυτού, ε! μή τή διανοία 
χαχαστοχασάμενος αυτού έτυχον. Καλ ίδού κατέχω 
α*τδν τή ψυχή, καί χαίρειν προσφωνώ, χαλ Αξιώ 
μνήμην Ιχειν ημών, στέλλων χαι προσχύνησιν δι' 
αυτού τφ πανεντιμοτάτφ δείνι. Πρόσθετε τή δμάθι 
τών προσαγορευομένων αδελφών χαλ τδν λογιώτατον 
δείνα, τδν χαλδν ήμίν μέχρι θεσσαλονίκης. Τδ γάρ 
εντεύθεν συνταξάμενος ώσπερ άφήχεν ημάς. Ήθε-
>ον θέ, εί επεστράφη χαλ προσέβλεψεν * ού γάρ δή-
«ου δέδοιχεν δξαλατισθήναι τή επιστροφή. 

Λ'. 
Τφ Αντωρειανφ κυρίφ ΜιχαήΛ. 

*Ως αγαθόν icrrir^ έχωτνμίας χοΧΛάς έχε**·, 
είπεν, δν οίδας. Έπλ δέ γέ σοι τδ τοιούτον Αποβήναι 
ε ;ς ούχ Αγαθδν Ιοιχεν. Έως μεν γάρ πρωτονοτάριος 
ής, άλλος ήμίν έφαίνου * έπελ δέ πρδς έτέραις άξιώ-
σεσι χα\ τδ έκπροσωπείν Ιχρωσέ σε πρδς τδ σεμνό
τερο ν , καλ δνόμασιν έπεγράφης λαμπροτέροις καλ 
πλείοσι, δέομαι, δτι έκ προσώπου σου έξήλθεν ή φι
λία ημών. Τί σκυθρωπούς ήμίν παραυγάζεις τούς 
οφθαλμούς; τί τδ πρόσωπον συννεφοίς; Ούχέτι Αλη
θώς τίθης ημάς έν λόγφ τφ πρίν. Καλ εί μέν διά τά 
έκλαβόντα σε πράγματα, τούτο σοι τάχα άίτίας άπό-
λυσις· εί δέ άλλο τι τδ άπαλείψαν ημάς τής σής ψυ
χής, άλλ' έγώ ούτε σύνοιδα πταίσας · χαλ δτι δέ άπη-
λίφην, έξέδραμέ μοι τού στόματος ούτι που χαθ* 
έχούσιον.Οΰ πιστεύω γάρ ούτω παθείν, εί μήχαλ τής 
βίβλου τών ζώντων πολλφ πρότερον άπαλιφήσομαι. 

ΛΑ\ 
Τφ χαΛψ Καιρφ τφ έζ Ενρίχου. 

Άϊλ σύ οδ μόνον μεμνήση ημών, δ πάνυ μέγα 

ημείς οί μιχρολ έχομεν, άλλά χαλ μετά δώρων με-
μνήση, χαλ τούτων μεγαλοπρεπών και αξίων πολλού * 
καλ ουδέποτε παύση, τών Εύβοιόθεν ωραίων καρπί-
μων, δσα τοίς κατά τήν Βύζαντος .... τιμώνται, 
ήμίν χατά ποταμούς έπαντλών. Ούτως εύδαιμονού-
μεν ημείς διά σέ 4 ούτως άναπληροίς ήμίν τδ ένδέον · 
ούτως είς Εύβοιαν μετασκευάζει καί μεταποιείς 
ταύτην τήν χαθ'ημάς · ούτω τάς Αποθήχας άνευρύ· 
νομεν διά σέ , χα\ έχομεν σε άντικρυς έτήσιον αφε
νός, ή Αήμητρος καινοτάτην άκτήν. Οί.μήν άλλά 
χα\ Κυκλώπειος δμβρος ώριος ήμίν έπιββήγνυταί 
σοι, άσπαρτα καλ άνήροτα πάνθ' ήμίν αύτόθεν άνιελς 
τά αγαθά. Τί μοι δ χαθημέριος τής ποιήσεως βό-
τρυς ; δν άλλαχού τε γής βλαστάνειν δ γέρων μύθος 
σεμνολογεί, χαλ ναλ δή χαλ περλ ταύτην ήν δτε τήν 
κατά σέ, άφ* ©δπερ δσημέραι σπονδάς οί εγχώριοι τφ 
Αιονύσφ άπέθλιδον. Άλλ' εκείνος, εί τι καί πειστέον 
τφ μύθφ, βότρυς ήν, κα\ βότρυς εΤς, καλ οδτος τυ * 
χδν ό δμφακίας * καλ τδ εκείθεν θλιβόμενόν τε καλ 
άποββέον, δσον Αν άποστάξειε βότρυς · ώς μόλις άν 
τδ εκείθεν έκπιεζόμενον, εί τις έφ' δλον έτος είς άγ-
γος άν έπισυνάγειν έθέλοι, μίαν έπιχειλή ποιήσα-
σΟαι λάγυνον. Σύ δ* δλους ήμίν αύτόθεν αμφορείς 
Αιονύσφ τελούμενους δσώραι ναυστολείσθαι ποιείς, 
καλ τούτους νέκταρος ερυθρού χαθ' "Ομηρον άποβ-
βώγας, χαλ τού Τσμαριχού, δς καλ τδν Αγριον ύ πέ
σανε Κύκλωπα, μηδέν άποδέοντας. Σιγώ τάς κο-
λυμβάθας* έώ τά όξωτά* τά τφ κιτρίφ εύ μίλα 
κατηρτυμένα καλ πρδς ήδονήν έσκευωρημένα σκευ-
άρια. Τί γάρ μοι τούτοις ένδιατρίβειν, έξδν εκεί ο 
είπείν, δτι περ άποπλουτείς ήμίν, καλ δτι χατά τνν 
Αλεξάνδρου δρον έυίχεν έν σολ κείσθαι ήμίν δ θη
σαυρός ; Είην Αν έγώ προσήκων μάλλον, ήπερ Διο
μήδης έχείνος, σεμνύνεσθαι, ή δ τούτου δορύξενος 
Γλαύκος, δτι σε ξείνον φίλον τοιούτον ούχ έν Άργει 
μέσφ , Αλλ* έν Ελλάδι μέση ηύτύχησα. Ημείς δέ τί 
σοι πρδς ταύτα; Τί δ* Αν σχοίημεν άντι μέτρησα ι 
τοις άγαθοίς σου; Εμείς μέν ουδαμώς * δ δέ θεός 
σοι άντιδοίη τά ών άξιος εί. Εί δέ τού παντδς, αν
θρώπων πάντων κάλλιστος ών χαλ έλευθεριώτατος, 
χα\ τδν έταίρον μή ψευδόμενος * χαλ τί γάρ, ή Ερ
μού παίς, χαλ Μουσών ύποφήτης, χαλ Χαρίτων π λ 
αών μέλημα, χαλ τής Ελληνικής εκείνης τής-παλαιάς 
ευγενείας σπινθήρ; Ημείς δέ σόι εκείνο προσεπα-
σόμεθα , δ χαλ πάλαι τις τών ύπεραντλουμένων εύ-
τυχίαις άνέχραγε, μικρόν παραποιήσαντες * στήσόν 
ποτε τήν χείρα* άλις ήμίν τής σής άγαθοχυσίας. 
"Οσον γάρ ήμίν έπιδαψιλεύη τας χάριτας, τοσούτον 
τήν ημών στηλιτεύεις ούθένειαν. Ουδέ γάρ έχομεν, 
δ τι τής πρδς ημάς σου χρηστής διαθέσεως ένδειξό-
μεθα άξιον. 

ΛΒ'. 
Τφ οίχουμετιχφ. 

Ίίλθδν μοι πρόσφατοι θεού φωναί * θεόφθογγα ώς 
έξ ουρανού μοι χατεπέμφθησαν βήματα. Μάννα μοι 
έπεδρέχθη θείον, χαί τούτο συχνδν καλ άλλο έπ* 
άλλφ, χαλ τήν πρώην πείναν ήχέσατο. Φωτειανός τις 
ήλθε, φέρων μοι τοιαύτην παραψυχήν, γράμμα δε-
σπότου · έν φ χαλ προσταχθελς περλ δφφικίου, άμα 
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έπή/θον τάς περλ τούτου προσκυνητάς συλλαδάς, Α βόμενον. Τί δή πάσχειν έμέ είχος, τού έμοι δεόντως 
καλ αύτίκα (έτυχε γάρ ώσπερ κατά θείον σφραγίδων 
τοιούτων καιρδς) έπλήρωσα τδ προσταχθέν, είς δσον 
δύναμις · θατέρα μεν ταίν χεροίν δχών έτι τδν τίμιον 
χάρτην είς βάσταγμα, θατέρα δέ τήν σφραγίδα δια> 
τυπούμενο;. Μικρδν χα\ έτερος άγγλος ήλθε μοι 
χαρμονής , δ σύνδουλός μου δ εκκλησιαστικός, διά
κονος δ δείνα · καλ τδ μάννα τή; ηδονής έπληθύνετο. 
Κάντεύθεν, εί πού τις πικρία ύπήν, ούκέτι ήν. Σώ-
ζοιδ μοι έπλ μακρδν , ουράνιε , τήν άρετήν πανάγιε 
δέσποτα · καλ επ·.6ρίχο·ς ήμίν τά αγαθά · εί δή τοιού
τον χάρμα τψ δούλψ σου τδ δλιγοσύλλαβον τής γρα
φή;» πηλίκο ν τδ πολύστιχον; Πλάκες μοι ταύτα θείαι. 
Εκείνο βιδλίον τά θεία ψωμίζον με * άναψύξεως δμ-
δροι μοι τούτο. Εκείνο Χαρίτων ωκεανός * τδν ίπ\ 

έφετού άποτυγχάνοντα (εί μή εκπίπτω, λογισμψ 
άδιοίκητος), ή πάντως πάσχειν λύπην τήν έπλ μάλι
στα ; Πάσαν μέν γραφήν, ήν άν έχ χειρών άπέρχε-
σθαι αφήσω, έφίεμαι άπελθείν, ένθα έσταλται * ούχ 
ήκιστα δέ, ήν τολμήσας έντελούμαι πορευθήναι προς 
τήν μεγίστη ν άγιωσύνην σου. Καλ ού λέγω, χαθάπερ 
εί χαλ τοξότης βέλος άφελς έφίεται βαλείν χατά σκο
πού (τδ γάρ τοιούτον ούπω τι μέγα βούλεται" άλλ' 
ώσπερ δ ευχόμενος είς θεδν τήν προσευχήν έθέλε» 
χατευθύνεσθαι, καλ μή χενεμβατείν άτέλεστα είς 
μόνην λαλιάν. Καλ έμολ μέν ούτως εστίν έφίεσθαι * 
βλέπω δέ, ώς διαπίπτω τά πολλά τού χατά ορθότητα 
δρεκτού. Κα\ έγώ, μέν ανοίγω στόμα πρδς άναφο-
ράν * καλ ίνα μ ή κατακαυχώνται "άρπυιαι, είς αυ

τή είσόδφ τή; νηστείας λόγον φημί. "Π οίου καλού g ραν άναββίπτουσαι τδ τής φωνής λεπταλέον χαλ 
Αγευστος έγώ ! ώ οίας σοφίας ανήκουστος ϊ ΤΗν δτε 
χαιρδς, δτε καλ ανθρωπίνως έλάλουν, τά έμά φθ*γ· 
γόμενος * άλλά κα\ αγγέλου γλώστη έλάλουν, τοϊς 
τού μεγίστου δηλαδή άρχιερέως ύποφητεύων διδάγ 
μασι. Νύν δέ τδ μέν έμδν ούκ οίδα εί περιλέλειπταί 
μοι,» τδ δέ άγγελικδν έπιλέλοιπε φώνημα * καί δμως 
μακαρίζεται μοι τά τού λαλείν όργανα, δι* ών εκείνο* 
τδ μέλος έββεε τδ γλυκύ, ώς έάν καί σωλήνα τις έν 
μακαρισμψ τιθείη , δΓοδ καλδν ύδωρ διωχετεύετο. 
Γένοιτο μοι πεαείν καί τδ τοιούτον καλδν έπ\ χείρας, 
χα\ άγιασθήναί μοι τδ πάν' τάς χείρας άνελιττούσας 
κα\ διαψηλαφώσας τδ άγιον * τά δμματα περιιόντα, 
χαι ταύτα έκατέρας εννοίας' τδ μέν τή κατά άνά-
γνωσιν έπελεύσει τά έκτδς, τά δ* έντδς τψ φωτ\ τής 
θείας έναυγάζομαι γνώσεως' τά χείλη πτυσσόμενα, * 
χαλ αύ πρδς ύποδοχήν Αγιασμού Αναγόμενα ' τδ 
στόμα πληρούμενον τού έχείθεν γλυχασματος χαλ 
τής έπλ τούτψ αίνέσεως * τ[δ] δλ[ον] έντδς, τδ διά 
παντδς αυτού (χνείσθαι τά τής διδασκαλίας χαλά. 
Κα\ τούτο μέν έπετάχθη γραμματικός σύνδουλός 
μοι* εύ οίδα, χαι γίνεται. Καλ έγώ είδείην άν έκείνψ 
χάριν ήματα πάντα, είς τοιούτον μοι άγαθδν ύπουρ-
γήσαντι. Έγώ δέ χα\ έτι τολμών δέομαι. Έπί τίνων 
πρδ έμού τού αχρειότατου αγίων αρχιερέων παρε-
χωρήθησαν Εβραίοι πλατυνθήναι * ούχ οϊ!', είτε 
χατά λήθην, είτε χαλ χατά είδησιν εκείνων, είτε χαλ 
χατά θείαν τινά χέλευσιν. Τούτο δέ ούχ ευρίσκεται. 
Καλ φχησαν οί μέν έν έρειποτοπίοις Χριστιανικοίς, 

πνευματικδν, καταβαρύνω ταύτην, είς δσον δύναμις, 
παχύνων είς σώμα, καλ κατάγων είς άφήν, χαλ δι-
φθέραις έντιθείς * ώς άν έχφύγοι μέν τδ άνωφορεί
σθαι, χαλ είς αέρα ακεδάζεσθαι, φέροιτο δέ ίθυτε-
νώς, ή χαλ πέτοιτο χατά τήν ίστορουμένην [ποτέ] 
θετταλικήν μελίαν είς τάς μαχαριωτάτας χείρας, 
ΘΓ ών χα\ έμολ πάσα ευλογία χαλ τψ χόσμφ τδ θεό
θεν έξίλασμα. Ούχ έχω δέ διά τέλους, δ θέλω* 
άλλά τά πλείω κλαίομαι. Τεκμήριο ν δέ ό σύνδουλός 
μου καί ποτε συνδιάκονος, δ δείνα* έμδν θρέμμα, 
χα\ άγαθδς ύπογραμματεύς, φίλου πιστότατου ανε
ψιός - δν δ φιλάνθρωπος ζώντα μέν είς ή γ ού μενον 
έχάλεσε, θανόντα δέ έν σκηνοίς Αγίων (πεποι
θώς λέγω) άνέπαυσεν. Ούτος δή ό σύνδουλός μου 
προεκλήθη δΓ ευχών τής μεγάλης άγιωσΰνης σου 
είς δνομα ύψηλδν, ψήφου θείας μνησθείσης αυ
τού είς έπίσκοπον. "Ότι δε ούχ έχρήν άλλως αύτδν 
τελεσφορηθήναι ύφ' ημών, εί μή χαλ τήν τοιαύτην 
ήμίν τελεσιουργίαν εύλογήσασα ή μεγάλη άγιωσυνη 
σου πλείω τδν άγιασμδν έπιπέμψει αύτφ, χα\ τδ 
έπλ κεφαλής μύρον χαταβήναι ποιήσει πλημμύρον 
έπλ πώγωνα χαί έπλ «άν, δ δή τούτου πέπλα στα ι 
δεχτιχδν, άνηνέγκαμεν δεητιχώς. Άλλ' α! δεήσεις, 
τάχα χατά τάς λογοποιουμένας λιτάς χωλαλ χαλ αύ
ταλ διεχ"βάσαι,κατέπεσόν μου, χαλ ούχ έσχον έξιχνεί-
σθαι, δπη παρ' ημών έπέμφθησαν. Καλ έγώ μέν 
υπέρ τούτου τρλς τδν χύριόν μου, παναγιώτατον 
δεσπότην, παρεχάλεσα · οί δέ (τί άν είπω;) διάκο* 

άνοιχισθείσιν ύπ' αυτών * οί δέ καί έν οίχήμασιν, έν Q νούντές μου ταίς δεήσεσιν, άφήκαν χαραδοχείν τήν 
οΓς ψκουν Χριστιανοί * ών οίκημάτων τινά χαί θείοις 
είχονίσμασιν ήγλαΐζοντο χαλ έψάλλοντο * καί ούδελς 
ήν έως καλ χθες ό λαλών. "Αρτι δέ έχ τίνος έριθείας 
έλαλήθη τδ πράγμα * χαι έμού τδ εντεύθεν άναγκαίως 
ύποκινήσαντος, εδόθη πρός τίνων χαλ κατάστιχου * 
χαί έχουσι τοιαύτα ού μόνον ή μητρόπολις, άλλά καλ 
έτερα πρόσωπα. "Οτι γούν έμοΊ ούκ έκγενήσεται, είς 
τδ πάν χατορθώσαι, εί μή έχ τής μεγάλης άγιωσύ-
νης σου συνετισθώ, ίνα χαλ υπακούωμαι * τολμώ 
χΛ ερωτώ, τί οφείλω ποιήσαι; ίνα προσχυνήσας 
εγχειρήσω χαλ τελειώσω είς αγαθόν. 

ΑΓ. 
Καλ παντδς μέν τέλους αποτυχία λυπεί άνθρωπον * 

ή δέ τού αγαθού καλ μάλιστα τδν ούχ έξω νοος. βεμ-

λύσιν, ούκ οίδα πηνίκα έλευσομένην μοι* ομοιον* ώς 
εί χαλ έξανοίξας τις τδ στόμα είς ένθεσιν, είτα δια-
τριβήν τού έλπιζομένου δυστυχών χάθηται, διαχά-
σκων είςάνεμον, ή χαλ τήν κεφαλήν ύποχύψας χαλ 
άναχαλύψας είς ευλογίας ύποδοχήν. Έπί μακρδν δέ 
ταύτην ορών διαμέλλουσαν, μένει έπλ σχήματος, 
άφέμενος της όρθότητος. Άλλ' Ιδού χαί ή ελεημο
σύνη τού άγιω,τάτου αύθέντου χαλ ευεργέτου πολλή 
περί έμέ. Καί τί δή κωλύει, χαλ τέταρτα δεηθήναί 
με ς Τυχδν ού ψεύσεταί με. *0 γούν ταύτην κομίζων 
τήν δέησιν γενήσεται ήμίν τδ καλόν' καλ έπλ πλέον 
ούκ άναρτησόμεθα. Τολμών ούν καλ πάλιν σου δέο
μαι, άκούσαι σύνδουλόν μου τδ εύΛογήθητι* χαλ 
έσται ευλογημένο;, είς ήν πρδς θ*ού έχλχΜΗ* Ιπισχο-
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πην. *Έτι δέομαι τής μεγάλης άγιωσύνης σου χα\ ^ Συρακούσιος ποιητής νχό ζαϊς άρδύΛαις delSsir 
δέη σιν όλόψυχον, καί ήν Αν κα\ θεού, μεμνησθαι της 
έμής ταπεινότητος πρδς τδν ύφιστον Θεδν, δταν 
εκείνος τήν ημών σωστικήν μεγάλην Αγιωσύνην 
σου***. Πάνυ γάρ τής τοιαύτης ευκτήριου μνήμης 
δέομαι * καί χωρ'ς αυτής ούκ άν συνίστασθαι 
έχοιμι. 

ΑΔ'. 
Τφ χανσεβάστφ σββαστφ καί έχϊ τώτ δεήσεων. 

*Οχληρδς, ώς έοικεν. έγώ πάντοτε. Τούτο δε, ούχ 
δτι κα\ παπάς, ώς άν εΓποιεν οί πολλοί · άλλ1 δτι 
θαββώ Ιπ\ τή άντιλήψει σου. ΕΪδέ απλώς φορτικδν 
τδ ενδελεχές τού αίτείσθαι, μήποτε καλ τών συνεχών 
ευχών αίτιαθείημεν. Ας υπέρ της σής πανσεδάστου 
υπεροχής τφ θεψ άναφέρομεν»Άλλ' ουτε θεδς ένταύ-

χταιονσας φησίν ή τρίβολος κα\ βάτος τις ύποκά-
δηται, άλλά ταύτα παρ* ουδέν θετέον, ύπερπηδών-
τας, ή χαλ Αλλως αποποιούμενους τά έμποδών. 
Έρείς, μή τοιαύτα είναι τά χατά σέ, ώς βοθρίσκοις 
παρειχάζεσθαι', χαλ λιθιδίοις παραβάλλίσθαι, καλ 
άκανθα ι ς παρο'ίοιούσθαι, δποίας άν τις καί παρα-
βλέψηται. Άλλ* έγώ τοιαύτα πάντα τάλλα φημλ, πα-
ρατιθελς αυτά πρδς τδ τής υγείας καλδν · ήν έχων 
•δχαρίστει θεψ, αναδεμένος τά πάντα τή δντως μ€-
γαλοδυνάμω θεομήτορι. Ε! δ"έ μέχρι καλ τοσούτου 
τών περιττών έψίλωσαι, ώc και περ\ αύτδ τδ τού 
ενδύματος «ύπρεπές άχρείως έχειν, άλλ' δ τα κρίνα 
χοσμών, κα\ τδ βόδον άντεπαυξων ηλίου λαμπρότητι, 
χάλ δένδροις χορηγίαν βύσσου φιλοτιμούμενος, κατ 

δα βιρύνοιτο άν, (τίνι γάρ έτέρω τδ τοιούτον τών Β σκώληκας μηρύεσδαι διδούς τά τοίς πολλοίς τίμια * 
έφ* ήμίν άναπεμφθείη άν;) ούτε ή άντίληψίς σου 
βαρέως Αν ένέγκοι, αίτουμένων ημών. Τίνα γάρ άν 
προσκαλεσώμεθα ήμιών άντιλαβέσθαι πλέον αυτής; 
"Ο δέ ζητούμεν, καθέλκει μέν ήμίν είς δγκον ευερ
γεσίας βαρύν · άβαρες δέ άλλως έστι καλ έλαφρότα-
τον τή άντιλήψει σου. Εύκταίον ήμίν, προσκυνήσει 
τδνπάντιμον χραταιδν ημών και άγιον βασιλέα* 
καλ τδ στερείσθαι τής αυτού δψεως δμοιον ήμίν κρί
νεται, ώς εί καί τού καλώς ζήν έχπίπτομεν. "Οτι δέ 
ή νόσος καθάπαξ ένδακούσα ένερείδει τούς οδόντας,, 
καλ ούκ άνήσειν βούλεται, άθέτως έχομεν πρδς τήν 
δδδν, εκείνο υπολογιζόμενοι, ώς ουδέ είς δλον μήνα 
βάον ήμΐν έσται καταντήσαι είς τδ ποθούμε νον. Πε-

καλ έχ λειμωνίδσς, χαθά πού τις Ιφη, πόας έξυφαί-
νεσθαι ποιών, δποία οΰσέ αράχνης άν λεπτούργή-
σειεν, ούκ άν ουδέ σού άμελήσειεν, δτι μηδέ ημών, 
ουδέ τίνος άλλον τών χαθ' ημάς. Χαίρε ούν ύγιαίνων, 
χα\ φυλάττοιτό σοι τούτο τδ άγαθδν μέχρι παντός. 
Προσαγορεύουσιν οί ημέτεροι πάντες άμα ήμίν τδν 
κύριον Μιχαήλ, τδν (ώς αυτοί φασι) Τεύκρον. Αιατί 
τούτο; Atoti, φασλν, υποδυόμενος, δσα καλ Ασπίδα 
τινά, τήν σήν έπιστολήν, χαθάπ^ρ εκείνος τήν του 
Τελαμωνίου έπταβόεισν, εκείθεν ύποφαίνεται* καί 
μιχρόν τι φανείς χαθ* έτερον τινα παλαιδν, αποκρύ
πτεται, ώς οία δεδιώς, μή χα\ φανείς έπλ πολύ βα-
σκανθείη, είτε χαλ βληθείη, χαί τι πάθοι μέγα κα· 

ρικαλούμεν ούν μαθείν άπδ τής αντιλήψεως σου, έάν ^ χδν, ή χαλ μακρύτερα λαλήσας άποββεύσοι τήν λα· 
δ κραταιδς καί Αγιος ημών βασιλεύς έλπίζηται πρδς λ Α * *** <*m*». ~»Λ%*, * · * *ΐ*#ιο **< 
τά τής δύσεως έλθείν μέρη * ίνα ούτω στηρίξαντες 
καρτερήσωμεν, και έπιτεμοΰμεν, χαθώς έγχωρεί τά 
τής δδού * ώς, έάν αυτόθι έμδραδύναι μέλλη, ούχέτι 
μενετέον ήμίν, άλλά σταλτέον τήν έπλ τά αυτόθι, 
χάν έπλ φορείου χρή στέλλεσθαι. Τούτο μέν ούν ήμίν 
έν ευεργέτημα, έάν γένηται· έτερον δέ ουδέν αυτού 
έλαττον τόδε. 

ΑΕ'. 
Τφ ΓονδέΛφ κυρίφ Aiorrt. 

Ένεαρίζειν ώσπερ ήμίν πάρεστι τφ γράμματι 
τής αγάπης σου, τού χειμώνος έκλαθομένοι^, δν καθ* 
ημών ή βαρύτατη νόσος έξέμηνε. Συνεχύθημεν δέ 
άλλως, δτι μηδ* ενταύθα το έαρ ήμίν καθαρώς αί-

λιάν* ούκ είδως, δτι χαταισχύνει έπλ πλέον τήν 
Άττιχήν, βήτωρ μέν είς αυτήν χατεληλυθώς, Απο-
χαταστάς δέ είς άφωνον. Ό παρών (ούκ οΤΤ) είτε 
ήλτόκαυστος. εΓτε καλ Αλλως είπείν μελανόχροος αρ
χήν (τήν γλώσσαν γάρ ού περιεργάζομαι, άλλά τοδ 
προφατνομένου μόνου* γίνομαι), δ>.ς ήδη έλθών είς 
ημάς, χα) ώς έκ φίλων αποδεχθείς, τδ μέν πρώτον είς. 
μαυροκαλόγηρωνέτιμήθη, άρτι δέ χαλ είς μαυροη-
γούμενον. Τούτο δή τδ έν προθόροις τής Μεγαλοπό-
λεως · χαι διά τούτο έπλ μνήμης ήμίν. *Εάν δέ ζώ-
σιν ήμίν έπανέλθη, τάχα άν είς Αίθίοπα Μωσίν αύ
τδν μεταμείψωμτν. Ε·ς γάρ τδ·; καλδν δημαγωγών 
Μωθσήν ούχ άν λευκανθήσεται. Εί δέ τι Αλλο ύμείς 
προσευπορήσαντες δηλώσετε ήμίν μετ' αυτού, εκείνο 

θριάζον ήν καλ άνέφελον · άλλ' είχε μέν όποϊά τι βό- β καλέσομεν αδτδν. Εύχομαι δέ , εύήμερον φάος έξ 
δου άνθος έναστράπτον χάρ*εν, τήν σήν ύγίειαν 
ύπεκέντει δε ημάς καθαπερεί τις ακανθώδης άκμή 
τά θλιβερά τά έπ\ σέ, χα\ ή τής λύπης δξύτης κα\ ή 
εντεύθεν άλγηθών. Ταύτα δή τά χακώς θιατιθέντα 
καί τδ είλιχρινές της ευζωίας έπιθολούντά σοι. Άλλ* 
εί καλ ούτω ταύτα, ήμίν δ' ούν ήρκεσε τδ άνθος είς 
παραψυχήν, εύ είδόσιν, ώς ούκ έστιν ενταύθα μή 
περιπεφυκέναι χαλάκανθαν. "Ή τ ίνας οίει, καλέ μου 
δέσποτα, τών έν Απαντι τψ βίψ, μή δτι γε τών άστι-
κωτέρων, άλλά χαλ τών έπ' έρημίας μοναζόντων, 
χαθαράν προσκομμάτων τρίβε ι ν τήν τού βΓου δδόν; 
Καλ είθε μηδείς μεγάλοις τισλ προστρίβοιτο κακοίς. 
Εί δέ μικρός τις παραχάσκοι βόθυνος, ή καλ λίθος 
βραχεία τοίς ποσλν έπιτροχάζει επίβουλος, δποίας δ 

δμών αδτδν άναγγείλαί μοι* μή και δόξω, νύχτα 
έπιπέμψαι ύμέν· ή καλ άκούσομαχ, δτι έγεννήθη ώς 
νυκττκδραξ έν οίκσπέδψ υμών. Φωνής έθαδος άπόβ-
βοιαι ταύτα "εκ φίλου, πάραμυθουμένου καλ έαυτδν 
χαλ υμάς. 

Aq*. ' · 
2φ χρωζονωδεΛισσΙμφ νχερζάτφ χαϊ Λογοϋέζχ^ 

τφ ΆγιοΟεοδωρίτχΐ· 
Μετά τάς υπέρ τών αγίων βασιλέων ημών ενδε

λεχείς εύχάς έργον δμοιον ήμίν επιτάσσει τδ καλδν 
χαλ άγαθδν τής σής αντιλήψεως. ΚάΙ γίνεται τούτο 
διχόθεν * έκ τε τού είς κοινδν καθήκοντος, έκ τε τοΰ 
Ιδία πρέποντος. Εκείνο μέν, δτι χρή τοίς έγγυτάτω 
παραστατούσι τψ θεοειδεστάτψ ημών αύτοκράτορι. 
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καί τής εκείνου θέας χαλ θεραπείας Αξιωθείσι, κοι- Α μή χαί «αμφαγήση το λυπούν, εί μή τδ οδν ίλαρδν 
νώς ήμΑς Αφοσιούσθαι τά τών ευχών. Τίς θέ άν 
προσήκων «Γη τοιοντοις σεμνοί; ύπερθεν τής σής 
αντιλήψεως; είπερ ό κράτιστος ημών βασιλεύς» ώσ
περ έχείνον βεδς, οδτω χαί αύτδ; εύρηχε σέ θερά
πευε ιν τδ αύτου ένθεον ίκανώτατον ώς τδν μέν 
αυτοκράτορα βασιλέων ύπιρήρθαι πάντων, ού; έσω 
μεγάλου θαύματος δ μακρδς χρόνο; έθηχε · τδ δέ οδν 
μεγαλοφυές ύπερκείσθαι πάντων, δσους οί πατέρες 
ημάς έδίδαξαν, καί οΤς δφθαλμδς αυτόπτης έεέδαλε. 
Καλ ούτω μέν ήμίν εκείνο γίνεται τδ έχ τού κοινού, 
χαλ οΓον είπείν τδ κατά περίληψιν τής ευχής. Τδ δέ 
Ιδιάζον έχομεν αύτο\ έχ τών είς ήμά, αγαθών της 
σής αντιλήψεως · ών ήμίν τδ βεύμα, ώς χαλ είς άέν
ναον έξαρκείν, έπεπλήμμυρεν, Άλλά τούτο μέν τδ 
της ευχής ούτως είσαελ γίνεται, χαι ουδέ λήξει γν-
νόμενον, έως άν χαλ δ νούς έν τφ χαθεστώτι μένη, 
χαι τδ στόμα πρδς λόγους άνοίγηται. Είθε δέ ήν χαλ 
έπλ τάδε τού χρόνου τούτο γίνεσθαι. Ήμίν δέ, δτι 
γράμμασι προσχυνήσαντες, χαλ διά προσώπων οδχ 
έξω λόγου πιπτόντων δμοίω; προσενεχΟέντες, ούχ 
Εσχομεν μαθείν, εί τδ ημών αξίωμα είσήλθεν ενώ
πιον τής σής αντιλήψεως, εύλαδείσθαι «εριγίνεται 
καλ τδ πολύ τού θαββείν ύποτέμνεται, μήποτε «αρά 
θύρας (δ φάσιν) ήχομεν τής σής αγίας ψυχής, χαλ 
είς άποθυμίους πίπτομεν · δπερ μή ήμίν, κύριε μου, 
μή ήμίν · μή ήμίν, άντιλήπτόρ μου * «ρδς της σής 
Αγίας ψυχής·πρδςτού πλάτους της αής Αγαθότιρος, 

κατά στόμα προσυπαντήσαν παύσει τής βορδτη-
τος. 

ΑΖ'. 
Τφ Μνστιχφ. 

Ό βεδς, δ τους Αγίους ημών βασιλείς χαλ στερεώ-
σας χαλ στερεών, χαλ Αελ άνυψών χαλ έ«αυξάν*η 
τήν ένθεον βασιλείαν αυτών, ών σύ θεράπων έγγί* 
ζων τε χαλ πιστότατος, έχείνος προσθείη μαχρούς 
χρόνους τή σή ζωή * ίνα ίχη σε δ κόσμος είς χοινδν 
ά?αθδν,καλ άξιωθείης, ώσπερ ενταύθα μεγίστων 
τιμών, ούτω κα\ έν τφ έχεί αίώνι τής «ρδς τδν 
παμβασ'λέα βεδν έγγύτητος * δπερ χαλ θάβόει σύν 
βεφ. Εί γάρ χαλ άλλοις κίνδυνος Οπεστιν αχού σαι, 

Q δτι ΓΑ αγαθά σον έν* τή ζωή σον άχέΛαΰες* 
άλλά αύ, ώς πάντα έν βεφ πράττων, χαλ πρδς 
έχείνον άφορων, χαλ τής έχεί δόξης έφιέμένος, δε 
ήν χαλ πάντα ποιείς τά πρδς θεραπείαν βεού * χαλ 
ώδε τά έξ έχείνου έχεις αγαθά, χαί έχεί δέ ακού
σεις * ΕΧσεΛΘε* δονΑε, βϊς τήτ χαραν τον ΚνρΙον 
σον. *0 θαυμασιώτατος καθηγούμενος δ δείνα, δ 
ένδιάθετος χαλ θερμότατος σου εύχέτης χαλ κήρυξ 
τών σών άγαθουργιών διαπρύσιος, έπηύξησέ μοι 
τήν εύχαριστίαν, άναδλδάξας με, δτι έχ βεού οδηγίας 
έμνήσθης πρδς αύτδν της έμής ταπεινότητος. Διδ 
χαλ θαββήσας περιχαλώ, ίνα διά τδν βεδν, δν δπερ-
βαλλόντως ποθείς, χαλ διά τδ δίχαιον, ού ύπερμα-
χείς, έάν τις τών τού χελλίου μου έχων δυσχολίαν 
έξ αδικίας προσχαλήται είς βοήθεια ν τήν άντίληψίν ήνούκ έστι στενοχωρήσασθαι · πρδς τής μνήμης. 

Αλλ ω μοι, τί έπαθον, δτι τοιαύτην μνήμην ούπω r . . . ν .ν 
* ι * Λ Μ V* i ι χ J. <* ™ , έμπαρέχης αύτψ τήν έπλ δικαίω βοήθειαν. Καλ δέον δν χεχλήρωται, δν έδεςζωντα τοί; μέν έντυγχά- . Γ *™ . Λ . ' . . Λ . u . .. . 
νουσιν άσπασίως βλέπεσθαι, τοίς δέ λοιποί; διά γλυ
κείας μνήμης φέρε σθαι, χαραδοχούσι τήν εί; νέωτα 
έντευξιν; Μή ήμίν, πρδς τής μαχαρίας μνήμης 
έχείνου τού δντος.μαχαρίτου άρχιερέως, τού δε3πό
του μου* οΐ χατά σώμα μέν τάφος εΤς* αί δέ πάν
των ψυχαλ» οΤς Αγνωστο (έγνωστο δέ*4**) έγκείμενον 
φέρουσιν, ούχ οίά τινα κενήρια χαλ μέχρις ονόμα
τος · άλλά θειότερον» δτι «ρδς πράγμα χαί νοερώς. 
*Αλλά τί δή ποτε αύτφ μέν έμολ έξευρίαχω μηχανήν 
παρήγορον, τδν δέ έλεούντα έκτήχω τοίς δαχρυσι, 
μνήμη φιλτάτου ονόματος; οδ στερεί σθαι ταύτδν 
άν είη τφ μεμυημένφ, ώς έάν χαί ψυχής. Τέ δέ τδ 
πρδς ηδονής έμολ θηρώμενος, τδ «ρδς έλεημοσύνην 

πάντως δώσει ό βεδς χαλ υπέρ τούτου τήν Αξίαν 
Αμοιβήντή άντιλήψει σου. 

ΑΗ'. 
Τφ Σερφωτ. 

Έ πεθύμησα, ώσπερ τού ίδείν σε, ούτω χαλ τού 
διΑ γραφής προσειπείν τήν σήν Αγιότητα. Καλ τού 
μέν πρώτου αίτιοι ούτε έγώ, ούτε μήν ή αγιωαύνη 
σου · οδ γαρ θαμίζειν «ρδς αλλήλους έχομεν. Τού δ* 
δευτέρου ή μέν Αγιωαύνη σου πώς Αν ; τάχα δέ ουδέ 
έγώ, αλλά τΑ «ερλ έμέ πράγματα. Πληροφορήθητι 
γάρ, δτι τοσούτος δχλος φροντίδων άμφέπει με, 
ώς άπδ φυλαχής πρωίας έως χαλ είς ήλιον ού χατα-
δύντα μόνον, άλλά χαλ τοίς ύπδ γήν έμβαθύναντα, 

έπίστροφον, χρατήρα λύπης επιστέφω τφ ένδχψι~ D τρίδεσθαι είς έντυχίας πραγματικά;, δν άμελήσαι 
λευομένψ τδν έλεον, αντίμετρων ούχ Αγαθά, ούδε 
τών κρειττόνων άντιχαταλλασσόμενος δμοια; Φέρε 
δή περιμετρήσω τφ θλίδοντι τά Ιλαρά * ψυχαγωγή
σω τδν μικρού καλ έχλείποντα * άντιστήσω τδ τέρ-
ποντψ λυπηρψ * άντισταθμήσω τδ γλυχάζον τφ 
πικραίνοντι, χαλ μνήμη γλυκύτατου ονόματος κα
τά κεράσω τδ πιχράζον έχείνο, χαλ ανασκευάσω, πρδς 
δπερ έχρήν. Πρδς τή; ένθέου καλ Αγιωτάτης βασι
λικής κεφαλής, ύφ' ής τδ πάν τής οίκου μένη ς αώμα 
χαλ συνέχεται καλ ανέχεται, είσελθέτω ενώπιον σου 
ή δέησίς μου * δηλωσάτω ήμίν δ τδ γράμμα «εριχο-
μίζων τής ημών ταπεινότητος τδ τής σής αντιλή
ψεως «ερί ημάς ευμενές, καλζησόμεθα* ώς νύν γε 
«αρατρώγεταί τι τής ζωής ήμίν, κ,αλ δέδοίκαμεν, 

μέν ούχ άρχιερατικδν, έπιμεληθήναι δέ χαλδν μέν * 
αλλ' Αττογείης ού μόνον αναγνώσεως, αλλά χαλ της 
είς τοθς φιλούντας προσφωνήσεως. Ή γούν παρούσα 
γραφή, πρωίθεν ύπισχνουμένη, παρέτεινεν έως χαλ 
είς αέρα λαμπάδι φωτίζεσθαι θέλοντα. Αιδ χαλ 
άπεστένωται, χαλ βραχέα λαλεί * χαίρια μέντοι γε, 
χαί ών ημείς έφιέ με θα. Υγίαινε, χα\ μέμνησο ημών 
έν ταίς «ρδς βεδν άγωγοϊς σου, έντεύξεσιν, ύγιαινόν-
των χαλ αυτών ταίς σαίς ίεραίς εύχαίς, χαλ επικα
λουμένων τήν εντεύθεν θεόθεν βοήθεια ν. Τδν θαύμα-
σιώτατόν μοι φίλον, τδν γραμματικδν τής άγιωσύ
νης σου, προσαγορεύω · δς άδιχεί μέν, χαλ αδτού 
χαθείργων είς αφωνία ν τήν γλώσσαν χαι τοΰ βητο-
ρεύειν άπείργων, ώς εί χαλ σιγ^ν χαταχέκριτΑ* 
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μή γλυκαίνων, οΤς γράφει; τάς Α οίχήσεις· καλ πολλάκις και ρδς πολύμηνος διήρχετο» 

1 1 » 
αδικεί δε χαλ ημάς, 
άχοάς. 

Αθ 
Τφ Μετρητοχώ,Ιψ. 

Είθε μή έγραψας ήμίν, μηδέ έδακες ημών τήν 
ψυχήν διά τής γραφής· Ήρκει γάρ μεμνησθαι 
ημών τήν άγάπην σου, κα\ ύπερεύχεσθαι. Μάρτυς 
δ βεδς, ή αλήθεια * άμα έμαθον τδν θάνατον του 
καλλίστου σου γαμβρού, καλ ούτως διετέθην, ώς 
έάν άπέθανεν ίμολ γνήσιος συγγενής. TQ καλόν μου 
παιδίον, ώ άγαπητδν * ώ θαυμάσιον. ΤΩ περιμυθία 
του καλού μου κυρίου Ιωάννου * ώ άνθος μαρανθέν 
άωρον. Ενθυμούμαι τήν εκείνου παίδευσιν, τήν 
κατάστασιν, τήν πρδς σέ τιμήν καλ άγάπην, τδ τού 
Ίίου προνοητικδν, τήν γεροντιαίαν έν νεότητι φρό 
νησιν, τδ τού ήθους γαληνδν, τά άλλα πάντα τά υπέρ ^ λίας εύ διακρίνοντα 
τήν εκείνου ηλικία ν καλ δάκνομαι μέν καλ αύτδ; 
τήν ψυχήν, ενθυμούμαι δέ χαλ σέ, τί μέλλεις πάσχειν 
καλ δ-.πλάζω τήν λύπην, κσ\ ταλανίζω τδν βίον · 
καλ τάς ελπίδας ημών εννοούμενος, οΤα μεν έλπίζο-
μ3ν, οία δέ έξ αποτυχίας πάσχομεν. "Εδοξας εύτυ-
χήσαι καλ έντυχείν εύρέματι, δτε τήν αρχήν έδρες 
τοιούτον γαμβρόν · χαλ είχεν οδτω τδ πράγμα. Νυν 
δε οίον Ιπαθες, ολίγον γευσάμενος τού τοιούτου γλυ
κύτατου, είτα διά της στερήσεως αύτοΰ πικρανθελς 
πλείονα · χαλ ού λέγω διά τδ βάρος τής τροφής τής 
αθλίας έχείνου γυναιχδς και τής τών βρεφυλλίων 
ανατροφής, άλλά διά τήν έχείνου στέρησιν. Αυπεί-
σθαι μέν ούν σε διά τδ αυτού στέρεσθαι ού μή κω
λύσω, Γνα μή δόξω απάνθρωπος χαλ ανάλγητος · 
δπου γε χαλ αύτδς έγώ ού μόνον, δεξάμενος τήν γρα
φήν σου, χαλ άναμαθών τδν εκείνου θάνατον, άφω
νος έμεινα έφ' ίχανδν, άλλά χαι είσέτι, οσάκις 
εκείνον ενθυμηθώ, τά δμο.α πάσχω · καλ έπλ τά 
έξης δέ ουδέποτε αυτού έπιλήσομαι. Αιότι έγγε-
γραμμένον είχον αύτδν είς ψυχήν ώς [πλείστου] 
άξιον. Αξιώσω δέ σε, μή παντελώς ένδούναι τή 
λύπη, χαλ βυθισθήναι ύπδ τών θλίψεων, άλλ* ύπ-
ανέχειν σεαυτδν χαλ άνακουφίζεσθαι. Αρκέσει σοι 
γάρ δ έλευσόμενο; χαιρδς είς τδ θλίβεσθαι. Περιμυ-
θού δέ χαλ τήν έλεεινήν έχείνου γυναίκα τρόπο.ς 
Αλλοις τε, χαλ διά τού φαίνεσθαί σε μή πάντοτε 
κλαίοντα χαλ λυπούμενον. Ούτω γάρ χαλ εκείνη πε-
ριμυθίαν τινά λήψεται. 

Μ'. D 
Ύγιαίνοντες τή τοΰ βεού βοηθέ ία, εύχόμεθα 

ύγιαίνειν καλ τήν άγάπην σου · δ δή κα\ μανθάνο-
μεν. Έάν δέ θλιβερά σοί τινα έπιγίνωνται, τούτο τή 
τού βίου προσλογίζου ανωμαλία. Ουδέ γάρ δυνατδν, 
άνθρωπον έν βίψ τυγχάνοντα δια φυγείν, ώσπερ ου
δέ τάς μερίμνας, ούτως ούδε τάς λύπας. Και τούτο 
μέν ούκ έχει τι παράδοξον. Τδ δέ ύπολαμβάνειν σε, 
δτι έπελαθόμεθά σου, χαι δτι μή φιλοΰντες ού γράφο-
μεν, τούτο παράδοξον ήμίν Αδοξε διά τε άλλα πολλά, 
καλ διότι τδ μέν γράφειν χαλ βλέπειν Αλλήλους έστι 
που φιλίας ένδειχτικόν* ούκ ήδη δέ τδ μή γράφειν, 
μηδέ είς έντυχίαν έρχεσθαι, άφιλίας λογίζεται ένδει-
ξις. Ένθυμήθητι, δτι, δπη νίκα ήμεν ένδημοι τή 
Μίγαλοπόλει, βραχύ διάστημα έμέσαζεν ήμίν τάς 

χαλ δ κύριος Κωνσταντίνος ώκνει τήν ε!ς τδν Εύστά-
θιον έπέλευσιν * καλ ερωτώμενος, διατί τούτο ποιεί, 
έλάλει τά ε ί κότα, κα\ έπειθε. Πώς δή. νύν αύτδς 
ούχ εννοείται περλ ημών τά δμοια, έπικλά δέ ήμίν 
αμνηστίας αίτίασιν; Εμείς έδοκούμεν αντιγραφής 
άρκείν και τάς προσηγορείας, άς μυριάκις έστέλ-
λομεν. Έάν δέ έσιγώντο, ψόγος τοίς άμαρτάνουσιν · 
ημείς θέ άκαταιτίατοι. Περί τών σών ούκ έγραψας 
ήμίν, δπως έχουσι. Κα\ εί μέν εύ, ού καλώς έ ποίη
σα;, μή θέλων συμμερίτας ήμίν έχειν τής χαράς * 
εί δέ άλλως, δπερ άπευχόμεθα, σύ μέν είποις άν, 
δτι ούχ έπέστειλας, οία μή θέλων θλίβε ι ν ταίς χα-
χαγγελίαις ημάς. Ημείς δέ ουδέ ούτως αιτιάσεως 
άπολύσομέν σε, ώς μή τήν χοινήν πείναν τής εύχο-

ΜΑ'. 
Τφ χατσεβάσχφ σεβαστφ χαί μεγάΛφ kzmpmr 

Μία χελιδών έφ' ημάς γραφή πανσέβαστος τής 
σης Αντιλήψεως (καλ αυτή ού δυσαχθής, δτι μηδέ 
λάλος * χα\ ουδέ οία κατά τήν παροιμιαζομένην φω-
νείν βάρβαρα · ρ ε μετρημένη δέ τήν γλυκείαν λα-
λιάν, οποίος ούτος νόμος επιστολής, καλ πρδς Έλ-
ληνίδος γλώσσης άπεξεσμένη εύγένειαν) — μία μέν 
ούν, δπερ έφην, αύτη χελιδών έπετάσθη ή μ ί ν 
άλλ'αίθριάζον έαρ έ ποίησε. Τί δέ, έάν ποτέ τις 
δευτέρα έπιφανείη; 9Η πάντως χρυσοΰν θέρος τη
νικαύτα μηνύσει έσόμενον. Έλθοι τοίνυν, καλ ημείς 

C ούχ όχνήσομεν τά συνήθη έπιμέλψαι αυτή. Τοιού
τον τι χαλ παρά τοίς πάλαι ήν γινόμενον · καλ δ*.ε 
χατ' αρχήν ταίς χελιδόσι τοΰ φαίνεσθαί ήν τήν 
πρώτην ή καλ δευτέραν, λόγοις έδεξιούντο συγκει-
μένοις πρδς έμμέλειαν. "Εσται ούν τούτο καλ ήμίν, 
οί ούτε νΰν ήμελήσαμεν, άλλ' έπεκροτήσαμεν καλ 
φδικώς έσκιρτήσαμεν, και ύγείαν καί πάν έτερον 
άγαθδν τή άντιλήψει σου έπηυξάμεθα καλ είς τδ 
έπιδν δέ τοιούτοι έσόμεθα * ώς τάχιον άν διεκπεσείται 
ήμίν ή γλώσσα τοΰ στόματος, ήπερ αυτήν έπιλείψει 
λαλούσαν δ λόγος δ περλ τής σής αντιλήψεως. Τδ δέ 
λοιπδν τού καιρού είς ψυχήν αυτήν άνάγραπτόν σε 
φέρομε ν * χαλ τών τε ευχών και της λοιπής μνήμης 
φέροις παρ' ήμίν τά πρωτόλεια. Έπακούοι δέ Θεός. 

Mff. 
Τφ φιΛατθρωχΙγφ χαΛαζίτφ% κυρίφ Ίωάννχι, τφ 

καϊ ύστερον καθηγουμένφ. 
Νΰν έγνων, δτιπερ έν ούτω καλοίς τδ έμδν άλσος 

κείται, χαλ δένδροις εύγενέσι κομ$, και θαύματος 
άξίοις ένευθηνείται καρποίς, και πολλοίς θάλλει τοίς 
άγαθοίς * χαλ εξαίρω τών άλλων τδ έμδν τούτο κα
λδν, καλ γήν αύτδ κρίνω μακάρων * δτε καλ τδ τής 
σής άγιωσύνης μακάριον είς πόθον εξεκαλέσατο * δς 
γε χαι κατασκόπους έπιπέμπεις, τών έμών αγαθών 
τι προδώσονταςή χαι περισυλήσοντα-, δύο τούτους, 
δεινούς έπιβουλεύσαι, σοφούς τεχνάσασθαι, δεξιούς 
χατασκέψασθαι. Ούτω ποτέ καλ Ιησούς, ό τού Ναυή, 
τής ύμνου μένη ς Ίεριχούντος έπιβαλόμενος, κατα
σκόπους έξέστειλε δύο' οί χαλ παρεισπεσόντες ένδον 
τής πόλεως, χαι πάν, δπερ έβούλοντο, προς τέχνην 
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χατεργατάμενοι, μεγάλφ τφ στρατηγψ, πρδς δπερ Α τήν δμνουμένην 'ϊεριχουντίαν έχβίνην τω του έμού 
ήθελε, συνεβάλοντο. Καλ μήν ή πόλις έκ&ίνη μεγάλη 
η 7 , και καλή ήν, καλ τιολλά είχε τά επαγωγά · και τού
το ούτε τους επιβουλεύονται, ούτε μήν πολλφ πρότερον 
τους ένοικου νιας έλάνθανεν. Έμοί 6ε μόνφ τών 
άλλων (ώς έοικε) μέ/ρι και έσάρτι τδ κήπιον ού 
πάνυ^τι έν άριθμφ ήν · ούδ* ούτω περιέργως ένέ-
βλεπον τοίς αυτού * ούδ' ύπιρλίαν έμελέ μοι τών 
χατ* αότό. Έκρύπτετογάρ με τάχα και τδ κάλλος · 
οδχ δπεξέφαινεν, ουδέ παρεγύμνου τάς χάριτας. Σέ 
δέ ούκ έλάνθανεν · άλλ* ή παρ' Ήσιδδφ *ολυλάλος 
φήμη τήν τούτου σοι άλήθειαν παρεκδμιζε, καλ 
πρδς φίλτρον έξέκαεν. Ά μέλει καλ τούς επίβουλους 
εύ μάλα καταρτίσας έπαφήκας ήμίν * φθόνων μέν 
— ούκ Αν εΓποιμι (τού γάρ περλ σέ χορού* τών 

τόπου καλφ παρενέββιψε (φιλία τις δηλαδή πολυ-
ρέμβαστος καλ καλδν δοκούσα — εΓποι άν ή Σαπφώ 
— δημόσιον) · άλλά και καθαρά, κα\ κατά τήν παρ' 
Ήσιόθφ Αίκην παρθένος, καλ πολλοίς άνομίλητος. 
θυτοι περιελθόντες άπαν μοι τδ κήπιον, εί που μέν 
μήλον ήν έκάτερον · δσον τε έκ Περσίδος έχει τάχα 
μέν καλ τήν γένεσιν, τήν δέ παρωνυμία ν, ώςούκ άν 
είη άμφίβολον * καλ δσον δέ τήν απλώς τού μήλου 
κλήσιν έλαχεν ά συνδυαστώ; πρδς έπίθετον · άλλά 
ταύτα παρ'ουδέν έτίθεντο. Παρήρχοντο δέ μοι καλ 
τάς ευγενείς σταφυλάς, δτι δμφακες · κα\ τάς καλδν 
λαμπούσας βοιας, δτιπερ έν κενοίς λεπύροις έτι 
καλ κάλυξιν. Ού προσείχον δέ τδν νούν ουδέ ταίς 
συκαίς * ούπω γάρ τδ τών σύκων μέλι προύβέδληντο. 

αρετών ύπερόριος δ φθόνος έξω ρ ισται)' νέμε σιν δ* Β ούδ' είς όμιλίαν οίον ύπέχαινον. Τί μοι μακρά 
αύ . προσμαρτυρήσαι τφ πράγματι όκνώ κατ' 
έμαυτού. Νεμεσάσθαι γάρ ούκουν βεβούλημαι» 
Κρίνω γούν, δτι ζήλος δ κρείττων έκκάει σε, 
χαλ ή τού κήπου χάρις έφέλκεται. Κα\ έπελ μή 
μεταστήσαί μοι τδ άλσος έχεις έπισπάστρφ τινλ 
παλαμναίω, μηδέ μετακινήσαι ανάγκη τινλ μηχανής 
έκστόγχειρος, αύτδ μέν χαλ άκων έ|ς έπί χώρας 
μένειν, χαλ παρ' ήμίν είναι * έπισπάσθαι δέ μελετάς 
Αλλως εύμηχάνως τήν εύδαιμονίαν τούτου πρδς 
εαυτόν* και δτι μή αύτδ περιαγαγείν έχεις, μετάγειν 
θέλεις τά έν αύτφ. Ούτω μοι χαλδς ό κήπος * ούτω 
πίων* ούτως εύθαλής· ούτως είς καρπογονίαν ευφυής * 
ούτως είς καλδν άπαν εύθετο;. Οίος ούν είς 

λέγειν; Πάντα τά εκεί περιδραμόντες τά κα>ά, τά 
πολλά, τά λαμπρά, ένδς έγίνοντο χαλ μόνου τού 
περιπύστου δένδρου, τού έπι φθόνο υ · καλ τών άλλων 
άποκρίναντες τήν καλήν μητέρα, τήν αμυγδαλή ν, 
περλ τδν αυτής γόνον, τδν ένα, τδν άγαπητδν 
έκεχήνεσαν · καλ ίδόντες τδ ποθούμενον, άποσχέσθαι 
ούκ ήθελον, άλλ' δλοι περλ αύτδ ήσαν. Καλ βητά 
βητοίς συνέβαλλον ψίθυρα * και ούκ έθ' ύπδ κόλπψ 
συνείχον τάς χείρας, άλλά παρεγύμνουν ήρεμα, 
δεικννντες ήλίφ. Καλ ε?χον έν έτοίμφ δράττεσθαι 
τού καρπού, δπως άν καλ έχοιεν, είτε πρδς βίαν είτε 
καλ δόλφ περιγενόμενοι * κάν έξέπραξαν, εί κανη-
μέλησα έγώ. Κ&\ ψχοντο Αν, άφαρπάσαντες * χα\ 

άφέλειαν έγωγε, εΓπερ αύτδς μέν τοιούτου καλού Q εϊδεν άν ήλιος άρπαγήν, καλ ταύτην, ήν ούκ ήν έξω 
έπήβολος ών ούκ έσχον έπίστασθαι, άλλοι δέ τδ 
έμδν άγαθδν πόββωθεν φαντασάμενοι έμού μάλλον 
έξηκριβώσαντο. Ούτω; άμαθης έγώ τού δέοντος, 
καλ προσήκων ύποδιδάσκοντι τάττεσθαι, καλ τδ 
γινώσκειν άελ παρ' άλλοις έχων κείμενο ν. Άλλά τί 
πρδς Αλλοις γίνομαι, τούς δεινούς κατασκόπους 
άφείς ; τούς ύποφήτας τής μηχανής ; τούς ύποδρη-
στήρας τής επιβουλής; τούς τής έμής φυταλιάς 
βαρείς επίβουλους; τούς τά μέν άλλα κοινούς 
εταίρους χαλ ώς έπλ σταθμού τήν φιλίαν έν ίσότητι 
ταλαντεύοντας, ενταύθα δέ πρδς βοπήν έτερόζηλον 
τήν πλάστιγγα μεταστήσαντας, χαλ πρδς τδ μή 
καλδν εαυτούς καθελκύσαντσς; δ δή προδοσίας 
νόμος, εί χαλ δκνος είπείν. Τί δή τούς τοιούτους 

έμοί γ* ούν λόγου πεσείν. Νύν δέ με περιελθών ώς 
τάχος πτερόεις τις λογισμδς, καλ κατειπών τήν 
έπιβουλήν, παρέστησέ τε τοίς έπιβούλοις χαί 
άπείρξε τού εγχειρήματος, ελεγχόμενους, χαλ τής 
επιβουλής εξάρνους μή γινόμενους. Ενταύθα εί τι 
καλ περιαυτολογήσαί με χρή, τεθαύμακα έμαυτδν, 
δτι πραύθυμήσας κάλ μή θυμομαχήσας καί έκπεσών 
έμΛυτού, κακά διεθέμην τούς τήν έμήν γήν ταύτην 
περιεργασαμενους ούκ εύσκοπα. Καλά γούν μοι 
ταύτα οίκοθεν πολιορκουμένφ, καλ άφ' εστίας έχοντι 
τά τής επιβουλής. Τί ουν άν έτι μοι παρά τών αλλο
δαπών μήκιστον γένηται, εί τούς έμούς έν ούτω 
χαιρίοις επίβουλους έξεύρηκα; Τί δ' άν εις απο
φυγήν ενέδρας αύτδς μηχανήσωμαι, τούς συμμάχους 

παραδραρών, ώς έφθην είπών, περλ άλλα τδν λόγον β αυτομόλους καθ' ημών έξευρών ; Ουδέν άλλο πάντως, 
πλανώ; οί μικρού οίον άν με διέθεντο. Ήμερα 
έπέλαμπεν ήδη, κα\ οί κατ άσκοπο ί σου, τού χατά 
λόγον ύψηλδν νοουμένου μοι θείου χαλ θεόθεν δημα
γωγού, έπιστάντες τφ άλσει, περιεργάζονται τά 
χατ' αυτό · δ μέν πολιδς ήδη, καλ χρόνψ τήν έμπει-
ρίαν μακράν συλλεξάμενος * ηδύς είπείν, ταχύς 
έπιτελέσαι* όςυς προίδείν, βριΟύς έπιθέσθαι · 
σφοδρδς τήν βύμην, πτηνδς τδ τάχος * άετος ώσπερ 
άνωθεν πόθεν καταββάξας ήμίν. Ό δέ γε λοιπός καλ 
δεύτερος άετιδεύς, τού προφρασθέντος έκγονος* 
ούπω μέν τά πτίλα πρδς όξυχινησίαν κατά τδν 
άετδν εύθετισμένος πατέρα, γαμψούς δέ δμως υπέ
χων τούς δνυχας κ^λ οίους άφαρπάζειν τδ προστυ
χόν. Τούτους σου τους κατασκόπους ού πόρνη κατά 

άλλά σοι αποπληρώσω τδ θέλημα, καλ τδ έπιδου-
λευόμενον εκών άέκων σοι διαπέμψομαι. Ούτω γάρ 
τούς τε κατασκόπους άμυνούμαι, καλ άπδ θυμού 
πεσείν σοι ποιήσω, θιαπε σόντος αύτοίς τού σκοπού * 
καλ ούδ* άντιστήσομαί σου τψ βουλήματι, δτι μηδέ 
πάρος ποτέ τής σής άπεστάτουν φρενός (τούτο δή τδ 
Σοφόκλειον). Έχεις ούν καί δή τδ έμδν τούτο καλδν, 
τδ μέγα, τδ μονήρες * δ τάχα μόνον έν είχεν δ καθ* 
ημάς άρτι βίος, ώς τδν τού Περιόζου ποτέ μέγαν 
χαλ κάλλιστον μάργαρον. "Εχεις τδ τού χατ' έμέ 
Αλσους άγλάίσμα, τήν τού έμού κήπου καλλιτεχνίαν, 
είς δ τήν πάσαν καλλιτεχνίαν ή φύσις φιλοτίμως 
έγκαταβέβληται · οδπερ τά καλά τήν πρδς τά δμο-
νενϊι έκπέιρευγε συμβολήν. Τούτου στερηθελς έγώ 
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τά μέν Ιλλα δυσφόρως έσχον * δτι Ιέ ή μήτηρ (τδ Α Τά μέν 4>υν άλλα τών δένδρων χαρ ώ έναγχος 
δένδρον) οδχ ολίγο-τοΰ βάρους άπεφορτίσατο, τούτα 
μοι τδ μένον έλογίσθη παρήγορον * ώς, εί μή τάχιον 
έχχοπέν άπεγένετο, χατέσπαχεν άν τ( τής μητρδς 
τψ βάρει, καλ αίς τάς έξης γονάς άπηχρείωσε. Καλ 
μήν ή μήτηρ, εί χαλ τδν φόρτον οδχ έχει, άλλ' 
δμως έφχει θρηνείν (αίποι άν δ Θεόκριτος), τδν ένα 
τδν γλυχυν τούτον άφαιρεθείσα. Καί μβγάλην τήν 
έχχοπήν τον καρπού χρχέαινέμένος δ άχρέμων 
ούτος, χαλδν κάρπιμον, έξεχρέματο. Σάλευε ι ν έδόχει, 
χαλ ώς έν πένθει κατασείεσθαι* χαλ τά χάτω νεύειν 
έχείνος· Έκουφίσθη μέν, οίχο μένου τού καρπού, τδ 
τού βάρους πολύ αποθεμένος - τδ δ' ήν ού κούφιαμδς 
αληθώς, άλλά φυγή τις χαλ άνοιχισμδς χαλ είς 
ύψος άποχατάστααις, μή χαλ αύτψ τά τής επίβουλου 
χειρός κακόν τι δλάθωνται προσαψάμενα» έπελ 
ούχέτι πιστά τά γε είς αυτήν. Καί μήν άλλως 
ήμέρως είχον καλ δ φέρων άχρέμων χαλ δ χαρπδς ά 
φερόμενος * δς χαλ κάτω προκύπτων ήθελεν έπα-
φάσθαι, χαλ τών ύπερχομένων δράττεσθαι. Καλ (4ν 
έθάς ανθρώπων χεφαλαίς, χαι χείλεσιν ώμίλει (ή δε ι 
γάρ, δτι χαι φιλείσθαί έστιν άξιος) * χα\ δφθαλμοίς 
ενέπιπτε, χαλ γάρ τοι χαί αξιοθέατος. Καλ δλως ήν 
φιλάνθρωπον τδ χαλδν· "Οτε μέντοι χατεαπάσθη τά 
τού καρπού, χαλ δ κλάδος άφηρέθη τδ ποθητδν 
φόρημα, τότε δή άναίνεται τδ χειρόηθες* χαί δρα
πέτης οίχόμενος αναχωρεί, χάλ είς τά αδτού 
αναλύσας ύψού δσον τάχος αίρεται, ώς έχ τίνος 
μηχανής * ούκέτι φιλών ανθρώπους, ουδέ κατα-

εύφορήσαντα χέχμηχε τέλεον είς έτος, οία τήν 
ύλην τού γεννάν δαπανήσαντα* χαλ τήν γένεση (ώς 
άν είπη τις) χατασωτευσάμενα* καλ ούχέτ' l%n 
χαρπδν ούδένα προφέρει ν. Μένει δέ γονίμης φύσεως 
άσυντελή, φύλλοις εύθηνούμενα μόνοις* ώς έργον 
είναι, διαγνώναι τδν θεατήν, είτε φύσεως ήμερου 
τδ φυτδν, είτε χαλ χαθάπαξ ού γονιμον ήμερου 
χαρπού. Τδ δέ έμδν τούτο φυτδν, ή χαλή άμ* γδαλή, ' 
τδ νεαλές, τδ πέρυσι χαλ πρωτοτόκον χαλ πολύ-
τόκον, δτε τά αυτά νύν έδει χαλ μάλιστα τοίς άλλοις 
παθείν, χαλ πρδς γένεσιν άποχαμείν, ού χατ' 
εκείνα τέλεον λανθάνεται τής γονής · άλλ* άντλ εής 
πάλαι μυριοπληθείας άρτι τήν μονάδα προίσχεται, 

^ χαϊ τοχάδα πληροφορεί τέως έαυτήν είναι γονιμον· 
Έτι γε μήν χάνταύθα φιλοσοφεί, ανιούσα τε τφ 
χαρπφ, χαλ αύτφ ύποχαταδαίνουσα, χαλ ποτέ μέν 
πλήθος προίσχομένη άνάριθμον, ποτέ δε τδ έν αύτδ 
τδ στοιχειωδέστατων, οδ πάν πλήθος μετέχειν «η 
δεδιδάγμεθα * χαί ουδέποτε τδ έργον τούτο αριθμού 
έστιν άνεπίγνωστον, ή τού χατά παραύξησιν είς 
πολλά, ή τού είς έν χατ' άνάλυσιν. Σύ δέ άρα τδ 
οδν φυτδν έπαινείν έοιχας, δ χθες είς έπίδειξιν πολ
λοίς φιλοτίμησα με νον άριθμοίς, σήμερον τού παντός 
έξελάθετο. 'βς ευγενής τις αληθώς άναχώρησις αύτη 
τοχετού, χαλ (ώς είπείν) ανάπαυλα τις γενέσεως * 
χαλ ού χατά τήν τών λεόντων συμπέρασμα φύσεως· 
Τοίς μέν γάρ έχ πολλών γεννημάτων είς ένα τελεντφ 
σκύμνο ν όποχαταδαίνων δ τοχετός * χαλ τφ σχύμνφ 

ψάσθαι θέλων ανθρώπων χερσλν, ύφ' ών δ χαλδς Q τούτφ ευθύς χαλ ή γένεσις έπεσφράγισται, συγχλει-
έπιδεδούλευται τοχετός. Ούτω χαλ πέρδιξ, άλόντος 
νού νεοττού, αύτδς πτερυξάμενος φχετο. Κατά τά 
αυτά δέ που χαλ λέων, έπάν δ λεοντιδεύς αύτφ 
άνθρώποις λάθοι πεσών υποχείριος, αλκής λαθόμενος 
έδραπέτευσε. Βαδαλ οίος μέν πέρυσι χρόνοις άπειρο-
πληθής καρπών τήν προενεγκούσαν κατέστεφε, καλ 
ώσπερ έντδς έπύκαζεν * ώς δοχείν μή δένδρον είναι 
τδ πρδς θέαν έχχείμενον, άλλά βουνδν δλον καρπών ! 
Οίος δε άρτι άντλ πολλών εκείνων είς αύτδν χατε-
χόομησεν, άξιόχρεως άντλ μυρίων είς χαλλιτεχνίαν 
τή μητρί I Καλ πρώην μέν πολυτοχούσα τδν θεατήν · 
έμέριζεν είς πολλά, άμηχανούντα, τίνος άν γένοιτο 
τών πολλών · νύν δέ παραξέσαντα τήν πάλαιαν 
ταύτην παροιμίαν, είπείν* Ού ΛοΧΧονς έτεχε, 

σθείσης της φύσεως. Τψ δέ έμψ δένδρφ ύπαχατα-
βαίνοντι τδ έν τούτο ού τελευτή γονιμότητος, άλλά 
μονότης χαλ στάσις χαλ (ώ* φθάσας έφην) ανάπαυλα, 
χαλ επαγγελία καρπών φιλοτιμοτέρων ές νέωτα. Ού 

'γάρ απέχαμε ν ή φύσις τού δένδρου, άλλά νύν άκμα
ζε ι ν άπάρχεται, χαλ πολυγονείν μελέτη, χαλ εγγυά
ται μοι τήν πολυγονίαν είσέπειτα· Καί μοι τδν ένα 
τούτον τδν μέγαν χαρπδν προενεγκών είς άρχέτυπον 
δποία, χαρποδοτήσει πρδς τδ έπιόν.' Ασχολείται 
περλ κλάδων βλάστην, χαλ στελέχους αύξην, χαλ 
φλοιού παχύτητα, χαλ πρέμνου στεββότητα · ώς άν 
τού έπιόντος έτους (άλλ' έπέστω βάσχανος άχοή) τδν 
πολύν χαρπδν στέγειν, χαλ τδ έχείθεν ύπανέχειν βά
ρος όυνήσεται. Είς διαστάσεις εύρύνεται, είς εύρυ-

τεχονσα δέ μέγατ έτεκα» Καλ τάχα φιλοσοφείν γ> χωρίαν εκτείνεται, είς τοπιχήν εύφυΐαν διίσταται. 
έοιχεν δ έμδς οίτος χαρπδς, νύν μέν δσα χαλ φύλλα 
διδούς έαυτδν είς τρυφήν τή μητρί, αύθις δέ είς 
ένα χαλ μόνον προδεδλημένος, ώς άν έντρέψας 
έχείνην πείση, μή επλ πολυγονία μέγα φρονείν, άλλ* 
είς τήν αρχήν έπεοτράφθαι, χαλ έαυτήν είδέναι, ώς 
έξ ένδς τήν αρχήν μόνον χαλ τοιούτου είς τηλιχούτον 
δένδρον προήχθη, καλ τδ μέγα και πολυπληθές κατε-
«λούτησε ιής πολυτεχνίας σεμνδν. Καλ μήποτε διά 
τδ νύν μου άδικον καλ ούτως άχρι ιώδες του καρπού 
ουδέ ές τροφήν άποχρήεεσθαι χρή τή μονάδΐ ταύτη, 
ουδέ τδ φύσει τίμιον αυτή περιποιήσεσθαι καλ είς 
αρχήν ομοίως γενέσεως ταμιεύσχσθαχ, καλ σπέρμα 
ευγενές αύτδ έκθείναι είς γήν, άφ* ού γενήαεται 
ομοιον, χαλ πληθυνθείη τδ χαλδν αυξηθέν δπλ γης. 

Ανατέλλει μοι κάμαχας, ών ό χαρπδς εκείνος είς 
τδ μέλλον δαψιλής άπαιωρηθήσεται. Προνοείται τού 
έπειτα στερεμνίου, ώς άν μή τδ πολύ βρίθος της πο-
λντοκίας αύτδ χαταχάμψειε. Τόπους παράγει, οί τήν 
εύδαιμονίαν χωρήσουσι. Σημαίας, ύψοί, έφ' ών τδ 
εαυτής αναστηλώσει χαλδν, χάλ θριαμβεύσει τού 
τοχετού θεατριχώς τδ χαλλίστευμα. Και ούτω μέν 
είς ύψος μηκύνεται · τή δεθείς πλάτος διαστάσει είς 
δροφον έχπετάννυται, καλ σκιάν ένδοθεν ύποθαλα-
μεύει, καλήν τφ βουλομένψ ύποχαθήσθαι, χαλ ήλίοις 
άνεΐίιβούλευτον· Καλ ταύτα νΰν τδ έμδν τεχνασάμε-
νον δένδρον είς έτος άλλο χαλ τφ χαρπφ πολλφ χαλτ 
λυνείται, καλ ώς ή Εέρξου πλάτανος πρότερον είς 
εύφυη νυμφικώς έαυτήν άναδρομήν σχευάσασα, Χ*λ 
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είς ευγενές εύσταλώς μέγεθος διαστήσασα · είτα δέ Α τών χαρτιδίων φήαομεν, t! «ερλ ταύτα χαλ τψ τ*-
χα\ χόσμφ οίον χρυσέφ τψ λαμπρφ του καρπού στο-
λισθήσεται * ώς νυν γε ούχ έξαρχεί τδ νεοτήσιον 
τούτο τού δένδρου χάλλος μερίζεσθαι πρδς πολλά, 
οδδ* αύτάρχως έχει φύσεως πρδς τβ διαστάσεις Αξιό
λογους καταμερίζεσθαι, χαλ τψ χαρπφ πολλφ χατα-
βρίθεσθαι. Καλ ή αΙτία παρά τδν χρόνον. Ού γάρ 
ηλίου πολλοίς άποκαταστάσεσιν ή τούτου γένεσις 
αυμμεμέτρηται, άλλά πέμπτον ή έχτον έτος τδ τού
του θάλος μετρεί. "Εχεις οδν, τιμιωτάτη ψυχή χα) 
τού παντδς αξία μοι κεφαλή, τδ έν καλ πάν της 
έμής χηπαίας, τδν εγγυητή ν μοι τής ευφορίας, τδ 
χαλδν μοι έν έλπίδι πληροφορίας αρχέτυπο ν, τδν 
τής είσαύθις χαρποφορίας μοι πρδδρομον. Φύλαξον 
ούν αδτδν άπόθετον, χαλ ώς αρχήν περίεπε, χαλ ώς 
χειμήλιον σύνεχε, χαλ ώς έγγυητήν περίστελλε · ήδη 
θέ χαλ ώς έλεγχαν σΰγχρυπτε. Καί μοι πρδς αύτδν 
έν χαιρφ συγχρίνας τδ έσόμενον τού καρπού, χαλ 
μαθών, εί ψεύσομαι, άπέλεγξόν τε χαλ έπιτίμησον. 
Εί δέ χαλ μεταλαδείν αυτού βουλοιο (οίδα γάρ, οίον 
τοΰ καρπού τδ έπαγωγδν), μήτε μόνος τδ χαλδν άπο-
λαβών έχε, μήτε Αθρουν τδ μέγα τούτο προσφέρου 
(τί[ς] γάρ. Αν ούτως αυτού χατακαυχήσηται, εί μή 
αύτδ τούτο βουθοίνας είη έχείνος;)· κατ άτ ε με δέ 
κερματίσας είς πλείω, χαλ τοίς τδ χαλδν είδόστ καλ 
φιλουσι διάνειμαι. Άποχρήσει γάρ οΤβα τοιούτοις 
πολλοίς · εί καλ μή πάντως πρδς τροφήν πλησμίαν, 
άλλά γ ε τρυφήν · εί μή πρδς χόρον, άλλά πρδς χά
ριν * εί μή πρδς πανδαισίαν, άλλά πρδς ήδιστον άρ-

μιωτάτφ δεσπότη μου τφ δείνι, χαλ τφ χαλφ δείνι. 
Καλ ίσως ούχ ΙπαινέσονταΙ σε, ών ποιείς - εί δέ εΰ-
λογήσουσί σε, σχάσας τήν γραφίδα, μένε άφωνος. 

ΜΑ'. 
Γ$ τέωτ Πατρών κυρίφ Εϋθυμίφ. 

Πανιερώτατε Αγιέ μου δέσποτα* ουδέ τά Αλλα εύ 
πράττων, δυσπραγώ χάνταύθα, δτι λύπην χατ' έμαυ
τού τρέφε ιν τήν σήν άγιωσύνην κεπληροφόρημαι. 
Καλ ήθελον μέν μή λέγειν, δτι οδ χαλώς * ούχ έχω 
δέ μή είπείν. Καλ πώς γάρ Αν χαλώς; είγε τδν 
άναίτιον έν αίτία τίδεσθαε κρίνεις, χαλ αποστέργεις 
τδν πνέοντα σε, χαλ άπραγμόνως αποδοκιμάζεις τδν 
έχ μακρού δόχιμον. Εί δ\ δτι μή έπιστέλλω συχνά, 
τούτο σε δοκιμάζει χαθ' ημών, είχον μέν χαλ αύτδς 
άντεπαγαγείν τι τοιούτον · μή μοι δέ γένοιτο. Τό τε 
γάρ έν τοίς τοιούτοις άμυντιχδν ού πρδς αγαθού άν
δρδς, χαλ ούδε τεχμήριον σταθηρδν τδ γράμμΓ φι
λίας. Άλλά χαλδν μέν, εί πέμποιτο · μή στελλόμε-
νον δέ διά τι παρεμπίπτον άνάγχης, ουδέν τήν φιλίαν 
έλύπησεν, ούδε πα ρε νε πόδισε ν. Οδχ άντεπάγομεν 
οδν διά ταύτα τδ ίσον τής αΐτιάσεως. Απολογούμαι 
δε, δποφητεύων τή άληθείφ · χαλ πέποιθα, μή άν 
άλωνα ι ψεύδους, έφ' οΤς έρώ. Ούχ έπιστέλλω, δέ
σποτα « διά τούς φαύλως διαχονούντας τοίς γράμ-
μασι, χαλ τδν χοινδν άδικουντας Έρμήν · οί χειρί-
σασθαι μέν επιστολών άετολ ώκυπετείς έφίπτανται, 
χομίσαι θέ τψ φίλψ χαλ υπέρ τούς δνους νωθρεύον 
ται. Κερδαλέοι τίνες, οίμαι, ούτοι άνθρωποι, πρδ 

τυμα. Καλ έσται τοίς μέν φιλοχάλοις ώς ήδυσμα* C έργου τιθέμενοι, χαρτάρια επισωρεύε ιν συχνά, χαλ 
τοίς δέ όψοφάγοις ώς δψον, έχον τι χάριτος. Τούς 
γε μήν χαριεστίρους λυπήσει κατατμηθέν ούτω 
τούτο τδ τίμιον κάρπιμον. ββωρήσουαι γάρ τούτο 
χατά γε τούς Ανω λόγους χαλ ώς αρχήν, χαλ ώς χει
μήλιον, καλ ώς έγγυητήν · ων ούδενός έσμεν ανεπί
στροφοι άνθρωποι. "Η τε γάρ άρχή έν τιμητοίς 
οπουδαίοις, χαλ τδ χειμήλιον συνέχεται, χαλ ό έξεγ-
γυώμενος περιέπεται. Με μ νή σεται δέ δ τού χαλού 
τούτου φαγών τής ήδύτητος, ώς εί χαλ λωτού ένεφο-
ρήθη, είτε μήν Αμβροσίας χαλ νέχταρος 

ΜΓ. 
Τφ οισυχάτφ. 

•Αλλο οδ γράφεις; Ούχέτι λαλείς; Τούτο κατάν
τημα τών συχνών εκείνων λόγων, τδ μηδ* δλως λα

έ ίς όψαρτυτικήν έμπορίαν φορτίζεσθαι * τροφής 
έπιβολήν εΰπόριστον, έμπολήν «ρυφαίς άγώγιμον, 
ώς Αν έχοιεν τοίς θψοις ήδύσματα χαταλλάττεσθαι. 
Ή τί χαλ βουλόμενοι έτερον φορυτούς επιστολών 
άγείρουοι μέν, έπέχουσι δέ; *Ό δέ τού πράγματος 
φορτιχώτατον, έχείνο έστιν, δτι πολλολ τών ταίς 
γραφαίς δπουργούντων χαλ έν αξιώσεως τίθενται 
μέρει τδ πράγμα, χαλ λιτάζονται χειρί σε σθαι γράμμα, 
χαλ έξαίρουσι τφ λόγφ τδν άπδδημον, χαλ φίλον 
έταίρον επιγράφονται * χαλ ή μήν παρ' αύτδν χατά 
σπουδήν έλθείν βεβαιούνται, ώς έχ πελάγους είς λι
μένα, χαλ έξ δδοιπορίας μακράς είς άνάπαυλαν. Καλ 
ημείς τηνικαύτα πρδς αύτοίς έχομεν τδν νουν, χαλ 
δοκού μεν έρμαίφ έντυχείν, χαλ έπιτρέχομεν τφ φαι-

λείν; Έχρήν άσί [γητον] λιάζειν, χαλ άελ τούτο * νομένω. Τά δέ ήσαν ούδεν, άλλ' ή χάρις γλώσσης, 
ποιείν, ήπερ άλάμενον τοσάδε (θετέον δ', δτι χαλ 
μακρά), είτα συμποδισθήναι χαλ άκινητίζειν είς τδ 
πάν. Καλ τού σωλήνος χαλδν τδ σΰστομον, ώς άν τδ 
έπιββέον ύδωρ πνιγόμενον βέη παρά μόνον · έάν δε 
πλατύ χαίνη [άνεφγμέ]νον, τδπάν έξήμεσε, χαλ ούχ-
έτ* εκείνος εύχρηστος. Συρφετώδης μέν, ούκ άχαρις 
δέ λόγος, δς φιλεί χαλδν τδ ολίγον χαλ πάντοτε. ΕΙ 
δέ τδ Αωδωναίόν μοι περιφέρεις χαλχείδν, Αλλά 
φλύαρος έχείνος δ ήχο;, χαλ ουδέν τι προσήκει ταίς 
φιλουμέναις έπιστολαίς. Εί δέ μή θσμίζειν ές φίλου, 
μηδέ συχνά τούτο ποιείν, ό έξ αγοράς λόγος λαλεί · 
άλλ' οδτε περλ τών ώς αληθώς φίλων ή γνώμη, χαλ 
ουδέ ταύτδν ποσλ θαμίζειν χαλ γράμμασι. Τάχα τοί
νυν άπέστερξας ημάς · ού γάρ δήκου φείδεσθαί σε 

χαλ ε Ες αέρα ψόφος, χαλ χόμπος κενός. Καλ αύτολ 
μέν γράφομεν τά θοχούντα, χαλ δσα είαλν έν ανάγκη, 
τεθαββηχότες τή έπιπολαζούση τφ Αγγελιαφόρφ 
χρηστότητι · ό δέ τά πολλά εκείνα λόγους κενούς εί
ναι πραγμάτων Αφελς, Ατελεσφόρητον έθετο τήν 
ελπίδα τφ στείλαντι. Ό μέν γάρ έν έλπίδι φέρει τά 
τής γραφής, τήν φιλτάτην δψιν αυτόθι χαραδοκών 
οίον ένοπτρίσασθαι * τδ δ' Αλλως πίπτει. Καλ ούτε 
τδ πόθου μενον γίνεται, χαλ ή φιλία διαδάλλεται. 
Τίνι γουν τούς τοιούτους τιμησάμενός τις χρίνη άν 
ευθύτατα, ή τάχα Αν θανάτφ ; Καλ μήν ούχ ίχανδς 
άνδρλ τοιοθτψ θάνατος είς, ούτω τούς φίλους διχά* 
ζοντι. Επίβουλοι φιλίας oh τοιούτοι, αληθείας ίερό-
αυλοί, χαχόξενοι * άδιχούσι τδν Έταιρείον, ψεύδονται 
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τίν Έρμήν, τδ τής αγγελίας χιβδηλ&ύουσι καθαρόν. Α κακώς. Ουκ Εχω φιλείν ουδέ τδν Βελλεροφώντα, δς 
Ουδέν δλως είσλν υγιές * οϊ καλ ήμίν τά παρόντα 
έπήγειραν πράγματα, πολλά μέν λαβόντες γράμ
ματα πρδς τήν σήν αγιότητα παρ* ημών, άποδόντες 
δέ ουδέ έν, καλ διά τούτο ναρκών έπι τοίς εφεξής πε-
ποιηκότες ημάς, ώς τά τής προσφωνήσεως ήμίν έν 
ψιλαίς καλ μόναις κείσθαι προσαγορεύσεσιν * εί πού 
τις ενταύθα γούν δίδωσι τά πιστά, ώς έγωγε οίμαι, 
ούδ' άν τούτο μοι συμπεσείν ευτυχώς. Έοικε γάρ 
ουδέ προσκύνησες πόθεν ουδέ λδγος δστισούν έξικνεί-
σθαί σοι άφ' ημών · ού γάρ άν ούτως ημάς διέγρα
φες τής ψυχής. Μάρτυρες δέ μοι τούτου — τούς 
μέν άλλους τί καλ λέγειν έχρήν ; δ δέ τιμιώτατος 
κύριος Ιωάννης, δ δευτερεύων πάντως χαί απαρά
γραπτος * δς διαφόρους εμάς γραφάς άναδεξάμενος, 

αέρια [χαλκω]θελς έπαιζε χατά Οίνδαρον. Είχε γάρ 
αύτδν ύστερον τδ 'Αλήΐον, χάτω πεζεύοντα χαλ κατ-
επιχειρούντα τής ψυχής, χαλ τήν μετ' αυτών συν
αναστροφή ν έχτ ρεπό μενον· Τδ δέ τού Ίκαρου ύψος 
χατενεχθέν είς ταπείνωσιν, παροιμίαν ώσπερ χαθ1 

ύδατος έγραψεν. Είναι δέ έοικε ν ούδ* έχείνος άν
θρωπος προσηκόντως έχων είς έξαρμα · εντεύθεν 
ουδέ τετελεσφόρηχε τά τού σκοπού. [ *Βξ| έ[ναν]τίου 
[μοι] τοίνυν, εί πού τις, Δαίδαλος· τφ τοιούτω γάρ 
προσήκει τδ τής πτήσεως. Αυέτωσαν [α]ύραιςοΙ Βο-
ρεάδαιτδ πτε[ρδν,] φ[ι]λ[οτιμ]ούντεςτδτοιούτον κα
λόν. Ουδέ τδν Περσέα μέμψομαι, θαββοΰντα τήν πτή-
σιν ήν γάρ έχείνος πτερωτδς τά είς βάδισιν, [είτουν, 
χαθ]άτκ λόγος ποιεί, άρβυλόπτερος. Ημάς δε χάτω 

έςέστειλε γράψας καλ αυτός. Άλλ' ούτε αΰτδς ήνυσε Β τις έάτω μένειν, χαλ τών τής γής χαλών χορτάζε 
σθαι, είτουν χατά τάς [χαμαλ] φύσεις έρέπτεσθαι. ΕΙ 
δέ ποτε χαλ δεήσει πτερόξασθαι, άγαπητδν, εί χατά 
τήν Αιδυκήν στρουθδν τά πολλά τής γής έφαπ[τοί-
μεθα. Καλ μήν] έχει καλό Έρμης πράγματα, διά τδ 
πτερδν άστατων, χαλ νύν μέν χθόνιος, νύν δέ αύθις 
ουράνιος ών. Τάς δέ Σειρήνας [δ πάλαι μ]ύθος αύτδς 
καλ παρέλυσε τού πτερού χαλ κάτέπνιξεν. *0 γούν 
ταύτα λέγων Ευστάθιος χαλ πολλφ πρότερον ού 
μέγα φρον[ήσας], πανιερώτατέ μου δέσποτα, ούχ άν 
πάντως έχοι τυφούσθαι, τού ποθούμενου βίου μετα-
ναστάς· στέργοι δ*, εί [μετά] τήν φίλην γήν [ποτε] αδ
τδν ούρανδς έλαφρίζοιτο. *Απολελόγημαι ήδη, δέσπο
τα, [ού] μό[νον] ίχανώς αλλά χαλ αληθώς* προσθήσοι 

τά τού σκοπού, καλ ημείς συνεξ»πέσομεν. Έχει χαλ 
αύτδς άπαριθμείσθαι, πόσα έγραψεν ένκενοίς, καθά 
καλ ημείς. Τούτο μοι {δ τού μή γράφειν αίτιον, άγιέ 
μου δέσποτα * ώς, εί γε θαββούντί μοι ήν, μή τού 
ποθούμενου Ικπίπτειν, δυσχερώς άν έφερες βχλον 
πάσχων, οΤς είχον γράφειν συχνά. Ούκουν άν δι
καίως αίτίαν έχοιμεν, οΤς ού γράφομεν. Τδ δέ χαλ 
όνειδίζειν, τύφον ημάς «αθείν, έφ9 οίς τφ σοφιστικφ 
βαθμψ προσέδημεν, μή σύ γε έτι. Τοΰ παντδς γάρ 
δέομεν τοιούτον τι παθείν οί γε χαλ φαινόμενοι 
έρυθριώμεν, χαλ βαδδίον τά είς βητορείαν καλού
μενοι, έγχαλυπτόμεθα, χαλ μόνον ού»προβαλλόμεθα 
τής δψεως θοι μάτιον * δ δή τοίς άπλουστέροις α ίδού ς 
προχάλυμμα γίνεται. ΟΙδεν ό θεδς, δτι ού ψεύδο- Q δέ τή λοιπή [μου γραφ]ή χαλ τήν κορωνίδα. Εί σου 
μαι. Οΐδας τδ έμδν ού πάνυ τι περιπόνηρον * τδ έπλ 
προόδοις ούκ έντρεχές · τδ έπλ ταίς άνυψώσεσιν 
ευλαβές · τδ έπλ τοίς υψούμενοι ς άφθόνητον · τήν 
σπουδήν τού λανθάνοντα ζήν, ή μηδέ ζήν. Πώς άν 
ούν τυφωθείην, καλ ού μάλλον άχθοίμην, ού μή 
έμαυτδν άξιου ν είχον τούτου τυχών; Πολλοί πολλά
κις άνεπτέρουν ημάς * άλλ' ημείς έβρίθθ(Αν χάτω, χαλ 
τήν πρδς γήν διατριβήν έστέργορεν. 'Ανεμίμνησχον 
μαχάρων τρυφής * ήμίν δέ ήρεσε χαλ ό πρδς ήμέραν, 
εί που χαλ άρχων είη, δ χατάβλωμος. "Ηθελον ημάς 
οί φιλοΰντες αύξάνεσθαι χαλ άνδρίζεσθαι · ημάς δέ 
ούχ έλάνθανεν, δτι χώνωπες ημείς, δτι μύρμηχες, χαλ 
εί τί που τούτων έλαττον είς εύτέλειαν, χάτω συρό-
μενον, ή άνω φερόμενον. Καί που χαλ τοιαύτ* ήκουε 

έπελαθόμην, λάθοιτό μου θεός. "Οτι δέ ουδέ φίλον 
έπιγράφομαί τιναχρείτ[τονα] τής [σής άγιότη]τος, 
οίδε μέν χαλ τούτο θεός* ού λανθάνει δέ, οίμαι, ουδέ τινα 
τών, δσοι Ευστάθιο ν τε τούτον άχριβώς οίδασι, χαλ 
τδν πανιερώτατον μητροπολίτη ν Πατρών . Εύχου 
ήμίν, άγιέ μου δέσποτα. Εύχόμεθα χαλ ημείς πάν 
άγαθδν τή σή άγιότητι * συνευχόμεθα δέ χαλ ίδείν 
αυτήν χαίρουσαν, χαλ τά φιλικά έν δψεσι προσειπείν. 
Τφ τέως δέ λύσον τήν γλώσσαν, χαλ άντιφώνησον * 
χαλ ούτως ήμίν τήν έκ λύπης διάλυσιν συνόχει* 

ΜΕ'. 
Τφ αύτφ. 

"Ηγειρας ημάς, οίς έλάλησας* άνέστηαας, οίς 
έφώνησας.*Π λόγος γλυχύς! ώ γλώσσα Χαρίτων γέ-

πρδς ημών δ τδ ήμέτερον επισπεύδων ύψωμα* Ια σον Ο μούσα 1 ώς Αρα σύ μόνος έν τοίς άρτι λαλείς, δποία 
ημάς, ώ ούτος, μένειν χάτω. Ού θέλομεν ύψούσθαι· 
ού φιλοΰμεν αύξάνεσθαι. Ηύξήμεθα, έφ' δσον έδει 
αύξηθήναι χαλ μύρμηχα* έδει δέ πάντως ούκ είς 
λέοντας, μήποτε άρα τδ τής γραφής μυρμηκολέοντες 
όλοίμεθα παρά τδ μή έχειν τροφήν. Καλ άλλως δέ 
ούαλ μύρμηκι πτεροίς άρθέντι, ώς ή έξ αγοράς 
παροιμία λαλεί. Κώνωπες δέ, εί μή «ερίγειοι πέ-
τοιντο, ούχ άν της πτήσεως είς χαλδν άπόναιντο, 
άρπαχθέντες άνέμοις χαλ άπαλλαχθέντες είς δλεθρον. 
Άφες ούν ημάς έν βίψ είναι, καλ μή ταίς Άρ-
πυίαις άνερείψασθαι δοίης ημάς. Έγώ δέ τδν 
Τάνταλο ν άνθρωπον οίμαι πάλαι ποτέ γενέσθαι, 
πέρα τού δέοντος ύψωθέντα* δς ούτε τοίς κάτω σύν-
εστι, καλ ουδέ τών άνωτάτω ψαύειν έχων, πάσχει 

φθέγξεται σοφδς άνθρωπος· Ιδών μέν τήν γραφήν 
της σής άγιότητος (έπιμαρτυρέσθω μοι τοίς λόγοις 
δ τής αληθείας θεδς), χαλ τδν τίτλον ταύτης περιελ-
θών, έξελαθόμην τής ασθενείας, ή με περιεχέχυτο. 
'βς δέ χαλ ανέπτυξα, χαλ τού άναγινώσχειν έγενό-
μην, δτι μέν ή άγιωσύνη σου πράγμασι περιεστοι-
χίσθη, ού μάλα με έλύπησε (δύνασαι γάρ θεοΰ χά
ριτι τών τοιούτων ελαφρότατα ύπερπέτεσθαι)* δτι δέ 
ύγιαίνειν έλαχες, τούτο είς έμήν έλογισάμην ύγίειαν* 
δ χαλ φυλάττοιτό σοι διά βίου .είς κυινδν αγαθόν. 
Βραχύ δέ της αναγνώσεως γενόμενος, χαλ μηχίτ' 
έχων διδόναι τούς οφθαλμούς τψ γράμματι (ούτω 
γάρ με ή νόσος διέθετο), είτα έτέρφ δο >ς ύττβάλ-
λειν μοι τά της επιστολής ώς έγένετο έχ-ίνος τή άνα-
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γνώσει «περλ τά Σέρβια, ενταύθα χαλ άνωρθώθην του . 
χεισθαι, χαλ χατέχειν έμαυτδν ούχ είχον ύφ' ηδονής. 
*0 τής τών νοημάτων γλοχύτητος ! Σάλπιγξ μοι δ 
τόπος οίτος Ιφάνη τοΰ γράμματος, χατά λόγον τής 
τελευταίας εκείνης άνιστώαά με τής νεκρώσεως. 
Ε! δέ χαλ σάλπιγγες χατά λόγον Αλλον αί τοιαύτα ι 
τού γράμματος έννοιαι, χατά τάς τοΰ Ιησού, τάς 
επάλξεις τού νοσήματος χατερείπουσαι, δώσεις μοι 
χαί τούτο Θσββοόντως είπείν, ώς είναι διά ταύτα τήν 
γραφήν της σης άγιότητος ε!ς πτώσ(ν τε καλ άνά
στασιν · ταύτην έμήν έκείνην τοΰ άββωστήματος. 
Φυλάττοι βεδς έπλ χρόνους μακρούς τήν γλώσσαν 
ταύτην, καλ τδν ταύτης έπιστάτην νούν, χαλ τδν 
σύνολον μου δεσπότην* τήν άναπνοήνμου, τήν παρ-
ηγορίαν, τήν άναψυχήν, τδν μόνον έμόν. 'Απαλλάτ-
τοι δέ σύτδν άελ καλ τής τών Κιμμέρων Σερδιωτών 
γής, άποκαθιστών ε!ς τήν Έλλαδικήν, τήν ήλιώδη, 
τήν αίθριάζουσαν* δδηγοίη δέ χαλ μεμνησθαι ημών, 
fva δψέ ποτε ώμεν τοίς καθαρώς ζώσιν άρίθμεοι. 
Νύν γάρ ημείς ουδέ ήμίδιοι, ώς ούτως είπείν. 
Ή κλίνη μέν γάρ ημάς ούκ άελ Ιχει, άλλά πρδς 
ώραν ταύτης άπαλλαττόμεθα * τά δέ λοιπά, οΤα οί 
πόδες κατά τούς τών βρεφών όκλάζουσιν* ούχ δτι 
τά Ανω βαρείς χαλ νάνώδεις ημείς, ώς έπιπίπτειν 
αδτοίς έχείθεν χαλ βιάζεσθαι τήν ύπένδοσιν (περιε-
πτίσμεθα γάρ χατά τούς παρά τψ Κωμικψ σφηχώ-
δεις, χαλ — ώς εκείνος τούτο λέγει — διά δακτυ
λίου Αν έλκυσθείημεν)· άλλ' δτι άνείνται τά νεύρα, 
χαλ ό φυσιχδς έξητόνησε σύνδεσμος. Ό στόμαχος 
•δτε τή φυσική ταμιουχίφ ατέργει, άλλ' άναδάλλειν 
έθέλει τά έντιθέμενα· χάν ατέρξη, παρενοχλεί, χαλ 
δδυνας άγει* χαλ χείρον τούτο δοκεί ποιείν εκείνου 
τού κακού. Αί χείρες — γελάσειας άν, γλυκύτατε 
δέσποτα, ίδών, δπως ύπότρομοι γραφάς ύποσημαί
νονται, δεήσάν ποτε. Ούδ* άν παίς αναλφάβητος, 
«παίζων γραφίδι καλ μέλανι, τοιαύτας άνάγη γραφάς 
μου. *Η κεφαλή — συνέπεσε τι μικρού τίνος λόγου 
Αξιον, χαλ άνέστρεψεν άπαν τδ ύποχείμενον * λόγου 
γάρ άχούσαι σπουδαίου χαλ περινοίας δεομένου, ή 
βιδλίον χειρίσασθαι,ή έτερου τούτο ποιούντος άνέξε-
αθαι, τοσούτον άποδέομεν, δσον χαλ οί τού αγρού. 
Τί ούν ζώμεν, Αγιε δέσποτα ; Τδ μείζον ήμίν πάν
των τών χαχών * τρείς ίδού σχεδδν μήνες, χαλ δ μυ-
ροδλύτης άποπτος ήμίν. Καλ οί μέν Αλλοι πάντες 
της ευωδιάς έχείνου χαταπολαύουσιν, ημείς δέ 
δεδιώγμεθα, χοίροι πάντως βορδόρου Αξιοι. Εύχου 
ήμίν, άγιε δέσποτα, άπαλλαγήν τών παρόντων χα
χών, ή γούν άλλά τήν έτέραν άπαλλαγήν. Χάριτι 
μέν γάρ ήμίν ή πρότερα* εί δέ κίνδυνος είη οδτω 
ζήν, ευκταίον πράγμα χαλ ή λοιπή· 

MCp. 
"Οσα μέν άχρι χαλ της άρτι περλ της αγάπης σου 

έμανθάνομεν, λογιώτατε χαλ ήγαπημένε μοι δέσποτα, 
δυσαχθή μέν, Αλλως δέ ού πάνυ τι φορτικά ήμίν κατ
ε φαίνο ντο. "Η τε γάρ νόσος διά τδ εΰαναχόμιστον 
ελπίδας άγαθάς ήμίν δπέτεινε * χαλ τδ λυπείσθαι δε 
επλ θανάτψ συγγενικψ είχον άπόλογον. Καλ διά 
ταύτα ούχ έδόχουν ήμίν αυτά πολύν τδν φόρτων 
έχειν χαλ άπαραμυθητον. "Ο δέ σήμερον έμαθον, 

άλλά τούτο μήτι αληθές είη, μήτε δεύτερον μοι πε-
σείν γένοιτο είς άχοάς, δτι διά τδ τού πένθους άκρα-
τον χαλ Αμιχτον πρδς παρηγορίαν κίνδυνος έστι θα
νάτψ πελάσαι χαλ σέ. Τί σοι κέρδος τού άσιτείν; 
χαλ βρωμάτων μέν άπέχεσθαι. είς τδ παντελές, δα
κρύων δέ Αρτους ψωμίζεσθαι; χαλ λιμψ μέν τήχε-
σθαι, πένθους δέ αφόρητου χορέννυσθαι; "Η φαύλος 
έν σοφοίς ό είπών, μή δείν είναι τούς τεθνεώτας 
γαστέρι πενθείν. Έπαινετέόν άρα χαλ τούς άπαγχο-
μένους, έφ* οΤς έπλ νεχροίς άχθονται * έλκυστέον δ> 
χαλ τδν σφαγέα καθ* εαυτών δίχα ψόγου παντδς τους, 
δσοι έπλ τοίς οίχομένοις παθαίνονται. Σολ δέ αρκέσει 
καλ λύπη βραχεία πρδς τδ μεμισημένον κατάντημα, 
οία τεταριχευμένω τή νόσψ, καλ ού χαλώς Ιχοντι. 
Εί θέ καλ τήν τροφήν έπίσχης έπλ πλέον, κακψ τδ 
χαχδν ίώμενος, ώρα σοι μηκέτι είναι, τδ πάντων 
ήμίν άπευκταιότατον. Έπαρτώμέν σοι τδ έκ θεού 
κρίμα· στερούμέν σε δέ χαλ τών γονίμων σου ευχών 
τής Ιπαινου μένη ς θερμότητος, ούτω παραπειθούσης 
ημάς, έάν χαλ είσέτι σεαυτδν περιτείνης, χαλ οδχ 
άνενέγχης μετρίως τού σάλου της θλίψεως. Νήατευ-
σον, λυπήθητι, κλου σον* άλλά χαλ φάγε, χαλ «έε, χαί 
πάντα μετρίως χαλ χατά καιρόν. Ού γάρ άπαθώς 
Αξιού μεν διαχείσθαί σε, χαλ τδν φιλάδελφον ψεύδε-
αθαι. Τί δέ, έάν τινα φιλοόμενον δμοίω είδες περι-
πεσδντα, είτα δή χατά σέ διατιθέμενον, έπήνεσας 
Αν; Ού δοχώ πάντως. Ουδέ δ άδελφδς φιλοίη άν ούτω 
σε διάκε ί μενον. Τκανώς έδυθίσθης τψ κακψ* άνάγαγε 
τοίνυν σεαυτδν. Κατεπόθης · άνάνευσον. ΑιΑχρουσαι 
τήν πολυκυμίαν τής θλίψεως* χαλ εί μή έν παντελώς 
γαληναίω, άλλ* ώς έν όλιγοχνμαντω χατάστηθι. 
•υλαξαι σεαυτψ τδ δύνασθαι τιμ|ν έπλ μαχρδν τδν 
Αδελφδν πένθει τψ προσήκοντι. Έάν δέ ουτω ταχύ 
σεαυτδν χαταπονήσας έκτήξης, ούτε είς δ ποιείς 
επαρκείς, καλ έλέου έστέρησαι, καταβάλλων έχων 
«εαυτόν. Είθε μέν οδν είχομεν χαλ ποσλ χρήσασθαι, 
χαλ έλθείν παρά σέ · ούτω γαρ Αν τδ «άν ήμίν ήνυ-
στο. Νύν δέ δοχεί μέρος τι τού παρ* ήμίν ένδιαθέ-
του άπεσπάσθαι, χαλ τή γραφή ταύτη έγχείαθαι, 
χαλ δι* αυτού σε περικλητεόεσθαι. Πείσθητι οδν διά 
τδν βεδν, ίνα μή, πρδς οΤς Αλλοις έγκαλούμεν, προσ-
εγχαλέαωμέν σοι χαλ τδ θέλειν, έφ* οίς ού δεί, θλί-
δειν τούς Αγαπώντας αε. 

ΜΖ'. 
> Τφ Ααχατι}. 

Ού ψεύσομαι, ούδε τά δπέρ έμέ χομψεύσομαι. 
Ααλώ μέν, άλλ* ούτε βύδην, χαλ ουδέ τορδν χαλ γλυκύ* 
χαλ γράφω μέν πρδς βητορείαν, άλλά σχολαίως, καλ 
ταύτα τοίςχατασχατούσι. "Αλλοις μέν γάρ ένδειξαί-
μην, χαλ τήν έμήν θεατρίσει μι μουσιχήν, οί ταύτης 
ουδέν μάλλον ή δνος λύρας έπαΐουσι* χαλ τής σφών 
άμουσίας χατατρυφήσω. Ζολ δ* ούχ οίδ* δπως δπ£σω, 
ούτω μεμουσωμένψ, χαλ σοφιστιχώς καλ λαμυρώς 
έχοντι τού νοός. Έπελ δ* έπιστέλλων οίδα (χρή δέ 
τήν έπιστολήν Ανθρωπίνως λαλείν, χαλ χατά τδν 
Κωμιχδν άμαθέστερόν πως χαλ σαφέστερον), έγνων 
είς μάτην δειλιών τήν γραφήν* χάντεύθεν γράφω. 
"Ην δέ με πείσης, ώς ού γελοίος έγώ παρά σοι, χαλ 
δίαγεύσω, και τριαγευσω, χαλ τετάρτω έπιδαλού-
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μαι γράμματι, Έάν δέ που δεήση, καλ έπλ τάδε Α 
του γράφειν προβήσομαι. Πάντως δέ πείσεις * «Ι μή 
καλ σέ ό δείνα παρήγαγεν, δ μή γένοιτο. Κα\ μήν 

• έγώ χαχυπδπτως έχω» καλ δέδοιχα, μή χαλ τδ σδν 
πρδς τδ έαυτοΰ ήδος Απέξεσε. Τούτο δέ μή σύ γε 
πείσ·} · μή χαλ, τοιούτον έχαστον είναι. οίσπερ ήδε-
ται ξυνών, έπιφθέγξωμαί σοι» χαί σε τούτο γουν τδ 
μέρος υδατι παρειχάσω διά τήν του ήθους συνεξο-
μοίωσιν. Φιλεί γάρ τοι χάχείνο τοιούτον είναι, δι* 
ής άν γής πορεύηται. Οδ μήν άλλ' δ μέν δείνα» εί 
μέν βούλεται, στεργέτω* εί δ' οδν άποατέργεται 
ημάς, έγώ δέ χαλ απόντα φιλώ. Προσθήσω δ*, δτι 
τάχα καλ άχοντα καλ μή φθεγγόμενον προσφωνώ, 
δμοιον ώς [εί τ]ις ανδριάντα φιλοίη μηδέν είδότα· · 
Έχείνο μόνον οίδα, ώς έπιστέλλων αύτφ τού λοι
πού τήν σύριγγα [προσθή]σομαι. Έχείσε γάρ δ μέν Β 
τις χαλαμίσχος τών άλλων ύπερανίτταται * δ δέ 
μετ' έχείνον δεύτερος υπολείπεται τφ [μή]κει' χαέ 
δ τρίτος τούς πρδ αυτού ύποχάθηται. Ό δέ μετά 
τούτον έτι πλείον ύποχαταβαίνων, δμως τού μετ* 
[αύτδν] ύπερχάθηται * αύτδς βέ είς βραχύτερον. (τι 
ουνέσταλται. Καί τούτο μέχρι πάσης τής σύριγγος, 
έστ* άν έσχον[θυλχώς βρα]χυ, καταλήξειε. Καλ ημείς 
τδ μέν πρώτον έγράψαμεν αύτφ μαχρότερα · είθ* 
ύποχαταδάντες συνεστ|άλημεν]. 

ΜΗ*. 
Τήν ίεράν σου χαλ τριπόθητον κεφαλήν, μέγιστε 

τών πώποτε γεγενημένων Καισάρων χαί άξιάγα-
ατε, νύν άπονα μα ι, ής συνείλοχα, άγιότητος. Καλ 
νύν σοφές δοχώ γεγενήσθαι, χαλ έν τφ καταλόγφ ^ 
τών λογίων συνηριθμήσθαι, οπότε μου σύ τών λό
γων έρ$ς. Έν αύχμφ καλ ταύτα φιλόμουσου καλ 
γλώττης καλ ακοής. TC γάρ δφελος αυλητή, εί αυ
λούς μέν έχοι καλούς, ούδελς δέ αυτών άχούειν βού· 
λοιχο; Τί δέ κιθαριστή» εί εντείνει μέν καλώς τάς 
χορδάς, οί δέ έν γειτόνων τήν έχείνου μουσιχήν 
αποστρέφονται; Εί Ιέ χαλ δρομεύς άγαθδς είη, ου
δείς δέ όρ$ν βούλοιτο Ιπτάμενον αύτδν έν τοίς δρό
μο ις, τί ποτ* άν άπόναιτο της ώχύτητος; Ούτως 
έγώ τδ μέχρι τού νύν χύμδαλον ήν άλαλάζον, χαλ 
μάτην ήχων · άλλά σύ με σεμνότερον διά τής επι
μελούς άπέδειξας ακροάσεων. Καλ ίνα σοι εξαγ
γείλω, δ παρά σού πέπονθα (άλλά μοι τφ λόγφ τδν 
νούν πρόσεχε)* σημείον ποιούμαι τήν σήν περί τούς 
λόγοος έπιθυμίαν τής σης αρίστης ψυχής, άφ* ής D 
γίνεται τδ έπιθυμείν. Έγώ γάρ (ίνα σοι τάληθές 
έρώ) ού ξηρδς γέγονα τήν σοφίαν, ούδ' ώσπερ οί 
πολλολ μέχρι τού λέγειν προθυμηθέντες * άλλά 
παντοδαπδς πάσι γέγονα πράγμασι, και πάσαν φι-
λόχαλον ψυχήν επαινώ · ού μόνον, ήτις νοητού χάλ
λους ί(4• άλλά χαλ ήτις χρωμάτων ανθηρών, χαλ 
τέχνης ακριβούς, χαλ μαργαρίτου, χαλ σαπφείρου, 
χαλ υακίνθου. Τεχμήριον γάρ τήν περλ ταύτα ποιού
μαι έφεοτν τής ύψηλοτέρας επιθυμίας χαλ κρείττο
νος. "Οταν δέ τις λόγων χάλλους έρ{, οδτος έμολ 
υψηλότερος έστι τήν έπιδολήν της ψυχής. "Πσπερ 
γάρ ό παντάπασι τήν γνώμην ηλίθιος ακίνητος έστι 
προς πάσαν μουσιχήν, καλ ουδέν αύτδν αίρεί τών 
δσα τερπνά, άλλ* έν ίσφ τίθεται, βαρβόρφ έγκαλιν-

δείσθαι, χαλ ύπδ σύσχεον πάγχαλον άναπαύεσθσι * 
ούτως ό γεγυμνασμένος τά αίσθητήρια πρδς διά-
χρισιν χείρονος χαλ βελτίοντος, έπλ τοίς τών πραγ
μάτων ένθουσιφ κάλλεσι * χαλ θέλγεται μέν τοίς 
βυθμοίς, έπαγάλλεται δέ συμφωνίαις χαλ άρμον(α:ς' 
λόγων δέ μάλιστα χόσμφ χαλ χάλλει συνθήκης γοη
τεύεται άτεχνώς. Έρώ γάρ σοι λόγον άπόββητον 
μέν, φιλοσοφώτατον δέ. Ή ψυχή, κάλλιστε Καίσαρ, 
μετά τού νοητού χάλλους τφ σώματι προσαρμόζε
ται * ίδείν δέ τούτο έν τώ ύλικφ χόσμφ ού δύναται. 
Ού γάρ χωρεί τήν άΟλίαν ή Ολη5 'Αποββοίας δέ τού
του χαλ ίχνη έν σωματικοίς θεωμένη χάλλεσιν, οί
στρε! καλ μέμηνεν, οίομένη, εκείνο είναι, δπερ έν τφ 
σώματι γενομένη διέφθειρε. Αιά ταύτα περ: τάς 
πολύτιμους τών λίθων χ α λ τά εύιιδή πρόσωπα χαλ 
τάς μουσιχάς αρμονίας οί δί γε φιλοσοφώτεροι 
περλ τδ των λόγων κάλλος έπτόηνται · οποίος εί σύ. 
Άλλ'έδει σε χ α λ τοιούτου φι)οσό?ου τυχείν, Οποίου 
τού Αριστοτέλους μέν δ Αλέξανδρος, τού Πλάτωνος 
δέ δ Διονύσιος. Άλλά αύ μέν χρείττων εκείνων (καλ 
ώς έγώ δικάζω καλ αποφαίνομαι)* έγώ δέ χείρων 
«αραπολύ. Πλήν τοσούτον εύτύχηκα, δτι μου μάλλον 
έρφς ή τών φιλοσόφων εκείνοι · καλ διά ταύτα τδ 
παρ* έμολ έλαττον πλείον ήγή τού παρ' έκείνοις 
μείζονος τε καλ πλείονος. Πλήν καλ τούτο ίσθι, ώς 
εκείνοι μέν, ών άρτίως έμνήσθην, σφοδρότατοι έρα-
στ[αλ] τδ κατ' αρχάς έπλ τούς φιλοσόφους γενόμε
νοι, ύστερον ώσπερ οί τών δρομέων δλίγωροι καθ-
υφήκαν αύτοίς τού έρωτος. Καλ διά ταύτα καλ Διονύ
σιος έν τυράννοις ήρίθμηται, δτι τά Πλάτωνος 
ήθέτησε δόγματα* χαλ Αλέξανδρος τών κρειττόνων 
εγκωμίων έστέρηται, δτι τής Αριστοτέλους σοφίας 
καταπεφρόνηκε. Περλ σολ δέ ουδέν τοιούτον υπονοώ, 
δτι χαλ χρείττων εκείνων πολλφ και τήν ψυχήν καλ 
τήν σύνεσιν. "Εδει δέ χαλ τούς βασιλείς τοίς σοφοί ς 
έχείνοις μνησιχακήσαι, δτι ούτ' Αριστοτέλης έγ· 
κώμτον Αλεξάνδρου, ούτε Πλάτων Διονυσίου πε-
ποίηται. Διά ταύτα ώσπερ υβρισμένοι παρά τούτων, 
δίχην παρ' αυτών τής ύβρεως έκάτεροι άπειλήφασι. 
Καλ ίνα σοι καλ τδ περλ εκείνων ανακαλύψω, είς 
άκρον μέν φιλοσοφίας έληλάκεισαν άμφω * λόγων 
θέ χάριτας όύχ έσχήκασι. Διά ταύτα έλάττους έν 
τοίς έγχωμίοις γεγόνασιν * έγώ δέ σοι ήττων μέν 
τήν σοφίαν εκείνων, κρείττων δέ τήν γλώτταν περλ 
τήν εύφημίαν ειμί. 

Μ θ \ 

Πρδς μέν τυρούς χαλ ύδνα, ίσως δέ χαλ μύρα χαλ 
πέμματα χαλ αρώματα, ύπερθαύ μαστέ μοι Καίσαρ, 
έπιστέλλειν χαλ άνταμείβεσθαι δύναμαι * πρδς δε 
ίππο ν ούτω μέν χαλδν, ούτω δέ μέγαν, ούτω δα 
τρυφερδν, ούτω δέ ταχύν χαλ εύχίνητον, έπιστολήν 
ίσόμετρόν τε χαλ ίσοδύναμον ποιήσαι άμηχανώ. Εε 
γάρ καλ μή τοιούτος ήν, μηδέ τοσούτοις έκεκόσμητο 
χάλλεσιν, δπόσοις ούδ' δ τού Αλεξάνδρου παράσημος 
ίππος (εκείνος γάρ θυμοειδής άλλως ήν, άποπτύων 
τε τδν χαλινδν, καλ δι* ύπερβολήν άγερωχίας επι
βάτη ν μτί προσιέμενος)* άλλ' επειδή παρά τοιούτου 
άνδρδς δώρόν μοι άπέσταλται, όποίφ άν· ούδελς τών· 
άπ' αιώνος γηγενών άντερίσειεν, πώς Αν διααιλλη-
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σαίμην λόγφ πρδς τήν τοΰ πέμψαντος Αροτήν; Έπελ j 
δέ χαλ δ πεπομφώς Ανω που κάθηται των νεφών, χαλ 
τδ πεμφθέν μικρού δείν τοίς όμοειδέαι ζώοις άσύγ-
χριτον · πρδς δυο τηλικαύτα, τδ κάλλος δμοΰ χαλ 
τδ μέγεθος δ\ * Ηρακλής έχείνος άνταγωνίσαιτο, ή 
παροιμία φησίν. Άλλ' δταν μεν πρδς τήν «ήν έπν-
μύσας ύπεροχήν, τδν Γππον θα υ μά σαι βουλήαομαι, 
χάτω που τούτου χαλ τδν Βουχεφάλαν χαλ τδν Πή-
γασον τίθεμαι· Τί γάρ, εί δ μεν εύ «άρχος μέν τις 
ήν, χαλ πιότατος, χαλ βολς κεφαλή διεσχημάτιστο 
έπλ τοΰ μηρού, θρααύτατος θέ τάλλα, χαλ τήν ήνίαν 
μή προαιέμενος · δ δέ είς αέρα έ πτερωτό, χαλ τδν 
έπιδάτην πολλάκις τών νώτων άπέκρουεν; Άλλ* δ 
γε πεμφθελς έμολ καλ τφ χάλλει μέν χαλ τφ μεγέθει 
έκείνοις Ανθάμιλλος* έχει δέ μετά τών δυοϊν τούτων 
αρετών χαλ τδ μή πρδ πολλού γιγεννήαθαι, άλλ* 
άρτι ήδ$ν τήν Γππειον ήδη ν, ήμερο ν τε είναι, χαλ 
Ι μή] πρδς θίξιν χειρδς άγριαίνειν, μήτε δείαθαι τού 
βεριποππύζεσθαι, χαλ οίον τιθαοεύβ«θαί τε χαλ χο-
λακεύεοθαι. "Οταν. μέν ούν πρδς τδν Γππον Απίδω, 
ούτω; τούτον ύπερεκπέπληγ μαι, χαλ άαύγχριτον 
πρδς τούς λοιπούς τίθεμαι* εί δέ πρδς τδν Αποστα-
λέντα μεταβιβάσω τήν έννοιαν, τηνικαύτα τδ λυχνί
α ίον φώς θαυμάζειν άφελς, τού ηλίου τέθηπα τήν 
μαρμαρυγήν. Έδει μέν οδν «ε, δσον έπλ ταίς τών 
πραγμάτων ύπεροχαίς, ύπερνεφιίν τε χαλ οίον 
άεροβατείν, χαλ καταφρονεί ν τών εφήμερων ημών * 
νΰν δέ, δ τοίς άλλοις τάς δφρύς υπέρ τδ μέτωπον 
τίθησι, σολ καλ τούς οφθαλμούς αίδοΰς έμπιπλ$, καλ 
μετριοφροσύνη ν Αββητον έμποιεί. Έγώ δέ 1[τι] ού 
τά μεγάλα μόνον θαυμάζειν προήγμαι, άλλά σου χαλ 
τά πάρεργα ασύγκριτα καλ απαράμιλλα ήγημαι * 
καλ δ τήν χθες π[ου] τοίς χαλλίστοις υίοίς σου συσ-
σιτούμενος, ώς έπίστασαι, ούχ άποκρύψομαι, άλλά 
λαμπρώς διηγήσομαι. Ό γάρ πε[ρι]πάθητός μοι 
Ανδρόνικος τδ τών γερανών ήδέως μοι διηγούμενος 
χυνηγέσιον, χαλ ώς τδ βραχύτατον ζώον τδ του γέ
νους έπιβουλότατον θηράται, τούτον τδν γέρανον, 
ύπερνεφοΰντα τοίς πτέρυξι, καλ ύπδ τήν άγκάλην 
ήρεμα ύπεισιδν πολιορκεί τε, καλ ώς τείχος μέγι
στου καθαιρεί, καλ ταί; δνυξιν εκείνου διασπαράτ* 
τεται * είτα μοι τδν λόγον καταβιβάσας, δτι σοι και 
πρδ ολίγου θαυμάσιον ζώον ύπδ γερανού θιέφθαρ-
ται, σύ δέ τοσούτου έδεήθης άλγήσαι, ώστε χαλ πε-
ριεγάννυσο, χαλ μικρού δείν τφ τοΰ ζώου σπαραγμφ 
έπεσκίρτησας, έπειπών, δτι άνηρέθη μαχόμενον, καλ 
ώσπερ έν πολέμφ άπέθυσε τήν ζωήν, ώσπερ έπι-
χήδειόν τινα λόγον έπφιας τφ ζώω, είτα δή ουδέ 
ήξίωσας άποδύσαι τού οπλισμού, άλλά μετά τού 
θώρακος χαλ τής λοιπής κατέθαψας προβολής * σκιρ-
τήσαι πεποίηκε νή τήν ίεράν σου ψυχήν έπλ τφ 
θαυμασίφ τούτφ καλ ύπερφυεί καλ γενναίφ διηγή-
ματι. Ού γάρ άριστείαι μόνον καλ στρατηγήματα 
τδν άνδρα δεικνύουσιν · άλλά καλ νεύμα, καλ λόγος, 
χαλ γέλως σεμνδς, χαλ απόφθεγμα Χαρίτων με-
«τδν τήν γε άρίστην ψυχήν έξεικονίζουσιν ακριβώς. 
Άλλά σύ μέν καλ θηράσαι δεινδς, καλ ίππάσασθαι 
περιδέξιος, καλ δχθους ύπερπηδήσαι γενναίος χαλ 
άθεης, χαλ διολισΟέντα τδν ίππον ευθύ άνείρξαι καλ 

άναστήσαι σύντομος τε χαλ επιτήδειος. Έγώ δά 
(χαλ δρχοποιούμαι τήν «ήν φιλτάτην ψυχήν) ούτοι 
τούς ίππους δέδοιχα πέφρτκά τε χαλ έπτδημαι, 
ώσπερ δή οί λοιπολ τούς ελέφαντας καλ τούς λέον
τας · χάν βραχύ τι περιχινήση τήν κεφαλήν δ φέρων 
έμέ, εδθύς αύτδς τής έδρας άπολισθαίνω, χαλ άκρα
της μοι ή χελρ τού χαλινού γίνεται. Άλλ* εί μοι 
τούτο πρότερον έξ Απαλής χαλ δειλής φύσεως, νυν 
δέ μοι χαλ τδ προσγενόμενον νόσημα τήν φυαιχήν 
πτοίαν έδίπλαβεν. Άλλ' εί χαλ [τούς] άλλους ίπ
πους πεφόβημαι, έπί γε τού «ού θαββουντως δχήσο-
μαι. Ούτω «ου θαββώ ού τήν ψυχήν μόνον, αλλ' εί 
τινας έχοις χαλ λέοντας. 

Ν*. 
Είτα δή Αγνοείς, ύπερφυέστατε Καίσαρ, δτι τδ 

δδνον ατελές έστι τής γής γέννημα, χαλ ώς είπείν 
άμβλωθρίδιον; Ού γάρ άποτίχτει τούτο χαλ ή μήτηρ, 
ουδέ ταίς ώδίσιν εξάγει «ρδς φώς * Αλλ' οί τήν έμ-
βρυουλχίαν είδδτες του θαυμασίου τούτου τόχου, 
έπειδάν τήν γαστέρα τής γης έξογκωθείσαν θεάσων-
ται» τά σπλάγχνα ταύτης (εί χρή ούτως είπείν) 
βιασπαράξαντες, τδ χυόμενον ύπεξάγου«ι · χαλ διά 
ταύτα Αμορφόν έατι τήν θέαν χαλ άχαλλές· Ή δέ γε 
μήτηρ περιμυθουμένη τούτου τήν Αμορφίαν, ήδονήν 
έντέθκκεν άββητον · ώσπερ δή τφ δημαγωγώ των 
Αθηναίων τφ «οφφ τήν γνώμην χαλ μεγαλοφυεί 
Περικλεί, προμήχει τήν κεφαλήν γεγονότε, νούν εμ
μελή χατέαπειρεν ό βεδς. Αύτίκα χαλ δ Άρτστοτέληί 
ύπόψελλος ήν τήν γλώτταν, χαλ δ Πλάτων έπίχυρτος; 
χαλ δ Μακεδών έχείνος Αλέξανδρος παρεγχεχλιμέ-
νος τδντράχηλον. Οίς μέν γάρ τΑ έξω περτχαλλή, 
τά ένδον νοσεί · οίς δέ φαύλη ή περιβολή, τδ έγχε-
χρυμμένον θαυμάσιον. Άκανθα γουν χαέ τού βόδον 
προβέβληται * χαλ ή κυπάριττος Ακαρπος. Τοιούτον 
δή χαλ τδ ύδνον έστί · τδ μέν φαινόμενον άμορφον, 
τδ δέ χρυπτόμενον τρδφιμον. *Η «ή ψυχή μόνη ύπ-
εξηρήσθω τού λόγου * μάλλον Ιέ τδ «δν κράμα, τδ 
«υγχεόμενον έχ ψυχής τε χαλ σώματος. "Β τε γάρ 
«οι τού σώματος περιβολή θανμαοία δντως χαλ 
ηρωική, ή τε τής ψυχής φύσις νού χαλ Χαρίτων 
μεστή. Άλλ' έπιλέλησμαι τών έμών χαχών ύπδ τών 
«ών Αγαθών. Κείται γάρ μοι ψυχοββαγούν τδ θυ-
γάτρι[ον]. ή νύν πρώτως μετά τά «ά δώρα μεττηνέ-
χθη πρδς τήν ζωήν. Άλλ' ή μέν ήμίπνους, έγώ δε 

) ν̂ή τήν ίεράν σου κεφαλήν) άπνους, τφ «φ μ*ν μ 
νενματί τε χαλ πνεύματι αναφερών τε χαλ ζωογό
νου μένος. 

ΝΑ'. 
Τοααύτα, φιλοτιμότατε Καίσαρ. Μήποτε δέ «οι 

ή γή έχπεπόρνευται, χαλ διά την ώραν άπηναισχύν-
τηκας * ώστε μηδέ προφαίνειν τους οίχείους μα
στούς, άλλά χαλ έπιδιδόνα* τοίς άφελείν βονλομένοις. 
Ε' δέ χαλ μή μαστολ, άλλά χαλ γοναλ κρύφιοι, ούχ 
έρυθριφ έφ' ούτω πολλοίς χαλ άμόρφοις τόχοις · ούχ 
έν βόδοις χαλ κάλυξιν ανθέων έτερων, άλλ' έν είδε-
χθέσιν ύδνοις έπιδειχνυμένη τδ γονιμον. Άλλ* (φς 
έοικε) πρδς τήν τού μύθου άλώπεκα έαυτήν περι
βάλλουσα, ού τφ έξωθεν άμόρφφ. άλλά τφ κεχρυμ-
μένφ της ηδονής ένσεμνύνεται· Είσάγεται γάρ έν 
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τ^ίς Αίσωπου μύθοι; ή πάρδαλις έπισκώπτουσα τήν Λ Προανατέλλει μέν ούν (ώσπερ είφηται) συμπασών 
άλώπεκα, ώς ή μέν ποικίλη τβ εΓη παλ το?ς φολί- τών Αλλων όπωρών · καλ έστι τις πρώτη χάρις τού 
βεσαι κατάστικτος, ή δέ αυχμηρά τήν δοράν καλ τήν έαρος, καλ πλέον τών Αλλων τών ηλιακών αυγών 
χρόαν παντάπασιν Αχαλλής · άλλ'ή γε άλώπηξ, σύ έπαισθάνεται. "Ομού τεγάρ εκείνος έπί τδ ίσημε-
μέν τοίς φαινομένοις νικ$ς, έφησε, κάλλεσιν · έγώ ρ ι ν δν σημεΓον έλήλυΟε, καλ προσυπήντησεν αύτη, 
δέ τοίς χρυφίοις τα καλ λανΘάνου«ι. Τοιούτον έστί tu>v άκρεμδνων έγκύψασα. Κάν δ φωστήρ σκυθρω 
καλ τδ ύ(δνον, ού]τε εύανθές, οδτβ τφ σχήματι Απα- Χ α ν μή λαμπράς επαφή σει τφ φυτψ τάς άκτϊ-. 
λόν · άλλά κατατέτμηται κα\ έκτετράχυνται, καθα- νας,'έφ' έαυτω κέκρυπται, καλ τοΤς φύλλοις μόνοις 
περελ δχθοις καλ φάραγξιν. ΕΙ δέ κατατέμοις, εί δέ «δτε τδ δένδρον κομ$. Καλ τών μέν άλλων όπωρών 
προσαγάγοις τφ στόματι, καλ λεανεΓς τοΓς δδοΰσιν, ή μ | ν τ ι ς χεκρυμμένην έχουσα τήν τροφήν, άδρωτός 
Αποβλήτου τινδς αίσθηση παντάπασιν ηδονής. Άλλά έστι τψ προβεβλημένψ · ή δέ, τρέφουσα τφ φαινο-
μή ούτως, μηδέ κατά πλήδος έπιδείκνυβο ήμίν τήν μένω, τψ κρυφίψ ούχ έστι?. Αύτη δέ τά μέν πρώτα 
δεξίωσιν · άλλ' οίον παραδείκνυε ήμίν τής ηδονής πρδς πάσαν ήδύτητα άρκεϊ τή φαινόμενη περιβολή 
τήν πηγήν, Γνα μάλλον έξάπτης τδν έρωτα. Τήν ©ύδέν έλαττον, καλ τή κεκρυμμένη. Είτα δή, τού 
"llpav δ "Ομηρος, οία δή τις σοφδς ποιητής, ζηλό- χρόνου προβαίνοντος, τδ 'μέν δεικνύμενον αδον καλ 
τύπον μέν ποιεί τψ Διΐ, ούκ είς εύνάς δέ τούτου Ε Αβρωτον δείκνυσι · τδ δέ κρυπτόμενον ήρεμα πα-
άφικνουμένην, ούδε τήν ώραν αύτφ θεωρίζουσαν · χόνασα, έδώδιμον ακριβώς κατεργάζεται. νΩδε καλ 
έπελ δέ ποτε ταύτην πολυτελώς καδωράίσκε, καλ ατερε$ τροφή χρήσαιο, καλ (εί βούλει) καλ ύγροτέ-
τδν κεστδν ένδύσας προσήνεγκε τφ άνδρλ, εξύβρισε ρ*. Γάλακτος γάρ άποββήτους έχει πηγά;, όπηνίκα 
μάλλον, ή έπέραστον έδειξεν. Ό γάρ τοι Ζεύς κό- κ α \ ρ ρ ω τ ό ν έστι καλ ποτδν, καλ τοίς Άσκληπιάδαις 
ρον («ς έοικε) σχών τού πρδς αυτήν έρωτος, ούχ ώς β ! ς αμφότερα αύταρκες. 
έρωμένην ήγάπησεν, άλλ' ώς άπατήσασαν κατή- jyp^ 
αχυνε καλ ήτίμασεν. Ούτως δ κόρος ύβριν γενν$. Κάρυον μέν δή καλ τούτο · και τάλλα μέν δμοιον 
Άλλά τί μοι τά ΰδνα νΰν ; Τί δέ ούχ (ώσπερ οί t £ χ^9ίως9 έλαττον δέ μόνον τού μεγέθους εκείνου, 
μονσικολ) μεταβάλλεις μοι τά μέλη χαλ τούς βυθ- ^ εχ Χ3χ κ α τ ά τ ο ^μ* σώζει τήν ομοιότητα, 
μούς ; Ό γάρ χαιρδς ύμίν μέν τούς ταώνας χαλ · Α λ χ ά ; τ 6 γ ^ ς | τ ε ρ ο ν π α ρ ά τ ο Έ κ β ( ν φ 

τούς ίαλαθηνούς άρνειούς έπανήγαγεν * ήμίν δέ τδ μ 4 ν 0 Β ν η ά ν τ β ς χ ύ κ χ ο ι # χ ο Λ ό | σ ω β β ν χ ο Λ 0 l ? w 0 t v . 
γάλα, χαλ τούς τυρούς, χαλ τδ βούτυρον, χαλ τά τών τ ο ύ τ φ & Μ ρ ω ς ί χ € 1 ^ ggw ^ ρ ^ ο λ ή . "Εοιχε γοΰν 
Αλεχτορίδων ώά. Άλλαξον τήν χορβήν · τούτοις γε- α ο τ η μ υ ω π · α , Χ α \ δ κ α ρ π δ ς άποδιδράσχοντι, είτα 
νου μοι φιλότιμος. Πυνδάνομαι δέ σου, [της] πάντα c ^ ο π ο δ ύ ν τ ι τδ τρήμα. Γελώ γούν, δταν ίδω τδν ώσα* 
χαλλίστης χαλ άσυγκρίτου ψυχής · χαλ πυνθάνομαι ν , \ δραπέτην ύπελθόντα τδ σπήλαιδν, ίνα τάς διω-
ού (μά τήν Ιεράν «ου χαλ τριπδθητον χεφαλήν) Μύαας απόδραση χείρας. Τοσούτον δέ αυτόν διέλα-
χρειωδώς, άλλά [βασι]λικώς, V έχοις τρυφάν καλ 0 e V f j t l ^ ψ η φ ^ α α ο τ ο υ προέΟηκεν, ώιπερ ή ση-
γολ#ν. Πυνδάνομαι δ' οδν · ούχλ πατρίς ή πολυύμ- π ί α π ρ ο χ έ ο υ σ α τδν θολδν, ίν' έχφύγη τδν θηρατήν. 
νητος Παφλαγονία έστλν, δθεν (έστλ] ταρίχη κρέα Άλίσχεται γοΰν φαινόμενος, ώσπερ ό βολβδς τφ 
τά ύεια; Τί δ' οθν έγέλασας ; Μήποτέ τι φήθης ; β λ α σ χ φ . Ό δέ ούχ αύτίκα διέξ£εισι], εί μή τις αύτφ 
Είσλ καλ παρ' ήμίν λέοντες, ούν δπτά χαλ έφθά χαλ πολιορκήσει τδ φρούριον · ήν δέ έπι/ειρήση, προο-
ταρίχη, άλλά χαλ ώμά μικρού δείν ταύτα θοινοό- λισθαίνει ευθύς, καλ βούλεται διεχφυγείν χαλ άλους. 
μενοι. Άλλ' έλάθομεν, ώ βελτίστη κεφαλή, ψυχοΰντες τδ 

Ν**· Αψυχον. Τδ δέ ούτε άπίδρασεν, ούτε πέφευγεν, άλλά 
Τήν πρόβρομόν σοι τών όπωρών άπέσταλχα. Άλλ 1 προύκυψεν έξ Αρχής μετά τού συμφυούς καλύμμα-

ούχ ώσπερ τών νυμφών αύτη προθέουσα, έχείναις %0ς. Τοιούτο δέ ή τέχνη της φύσεως. Ού «παργανοί 
καταλείπει τδ σεμνότερα ς είναι τών προτρεχουσών καθ' έν άπαντα τά κυήματα · άλλ' έτερον άλλο τι 
προαντανίαχει θέ τών άλλων, οία δή τις όβηγδς επενδύει, τά δέ καλ γυμνά τίθησιν, έσωθεν αυτά 
έχείναις δειχνυμένηχαλ «ροδειχνύουσα τήν είς τδν D περισφίγξασα. Τούς γούν λόρυς ήμίν θεωρητέον 
βίον δδόν · ού διαταύτα δέ μόνον καλλίστη, άλλ' δτι τ ω ν έ κ β ( ν η ς μνημάτων, ίν' g/οιμεν λόγων λόγψ χα-
καλ ήδίστη τών άλλων εστίν. Ούτε γάρ γλνκεί έκ- τατρυφ^ν. 
ταράττει τδν γεγευμένον χυμψ, ούτε δυσχεραίνειν χ±\ 
ποιεί τφ πικρφ, ούτε συνάγει τήν γλώτταν τψ ϊ ο μέν δυσχερανείς ίσως καλ πρδς τάς λεπτάς 
στύφοντι · καλ τδ όξύ δέ ταύτης ούκ άμετρον, άλλά τ ών 'καστάνων περιβολάς · καλ μάλιστα πρδς τήν 
«υγχέκραται τψ ήδυνοντι. Χωρεί δέ ού διά τών τελευταίαν, δτι άπρλξ έχεται τού καρπού, καλ" τού; 
χαύνων μόνον, άλλ' ήδηχαλ τών στερεών · μετρεί δέ δχθους αυτής υποδύεται, Έγώ δέ, όπηνίκα τών δέν-
έαυτήν τψ έσθίοντ:. 'Πσπερ γάρ τδ βόδον κολάζει δρων άπέσπων αυτά, εύαφώς ώσπερ βόδων ήπτόμην, 
τδν άτακτον θεριστήν τή άκάνθη, καλ εί μή τις τ άς άκανθας αυτών ύφορώμενος. ,Ούκ οίδα γάρ, δ-ι 
ήρεμα δρέψαιτο, αίσθδσαιτο πάντως τού πλήξαντος· γνοΰσα ή φύσις σκληράν ούτως όπώραν, ούτω πας 
ούτω δή καλ αυτή, εί μή τις έπιστημόνως διαμασ-. ήσφαλίσατο καλ δυσεπιβουλότατον είργάσατο τδν 
σήσαιτο, καλ δσον είκδς μεταλάβοι, έγχρίψει τι τοις καρπόν. "Η τάχα που (ίνα τι προσπαίξας είπω), 
όδούαιν άνιαρδν, καλ αίμωδιάσουσιν οί γομφίοι, έπελ δρίον δρειον τά πολλά τδ φυτδν, καλ έμελλον 
ώσπερ δίκας άποτιννό·/τες τής άπληστου τροφής. αύτ>, άδρότεραι χείρ*ς τρυγάν, διαταύτα ακανθώδες 
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αύτδ ή πλάττουσα φύσις έ ποίησε 

"χείρες καλ γεωργών τετυλωμέναι, ώς οίσθα, χαλ ού 
πάνυ τι τής άκάνθης αισθάνονται. Ού παντλ δέ τώ 
χαρπφ δ έσωτέρω προσπέφυκε φλο:δς, άλλ' δσοις 
μή έν τφ δένδρω ή πέψις έγεγόνει * μηδέ ή άκανθα 
έσχισται. Τδδέ σχημάτων περιβόλων αύτψ — δ μέν 
ακριβής σφαίρα, εί τις άφΙλοι τήν άκανΟαν * δ δέ 
ήμισφαίριον. ΟΓος οδν έγώ περιττδς, τω τταντλ τήν 
βπώραν άπείκασα. Τούτου γάρ δ μέν ούρανδς ακρι
βής σφαίρα. Τά δ! γε στοιχεία βούλονται μέ; ούτως 
εΤναι · άλλ* ού σώζει τήν δμοιότητα, παρά τι δέ τού 
ακριβούς έρχεται σχήματος. Τούτο σοι τού καρπού 
τδ άπδββητον', Καλ τούτο μέν έν ψυχή κατάθου, τδ 
δέ φαινόμενον δίδου τφ σώματι. 

ADDENDA inSI 
Ποιμένων γάρ Α τή άνεκθλίπτφ σταφυλή άπεικάζη, τδν δέ γα έν 

νοήσει κρείττονι τή ίκανώς διαιρεθεί ση καλείς 0εύ· 
μα τδν οίνον προχευμένη, εύστοχώτερον άν εΓποι, 
απαντοχή τάς αναλογίας σκοπών. Εί δέ χαλ τών 
σταφυλών αί μέν χρυσίζουσιν ακριβώς, αϊ δ' ούχ ού
τως * άλλ1 ή λευχδτεραί είσιν, ή μελάντεραι * αί δέ 
ποικιλώτεραι τήν χροιάν · άλλ' ουδέ τών λόγων τδ 
είδος απλούν * άλλά τδ μέν ύπδλεοχον, τής ευαγγε
λικής χαθαρότητος σύμβολον * τδ δέ άτεχνώς μέλαν, 
τής παλαιάς σκιάς σύνθημα * τδ δε ποικίλον χαλ μη-
δέτερον καθαρώς * ταύτη τοι καλ χρεών μήτε έπιστο
λήν μόνω:, άλλά καλ σταφυλή[ν], μήτε σταφυλήν 
μόνως εκπέμπε ι ν. 

ΝΖ'. 
Ημείς μέν δή χαλ τήν όπώραν ταύτην επίσης 

Μάτην μετά τού πέπονος ή επιστολή. 'Αρκεί γάρ Β ταΐς Αλλοις λόγφ τιμ$ν «ροειλόμεθα · χαλ ού γυμ-
αύτδς έαυτφ άντ\ παντδ; λόγου καλ πάσης ποιήσεων, 
εI καλ δ ποιητής είς όνειδος τούνομα προφέρει τοίς 
Άχαιοίς. ΕΙ γάρ ε!ς έμήν κρίαιν άναΟείη τις τά 
είδη τών όπωρών, ούδ' άν δλως άμφισβητήσας τά 
πρωτεία κατά τών άλλων Οήσω τφ πέπονι. "Εστι 
γάρ οίον κεφαλή, καλ τψ σχήματι δ αύτδς, καλ πο-
λυσχήμων τοίς εΓδεσιν ών. Βίβηκε μέν γάρ κατά κύ-
βον · άνέστηκε δέ κατά -πυραμίδα · περιήκται δέ 
κατά σφαίραν. Άλλά τί άπδ τούτων τδν πέπονα, καλ 
μή οίκοθεν ναλ παρ* εαυτού ; "Εστι γάρ τι χρήμα, 
οίον ούκ άλλο · καλ ού χρψ δήλον, άλλά τψ σώ
ματι. "Ολος γάρ διόλου ηδονής έστιν άββήτου μέτο
χος · καλ ούτε σκληρδς κατά τδ μήλον έστιν, ούτε 

νήν σοι ταύτην «επόμφαμεν, αλλά μετά της επιστο
λής, ώς δρ?ς. Αρκεί δέ αύτη τφ άρχιγένει είς χατ-
ηγορίαν τής φύσεως * λυττφ γάρ χατ' αυτής ούτος, 
ώς άλόγως τά πλείστα ποιου ση;. Διατί γάρ (φήσειεν 
άν εκείνος) άπλήν ούσαν ταυτηνλ τήν όπώραν μή 
έξωθεν ή φύσις περιετείχ'σεν; άλλά τδ μέν κάρυον 
πολλοίς φρουρίοις χατησφαλίσατο, ών καλ χωρίς 
ήρκει καθ* έαυτδν δ καρπός * ταύτην θέ άπλήν ομού 
καλ γυμνήν πάσι προτέθειχεν ; Άλλ' ώ Αρχίγενες 
(είπομ' άν έγώ πρδς αύτδν), διττή τίς έστι ταίς 
όπώρα ι ς παρά τής φύσεως ή ασφάλεια * ή μέν έσω-
θεν, ή δέ έξωθεν. Καλ δσα μέν ή φύσις τών γεννη
μάτων τή έςωθεν σπα, γα νοι, έρημα τής ένδον άφίη-

παντάπασιν άπαλδ; χαλ άπόββυτος • άλλ' έαφιγκται Q «ιν · δσα δέ ένδον χατασφαλίζεται, τούτοις ού πάνυ 
μέν δσον μέτριον, είχει δέ τοίς Γ ε̂αίνουσιν, όπόσον 
χιλ τοίς μαχροβίοις έστλν άποχρών. Τδ δέ τής ηδο
νής χαλ αύτόθεν, χαλ διά του φάρυγγος * χαλ μέχρι 
τού στήθους αμβροσία τις έπίκηρος ώσανελ καλ αρ
χών άντλ νέκταρος. Ού γάρ παρεικάσαις αυτού τήν 
ήδονήν ούδε μι ά τών έν τοίς καιροί ς όπωρών. "Εστι 
δέ κατά τάς τού παντδς ώρας καλ τάς τών στοιχείων 
χάριτας · μικρού γάρ ούδ* ώνητός έστιν, άλλά δυεϊν 
δραχμών γυργάθους άρεις δέκα τής όπώρας με> 
τούς. Άφθονον γάρ έστι τάγαθδν, ώς δ άήρ, ώς τδ 
πύρ, ώς ή θάλα[σσ]α· ΟΤμαι δε, μηδέ σκεπτικδν 
Ανδρα ένδοιάσαι περλ τής τούτου γλυκύτητος, μηδ* 
έριίν ουδέν τι μάλλον, μηδέ είς εποχή ν έλθείν, άλλ' 
άποφήνασθαι, δτι συμπασών κρατεί τών άλλων 
όπιυρών. 

Ν<Γ. 
Έοίκατον άμφω πρδς άλληλα, έπιοτολή τε καλ 

σταφυλή · καλ ούκ άν τις παρά τδ είκδς ή τήν έπι
στολήν τή σταφυλή άπεικάσειεν, ή τήν σταφυλήν τή 
έπιατολη. "Ο τε γάρ λόγος ήδύ τι άλλο, είπερ τι 
χρήμα« ψυχή · καλ τή σταφυλή ποία τών όπωρών 
είς ήδύτητα άντερίσειεν; Ευφραίνει μέν τοι αύτίκα 
τδν προιιέμινον · καλ ώσπερ ταύτης τδ μέν τι αύ
τόθεν χαλ άνέργαστον τδ ήδύ, τδ δέ τι πλέον καλ 
ποτιμώτερον, ληνοβατηθεισών τών βαγών · ούτω 
καλ τού λόγου διττδν τδ είδος (λέγω δέ τού σοφού) ' 
τδ μέν αύτίκα καλ έκ χειλέων · τδ δέ εί τις διαιρείν 
έθέλοι, καλ όπόσον ένδον είη, έκκενούν 'τψ προηρη-
pjii) πιείν · καν sf τις τδν μέν έν προφορά λόγον 

τι αυτή μέλει τής έξωθεν. Οί γούν πυρήνες χρυφίοις 
έοίχασι μηχανή μασιν έσωθεν τάς τών όπωρών βάρ
κας κρατούντες τε καλ συνέχοντες. ΟΤς ούν άπδ καρ-
δ[ί]ας, ώς είπεί/, ή φυλακή, τούτοις περιττδς δ χΐτών. 
Αόγου γούν καλ τούτο τδ είδος τ^ύ καλλίστου μέτοχόν 
έστι. Διαταύτα καλ ούδ* άν άξιώσειέ τις άνήρ θεω-
ρδς τών έργων της φύσεως, φίλοις αύτδ χχριζόμενος, 
μή συν επιστολή διδόναι. Σύ δ' όπηνίκα φάγοις, έν 
παλάμη τδν πυρήνα θελ ς, τοσούτον ένθυμήθητι, δτι 
ούτος ή ν δ τού καρπού φύλαξ καλλίων, ή ούς Πλάτων 
έν τή οικεία τίθησι πόλε ι. 

ΝΗ'. 
Kptti\Q είς όϊκοτ κριτοϋ * χαλ δ δημώδης λόγος 

ένήλλαχται. Εί δέ τήν βούλγαρο που πιλλαρίαν άγωγήν 
D ούχ έπίσταται, ουδέ τήν όρφχνιχήν οίδχν άποχατά-

στασιν, άλλά χαλ Βουλγάροις χαλ Σκύθαις καλ ορφα
νοί;, χαλ άπαξαπλώς σύμπασιν , δσοι δή άναυδα 
χατά τούς αοιδούς θύουσιν, ή τούτου χαχία άνίψ· 
κται * κάν είς τήν τούτου άρχεγονίαν άναποδίατ)-, 
εύρης τδ γένος τδν άρχαίον βίον ζηλώσαντα. Καλ 
θαύμασον, δτι τδν πάντας ύποδεξάμενον αύτδς δπο-
δ-δεξαι. Καλ ώσπερ τήν σελήνην θαυμάζομεν, ίτι 
τάς κράσεις τών στοιχείων μεταπο.εί - χαλ έπλ 
μάλλον τδν ήλιον, δτι τού φωτδς αυτή μεταδίδων ι * 
καλ τούτου έπλ μάλιστα τδ στερέωμα, δτι περιάγει 
τούτον στρεφόμενον ' καλ έπλ πάσι τήν έξωτάτω 
περιοχήν, δτι σύμπαντα είς έαυτήν σπαργανοί · ού
τω δή καλ σέ έκθειάσομεν, τδν μέγαν τουτονλ Κρόν^ν 
εί; έαυτον συνελίσσοντα· "Εστι δέ ού χατ* έχείνον 



1325 EUSTATHIITHESSALONICENSIS EPISTOL/B 1326 
δριμύς, ούδέ^ τήν χράσιν^ ψυχρός. Άλλά πρδς τά Α Ιβράν σου ψυχήν. Μή γάρ ούτως έκσναίην φρενών, 

μή νουν, μή νυχτερινά φώτα σχηματιζόμενος, έναλλάττει τήν 
φύσιν, καλ γλυχύς, εΓπερ τις άλλος, εστίν · ούχ απει
λούμενος τισιν, ού φιλίας διαταράττων θεσμούς, ούχ 
άλλο τι τών άτοπωτέρων ποιών. Τρόπον μεν ούν τινα 
ήλλοτρίωταί σοι μι σού ντ ι τής αμπέλου τδ γέννημα 
ό αύτδς, πρώτος δή ών Οίνεύς. Εί δέ σοι τήν φύσιν 
μεταποιήσει, χαί σοι τήν δίχην οίκείαν εδμούσως 
συγκερασάμενος προσενέγκοι. τοΰτο δή δώρον τύ
χη.-, καλ κρεΓττον ευχής. Σύ δε μή απαξίωσης τήν 
κύλικα · ήν δε βούλη, τδν βομδυλιόν. ΟΤς γάρ δ άνήρ 
έντέθραπτα», τούτοις σε δεξιώσεται. 

m. 
Ό επίσκοπος οδτος έχει μέν χαλ σεμνότητα άρ-

μηδέ τι ζηλώσαιμι τών δντως χαλών 
τδ δν, μή σοφίαν, μή τδ έν, μή θεόν. Έγώ δέ ούδ* 
άλλως ποτέ τήν θηροφονείαν τεθαύμακα. ΙΙρώτον 
μέν γάρ τυραννίδι τδ πράγμα έοιχε, καλ ψυχής 
έστι ζώου άφαίρεσις, καλ πόλεμο; άντικρυς, καλ 
φύσεων ήμερων ακήρυκτος δλεθρος. "Επειτα ούδ* άλ
λως ήδύ τδ χρήμα · ύπδ ψυχρψ αέρι, καλ έπλ τέλ
ματος καλ πηλού έκ ποδδς δίωξις, κραυγή τε συμ-
μιγής καλ φωνή άσημος. Όρ$ς έκ θατέρου τδν λό
γον νενικηκότα ; Τδ δέ γε ήμέτερον καλ φιλόσοφον, 
κρείττονος μετουσία, καλ σχολή φίλη θεψ, καλ νους 
μετέωρος, καλ ψυχής ύψωσις, καλ δπόσα τών καλών 
άββητά τε καλ κρύφια. Άλλ' ουδέ βαρύς δ ζυγδ:, 

χιερεί πρέπουσαν, έχει δέ χαλ ήθος πολιτιχδν καλ άλλά καλ έλαφρδς πάνυ κατά τήν τοΰ Κυρίου φω-
γλυκύ · ούκ έπιτετηδευμένον, ουδέ εύτράπελον, άλλά νήν. Ήλευθερώμεθα γάρ καλ πληθούσης αγοράς, 
φυσικδν καλ έμφυτον. Εί μέν ουν τδ σεμνδν τιμ$ς 
καλ άσπάζ'β, εύρήσεις τούτο παρά τψ άνδρί. Εί δέ 
τδ ίλαρδν καλ εύχαρι, πλουΐεί χαλ ταύτα δ άνθρωπος. 
Εί δέ τδ έξ άμφοίν συγχρατον, συνήρμοσται έξ αμ
φοτέρων. *Ή τοίυυν έχ τών απλών, ή έχ τής χράσεως 
τίμησον. Ή ταύτα μέν άφες, δι1 έμέ δέ σαυτψ τού
τον οΙχείωσον. Καλ δπως μέν έχει ούτος, έστω δή 
ούτως · διά δέ τήν έμήν γραφήν χαλ άξίωσιν τής 
κρείττονος παρά σολ εύμοιρησάτω χαλ μερίδος καλ 
ύπολήψεως. 

Ε'. 
Τφ συγχέΑΑφ καϊ χρωτοτοταρίφ τοΰ δρόμου, 
Φίλτατε αδελφέ, τά μέν σά τοιαύτα καλ ούτως 

έχοντα. Τίνα ταύτα; Έλαφηδολίαι · θηροφονείαι · Q 
επεμβάσεις* έπεξελάσεις· χατάλαβεΤντά μετέωρα* 
δησαι τήν θηρατιχήν φάλαγγα · τδν μηρδν πλήξαι 
τή μάστιγι, χαλ έπεγείραι τδν πτώχα, έπιθωΟξαντά 
τι θηρατιχδν χαλ γενναίον * τδ μείζον, άπολαύσαι 
τών θηραμάτων, έπλ στιβάδος αυτοσχεδίου αναπαύα
με νον. Τά δέ ημέτερα τούτοις πάσιν άντίββοπα (χαλ 
έτι βαρύς ό κανών) * μή θίξαι, μή γρΰξαι. μή ές 
θέατρον περικύψαι · μή ίδείν χυνηγέσιον * μή περι-
τυχείν άχοντίζοοσι * μή περιγενέσθαι τοξεύουσιν, 
άλλ' οίκοι χαθήσΟαι * μάλλον δέ μηδέ οίκοι * μηδέ 
χαθήσθαι, άλλ* έπ' άλλοτρίας έστάναι * ή μηδέ τού
το, άλλά κύπτειν άελ καλ άποτυλούν τδ γόνυ, χαλ 
ά.-ολιθούν τδν δάχτυλον· Σύ δέ ούτε τών σών ήμίν με
ταδίδε, ούτε τών ημετέρων μεταλαμβάνεις. Αδικείς 

χαι δήμου κυμαίνοντος, καλ τών έν μέσω ταραχών, 
χαλ δπόσα έν τοίς βασιλείοις δεινά. Ό δέ γε δεσμδς 
ελευθερία δεσμού * απολύει γοΰν άπδ τοΰ σώματος 
τήν ψυχήν. Τί δέ ήμίν καλ τδ μαραινόμενον άνθος, 
χαλ τδ διαββέον ύδωρ, καλ δ πίπτων καρπός ; Μόνον 
γάρ άγαθδν τδ έστώς, οί δεί έφίεσθαι μόνου τ·)ν φι,· 
λοσοφοΰντα νούν. Σέ μέν ούν τερπέτω δρνις άλισχο 
μένη μετέωρος · έμέ δέ θέλξει νους ύψηλδς, ύποπί-
πτων είς νόησιν. Εί δέ βούλει, μεταδώμεν άλλήλοις 
αλλήλων. Καλ σύ μέν ημάς τοίς άπδ τής θήρας δε
ξιού άγαθοίς* έγώ δέ σε τοίς έμοίς άντιδεξιώσομαι 
γράμμασιν. 

SA\ 
Τφ κριτή ΌφικΙον* 

Τψ χοΓροσφάκτη έκείνψ Μιχαήλ, περίβλεπτε Κύ
ριε μου, υίός έστι[ν] ενταύθα κοσμιώτατος μέν καλ 
λογιώτατος, ούπω δέ βίου δραξάμενος εύκλεούς · δθεν 
τήν τύχην ίδών άντικειμένην αύτψ, συνέστειλέ τε 
τδν εαυτού βίον, καί ζή γλίσχρως καλ ένδεώς άπ*> 
βραχυτάτης είσόδου τού έν τοίς Πυθίοις αύτοΰ κτή
ματος. Άλλ' ή γε συμπαρομαρτούσα τούτψ πονηρά 
τύχη καλ κατά πόλεις καλ κατ' αγρούς ένοχλείν είω-
θεν * δθεν έπανέστησε τοίς τδ προάστειον αυτού δι-
Ο'.κούσιν άνδρα βιαιότατον, γειτονούντα αύτψ * αγρό-
την μέν καλ τών ανωνύμων, τήν βίαν δέ καλ τάς χεί
ρας κατ'ούδέν τοΰ'Ήρακλέος δεύτερον. Οϊτος τδν 
μέν ύβρισε τών οίκετών αυτού * τδν δέ έ μαστίγωσε -
χατά δε τού άνατεΟραμμένου αύτδν πρεσβυτάτου 

οδν'τδ φίλτρον, χαλ συγχείς δρια φιλίας κοινά. Πρδς D άνδρδς ουδεμιάς ύβρεως έφείσατο ή πληγής. Ό μέν 
βεού, έραμαι κυσλ θωΟξαι (τοΰτο δή τής τραγωδίας 
τδ έπος) * έραμαι μέν, άλλά μοι δ έρως άτέλεστος. 
Τίς δ καινδς ήμίν νομοθέτης ; Τίς δ βαρύς ζυγδς, 
καλ δεσμδς, χαλ ή εργώδης αύτη ζωή, χαλ ή τών 
έπιταγμάτων ανάγκη ; Γλυκύς ό τής δπώρας καρ
πός · άλλά μή λάδης. Έδύ τδ τής πηγής πόμα · 
σύ δέ μή πίης. Εύανθής δ λειμών, άλλά μή προσέλ-
Οης. Τδ θέατρον ηδεία διατριβή * άλλά μή δώσεις 
πρδς τούτο οφθαλμό ν. Ή θήρα χρήμα έπιτερπές * 
άλλά μή ίδης έκθορόντα λαγών, μηδέ κύνα διώκοντα, 
μηδ' άλλο τι τών καταθελγόντων ψυχήν. Δέδοικα, 
μή καλ τήν γήν ημάς άφαιρήσωσιν οί νομοθετούν
τες, μή καλ τής αναπνοής τού αέρος άπείρξωσι. Τί 
ποτ' ούν ; Άληθιύω ούτως έπιστέλλων : Ού νή τήν 

ούν, ώς φασιν, έπλ ταίς άφορήτοις αίκίαις τάς τε
λευταίας άφίησιν άναπνοάς * οδτος δέ λίαν τού πρεσ-
βύτου κηδόμενος κατέφυγεν έπ' έμέ, άξιων ά'ξιώ^αΓ 
σε δίκας λαβείν περλ τού ύβρικότος, περλ ών πί-
πονθε. Τούτο ούν αύτδ άξιώ. Σύ δέ καλ φίλος καλ δι" 
καστής ών, ώς μέν δικαστής τούς νόμους τοϊς άθιχη-
θείσι περισώσοις · ώς δέ φίλος ούκ είς αναβολή ν 
θήσεις τδ πράγμα, άλλά ταχεϊαν ένέγκης άπόφασιν. 

ΕΒ\ 
Άξιώ, λογιώτατε, μήτε Ιμέ προσδέξασθαι περλ 

τών τούς παρόντας άδικούντων, ώστε αδίκων τυχείν, 
μήτε έτερους περικινούντάς σε, ώστε μή τών δι
καίων τούτους τεύξεσθαι. *0ρ?ς, οία ή άςίωσις, με
τρία τε καλ φιλόσοφος, καλ σολ μάλιστα συμβαίνου-
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σα. καλ το πλέον διχαστική, κα\ ές τδ τοΰ Ταδα- Α "Εφησε γΑρ, δτι βοολόμενον Ανεγείραι χαταλυθείσα* 
μάνθυος ήθος τήν σήν ψυχήν έπανάγουσα; Άλλά τήν οίχίαν αύτοΰ έγγειτδνων τις οίκων ούκ έ? 
σύ γε τοΰτο ποιών, ούχ ζΤ; άν δόξης τών έξ Αλκμή
νης παίδων τψ Ait, άλλά Θείος άνήρ καλ άγχίσπορος 
δντως τού μδνου θιου. 

2 Γ . 

Τφπατριάργχ τφ Αδίχούδη. 
ΆνεμνήσΟην ίδών τδν ίχΟυν, θεοτίμητε δέσποτα· 

άνεμνήαθην — τίνος ; Τοΰ πάλαι μέν ένστερνισα-
μένου με, νύν δε (ούκ οιδ* δπως εί πω) άπωσαμένου 
με. ΆνεμνήσΟην άπδ της αισθητής ταύτης τροφής 
κα\ καταγλυκαινούσης τήν φάρυγγα, τής ψυχοτρδφου 
καλ νοητής, τής τών σών λύγων αμβροσίας, φημί. 
ΆνεμνήσΟην μέν, άλλά μδλΐί, ώσπερ έπιλαθόμενος 
•καλ τής εικόνος καλ τοΰ παραδείγματος. Τοΰτο εκεί
νο τδ περισπούδαστον · δ έπιπόθητος δντως οϊτος 
Ιχθύς · δ ποταμοίς έμφιλοχωρών χαλ Οαλάσσαις, κ Λ 
αμφότερους τούς κλήρους κληρωσάμενος οίκητήρια· 
δ καλ έκ μέρους καλδς καλ δλος περικαλλής · δ πρδς 
τούς λοιπούς τών Ιχθύων ομώνυμος, υπερκείμενος δέ 
δμοίως καλ πτηνών καλ πλωτών. ΕΙ ίϊ δ ίχθύς τοι
ούτος, δ ποίο ς δ πεπομφώς, ε Ε τδ αίσθητδν ύπερ
φυές * τδ νοητδν κάλλος σύ, πρδς δν ή άνάμνησις, 
τίνι παρεικαοθήση; Ούτος μέν γάρ έπιχωριάζει 
τοίς ύδασι, καλ μίρος τοΰ παντδς άπείληφζν έν 
βιαίτη. Σύ δέ δεσπόζεις τής κτίσεως, μή αυγχυθελς 
τήν κατ' είκόνα μορφήν, άλλ' άταπείνωτον τετηρη-
κώς τδ αξίωμα * μάλλον δέ δ νοητδς σύ τυγχάνεις 
παράδεισος. Άλλά πώς δή αποδύρωμαι ; πώς δέ τήν 
έμήν τύχην άπολοφύρωμαι; "Ενδον γάρ πάλαι τυγ-
χάνων τής σής ώραιότητος, νύν άπελήλαμαι. Πά
λιν ούν δφις, καλ πάλιν πλάσματα' καλ πολύς δ ίδς, 
καλ ή κατήγορος γλώσσα σφοδρά, ού τά στήθη παί-
ουσα, βάλλουσα δέ τλ μετάφρενα. Αιαταύτα άπώ-
σμαι, καλ καταδεδίκασμαι ερήμην κατακρινόμενος. 
Άλλά ταύτα μέν πάλαι τε άπωδυρόμην, καλ μετα-
ταύτα κλαύσομαι. Τά δέ νΰν αίθρια, πανήγυρις, 
παιάνες, λαμπρότητες, χαλ τών άπευχτών αθρόων 
μετάμειψις. Εί χοινυν ίδών τδν ίχθύν, ούτως οξέως 
μετήνεγχα πρός σε τήν ψυχήν, χαλ Ακάθεκτος είμι 
τήν ορμην * ει απογευσομαι · εί γλυχανθήσομαι * 
ενθουσιάσω πάντως ευθύς, χαλ πετασθήσομαι χαλ 
καταπαύσω πρός σε. Ουδέν μοι τδ τοΰ φθόνου μεσό· 
τοίχο ν * σαΟρδν τής βασκανίας τδ διατείχισμα. Εί 

οδ 
χωλύων αύτδν έπιχειρούντα μετασχηματίσαι τδ πε-
πτωκδς, άλλ' δλως τδ χαταλελυμένον χτίσαι παρεμ-
κοδίζων. 'Εγώ μεν ούν άκουσας ευθύς Ιγέΐασαι 
άλλο τι είναι νομίσαςτδ χωλυδμενον. Ό δέ μέχρι 
«αντδς ένέστη μοι, τοΰτο αύτδ είναι, όπερ έξ αρ
χής είρηκε. Τούτο δέ Αλλο έστλν, ή χαινή τυρτννίς ; 
Άλλ' επειδή πένης έστλν δ τυράννων, έπλ μίν τυ-
ραννικοίς έγκλημα σι ν ούχ αίτιαθήσεται · ώς δέ γε 
αυθάδης χαλ βίαιος, ή μάλλον πάντη ταχύς χαλ ανό
ητος, τοίς προσήκουσιν έπιτιμίοις σωφρονισθήσεται. 
ΕΙ δ* άλλως έχει τδ πράγμα, άφελς τούς κήρυκας, 
αίτιώ τδν Αγαμέμνονα. 

! SE'. 
Ό παρών οδτος ημέτερος έστι φίλος · υπέρ ού 

Αξιώσαντος -ημάς. άξιούμεν τήν σήν ένδοξότητα 
«υνεργίαν δούναι αύτψ, ώστε άπαιτησαι, & χα«έλι-
πε, λοιπαδάρια. Εί μέν γάρ άπαξάπαιτήσας, δευτέ
ρας αύθις πειράται απαιτήσεως, ώς ματαίαν τήν 
άξίωσιν λόγισαι · εί δέ οί απαιτούμενοι έκακούργη-
σαν περλ τήν τών δημοσίων λειτουργημάτων άπόδο-
αιν, «άν δίχαιον, διά τήν έκζίνων χαχουργίαν τε χαλ 
Απείθεια ν τούτον ύποστήναι ζημίαν, ών οδχ έκέρ-
δησε. Αιαταύτα γενέσθω αύτφ ή ευγένεια σου είς με-
γάλην βοήθειαν, χαλ τδ διχαστικδν αξίωμα έπλ τα-
αύτη χαράκτηριον υποθέσει. Δικαστού δέ ουδέν ού
τως, ώς τδ βοηθείν τοίς αδιχουμένοις, χαλ τοίς άδι
κο νσιν έπεξιέναη 

"Ο νοτάριος ούτος * μάλλον δέ — τί φημι γοτά-
piort δν δή κάλλιον πτωχδν δνομάσαι Φρχχήσιον; 
Ούτος ούν δ πτωχδς Θρακήσιος, αποστελλόμενος 
παρ* έμού είς τδ ύπό σε θέμα, έφ* φ τινα προσή
κουσα ν έμολ δουλείαν άνδσαι, ήξίωσέ με, μετά τδ 
ταύτην έχπληρώσαι, δπδτήν σήν γενέσθαι Αντίληψιν, 
χαλ βραχείας τινδς ωφελείας τυχείν. Σχόπησον ουν, 
οίος έγώ αδς φίλος · δτι βέβαιος· δτι αληθής* **λ τδ, 
περλ οδ ή άξίωσις, οποίον, δτι εύπετές χαλ χαταπροα-
χθήναι βφδιον. Καλ άντε£ετάσας τούτο πρδς τήν φιλίαν 
ημών, άνενδοιάστως χκτάπραξον. fO γάρ νοτάριος 
οδτος ούτε Γππον κεχτημένος πολλήν, ούτε μεγάλων 
έπιθυμών χερδών, ελάχιστον τι μέρος φανείται τφ 
θέματι. Εί δέ σύ διά τήν ήμετέραν φιλίαν ευμενώς 

δέ χαλ χαρτερά τά έρύματα, άλλά ψυχικαίς προθυ- ρ αύτδν ίδοις, ούθέ τδ ελάχιστον τούτο φανείται· 
μίαις χαλ νοεροίς δρόμοις υποχωρεί πάντα χαλ ύπο-
στέλλεται. Ούτως έγώ σου άπλήστως έχομαι τής 
ψυχής * άλλ' δ δράκων τήν πτέρναν τηρεί, χαλ 
άνείργει τήν πρόοδον. *Αλλ* έπιβήσομαί ποτε, χαλ 
καταπατήσω τδν θήρα, χάν λέων έστλν ώρυόμενος * 
κάν άρχτος άπορου μένη · χάν βασιλίσχος, κάν άλλο 
τι τών δεινότερων καλ αποβλήτων. Τί μοι Λάθρα 
προσυλακτούσιν οί κύνες; Τί με χρύβδην οί θήρες 
διασπαράττουσι ; Σός είμι * χαλ άποββηγνύμενος 
μερλς τής σής προνοίας, χαλ διασχιζόμενος Απαξ τού
τοις Αντιβρυχήσομαι. Καλ τότε γνώση, οία μέν λεόν
των δρμήματα, οία δέ πιθήκων μιμήματα. 

ΞΔ'. 
Καινόν τί μοι πράγμα προιήγγειλεν ό παρών. 

SZ'., 
Επέτεινε μοι τήν πρδς αε φιλίαν δ άνθρωπος, 

περλ οδ σε ήξίωσα, δηλώσσς έν γραφαίς αύτου. δσων 
καλ οίων δι' έμέ τούτον ήξίωσας αγαθών, χαλ ώς 
περιεφύλαξας, χαλ περιέσωσας άπδ των επηρέαζε ιν 
αύτφ βουλο^ένων * υπέρ ών χαλ ευχαριστώ, χαλ χά
ριτος σοι ομολογώ, χαλ πρδς άντιδόσεις τής τοιαύ
της διαθέσεως εΰτρεπίζομαι. Μάλλον δέ ούχ υπέρ 
τούτων, άλλά χαλ υπέρ έτερων πολλών χρεώστης σοι 
καθέστηκα, χαλ πρδς τήν άπόδοσιν τού χρέους ούχ 
αναβάλλομαι. ΙΙρόσθες ούν έν τή πρδς τδν άνθρωπον 
διαθέσει σου, καλ μάλλον έπαύξησον τήν είς αυτόν 
σου εύνοιαν * καλ θερμότερα άντιλαβού τών χατ 
αύτδν πραγμάτων. Καλ ούτω ποίησον · ίνα μή μόνο 
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επιδημοΰντός σου αυτόθι, άλλα χαλ άποδημήσαντοςΆ άκούοντα μή άκούειν» Ούτω γάρ Ανμόνως καλ τήν 
εύ Ιχη τά κατ* αυτόν. 

£ΙΓ. 
Τφ μαγίστρφ χαϊ κριτή θρφχηςκαϊ Μακεδονίας 

ΠόΟφ% τφ ΥΙφ τής ΑρονγγαρΙας· 
Λαμπρότατε Κύριε μου καλ ήγαπημένε ανεψιέ.* 

Χ;ίρα κατά της άχειροποιήτου, καλ δουλείαν κατά 
της έλευθερωσάσης ημάς. καλ έπήρειαν πατά της 
άπαλλαξάσης τήν φύσιν. "Οχλήσεως μή συ γε *μηδε 
ούτως έχοιο φιλοσοφίας, μηδέ άπόναιο τών σών Ιδεών. 
Εί μέν ούν ψευδής ή προσαγγελία, έχου τών νσυνή-; 
θων ηθών · εί δ' αληθής, έφ1 έτερον μετάβηθι λογι
σμδν, καλ φείσαι τών θείων, καλ μή χίνει τά.ακίνη
τα. ΕΙ δέ σοι μή τις ένεστι τών θειοτέρων φειδώ, 
άλλά τών άνθρωπικωτέρων έπιστράφηθι χρυσοβουλ-

κατά τών δικαστών μίμψιν έκφύγης, καλ τοίς φορο* 
λογούσι μέτριος φανήση.καλ επιεικής. 

ΟΑ'. 
Ευχαριστώ σοι, κοριέ μου, έφ' οίς αξιώσας είσ— 

ήκουσμαι. Αξίωσα δέ προ)ην περ\ τοΰ έμού συγγε
νούς, ίν* ώς έμού άντέχη τούτου καλ τά δυνατά συν· 
εργοίης. Κάγώ μέν ώς φήθην έν· μέρει τυχεέν, ών 
ήξίωσα· δ δέ ού τούτο με δοξάζει* πεποίηχεν * άλλ' 
δτι τδ βραχύτατόν- μοι εκείνα γραμμάτιον ήρκεσεν 
αύτφ είς δλην τήν είσπραξιν. Τοιούτον έστι ψυχή 
βαθεία καλ πίων · βραχύτατόν μέν σπέρμα δεχόμενη, 
τδν δέ καρπδν αποδίδουσα μυριοπλασίως. Άλλά 
πρφην μέν ήξίασα· νύν δέ, ώςδρ#ς, ευχαριστώ, οίς 
έτυχον μείζων δε ή ευχαριστία τής άξιώσεω:.Άντι-

λίων, έτερων δικαιωμάτων, συνηθείας χρονίου, τής Β μέτρησον ούν καλ συ τή ευχαριστία πλείονα τήν άν-
τών πρδ σού δικαστών αίδούς περλ τήν μονήν. -Εί 
δέ μή καλ τούτων σοι μέλει, άλλ' ημών γε ένεκα 
τών φίλων καλ διδασκάλων ένδειξίν τινα Αγαθότητος 
περλ τήν κτήσιν έπίδειξον τής μονής. Ούκ άκαρδης 
σοι ή χάρις ούτε παρ* ημών, ούτε παρά τής θεομή
τορος. 

Οί τοΰ χωρίου Μαμότζης οίκήτορες άδικούσι τδ 
μέρος τών μοναχών τής κατά τήν άχειροποίητον 
μονήν. Προάστειον γάρ τφ μοναστηρίφ προσήκον 
τψ τοιούτψ χωρίψ παράχειται · Στρόβηλος τφ χτή-
ματι δνομα. Έν τούτφ μύλοι τρείς δι' δλου τοΰ 
χρόνου ενεργούντες έστάσι, τού χινούντος αυτούς 
ύδατος διά πλήθος άρχούντος έπι β βοή ς. Οί δέ τδ £ 
δηλωθέν χωρίον οί χούντες, ένδς εύποροΰντες μύλου, 
χαλ τούτου χειμερίου, έτόλμησαν τδ τούς τρείς μύ
λους κινούν ύδωρ μετοχετεΰσαι, χαλ πρδς τδ[ν} 
ίδιον μεταγαγείν μύλωνα, προφάσεις άναπλασάμε-
νοι χαλ αίτίας κενάς. Ά ξ ιού μεν ούν σε, ίνα καλ δι* 
ημάς, καλ δι' αύτδ τδ δίκαιον, καλ διά τήν πρδς τήν 
θεοτόκον πίστιν σου χαλ εύλάβειαν μή μόνον τδ 
τοιούτον βεΰμα ές τήν προτέραν μεταβίβασης δδδν» 
άλλά καλ τούς άνελείν τολμήσαντας χωρλς ευλογο
φανούς αίτίας καλ δικαστικής αποφάσεως, καλ 
έτέραν δδδν ύπανοίξαι τφ βέοντι Οδατι, τ ι μωρή σης 
κατά τδ είκδς τιμωρίαν τήν πρέπουσαν ίνα μήτε 
αύτολ, μήθ* έτεροι τοιαύτα τολμφεν, τψ κατ' αυ
τούς σωφ,οονισθέντε; περιδείγματι. 

Ο'. 
Περλ τού παρόντος άνθρωπου καλ έξιόντα σε της 

πόλεως ήξιώσαμεν, χαλ νΰν αύθις άξιούμεν, άντι-
λαμβάνεσθαι αύτοΰ έν ταίς είσπράξεσι, καλ ευμενώς 
βλέπειν, χαλ ώς οίχείου άντέχεοθαι. Άχουσαντες δέ 
μικρφ πρόσθεν, ώς χαλεπώς πρδς αύτδν διετέθης, 
ούκ ήνιάθημεν, άλλ' φήθημεν, ώς έχόλασας, πρδς 
βραχύ άδιχούντα εύρων. Άλλά νύν μεταβλήθητι πρδς 
τδ ήμερώτερον, χαλ μή πάντα φαί νου τούτφ πικρός. 
Αποβλέπων γάρ ούτος πρδς τάς εξόδους. Ας χατεβά-
λετο, ού δύναται διά πάντων τφ δικαίφ στοιχείν * 
έπελ ούδ' άν έξισωθείη ταίς άπδ τού δικαίου είσπρά
ξεσι πρδς τήν τών συνηθειών ποσότητα. Άλλά σύ 
μή πρδς τούτο βλέπων συγχωρεί άδικείν, άλλά τά 
πολλά -αράβλεπε, ώ?τε σε όρώντα μή ό, δ ' , καλ 

τίδοσιν, καλ γενοΰ μα)λον τού πράκτορος επιμε
λέστερος συνεργός · ίν' ο&τος μέν ήμίν γράφη, Α 
τυγχάνει ευεργετούμενος* ημείς δέ ύπόθεσιν ταύτα, 
πλείονος ευχαριστίας ποιήσωμεν. 

013'. 
Παράδειγμα σοι έστω τής πρδς έμέ σου φιλίας-

χαλ διαθέσεως δ σδς μέν άπδ φύσεως άδελφδς, έμδς 
δέ άπδ πνεύματος, έν τε άλλοις, κάν τφ παρόντι νο-
ταρίφ καλ δμωνύμφ τοΰ σού θέματος. Αύτόθεν γάρ 
ώρ μη μένος, τήν τής ύπδ ύπδ σέ επαρχίας προσηγο-
ρείαν έκτήσατο. Περλ γάρ τούτου ήξίωσα πρδς εκεί
νον έν γράμμασιν · δ δέ ασμένως προσηκάμενος τήν 
άξίωσιν, τά τε άλλα εύ τούτον πεποίηκε, χαλ μετά 
τών γνησιωτάτων αύτοΰ ανθρώπων ήρίθμησεν* 
'Εφείλκετο δέ τούτον καλ είς δ μετετέθη θέμα * δδέ-
γε σφόδρα φιλόπατρις ών, αυτόθι καταμένειν ή θέλη-
σεν. Εί μέν ούν βούλει πρδς παράδειγμα βλέπειν, 
τδν άθελφδν ίδών, τά δμοια περλ τδν άνθρωπον 
ποίησον. Εί δέ σαυτδν έχεις παράδειγμα τής πρδ* 
ημάς φιλίας σου, ταίς προλαβούσαις χάρισιν δμοίαν 
τήν περλ τοΰ νοταρίου προσάρμοσον. Καλ δεξάμενος 
τούτον εύνσΐκώς, τά τε άλλα προστάτης αυτού γενοΰ, 
χαλ τής προσηκούσης αύτφ οίκίας άντιποιου. Άλλά 
τί περλ πολλών αίτούμαι; Εί γάρ συναρίθμιον μόνον 
τοίς ύπδ σέ ποιήσεις, αυτόματα τάλλα τφ πρώτφ 
τούτφ εύεργετήματι έψεται. 

ΟΓ'. 
Ού μικράν παρηγορίαν τής σής στερήσεως τά σά 

f> γράμματα έχομεν · δοκούμεν γάρ δι' αυτών όμιλείν, 
έμψυχο ν συνουσία*/ τάς άψυχους σου προσφωνήσεις 
οίόμενοι. Παροτρύνεις δέ ημάς έν τοίς γράμμασί 
σου, εύφημους φωνάς υπέρ σού συνεισάγειν είς τδ 
τού μεγάλου [βασιλέως] συνέδριο ν. Αυθόρμητοι γάρ 
έσμεν είς τούς περλ σού επαίνους. Μάρτυς ό [κύ
ριος], χαλ ού δεόμεθα γλώσσης διεγειρυύσης ημάς. 
Καλ δτι μέν ουδέν έτι σοι παρ' ημών επωφελές 
προσεγένετο, ούχ άγνοοΰμεν ίσθι δε, ώς άπαντα σοι 
πεπροοιμίασται, καλ οίον τά επεισόδια τής ωφελείας 
έγένετο. Σύν έπαίνφ γάρ ό βασιλεύς τοΰ σού μνημο
νεύει ονόματος, καλ χρηστότερον πρδς τάς επελθού
σας σοι συμφοράς διατίθεται, καλ οίον έιοΛμός έστι[ν) 
άντεπενεγκείν τοίς χείροσι τά βελτίοντ. Αήλωσον δέ 
ήμίν, ό πότερα βούλει · βίσεληλυQέvα^ is είς.τήν βα-

ι 
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οιλίδα, χαλ τής ένταΰθα προνοίας τυχείν ή είςχρείτ- Α δυναστεύει 6 ήλιος* t l δέ ποτε τα μεσημβρινά χατα-
τον θέμα; 

Τά χρός ΌΑνμΧΟΥ. 
Ουδέν τών δντων υπέρ τδν "Ολυμπον. Κα\ Γνα τά 

τελευταία του λόγου πρώτα ποιήσω μα ι * πεποίχιλτα» 
μέν ούρανδς άστράσιν, Αλλ* Αψυχα ταύτα σώματα, 
χαλ μένοντα έφ' ή ς έγένοντο φύσεως· Ό δέ λογιχαίς 
νατακεκόσμηται φύσεσι, προχοπτούσαις Αελ, καλ είς 
θεδν* άναβαινούσαις διά τής τών Αρετών κλίμακος. 
Χωρίον τρυφηλδν ή 'Εδέμ, καλ έν καλψ της συμπά
σης χε(μενον γής * άλλ' ούπω ανθρώπους Θεφ καθ-
βμοιωθέντας έκληρώσατο. Ύπερφυής δ παράδεισος · 
άλλά δυοΓν ποτε οίκητόρων ηύμοίρησεν. Ούτοι δέ άμα 
τα τών έχείνου καρπών έγεύσαντο, χαλ τής πανευ-
δαίμονός εκείνης τρυφής άπηλάθησαν. Τδ δέ γε 

φλέγει, άλλ* αΓ γε τών πηγών αύρα ι άντλ πάσης άρ-
κοΰσιν αναψυχής. Χείρωνος δέ ή μέν άλλη ξύ μπάσα 
γή μετεσχηματίσθαι δοκεί, καλ τδ έαρινδν χάλλος 
άποκεκάρθαι * σού δέ ουδέποτε ή καλλίστη τών ωρών 
ύπερλέλησται. Χλοάζεις γάρ άπανταχδσε, ώαπερ αί 
οδτω τών λίθων έχ φύσεως έχουσαι. 'Εχκέχυνται 
γούν σε πάντοθεν καλ μυββίναι καλ σμίλαξ χαλ κιτ-
τοί · ή τε δάφνη σε στέφανοι, καλ ή πίτυς χατα-
χλοάζει * ουδέ δρύς έπλ σολ γηράσκει, ουδέ φυλλοβο
λεί ή συχή, άλλ'έπ' άθανάτφσοι χαλάγήρφ αθάνατα 
χαλ ταύτα φύεται. Άλλά πδθεν σοι ούτως ήρμένφ 
της γής αί Αφανείς τών υδάτων πηγαί; Ή πάντως 
έπλ τών Αθανάτων εκείνων πηγών έφυ τδ βίζωμα, Ας 
Χριστδς δίδωσι τοίς διψώσιν * δθεν οί τών ναμάτων 

θείον τούτο καλ πάμφορον δρος ανάγει μέν άνθρώ- Β σου έμφοροΰμενοι, εί χαλ μή αθάνατοι πάντη, άλλά 
πους βεφ, κατάγει δέ άνθρώποις βεδν. Καλ κοινόν γ · χαθεστάσι μαχροβιώτατοι. 
έστιν οίχητήριον τών τε ύπερφυών τάξεων, καλ τών 
τεταγμένων φύσεων. Ό τε καρπδς αύτψ ξύμπας 
τών αρετών ούκ εδώδιμος μόνον, άλλά καλ τρόφιμος, 
χαλ πιαίνων τίν νούν τψ τε γλυκεί καλ ζωηφόρφ 
τού πνεύματος. Ού τά κρείττω δέ, άλλά κσλ τά πρδς 
αΓσθησιντούτω, πάιης άλλης ήδίω τέρψεως τε καλ 
χάριτος* υδάτων πηγαλ χαθαραί- πόαι μαλακαί * εύ-
θαλείς δένδρων τροφαί* Ορνίθων ψδαί * εύπνους άήρ* 
ηλίου βολαλ διαυγείς * ωρών συμμετρία* πνεύμα μή 
λυπούν. Πάντων μέν έστιν ορών υπερκείμενος, βά
σιμος δι μάλλον ή τών πεδίων τά ύπτια. Τό τε μετ-
έωρον ούχ οίον άπότομον, καλ ή κάθοδος ήρεμα έπι-

Βασίλειά σοι, Όλυμπε, χαλ τά δρεια * χαλ δτι, χάν 
τις έχείθεν ήχων τήν έπλ σολ δυσχεράνη διαγωγήν, 
άλλ* εί βούλοιτο περιδραμείν σοι τάς αφανείς οική
σεις, δπόσα τέ σοι χατά πετρών ώρυχται, ή αυτομά
τως χεχοίλανται, εύρήσει, δπη τρυφήσειεν. Εί μεν 
γάρ ύπέλθοι δένδρου σκιάν, αύτίκα τούτον έπιξενώσον-
ται κάτωθεν μέν γης εύναλ μαλαχαί * υπέρ δε κεφα
λήν τήν όπώραν χοσμούσιν αί Χάριτες. Τδ δέ γε 
άναβλύζον ή παραββέον ύδάτιον άντλ πάσης ευφρο
σύνης γενήσεται * χάν δε ή ση άναβήναι κλίμακα, χαλ 
ύπδ ατέγην τρυφώσαν γενέσθαι, έπιλήσεται ταχύ 
μάλα τών έν τοίς άστράσι λαμπροτήτων. Παντοδαπή 

χλινής. Είπω τδ ξύμπαν ουδέν αύτφ τών πάντων g γάρ ή λίθος χάνταύθα χαλ ποικίλη τοίς χρώμασιν 
πρδς σύγχρισιν αύταρκες. 

"Ολυμπε, θείον δέος, αυτής τε τής Σιών χαλ τού 
Άερμών ύπερχείμενον, χαλ πηγά: άββήτους τήν 
ήδονήν τής νοητής Ιερουσαλήμ χατακέον * τί ποτέ 
αοι προσφθέγξομαι; Τίνα δέ σοι άναθήσομαι χα
ριστή ρια ; Άπδ ποίων δέ σε τών οίκείων μερών 
Αναδήσομαι; 'ύς παντοδαπδς εί, ού τάς θειοτέρας 
μόνον Χάριτας, άλλά χαλ τάς άνθρωπικάς καλ θελ-
γούσας τήν αίσθήσιν. Καί σε χράμα πεποίηται δ 
βεδς τής διπλής αρετής, δση περλ τδν ούρανδν χαλ 
δση περλ τήν γήν. Οίον μέν γάρ σοι τού Δαυίδ τδ 
ψαλτήριον δέχα φθόγγοις έντεταμένον, χαλ τας ισ
αρίθμους αίσθήσεις τής τε ψυχής καλ τού σώματος 
Αντλ χορδών προβαλλόμενο ν, καλ έχαστον έκάστφ 

αί τε κέδρινοι δροφαλ ού μάλα χείριον άντιπίπτου-
σαι, άλλ' δμαλώς διήρηνται χαλ γεγλύφανται. Καλ ή 
γράφουσα ταύτας χελρ επίσημος ώδε μάλλον, ή έν 
ταίς πόλεσιν. Ατυχήσει δέ ουδέ τών άλλων τινός. 
Άλλά καλ γή, καλ θάλαττα, καλ άήρ — ή μέν βο
σκή ματα, δ δέ δρνις, ή δέ ίχθύας δωροφορήσουαι. 
Κάν θηρ$ν αίροίτο, έτοιμος δ λαγώς* χαλ δ πέρδιξ 
τούτον ύποπτερύξεται * άχοντιεί δέ χαλ χατά κά
πρων · χαλ ή άρκτος ούχ δπερδραμείται αυτού τήν 
βολήν. Έπανάγοντα δέ έκ τής θήρας πνεύμα τε ύπο-
δέξεται εύπνουν, χαλ στιβάς σχέδιος έγγύθι κελαρύ-
ζοντος νάματος. 

ΟΑ'. * 
*Ην δτε ποθεινδς ήν τφ μεγάλφ δεσπότη μου, τφ 

καλ πάντα πρ*ς ά)ληλα ποιών σύμφωνα. Οία δέ ή Ο Καίσαρι* χαί μοι προσείχε τδν νούν χαλ λέγοντι χαλ 
τής άηδόνο; ήχώ. Παντοδαπδν μέν σοι τδ άμφιλαφές 
τών δένδρων καλ σύσκι*ν. Όποιον τε τδ τών αρετών 
ύψίκομον καλ δασύ, πνΞύμα είσάγον μέτριον, καλ τδ 
φλογώδες άποτειχίζον τού καύσωνος, δστι; ουτός 
έστι. Τδ δέ ξύμπαν, ήρισαν έπί σοι ουρανός τε καλ 
γη, τίνος άν μάλλον γίνοιο. Ύπερε^άλετο δέ ουρα
νής, καί σε δικαίως "Ολυμπον έπωνόμακεν ώς δεύ
τερον ούρανδν. 

"Οπη σου τών μερών τρέψω τδν δφθαλμδν, "Ολυμ-
π; , άκήρατοί μοι ευθύς προσβάλλουσιν ήδοναί* 
λειμώνες ενταύθα * έκείσε δένδρων εύθαλείς κόμαι * 
ή αδλαξ βαθεία, έρίβωλος χαλ πίων ή άρουρα* δ 
χαρπδς τεθηλώς. Άλλ' έαρος ταύτα δώρα. Άλλά καλ 
ΐδ Οίρος εύπνουν, καλ ού μάλα σου τών μερών χατα-

συγγράφοντι, χα) τάς έπιστολάς περλ πλείονος έτίθει 
σπουδής, χαλ συγγράμματα έν βιβλίοις αποθησαύ
ριζε · καλ δ τι είποιμι, δ τι ένθυμηθείην, δ τι ψιλώς 
έννοήοαιμι, ήσπάζετό τε καλ περιείχετο. Νύν δέ μοι 
καλ τδ ευτύχημα τούτο μετά τών άλλων άφήρηται. 
Κάμολ μέν ίσως ού παντάπασιν οί λόγοι χατεμαράν-
θησαν. Σύ δέ μοι *ρδ τής παραχμής τήν ίσχύν τής 
αγάπης χατέβαλες, χαλ τούς τε διάλογους ήμίν έσμί-
χρυνας, χαλ άπροσόδευτον άφελς τής πόλεως έξελή-
λυθας · ούτε τήν χείρα έπιβαλών, ούτε πόββωθεν 
έγχραγών. Ούτω μοι είς τουναντίον τά πρότερα 
χαλά συνεββύηχεν · ούτως έγώ μετά τών άλλων λαμ
πρών καλ τδ χεφάλαιον τής λαμπρότητος, τδν Καί
σαρα, άπώλεχα. Καλ ουδέν otoa, εί ποτε αύθις 
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Ιδοιμι, ή δμιλήσ*·μι, ή έτερον πέμψω έπιστολήν, ή Α φροντίδας και άποστραφήση, έγώ δέ έξομαι χαι 

άνθέξομαι κα\ θέλοντος κα\ μή θέλοντος άμοιβαίαν δέξομαι τής πεμφθείσης. Βουλοίμην γάρ, 
εί γε κα\ δυναίμην έπ' έμαυτού ζησαί ποτε, κα\ 
είσω τών περιββαντηρίων γενέσθαι, ή καί αύτου 
•παρά τοίς άδύτοις καταπετάσμασιν. Ε Ι μέν οδν ού-
τως βιψην, κα\ άγαπψην άν καί πάνυ μέν ουν. Ε Ι δ* 
ούν σύ μέν κα\ αύθις ύποκνήσεις μοι τάς έρωτικάς 

και έπι-
στελώ πολλάς και πολλάκις, χα \ έπαινέσομαι χαί 
θαυμάσοιχαί σε χα\ πάλιν, ώσπερ εΐιμθειν, κα\ πα
γίου φρονήματος χα\ τής άκρας συνέσεως, ή τής 
απλούστατης ] 
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Beuignilas, χρηστότης, b 83. 
ttilioeus, 6 72. 
Boni vel mali, aut jusli el injustf: 

Respub. Keges, Priooipes, Magisira-
Ui9, Judices, Cives. Viri , Mulieres, 
Monacbi, Episcopi, Liberi, Filius, 
Filia, Juveoee, Seoes, Domini, Servi, 
Parentes, Amlci, Oivites, Crediiores, 
Muluum accipientes, Localores seu 
mercede conducootes, Virorum so-
cielas. Cor, Conseientia, Mores, M-
raulalio vel Imilatlo, Pudor, Nomeo, 
id esi fama, Meusura?, Poodera. Ho-
rum siogula reperies Ια nominibus 
eubsUulbU. 

Caodidl et gratl, b 57. Contrarium, 
658. 

Caslilas, α 14. 
Caotio et mansuetudo, ευλάβεια xal 

πραύτης, b 84. 
Cbaritas. Vide Araor. 
Ciborum et mensaram dlversitas, 

et de IIIis qui propter cibos offenduo-
tor. b 97. 

Civesbonl.6 41. Mali,6 4t. 
Coeoae Domloi ucramentum, b 100. 
Cogitaliooes purw,6 87. Prar», 688. 
Cognilio soi, α 59. 
Colloquium, α 48. 
Coocordia, 6 67. 
Coodoceoles mercede. Vide Loca-

tores. 
Coufessio, α 17. 
Conscientia, b 81. Pura, δ 87. Im-

pora, b 88. 
Coosliiura, et consuUe agere, α 10. 

Contrarium ejua, α 11. 
Consilfom serum, ibid. 
Consilium et reprehensionera oon 

admitlens, b 60. Locus, 59, de 
admitletite consilium, desideratur. 

Consuetudo, b 80. 
Cooiempiaa booorora el sauctorura 

vlrorum, 58. 
Contentionis studiosl, b 68, 71. 
Couientus sone sua, α 36, Όλιγό · 

δεια, id esi, paocarum rerum iodi-
geoiia, α 50. 

Contradictio, b 71. 
Conitaeniia eijejunium, α 38. Coo-

Irarium, α 59. 
Coniumacla sermonis reprebendi-

tur. α 75. 
Contumelia, ύβρις, 6 69. 
Cooversalio, eocieus, coaventus, α 

48. 
Conversalio cura boois ineunda, b 

35. Malorum fugieada, b 36. 
Cor (ld esl oogiuilooes) purum, b 

87. Pravum, b 88. 
Credilores boni, b 25. Mali, b 26. 
Curiosilas, et distraclio lo «egoliis 

moodi, b 76. Tranquilliias, io eisdem 
locis, ibid. 

Cuelodia lingo», α 75. 

piefaset fidea, α 1. Impietau,a 2. 
Dei amor ei timor, α 5. Eoromdem 

coolraria, α 4. ia Deum spca, α 5 
Ejos coutrariura, α 6. 

Diabolua sobrioe non laodel, b 99. 
Dilectlo. Yide Amor. 
DUigentia. b 45. Negligculia, b 16. 

Vute iDdosuia. 
DiscipHna et phitosopbia, α 50. 
LHviiw, et honeolus earum uau», α 

51. Ejus coulrarium, α 51 
Oivitiis^reU, et ooo Deo, α 6. 
Doclrina el sermo, α 48. 
Dolosus, b 86. 
Domiui buiil, b 21. Mall, b 22. 

Ε 
Ebrietas, α 4t. 
Educatio liberorem recla, b 9. Ne-

glecu, b 10. 
Egeni, α 55. 
Eieemoayua, α 27. Cootrartam ejvs, 

α 28. 
Episcopi booi, ά 3. Malf, b 4. 
Erudiuo el pbilosophia, α 50. 

Pama. Vide Nomen. 
Familiaritas. Vide Couversalio. 
Kasluosi, b 74. 
Felicilae el IofeliciUa, quodadfor-

Innam, α 70. 
Fides, et quod operibu* juncia nu-

xfme splendeat, α 1,·41. 
Fidei pr»varicatio, α 2. 
Filia pudica et hooesia, b 15. Ira-

pudica ei inbooesla, b 16. 
Fillus pruaens, b 13. Imprudens. 

614. Vide Uberi. 
Fonis el lemperans mulier, 6 33. 
Forlitudo, et robur, α 12. 
Foriana seconda, eiadversa, α 70. 
FortanA inconsUntia. Vide Joa?qua-

lltas. 
Fratres, et fratrom amor vel odium, 

Λ 23. 
Fraodolentua, 6 86. 
FragaliUa, vel αυτάρκεια, 56. Όλι-

γόδεια, α 30. 

(aluuiuia, α 22,̂ 53 
DesperaUo et trUUtia, άθυμία, α 72. 

lu Deum DOU speraoies, α 6. lii Dernn GarruiiUs, 6 70. 
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Gaudoates malis, 6 40. 
(iloria, α 61. 
Glorii tnairis, b 74. 
Grali accepio ΟΜΗΟΟ ,Α 27. tagratl, 

6 28. 
Grati ei eandidi, b $1. Contranmn, 

b 58. 
GralU el beneficenUa, α 29. 
Gula et inleaiperauUa, α 59. 

Η 

Homlnam ct dlviliarum, ιιοη D«i 
gubeidio frell, α 6. Qood non confl-
dendum ail bominibus, α 5. 

Honor conferendus in bonoe et 
sanctos viros, b 57. 

Honoranda virios. α 68. 
Honorandi pareoles, 6 11. 
Uomiles ei pauperes spiritu, b 75. 

I 

Ignavia, b 46. 
IgnobiliUffl el Nobilttas, b 79. 
Ignoscere oporlere, el oblivisc-ί in-

jurtarom, b 55. De illisqui oon Ignos-, 
cuol, b 56. 

Iltiberalea, α 28. 
Imilalio. Yide yEroalattO. 
Immorigeri, b 92. 
Impatfentia, b 90. 
lmperium ei potestas, b 1. 
ImpieUs in Deum, α 2. 
Impietatis patoa, 6 94. 
Imprudentia, 6 48. 
Imprudentia tenam, f 18. Jufe-

uuin, b 20. Filii. b 14. 
Impadens, b 72. 
IocoDttUDLea, α 18. 
lnconslaoles, et alaUm ad pravoro 

ingewora redeuoloe. Vide Muiabiles. 
tncoiisUnUa forittn». Fide Ineqoa-

litis. 
Indigentia paocarom rerara, α 50. 
Infamia. Vide Nomeo. 
Ingrati, b 58. 
luimicUla, b 68. 
lojuria. Yide Conlumella. 
iDJuriaram oblivio. Vide Obivio. 
Injusii. Iojustiiia, α 16, 55. Yide 

Botu. 
loooeeniit moraai et aimplictias. 

Ακακία χαί μνησικακία, b 54, 85. ΕΙ 
contrarium, 6 86. 

InobedieoUa, etfiliosa respob.,6 
92. 

Inopta, et pauearum rerom tndi-
gemia, « 50. 

Insensalus, b 48. 
Insipiens, α 9. 
lnsoiDDia, α 45. 
hnellectus, α 8. 
Irivkfa, α 62. 
luvolooiarium et VolunUrium,a 65. 
Ira et auirai rervor seo iracundta, 

0 55. 

Iratondus, fervidaa, bllioeus, b 72. 

J 
Jejuoium, α 59. Cootrarium ei, α 

59. 
Judicandos nemo, nec offendeodas, 

6 98. 
Jodicium futuram, α 20. 
Judicia recta Deo gralissima, 6 7. 
Jndices jusir, 67. luiusti, 6 8. Noo 

juiMudum temoie, vrl omuino non 
jurandnih, et de proclivibua adjura-
meola, 6 65. 

Jaranles freqiienter, et juramenta 
exigentes, 6 64. 

Justi, etinjuaii diversi. VideHoni. 
Juslitia, α 15. 
Juvenes prudenles, 6 19. Impru-

dcules, 6 20. 

Laborandam esse, 6 45. 
^ U K » . Uudaiic, a51. VUQperiuai,a 

Lex, α 67. 
Lenilas. Yide LoDga»imitae. 
Liberlas. 6 82. 
Mberlas dicendi. Vide Piducia. 
Liberorura educalio wcla, 6 9. Ne-

glecta, 6 10. 
Liberorum iii pareuiot hooor et 

obedienlia, 6 11. iDobedtenles et par-
ricidaa, 6 12. Vide Flllm, Filia. 

Lingua coalodia, α 75. 
Localoret npprarun, ββο mercede 

coDdocentes boui, 6 29. Mali, 6 50. 
LoDganlmiUs e l palienlia, 6 89. 

Pasillaoimiua, 6 90. VuU Manwetu-
do. 

Loqnaces ei arcana eflotieoles, α 
74. Linguam soam cuatodientea, α 75. 

Loqnacim, 679. 
^Loqoeadi fttJofUs,otrod»rgolh>f 6 

Loquendum noo dare, nec miaaci-
ler, β 75. 

Luxorla, α 40. EbrieUs, α 41. 

MagtPtffttss let poteelae) boM$ et 
roalus, 61,2. Rex bonus el oialu*, 
61,2. Principca boni et mali. 6 5,6. 
' Majorem parlem noti semper esse 

meliorem, α 57. 
Malilia lacilia, vlrlua dimcilis, α 60. 
Malitia puriieoda, α 68. 
Maliiia. VideYiu: 
Mali, el mala diversa. Vide Booi. 
Matis ct viliis gaudenies, 6 40. 
Malorum oblivio. Yide Oblivio la-

Joriarum. 
llansuetudo et caolio, πραύεης xal 

βύλάββια, 6 81. Yide Longauiiaiia». 
Mairimouium hooesluoi, α 14. 
Medici, α 56. 
Memoria, α 51. 
Mendacium, α 22. 
Mensarum el ciborum diversitas. 6 

97. 
MeDfturojQsU», 651. Iojust», 6 52. 
HerccDaiit D O Q I , 6 29. 
Ilerces. Vide Kelributio. 
Herceaariorum couduclores boDl. 

6 29. Mall, 6 50. 
Metus,a66. 
Misericordia, α 27.CoDlrarium,a 28. 
Maror ril irieliiia, α 72. 
Mouachl boni, 6 43. A Q maliliam 

redeuntes, 6 44. 
Honacborum prefeclus, 696. 
MoBaaiica vila, elniuudl valediclio, 

6 95. 
Moribos fnnocens et slmplex, 6 85. 

Contrarius ei, 6 86. 
Morfbua malia prediU, ei laobe-

dienles, 6 92. 
Mors, α 58. 
Μοβ et cotisuetado. 6 80. 
Mulieres b(»n«, 6 33. Mal*\ 6 54. 
Μunera nou capiemes judicea, 6 7. 

Muoeribua corrupll, 6 8. 
Moiabiles ciio, qui staiim deserU 

virtute ad vilia redeuul, α 18. 
Matuo aecepio grati, 6 27. lugrali, 

6 28. 
Myaterlorum divinorura parlicipa* 

tio, 6 100. 

Ν 
Negligenlia, 6 46. 
Negligenles >n religionc, 6 99. 
Negoliosa el occupatiooibue distra-

cta vlU, 6 77. 
Nobilitaa el IgnobiliLas, 6 79. 
Nosce lcipmm, α 59. 

Nooiefi booum, aee tama boaa, 6 
49. Inrame, 6 50. 

Muplue bonesl», α 4. 

Oblivio Injuriarum, 6 51,55* Goo> 
trafivm ejus, 6 56. 

Obedieoila et reapob. booeaU, 6 
91. Joohedieolia, 6 92. 

Obedienlia liberorum erga paren-
les,6 11. 

Obedienlla tn mooasllra trila, b 9 £ 
% ObtrecUUoetviloperiom.a55,659. 

OccnpaUones i*rUe, 6 77. 
Odium, 6 68. 
Odtum in fratres, ά 23. 
Odium vUiurum, 6 59. 
Offendendus bomo, nec judicae-

dttu, 6 98. 
OffeDtio propler ciboa, 6 97. 
Opus vel aciio, α 46. 
Opera bona fidei conjuncla, α 1. 
Qntio rei precalio, α 46. 

Parci, β 28. 
Pareniea bool, et dilfgenles in libe-

rorum edocalione, 6 9. Negligentes, 
ο 10. In parentea hooor, 611. 

Parricid», 6 12. 
PalieoUa et looganlmitas, b 89. Im-

palieut ia, 6 90. 
Paiicarum rerum lodigeniia, αύ-

xaoxtta, α 50. 
Pauperet, α 55. 
Pauperen (in) bcnefieeotia, α 27. 

(.ODtrarium. α 28. 
Pauper.-s el bumilea spirilai, 6 73. 
PaoperU», α 50. 
Pax el PactGct, 6 27. IniaitdUa, 6 

28. 
Peccatsm, α 16. 
Peconi* sludium. α 34. 
Pbilosopbia et diociptia», α 5*. 
Pietas in Deum, α I. 
Pietatis reiribulio, 6 95. lmpieia-

tls, 6 94. Quod plot esi, HOB fcoiper 
prapslare, α 37. 

Plus babeodl studium. Yide Avari-
tia. 

Poena perpeloa, 6 94. 
PoDHeolia, α 17,6 25. Non jxeui 

tentee,a!9. 
Poodera justa, 6 51. lnja«U»t 6 52. 
Poieslas. Yide Maghtraiiis. 
PraBfectos moaacboruni, 6 96. 
Precatio, α 46. 
Prfocipes booi, 6 5. JfaU, 6 6. 
ProYideolia, α 45. 
Proxfroo (de) quod onera ejos Γβ-

resda sinl, eommuol ope juvaodus, 
amice argueodits, el deliciis ejus 
ignosceDdum^ 6 55. Noo igoosceuies, 
6 56. 

Prudexs el (brtls mulier, 6 33. 
Prodens. Yide Seootus. 
PrudenUa ei consiliura, α 8. 
Prudentia setfum,6 17. CoDlrariuDi, 

6 18. 
Prudeolia juTeoum, 6 19. Filii, 6 

15. 
Pudka 6iia, 6 15. 
Pudor booue, 6 6f. Malus, Α 62. 
PnlcbriluJo, α 60. 
Paolenda vitia. Yide Viiia. 
Poritas cordis, cogilationura, con-

scienlt», 6 87. ImpuriUs, 6 88. 
Pu îllammilas, 690. 

Quie» · negolno mondi, el Irao-
quillilas curiosilali opposiu, b 76. 

R 
Balio cl Ratiooalis, α G4. 
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^Redargulio, et liberUs loquendi, 6 

Reprebensio. Tkit Gonmtium. 
Respub. laudabilia,6 91. Colpabi-

Hs, 6 92. 
Relributio vita piia, b 93. Jrapl», 

6 94. 
Rex bonns etjuslns, 6 1. Malua,62. 
Risua, α 63. * 
Robur et fortiludo, α 12. 

Sancii viri. F/ete Yiri, Virorara. 
Sapientia, α 8. 
Scandaluoi. Vide Offcndere, Oflen-

sio. 
Scorlalio, α 15 
Seereta el lacilurnflas, α 73. Eflu-

lientee ea, ο 74* 
Senes boni ei prudentes, 6 17. Stui-

li et improbt, b 18. 
SensaitK bomo, 647. f nsenaatus,* 48. 
Sermo el rioclrina, α 47. 
Sermo duras, oontumax,ininax,«75. 
Servi boni, 6 23. Mali, 624. 
Sileiilium. Vide Tacilornitas. 
Simpiex et inoocfcna, «καχ·;, 6 83. 

Contrarium ei, b 86. 
Simplicitas, axatx£a,6 54. 
Sobrios non l»det diabolw, b 99. 

ORDO RERUM QUiE ΙΝ 1100 ΤΟΜΟ CONTINENTUR. 
Socielas. Vide Conversatto.; 
Socor.los in religioee, b 99. 
Somntis, α 42. Insomnia, α 43. 
Spea ift beum, α 8.ConlretiiHn,a 6. 
Spiritn humiles e| pauperes, b 75. 
SUler» juslap, 51. lojusla?, 6 52. 
Stultus, α 9. 
Subjeciio in moaaalica ?IU, b 95. 
Seperbl, b 74. 

Tactturntias et eeerela, α 73· 
Temeritas, α 11,6 71, 72. 
Temperanlta, α 14. 
Temperantia el jejunium, α 58. 

Cofiirarium, α 39. 
Teoiperaua el prudensmulier, 6 53. 
Teslimonium verero, α 21. Falsum, 

« 2 8 . 
Timor, α 66. 
Tmior et amor Dei, α 5. Contra-

riirni, « 4. 
Tolerantfa, 6 89. 
Traoquiliitas conlraria curiosiUli 

ei negQMis mondl, 6 76. 
Trislitia, α 72. 

V 
Valedictfo rerom mandananim 

exerchalio vtls monastica, 6 95. 
et 
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Vcrecundln. Vide Pjidor. 
Versutus. 6 86. 
Verilas,a2l. 
Verum lestimoniam, α 22. 
Virornm bonornm et sanclorum 

bonor, 6 57. Coniereplus, 638. 
Virorum bouorum convenius, 6 35. 

Malorum, 6 36. 
Viri boni el honesll, 6 31. Mali et 

Imi>robi, 6 52. 
Ylrginilas, α 1 4. 
Virtus, al. 
Virtus honoranda, vilia punienda, 

β 68. 
Virloa diCftcllte acqoisUo, vitium 

facile, α 69. 
Virius s eDum, 6 17. Conlrarium, 

6 18. 
Yila negotiosa, et occupalioiubue 

distracla, 6 77. 
VUffi inaequalitas, et ioconsLaolia 

fertun», α 71. 
Viue pis relributio, 6 95. Impia?, 

6 94. 
Vliia facilla. r<rtus dilflcilis, α 69. 
Viiia punieoda, virius bonoraoda, 

α 68. 
Vitiorum odium, 6 59. 
VUuperalio et calumnia, α 53. 
Voiuatarium el int oUinUrlum,e 65. 

ORDO RERUDI 
QVM I N HOC ΤΟΜΟ C O N T I N E N T U R -

EUSTAtHiUS TUBSSAWNICESSiS METUOPO-
U7A. 

OPERUM ΓΟΝΤϊΝϋΑΤΪΟ. 
De Thessalonica urbe a Latinis capla. 9 
LaudatioS. Phltolhei Opslciani. 141 
S. Demetrii marlyris Invocatiooee. 161 
Panegyricus sermo de eodem. 169 
Ad Slylitara quemdam Thessalonicensem. 217 
De SS. Alpheo et sociis marlyribos. 265 
De SS. mariyribus Ajiaaia, Asaria et Miaaele iu ibr-

nacem conjcclls. 289 
De ob-dieoUa magistraUi Chrialiano debiU. 501 
Prologus ad Pindarica. 559 
De simutuione. 575 
Contra tajuriaram memortara. 497 
Interpretatio hymui penteeottalls Datnascerri. 501 
Epistol». 1245 

ANTONtVS HBUSSA. 
SENTENTIiE SIVE LOCI (OaMUNES EX SACRIS E t 

PROFANIS AUCTORIBUS COLLECTI. 
PAR3 I. SKRMO 1 [al. CLX]. — De flde et pieUte in 

Deom, el quod omoibus bonls antecellant, qaando maxU 
me per bona opera mptendefit, 765 

SEBJIO II [ai CLXI] — De illis qvi pietatem ac fldem 
iravaricantur, ei io Deuro suol impH. 773 

S E H M O III lal. CLXIII]. — Oe dileclione et limore 
Pr i . * 781 

SEIIIIO IV [«/. CLXIV]. — De illis q.ii Deum ncc l i -
rneiU nec dllisruoL 785 

S £ B M O V \at. i X X Y ] . — De epe lo Devni, et qoo^ 
«pes !n Deum noa ia bamaDa pra?aidia collocari debeat. 

785 
S E R M O YI [al. CLXYI]. — De tis qui diviliw ei M B i -

iiibus P.dont, nec io Deo spena et Odntlam oiuaem sium 
babenU 789 

S C M M O VII [α/, η . — De rirlnle. 791 

S E H M O YIH \al. XXIII]. — De aapieDlia, el Inlellecta, 
et prudentla. 795 

S B R M O IX [al. ΧΧΥΙΙΓ]. — De imprudenle, etoildo, im-
perlio el atnlio. 797 

S E R M O X. [at. XXVII]. — De conefUe et qood omnia 
coosollo conaideraleqoe «genda sinl. 799 

S E A M O XI [oi. XXX]. ~ De lemerario «t Urdo eooei-
lio^ Η quod noxiom slt iqconeWeralo agere. 801· 

S E R M O XII [o/. XXXlX] . -De brtiUdloe fttfiobore. 805 
Seaxo 1ΙΗ [ei. XL]. - De juaulla. . 805 
S E R H O Χ1Υ [al. LXIV]. — De virgioiUle, et caslitate, 

Ct temperantia, et noptifa boxiestla. 807 
8BRMO XV [^. LXV].^De «cortatiooe et adttllerio. 815 
S E R M O XV f (αί. CLXXI]- — De injustilia el peccato et 

coafessiooe. 815 
S E R M O XVII [a/. CLXXIX]. — De pocnUeiilia et con-

feasione. 825 
S E R M O XVII! CLXXX]. — De illia qui cJlo noian-

tur in deteriorem statum ei de pneniieiilia. 851 
S E R M O XIX [al. CLXXXI]. - De iUis qul ad po?niten~ 

Liam non converluntur. 833 
SERSIO XX Γη/. fXVIl . - De futuro indicio 835 
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S G R M O XXI [αί. XLY]. - De veriutc ot testiraonio 

fldell. 811 
S E R M O XXII [αί. XLYII]. — De mendaeio et calum-

nia, el fatso testimoiiio. 843 
S E R M O XXIII [a/, CXXXVI]. - De fratribu», el amore 

ac odio in fratres. 8*3 
S E R M O XXIV [ai. CXXXV]. — De amicis et amore fra-

lerno. 847 
S K R H O XXV [al. CXXXVH]. - De aroicis improbis. »11 
S E R M O XXVI [αί. LVI]. — De iharilale, seu dilectione, 

pace, coocordia et paciOcfa. 833 
S E R H O XXVII [al. LVH]. — De eleemosyoa et beuefl-

cemla io pauperes, 861 
S B H M O XXVIII [αί. L I \ ] . — De parcleel illiberalibus, 

et elecmosynam non facieolibus. 875 
S E R M O XXIX [«/. LVIM]. — De beDeficenUa et gratla 

et iugratiludine. 875 
S E R M O XXX [αί. XXXIII]. — De ioopia el pancarum 

rerum indigentia. 879 
S E R M O XXXI [αί. C X U ] . — De divillia et divitibus 

qui bene ac deceoler vivunt. 881 
S E B H O XXXII [αί. CXLII]. - De divilibns qui male 

vivoot, et de malis eos sequentibus. 885 
Scano XXXIII [al. CXIJII]. — De egeois et paoperi-

boe. 889 
S B R M O XXXIV [αί. XLII]. - De avartlia. 893 
S E R H O XXXV [al. XLI]. — De avarilla, et qualibet Ια 

re- plus habere volemibus et Injusti*. 895 
S E R M O XXXVI [α/. XXXII], — Dft vhrtole quao animum 

suls et prsseolibos rebus cootentum reddit. 901 
S C R M O XXXVll [αί. XIV]. — Qaod major pars non 

aemper meliorait. 905 
SERIIO XXXVIII [αί. LXVL]. - De jejunio et contl-

nenlia. 905 
S E R M O XXXIX [al. LXVII]. — De gula et Incontloen-

lia clrca meneam. 907 
S E R M O XL [at. IV] . — De prodlgalilale ei luxaria. 915 
S E R M O XLI {αί. LXVIll]. - De ebrieUte. 915 
S E R M O XLIl [αί. LXIX]. — De somno. 919 
S B R M O XLIIl [ai. LXX]. - De I O S O I D D H B . 921 
S E R M O XLIV [αί. CLIX]. - De flde. 921 
S E R H O XLV [aL CLVIII]. — De Provideotla. 925 
S E R M O XLYI [al. a X Y I I l ] . - De oralione. 925 
S E R U O XLVH [al. CLXIX]. — De actlODe. 927 
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