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Λόγος πρῶηος. 

αʹ. βνπιφκελ κῖλ ἀπνδνῦλαη ηὰ ιείςαλα ζήκεξνλ ηο πνζέζεσο, πεξὶ ἥο θαὶ πξψελ κῖλ 

δηειέρζελ, θαὶ δεῖμαη ζαθέζηεξνλ, πο ἀθαηάιεπηφο ἐζηηλ ὁ Θεφο. Πεξὶ γὰξ ηνχηνπ ηῆ 

παξειζνχζῃ Κπξηαθῆ ηνὺο πνιινὺο ἐθείλνπο θαὶ καθξνὺο ἐπνηεζάκεζα ιφγνπο, ὅηε θαὶ 

κάξηπξαο παξεγάγνκελ ηφλ ηε ἧζαΐαλ θαὶ ηὸλ Γαπῒδ θαὶ ηὸλ Παῦινλ.  κὲλ γὰξ ἐβφα, Σὴλ 

γελεὰλ αηνῦ ηίο δηεγήζεηαη; ὁ δὲ εραξίζηεη αηῶ πὲξ ηο ἀθαηαιεςίαο, ιέγσλ· 

μνκνινγήζνκαί ζνη, ὅηη θνβεξο ἐζαπκαζηψζεο· ζαπκάζηα ηὰ ἔξγα ζνπ· θαὶ πάιηλ, 

ζαπκαζηψζε  γλζίο ζνπ ἐμ ἐκνῦ, ἐθξαηαηψζε, ν κὴ δχλσκαη πξὸο αηήλ.  δὲ Παῦινο νθ 

εἰο αηὴλ ηο νζίαο ηὴλ ἔξεπλαλ δηαθχςαο, ἀιι' εἰο ηὴλ πξφλνηαλ αηνῦ κφλελ, κιινλ δὲ θαὶ 

αηο ηο πξνλνίαο κέξνο κηθξὸλ ἀπνιαβὼλ, ὃ πεξὶ ηὴλ ηλ ἐζλλ θιζηλ ἐπεδείμαην, ὥζπεξ 

πέιαγνο ἀραλὲο θαὶ ἀθαηάιεπηνλ ἰδὼλ, νὕησο ἐβφεζελ· Ὦ βάζνο πινχηνπ θαὶ ζνθίαο θαὶ 

γλψζεσο Θενῦ! ὡο ἀλεμεξεχλεηα ηὰ θξίκαηα αηνῦ, θαὶ ἀλεμηρλίαζηνη αἱ ὁδνὶ αηνῦ! Καὶ ἤλ 

κὲλ ἱθαλὴ  δηὰ ηνχησλ ἀπφδεημηο· ἐγὼ δὲ νθ ξθέζζελ ηνῖο πξνθήηαηο, νθ ἔζηελ κέρξη ηλ 

ἀπνζηφισλ, ἀιι' ἀλέβελ εἰο ηὸλ νξαλὸλ, ἔδεημα κῖλ ηὸλ ρνξὸλ ηλ ἀγγέισλ ιέγνληα, Γφμα ἐλ 

ςίζηνηο Θεῶ, θαὶ ἐπὶ γο εἰξήλε, ἐλ ἀλζξψπνηο εδνθία. ἦθνχζαηε ηλ ζεξαθεὶκ πάιηλ 

ἐθπιεηηνκέλσλ θαὶ κεηὰ θξίθεο θξαδφλησλ, Ἅγηνο, ἅγηνο, ἅγηνο Κχξηνο ζαβαψζ· πιήξεο πζα 

 γ ηο δφμεο αηνῦ. Πξνζέζεθα θαὶ ηὰ ρεξνπβὶκ βνληα· Δινγεκέλε  δφμα αηνῦ 48.844 

ἐθ ηνῦ ηφπνπ αηνῦ. Κάησ ηξεῖο κάξηπξεο, ἄλσ ηξεῖο κάξηπξεο, ηὸ ἀπξφζηηνλ ηο ηνῦ Θενῦ 

δφμεο δεινῦληεο. Ἀλακθηζβήηεηνο ινηπὸλ  ἀπφδεημηο, θαὶ πνιὺο ὁ θξφηνο ἐγίλεην, θαὶ 

δηεζεξκαίλεην ηὸ ζέαηξνλ, θαὶ ἐππξνῦην ὁ ζχιινγνο. γὼ δὲ ἔραηξνλ, νρ ὅηη αηὸο ἐπῃλνχκελ, 

ἀιι' ὅηη ὁ Γεζπφηεο ὁ ἐκὸο ἐδνμάδεην.  γὰξ θξφηνο ἐθεῖλνο θαὶ ὁ ἔπαηλνο ηὸ θηιφζενλ ηο 

κεηέξαο ςπρο ἐλεδείθλπην. Καὶ θαζάπεξ νἰθέηαη θηιφζηνξγνη, ἐπεηδὰλ ἀθνχζσζί ηηλνο ηὸλ 

ἑαπηλ ἐπαηλνῦληνο δεζπφηελ, ἐθθαίνληαη ηῶ πφζῳ πεξὶ ηὸλ ιέγνληα δηὰ ηὸ πξὸο ηὸλ δεζπφηελ 

θίιηξνλ, νὕησ θαὶ κεῖο ἐπνηήζαηε ηφηε· ηῆ ηλ θξφησλ πεξβνιῆ ηὴλ πνιιὴλ πεξὶ ηὸλ 

Γεζπφηελ ἐπεδείθλπζζε εὔλνηαλ. βνπιφκελ κὲλ νὖλ θαὶ ζήκεξνλ ἐπαγσλίζαζζαη ηνῖο 

παιαίζκαζη ηνχηνηο. Δἰ γὰξ νἱ ἐρζξνὶ ηο ἀιεζείαο θφξνλ ν ιακβάλνπζη βιαζθεκνῦληεο ηὸλ 

εεξγέηελ, πνιιῶ κιινλ κο ἀθνξέζησο ἔρεηλ δεῖ πξὸο εθεκίαλ ηνῦ ηλ ὅισλ Θενῦ. Ἀιιὰ 

ηί πάζσ; Ἕηεξνλ λφζεκα ραιεπψηαηνλ ηὴλ κεηέξαλ γιζζαλ πξὸο ἰαηξείαλ θαιεῖ, λφζεκα ἐλ 

ηῶ ζψκαηη ηο θθιεζίαο πεθπηεπκέλνλ. Γεῖ δὲ πξφηεξνλ ηνῦην ἀλαζπάζαληαο, ηφηε θξνληίζαη 

ηλ ἔμσζελ· πξφηεξνλ ηνὺο νἰθείνπο ζεξαπεῦζαη, θαὶ ηφηε ηλ ἀιινηξίσλ ἐπηκειήζαζζαη. Σί δέ 

ἐζηη ηὸ λφζεκα; νξηαὶ ηλ ἀζιίσλ θαὶ ηαιαηπψξσλ Ἰνπδαίσλ κέιινπζη πξνζειαχλεηλ ζπλερεῖο 

θαὶ ἐπάιιεινη, αἱ ζάιπηγγεο, αἱ ζθελνπεγίαη, αἱ λεζηεῖαη· θαὶ πνιινὶ ηλ κεζ' κλ ηεηαγκέλσλ 

θαὶ ηὰ κέηεξα ιεγφλησλ θξνλεῖλ, νἱ κὲλ ἐπὶ ηὴλ ζέαλ ἀπαληζη ηλ ἑνξηλ, νἱ δὲ θαὶ 

ζπλενξηάδνπζη θαὶ ηλ λεζηεηλ θνηλσλνῦζη· θαὶ ηνῦην ηὸ πνλεξὸλ ἔζνο βνχινκαη ηο 

θθιεζίαο ἀπειάζαη λῦλ. Οἱ κὲλ γὰξ 48.845 πξὸο Ἀλνκνίνπο ιφγνη θαὶ ἐλ ἑηέξῳ δχλαληαη 

γελέζζαη θαηξῶ, θαὶ νδεκία ἀπὸ ηο ἀλαβνιο γέλνηη' ἂλ βιάβε· ηνὺο δὲ ηὰ Ἰνπδατθὰ 

λνζνῦληαο, εἰ κὴ λῦλ ζεξαπεχζαηκελ, ὅηε ἐγγὺο θαὶ ἐπὶ ζχξαηο εἰζὶλ αἱ ηλ Ἰνπδαίσλ ἑνξηαὶ, 

δέδνηθα κή πνηε πὸ ηο ἀθαίξνπ ζπλεζείαο θαὶ ηο πνιιο ἀγλνίαο κεηάζρσζί ηηλεο ηο 

παξαλνκίαο ἐθείλσλ, θαὶ κάηαηνη ινηπὸλ νἱ πεξὶ ηνχησλ κῖλ γέλσληαη ιφγνη. Ἂλ γὰξ κεδὲλ 

ἀθνχζαληεο ζήκεξνλ λεζηεχζσζη κεη' ἐθείλσλ, κεηὰ ηὸ ηειεζζλαη ηὴλ ἁκαξηίαλ, εἰθ ινηπὸλ 

ηὸ θάξκαθνλ ἐπηζήζνκελ. Γηφπεξ ἐπείγνκαη θαὶ πξνθαηαιαβεῖλ. Οὕησ θαὶ ἰαηξνὶ πνηνῦζη· πξὸο 

ηὰ θαηεπείγνληα θαὶ ὀμχηαηα ηλ λνζεκάησλ ἵζηαληαη πξφηεξνλ· πάλησο δὲ ζπγγελὴο θαὶ νὗηνο 

ὁ ἀγὼλ ηῶ πξνηέξῳ. πεηδὴ γὰξ ζπγγελ ηὰ ηο ἀζεβείαο Ἀλνκνίνηο θαὶ Ἰνπδαίνηο, ζπγγελ θαὶ 

ηὰ ἀγσλίζκαηα κῖλ γίλεηαη ηνῖο πξφηεξνλ ηὰ λῦλ. Καὶ γὰξ ὅπεξ ἐλεθάινπλ Ἰνπδαῖνη, ηνῦην 

ἐγθαινῦζη θαὶ Ἀλφκνηνη. Σί δὲ ἐλεθάινπλ ἐθεῖλνη; Ὅηη Παηέξα ἴδηνλ ἔιεγε ηὸλ Θεὸλ, ἴζνλ 

ἑαπηὸλ πνηλ ηῶ Θεῶ. Σνῦην ἐγθαινῦζη θαὶ νὗηνη, κιινλ δὲ νθ ἐγθαινῦζηλ, ἀιιὰ θαὶ 

ἐμαιείθνπζη ηὸ ῥεηὸλ κεηὰ ηο δηαλνίαο, εἰ θαὶ κὴ ηῆ ρεηξὶ, ἀιιὰ ηῆ γλψκῃ. 

βʹ. Μεδὲ ζαπκάζεηε, εἰ ἀζιίνπο ἐθάιεζα ηνὺο Ἰνπδαίνπο. Ὄλησο γὰξ ἄζιηνη θαὶ ηαιαίπσξνη, 

ηνζαῦηα ἀπὸ ηλ νξαλλ ἀγαζὰ εἰο ηὰο ρεῖξαο αηλ ἐιζφληα ἀπσζάκελνη θαὶ ῥίςαληεο κεηὰ 

πνιιο ηο ζπνπδο. Ἀλέηεηιελ ἐθείλνηο πξψτκνο ὁ ηο δηθαηνζχλεο ἣιηνο· θἀθεῖλνη κὲλ 



ἀπψζαλην ηὴλ ἀθηῖλα, θαὶ ἐλ ζθφηῳ θάζεληαη· κεῖο δὲ νἱ ζθφηῳ ζπληξαθέληεο, πξὸο ἑαπηνὺο 

ἐπεζπαζάκεζα ηὸ θο, θαὶ ηνῦ δφθνπ ηο πιάλεο ἀπειιάγεκελ. θεῖλνη ηο ῥίδεο ηο ἁγίαο 

ἤζαλ θιάδνη, ἀιι' ἐμεθιάζζεζαλ· κεῖο ν κεηείρνκελ ηο ῥίδεο, θαὶ θαξπὸλ εζεβείαο 

λέγθακελ. θεῖλνη ηνὺο πξνθήηαο ἀλέγλσζαλ ἐθ πξψηεο ιηθίαο, θαὶ ηὸλ πξνθεηεπζέληα 

ἐζηαχξσζαλ· κεῖο νθ θνχζακελ ζείσλ ινγίσλ, θαὶ ηὸλ πξνθεηεπζέληα πξνζεθπλήζακελ, Γηὰ 

ηνῦην ἄζιηνη, ὅηη ηὰ πεκθζέληα αηνῖο ἀγαζὰ ἁξπαδφλησλ ἑηέξσλ, θαὶ πξὸο ἑαπηνὺο 

ἐπηζπσκέλσλ, αηνὶ δηεθξνχζαλην. Κἀθεῖλνη κὲλ εἰο πἱνζεζίαλ θαινχκελνη, πξὸο ηὴλ ηλ θπλλ 

ζπγγέλεηαλ ἐμέπεζνλ· κεῖο δὲ θχλεο ὄληεο ἰζρχζακελ δηὰ ηὴλ ηνῦ Θενῦ ράξηλ ἀπνζέζζαη ηὴλ 

πξνηέξαλ ἀινγίαλ, θαὶ πξὸο ηὴλ ηλ πἱλ ἀλαβλαη ηηκήλ. Πφζελ ηνῦην δινλ; Οθ ἔζηη θαιὸλ, 

θεζὶ, ιαβεῖλ ηὸλ ἄξηνλ ηλ ηέθλσλ, θαὶ βαιεῖλ ηνῖο θπλαξίνηο· πξὸο ηὴλ Υαλαλαίαλ ὁ Υξηζηὸο 

ἔιεγελ, ἐθείλνπο κὲλ ηέθλα θαιλ, θχλαο δὲ ηνὺο ἐμ ἐζλλ. Ἀιι' ὅξα πο ἀληεζηξάθε κεηὰ 

ηαῦηα  ηάμηο, θἀθεῖλνη κὲλ ἐγέλνλην θχλεο, ηέθλα δὲ κεῖο. Βιέπεηε ηνὺο θχλαο, Παῦιφο θεζη 

πεξὶ αηλ, βιέπεηε ηνὺο θαθνὺο ἐξγάηαο, βιέπεηε ηὴλ θαηαηνκήλ· κεῖο γάξ ἐζκελ  πεξηηνκή. 

Δἶδεο πο θχλεο ἐγέλνλην νἱ πξφηεξνλ ὄληεο ηέθλα; Βνχιεη καζεῖλ πο νἱ πξφηεξνλ ὄληεο θχλεο 

κεῖο ἐγελφκεζα ηέθλα; Ὅζνη δὲ ἔιαβνλ αηὸλ, θεζὶλ, ἔδσθελ αηνῖο ἐμνπζίαλ ηέθλα Θενῦ 

γελέζζαη. Οδὲλ ἀζιηψηεξνλ ἐθείλσλ, ηλ παληαρνῦ θαηὰ ηο ἑαπηλ ζσηεξίαο ηξερφλησλ. Καὶ 

γὰξ ὅηε ἔδεη ηὸλ λφκνλ ηεξεῖλ, θαηεπάηεζαλ· θαὶ λῦλ ὅηε ἀλαπέπαπηαη ὁ λφκνο, θηινλεηθνῦζηλ 

αηὸλ ηεξεῖλ. Σί γέλνηη' ἂλ αηλ ἐιεεηλφηεξνλ, νἳ κὴ ηῆ παξαβάζεη ηνῦ λφκνπ κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ 

ηῆ θπιαθῆ ηνῦ λφκνπ ηὸλ Θεὸλ παξνμχλνπζη; Γηὰ ηνῦηφ θεζη, θιεξνηξάρεινη θαὶ ἀπεξίηκεηνη 

ηῆ θαξδίᾳ, κεῖο 48.846 ἀεὶ ηῶ Πλεχκαηη ηῶ ἁγίῳ ἀληηπίπηεηε· ν ηῶ παξαβαίλεηλ ηὰ λφκηκα 

κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ ηῶ θπιάηηεηλ ἐζέιεηλ ἀθαίξσο. θιεξνηξάρεινη. Καὶ θαιο εἶπε, 

ζθιεξνηξάρεινη· ν γὰξ ἢλεγθαλ ηὸλ δπγὸλ ηνῦ Υξηζηνῦ, θαίηνη ρξεζηὸο ἤλ, θαὶ νδὲλ 

θνξηηθὸλ εἶρελ νὔηε ἐπαρζέο. Μάζεηε γὰξ, θεζὶλ, ἀπ' ἐκνῦ, ὅηη πξφο εἰκη θαὶ ηαπεηλὸο ηῆ 

θαξδίᾳ· θαὶ, Ἄξαηε ηὸλ δπγφλ κνπ ἐθ' κο, ὅηη ὁ δπγφο κνπ ρξεζηφο ἐζηη, θαὶ ηὸ θνξηίνλ κνπ 

ἐιαθξφλ. Ἀιι' ὅκσο νθ ἢλεγθαλ δηὰ ηὴλ ζθιεξφηεηα ηνῦ αρέλνο· θαὶ ν κφλνλ νθ ἢλεγθαλ, 

ἀιιὰ θαὶ ζπλέηξηςαλ θαὶ δηέξξεμαλ. Ἀπ' αἰλνο γὰξ, θεζὶ, ζπλέηξηςαο ηὸλ δπγφλ ζνπ, 

δηέξξεμαο ηὸλ δεζκφλ ζνπ. Ορὶ Παῦινο ιέγεη ηαῦηα, ἀιι' ὁ πξνθήηεο βνᾶ, δπγὸλ θαὶ δεζκὸλ ηὰ 

ζχκβνια ηο ἀξρο ιέγσλ, ὅηη παξῃηήζαλην ηὴλ δεζπνηείαλ ηνῦ Υξηζηνῦ, ιέγνληεο· ἧκεῖο νθ 

ἔρνκελ βαζηιέα εἰ κὴ Καίζαξα. πλέηξηςαο ηὸλ δπγὸλ, δηέξξεμαο ηὸλ δεζκὸλ, ἐμέβαιεο ζαπηὸλ 

ηο νξαλίνπ βαζηιείαο, θαὶ πέζεθαο ἀλζξσπίλαηο ἀξραῖο. ὺ δέ κνη ζθφπεη, πο ἀθξηβο 

αηλ ὁ πξνθήηεο ηὸ δπζήληνλ ᾐλίμαην. Ο γὰξ εἶπελ, Ἀπέζνπ ηὸλ δπγὸλ, ἀιιὰ, πλέηξηςαο ηὸλ 

δπγὸλ, ὅπεξ ζθηξηψλησλ ἀιφγσλ ἐζηὶλ ἁκάξηεκα, ἀθεληψλησλ, παξαηηνπκέλσλ ηὴλ ἀξρήλ. 

Ἀιιὰ πφζελ αὕηε γέγνλελ  ζθιεξφηεο; Ἀπὸ ἀδεθαγίαο θαὶ κέζεο. Σίο ηνῦηφ θεζηλ; Αηὸο ὁ 

Μσυζο· Ἔθαγελ Ἰζξαὴι, θαὶ ἐλεπιήζζε θαὶ ἐιηπάλζε, θαὶ ἀπειάθηηζελ ὁ γαπεκέλνο. 

Καζάπεξ γὰξ ηὰ ἄινγα, ἐπεηδὰλ δαςηινῦο ἀπνιαχζῃ θάηλεο, εἰο πνιπζαξθίαλ ἐθβάληα, 

θηινλεηθφηεξα θαὶ δπζθάζεθηα γίλεηαη, θαὶ νὔηε δπγνῦ, νὔηε λίαο, νὔηε ληφρνπ ρεηξὸο 

ἀλέρεηαη· νὕησ θαὶ ὁ ηλ Ἰνπδαίσλ δκνο, πὸ ηο κέζεο θαὶ πνιπζαξθίαο εἰο θαθίαλ ἐζράηελ 

θαηελερζέληεο, ἐζθίξηεζαλ, θαὶ νθ ἐδέμαλην ηὸλ δπγὸλ ηνῦ Υξηζηνῦ, νδὲ ηὸ ἄξνηξνλ ηο 

δηδαζθαιίαο εἵιθπζαλ. Ὅπεξ νὖλ θαὶ ἄιινο πξνθήηεο αἰληηηφκελνο ἔιεγελ, Ὡο δάκαιηο 

παξνηζηξζα παξνίζηξεζελ Ἰζξαήι. Ἕηεξνο δὲ αηὸλ κφζρνλ ἀδίδαθηνλ ἐθάιεη. Σὰ δὲ ηνηαῦηα 

ἄινγα, πξὸο ἐξγαζίαλ νθ ὄληα ἐπηηήδεηα, πξὸο ζθαγὴλ ἐπηηήδεηα γίλεηαη. Ὅπεξ νὖλ θαὶ νὗηνη 

πεπφλζαζη, θαὶ πξὸο ἐξγαζίαλ ἀρξήζηνπο ἑαπηνὺο θαηαζηήζαληεο, πξὸο ζθαγὴλ ἐπηηήδεηνη 

γεγφλαζη. Γηὰ ηνῦην θαὶ ὁ Υξηζηὸο ἔιεγελ· Σνὺο ἐρζξνχο κνπ, ηνὺο κὴ ζειήζαληάο κε 

βαζηιεῦζαη ἐπ' αηλ, ἀγάγεηε ὧδε, θαὶ θαηαζθάμαηε αηνχο. Σφηε ἔδεη ζε λεζηεχεηλ, ὦ 

Ἰνπδαῖε, ὅηε  κέζε ηαῦηά ζε εἰξγάδεην ηὰ δεηλὰ, ὅηε ἀζέβεηαλ ἔηεθελ  ἀδεθαγία, νρὶ λῦλ· λῦλ 

γὰξ ἄθαηξνο  λεζηεία θαὶ βδειπθηή. Σίο ηαῦηά θεζηλ; Αηὸο ὁ ἧζαΐαο κεγαινθψλσο βνλ· Ο 

ηαχηελ ηὴλ λεζηείαλ ἐγὼ ἐμειεμάκελ, ιέγεη Κχξηνο. Γηὰ ηί; Ὅηη εἰο θξίζεηο θαὶ κάραο λεζηεχεηε, 

θαὶ ηχπηεηε ππγκαῖο ηνὺο πνρεηξίνπο. Δἰ δὲ, ὅηε ηνὺο ζπλδνχινπο ἔηππηεο, βδειπθηή ζνπ ἤλ  

λεζηεία, ὅηε ηὸλ Γεζπφηελ θαηέζθαμαο, ηφηε ζνπ πξνζδεθηὴ  λεζηεία γίλεηαη; Καὶ πο ἂλ ἔρνη 

ιφγνλ; Σὸλ λεζηεχνληα θαηεζηαικέλνλ εἶλαη ρξὴ, ζπληεηξηκκέλνλ, ηεηαπεηλσκέλνλ, νρὶ 

κεζχεηλ πὸ ηο ὀξγο· ζὺ δὲ ηχπηεηο ηνὺο ζπλδνχινπο; Σφηε κὲλ νὖλ εἰο θξίζεηο θαὶ κάραο 

ἐλήζηεπνλ· λῦλ δὲ εἰο ἀζειγείαο θαὶ ηὴλ ἐζράηελ ἀθνιαζίαλ, γπκλνῖο ηνῖο πνζὶλ ἐπὶ ηο ἀγνξο 



ὀξρνχκελνη· θαὶ  κὲλ πφζεζηο λεζηεπφλησλ, ηὸ δὲ ζρκα κεζπφλησλ. Ἄθνπζνλ πο θειεχεη 

λεζηεχεηλ ὁ πξνθήηεο· Ἁγηάζαηε λεζηείαλ, θεζίλ· νθ εἶπε, πνκπεχζαηε λεζηείαλ· Κεξχμαηε 

ζεξαπείαλ, ζπλαγάγεηε πξεζβπηέξνπο. Οὗηνη δὲ ρνξνὺο καιαθλ ζπλαγαγφληεο, θαὶ πνιὺλ 

πεπνξλεπ48.847 κέλσλ γπλαηθλ ζπξθεηὸλ, ηὸ ζέαηξνλ ἅπαλ θαὶ ηνὺο ἀπὸ ηο ζθελο εἰο ηὴλ 

ζπλαγσγὴλ ἐπηζχξνπζη· ζεάηξνπ γὰξ θαὶ ζπλαγσγο νδὲλ ηὸ κέζνλ. Καὶ νἶδα κὲλ ὅηη ηηλὲο 

ηφικαλ θαηαγηλψζθνπζη ηνῦ ιφγνπ, ὅηη εἶπνλ, Θεάηξνπ θαὶ ζπλαγσγο νδὲλ ηὸ κέζνλ· ἐγὼ δὲ 

αηλ ηφικαλ θαηαγηλψζθσ, ἐὰλ κὴ νὕησ λνκίδσζηλ. Δἰ κὲλ γὰξ νἴθνζελ ἀπνθαίλνκαη, 

θαηάγλσζη· εἰ δὲ ηνῦ πξνθήηνπ ιέγσ ηὰ ῥήκαηα, δέμαη ηὴλ ἀπφθαζηλ. 

γʹ. Οἶδα ὅηη πνιινὶ αἰδνῦληαη Ἰνπδαίνπο, θαὶ ζεκλὴλ λνκίδνπζηλ εἶλαη ηὴλ ἐθείλσλ πνιηηείαλ 

λῦλ· δηὸ ηὴλ ὀιεζξίαλ πφιεςηλ πξφξξηδνλ ἀλαζπάζαη ἐπείγνκαη. Δἶπνλ ὅηη ζεάηξνπ  ζπλαγσγὴ 

νδὲλ ἄκεηλνλ δηάθεηηαη, θαὶ ἀπὸ πξνθήηνπ παξάγσ ηὴλ καξηπξίαλ· νθ εἰζὶλ Ἰνπδαῖνη ηλ 

πξνθεηλ ἀμηνπηζηφηεξνη. Σί νὖλ ὁ πξνθήηεο θεζίλ; Ὄςηο πφξλεο ἐγέλεηφ ζνη· 

ἀπελαηζρχληεζαο πξὸο πάληαο. Ἔλζα δὲ πφξλε ἕζηεθελ, πνξλεῖφλ ἐζηηλ ὁ ηφπνο· κιινλ δὲ νρὶ 

πνξλεῖνλ θαὶ ζέαηξνλ κφλνλ ἐζηὶλ  ζπλαγσγὴ, ἀιιὰ θαὶ ζπήιαηνλ ιῃζηλ, θαὶ θαηαγψγηνλ 

ζεξίσλ· πήιαηνλ γὰξ, θεζὶλ, αίλεο ἐγέλεηφ κνη ὁ νἶθνο κλ· νδὲ ἁπιο ζεξίνπ, ἀιιὰ 

ζεξίνπ ἀθαζάξηνπ. Καὶ πάιηλ, Ἀθθα ηὸλ νἶθφλ κνπ, ἐγθαηαιέινηπα ηὴλ θιεξνλνκίαλ κνπ. 

Ὅηαλ δὲ ὁ Θεὸο ἀθῆ, πνία ινηπὸλ ζσηεξίαο ἐιπίο; Ὅηαλ ὁ Θεὸο ἀθῆ, δαηκφλσλ θαηνηθεηήξηνλ 

γίλεηαη ἐθεῖλν ηὸ ρσξίνλ. Ἀιιὰ πάλησο ἐξνῦζηλ, ὅηη θαὶ αηνὶ ηὸλ Θεὸλ πξνζθπλνῦζηλ· ἀιιὰ κὴ 

γέλνηην ηνῦην εἰπεῖλ! Οδεὶο Ἰνπδαῖνο πξνζθπλεῖ ηὸλ Θεφλ. Σίο ηαῦηά θεζηλ;  Τἱὸο ηνῦ Θενῦ. 

Δἰ ηὸλ Παηέξα γάξ κνπ ᾔδεηηε, θεζὶ, θἀκὲ ᾔδεηηε ἄλ· νὔηε δὲ ἐκὲ νἴδαηε, νὔηε ηὸλ Παηέξα κνπ 

νἴδαηε. Πνίαλ ηαχηεο ἀμηνπηζηνηέξαλ καξηπξίαλ παξαγάγσ; Δἰ ηνίλπλ ηὸλ Παηέξα ἀγλννῦζη, ηὸλ 

Τἱὸλ ἐζηαχξσζαλ, ηνῦ Πλεχκαηνο ηὴλ βνήζεηαλ ἀπεθξνχζαλην, ηίο νθ ἂλ ζαξξλ ἀπνθήλεηαη, 

ηλ δαηκφλσλ θαηαγψγηνλ εἶλαη ηὸλ ηφπνλ; Ο πξνζθπλεῖηαη Θεὸο ἐθεῖ, κὴ γέλνηην· ἀιι' 

εἰδσινιαηξείαο ἐθεῖλν ηὸ ρσξίνλ ινηπφλ ἐζηηλ· ἀιι' ὅκσο ηηλὲο ὡο ζεκλνῖο ἐθείλνηο ηνῖο ηφπνηο 

πξνζέρνπζη. Καὶ ηαῦηα νρὶ ζηνραδφκελνο ιέγσ, ἀιι' αηῆ ηῆ πείξᾳ καζψλ. Καὶ γὰξ πξὸ ηνχησλ 

ηλ ηξηλ κεξλ πηζηεχζαηε, ν ςεχδνκαη γπλαῖθά ηηλα εζρήκνλα θαὶ ἐιεπζέξαλ, θνζκίαλ 

θαὶ πηζηὴλ, εἶδνλ ἀλαγθαδνκέλελ πφ ηηλνο κηαξνῦ θαὶ ἀλαηζζήηνπ, δνθνῦληνο εἶλαη Υξηζηηαλνῦ 

ν γὰξ ἂλ εἴπνηκη ηὸλ ηὰ ηνηαῦηα ηνικληα Υξηζηηαλὸλ εἰιηθξηλ, εἰο ηὰ ηλ βξαίσλ εἰζειζεῖλ, 

θἀθεῖ παξαζρεῖλ ὅξθνλ πεξὶ ηλ ἀκθηζβεηνπκέλσλ αηῶ πξαγκάησλ· ὡο δὲ πξνζειζνῦζα  

γπλὴ πξὸο ζπκκαρίαλ ἐθάιεη, θαὶ ηὴλ ἄλνκνλ βίαλ θσιῦζαη μίνπ ν γὰξ εἶλαη ζεκηηὸλ αηῆ ηλ 

ζείσλ κεηαζρνχζῃ κπζηεξίσλ, πξὸο ἐθεῖλνλ ηὸλ ηφπνλ ἐιζεῖλ, ἐκπξεζζεὶο νὖλ πὸ δήινπ, θαὶ 

ππξσζεὶο, θαὶ δηαλαζηὰο, ηαχηελ κὲλ νθ εἴαζα ινηπὸλ ἐπὶ ηὴλ παξαλνκίαλ ἑιθπζζλαη ἐθείλελ, 

ἐμήξπαζα δὲ ηο ἀδίθνπ ηαχηεο ἀπαγσγο. πεὶ δὲ ηὸλ ἕιθνληα ξφκελ εἰ Υξηζηηαλὸο εἴε, 

θἀθεῖλνο ὡκνιφγεζελ, ἐπεθείκελ ζθνδξο, ἀλαηζζεζίαλ ἐγθαιλ θαὶ ηὴλ ἐζράηελ ἄλνηαλ, θαὶ 

ὄλσλ νδὲλ ἄκεηλνλ δηαθεῖζζαη ἔιεγνλ, εἰ ηὸλ Υξηζηὸλ ιέγσλ πξνζθπλεῖλ, ἐπὶ ηὰ ζπήιαηα ηλ 

Ἰνπδαίσλ, ηλ ζηαπξσζάλησλ αηὸλ, ἕιθνη ηηλά· θαὶ καθξὸλ θαηέηεηλα πξὸο αηὸλ ιφγνλ, 

πξηνλ κὲλ, ὅηη ν ζέκηο ὅισο ὀκλχλαη, νδὲ ἀλάγθελ ἐπάγεηλ ὅξθσλ, δηδάζθσλ ἀπὸ ηλ ζείσλ 

Δαγγειίσλ· ἔπεηηα, 48.848 ὅηη ν κφλνλ νρὶ πηζηὴλ θαὶ κεκπεκέλελ, ἀιι' νδὲ ἀκχεηφλ ηηλα 

πξὸο ηαχηελ ἕιθεηλ ἐρξλ ηὴλ ἀλάγθελ. Ὡο δὲ ἐμέβαινλ δηὰ πνιιλ θαὶ καθξλ ιφγσλ ηὴλ 

πεπιαλεκέλελ πφλνηαλ ηο ἐθείλνπ ςπρο, ξψησλ ηὴλ αἰηίαλ, δη' ἡλ ηὴλ θθιεζίαλ ἀθεὶο, ἐπὶ 

ηὰ ηλ βξαίσλ εἷιθε ζπλέδξηα.  δὲ πνιινὺο ἔθε πξὸο αηὸλ εἰξεθέλαη, θνβεξσηέξνπο ηνὺο 

ἐθεῖ γηλνκέλνπο ὅξθνπο εἶλαη. πὶ ηνχηνηο ἐζηέλαμα, θαὶ ἐλεπξήζζελ πὸ ζπκνῦ, θαὶ κεηὰ ηαῦηα 

ἐγέισλ πάιηλ. Σὴλ κὲλ γὰξ ηνῦ δηαβφινπ θαθνπξγίαλ ὁξλ, ἐζηέλαδνλ, νἷα ηνὺο ἀλζξψπνπο 

ἀλαπείζεηλ ἴζρπζε· ηὴλ δὲ ῥᾳζπκίαλ ηλ ἀπαησκέλσλ ινγηδφκελνο, ἐλεπηκπξάκελ πὸ ηνῦ 

ζπκνῦ· θαὶ ηὴλ ἄλνηαλ πάιηλ ηλ ἀπαηεζέλησλ ὅζε θαὶ ιίθε ηηο ἤλ ζθνπλ, ἐγέισλ. Σαῦηα δὲ 

εἶπνλ πξὸο κο θαὶ δηεγεζάκελ, ἐπεηδὴ πξὸο ηνὺο ηὰ ηνηαῦηα θαὶ πνηνῦληαο θαὶ πάζρνληαο 

ἀπαλζξψπσο θαὶ ἀλαιγήησο δηάθεηζζε· θἂλ ἴδεηέ ηηλα ηλ ἀδειθλ ηλ κεηέξσλ εἰο 

παξαλνκίαο ηνηαχηαο ἐκπίπηνληα, ἀιινηξίαλ, νθ νἰθείαλ γεῖζζε ηὴλ ζπκθνξὰλ εἶλαη, θαὶ πξὸο 

ηνὺο ἐγθαινῦληαο ἀπνινγεῖζζαη λνκίδεηε, ιέγνληεο, κνὶ γὰξ ηί κέιεη; ηίο δέ κνη θνηλὸο πξὸο 

ἐθεῖλφλ ἐζηη ιφγνο; ἐζράηεο κηζαλζξσπίαο θαὶ αηαληθο ὠκφηεηνο θζεγγφκελνη ῥήκαηα. Σί 

ιέγεηο; ἄλζξσπνο ὢλ, θαὶ ηο αηο θνηλσλλ θχζεσο, κιινλ δὲ, εἰ δεῖ θχζεσο θνηλσλίαλ 



εἰπεῖλ, θεθαιὴλ κίαλ ἔρσλ ηὸλ Υξηζηὸλ, ηνικᾶο εἰπεῖλ, ὅηη νδέλ ζνη θνηλφλ ἐζηη πξὸο ηὰ κέιε 

ηὰ ζά; Πο νὖλ ηὸλ Υξηζηὸλ ὁκνινγεῖο ζὺ θεθαιὴλ εἶλαη ηο θθιεζίαο; θαὶ γὰξ  θεθαιὴ 

πάληα ηὰ κέιε ζπλάπηεηλ πέθπθε, θαὶ πξὸο ἑαπηὰ κεηὰ ἀθξηβείαο ἐπηζηξέθεηλ ηε θαὶ ζπλδεῖλ. Δἰ 

δὲ κεδὲλ θνηλὸλ ἔρεηο πξὸο ηὸ κέινο ζνπ, νδὲ πξὸο ηὸλ ἀδειθφλ ζνπ ἔρεηο ηη θνηλὸλ, νδὲ 

θεθαιὴλ ἔρεηο ηὸλ Υξηζηφλ. Ὡο παηδία κηθξὰ θνβνῦζηλ κο Ἰνπδαῖνη, θαὶ νθ αἰζζάλεζζε. 

Καζάπεξ γὰξ ηνῖο παηδίνηο ἐθείλνηο πξνζσπεῖα δεηθλχληεο θνβεξὰ θαὶ θαηαγέιαζηα ηλ κηαξλ 

νἰθεηλ πνιινὶ ν γάξ ἐζηη θχζεη θνβεξὰ, ἀιιὰ δηὰ ηὸ εηειὲο ηο δηαλνίαο ηνηαῦηα θαίλεηαη 

πνιὺλ θηλνῦζη γέισηα· νὕησ δὴ θαὶ ηνὺο ἀηειεζηέξνπο ηλ Υξηζηηαλλ κνξκνιχηηνληαη 

Ἰνπδαῖνη. Πο γὰξ ηὰ παξ' αηνῖο θνβεξὰ, ηὰ πνιιο αἰζρχλεο θαὶ γέισηνο γέκνληα, ηὰ ηλ 

πξνζθεθξνπθφησλ, ηὰ ηλ ηηκσκέλσλ, ηὰ ηλ θαηαδίθσλ; 

δʹ. Ἀιι' ν ηὰ κέηεξα ηνηαῦηα, ἀιι' ὄλησο θνβεξὰ θαὶ θξίθεο ἀλάκεζηα. Ἔλζα γὰξ Θεφο ἐζηη 

δσο θαὶ ζαλάηνπ ἐμνπζίαλ ἔρσλ, νὗηνο θνβεξὸο ὁ ηφπνο· ἔλζα κπξίνη πεξὶ θνιάζεσλ ἀζαλάησλ 

ιφγνη, πεξὶ ηλ ππξίλσλ πνηακλ, πεξὶ ηνῦ ζθψιεθνο ηνῦ ἰνβφινπ, πεξὶ ηλ δεζκλ ηλ 

ἀξξήθησλ, πεξὶ ηνῦ ζθφηνπο. ηνῦ ἐμσηέξνπ. θεῖλνη δὲ ηνχησλ κὲλ νδὲλ νδ' ὄλαξ ἴζαζη, ηῆ 

γαζηξὶ δληεο, πξὸο ηὰ παξφληα θερελφηεο, λ θαὶ ηξάγσλ νδὲλ ἄκεηλνλ δηαθείκελνη, θαηὰ 

ηὸλ ηο ἀζειγείαο ιφγνλ θαὶ ηὴλ ηο ἀδεθαγίαο πεξβνιήλ· ἓλ δὲ ἐπίζηαληαη κφλνλ, 

γαζηξίδεζζαη θαὶ κεζχεηλ, πὲξ ὀξρεζηλ θαηαθφπηεζζαη, πὲξ ληφρσλ ηξαπκαηίδεζζαη. Σαῦηα 

νὖλ, εἰπέ κνη, ζεκλὰ θαὶ θνβεξά; θαὶ ηίο ἂλ ηνῦην εἴπνη; Πφζελ νὖλ κῖλ ἔδνμαλ εἶλαη θνβεξὰ, 

πιὴλ εἰ κὴ θαὶ ηνὺο ηηκσκέλνπο ηλ νἰθεηλ, θαὶ ηνὺο ἀπαξξεζηάζηνπο, θαὶ ηο δεζπνηηθο 

νἰθίαο ἐθπεζφληαο, θνβεξνχο ηηο εἶλαη ιέγνη ηνῖο εδνθηκνῦζη θαὶ παξξεζίαλ ἔρνπζηλ; Ἀιι' νθ 

ἔζηη ηαῦηα, νθ ἔζηηλ· ἐπεὶ κεδὲ παλδνρεῖα ηλ βαζηιηθλ αιλ ζεκλφηεξα, κιινλ δὲ θαὶ 

παλδνρείνπ παληὸο ἀηηκφηεξνλ ηὸ ηο ζπλαγσγο ρσξίνλ 48.849 ἐζηίλ. Ο γὰξ ιῃζηλ νδὲ 

θαπήισλ ἁπιο, ἀιιὰ δαηκφλσλ ἐζηὶ θαηαγψγηνλ, κιινλ δὲ νρ αἱ ζπλαγσγαὶ κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ 

αηαὶ αἱ ςπραὶ ηλ Ἰνπδαίσλ· θαὶ ηνῦην πξὸο ηῶ ηέιεη ηνῦ ιφγνπ δεῖμαη πεηξάζνκαη. Παξαθαι 

ηνίλπλ κο κλεκνλεχεηλ ηαχηεο κάιηζηα ηο δηαιέμεσο. Ο γὰξ πξὸο ἐπίδεημηλ νδὲ θξφηνπο 

ιέγνκελ λῦλ, ἀιιὰ πξὸο ζεξαπείαλ ηλ κεηέξσλ ςπρλ. Σίο γὰξ ἔηη ιείπεηαη ιφγνο κῖλ, ὅηαλ, 

ηνζνχησλ ἰαηξλ ὄλησλ, ὦζί ηηλεο λνζνῦληεο; Γψδεθα ἤζαλ νἱ ἀπφζηνινη, θαὶ ηὴλ νἰθνπκέλελ 

ἐπεζπάζαλην· ηὸ πιένλ ηο πφιεσο Υξηζηηαλὸλ, θαὶ ἔηη κὴλ λνζνῦζί ηηλεο ἰνπδατζκφλ. Καὶ 

πνίαλ ἀπνινγίαλ ἔρνηκελ ἂλ κεῖο νἱ γηαίλνληεο; Ἄμηνη κὲλ γὰξ ἐγθιεκάησλ θἀθεῖλνη νἱ 

λνζνῦληεο· ν κὴλ νδὲ κεῖο ἀπειιάγκεζα θαηεγνξίαο, πεξηνξληεο αηνὺο ἐπὶ ηο 

ἀξξσζηίαο· ἀκήραλνλ γὰξ ἤλ, ζπνπδο πνιιο παξ' κλ ἀπνιαχνληαο, κέλεηλ ἐπὶ ηο 

ἀζζελείαο ἐθείλνπο. Γηὰ ηνῦην πξνιαβὼλ ιέγσ λῦλ ηαῦηα, ἵλα ἕθαζηνο κλ ἐπηζπάζεηαη ηὸλ 

ἀδειθὸλ, θἂλ ἀλάγθελ ἐπηζεῖλαη δένη, θἂλ βίαλ πνηζαη, θἂλ βξίζαη, θἂλ θηινλεηθζαη, πάληα 

πνίεζνλ, ὥζηε ἐμειέζζαη αηὸλ ηο ηνῦ δηαβφινπ παγίδνο, θαὶ ηο θνηλσλίαο ἀπαιιάμαη ηλ 

Υξηζηνθηφλσλ. πὶ ηο ἀγνξο εἴ ηηλα εἶδεο ἀπαγφκελνλ, εἰπέ κνη, δηθαίᾳ ςήθῳ 

θαηαδηθαζζέληα, εἶηα θχξηνο ᾖο ἀθαξπάζαη ηλ ηνῦ δεκίνπ ρεηξλ, νθ ἂλ ἅπαληα ἔπξαμαο, 

ὥζηε αηὸλ ἀπαιιάμαη ηο ἀπαγσγο; Σὸλ ἀδειθὸλ λῦλ ὁξᾶο ηὸλ ζὸλ, νρ πὸ ηνῦ δεκίνπ, ἀιι' 

πὸ ηνῦ δηαβφινπ πξὸο ηὸ βάξαζξνλ ηο ἀπσιείαο ἑιθφκελνλ ἀδίθσο θαὶ ἀλνζίσο, θαὶ νδὲ 

ζπκβνιὴλ πξνέζζαη πνκέλνηο, ὥζηε αηὸλ ἐμειέζζαη ηο παξαλνκίαο ἐθείλεο; θαὶ πνίαο ἂλ 

ηχρνηο ζπγγλψκεο; Ἀιι' ἰζρπξφηεξφο ζνπ θαὶ δπλαηψηεξφο ἐζηηλ. κνὶ αηὸλ θαηάζηεζνλ· 

αἱξήζνκαη ηὴλ θεθαιὴλ ἀπνζέζζαη κιινλ, ἠ ηλ ἱεξλ αηὸλ ἀθεῖλαη ἐπηβαίλεηλ πξνζχξσλ, ἂλ 

θηινλεηθῆ θαὶ ηνῖο αηνῖο ἐπηκέλῃ. Σί γάξ ζνη θνηλὸλ κεηὰ ηο ἐιεπζέξαο, κεηὰ ηο ἄλσ 

Ἱεξνπζαιήκ; Δἵινπ ηὴλ θάησ· δνχιεπε κεη' ἐθείλεο· θαὶ γὰξ θαὶ αηὴ δνπιεχεη κεηὰ ηλ ηέθλσλ 

αηο, θαηὰ ηὸλ ηνῦ Ἀπνζηφινπ ιφγνλ. Νεζηεχεηο κεηὰ Ἰνπδαίσλ; νθνῦλ ἀπφζνπ θαὶ ηὰ 

πνδήκαηα κεηὰ Ἰνπδαίσλ, θαὶ γπκλνῖο βάδηδε ηνῖο πνζὶλ ἐπὶ ηο ἀγνξο, θαὶ θνηλψλεη ηο 

ἀζρεκνζχλεο αηνῖο θαὶ ηνῦ γέισηνο. Ἀιι' νθ ἂλ ἕινην· αἰζρχλῃ γὰξ θαὶ ἐξπζξηᾶο. Δἶηα 

ζρήκαηνο κὲλ αηνῖο θνηλσλζαη αἰζρχλῃ, ἀζεβείαο δὲ θνηλσλλ, νθ αἰζρχλῃ; θαὶ πνίαλ ἕμεηο 

ζπγγλψκελ, Υξηζηηαλὸο ὢλ ἐμ κηζείαο; Πηζηεχζαηε, ηὴλ θεθαιὴλ πξφηεξνλ ἀπνζήζνκαη, ἠ 

πεξηφςνκαί ηηλα ηλ ηὰ ηνηαῦηα λνζνχλησλ, ἐὰλ ἴδσ· ἐὰλ δὲ ἀγλνήζσ, ζπγγλψκελ ὁ Θεὸο δψζεη 

πάλησο. Σαῦηα θαὶ κλ αηλ ἕθαζηνο ινγηδέζζσ, κεδὲ πάξεξγνλ γείζζσ ηὸ πξγκα εἶλαη. 

Ορ ὁξηε ἐπὶ ηλ κπζηεξίσλ ηί βνᾶ ζπλερο ὁ δηάθνλνο; πηγηλψζθεηε ἀιιήινπο· πο κῖλ 



ἐγρεηξίδεη ηὴλ ἀθξηβ ηλ ἀδειθλ κλ ἐμέηαζηλ; Σνῦην θαὶ ἐπ' ἐθείλσλ πνίεζνλ· ὅηαλ 

ἐπηγλῶο ηηλα ἰνπδαΐδνληα, θάηαζρε, δινλ πνίεζνλ, ὥζηε κὴ θνηλσλζαη θαὶ αηὸο ηῶ θηλδχλῳ. 

Καὶ γὰξ ἐπὶ ηλ ἔμσ ζηξαηνπέδσλ, ἂλ ἁιῶ ηηο βαξβαξίδσλ θαὶ ηὰ Πεξζηθὰ θξνλλ ἐλ κέζνηο 

ηνῖο ζηξαηηψηαηο, νθ αηὸο θηλδπλεχεη κφλνο, ἀιιὰ θαὶ ἕθαζηνο ηλ ζπλεηδφησλ κὲλ, ν 

πνηεζάλησλ δὲ αηὸλ ηῶ ζηξαηεγῶ θαλεξφλ. πεὶ νὖλ θαὶ κεῖο ζηξαηφπεδφλ ἐζηε ηνῦ Υξηζηνῦ, 

κεηὰ ἀθξηβείαο δη48.850 εξεπληε θαὶ πεξηεξγάδεζζε, εἴ ηηο ηλ ἀιινθχισλ κῖλ ἀλακέκηθηαη, 

θαὶ πνηεῖηε δινλ, νρ ἵλα ἀπνθηείλσκελ, θαζάπεξ ἐθεῖλνη, νδ' ἵλα θνιάζσκελ θαὶ 

ηηκσξεζψκεζα, ἀιι' ἵλα αηὸλ ἀπαιιάμσκελ ηο πιάλεο θαὶ ηο ἀζεβείαο, θαὶ κέηεξνλ ἐμ 

ὁινθιήξνπ πνηήζσκελ. Δἰ δὲ κὴ βνχιεζζε ηνῦην, ἀιι' εἰδφηεο θξχπηεηε, εὖ ἴζηε, ὅηη ηὴλ αηὴλ 

πνζηήζεζζε ηηκσξίαλ ἐθείλῳ. Καὶ γὰξ ὁ Παῦινο νρὶ ηνὺο πνηνῦληαο κφλνλ ηὰ πνλεξὰ, ἀιιὰ 

θαὶ ηνὺο ζπλεπδνθνῦληαο αηνῖο, πνβάιιεη θνιάζεη θαὶ ηηκσξίᾳ. Καὶ ὁ πξνθήηεο δὲ, νρὶ ηνὺο 

θιέπηνληαο κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ ηνὺο ζπληξέρνληαο αηνῖο, πὸ ηὴλ αηὴλ ἄγεη δίθελ· θαὶ εἰθφησο. 

 γὰξ ζπλεηδὼο ηῶ ηὰ πνλεξὰ πξάηηνληη θαὶ πεξηζηέιισλ αηὸλ θαὶ ἀπνθξχπησλ, πιείνλα αηῶ 

παξέρεη ῥᾳζπκίαο πφζεζηλ, θαὶ κεηὰ κείδνλνο ἀδείαο παξαζθεπάδεη ηὴλ πνλεξίαλ ἐξγάδεζζαη. 

εʹ. Ἀιιὰ γὰξ ἐπὶ ηνὺο λνζνῦληαο ἐπαλειζεῖλ δεῖ πάιηλ. λλνήζαηε ηνίλπλ ηίζη θνηλσλνῦζηλ νἱ 

λεζηεχνληεο λῦλ· ηνῖο βνζη, ηαχξσζνλ, ζηαχξσζνλ· ηνῖο ιέγνπζη, Σὸ αἷκα αηνῦ ἐθ' κο θαὶ 

ἐπὶ ηὰ ηέθλα κλ. Δἴ ηηλεο ἁιφληεο ἐπὶ ηπξαλλίδη θαηεδηθάζζεζαλ, ἆξα ἂλ ἐηφικεζαο 

πξνζειζεῖλ θαὶ θνηλσλζαη ιφγσλ αηνῖο; Οθ ἔγσγε νἶκαη. Πο νὖλ νθ ἄηνπνλ ηνὺο κὲλ εἰο 

ἄλζξσπνλ γελνκέλνπο πνλεξνὺο κεηὰ ηνζαχηεο θεχγεηλ ζπνπδο, ηνὺο δὲ εἰο αηὸλ βξίζαληαο 

ηὸλ Θεὸλ πνηεῖζζαη θνηλσλνὺο, θαὶ ηνὺο πξνζθπλνῦληαο ηὸλ ἐζηαπξσκέλνλ ηνῖο ἐζηαπξσθφζη 

ζπλενξηάδεηλ; Σνῦην γὰξ ν κφλνλ ἀλνίαο, ἀιιὰ θαὶ ηο ἐζράηεο καλίαο ἐζηίλ. πεηδὴ δέ εἰζί 

ηηλεο νἳ θαὶ ηὴλ ζπλαγσγὴλ ζεκλὸλ εἶλαη ηφπνλ λνκίδνπζηλ, ἀλαγθαῖνλ θαὶ πξὸο ηνχηνπο ὀιίγα 

εἰπεῖλ. Σίλνο γὰξ ἕλεθα ηὸλ ηφπνλ ἐθεῖλνλ αἰδεῖζζε, δένλ θαηαθξνλεῖλ θαὶ βδειχηηεζζαη θαὶ 

ἀπνπεδᾶλ;  λφκνο ἀπφθεηηαη. θεζὶλ, ἐλ αηῶ, θαὶ βηβιία πξνθεηηθά. Καὶ ηί ηνῦην; Μὴ γὰξ, 

ἔλζα ἂλ ᾖ βηβιία ηνηαῦηα, θαὶ ὁ ηφπνο ἅγηνο ἔζηαη; Ο πάλησο. γὼ δὲ δηὰ ηνῦην κάιηζηα κηζ 

ηὴλ ζπλαγσγὴλ θαὶ ἀπνζηξέθνκαη, ὅηη ηνὺο πξνθήηαο ἔρνληεο ἀπηζηνῦζη ηνῖο πξνθήηαηο, ὅηη 

ἀλαγηλψζθνληεο ηὰ γξάκκαηα ν δέρνληαη ηὰο καξηπξίαο, ὅπεξ βξηδφλησλ ἐζηὶ κεηδφλσο. Δἰπὲ 

γάξ κνη, εἴ ηηλα εἶδεο ἄλζξσπνλ αἰδέζηκνλ θαὶ ιακπξὸλ θαὶ πεξηθαλ εἰο θαπειεῖνλ εἰζαρζέληα, 

ἠ εἰο θαηαγψγηνλ ιῃζηλ, εἶηα βξηδφκελνλ ἐθεῖ θαὶ ηππηφκελνλ θαὶ ηὴλ ἐζράηελ πνκέλνληα 

παξνηλίαλ, ἆξα ἂλ ἐζαχκαζαο ηὸ θαπειεῖνλ ἠ ηὸ ζπήιαηνλ, ἐπεηδὴ ἔλδνλ εἱζηήθεη 

παξνηλνχκελνο ὁ ζαπκαζηὸο ἐθεῖλνο θαὶ κέγαο ἀλήξ; Οθ ἔγσγε νἶκαη, ἀιιὰ δηὰ ηνῦην αηὸ 

κάιηζηα ἂλ ἐκίζεζαο θαὶ ἀπεζηξάθεο. Σνῦην θαὶ ἐπὶ ηο ζπλαγσγο ινγίδνπ. Σνὺο γὰξ 

πξνθήηαο θαὶ ηὸλ Μσυζέα κεη' αηλ εἰζήγαγνλ ἐθεῖ, νρ ἵλα ηηκήζσζηλ, ἀιι' ἵλα βξίζσζη θαὶ 

ἀηηκάζσζηλ. Ὅηαλ γὰξ ιέγσζη κὴ εἰδέλαη αηνὺο ηὸλ Υξηζηὸλ, κεδὲ εἰξεθέλαη ηη πεξὶ ηο 

ἐθείλνπ παξνπζίαο, πνία κείδσλ ηαχηεο γέλνηη' ἂλ εἰο ηνὺο ἁγίνπο ἐθείλνπο ὕβξηο, ἀιι' ὅηαλ 

αηλ θαηεγνξήζσζηλ ὡο ηὸλ αηλ ἀγλννχλησλ Γεζπφηελ, θαὶ θνηλσλνὺο ηο ἰδίαο ἀζεβείαο 

ιέγσζηλ εἶλαη; Ὥζηε δηὰ ηνῦην κιινλ κηζεῖλ θαὶ αηνὺο θαὶ ηὴλ ζπλαγσγὴλ ρξὴ, ὅηη 

ἐκπαξνηλνῦζηλ εἰο ηνὺο ἁγίνπο ἐθείλνπο. Ἀιιὰ ηί ιέγσ πεξὶ βηβιίσλ θαὶ ηφπσλ; ἐλ θαηξῶ ηλ 

δησγκλ νἱ δήκηνη ηὰ ζψκαηα ηλ καξηχξσλ θαηέρνπζη, θαηαμαίλνπζη, καζηίδνπζηλ. Ἆξα νὖλ 

ἅγηαί εἰζηλ αηλ αἱ ρεῖξεο, ἐπεηδὴ ηὰ ζψκαηα ηλ ἁγίσλ θαηέζρνλ; Μὴ γέλνηην! Δἶηα ρεῖξεο 

κὲλ, ζψκαηα θαηαζρνῦζαη ἁγίσλ, βέβεινη κέλνπζη δη' αηὸ δὴ ηνῦην, ἐπεηδὴ θαηέζρνλ θαθο· νἱ 

δὲ γξάκκαηα θαη48.851 έρνληεο ἁγίσλ θαὶ βξίδνληεο νθ ἔιαηηνλ ἠ νἱ δήκηνη ηλ καξηχξσλ ηὰ 

ζψκαηα, αἰδέζηκνη δηὰ ηνῦην ἔζνληαη; Καὶ πο νθ ἐζράηεο ἀινγίαο ηαῦηα ἂλ εἴε; Δἰ γὰξ 

ζψκαηα θαηερφκελα θαθο, ν κφλνλ νρ ἁγηάδεη ηνὺο θαηέρνληαο, ἀιιὰ θαὶ ἐλαγεζηέξνπο 

πνηεῖ, πνιιῶ κιινλ γξάκκαηα ἀλαγηλσζθφκελα κεηὰ ἀπηζηίαο νθ ἂλ δχλαηλην ηνὺο 

ἀλαγηλψζθνληαο ὠθειζαί πνηε. Αηὸ κὲλ νὖλ ηνῦην ἀζεβεζηέξνπο αηνὺο ἀπνθαίλεη, ηὸ κεηὰ 

ηνηαχηεο πξναηξέζεσο ηὰ βηβιία θαηέρεηλ. Οδὲ γὰξ ἂλ ηνζαχηεο ἄμηνη ἤζαλ θαηεγνξίαο, εἰ κὴ 

ηνὺο πξνθήηαο εἶρνλ· νθ ἤζαλ νὕησο ἀθάζαξηνη θαὶ βέβεινη, εἰ κὴ ηὰο βίβινπο ἀλεγίλσζθνλ. 

Νῦλ δὲ πάζεο εἰζὶλ ἀπεζηεξεκέλνη ζπγγλψκεο, ὅηη ηνὺο θήξπθαο ηο ἀιεζείαο ἔρνληεο, θαὶ πξὸο 

αηνὺο θείλνπο, θαὶ πξὸο ηὴλ ἀιήζεηαλ ἵζηαληαη ἐρζξᾶ δηαλνίᾳ. Ὥζηε δηὰ ηνῦην κιινλ ἂλ εἶελ 

βέβεινη θαὶ ἐλαγεῖο, ὅηη ηνὺο πξνθήηαο ἔρνληεο, πνιεκίᾳ αηνῖο θέρξεληαη γλψκῃ. Γηὸ 



παξαθαι θεχγεηλ θαὶ ἀπνπεδᾶλ αηλ ηνὺο ζπιιφγνπο. Ο κηθξὰ αὕηε βιάβε ηνῖο 

ἀζζελεζηέξνηο ηλ ἀδειθλ, ν κηθξὰ ἀπνλνίαο ἐθείλνηο πξφθαζηο. Ὅηαλ γὰξ ἴδσζηλ κο ηνὺο 

πξνζθπλνῦληαο ηὸλ π' αηλ ζηαπξσζέληα Υξηζηὸλ, ηὰ ἐθείλσλ δηψθνληαο θαὶ 

ζεκλνπνηνῦληαο, πο νρ γήζνληαη ἄξηζηα αηνῖο ἅπαληα πεπξάρζαη, θαὶ νδελὸο ἄμηα εἶλαη ηὰ 

κέηεξα, ὅηαλ νἱ πξεζβεχνληεο αηὰ θαὶ ζεξαπεχνληεο κεῖο, πξὸο ηνὺο θαζαηξνῦληαο αηὰ 

ηξέρεηε; άλ ηηο ἴδῃ ζὲ, θεζὶ, ηὸλ ἔρνληα γλζηλ, ἐλ εἰδσιείῳ θαηαθείκελνλ, νρὶ  ζπλείδεζηο 

αηνῦ ἀζζελνῦο ὄληνο νἰθνδνκεζήζεηαη εἰο ηὸ ηὰ εἰδσιφζπηα ἐζζίεηλ; Καὶ ἐγὼ ιέγσ, άλ ηηο 

ἴδῃ ζε ηὸλ ἔρνληα γλζηλ εἰο ζπλαγσγὴλ ἀπεξρφκελνλ, θαὶ ζάιπηγγαο ζεσξνῦληα, νρὶ  

ζπλείδεζηο αηνῦ ἀζζελνῦο ὄληνο νἰθνδνκεζήζεηαη εἰο ηὸ ζαπκάδεηλ ηὰ Ἰνπδατθὰ πξάγκαηα;  

πίπησλ νρὶ ηνῦ ἰδίνπ πηψκαηνο δίδσζη κφλνλ δίθελ, ἀιι' ὅηη θαὶ ἄιινπο πνζθειίδεη θνιάδεηαη· 

ὥζπεξ θαὶ ὁ ἑζηὼο νρ πὲξ ηο νἰθείαο ἀξεηο ζηεθαλνῦηαη κφλνλ, ἀιι' ὅηη θαὶ ἄιινπο εἰο ηὸλ 

αηὸλ ἄγεη δινλ ζαπκάδεηαη. Φεχγεηε ηνίλπλ θαὶ ηνὺο ζπιιφγνπο, θαὶ ηνὺο ηφπνπο αηλ, θαὶ 

κεδεὶο αἰδείζζσ ηὴλ ζπλαγσγὴλ δηὰ ηὰ βηβιία, ἀιιὰ δηὰ ηαῦηα αηὴλ κηζείησ θαὶ 

ἀπνζηξεθέζζσ, ὅηη ἐθ' ὕβξεη θαηέρνπζη ηνὺο ἁγίνπο, ὅηη ἀπηζηνῦζη ηνῖο ἐθείλσλ ῥήκαζηλ, ὅηη ηὴλ 

ἐζράηελ αηλ θαηεγνξνῦζηλ ἀζέβεηαλ. 

οʹ. Καὶ ἵλα κάζεηε, ὅηη νρ ἁγηάδεη ηὸλ ηφπνλ ηὰ βηβιία, ἀιιὰ βέβεινλ πνηεῖ ηλ ζπληφλησλ  

πξναίξεζηο, ἱζηνξίαλ κῖλ δηεγήζνκαη παιαηάλ. Πηνιεκαῖνο ὁ Φηιάδειθνο ηὰο παληαρφζελ 

βίβινπο ζπλαγαγὼλ, θαὶ καζὼλ ὅηη θαὶ παξὰ Ἰνπδαίνηο εἰζὶ γξαθαὶ πεξὶ Θενῦ θηινζνθνῦζαη, 

θαὶ πνιηηείαο ἀξίζηεο, κεηαπεκςάκελνο ἄλδξαο ἐθ ηο Ἰνπδαίαο, ξκήλεπζελ αηὰο δη' ἐθείλσλ, 

θαὶ ἀπέζεην εἰο ηὸ ηνῦ εξάπηδνο ἱεξφλ· θαὶ γὰξ ἤλ Ἕιιελ ὁ ἀλήξ· θαὶ κέρξη λῦλ ἐθεῖ ηλ 

πξνθεηλ αἱ ἑξκελεπζεῖζαη βίβινη κέλνπζη. Σί νὖλ, ἅγηνο ἔζηαη ηνῦ εξάπηδνο ὁ λαὸο δηὰ ηὰ 

βηβιία; Μὴ γέλνηην! ἀιι' ἐθεῖλα κὲλ ἔρεη ηὴλ νἰθείαλ ἁγηφηεηα, ηῶ ηφπῳ δὲ ν κεηαδίδσζη, δηὰ 

ηὴλ ηλ ζπληφλησλ ἐθεῖ κηαξίαλ. Σὸ αηὸ ηνίλπλ θαὶ πεξὶ ηο ζπλαγσγο ινγηζηένλ. Δἰ γὰξ θαὶ 

κὴ εἴδσινλ ἕζηεθελ ἐθεῖ, 48.852 ἀιιὰ δαίκνλεο νἰθνῦζη ηὸλ ηφπνλ. Καὶ ηνῦην ν πεξὶ ηο 

ἐληαῦζα ιέγσ ζπλαγσγο κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ ηο ἐλ Γάθλῃ· πνλεξφηεξνλ γὰξ ἐθεῖ ηὸ βάξαζξνλ, ὃ 

δὴ θαινῦζη Μαηξψλεο. Καὶ γὰξ πνιινὺο ἢθνπζα ηλ πηζηλ ἀλαβαίλεηλ ἐθεῖ, θαὶ 

παξαθαζεχδεηλ ηῶ ηφπῳ. Ἀιιὰ κὴ γέλνηηφ πνηε ηνχηνπο πηζηνὺο πξνζεηπεῖλ. κνὶ θαὶ ηὸ 

Μαηξψλεο θαὶ ηὸ ηνῦ Ἀπφιισλνο ἱεξὸλ ὁκνίσο ἐζηὶ βέβεινλ. Δἰ δέ ηίο κνπ ηφικαλ 

θαηαγηλψζθεη, πάιηλ ἐγὼ ηὴλ ἐζράηελ αηνῦ θαηαγλψζνκαη καλίαλ. Δἰπὲ γάξ κνη, ὅπνπ δαίκνλεο 

νἰθνῦζηλ, νρὶ ἀζεβείαο ρσξίνλ ἐζηὶ, θἂλ κὴ μφαλνλ εἱζηήθῃ; Ὅπνπ Υξηζηνθηφλνη ζπλέξρνληαη, 

ὅπνπ ζηαπξὸο ἐιαχλεηαη, ὅπνπ βιαζθεκεῖηαη Θεὸο, ὅπνπ Παηὴξ ἀγλνεῖηαη, ὅπνπ Τἱὸο βξίδεηαη, 

ὅπνπ Πλεχκαηνο ἀζεηεῖηαη ράξηο, κιινλ δὲ θαὶ αηλ ὄλησλ δαηκφλσλ, ν κείδσλ ἐληεῦζελ  

βιάβε; θεῖ κὲλ γὰξ γπκλὴ θαὶ πεξηθαλὴο  ἀζέβεηα, θαὶ νθ ἂλ ῥᾳδίσο ἐπηζπάζαηην, νδὲ 

ἀπαηήζεηε ηὸλ λνῦλ ἔρνληα θαὶ ζσθξνλνῦληα· ἐληαῦζα δὲ ιέγνληεο Θεὸλ πξνζθπλεῖλ, θαὶ 

εἴδσια ἀπνζηξέθεζζαη, θαὶ πξνθήηαο ἔρεηλ θαὶ ηηκᾶλ, ηνῖο ῥήκαζη ηνχηνηο πνιὺ 

θαηαζθεπάδνληεο ηὸ δέιεαξ, ηνὺο ἀθειεζηέξνπο θαὶ ἀλνήηνπο ἀθπιάθησο εἰο ηὰο ἑαπηλ 

ἐκβάιινπζη πάγαο. Ὥζηε ηὰ κὲλ ηο ἀζεβείαο ἴζα αηνῖο θαὶ Ἕιιεζη, ηὰ δὲ ηο ἀπάηεο 

ραιεπψηεξνλ πὸ ηνχησλ δξηαη. Καὶ γὰξ θαὶ παξ' αηνῖο ἕζηεθε βσκὸο ἀπάηεο ἀφξαηνο, εἰο ὃλ 

νρὶ πξφβαηα θαὶ κφζρνπο, ἀιιὰ ςπρὰο ἀλζξψπσλ θαηαζχνπζηλ. Ὅισο δὲ εἰ ζαπκάδεηο ηὰ 

ἐθείλσλ, ηίο ζνη θνηλὸο πξὸο κο ἐζηη ιφγνο; Δἰ γὰξ ζεκλὰ θαὶ κεγάια ηὰ Ἰνπδαίσλ, ςεπδ ηὰ 

κέηεξα· εἰ δὲ ηαῦηα ἀιεζ, ὥζπεξ νὖλ θαὶ ἀιεζ, ἐθεῖλα ἀπάηεο γέκεη. Ορὶ ηὰο Γξαθὰο ιέγσ· 

κὴ γέλνηην! ἐθεῖλαη γάξ κε πξὸο ηὸλ Υξηζηὸλ ἐρεηξαγψγεζαλ· ἀιιὰ ηὴλ ἀζέβεηαλ αηλ θαὶ ηὴλ 

καλίαλ ηὴλ λῦλ. Ἀιιὰ γὰξ ὥξα ινηπὸλ δεῖμαη, ὅηη θαὶ δαίκνλεο ἐθεῖ θαηνηθνῦζηλ, νρὶ ἐλ αηῶ 

ηῶ ηφπῳ κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ ἐλ αηαῖο ηαῖο ςπραῖο ηλ Ἰνπδαίσλ. Ὅηαλ γὰξ ἐμέιζῃ, θεζὶ, ηὸ 

πλεῦκα ηὸ ἀθάζαξηνλ, πνξεχεηαη δη' ἀλχδξσλ ηφπσλ, δεηνῦλ ἀλάπαπζηλ· θἂλ κὴ εὕξῃ, θεζὶλ, 

πνζηξέςσ εἰο ηὸλ νἶθφλ κνπ· θαὶ ἐιζὸλ εξίζθεη ζρνιάδνληα, ζεζαξσκέλνλ θαὶ 

θεθνζκεκέλνλ· θαὶ πνξεχεηαη, θαὶ παξαιακβάλεη κεζ' ἑαπηνῦ ἑπηὰ ἕηεξα πλεχκαηα πνλεξφηεξα 

ἑαπηνῦ, θαὶ εἰζέξρεηαη εἰο αηὸλ, θαὶ ἔζηαη ηὰ ἔζραηα ηνῦ ἀλζξψπνπ ἐθείλνπ ρείξνλα ηλ 

πξψησλ. Οὕησο ἔζηαη θαὶ ηῆ γελεᾶ ηαχηῃ. ξᾶο ὅηη δαίκνλεο ἐλνηθνῦζηλ αηλ ηαῖο ςπραῖο, θαὶ 

ραιεπψηεξνη ηλ πξνηέξσλ νἱ λῦλ; θαὶ κάια εἰθφησο. Σφηε κὲλ γὰξ εἰο ηνὺο πξνθήηαο ζέβνπλ, 

λῦλ δὲ εἰο αηὸλ ηλ πξνθεηλ ηὸλ Γεζπφηελ βξίδνπζηλ. Ἀλζξψπνηο νὖλ, εἰπέ κνη, δαηκνλζη, 



θαὶ ηνζαῦηα ἔρνπζη πλεχκαηα ἀθάζαξηα, ἐλ ζθαγαῖο θαὶ θφλνηο ἀλαηξαθεῖζηλ, εἰο ηαπηὸ 

ζπλέξρεζζε, θαὶ ν θξίηηεηε; Πξνζξήζεσο γὰξ δεῖ θνηλσλεῖλ ηνχηνηο, θαὶ ιφγνπ κεηαδηδφλαη 

ςηινῦ, ἀιι' νρ ὡο θνηλὴλ ιχκελ θαὶ λφζνλ ηο νἰθνπκέλεο ἁπάζεο ἀπνζηξέθεζζαη; Ορὶ πλ 

εἶδνο ἐπιζνλ θαθίαο; νρὶ ηνὺο πνιινὺο θαὶ καθξνὺο ιφγνπο νἱ πξνθηαη πάληεο εἰο ηὰο ηνχησλ 

θαηεγνξίαο ἀλήισζαλ; Πνίαλ ηξαγῳδίαλ, ηίλα παξαλνκίαο ηξφπνλ νθ ἀπέθξπςαλ ηαῖο ἑαπηλ 

κηαηθνλίαηο; ἔζπζαλ ηνὺο πἱνὺο αηλ θαὶ ηὰο ζπγαηέξαο αηλ ηνῖο δαηκνλίνηο· ηὴλ θχζηλ 

γλφεζαλ, ὠδίλσλ ἐπειάζνλην, παηδνηξνθίαλ θαηεπάηεζαλ, ηο ζπγγελείαο ηνὺο λφκνπο ἐμ 

αηλ ηλ βάζξσλ ἀλέηξεςαλ, ζεξίσλ ἁπάλησλ γεγφλαζηλ ἀγξηψηεξνη. Σὰ 48.853 ζεξία κὲλ γὰξ 

θαὶ ηὴλ ςπρὴλ ἐπηδίδσζη πνιιάθηο, θαὶ ηο νἰθείαο θαηαθξνλεῖ ζσηεξίαο, ὥζηε πεξαζπίζαη ηλ 

ἐθγφλσλ· νὗηνη δὲ νδεκηο ἀλάγθεο νὔζεο ηνὺο ἐμ αηλ θχληαο ηαῖο νἰθείαηο θαηέζθαμαλ 

ρεξζὶλ, ἵλα ηνὺο ἐρζξνὺο ηο κεηέξαο δσο, ηνὺο ἀιάζηνξαο ζεξαπεχζσζη δαίκνλαο. Σί ἄλ ηηο 

αηλ ἐθπιαγείε πξφηεξνλ, ηὴλ ἀζέβεηαλ ἠ ηὴλ ὠκφηεηα, θαὶ ηὴλ ἀπαλζξσπίαλ; ὅηη ηνὺο πἱνὺο 

ἔζπζαλ, ἠ ὅηη ηνῖο δαηκνλίνηο ἔζπζαλ; Ἀιιὰ ἀζειγείαο ἕλεθελ νρὶ θαὶ ηὰ ιαγλφηαηα ηλ ἀιφγσλ 

ἀπέθξπςαλ; Ἄθνπζνλ ηνῦ πξνθήηνπ, ηί θεζη πεξὶ ηο ἀθνιαζίαο αηλ· Ἵππνη ζειπκαλεῖο 

ἐγέλνλην· ἕθαζηνο ἐπὶ ηὴλ γπλαῖθα ηνῦ πιεζίνλ αηνῦ ἐρξεκέηηδελ. Οθ εἶπελ, ἕθαζηνο ηο 

γπλαηθὸο ηνῦ πιεζίνλ ἐπεζχκεη, ἀιι' ἐκθαληηθψηαηα ηῆ ηλ ἀιφγσλ θσλῆ ηὴλ ἐθ ηο ἀζειγείαο 

ἐγγηλνκέλελ αηνῖο καλίαλ ἐλέθελελ. 

δʹ. Σί βνχιεζζε ἕηεξνλ εἴπσ; ηὰο ἁξπαγὰο, ηὰο πιενλεμίαο, ηὰο ηλ πελήησλ πξνδνζίαο, ηὰο 

θινπὰο, ηὰο θαπειείαο; Ἀιι' νδὲ πζα κῖλ πξὸο ηαχηελ ἀξθέζεη ηὴλ δηήγεζηλ  κέξα. Ἀιι' αἱ 

ἑνξηαὶ αηλ ζεκλὸλ ἔρνπζί ηη θαὶ κέγα; Καὶ αηὰο κὲλ νὖλ ηαχηαο ἀθαζάξηνπο ἀπέδεημαλ. 

Ἄθνπζνλ γνῦλ ηλ πξνθεηλ, κιινλ δὲ ἄθνπζνλ ηνῦ Θενῦ, κεζ' ὅζεο αηὰο ἀπνζηξέθεηαη ηο 

πεξβνιο· Μεκίζεθα, ἀπζκαη ηὰο ἑνξηὰο κλ.  Θεὸο κηζεῖ, θαὶ ζὺ θνηλσλεῖο; Καὶ νθ 

εἶπε, ηήλδε ἠ ηήλδε ηὴλ ἑνξηὴλ, ἀιιὰ πάζαο ὁκνῦ. Βνχιεη ἰδεῖλ, ὅηη θαὶ ηὴλ δηὰ ηπκπάλσλ θαὶ 

ηο θηζάξαο θαὶ ηλ ςαιηεξίσλ θαὶ ηλ ἄιισλ ὀξγάλσλ ιαηξείαλ κηζεῖ; Μεηάζηεζνλ ἀπ' ἐκνῦ 

ἤρνλ ᾠδλ ζνπ, θεζὶ, θαὶ ςαικὸλ ὀξγάλσλ ζνπ νθ ἀθνχζνκαη.  Θεὸο ιέγεη, Μεηάζηεζνλ ἀπ' 

ἐκνῦ· θαὶ ζὺ ηξέρεηο ἀθνπζφκελνο ηλ ζαιπίγγσλ; Ἀιι' αὗηαη αἱ ζπζίαη θαὶ αἱ πξνζθνξαὶ νρὶ 

βδειπθηαί; ὰλ θέξεηέ κνη ζεκίδαιηλ, κάηαηνλ· ζπκίακα βδέιπγκά κνί ἐζηη. Θπκίακα βδέιπγκα, 

θαὶ ὁ ηφπνο ν βδέιπγκα; Καὶ πφηε δὲ βδέιπγκα; Πξὶλ ἠ ηὸ θεθάιαηνλ αηνὺο ἐξγάζαζζαη ηλ 

θαθλ, πξὶλ ἠ ηὸλ ἑαπηλ ἀλειεῖλ Γεζπφηελ, πξὸ ηνῦ ζηαπξνῦ, πξὸ ηο Υξηζηνθηνλίαο ηὸ 

βδέιπγκα· θαὶ λῦλ ν πνιιῶ κιινλ; Καίηνη ηί ζπκηάκαηνο εσδέζηεξνλ; Ἀιι' ν ηῆ θχζεη ηλ 

δψξσλ, ἀιιὰ ηῆ πξναηξέζεη ηλ πξνζαγφλησλ πξνζέρσλ ὁ Θεὸο, νὕησ θξίλεη ηὰο πξνζθνξάο. 

Πξνζέζρελ ἐπὶ Ἄβει, θαὶ ηφηε ἐπὶ ηνῖο δψξνηο αηνῦ· εἶδε ηὸλ Κάτλ, θαὶ ηφηε ηὰο ζπζίαο αηνῦ 

ἀπεζηξάθε. πὶ γὰξ Κάτλ, θεζὶ, θαὶ ἐπὶ ηαῖο ζπζίαηο αηνῦ ν πξνζέζρελ.  Νε ζπζίαο 

ἀλήλεγθε ηῶ Θεῶ πξνβάησλ θαὶ κφζρσλ θαὶ ὀξλίζσλ· θαί θεζηλ  Γξαθὴ, ὅηη Ὠζθξάλζε 

Κχξηνο ὀζκὴλ εσδίαο· ηνπηέζηηλ, ἐδέμαην ηὰ πξνζελερζέληα. Ο γὰξ δὴ ῥῖλέο εἰζη πεξὶ Θεὸλ, 

ἀιιὰ ἀζψκαηνλ ηὸ ζεῖνλ. Καίηνη ηὰ ἀλαθεξφκελα ἐθεῖζελ θλίζζα θαὶ θαπλὸο ζσκάησλ 

θαηνκέλσλ· ηο δὲ ηνηαχηεο θλίζζεο νδὲλ δπζσδέζηεξνλ· ἀιι' ἵλα κάζῃο, ὅηη ηῆ πξναηξέζεη 

ηλ πξνζθεξφλησλ πξνζέρσλ ὁ Θεὸο θαὶ δέρεηαη θαὶ ἀπνζηξέθεηαη ηὰο ζπζίαο, ηὴλ κὲλ θλίζζαλ 

θαὶ ηὸλ θαπλὸλ ὀζκὴλ εσδίαο θαιεῖ, ηὸ δὲ ζπκίακα βδέιπγκα, ἐπεηδὴ πνιιο δπζσδίαο  ηλ 

πξνζαγαγφλησλ πξναίξεζηο ἔγεκελ. Βνχιεη καζεῖλ ὅηη κεηὰ ηλ ζπζηλ, θαὶ ηλ ὀξγάλσλ, θαὶ 

ηλ ἑνξηλ, θαὶ ηλ ζπκηακάησλ, θαὶ ηὸλ λαὸλ ἀπνζηξέθεηαη δηὰ ηνὺο εἰζηφληαο ἐθεῖ; Μάιηζηα 

κὲλ ἔδεημε δηὰ ηλ ἔξγσλ, ηφηε κὲλ βαξβαξηθαῖο ρεξζὶ παξαδνὺο, ὕζηεξνλ δὲ εἰο ηέινο θαζειψλ· 

ὅκσο δὲ θαὶ πξὸ ηο θαηαζηξνθο δηὰ ηνῦ πξνθήηνπ βνᾶ θαὶ ιέγεη, Μὴ πεπνίζαηε ἐπὶ ιφγνηο 

ςεπδέζηλ, ὅηη νθ ὠθειήζνπζηλ κο, 48.854 ιέγνληεο, λαὸο Κπξίνπ, λαὸο Κπξίνπ ἐζηίλ. Ορ ὁ 

λαὸο ἁγηάδεη, θεζὶ, ηνὺο ζπληφληαο, ἀιι' νἱ ζπληφληεο ηὸλ λαὸλ ἅγηνλ πνηνῦζηλ. Δἰ δὲ ηφηε νθ 

ὠθέιεη ὁ λαὸο, ὅηε ηὰ Υεξνπβὶκ, ὅηε  θηβσηὸο, πνιιῶ κιινλ ὅηε πάληα ἐθεῖλα ἀλῄξεηαη, ὅηε 

ηειεία  ἀπνζηξνθὴ ηνῦ Θενῦ γέγνλελ, ὅηε πιείσλ ηο ἔρζξαο  πφζεζηο. Πφζεο νὖλ ἀλνίαο ἂλ 

εἴε θαὶ πφζεο παξαθξνζχλεο, ηνὺο ηηκσκέλνπο, ηνὺο πὸ ηνῦ Θενῦ πξνδεδνκέλνπο, ηνὺο ηὸλ 

Γεζπφηελ παξνμχλαληαο, ηνχηνπο θνηλσλνὺο πνηεῖζζαη ἐλ ἑνξηαῖο; Δἴ ηηο ηὸλ πἱὸλ ἀλεῖιε ηὸλ 

ζὸλ, εἰπέ κνη, ἆξα ἂλ αηὸλ ἰδεῖλ πέκεηλαο; ἆξα ἂλ ἀθνῦζαη ηο πξνζεγνξίαο; ἀιι' νρ ὡο 

δαίκνλα πνλεξὸλ, ἀιι' νρ ὡο αηὸλ ηὸλ δηάβνινλ ἔθπγεο ἄλ; Σνῦ Γεζπφηνπ ζνπ ηὸλ Τἱὸλ 



ἀλεῖινλ, θαὶ ηνικᾶο αηνῖο εἰο ηαπηὸλ ζπληέλαη; Καὶ ὁ κὲλ ἀλαηξεζεὶο νὕησ ζε ἐηίκεζελ, ὡο 

ἀδειθφλ ζε πνηζαη θαὶ ζπγθιεξνλφκνλ αηνῦ· ζὺ δὲ αηὸλ νὕησο ἀηηκάδεηο, ὡο ηνὺο ἐθείλνπ 

θνλέαο θαὶ ζηαπξψζαληαο αηὸλ ηηκᾶλ θαὶ ζεξαπεχεηλ ηῆ ηλ ἑνξηλ θνηλσλίᾳ, θαὶ εἰο ηνὺο 

βεβήινπο αηλ ηφπνπο ἀπαληᾶλ, θαὶ ηλ ἀθαζάξησλ ἐπηβαίλεηλ πξνζχξσλ, θαὶ θνηλσλεῖλ 

ηξαπέδεο δαηκνλίσλ· νὕησ γὰξ ἐγὼ πείζνκαη θαιεῖλ κεηὰ ηὴλ ζενθηνλίαλ ηὴλ ηλ Ἰνπδαίσλ 

λεζηείαλ. Καὶ πο γὰξ νρὶ δαίκνλαο ζεξαπεχνπζηλ νἱ Θενῦ ἐλαληία δηαπξαηηφκελνη; Ἀιιὰ 

ζεξαπείαλ ἐθ δαηκφλσλ ἐπηδεηεῖο; Ὅηε εἰο ρνίξνπο εἰζειζεῖλ αηνὺο ζπλερψξεη ὁ Υξηζηὸο, ηφηε 

εἰο πέιαγνο εζέσο θαηεπφληηζαλ· ἀλζξσπείσλ δὲ θείζνληαη ζσκάησλ; Δἴζε κὲλ νὖλ κὴ 

ἀπεθηίλλπνλ, εἴζε κὴ ἐπεβνχιεπνλ. Σνῦ παξαδείζνπ ἐμέβαινλ, ηο ηηκο ἀπεζηέξεζαλ ηο 

ἄλσζελ, θαὶ ηὸ ζκα ζεξαπεχζνπζη; Γέισο ηαῦηα θαὶ κῦζνη. πηβνπιεχεηλ θαὶ θαηαβιάπηεηλ, 

ν ζεξαπεχεηλ ἴζαζηλ νἱ δαίκνλεο. Σο ςπρο ν θείδνληαη, θαὶ ηλ ζσκάησλ, εἰπέ κνη, 

θείζνληαη; ηο βαζηιείαο ἐπηρεηξνῦζηλ ἐθβαιεῖλ, θαὶ λνζεκάησλ ἀπαιιάηηεηλ αἱξήζνληαη; Οθ 

ἢθνπζαο ηνῦ πξνθήηνπ ιέγνληνο, κιινλ δὲ ηνῦ Θενῦ δηὰ ηνῦ πξνθήηνπ, ὅηη νδὲ 

ἀγαζνπνηζαη, νδὲ θαθνπνηζαη δχλαληαη; Δἰ δὲ θαὶ δχλαλην ζεξαπεχεηλ, θαὶ ἐβνχινλην, ὅπεξ 

ἀδχλαηνλ, ἀιιὰ δεῖ ζε κὴ θέξδνπο κηθξνῦ θαὶ θζεηξνκέλνπ δεκίαλ ἄθζαξηνλ θαὶ αἰψληνλ 

ἀληαιιάμαζζαη. κα ζεξαπεχζεηο, ἵλα ςπρὴλ ἀπνιέζῃο; Ο θαιή ζνπ  ἐκπνξία· ηὸλ πνηεηὴλ 

ηνῦ ζψκαηνο παξνξγίδεηο Θεὸλ, θαὶ ηὸλ ζὸλ ἐπίβνπινλ εἰο ζεξαπείαλ ἐπηθαιῆ; Καὶ πο ζέ ηηο 

ηο ἰαηξηθο ἐπηζηήκεο αηο ἕλεθα δεηζηδαίκσλ ἄλζξσπνο ιιήλσλ ζενῖο νρ ἑιθχζεη 

πξνζθπλζαη ῥᾳδίσο; Καὶ γὰξ ἐθεῖλνη πνιιὰ πνιιάθηο δηὰ ηο αηλ ηέρλεο λνζήκαηα 

ἀπήιαζαλ, θαὶ πξὸο γίεηαλ ηνὺο θάκλνληαο ἐπαλήγαγνλ. Σί νὖλ, θνηλσλζαη δεῖ ηο ἀζεβείαο 

δηὰ ηνῦην; Μὴ γέλνηην. Ἄθνπζνλ ηί θεζηλ Ἰνπδαίνηο ὁ Μσυζο· ὰλ ἀλαζηῆ πξνθήηεο ἐλ κῖλ, 

ἐλππληαδφκελνο ἐλχπληνλ θαὶ δῶ ζεκεῖνλ ἠ ηέξαο, θαὶ ἔιζῃ ηὸ ζεκεῖνλ ἠ ηὸ ηέξαο ὃ ἐιάιεζε, 

θαὶ εἴπῃ πξὸο ζὲ, ιέγσλ· Πνξεπζκελ θαὶ ιαηξεχζσκελ ζενῖο ἑηέξνηο νἷο νθ ᾔδεηζαλ νἱ 

παηέξεο κλ· νθ ἀθνχζεζζε ηο θσλο ηνῦ πξνθήηνπ, ἠ ηνῦ ἐλππληαδνκέλνπ ηὸ ἐλχπληνλ. Ὃ 

δὲ ιέγεη, ηνηνῦηφλ ἐζηηλ· ἐάλ ηηο ἀλαζηῆ πξνθήηεο, θεζὶ, θαὶ πνηήζῃ ζεκεῖνλ, ἠ λεθξὸλ ἐγείξῃ, ἠ 

ιεπξὸλ θαζάξῃ, ἠ πεξὸλ ἰάζεηαη, θαὶ κεηὰ ηὸ πνηζαη ηὸ ζεκεῖνλ, θαιέζῃ ζε εἰο ἀζέβεηαλ, κὴ 

πεηζζῆο δηὰ ηὴλ ἔθβαζηλ ηνῦ ζεκείνπ. Γηὰ ηί; Πεηξάδεη γάξ ζε Κχξηνο ὁ Θεφο ζνπ ἰδεῖλ, εἰ 

ἀγαπᾶο αηὸλ ἐμ ὅιεο ηο θαξδίαο 48.855 ζνπ, θαὶ ἐμ ὅιεο ηο ςπρο ζνπ. Ὅζελ δινλ, ὅηη 

δαίκνλεο ν ζεξαπεχνπζηλ. Δἰ δέ πνηε θαὶ ζπγρσξνῦληνο ηνῦ Θενῦ ἐπηηχρνηέλ ηηλνο ζεξαπείαο, 

θαζάπεξ ἄλζξσπνη, εἰο δνθηκὴλ ηὴλ ζὴλ  ζπγρψξεζηο γίλεηαη, νθ ἐπεηδὴ Θεὸο ἀγλνεῖ, ἀιι' ἵλα 

ζὺ παηδεπζῆο, κεδὲ ζεξαπεπφλησλ ἀλέρεζζαη ηλ δαηκφλσλ. Καὶ ηί ιέγσ ζεξαπείαλ ζψκαηνο; Δἴ 

ηίο ζνη γέελλαλ ἀπεηιεῖ, ὥζηε ἀξλήζαζζαη ηὸλ Υξηζηὸλ, κὴ θαηαδέμῃ· εἴ ηηο βαζηιείαλ 

ἐπαγγέιινηην, ὥζηε ἀπνζηλαη ἀπὸ ηνῦ κνλνγελνῦο Τἱνῦ ηνῦ Θενῦ, ἀπνζηξάθεζη θαὶ κίζεζνλ, 

θαὶ γελνῦ Παχινπ καζεηὴο, θαὶ δήισζνλ ηὰο θσλὰο ἐθείλαο, ἃο  καθαξία θαὶ γελλαία 

ἀλεβφεζε ςπρή. Πέπεηζκαη γὰξ, θεζὶλ, ὅηη νὔηε ζάλαηνο, νὔηε δσὴ, νὔηε ἄγγεινη, νὔηε ἀξραὶ, 

νὔηε δπλάκεηο, νὔηε ἐλεζηηα, νὔηε κέιινληα, νὔηε ὕςσκα, νὔηε βάζνο, νὔηε ηηο θηίζηο ἑηέξα 

δπλήζεηαη κο ρσξίζαη ἀπὸ ηο ἀγάπεο ηνῦ Θενῦ ηο ἐλ Υξηζηῶ Ἰεζνῦ ηῶ Κπξίῳ κλ. 

θεῖλνλ νθ ἄγγεινη, ν δπλάκεηο, νθ ἐλεζηηα, ν κέιινληα, ν θηίζηο ἑηέξα ρσξίδεη ἀπὸ ηο 

ἀγάπεο ηνῦ Υξηζηνῦ· θαὶ ζὲ ζψκαηνο ζεξαπεία ἀθίζηεζη; θαὶ πνίαο ἂλ ηχρνηκελ ζπγγλψκεο; Καὶ 

γὰξ θαὶ γεέλλεο θνβεξψηεξνλ κῖλ ηὸλ Υξηζηὸλ εἶλαη δεῖ, θαὶ βαζηιείαο πνζεηλφηεξνλ· θἂλ 

λνζήζσκελ, βέιηηνλ ἐλ ηαῖο ἀξξσζηίαηο κεῖλαη, ἠ δηὰ ηὴλ ἀπαιιαγὴλ ηο ἀζζελείαο εἰο ἀζέβεηαλ 

θαηαπεζεῖλ· θἂλ γὰξ ζεξαπεχζῃ δαίκσλ, κεῖδνλ θαηέβιαςελ ἠ ὠθέιεζελ. Ὠθέιεζε κὲλ γὰξ ηὸ 

ζκα, ηὸ πάλησο ἀπνζαλνχκελνλ κηθξὸλ ὕζηεξνλ θαὶ ζήπεζζαη κέιινλ, θαηέβιαςε δὲ ηὴλ 

ςπρὴλ ηὴλ ἀζάλαηνλ. Καὶ θαζάπεξ νἱ ἀλδξαπνδηζηαὶ ηξαγήκαηα θαὶ πιαθνῦληαο θαὶ 

ἀζηξαγάινπο θαὶ ἕηεξά ηηλα ηνηαῦηα πνιιάθηο ηνῖο κηθξνῖο πξνηεηλφκελνη παηδίνηο θαὶ 

δειεάδνληεο, ηο ἐιεπζεξίαο αηὰ θαὶ ηο δσο ἀπνζηεξνῦζηλ αηο· νὕησ δὴ θαὶ νἱ δαίκνλεο, 

κέινπο πηζρλνχκελνη ζεξαπείαλ, ὅιελ ηο ςπρο θαηαπνληίδνπζη ηὴλ ζσηεξίαλ. Ἀιι' κεῖο κὴ 

ἀλερψκεζα, ἀγαπεηνὶ, ἀιι' ἐθ παληὸο ηξφπνπ δεηκελ ἀζεβείαο ἀπαιιαγήλ. Μὴ γὰξ νθ 

δχλαην ὁ Ἰὼβ ηῆ γπλαηθὶ πεηζζεὶο βιαζθεκζαη εἰο ηὸλ Θεὸλ, θαὶ ἀπαιιαγλαη ηο ἐπηθεηκέλεο 

ζπκθνξο; Δἰπὲ γάξ ηη, θεζὶ, ῥκα πξὸο Κχξηνλ, θαὶ ηειεχηα. Ἀιι' εἵιεην κιινλ ὀδπλζζαη θαὶ 

ηήθεζζαη, θαὶ ηὴλ ἀθφξεηνλ ἐθείλελ πιεγὴλ ἐλεγθεῖλ, ἠ βιαζθεκήζαο ἀπειιάρζαη ηλ 

ἐπηθεηκέλσλ θαθλ. Σνῦηνλ θαὶ ζὺ δήισζνλ· θἂλ κπξίαο ὁ δαίκσλ ἐπαγγείιεηαη ηλ 



ἐπηθεηκέλσλ ζνη ιχζεηο θαθλ, κὴ πεηζζῆο, κεδὲ ἀλάζρῃ, θαζάπεξ ὁ δίθαηνο νθ ἐπείζζε ηῆ 

γπλαηθί· ἀιι' ἑινῦ κιινλ ἐγθαξηεξζαη ηῶ λνζήκαηη, ἠ ηὴλ πίζηηλ θαὶ ηὴλ ζσηεξίαλ ηο ζο 

ἀπνιέζαη ςπρο. Ο γὰξ ἐγθαηαιηκπάλσλ ζε ὁ Θεὸο, ἀιιὰ ιακπξφηεξνλ πνηζαη βνπιφκελνο, 

ἀθίεζη ηαῖο ἀξξσζηίαηο ἐκπεζεῖλ πνιιάθηο. Μέλε ηνίλπλ θαξηεξλ, ἵλα θαὶ ζὺ ἀθνχζῃο, Μὴ 

ἄιισο κε νἴεη ζνη θερξεκαηηθέλαη, ἠ ἵλα δίθαηνο ἀλαθαλῆο; ζʹ. λλ κὲλ νὖλ θαὶ ηνχησλ πιείσ 

εἰπεῖλ, ἀιι' ὥζηε κὴ ηλ εἰξεκέλσλ ηὴλ κλήκελ ιπκήλαζζαη, ἐληαῦζα θαηαιχζσ ηὸλ ιφγνλ, ηὰ 

ηνῦ Μσζέσο ῥήκαηα εἰπψλ· Γηακαξηχξνκαη κῖλ ηὸλ νξαλὸλ θαὶ ηὴλ γλ, ὅηη ἐάλ ηηο ἠ ηλ 

παξφλησλ κλ, ἠ ηλ ἀπφλησλ, πξὸο ηὴλ ζεσξίαλ ἀπέιζῃ ηλ ζαιπίγγσλ, ἠ εἰο ηὴλ ζπλαγσγὴλ 

ἀπαληήζῃ, ἠ εἰο ηὰ Μαηξψλεο ἀλέιζῃ, ἠ λεζηείᾳ θνηλσλήζῃ, ἠ ζαββάησλ κεηάζρῃ, ἠ ἄιιν ηη 

κηθξὸλ ἠ κέγα Ἰνπδατθὸλ ἔζνο ἐπηηειέζῃ, θαζαξὸο ἐγὼ ἀπὸ ηνῦ αἵκαηνο κλ πάλησλ. Οὗηνη νἱ 

ιφγνη παξαζηήζνληαη ἐλ ηῆ κέξᾳ ηνῦ Κπξίνπ κλ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ θαὶ ἐκνὶ θαὶ κῖλ, θἂλ κὲλ 

πεηζζηε, πνιιὴλ κῖλ παξέμνπζη ηὴλ παξξεζίαλ· ἂλ δὲ παξ48.856 αθνχζεηε, ἢ ηηλαο ηλ ηὰ 

ηνηαῦηα ηνικψλησλ ἀπνθξχςεηε, ὥζπεξ θαηήγνξνη ζθνδξνὶ ἀληηθαηαζηήζνληαη κῖλ. Ο γὰξ 

πεζηεηιάκελ ηνῦ κὴ ἀλαγγεῖιαη κῖλ πζαλ ηὴλ βνπιὴλ ηνῦ Θενῦ, ἀιιὰ θαὶ θαηέβαινλ ηὸ 

ἀξγχξηνλ ἐπὶ ηνὺο ηξαπεδίηαο. κλ ἐζηη ινηπὸλ πιενλάζαη ηὸ θαηαβιεζὲλ, θαὶ ηῆ ηο 

ἀθξνάζεσο ὠθειείᾳ πξὸο ηὴλ ζσηεξίαλ ηλ κεηέξσλ ἀδειθλ ἀπνρξήζαζζαη. Ἀιιὰ θνξηηθὸλ 

θαὶ ἐπαρζὲο θαηαγγέιιεηλ ηνὺο ηὰ ηνηαῦηα ἁκαξηάλνληαο; Φνξηηθὸλ κὲλ νὖλ θαὶ ἐπαρζὲο ζηγᾶλ. 

Καὶ γὰξ κῖλ ηνῖο ἀπνθξχπηνπζη, θἀθείλνηο ηνῖο ιαλζάλνπζηλ ἐπάγεη ηὸλ ὄιεζξνλ αὕηε  ζηγὴ, 

ηὸλ Θεὸλ κῖλ ἐθπνιεκνῦζα. Πφζῳ δὲ βέιηηνλ ηνῖο ζπλδνχινηο ἀπερζάλεζζαη ἐπὶ ζσηεξίᾳ, ἠ ηὸλ 

Γεζπφηελ παξνμχλεηλ θαζ' ἑαπηλ, Οὗηνο κὲλ γὰξ θἂλ ἀγαλαθηήζῃ λῦλ, νδέλ ζε βιάςαη 

δπλήζεηαη, κιινλ δὲ θαὶ ράξηλ εἴζεηαί ζνη κεηὰ ηαῦηα ηο ἰαηξείαο· ὁ δὲ Θεὸο, ἂλ ηῶ ζπλδνχιῳ 

ζνπ ηὴλ ἐπηβιαβ ραξηδφκελνο ράξηλ, ζηγήζῃο θαὶ ἀπνθξχςῃο, ηὴλ ἐζράηελ ἀπαηηήζεη ζε δίθελ. 

Ὥζηε ζηγλ κὲλ, θαὶ ηὸλ Θεὸλ ἐθπνιεκψζεηο ζεαπηῶ, θαὶ ηὸλ ἀδειθὸλ βιάςεηο· θαηαγγέιισλ 

δὲ θαὶ θαλεξὸλ πνηλ, θἀθεῖλνλ ἕμεηο ἵιεσλ, θαὶ ηνῦηνλ θεξδαλεῖο, θαὶ θίινλ θηήζῃ καληθὸλ, ηῆ 

πείξᾳ ηὴλ εεξγεζίαλ καζφληα. Μὴ ηνίλπλ λνκίδεηε ραξίδεζζαη ηνῖο κεηέξνηο ἀδειθνῖο, εἴ ηη 

ηλ ἀηφπσλ ὁξληεο κεηηφληαο, κὴ κεηὰ πάζεο ἐιέγρνηηε ηο ζθνδξφηεηνο. Ἱκάηηνλ ἐὰλ 

ἀπνιέζῃο, κὴ ηὸλ θεθινθφηα κφλνλ, νρὶ θαὶ ηὸλ ζπλεηδφηα ηῶ θιέπηῃ θαὶ κὴ θαηαγγέιινληα, 

ὁκνίσο λνκίδεηο ἐρζξφλ; ἧ κήηεξ κλ  θνηλὴ νρ ἱκάηηνλ, ἀιι' ἀδειθὸλ ἀπψιεζελ· ἔθιεςελ 

αηὸλ ὁ δηάβνινο, θαὶ θαηέρεη λῦλ ἐλ ηῶ ἰνπδατζκῶ· νἶδαο ηὸλ θεθινθφηα, νἶδαο ηὸλ θιαπέληα· 

ὁξᾶο ἐκὲ, θαζάπεξ ιχρλνλ, ἅπηνληα ηο δηδαζθαιίαο ηὸλ ιφγνλ, θαὶ παληαρνῦ δεηνῦληα θαὶ 

θνπηφκελνλ· θαὶ ζὺ ἕζηεθαο ζηγλ, θαὶ ν θαηαγγέιιεηο; θαὶ πνίαλ ἕμεηο ζπγγλψκελ; πο δὲ 

νθ ἐλ ηνῖο ἐζράηνηο ζε ηλ ἐρζξλ  θθιεζία ινγηεῖηαη, θαὶ πνιέκηνλ γήζεηαη θαὶ ιπκελα; 

Ἀιιὰ κὴ γέλνηην κεδέλα ηλ ηαχηεο ἀθνπφλησλ ηο ζπκβνπιο, ηνηαχηελ ἁκαξηίαλ πνηὲ 

ἁκαξηεῖλ, ὥζηε πξνδνῦλαη ἀδειθὸλ, πὲξ νὗ Υξηζηὸο ἀπέζαλελ.  Υξηζηὸο ηὸ αἷκα ἐμέρεελ δη' 

αηφλ· ζὺ δὲ νδὲ ιφγνλ πξνέζζαη δη' αηὸλ πνκέλεηο; Μὴ, παξαθαι, ἀιι' εζέσο ἐληεῦζελ 

ἀλαρσξήζαληεο, ἐπὶ ηὴλ ζήξαλ ηαχηελ ἐπείρζεηε, θαὶ ἕθαζηνο κλ ἕλα κνη θνκηζάησ ηλ ηὰ 

ηνηαῦηα λνζνχλησλ· κιινλ δὲ κὴ γέλνηην ηνζνχηνπο εἶλαη ηνὺο λνζνῦληαο· δχν θαὶ ηξεῖο ἐμ 

κλ, ἠ θαὶ δέθα θαὶ εἴθνζη, ἕλα κνη θνκηζάησζαλ, ἵλα θαηὰ ηὴλ κέξαλ ἐθείλελ ἰδὼλ ηὴλ ἄγξαλ 

εἴζσ ηλ δηθηχσλ γελνκέλελ, δαςηιεζηέξαλ κῖλ παξαζ ηὴλ ηξάπεδαλ. Ἂλ γὰξ ἴδσ ηὴλ 

ζήκεξνλ ζπκβνπιὴλ εἰο ἔξγνλ ἐθβεβεθπῖαλ, κεηὰ πιείνλνο ἅςνκαη ηο πξνζπκίαο ηο πξὸο 

ἐθείλνπο ἰαηξείαο, θαὶ πιένλ ἔζηαη ηὸ θέξδνο θαὶ κῖλ θἀθείλνηο. Μὴ ηνίλπλ ὀιηγσξήζεηε, ἀιιὰ 

θαὶ γπλαῖθεο γπλαῖθαο, θαὶ ἄλδξεο ἄλδξαο, θαὶ δνῦινη δνχινπο, θαὶ ἐιεχζεξνη ἐιεπζέξνπο, θαὶ 

παῖδεο παῖδαο, θαὶ πάληεο ἁπιο κεηὰ ἀθξηβείαο ἁπάζεο ηνὺο ηὰ ηνηαῦηα λνζνῦληαο 

ζεξεχζαληεο, νὕησο εἰο ηὴλ ἐπηνῦζαλ ἀπαληήζαηε ζχλαμηλ, ἵλα θαὶ ηνῦ παξ' κλ ἐπαίλνπ 

ηχρεηε, θαὶ πξὸ ηλ κεηέξσλ ἐγθσκίσλ ηὸλ παξὰ ηνῦ Θενῦ κηζζὸλ ἐπηζπάζεζζε ηὸλ πνιὺλ θαὶ 

ἄθαηνλ, θαὶ ηνὺο πφλνπο ηλ θαηνξζνχλησλ πεξβαίλνληα πνιι ηῶ κέηξῳ· νὗ γέλνηην πάληαο 

κο ἐπηηπρεῖλ ράξηηη θαὶ θηιαλζξσπίᾳ ηνῦ Κπξίνπ κλ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ, δη' νὗ θαὶ κεζ' νὗ ηῶ 

Παηξὶ δφμα, ἅκα ηῶ ἁγίῳ Πλεχκαηη, λῦλ θαὶ ἀεὶ, θαὶ εἰο ηνὺο αἰλαο ηλ αἰψλσλ. Ἀκήλ. 

 

48.857 Πξὸο ηνὺο λεζηεχνληαο ηὴλ ηλ Ἰνπδαίσλ λεζηείαλ, θαὶ πξὸο αηνὺο ηνὺο Ἰνπδαίνπο. 

ιέρζε δὲπξὸ πέληε κεξλ ηο λεζηείαο αηλ, θαὶ ἄιιεο ἢδε ιερζείζεο. 



Λόγος δεύηερος. 

αʹ. ἧ κὲλ παξάλνκνο θαὶ ἀθάζαξηνο ηλ Ἰνπδαίσλ λεζηεία ινηπὸλ ἐπὶ ζχξαηο. Μὴ ζαπκάζεηε δὲ 

εἰ ἀθάζαξηνλ αηὴλ ἐθάιεζα λεζηείαλ νὖζαλ· ηὸ γὰξ παξὰ γλψκελ Θενῦ γηλφκελνλ, θἂλ ζπζία, 

θἂλ λεζηεία ᾖ, πάλησλ ἐζηὶλ ἐλαγέζηεξνλ. ἧ κὲλ νὖλ παξάλνκνο αηλ λεζηεία κεηὰ πέληε 

ινηπὸλ κέξαο ἐθίζηαηαη· ἐγὼ δὲ πξὸ δέθα κεξλ, ἠ θαὶ πιεηφλσλ, πξνιαβὼλ ἐπνηεζάκελ πξὸο 

κο ηὴλ παξαίλεζηλ, ὥζηε ἀζθαιίζαζζαη ηνὺο ἀδειθνὺο ηνὺο κεηέξνπο. Ἀιιὰ κεδεὶο ἀθαηξίαλ 

θαηαγηλσζθέησ ηνῦ ιφγνπ, ὅηη πξὸ ηνζνχησλ κεξλ αηὸλ πξνεβαιφκεζα. Καὶ γὰξ ππξεηνῦ 

πξνζδνθσκέλνπ, ἠ θαὶ ἑηέξνπ ηηλὸο λνζήκαηνο, πξνιακβάλνληεο ηὸ ηνῦ κέιινληνο ἁιψζεζζαη 

ζκα πνιιαῖο ἀζθαιίδνληαη ζεξαπείαηο, ἐπεηγφκελνη πξὸ ηο πείξαο ηο ἐθφδνπ ηλ κειιφλησλ 

αηὸ ἐμαξπάζαη δεηλλ. πεὶ νὖλ θαὶ κεῖο ὁξκελ λφζνλ ραιεπσηάηελ πξνζηέλαη κέιινπζαλ, 

ἄλσζελ θαὶ πξὸ πνιινῦ δηεκαξηπξάκεζα ηνῦ ρξφλνπ, ὥζηε πξὸ ηο πείξαο ηνῦ θαθνῦ ηὴλ 

δηφξζσζηλ. Γηὰ ηνῦην νρὶ πξὸο αηὰο ηὰο κέξαο παξῄλεζα, ἵλα κὴ  ηνῦ θαηξνῦ ζηελνρσξία 

ἐκπνδίζῃ πξὸο ηὴλ ζήξαλ κο ηλ ἀδειθλ ηλ κεηέξσλ, ἀιι' ἔρνληεο ηὴλ ἀπὸ ηνῦ πιήζνπο 

ηλ κεξλ εξπρσξίαλ, κεηὰ ἀδείαο ἁπάζεο δπλεζηε ηνὺο ηὰ ηνηαῦηα λνζνῦληαο ἐμηρληάζαη 

θαὶ ἀλαθηήζαζζαη. Οὕησ πνπ θαὶ νἱ γάκνπο ἐπηηεινῦληεο, θαὶ δεῖπλα πνιπηει 

θαηαζθεπάδνληεο πνηνῦζηλ· ν παξ' αηὰο ηὰο κέξαο, ἀιιὰ πξὸ πνιινῦ ηνῦ ρξφλνπ ἁιηεῦζηλ 

ἰρζχσλ θαὶ ὀξλίζσλ ζεξαηαῖο δηαιέγνληαη, ἵλα κεδὲλ αηνῖο ἀπὸ ηο ηνῦ θαηξνῦ ζηελνρσξίαο 

γέλεηαη θψιπκα πξὸο ηὴλ ηο ηξαπέδεο παξαζθεπήλ. πεὶ νὖλ θαὶ κεῖο ἐκέιινκελ κῖλ 

παξαηηζέλαη ηξάπεδαλ θαηὰ ηο Ἰνπδαίσλ ἀλαηζζεζίαο, πξνιαβφληεο κῖλ ηνῖο ἁιηεῦζη 

δηειέρζεκελ, ἵλα ζαγελεχζεηε ηλ ἀδειθλ ηλ κεηέξσλ ηνὺο ἀζζελεζηέξνπο, θαὶ πξὸο ηὴλ 

ἀθξφαζηλ ηλ κεηέξσλ ἀγάγεηε ιφγσλ. Ὅζνη κὲλ νὖλ ιηεχζαηε, θαὶ εἴζσ ηλ δηθηχσλ ἔρεηε 

κεηὰ ἀζθαιείαο, κείλαηε ἐπηζθίγγνληεο αηνὺο ηῶ ιφγῳ ηο παξαηλέζεσο· ὅζνη δὲ κεδέπσ ηο 

θαιο ηαχηεο ἐθξαηήζαηε ζήξαο, ἱθαλὴλ ἔρεηε πξνζεζκίαλ, ηὰο πέληε ηαχηαο κέξαο, ὥζηε 

πεξηγελέζζαη ηο ἄγξαο. Ἀλαπεηάζσκελ ηνίλπλ ηὰ δίθηπα ηο δηδαζθαιίαο, πεξηζηκελ θχθιῳ, 

θαζάπεξ θχλεο ζεξαηηθνὶ, πάληνζελ αηνὺο ζπλειαχλνληεο εἰο ηνὺο ηο θθιεζίαο λφκνπο. 

παγάγσκελ δὲ αηνῖο, εἰ δνθεῖ, ὥζπεξ ηηλὰ θπλεγέηελ ἄξηζηνλ, ηὸλ καθάξηνλ Παῦινλ βνληα 

θαὶ ιέγνληα· Ἴδε ἐγὼ Παῦινο ιέγσ κῖλ ὅηη, ἐὰλ πεξηηέκλεζζε, Υξηζηὸο κο νδὲλ ὠθειήζεη. 

Καὶ γὰξ πνιιὰ ηλ ἀλεκέξσλ δψσλ θαὶ ἐμεγξησκέλσλ, ἐπεηδὰλ πὸ ζάκλνλ θξππηφκελα ηχρῃ 

ηο ηνῦ θπλεγέηνπ θσλο ἀθνχζαληα, ἐμάιιεηαη κὲλ ἀπὸ ηνῦ θφβνπ, ζπλειαπλφκελα δὲ ηῆ ηο 

θσλο ἀλάγθῃ, θαὶ ἄθνληα πνιιάθηο πὸ ηο βνο ζπλσζνχκελα, εἰο αηὰ ἐκπίπηεη ηὰ ζήξαηξα· 

νὕησ θαὶ νἱ ἀδειθνὶ νἱ κέηεξνη, νἱ θαζάπεξ ἐλ ζάκλῳ ηηλὶ, ηῶ ἰνπδατζκῶ, θξππηφκελνη, ἂλ 

48.858 ηο Παχινπ θσλο ἀθνχζσζηλ, εὖ νἶδ' ὅηη ῥᾳδίσο εἰο ηὰ ηο ζσηεξίαο ἐκπεζνῦληαη 

δίθηπα, θαὶ πζαλ ηὴλ Ἰνπδατθὴλ ἀπνζήζνληαη πιάλελ. Οδὲ γὰξ Παῦιφο ἐζηηλ ὁ θζεγγφκελνο, 

ἀιι' ὁ Υξηζηὸο ὁ θηλλ ηὴλ ἐθείλνπ ςπρήλ. Ὥζηε ὅηαλ ἀθνχζῃο αηνῦ βνληνο θαὶ ιέγνληνο, 

Ἴδε ἐγὼ Παῦινο ιέγσ κῖλ ὅηη, ἐὰλ πεξηηέκλεζζε, Υξηζηὸο κο νδὲλ ὠθειήζεη, ηὴλ θσλὴλ 

εἶλαη Παχινπ κφλελ λφκηδε, ηὸ λφεκα δὲ θαὶ ηὸ δφγκα ηνῦ ἔλδνζελ αηῶ ἐλερνῦληνο Υξηζηνῦ. 

Ἀιι' ἴζσο εἴπνη ηηο ἂλ, θαὶ ηνζαχηε ηο πεξηηνκο  βιάβε, ὡο πζαλ ἀλφλεηνλ πνηζαη ηνῦ 

Υξηζηνῦ ηὴλ νἰθνλνκίαλ; Ναὶ, ηνζαχηε ηο πεξηηνκο  βιάβε, ν παξὰ ηὴλ νἰθείαλ θχζηλ, ἀιιὰ 

παξὰ ηὴλ ἀγλσκνζχλελ. Ἦλ πνηε θαηξὸο, ὅηε ρξήζηκνο ἤλ θαὶ ἀλαγθαῖνο ὁ λφκνο· λῦλ νὖλ 

ἐπαχζαην θαὶ ἀξγεῖ. Ἂλ ηνίλπλ ἀθαίξσο αηὸλ ἐπηζπάζῃ, ἀλφλεηφλ ζνη πνηεῖ ηνῦ Θενῦ ηὴλ 

δσξεάλ. Γηὰ ηνῦην Υξηζηὸο κο νδὲλ ὠθειήζεη, ἐπεηδὴ κὴ βνχιεζζε πξνζειζεῖλ. Καὶ γὰξ εἴ 

ηηο ἐπὶ κνηρείᾳ θαὶ ηνῖο αἰζρίζηνηο ἁινὺο ηὸ δεζκσηήξηνλ νἰθνίε, εἶηα κειινχζεο αηῶ ηο δίθεο 

εἰζάγεζζαη, θαὶ ηο θαηαδηθαδνχζεο θέξεζζαη ςήθνπ, ἔιζνη βαζηιέσο ἐπηζηνιὴ ηνὺο ηὸ 

δεζκσηήξηνλ νἰθνῦληαο ἅπαληαο ἀθεῖζα ἄλεπ ιφγνπ ηηλὸο θαὶ ἐμεηάζεσο, ὁ δὲ κὴ βνπιεζεὶο 

ἀπνιαῦζαη ηο δσξεο, ἕινηην θαὶ θηινλεηθνίε δηθάδεζζαη κιινλ θαὶ ιφγνπο θαὶ εζχλαο 

πέρεηλ, ν δπλήζεηαη ινηπὸλ ἀπνιαῦζαη ηο ράξηηνο· πεχζπλνλ γὰξ ἑαπηὸλ δηθαζηεξίῳ θαὶ 

ςήθῳ θαὶ ἐμεηάζεη πνηήζαο, ἑθὼλ ηο δσξεο ἑαπηὸλ ἐμέβαιε ηο βαζηιηθο. Οὕησ θαὶ ἐπὶ ηλ 

Ἰνπδαίσλ γέγνλε. θνπεῖηε δέ· ἑάισ πζα ηλ ἀλζξψπσλ  θχζηο ἐπὶ ηνῖο αἰζρίζηνηο θαθνῖο· 

Πάληεο γὰξ ἣκαξηνλ, θεζί· θαὶ ὥζπεξ ἐλ δεζκσηεξίῳ, ηῆ θαηάξᾳ ηο παξαλνκίαο ἤζαλ 

ζπγθεθιεηζκέλνη· ἔκειιελ ἀπφθαζηο θαη' αηλ θέξεζζαη ςήθνπ· ἤιζελ ἐπηζηνιὴ βαζηιέσο ἐθ 



ηλ νξαλλ, κιινλ δὲ αηὸο ὁ βαζηιεὺο ἤιζελ, ἄλεπ ἐμεηάζεσο θαὶ ηνῦ ηὰο εζχλαο ιαβεῖλ, 

πάληαο ηλ δεζκλ ηο ἁκαξηίαο ἀθηείο. 

βʹ. Οἱ κὲλ νὖλ πξνζδξακφληεο ἅπαληεο ἀπνιαχνπζη ηο δσξεο, ζσδφκελνη ράξηηη· νἱ δὲ ἀπὸ 

λφκνπ δηθαηνῦζζαη ζέινληεο, θαὶ ηο ράξηηνο ἐθπεζνῦληαη. Οὔηε γὰξ ηο θηιαλζξσπίαο 

ἀπνιαῦζαη δπλήζνληαη ηο βαζηιηθο, νἴθνζελ θηινλεηθνῦληεο ζσζλαη, θαὶ ηὴλ ἐθ ηνῦ λφκνπ 

θαηάξαλ θαζ' ἑαπηλ ἐπηζπάζνληαη, δηφηη ἐμ ἔξγσλ λφκνπ ν δηθαησζήζεηαη πζα ζάξμ. Γηὰ 

ηνῦην ιέγεη· ὰλ πεξηηέκλεζζε, Υξηζηὸο κο νδὲλ ὠθειήζεη.  γὰξ ἐμ ἔξγσλ λνκηθλ 

ζσζλαη θηινλεηθλ νδὲλ ἔρεη θνηλὸλ πξὸο ηὴλ ράξηλ. Ὅπεξ νὖλ θαὶ αηὸ Παῦινο αἰληηηφκελνο 

ἔιεγελ· Δἰ ράξηηη, νθέηη ἐμ ἔξγσλ, ἐπεὶ  ράξηο νθ ἔζηη ράξηο· εἰ δὲ ἐμ ἔξγσλ, νθέηη ἐζηὶ ράξηο, 

ἐπεὶ ηὸ ἔξγνλ νθέηη ἐζηὶλ ἔξγνλ. Καὶ πάιηλ· Δἰ γὰξ δηὰ λφκνπ δηθαηνζχλε, ἄξα Υξηζηὸο δσξεὰλ 

ἀπέζαλε. Καὶ πάιηλ· Οἵηηλεο ἐλ λφκῳ δηθαηνῦζζε, ηο ράξηηνο ἐμεπέζαηε. ζαλαηψζεο ηῶ λφκῳ, 

λεθξὸο γέγνλαο, νθέηη ινηπὸλ ἐπὶ ηὸλ δπγὸλ, νδὲ πὸ ηὴλ ἀλάγθελ εἶ ηὴλ ἐθείλνπ. Σί ηνίλπλ 

θηινλεηθεῖο ζαπηῶ πξάγκαηα παξέρεηλ εἰθ θαὶ κάηελ; Ἀιιὰ γὰξ θαὶ 48.859 ηίλνο ἕλεθελ ηὸ 

ὄλνκα ηὸ ἑαπηνῦ ηέζεηθελ ὁ Παῦινο ἐληαῦζα, θαὶ νθ εἶπελ ἁπιο· Ἴδε ἐγὼ ιέγσ κῖλ; 

Ἀλακλζαη βνπιφκελνο αηνὺο ηο ζπνπδο ἥο πεξὶ ηὸλ ἰνπδατζκὸλ ἐπεδείμαην. Δἰ κὲλ γὰξ 

ἢκελ, θεζὶλ, ἐμ ἐζλλ, θαὶ ἀγλνλ ηὰ Ἰνπδατθὰ, ἴζσο ἄλ ηηο εἶπελ ὅηη δηὰ ηὸ κὴ κεηεζρεθέλαη κε 

ηο πνιηηείαο ἐθείλεο, ἀγλνλ ηο πεξηηνκο ηὴλ ἰζρὺλ, ἐθβάιισ ηλ ηο θθιεζίαο δνγκάησλ 

αηήλ. Γηὰ ηνῦην ηὸ ὄλνκα αηνῦ ηέζεηθελ, εἰο κλήκελ ἄγσλ αηνὺο ὧλ ἐπνίεζελ πὲξ ηνῦ 

λφκνπ· κνλνλνπρὶ ιέγσλ· Οθ ἀπερζείᾳ ηο πεξηηνκο ηνῦην πνη, ἀιι' ἐλ ἐπηγλψζεη ηο 

ἀιεζείαο. γὼ Παῦινο ηνῦην ιέγσ, Παῦινο ἐθεῖλνο ὁ ἐλ πεξηηνκῆ ὀθηαήκεξνο, ὁ ἐθ γέλνπο 

Ἰζξαειίηεο, βξαῖνο ἐμ βξαίσλ, ἐθ θπιο Βεληακὶλ, θαηὰ λφκνλ Φαξηζαῖνο, θαηὰ δινλ 

δηψθσλ ηὴλ θθιεζίαλ, ὁ εἰζπνξεπφκελνο εἰο ηὰο νἰθίαο θαὶ ζχξσλ ἄλδξαο θαὶ γπλαῖθαο, θαὶ 

παξαδηδνὺο εἰο θπιαθήλ· ἅπεξ ἅπαληα θαὶ ηνὺο ζθφδξα ἀλαηζζήησο δηαθεηκέλνπο πεῖζαη δχλαηη' 

ἂλ, ὡο νθ ἔρζξᾳ ηηλὶ, νδὲ ἀγλνίᾳ ηλ Ἰνπδατθλ, ἀιι' ἐπηγλψζεη ηο ἀιεζείαο ηο 

πεξερνχζεο ηνῦ Υξηζηνῦ, ηνῦηνλ ηέζεηθα ηὸλ λφκνλ. Μαξηχξνκαη δὲ πάιηλ, θεζὶ, παληὶ 

ἀλζξψπῳ πεξηηεκλνκέλῳ, ὅηη ὀθεηιέηεο ἐζηὶλ ὅινλ ηὸλ λφκνλ πιεξζαη. Γηὰ ηί νθ εἶπε· 

Παξαγγέιισ δὲ, ἠ ἐληέιινκαη δὲ, ἠ ιέγσ δὲ, ἀιιὰ, Μαξηχξνκαη; Ἵλα δηὰ ηνῦ ῥήκαηνο ηνχηνπ 

ηνῦ δηθαζηεξίνπ ηνῦ κέιινληνο κο ἀλακλήζῃ· ὅπνπ γὰξ κάξηπξεο, ἐθεῖ δηθαζηήξηνλ θαὶ 

ςθνο. Φνβεῖ ηνίλπλ ηὸλ ἀθξναηὴλ, ἀλακηκλήζθσλ ηνῦ βαζηιηθνῦ ζξφλνπ, θαὶ δεηθλὺο ὅηη νὗηνη 

νἱ ιφγνη κάξηπξεο ἔζνληαη αηῶ θαηὰ ηὴλ κέξαλ ἐθείλελ, ὅηαλ ἕθαζηνο ηλ ἑαπηῶ 

πεπξαγκέλσλ, θαὶ ὧλ εἶπε θαὶ ὧλ ἢθνπζελ, πέρῃ ιφγνλ. Σαῦηα ἢθνπνλ κὲλ ηφηε Γαιάηαη, 

ἀθνπέησζαλ δὲ θαὶ λῦλ νἱ ηὰ Γαιαηλ λνζνῦληεο, εἰ θαὶ κὴ πάξεηζηλ· ἀιιὰ δη' κλ 

ἀθνπέησζαλ βνληνο Παχινπ θαὶ ιέγνληνο· Μαξηχξνκαη δὲ παληὶ ἀλζξψπῳ πεξηηεκλνκέλῳ, ὅηη 

ὀθεηιέηεο ἐζηὶλ ὅινλ ηὸλ λφκνλ πιεξζαη. Μὴ γάξ κνη εἴπῃο ὅηη κία ἐληνιή ἐζηηλ  πεξηηνκή·  

κία ἐληνιὴ ἐθείλε ὁιφθιεξνλ ἐπηηίζεζί ζνη ηνῦ λφκνπ ηὸλ δπγφλ. Ὅηαλ γὰξ δηὰ ηνῦ κέξνπο 

εἰζάγῃο ζαπηὸλ εἰο ηὴλ ηνῦ λφκνπ δεζπνηείαλ, ἀλάγθε θαὶ ηὰ ινηπὰ πείζεζζαη ἐπηηάηηνληη· κὴ 

πιεξνῦληα δὲ ἀλάγθε πζα θνιάδεζζαη θαὶ ηὴλ ἀξὰλ ἕιθεηλ. Καὶ θαζάπεξ εἰο παγίδα 

ἐκπεζφληνο ζηξνπζνῦ, θἂλ ὁ πνῦο θαηέρεηαη κφλνλ, θαὶ ηὸ ινηπὸλ ἅπαλ ἑάισ ζκα· νὕησ θαὶ ὁ 

κίαλ ἐληνιὴλ ηνῦ λφκνπ πιεξλ, θἂλ πεξηηνκὴλ, θἂλ λεζηείαλ, ἅπαζαλ ἑαπηνῦ ηὴλ ἐμνπζίαλ δηὰ 

ηο κηο ηαχηεο ηῶ λφκῳ παξέδσθε, θαὶ ν δπλήζεηαη δηαθπγεῖλ, ἕσο ἂλ αηῶ θἂλ ἐθ κέξνπο 

πείζεζζαη βνχιεηαη. Σαῦηα ν θαηεγνξνῦληεο ηνῦ λφκνπ ιέγνκελ, κὴ γέλνηην! ἀιιὰ ηὸλ 

πεξβάιινληα πινῦηνλ ηο ηνῦ Υξηζηνῦ ράξηηνο δεῖμαη βνπιφκελνη. Ο γάξ ἐζηηλ ὁ λφκνο 

ἐλαληίνο ηῶ Υξηζηῶ· πο γὰξ ὁ π' αηνῦ δνζεὶο, ὁ πξὸο αηὸλ κο παηδαγσγλ; ἀιιὰ δηὰ ηὴλ 

ἄθαηξνλ θηινλεηθίαλ ηλ νθ εἰο δένλ αηῶ ρξσκέλσλ πάληα ηαῦηα ιέγεηλ ἀλαγθαδφκεζα. 

θεῖλνη γάξ εἰζηλ νἱ ηὸλ λφκνλ βξίδνληεο, νἱ θειεχνληεο ἀπνζηλαη θαζάπαμ αηνῦ, θαὶ ηῶ 

Υξηζηῶ πξνζειζεῖλ, θαὶ ἀληερφκελνη πάιηλ αηνῦ. πεὶ ὅηη κέγηζηα ηὴλ θχζηλ ὠθέιεζε ηὴλ 

κεηέξαλ ὁ λφκνο, ὁκνινγ θἀγὼ, θαὶ νθ ἂλ ἀξλεζείελ πνηέ. Ἀιι' ὁ παξὰ θαηξὸλ ἀληερφκελνο 

αηνῦ ζὺ ν ζπγρσξεῖο θαλλαη ηο ὠθειείαο αηνῦ ηὸ κέγεζνο. Καζάπεξ γὰξ παηδαγσγνῦ 

κέγηζηνλ ἐγθψκηνλ γέλνηη' ἂλ, ηὸ κεθέ48.860 ηη δεῖζζαη ηο παξ' αηνῦ θπιαθο εἰο 

ζσθξνζχλελ ηὸλ π' αηνῦ παηδαγσγεζέληα λένλ, εἰο κείδνλα ἐπηδφληα ἀξεηήλ· νὕησ θαὶ λφκῳ 

κέγηζηνο ἔπαηλνο γέλνηη' ἂλ, ηὸ κεθέηη ρξείαλ ἔρεηλ κο ηο παξ' αηνῦ βνεζείαο. Αηὸ γὰξ δὴ 



ηνῦην παξὰ ηνῦ λφκνπ γέγνλελ κῖλ, ηὸ πξὸο κείδνλνο θηινζνθίαο πνδνρὴλ ἐπηηεδεηνηέξαλ 

κῖλ γελέζζαη ηὴλ ςπρήλ. Ὥζηε ὁ κὲλ ἔηη παξαθαζήκελνο αηῶ, θαὶ κὴ δπλάκελνο κεῖδφλ ηη ηλ 

ἐθεῖ γεγξακκέλσλ ἰδεῖλ, νδὲλ ἐθέξδαλε παξ' αηνῦ κέγα. γὼ δὲ ὁ ηνῦηνλ κὲλ ἀθεὶο, πξὸο δὲ 

ηὰ ςειφηεξα ηνῦ Υξηζηνῦ δφγκαηα δξακὼλ, κάιηζηα ἂλ αηὸλ δπλαίκελ ζεκλχλεηλ, ὅηη κε 

ηνηνῦηνλ εἰξγάζαην, ὡο δπλεζλαη ηλ ἐλ αηῶ γεγξακκέλσλ ηὴλ ζκηθξφηεηα πεξβάληα, πξὸο 

ηὸ ηο δηδαζθαιίαο ὕςνο ἀλαβλαη ηο παξὰ ηνῦ Υξηζηνῦ γελνκέλεο κῖλ. Μεγάια ηὴλ θχζηλ 

ηὴλ κεηέξαλ ὠθέιεζελ ὁ λφκνο, ἀιι' ἐὰλ ηῶ Υξηζηῶ πξνζαγάγῃ γλεζίσο· ὡο ἐὰλ κὴ ηνῦην ᾖ, 

θαὶ θαηέβιαςε, κεηδφλσλ ἀπνζηεξήζαο κο ηῆ ηλ ἐιαηηφλσλ πξνζεδξίᾳ, θαὶ ηῶ πάιηλ ἐλ ηνῖο 

κπξίνηο ηλ παξαβάζεσλ ηξαχκαζηλ ἔηη θαηέρεηλ. Καὶ γὰξ εἰ δπνῖλ ἰαηξλ ὄλησλ, ηνῦ κὲλ 

ἀζζελεζηέξνπ, ηνῦ δὲ δπλαησηέξνπ, ὁ κὲλ ηνῖο ἕιθεζη θάξκαθα ἐπηηηζεὶο κὴ δχλαηην ἀπαιιάμαη 

θαζάπαμ ηο ἐμ ἐθείλσλ ὀδχλεο ηὸλ ἄξξσζηνλ ... ιείπεη ... 

γʹ. ... ὁ ἀδειθφο ζνπ, ἄθεο ηὸ δξφλ ζνπ ἔκπξνζζελ ηνῦ ζπζηαζηεξίνπ, θαὶ ὕπαγε· πξηνλ 

δηαιιάγεζη ηῶ ἀδειθῶ ζνπ, θαὶ ηφηε ἐιζὼλ πξφζθεξε ηὸ δξφλ ζνπ. Οθ εἶπε, χζηεηινλ ηὴλ 

ζπζίαλ, θαὶ ηφηε ἄπειζε, ἀιι', Ἄθεο κέλεηλ ἀπιήξσηνλ, θαὶ ἀπειζὼλ δηαιιάγεζη ηῶ ἀδειθῶ 

ζνπ. Καὶ νθ ἐληαῦζα ηνῦην κφλνλ ἐπνίεζελ, ἀιιὰ θαὶ ἑηέξσζη πάιηλ. ὰλ κὲλ γὰξ ἄπηζηνλ ἔρῃ 

γπλαῖθά ηηο, ηνπηέζηηλ, ιιελίδα, νθ ἀλαγθάδεηαη ἐθβαιεῖλ· Δἴ ηηο γὰξ, θεζὶλ, ἔρεη γπλαῖθα 

ἄπηζηνλ, θαὶ αηὴ ζπλεπδνθεῖ νἰθεῖλ κεη' αηνῦ, κὴ ἀθηέησ αηήλ· ἂλ δὲ πφξλελ θαὶ κνηραιίδα, 

ν θσιχεηαη ἐθβάιιεηλ. Ὃο γὰξ ἂλ θεζὶλ, ἀπνιχζεη ηὴλ γπλαῖθα αηνῦ, παξεθηὸο ιφγνπ 

πνξλείαο, πνηεῖ αηὴλ κνηρεπζλαη. Ὥζηε ἐπὶ ιφγνπ πνξλείαο ἔμεζηηλ ἀπνιῦζαη. Δἶδεο 

θηιαλζξσπίαλ Θενῦ θαὶ θεδεκνλίαλ. Ἂλ ιιελὶο ᾖ, θεζὶλ,  γπλὴ, κὴ ἐθβάιιῃο· ἂλ δὲ πφξλε, 

ν θσιχσ ηνῦην πνηζαη. Ἂλ εἰο ἐκὲ, θεζὶλ, ἀζεβήζῃ, κὴ ἐθβάιιῃο· ἂλ δὲ εἰο ζὲ βξίζῃ, νδεὶο 

ὁ θσιχσλ ἐθβαιεῖλ. Δἶηα ὁ κὲλ Θεὸο ηνζαχηῃ ηηκῆ θέρξεηαη πξὸο κο, κεῖο δὲ νδὲ ηλ ἴζσλ 

αηὸλ ἀμηψζνκελ, ἀιι' βξηδφκελνλ αηὸλ παξὰ ηλ κεηέξσλ πεξηνςφκεζα γπλαηθλ, θαὶ 

ηαῦηα εἰδφηεο, ὅηη κεγίζηε θφιαζηο κῖλ ἀπνθείζεηαη θαὶ ηηκσξία, ὅηαλ ηο ηλ γπλαηθλ 

πεξνξκελ ζσηεξίαο; Γηὰ γὰξ ηνῦην θεθαιήλ ζε ηο γπλαηθὸο ἐπνίεζε, δηὰ ηνῦην θαὶ ὁ 

Παῦινο ἐθέιεπζελ· Δἴ ηη καζεῖλ ζέινπζηλ αἱ γπλαῖθεο, ἐλ νἴθῳ ηνὺο ἰδίνπο ἄλδξαο ἐπεξσηᾶλ, ἵλα 

ὥζπεξ δηδάζθαινο θαὶ θεδεκὼλ θαὶ πξνζηάηεο, εἰο εζέβεηαλ αηὴλ ἐλάγῃο. κεῖο δὲ, ὅηαλ κὲλ 

θαηξὸο ζπλάμεσο πξὸο ηὴλ ἐθθιεζίαλ θαιῆ, ῥᾳζπκνχζαο ν δηεγείξεηε· ηνῦ δὲ δηαβφινπ πξὸο 

ηὰο ζάιπηγγαο αηὰο θαινῦληνο, ἑηνίκσο ἐπαθνπνχζαο ν θαηέρεηε, ἀιιὰ πεξηνξηε ηνῖο ηο 

ἀζεβείαο ἐγθιήκαζηλ ἁιηζθνκέλαο, θαὶ πξὸο 48.861 ἀθνιαζίαλ ἐμειθνκέλαο. Καὶ γὰξ πφξλαη 

θαὶ καιαθνὶ θαὶ πο ὁ ηο ὀξρήζηξαο ρνξὸο ἐθεῖ ζπληξέρεηλ εἰψζαζη. Καὶ ηί ιέγσ πνξλείαο ηὰο 

γηλνκέλαο; ν δέδνηθαο κὴ δαίκνλα ιαβνῦζα ἐθεῖζελ ἐπαλέιζῃ  γπλή; νθ ἢθνπζαο ἐλ ηῆ 

πξνηέξᾳ δηαιέμεη ζαθο ἀπνδείμαληνο κῖλ ηνῦ ιφγνπ, ὅηη θαὶ ηὰο ςπρὰο αηὰο ηλ Ἰνπδαίσλ 

θαὶ ηνὺο ηφπνπο, ἐλ νἷο ζπιιέγνληαη, δαίκνλεο θαηνηθνῦζη; Πο νὖλ, εἰπέ κνη, ηνικᾶο κεηὰ 

δαηκφλσλ ρνξεχζαο πξὸο ηὸλ ηλ ἀπνζηφισλ ζχιινγνλ ἐπαλειζεῖλ; πο δὲ ν θξίηηεηο ἀπειζὼλ 

θαὶ θνηλσλήζαο ἐθείλνηο ηνῖο ηὸ αἷκα ἐθρέαζη ηνῦ Υξηζηνῦ, ἐιζεῖλ θαὶ θνηλσλζαη ηο ἱεξο 

ηξαπέδεο, θαὶ ηνῦ αἵκαηνο κεηαζρεῖλ ηνῦ ηηκίνπ; ν θξίηηεηο, ν δέδνηθαο ηνηαῦηα παξαλνκλ; 

ηὴλ ηξάπεδαλ αηὴλ νθ αἰδῆ; Σαῦηα πξὸο κο ἐγὼ δηειέρζελ, ηαῦηα πξὸο ἐθείλνπο κεῖο, 

θἀθεῖλνη πξὸο ηὰο ἑαπηλ γπλαῖθαο· Δἷο ηὸλ ἕλα νἰθνδνκεῖηε. Κἂλ κὲλ θαηερνχκελνο ᾖ ὁ ηὰ 

ηνηαῦηα λνζλ, ηλ πξνζχκσλ εἰξγέζζσ· ἂλ δὲ πηζηὸο θαὶ κεκπεκέλνο, ηο ἱεξο ηξαπέδεο 

ἀπειαπλέζζσ. Ο γὰξ πάληα ηὰ ἁκαξηήκαηα παξαηλέζεσο δεῖηαη θαὶ ζπκβνπιο, ἀιι' ἔζηηλ ἃ 

ηνκῆ ζπληφκῳ θαὶ ὀμπηάηῃ δηνξζνῦζζαη πέθπθε. Καὶ θαζάπεξ ηλ ηξαπκάησλ ηὰ κὲλ 

ἀλεθηφηεξα πξνζελεζηέξνηο εἴθεη θαξκάθνηο, ηὰ δὲ ζεζεπφηα θαὶ ἀλίαηα θαὶ ηὸ ινηπὸλ 

ἐπηλεκφκελα ζκα, αἰρκο ζηδήξνπ δεῖηαη θαὶ θινγφο· νὕ48.862 ησ δὴ θαὶ ἐπὶ ηλ 

ἁκαξηεκάησλ ηὰ κὲλ παξαηλέζεσο καθξνηέξαο ρξείαλ ἔρνληα, ηὰ δὲ ἐιέγρσλ ἀπνηφκσλ. Γηφπεξ 

θαὶ ὁ Παῦινο ἐθέιεπζε κὴ πάληα παξαηλεῖλ, ἀιιὰ θαὶ ἐιέγρεηλ ἀπνηφκσο, νὕησ ιέγσλ· Γη' ἡλ 

αἰηίαλ ἔιεγρε αηνὺο ἀπνηφκσο. ιέγμσκελ νὖλ αηνὺο ἀπνηφκσο λῦλ, ἵλα ἐπὶ ηνῖο θζάζαζηλ 

αἰζρπλζέληεο θαὶ θαηαγλφληεο ἑαπηλ, κεθέηη ηὴλ ἀπὸ ηο παξαλφκνπ λεζηείαο δέμσληαη ιχκελ. 

Γηὰ ηαῦηα θαὶ ἐγὼ ηὴλ παξαίλεζηλ ινηπὸλ ἀθεὶο, καξηχξνκαη θαὶ βν· Δἴ ηηο ν θηιεῖ ηὸλ Κχξηνλ 

Ἰεζνῦλ Υξηζηὸλ, ἔζησ ἀλάζεκα· ηνῦ δὲ κὴ θηιεῖλ ηὸλ Κχξηνλ ηί κεῖδνλ ἂλ γέλνηην ηεθκήξηνλ, 

ἀιι' ἠ ὅηαλ ηνὺο ἀπνθηείλνληαο αηὸλ θνηλσλνὺο ἔρῃ ηηο ηο ἑνξηο; Σνχηνπο νθ ἐγὼ 



ἀλεζεκάηηζα, ἀιιὰ Παῦινο· κιινλ δὲ νδὲ Παῦινο, ἀιι' ὁ Υξηζηὸο, ὁ δη' ἐθείλνπ ιαιλ, θαὶ ὁ 

ἐλ ηνῖο ἔκπξνζζελ εἰπὼλ, ὅηη λ λφκῳ δηθαηνχκελνη ηο ράξηηνο ἐμέπεζνλ. Σαῦηα εἴπαηε πξὸο 

αηνὺο ηὰ ῥήκαηα, θαὶ ηὰο ἀπνθάζεηο αηνῖο ἀλάγλσηε, θαὶ κεηὰ πάζεο ζπνπδο αηνὺο 

δηαζψζαληεο, θαὶ ηο ηνῦ δηαβφινπ θάξπγγνο ἐμαξπάζαληεο, ἀγάγεηε ηῆ κέξᾳ ηο λεζηείαο 

κῖλ, ἵλα θαὶ ηὴλ ιείπνπζαλ κῖλ πφζρεζηλ ἀπνδφληεο, ὁκνζπκαδὸλ ἐλ ἑλὶ ζηφκαηη κεηὰ ηλ 

ἀδειθλ ηλ κεηέξσλ δνμάζσκελ ηὸλ Θεὸλ θαὶ Παηέξα ηνῦ Κπξίνπ κλ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ, ὅηη 

αηῶ  δφμα εἰο ηνὺο αἰλαο. Ἀκήλ. 

 

48.861 ΔΗ ΣΟΤ ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΠΑΥΑ ΝΖΣΔΤΟΝΣΑ. 

Λόγος ηρίηος. 

αʹ. Πάιηλ ρξεία ηηο ἀλαγθαία θαὶ θαηεπείγνπζα, ηλ πξῴελ εἰξεκέλσλ ηὴλ ἀθνινπζίαλ 

δηαθφςαζα, πξὸο ἑαπηὴλ ἐπηζπηαη ηὸλ ιφγνλ, θαὶ ηλ πξὸο ηνὺο αἱξεηηθνὺο κο ἀπάγεη 

παιαηζκάησλ ηήκεξνλ. ἧκεῖο κὲλ γὰξ πάιηλ πεξὶ ηο ηνῦ Μνλνγελνῦο δφμεο δηαιερζλαη πξὸο 

ηὴλ κεηέξαλ ἀγάπελ παξεζθεπαδφκεζα·  δὲ ηλ ηὰ πξηα πάζρα λεζηεχεηλ βνπινκέλσλ 

ἄθαηξνο θηινλεηθία πξὸο ηὴλ αηλ ζεξαπείαλ πζαλ κῖλ ἀζρνιεζλαη θαηαλαγθάδεη ηὴλ 

δηδαζθαιίαλ ηήκεξνλ. Καὶ γὰξ ὁ πνηκὴλ ὁ θαιὸο νρὶ ηνὺο ιχθνπο ἀπειαχλεη κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ ηὰ 

πξφβαηα λελνζεθφηα ζεξαπεχεη κεη' ἐπηκειείαο ἁπάζεο· ἐπεὶ ηί ηὸ θέξδνο, ὅηαλ ηλ κὲλ ζεξίσλ 

ηὰ ζηφκαηα δηαθεχγῃ ηὰ πνίκληα, πὸ δὲ ηο ἀξξσζηίαο θαηεζζίεηαη; Οὕησ θαὶ ζηξαηεγὸο 

ἄξηζηνο νρὶ ηὰ κεραλήκαηα ἀπνθξνχεηαη κφλνλ, ἀιιὰ πξὸ ηνχησλ ηὴλ πφιηλ ζηαζηάδνπζαλ 

πξὸο ἑαπηὴλ ζπλάγεη, εἰδὼο ὅηη ηὸ πιένλ νδὲλ ἔζηαη ηο ἔμσζελ λίθεο, ἕσο ἂλ νἱ ἔλδνζελ 

ἐκθχιηνη κέλσζη πφιεκνη. Καὶ ἵλα κάζῃο, ὅηη ζηάζεσο θαὶ θηινλεηθίαο ἴζνλ νδὲλ εἰο 

θαζαίξεζηλ, ἄθνπζνλ ηί θεζηλ ὁ Υξηζηφο· Βαζηιεία κεξηζζεῖζα ἐθ' ἑαπηὴλ ν ζηαζήζεηαη. 

Καίηνη ηί βαζηιείαο δπλαηψηεξνλ, ὅπνπ ρξεκάησλ πξφζνδνο, θαὶ ὅπια, θαὶ ηείρε, θαὶ 

ὀρπξψκαηα, θαὶ ζηξαηησηλ ἀξηζκὸο ηνζνῦηνο, θαὶ ἵππνη, θαὶ κπξία ἕηεξα πνιιὴλ παξέρνληα 

ηὴλ ἰζρχλ; Ἀιι' ὅκσο  ηνζαχηε δχλακηο θαηαιχεηαη, ὅηαλ πξὸο ἑαπηὴλ ζηαζηάδῃ. Οδὲλ γὰξ 

νὕησο ἀζζέλεηαλ ἐξγάδεζζαη πέθπθελ, ὡο θηινλεηθία θαὶ ἔξηο· ὥζπεξ νδὲλ 48.862 νὕησο ἰζρὺλ 

θαὶ δχλακηλ, ὡο ἀγάπε θαὶ ὁκφλνηα. Ὅπεξ νὖλ θαὶ ὁ νινκὼλ ζπληδὼλ, ἔιεγελ· Ἀδειθὸο π' 

ἀδειθνῦ βνεζνχκελνο ὡο πφιηο ὀρπξὰ, θαὶ κεκνριεπκέλε βαζηιεία. Δἶδεο ὅζε ηο ὁκνλνίαο  

ἰζρχο; ὅζε ηο θηινλεηθίαο  βιάβε; Βαζηιεία ζηαζηάδνπζα θαηαιχεηαη, δχν δὲ ἐπὶ ηαηὸ ὄληεο, 

θαὶ ζπλδεδεκέλνη κεη' ἀιιήισλ, παληφο εἰζηλ ἀξξαγέζηεξνη ηείρνπο. Καὶ νἶδα κὲλ ὅηη δηὰ ηὴλ 

ηνῦ Θενῦ ράξηλ ηὸ πιένλ κῖλ ηο ἀγέιεο ηαχηεο ἀπήιιαθηαη ηο ἀξξσζηίαο, θαὶ εἰο ὀιίγνπο ηὸ 

λφζεκα πεξηέζηεθε· πιὴλ ἀιι' ν δηὰ ηνῦην ἀκειεηένλ ηο ζεξαπείαο. Καὶ γὰξ θαὶ εἰ δέθα 

κφλνλ, θαὶ εἰ πέληε, θαὶ εἰ δχν, θαὶ εἰ εἷο κφλνο ὁ θάκλσλ ἤλ, νδ' νὕησ θαηαθξνλζαη ἔδεη. Δἰ 

γὰξ θαὶ εἷο ἐζηη θαὶ εηειὴο θαὶ ἀπεξξηκκέλνο, ἀιι' ἀδειθφο ἐζηη, δη' ὃλ ὁ Υξηζηὸο ἀπέζαλε. Καὶ 

πνιὺο ηῶ Υξηζηῶ ηλ εηειλ ὁ ιφγνο. Ὃο ἐὰλ ζθαλδαιίζῃ, θεζὶλ, ἕλα ηλ κηθξλ ηλ 

πηζηεπφλησλ εἰο ἐκὲ, ζπκθέξεη αηῶ ἵλα θξεκαζζῆ κχινο ὀληθὸο πεξὶ ηὸλ ηξάρεινλ αηνῦ, θαὶ 

θαηαπνληηζζῆ εἰο ηὴλ ζάιαζζαλ. Καὶ πάιηλ· θ' ὅζνλ νθ ἐπνηήζαηε ἑλὶ ηλ κηθξλ ηνχησλ, 

νδὲ ἐκνὶ ἐπνηήζαηε· θαὶ πάιηλ· Οθ ἔζηη ζέιεκα ἔκπξνζζελ ηνῦ Παηξὸο κλ ηνῦ ἐλ ηνῖο 

νξαλνῖο, ἵλα ἀπφιεηαη εἷο ηλ κηθξλ ηνχησλ. Πο νὖλ νθ ἄηνπνλ, εἰ ηνῦ Υξηζηνῦ ηνζαχηελ 

πνηνπκέλνπ ηλ κηθξλ πξφλνηαλ, κεῖο αηλ θαηαξξᾳζπκήζαηκελ; Μὴ ηνῦην εἴπῃο, ὅηη εἷο 

ἐζηηλ, ἀιι' ὅηη εἷο ἀκεινχκελνο, θαὶ εἰο ηνὺο ινηπνὺο παξαπέκςεη ηὸ πάζνο· Μηθξὰ γὰξ δχκε, 

θεζὶλ, ὅινλ ηὸ θχξακα δπκνῖ. Καὶ ηνῦηφ ἐζηηλ ὃ ηὰ πάληα ἀπφιιπζη θαὶ ἀλαηξέπεη, ὅηη ηλ 

κηθξλ θαηακεινῦκελ. Γηὰ ηνῦην κεγάια γίλεηαη ηὰ ἕιθε, ὥζπεξ νὖλ ηὰ κεγάια ῥᾳδίσο 48.863 

ἂλ γέλνηην κηθξὰ ηο πξνζεθνχζεο ἀπνιαχνληα ἐπηκειείαο. Σνῦην ηνίλπλ πξὸο αηνὺο ιέγνκελ 

πξφηεξνλ, ὅηη νδὲλ ρεῖξνλ θηινλεηθίαο θαὶ κάρεο θαὶ ηνῦ ηὴλ θθιεζίαλ δηαζπᾶλ, θαὶ ηὸλ 

ρηηλα, ὃλ νθ ἐηφικεζαλ νἱ ιῃζηαὶ δηαξξμαη, ηνῦηνλ εἰο πνιιὰ θαηαηεκεῖλ κέξε. Οθ 

ἀξθνῦζηλ αἱ ινηπαὶ αἱξέζεηο, ἀιιὰ θαὶ κεῖο ἑαπηνὺο θαηαηέκσκελ; Οθ ἀθνχεηο ηνῦ Παχινπ 

ιέγνληνο· Δἰ δὲ ἀιιήινπο δάθλεηε θαὶ θαηεζζίεηε, βιέπεηε κὴ πὸ ἀιιήισλ ἀλαισζηε; Ἔμσ 

ηο ἀγέιεο βαδίδεηο, εἰπέ κνη, θαὶ ν δέδνηθαο ηὸλ ιένληα ηὸλ ἔμσζελ πεξηηφληα;  ἐρζξὸο γὰξ 



κλ, ὡο ιέσλ, πεξηέξρεηαη, θεζὶλ, ὠξπφκελνο θαὶ δεηλ ηίλα ἁξπάζῃ. Ὅξα ζνθίαλ πνηκέλνο· 

νὔηε ἔλδνλ ἀθθελ εἶλαη ἐλ ηνῖο πξνβάηνηο, ἵλα κὴ θαηαπιήμεηαη ηὴλ πνίκλελ· νὔηε ἔμσζελ 

ἀπήγαγελ, ἵλα ηῶ θφβῳ ηνῦ ζεξίνπ πάληαο ἔζσ ζπλαγάγῃ. Οθ αἰδῆ ηὸλ παηέξα; θνβήζεηη ηὸλ 

ἐρζξφλ· εἰ ἀπνζρίζῃο ζαπηὸλ ηο ἀγέιεο, ἐθεῖλφο ζε δέμεηαη πάλησο. ἦδχλαην κὲλ γὰξ θαὶ 

ἔμσζελ αηὸλ ἀπαγαγεῖλ ὁ Υξηζηὸο, ἀιι' ἵλα ζε παξαζθεπάζῃ λήθεηλ θαὶ ἐλαγψληνλ εἶλαη θαὶ 

πξὸο ηὴλ κεηέξα ζπλερο θαηαθπγεῖλ, ἀθθελ ἔμσζελ ὠξχεζζαη, ἵλα νἱ ἔλδνζελ, ἀθνχνληεο 

αηνῦ ηο θσλο, κιινλ ζπζθίγγσληαη, θαὶ πξὸο ἀιιήινπο θαηαθεχγσζηλ. Οὕησ θαὶ κεηέξεο 

πνηνῦζη θηιφζηνξγνη· ηὰ παηδία θιαπζκπξηδφκελα πνιιάθηο ἀπεηινῦζη ηνῖο ζηφκαζη ηλ ιχθσλ 

ῥίπηεηλ, νρ ἵλα ῥηθζηλ, ἀιι' ἵλα παχζσζη δπζρεξαίλνληα. Πάληα ὁ Υξηζηὸο δηὰ ηνῦην ἐπνίεζελ 

ἵλα εἰξελεχσκελ, ἵλα πξὸο ἀιιήινπο ὦκελ ζπλδεδεκέλνη. 

βʹ. Γηὰ ηνῦην θαὶ Παῦινο πνιιὰ θαὶ κεγάια Κνξηλζίνηο ἐγθαιεῖλ ἔρσλ, νδὲλ ἐλεθάιεζε πξὸ 

ηνχηνπ· ἀιι' ἔρσλ αηνῖο ἐγθαιέζαη θαὶ πεξὶ πνξλείαο, θαὶ πεξὶ ἀπνλνίαο, θαὶ ηλ ἔμσ 

δηθαζηεξίσλ, θαὶ ηλ ἐλ ηνῖο εἰδσιείνηο ζπκπνζίσλ, θαὶ ὅηη γπλαῖθεο κὲλ νθ ἐθαιχπηνλην ηὰο 

θεθαιὰο, ἄλδξεο δὲ ηνῦην ἐπνίνπλ, θαὶ κεηὰ ηνχησλ ἁπάλησλ δηὰ ηὴλ ηλ πελήησλ πεξνςίαλ, 

θαὶ ηὴλ ἐθ ηλ ραξηζκάησλ ἐγγηλνκέλελ αηνῖο ἀπφλνηαλ, θαὶ πεξὶ ηο ηλ ζσκάησλ 

ἀλαζηάζεσο· ἔρσλ δὲ κεηὰ ηνχησλ ἁπάλησλ θαὶ πεξὶ ηο πξὸο ἀιιήινπο θηινλεηθίαο θαὶ 

δηρνζηαζίαο αηνῖο ἐπηηηκζαη, πάληα ηὰ ἄιια παξαδξακὼλ, ἐθεῖλν δηνξζνῦηαη πξφηεξνλ. Καὶ εἰ 

κὴ δνθ παξελνριεῖλ, ἀπ' αηλ ηνῦ Παχινπ ῥεκάησλ ηνῦην πνηήζσ θαλεξὸλ, ὅηη πάληα ἐθεῖλα 

ἔρσλ ἐγθαιεῖλ, νδὲλ πξὸ ηνχηνπ δηψξζσζελ. Ὅηη κὲλ γὰξ ἐπφξλεπνλ, ἄθνπζνλ ηί θεζηλ· Ὅισο 

ἀθνχεηαη ἐλ κῖλ πνξλεία. Ὅηη δὲ θαὶ πεθπζίσληαη θαὶ κέγα ἐθξφλνπλ· Ὡο κὴ ἐξρνκέλνπ δέ κνπ 

πξὸο κο ἐθπζηψζεζάλ ηηλεο. Ὅηη δὲ θαὶ ἔμσ πάιηλ ἐδηθάδνλην· Σνικᾶ ηηο ἐμ κλ, πξγκα 

ἔρσλ πξὸο ηὸλ ἕηεξνλ, θξίλεζζαη ἐπὶ ηλ ἀπίζησλ; Ὅηη δὲ θαὶ εἰδσιφζπηα ἢζζηνλ· Ο δχλαζζε 

ηξαπέδεο Κπξίνπ κεηέρεηλ θαὶ ηξαπέδεο δαηκνλίσλ. Καὶ πεξὶ ηνῦ κὴ θαηαθαιχπηεζζαη δὲ ηὰο 

γπλαῖθαο, ἀιιὰ ηνὺο ἄλδξαο ἀπ' ἐλαληίαο, ἄθνπζνλ πο αηνῖο ἐπηηηκᾶ ιέγσλ· Πο ἀλὴξ 

πξνζεπρφκελνο ἠ πξνθεηεχσλ θαηὰ θεθαιο ἔρσλ, θαηαηζρχλεη ηὴλ θεθαιὴλ αηνῦ· πζα δὲ 

γπλὴ πξνζεπρνκέλε, ἠ πξνθεηεχνπζα ἀθαηαθαιχπηῳ ηῆ θεθαιῆ, θαηαηζρχλεη ηὴλ θεθαιὴλ 

αηο. Καὶ ὅηη ηλ πελήησλ πεξεψξσλ, θαὶ ηνῦην ἐδήισζελ εἰπψλ· Ὃο κὲλ πεηλᾶ, ὃο δὲ κεζχεη· 

θαὶ πάιηλ, Ἠ ηο θθιεζίαο ηνῦ Θενῦ 48.864 θαηαθξνλεῖηε, θαὶ θαηαηζρχλεηε ηνὺο κὴ ἔρνληαο; 

πεηδὴ δὲ θαὶ ηνῖο κείδνζη ηλ ραξηζκάησλ ἅπαληεο ἐπεπήδσλ, θαὶ ηὸ ἔιαηηνλ νδεὶο 

θαηεδέρεην, θεζί· Μὴ πάληεο ἀπφζηνινη; κὴ πάληεο πξνθηαη; Ὅηη δὲ θαὶ πεξὶ ηο ἀλαζηάζεσο 

ἀκθέβαιινλ, Ἀιι' ἐξεῖ ηηο, θεζὶ, Πο ἐγείξνληαη νἱ λεθξνί; πνίῳ δὲ ζψκαηη ἔξρνληαη; Ἀιι' ὅκσο 

ηνζαῦηα ἔρσλ ἐγθαιέζαη, νδὲλ πξὸ ἐθείλνπ πξὸο αηνὺο εἶπε ηο δηαζηάζεσο θαὶ ηο 

θηινλεηθίαο· ἀιι' εζέσο ἀξρφκελνο ηο ἐπηζηνιο, νὕησ πψο θεζη. Παξαθαι δὲ κο, 

ἀδειθνὶ, δηὰ ηνῦ ὀλφκαηνο ηνῦ Κπξίνπ κλ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ, ἵλα ηὸ αηὸ ιέγεηε πάληεο, θαὶ κὴ 

ᾖ ἐλ κῖλ ζρίζκαηα. Ἤδεη γὰξ, ᾔδεη ζαθο, ὅηη ηνῦην πξφηεξνλ ἤλ ηὸ θαηεπεῖγνλ.  πνξλεχσλ 

ἂλ ζπλερο εἰο ηὴλ ἐθθιεζίαλ εἰζίῃ, θαὶ ὁ ἀιαδὼλ, θαὶ ὁ ὁηηνῦλ ἔρσλ ἐιάηησκα, ηαρέσο αηὸ 

ζπλερνῦο ἀπνιαχσλ δηδαζθαιίαο ἀπσζήζεηαη, θαὶ πξὸο ηὴλ γίεηαλ ἐπαλήμεη· ὁ κέληνη ηο 

ζπλφδνπ ηαχηεο ἑαπηὸλ ἀπνξξήμαο, θαὶ ηο ηλ παηέξσλ δηδαζθαιίαο πεμαγαγὼλ, θαὶ ηὸ 

ἰαηξεῖνλ θπγὼλ, θἂλ γηαίλεηλ δνθῆ, ηαρέσο εἰο ἀξξσζηίαλ πεζεῖηαη. Καὶ θαζάπεξ ἰαηξὸο 

ἄξηζηνο ηὸλ ππξεηὸλ πξηνλ ζβέζαο, ηφηε ηὰ ἕιθε θαὶ ηὰ ῥήγκαηα δηνξζνῦηαη· νὕησ θαὶ Παῦινο 

ἐπνίεζε, πξφηεξνλ ηὴλ δηάζηαζηλ ἀλειὼλ, ηφηε ηὰ θαζ' ἕθαζηνλ κέινο ἐζεξάπεπζε ηξαχκαηα. 

Γηὰ ηνῦην θαὶ πὲξ ηνχηνπ δηαιέγεηαη πξὸ ηνχησλ, κεδὲ ζηαζηάδεηλ πξὸο ἀιιήινπο, κεδὲ 

νἰθείνπο ἄξρνληαο ἐπηγξάθεζζαη, κεδὲ εἰο πνιιὰ θαηαηεκεῖλ κέξε Υξηζηνῦ ηὸ ζκα. Σαῦηα δὲ 

νθ ἐθείλνηο ἔιεγε κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ ηνχηνηο κεη' ἐθείλνπο ηὰ αηὰ λνζνῦζηλ ἐθείλνηο· νὓο δέσο 

ἔγσγε ἂλ ἐξνίκελ, ηί πνηέ ἐζηη πάζρα, ηί πνηέ ἐζηη ηεζζαξαθνζηή· θαὶ ηί κὲλ ηὸ Ἰνπδατθὸλ, ηί δὲ 

ηὸ κέηεξνλ· θαὶ ηίλνο ἕλεθελ ἐθεῖλν κὲλ ἅπαμ ηνῦ ἐληαπηνῦ παληὸο ἐγέλεην, ηνῦην δὲ θαζ' 

ἑθάζηελ ηειεῖηαη ζχλαμηλ· ηί βνχιεηαη ηὰ ἄδπκα· θαὶ ἕηεξα πνιιῶ πιείνλα ηνχησλ εἰο αηὴλ 

ηαχηελ ζπληεινῦληα ηὴλ πφζεζηλ. Καὶ ηφηε ἂλ ἔγλσηε θαιο αηλ ηὴλ ἄθαηξνλ θηινλεηθίαλ, 

νἳ κεδὲ ιφγνλ πεξὶ ὧλ πνηνῦζηλ ἀπνδνῦλαη δπλάκελνη, θαζάπεξ ἁπάλησλ ὄληεο ζνθψηεξνη, νὔηε 

παξ' ἑηέξσλ καλζάλνπζηλ, ὅπεξ ἐζράηεο ἐζηὶ θαηαγλψζεσο κήηε αηνὺο εἰδέλαη, κήηε ηνῖο 



ἐπηηεηαγκέλνηο ἕπεζζαη, ἀιι' ἁπιο ἀιφγῳ ζπλεζείᾳ ηὰ θαζ' ἑαπηνὺο ἐπηηξέςαληεο, θαηὰ 

βαξάζξσλ θέξνληαη θαὶ θξεκλλ. 

γʹ. Ἀιιὰ ηίο ὁ ζνθὸο αηλ ιφγνο, ὅηαλ ηαῦηα αηνῖο ἀληηιέγσκελ; κεῖο, θεζὶλ, ν ηαχηελ 

ἐλεζηεχεηε ηὴλ λεζηείαλ πξφηεξνλ; Σνῦην ν ζφλ ἐζηηλ εἰπεῖλ πξφο κε, ἀιι' ἐκὲ δίθαηνλ ἂλ εἴε 

πξὸο ζὲ ιέγεηλ, ὅηη θαὶ κεῖο νὕησο ἐλεζηεχνκελ πξφηεξνλ, ἀιι' ὅκσο πξνεηηκήζακελ ηὴλ 

ζπκθσλίαλ ηο ηλ ρξφλσλ παξαηεξήζεσο. Καὶ ὅπεξ ὁ Παῦινο πξὸο Γαιάηαο ἔιεγε, ηνῦην θαὶ 

ἐγὼ κῖλ ιέγσ· Γίλεζζε ὡο ἐγὼ, ὅηη θἀγὼ ὡο κεῖο. Σί δὲ ηνῦηφ ἐζηηλ; Ἔπεηζελ αηνὺο 

ἀπνζηλαη πεξηηνκο, θαηαθξνλζαη αββάησλ θαὶ κεξλ θαὶ ηλ ἄιισλ ηλ λνκίκσλ 

ἁπάλησλ. Δἶηα, ἐπεηδὴ δεδνηθφηαο ἑψξα θαὶ θνβνπκέλνπο, κήπνηε παξαβάζεσο θφιαζηλ 

πνκείλσζη θαὶ ηηκσξίαλ, ἀπὸ ηλ θαζ' ἑαπηὸλ πξαγκάησλ εἰο ηὸ ζαξξεῖλ αηνὺο ἐλάγεη, ιέγσλ· 

Γίλεζζε ὡο ἐγὼ, ὅηη θἀγὼ ὡο κεῖο. Μὴ γὰξ ἐμ ἐζλλ ἤιζνλ; θεζί· κὴ γὰξ 48.865 ἄπεηξνο ἢκελ 

ηο λνκηθο πνιηηείαο, θαὶ ηο ηηκσξίαο ηο θεηκέλεο ηνῖο παξαβαίλνπζη ηὸλ λφκνλ; βξαῖνο ἐμ 

βξαίσλ, θαηὰ λφκνλ Φαξηζαῖνο, θαηὰ δινλ δηψθσλ ηὴλ θθιεζίαλ. Ἀιιὰ θαὶ ἅηηλα ἤλ κνη 

θέξδε, ηαῦηα ἣγεκαη δηὰ ηὸλ Υξηζηὸλ δεκίαλ· ηνπηέζηηλ, Ἀπέζηελ αηλ θαζάπαμ. Γίλεζζε νὖλ 

ὡο θἀγψ· θαὶ γὰξ θἀγὼ ὡο κεῖο ἢκελ. Καὶ ηί ιέγσ πεξὶ ἐκαπηνῦ; ηξηαθφζηνη παηέξεο, ἠ θαὶ 

πιείνπο, εἰο ηὴλ Βηζπλλ ρψξαλ ζπλειζφληεο ηαῦηα ἐλνκνζέηεζαλ· θαὶ πάληαο ἀηηκάδεηο 

ἐθείλνπο; Γπνῖλ γὰξ ζάηεξνλ, ἠ ἄλνηαλ αηλ ὡο νθ ἀθξηβο εἰδφησλ θαηαγηλψζθεηο, ἠ 

δεηιίαλ, ὡο εἰδφησλ κὲλ, πνθξηλακέλσλ δὲ θαὶ πξνδφλησλ ηὴλ ἀιήζεηαλ. Ὅηαλ γὰξ κὴ κέλῃο 

ἐθ' νἷο ἐλνκνζέηεζαλ ἐθεῖλνη, ηαῦηα ἕπεηαη πάλησο. Ὅηη δὲ θαὶ ζνθίαλ πνιιὴλ θαὶ ἀλδξείαλ 

ἐπεδείμαλην ηφηε, ηὰ γεγελεκέλα ἅπαληα δεινῖ. Σὴλ κὲλ γὰξ ζνθίαλ αηλ δείθλπζηλ  ηφηε 

ἐθηεζεῖζα πίζηηο, θαὶ ηὰ ηλ αἱξεηηθλ ἐκθξάμαζα ζηφκαηα, θαὶ θαζάπεξ ηεῖρνο ἀξξαγὲο ηὰο 

ἐπηβνπιὰο αηλ ἀπνθξνπζακέλε πάζαο· ηὴλ δὲ ἀλδξείαλ ὁ πξνζθάησο παπζάκελνο δησγκὸο, 

θαὶ ὁ ηλ θθιεζηλ πφιεκνο. Καζάπεξ γὰξ ἀξηζηεῖο ηηλεο κπξία ζηήζαληεο ηξφπαηα, θαὶ 

πνιιὰ δεμάκελνη ηξαχκαηα, νὕησ παληαρφζελ ἐπαλῄεζαλ ηφηε ηλ θθιεζηλ νἱ πξνζηάηαη ηὰ 

ζηίγκαηα ηνῦ Υξηζηνῦ βαζηάδνληεο, θαὶ πνιιὰο ἔρνληεο ἀξηζκεῖλ ηηκσξίαο, ἃο δηὰ ηὴλ 

ὁκνινγίαλ πέκεηλαλ. Οἱ κὲλ γὰξ εἶρνλ εἰπεῖλ κέηαιια θαὶ ηὴλ ἐλ αηνῖο ηαιαηπσξίαλ, νἱ δὲ 

δεκεχζεηο ηλ ὄλησλ ἁπάλησλ, νἱ δὲ ιηκνὺο, νἱ δὲ πιεγὰο ζπλερεῖο· θαὶ νἱ κὲλ ηὰο πιεπξὰο 

θαηεμεζκέλαο, νἱ δὲ ηὰ ληα ζπληξηβέληα, νἱ δὲ ηνὺο ὀθζαικνὺο ἐμνξπγέληαο, νἱ δὲ ἄιιν ηη ηνῦ 

ζψκαηνο κέξνο ἀθῃξεκέλνπο ἑαπηνὺο δηὰ ηὸλ Υξηζηὸλ ἐπηδείθλπζζαη εἶρνλ. Καὶ ἀπὸ ηλ 

ἀζιεηλ ηνχησλ  ζχλνδνο ἅπαζα ζπγθεθξφηεην ηφηε, θαὶ κεηὰ ηο πίζηεσο θαὶ ηνῦην 

ἐλνκνζέηεζαλ, ὥζηε θνηλῆ θαὶ ζπκθψλσο ηὴλ ἑνξηὴλ ηαχηελ ἐπηηειεῖλ. Οἱ ηνίλπλ ηὴλ πίζηηλ κὴ 

πξνδφληεο ἐλ νὕησ ραιεπσηάηνηο θαηξνῖο, νὗηνη δη' κεξλ παξαηήξεζηλ θαζππνθξίλεζζαη 

ἔκειινλ; Ὅξα ηί πνηεῖο ηνζνχηνπο θαηαθξίλσλ παηέξαο, νὕησο ἀλδξείνπο θαὶ ζνθνχο. Δἰ γὰξ 

ηειψλελ θαηαθξίλαο ὁ Φαξηζαῖνο, πάληα ἀπψιεζελ ἅπεξ εἶρελ ἀγαζὰ, ηίλα ἕμεηο ζπγγλψκελ, 

πνίαλ δὲ ἀπνινγίαλ ηνζνχησλ θαηεμαληζηάκελνο δηδαζθάισλ ηλ ηῶ Θεῶ θίισλ, θαὶ ηαῦηα 

ἀδίθσο θαὶ κεηὰ πνιιο ηο ἀινγίαο; Οθ ἢθνπζαο αηνῦ ηνῦ Υξηζηνῦ ιέγνληνο ὅηη, Ὅπνπ δχν 

ἠ ηξεῖο εἰζη ζπλεγκέλνη εἰο ηὸ ἐκὸλ ὄλνκα, ἐθεῖ εἰκη ἐλ κέζῳ αηλ; Δἰ δὲ ὅπνπ δχν ἠ ηξεῖο, 

κέζνο ἐζηὶλ ὁ Υξηζηὸο, ὅπνπ ηξηαθφζηνη θαὶ πνιιῶ πιείνπο παξζαλ, πνιιῶ κιινλ παξλ, θαὶ 

πάληα ἐηχπνπ θαὶ ἐλνκνζέηεη. ὺ δὲ ν κφλνλ ἐθείλσλ θαηαγηλψζθεηο, ἀιιὰ θαὶ ηο νἰθνπκέλεο 

ἁπάζεο, ἡ θαὶ ηὴλ ἐθείλσλ γλψκελ ἐπῄλεζελ. Ἠ θαὶ ηλ ἁπαληαρνῦ ηο γο παηέξσλ 

ζνθσηέξνπο Ἰνπδαίνπο εἶλαη λνκίδεηο, θαὶ ηαῦηα ηο παηξῴαο ἐθπεζφληαο πνιηηείαο, θαὶ ἑνξηὴλ 

νδεκίαλ ηεινῦληαο; Ὅηη γὰξ νθ ἔζηηλ ἄδπκα παξ' αηνῖο, νδὲ πάζρα θαὶ γὰξ θαὶ ηνῦην ἀθνχσ 

ιεγφλησλ πνιιλ, ὅηη κεηὰ ηνῦ ἀδχκνπ ηὸ πάζρα ἐζηίλ, ἀιι' ὅηη νθ ἔζηη παξ' αηνῖο ἄδπκα, 

ἄθνπζνλ ηνῦ λνκνζέηνπ ιέγνληνο, Ο δπλήζεζζε πνηζαη ηὸ Πάζρα ἐλ νδεκηᾶ ηλ πφιεψλ 

ζνπ, ὧλ Κχξηνο ὁ Θεφο ζνπ δίδσζί ζνη, ἀιι' ἠ εἰο ηὸλ ηφπνλ, ὃλ ἐὰλ 48.866 ἐπηθιεζῆ ηὸ ὄλνκα 

αηνῦ· πεξὶ ηο Ἰεξνπζαιὴκ ιέγσλ. ξᾶο πο εἰο κίαλ πφιηλ ζπγθιείζαο ηὴλ ἑνξηὴλ, ὕζηεξνλ 

θαὶ ηὴλ πφιηλ θαζεῖιελ αηὴλ, ἵλα θαὶ ἄθνληαο αηνὺο ἀπαγάγῃ ηο πνιηηείαο ἐθείλεο; Ὅηη γὰξ 

πξνεῖδε ηὸ ἑπφκελνλ ὁ Θεὸο, παληί πνπ διφλ ἐζηη. Σίλνο νὖλ ἕλεθελ ἐθεῖ ζπλήιαζελ αηνὺο 

ἀπὸ ηο νἰθνπκέλεο ἁπάζεο, πξνεηδὼο ὅηη ἀπνιεῖηαη  πφιηο; νθ εὔδεινλ, ὅηη θαηαιπζλαη 

βνπιφκελνο ηὴλ ἑνξηήλ;  Θεὸο αηὴλ θαηέιπζε, θαὶ Ἰνπδαίνηο ἀθνινπζεὶο, πεξὶ ὧλ θεζηλ ὁ 

πξνθήηεο· Καὶ ηίο ηπθιὸο, ἀιι' ἠ νἱ παῖδέο κνπ, θαὶ θσθὸο, ἀιι' ἠ νἱ θπξηεχνληεο αηλ; Πεξὶ 



ηίλα γὰξ νθ ἐγέλνλην ἀγλψκνλεο ἐθεῖλνη θαὶ ἀλαίζζεηνη· πεξὶ ηνὺο ἀπνζηφινπο, πεξὶ ηνὺο 

πξνθήηαο, πεξὶ ηνὺο αηλ δηδαζθάινπο; Καὶ ηί ρξὴ ιέγεηλ δηδαζθάινπο θαὶ πξνθήηαο, ὅπνπγε 

θαὶ αηνὺο ηνὺο πἱνὺο αηλ θαηέζθαμαλ; Ἔζπζαλ γὰξ ηνὺο πἱνὺο αηλ θαὶ ηὰο ζπγαηέξαο 

αηλ ηνῖο δαηκνλίνηο. Σὴλ θχζηλ γλφεζαλ, θαὶ κέξαο ἢκειινλ παξαηεξεῖλ; εἰπέ κνη· ηὴλ 

ζπγγέλεηαλ θαηεπάηεζαλ, ηλ ηέθλσλ ἐπειάζνλην, αηνῦ ηνῦ πεπνηεθφηνο αηνὺο Θενῦ 

ἐπειάζνλην· Θεὸλ γὰξ, θεζὶ, ηὸλ γελλήζαληά ζε ἐγθαηέιηπεο, θαὶ ἐπειάζνπ Θενῦ ηνῦ ηξέθνληφο 

ζε· ηὸλ Θεὸλ ἐγθαηέιηπνλ, θαὶ ἑνξηὰο θπιάηηεηλ ἢκειινλ; θαὶ ηίο ἂλ ηνῦην εἴπνη; πεὶ θαὶ ὁ 

Υξηζηὸο δηὰ ηνῦην κεη' αηλ ηὸ πάζρα ἐπνίεζελ, νρ ἵλα πνηκελ κεῖο κεη' ἐθείλσλ, ἀιι' ἵλα 

ηῆ ζθηᾶ ηὴλ ἀιήζεηαλ ἐπαγάγῃ. Καὶ γὰξ θαὶ πεξηηνκὴλ πέκεηλε, θαὶ ζάββαηα ἐηήξεζε, θαὶ 

ἑνξηὰο ἐπεηέιεζε, θαὶ ἄδπκα ἔθαγε, θαὶ ἐλ Ἱεξνζνιχκνηο ηαῦηα ἔπξαμελ ἅπαληα. Ἀιι' νδελὶ 

ηνχησλ κεῖο πνθείκεζα, ἀιιὰ βνᾶ Παῦινο ιέγσλ· ὰλ πεξηηέκλεζζε, Υξηζηὸο κο νδὲλ 

ὠθειήζεη. Καὶ πεξὶ ηλ ἀδχκσλ πάιηλ· Ὥζηε ἑνξηάδσκελ, κὴ ἐλ δχκῃ παιαηᾶ, κεδὲ ἐλ δχκῃ 

θαθίαο θαὶ πνλεξίαο, ἀιι' ἐλ ἀδχκνηο εἰιηθξηλείαο θαὶ ἀιεζείαο. ἧκλ γὰξ ηὰ ἄδπκα νθ 

ἄιεπξνλ πεθπξακέλνλ, ἀιι' εἰιηθξηλὴο πνιηηεία, θαὶ βίνο ἐλάξεηνο. 

δʹ. Σίλνο νὖλ ἕλεθελ ἐπνίεζελ ὁ Υξηζηὸο ηφηε; πεηδὴ ηὸ παιαηὸλ πάζρα ηχπνο ἤλ ηνῦ κέιινληνο 

ἔζεζζαη, ἔδεη δὲ ηὴλ ἀιήζεηαλ ἐπηηεζλαη ηῶ ηχπῳ, πξφηεξνλ δείμαο ηὴλ ζθηὰλ, ηφηε ἐπήγαγε ηὴλ 

ἀιήζεηαλ ἐπὶ ηο ηξαπέδεο· ηο ἀιεζείαο δὲ ἐπελερζείζεο,  ζθηὰ ινηπὸλ ἀπνθξχπηεηαη, θαὶ νδὲ 

θαηξὸλ ἔρεη. Μὴ ηνίλπλ ηνῦην πξνβάιινπ, ἀιι' ἐθεῖλφ κνη δεῖμνλ, ὅηη νὕησο ἐθέιεπζε πνηεῖλ ὁ 

Υξηζηφο. γὼ γὰξ ηνλαληίνλ δείθλπκη, ὅηη ν κφλνλ νθ ἐθέιεπζε παξαηεξεῖλ κέξαο, ἀιιὰ 

θαὶ ἀπέιπζελ κο ηο ἀλάγθεο ηαχηεο. Ἄθνπζνλ γνῦλ ηί θεζηλ ὁ Παῦινο· ὅηαλ δὲ ηὸλ Παῦινλ 

εἴπσ, ηὸλ Υξηζηὸλ ιέγσ· ἐθεῖλνο γάξ ἐζηηλ ὁ ηὴλ Παχινπ θηλλ ςπρήλ. Σί νὖλ νὗηφο θεζηλ; 

ἧκέξαο παξαηεξεῖζζε θαὶ κλαο θαὶ θαηξνὺο θαὶ ἐληαπηνχο. Φνβνῦκαη κο, κήπσο εἰθ 

θεθνπίαθα εἰο κο. Καὶ πάιηλ, ζάθηο ἂλ ἐζζίεηε ηὸλ ἄξηνλ ηνῦηνλ, θαὶ ηὸ πνηήξηνλ ηνῦην 

πίλεηε, ηὸλ ζάλαηνλ ηνῦ Κπξίνπ θαηαγγέιιεηε. ζάθηο δὲ εἰπὼλ, θχξηνλ ἐπνίεζε ηὸλ πξνζηφληα, 

48.867 πάζεο κεξλ παξαηεξήζεσο ἀπαιιάμαο αηφλ. Ο γὰξ ηαηὸλ πάζρα θαὶ 

ηεζζαξαθνζηὴ, ἀιι' ἕηεξνλ πάζρα, θαὶ ἕηεξνλ ηεζζαξαθνζηή. Σεζζαξαθνζηὴ κὲλ γὰξ ἅπαμ ηνῦ 

ἐληαπηνῦ γίλεηαη, πάζρα δὲ ηξίηνλ ηο ἑβδνκάδνο· ἔζηη δ' ὅηε θαὶ ηέηαξηνλ, κιινλ δὲ ὁζάθηο ἂλ 

βνπιψκεζα· πάζρα γὰξ ν λεζηεία ἐζηὶλ, ἀιι'  πξνζθνξὰ θαὶ  ζπζία  θαζ' ἑθάζηελ γηλνκέλε 

ζχλαμηλ. Καὶ ὅηη ηνῦηφ ἐζηηλ, ἄθνπζνλ ηνῦ Παχινπ ιέγνληνο, Σὸ πάζρα κλ πὲξ κλ ἐηχζε 

Υξηζηφο· θαὶ, ζάθηο ἂλ ἐζζίεηε ηὸλ ἄξηνλ ηνῦηνλ, θαὶ ηὸ πνηήξηνλ πίλεηε, ηὸλ ζάλαηνλ ηνῦ 

Κπξίνπ θαηαγγέιιεηε. Ὥζηε ὁζάθηο ἂλ πξνζίῃο κεηὰ θαζαξνῦ ζπλεηδφηνο, πάζρα ἐπηηειεῖο, νρ 

ὅηαλ λεζηεχῃο, ἀιι' ὅηαλ ηο ζπζίαο ἐθείλεο κεηέρῃο. ζάθηο γὰξ ἂλ ἐζζίεηε ηὸλ ἄξηνλ ηνῦηνλ, 

θαὶ ηὸ πνηήξηνλ ηνῦην πίλεηε, ηὸλ ζάλαηνλ ηνῦ Κπξίνπ θαηαγγέιιεηε. Πάζρα δέ ἐζηη ηὸ ηὸλ 

ζάλαηνλ θαηαγγέιιεηλ. Καὶ γὰξ  ζήκεξνλ γηλνκέλε πξνζθνξὰ, θαὶ  ρζὲο ἐπηηειεζζεῖζα, θαὶ  

θαζ' ἑθάζηελ κέξαλ ὁκνία ἐζηὶ θαὶ  αηὴ ηῆ γηλνκέλῃ θαηὰ ηὴλ κέξαλ ἐθείλελ ηὴλ ηνῦ 

αββάηνπ, θαὶ νδὲλ ἐθείλε ηαχηεο ζεκλνηέξα, νδὲ αὕηε ἐθείλεο εηειεζηέξα, ἀιιὰ κία θαὶ  

αηὴ, ὁκνίσο θξηθηὴ θαὶ ζσηήξηνο. Σίλνο νὖλ ἕλεθελ λεζηεχνκελ, θεζὶ, ηὰο ηεζζαξάθνληα 

ηαχηαο κέξαο; Πνιινὶ ηὸ παιαηὸλ ηνῖο κπζηεξίνηο πξνζῄεζαλ ἁπιο θαὶ ὡο ἔηπρε, θαὶ κάιηζηα 

θαηὰ ηὸλ θαηξὸλ ηνῦηνλ, θαζ' ὃλ ὁ Υξηζηὸο αηὰ παξέδσθε. πλεηδφηεο νὖλ νἱ παηέξεο ηὴλ 

βιάβελ ηὴλ γηλνκέλελ ἐθ ηο κειεκέλεο πξνζφδνπ, ζπλειζφληεο ἐηχπσζαλ κέξαο 

ηεζζαξάθνληα λεζηείαο, ερλ, ἀθξνάζεσο, ζπλφδσλ, ἵλ' ἐλ ηαῖο κέξαηο ηαχηαηο θαζαξζέληεο 

κεη' ἀθξηβείαο ἅπαληεο θαὶ δη' ερλ, θαὶ δη' ἐιεεκνζχλεο, θαὶ δηὰ λεζηείαο, θαὶ δηὰ παλλπρίδσλ, 

θαὶ δηὰ δαθξχσλ, θαὶ δη' ἐμνκνινγήζεσο, θαὶ δηὰ ηλ ἄιισλ ἁπάλησλ, νὕησ θαηὰ δχλακηλ ηὴλ 

κεηέξαλ κεηὰ θαζαξνῦ ζπλεηδφηνο πξνζίσκελ. Καὶ ὅηη κέγα θαηψξζσζαλ, δηὰ ηο 

ζπγθαηαβάζεσο ηαχηεο εἰο ζπλήζεηαλ κο λεζηείαο θαηαζηήζαληεο, δινλ ἐθεῖζελ. ἧκεῖο κὲλ 

γὰξ ἂλ δηὰ παληὸο ηνῦ ἐληαπηνῦ κέλσκελ βνληεο θαὶ θεξχηηνληεο λεζηείαλ, νδεὶο πξνζέρεη 

ηνῖο ιεγνκέλνηο· ἂλ δὲ ἐπηζηῆ κφλνλ ὁ ηο ηεζζαξαθνζηο θαηξὸο, θαὶ κεδελὸο παξαηλνῦληνο 

κεδὲ ζπκβνπιεχνληνο, θαὶ ὁ ζθφδξα λσζξφηαηνο δηαλίζηαηαη, ηὴλ παξὰ ηνῦ θαηξνῦ ιακβάλσλ 

ζπκβνπιὴλ θαὶ παξαίλεζηλ. Ἂλ νὖλ ἔξεηαί ζε Ἰνπδαῖνο θαὶ Ἕιιελ, ηίλνο ἕλεθελλεζηεχεηο, κὴ 

εἴπῃο, ὅηη δηὰ ηὸ πάζρα, κεδὲ ὅηη δηὰ ηὸλ ζηαπξὸλ, ἐπεὶ πνιιὴλ αηῶ δίδσο ηὴλ ιαβήλ· ν γὰξ 

δηὰ ηὸ πάζρα λεζηεχνκελ, νδὲ δηὰ ηὸλ ζηαπξὸλ, ἀιιὰ δηὰ ηὰ ἁκαξηήκαηα ηὰ κέηεξα, ἐπεηδὴ 



κέιινκελ κπζηεξίνηο πξνζηέλαη· ἐπεὶ ηφ γε πάζρα ν λεζηείαο ἐζηὶλ νδὲ πέλζνπο, ἀιιὰ 

εθξνζχλεο θαὶ ραξο πφζεζηο.  γὰξ ζηαπξὸο ἀλεῖιε ηὴλ ἁκαξηίαλ, θαζάξζηνλ ηο 

νἰθνπκέλεο ἐγέλεην, θαηαιιαγὴ ρξνλίαο ἔρζξαο, ἀλέῳμε ηνῦ νξαλνῦ ηὰο πχιαο, ηνὺο 

κηζνπκέλνπο θίινπο ἐπνίεζελ, εἰο ηὸλ νξαλὸλ ἐπαλήγαγελ, ἐλ δεμηᾶ ηνῦ ζξφλνπ ἐθάζηζε ηὴλ 

κεηέξαλ θχζηλ, κπξία ἕηεξα παξέζρελ κῖλ ἀγαζά. Ο ηνίλπλ πελζεῖλ νδὲ θαηεζηάιζαη ρξὴ, 

ἀγάιιεζζαη δὲ θαὶ ραίξεηλ πὲξ ηνχησλ ἁπάλησλ. Γηὰ ηνῦην θαὶ Παῦιφο θεζηλ, κνὶ δὲ κὴ 

γέλνηην θαπρζζαη, εἰ κὴ ἐλ ηῶ ζηαπξῶ ηνῦ Κπξίνπ κλ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ. Καὶ πάιηλ, πλίζηεζη 

δὲ ηὴλ ἑαπηνῦ ἀγάπελ εἰο κο ὁ Θεὸο, ὅηη ἔηη ἁκαξησιλ ὄλησλ κλ 48.868 Υξηζηὸο πὲξ 

κλ ἀπέζαλε. Καὶ ὁ Ἰσάλλεο νὕησ πψο θεζηλ· Οὕησ γὰξ γάπεζελ ὁ Θεὸο ηὸλ θφζκνλ. Πο; 

εἰπέ. Καὶ πάληα παξαδξακὼλ ηἄιια, ηὸλ ζηαπξὸλ ηέζεηθελ. Δἰπὼλ γὰξ, Οὕησο γάπεζελ ὁ Θεὸο 

ηὸλ θφζκνλ, ἐπήγαγελ, Ὅηη ηὸλ κνλνγελ αηνῦ Τἱὸλ ἔδσθελ, ἵλα ζηαπξσζῆ, ἵλα πο ὁ πηζηεχσλ 

εἰο αηὸλ κὴ ἀπφιεηαη, ἀιι' ἔρῃ δσὴλ αἰψληνλ. Δἰ ηνίλπλ ἀγάπεο πφζεζηο θαὶ θαχρεκα ὁ 

ζηαπξὸο, κὴ ιέγσκελ ὅηη δη' αηὸλ πελζνῦκελ· ν γὰξ πελζνῦκελ δη' ἐθεῖλνλ, κὴ γέλνηην! ἀιιὰ 

δηὰ ηὰ νἰθεῖα ἁκαξηήκαηα. Γηὰ ηνῦην λεζηεχνκελ. εʹ.  γνῦλ θαηερνχκελνο νδέπνηε πάζρα 

ἐπηηειεῖ, θαίηνη λεζηεχσλ θαη' ἐληαπηὸλ, ἐπεηδὴ πξνζθνξο ν θνηλσλεῖ, ὥζπεξ νὖλ θαὶ ὁ κὴ 

λεζηεχσλ, ἂλ κεηὰ θαζαξνῦ πξνζέιζῃ ζπλεηδφηνο, πάζρα ἐπηηειεῖ, θἂλ ζήκεξνλ, θἂλ αὔξηνλ, 

θἂλ ὁπνηενῦλ κεηάζρῃ ηο θνηλσλίαο. Ο γὰξ ἐλ παξαηεξήζεη θαηξλ, ἀιι' ἐλ ζπλεηδφηη θαζαξῶ 

 ἀξίζηε θξίλεηαη πξφζνδνο. ἧκεῖο δὲ ηνλαληίνλ πνηνῦκελ. Σὴλ κὲλ δηάλνηαλ ν θαζαίξνκελ, εἰ 

δὲ ηῆ κέξᾳ πξνζέιζνηκελ ἐθείλῃ, λνκίδνκελ πάζρα ἐπηηειεῖλ, θἂλ κπξίσλ γέκσκελ 

ἁκαξηεκάησλ. Ἀιι' νθ ἔζηη ηαῦηα, νθ ἔζηηλ, ἀιιὰ θἂλ ἐλ αηῶ ηῶ αββάηῳ πξνζέιζῃο κεηὰ 

πνλεξνῦ ζπλεηδφηνο, ἐμέπεζεο ηο θνηλσλίαο, ἀπιζεο νθ ἐπηηειέζαο ηὸ πάζρα· ὥζπεξ νὖλ θἂλ 

ζήκεξνλ θνηλσλῆο, ηὰ ἁκαξηήκαηα ἀπνληςάκελνο, ηὸ πάζρα ἐπεηέιεζαο ἀθξηβο. ρξλ ηνίλπλ 

ηὴλ ἀθξίβεηαλ ηαχηελ κο θαὶ ηὴλ εηνλίαλ κὴ ἐλ ηῆ ηλ θαηξλ παξαηεξήζεη, ἀιι' ἐλ ηῆ 

πξνζφδῳ θπιάηηεηλ. Καὶ θαζάπεξ αἱξεῖζζε λῦλ πάληα πνκεῖλαη, ἠ κεηαζεῖλαη ηὴλ ζπλήζεηαλ, 

νὕησο ἔδεη ηνχηνπ κὲλ θαηαθξνλεῖλ, πάληα δὲ αἱξεῖζζαη πάζρεηλ θαὶ πνηεῖλ, ὥζηε κὴ κεζ' 

ἁκαξηεκάησλ πξνζηέλαη. Ὅηη γὰξ νδεὶο ιφγνο θαηξλ ηῶ Θεῶ θαὶ παξαηεξήζεσο ηνηαχηεο, 

ἄθνπζνλ αηνῦ δηθάδνληνο· Πεηλληά κε εἴδεηε, θεζὶ, θαὶ ἐζξέςαηε, δηςληα, θαὶ ἐπνηίζαηε, 

γπκλὸλ, θαὶ πεξηεβάιεηε· θαὶ ηνῖο ἐμ εσλχκσλ ηὰ ἐλαληία ηνχηνηο ἐγθαιεῖ. Καὶ πάιηλ ἄιινλ 

ἐπεηζαγαγὼλ ἐπὶ κλεζηθαθίᾳ θνιάδεη· Πνλεξὲ γὰξ, θεζὶ, δνῦιε, πζαλ ηὴλ ὀθεηιὴλ ἐθείλελ 

ἀθθά ζνη· νθ ἔδεη θαὶ ζὲ ἐιεζαη ηὸλ ζχλδνπιφλ ζνπ, ὡο θαὶ ἐγψ ζε ιέεζα; Πάιηλ ηὰο 

παξζέλνπο, ἐπεηδὴ ἔιαηνλ νθ εἶρνλ ἐλ ηαῖο ιακπάζη, ηνῦ λπκθλνο ἀπέθιεηζελ· ἕηεξνλ, ἐπεηδὴ 

ἔλδπκα γάκνπ νθ ἔρσλ εἰζιζελ, ἀιιὰ ῥππαξὰ κθίεζην ἱκάηηα, πνξλείαλ θαὶ ἀθαζαξζίαλ 

πεξηβεβιεκέλνο· ὅηη δὲ ηῶ δεῖλη κελὶ θαὶ ηῶ δεῖλη ἐπνίεζε ηὸ πάζρα, νδεὶο ἐθνιάζζε πνηὲ νδὲ 

ἐλεθιήζε. Καὶ ηί ιέγσ πεξὶ κλ ηλ ἀπειιαγκέλσλ πάζεο ηνηαχηεο ἀλάγθεο, θαὶ ἄλσ 

πνιηηεπνκέλσλ ἐλ ηνῖο νξαλνῖο, ἔλζα κλεο, θαὶ ἣιηνο, θαὶ ζειήλε, θαὶ ἐληαπηλ πεξίνδνο νθ 

ἔζηηλ; Οδὲ γὰξ ἐπ' αηλ ηλ Ἰνπδαίσλ, ἂλ ἀθξηβο ἐπηζηζαη ἐζειήζῃ ηηο, ν πνιὺλ ὄςεηαη 

ηνῦ ρξφλνπ γηλφκελνλ ιφγνλ, ἀιιὰ ηὸλ ηλ Ἱεξνζνιχκσλ αηνῦ ηφπνλ πξνηηκψκελνλ. πεηδὴ 

γὰξ πξνζειζφληεο ἄλζξσπνη ηῶ Μσυζῆ ἔιεγνλ, Ἀθάζαξηνί ἐζκελ ἐπὶ ςπρῆ· πο 48.869 ἵλα κὴ 

ζηεξήζσκελ ἀπὸ ηλ δψξσλ ηνῦ Κπξίνπ; ηηε αηνῦ, θεζὶ, θαὶ ἀλνίζσκελ ἐπὶ ηὸλ Θεφλ. Δἶηα 

ἐπεηδὴ ἀλήλεγθε, θαηήλεγθε λφκνλ ιέγνληα, ὅηη Ἄλ ηηο ἀθάζαξηνο ἐπὶ ςπρῆ ᾖ, ἠ ἐλ ὁδῶ καθξᾶ, 

θαὶ κὴ δχλεηαη πνηζαη ἐλ ηῶ πξψηῳ κελὶ ηὸ πάζρα, πνηήζεη ἐλ ηῶ δεπηέξῳ. Δἶηα ἐπὶ κὲλ ηλ 

Ἰνπδαίσλ  ηνῦ ρξφλνπ ιχεηαη παξαηήξεζηο, ἵλα εἰο ηὰ Ἱεξνζφιπκα ηὸ πάζρα γέλεηαη· ζὺ δὲ ν 

πξνηηκᾶο ηνῦ ρξφλνπ ηο θθιεζίαο ηὴλ ζπκθσλίαλ, ἀιι' ἵλα δφμῃο κέξαο παξαηεξεῖλ, εἰο ηὴλ 

θνηλὴλ ἁπάλησλ κλ ἐκπαξνηλεῖο κεηέξα, θαὶ ηὴλ ἁγίαλ δηαηέκλεηο ζχλνδνλ; θαὶ πο ἂλ ἄμηνο 

εἴεο ζπγγλψκεο, πὲξ ηνῦ κεδελὸο ηνζαῦηα ἁκαξηάλεηλ αἱξνχκελνο; Καὶ ηί ρξὴ ιέγεηλ πεξὶ 

Ἰνπδαίσλ; Ὅηη γὰξ νδὲ ζθφδξα βνπινκέλνηο κῖλ θαὶ ζπνπδάδνπζη δπλαηὸλ πάλησο ηεξζαη 

ηὴλ κέξαλ ἐθείλελ, θαζ' ἡλ ἐζηαπξψζε, δινλ ἐθεῖζελ. Δἰ γὰξ θαὶ κὴ παξέβαηλνλ Ἰνπδαῖνη, 

κεδὲ ἀγλψκνλεο ἤζαλ, κεδὲ ἀλαίζζεηνη, κεδὲ ῥᾴζπκνη θαὶ θαηαθξνλεηαὶ, κεδὲ ἐθπεπηψθεζαλ 

ηο παηξῴαο πνιηηείαο, ἀιι' ἀθξηβο αηὴλ ἐηήξνπλ λῦλ, νδὲ νὕησ δπλαηὸλ ἤλ κῖλ 

ἀθνινπζνῦζηλ αηνῖο ἐπηιαβέζζαη ηο κέξαο αηο, θαζ' ἡλ ἐζηαπξψζε, θαὶ ηὸ πάζρα 

ἐπεηέιεζε. Καὶ πο, ἐγὼ ιέγσ. ἧλίθα ἐζηαπξνῦην, ηφηε  πξψηε ηλ ἀδχκσλ ἤλ, θαὶ 

παξαζθεπή· ἀκθφηεξα δὲ ηαῦηα ν δπλαηὸλ ἀεὶ ζπκπεζεῖλ. Ἰδνὺ γνῦλ θαηὰ ηὸλ παξφληα 



ἐληαπηὸλ  πξψηε ηλ ἀδχκσλ εἰο θπξηαθὴλ κέξαλ ἐκπίπηεη, θαὶ ἀλάγθε πζαλ λεζηεῦζαη ηὴλ 

ἑβδνκάδα, θαὶ ηνῦ πάζνπο παξειζφληνο, θαὶ ηνῦ ζηαπξνῦ γελνκέλνπ θαὶ ηο ἀλαζηάζεσο, κεῖο 

κέλνκελ λεζηεχνληεο. Καὶ πνιιάθηο ηνῦην ζπλέβε, κεηὰ ηὸλ ζηαπξὸλ, κεηὰ ηὴλ ἀλάζηαζηλ, 

κεδέπσ ηο ἑβδνκάδνο ἀπαξηηζζείζεο, ηὴλ λεζηείαλ ἐπηηειεῖζζαη· νὕησο νδεκία θαηξνῦ 

παξαηήξεζίο ἐζηη. Μὴ ηνίλπλ θηινλεηθκελ, κεδὲ ἐθεῖλν ιέγσκελ, Σνζνῦηνλ ἐλήζηεπζα ρξφλνλ, 

θαὶ λῦλ κεηαζήζνκαη; Γη' αηὸ κὲλ νὖλ ηνῦην κεηάζνπ· ἐπεηδὴ ηνζνῦηνλ ἀπεζρίζζεο ρξφλνλ ηο 

θθιεζίαο, ἐπάλειζε ινηπὸλ πξὸο ηὴλ κεηέξα. Οδεὶο ιέγεη, πεηδὴ ηνζνῦηνλ ρξφλνλ ἐλ ἔρζξᾳ 

δηέκεηλα, αἰζρχλνκαη θαηαιιαγλαη λῦλ. Αἰζρχλε γάξ ἐζηηλ, ν ηὸ κεηαβάιιεζζαη πξὸο ηὸ 

βέιηηνλ, ἀιιὰ ηὸ κέλεηλ ἐπὶ ηο ἀθαίξνπ θηινλεηθίαο. Σνῦην θαὶ Ἰνπδαίνπο ἀπψιεζελ, νἳ ηὴλ 

παιαηὰλ ἐπηδεηνῦληεο ἀεὶ ζπλήζεηαλ, πξὸο ἀζέβεηαλ ἀπεζχξνλην. Καὶ ηί ιέγσ πεξὶ λεζηείαο θαὶ 

κεξλ παξαηεξήζεσο, ὁ Παῦινο ηὸλ λφκνλ δηεηέιεη θπιάηησλ, θαὶ πνιὺλ πέκεηλελ ἱδξηα, 

θαὶ πνιιὰο κὲλ ὁδνηπνξίαο, πνιιὰο δὲ λέζρεην ηαιαηπσξίαο ἑηέξαο, θαὶ πάλησλ ἐθξάηεη ηλ 

ὁκειίθσλ θαηὰ ηὴλ ηο πνιηηείαο ἐθείλεο ἀθξίβεηαλ· ἀιι' ὅκσο κεηὰ ηὸ πξὸο ηὸ ἄθξνλ ἐιάζαη 

ηο πνιηηείαο ἐθείλεο, ἐπεηδὴ ζπλεῖδελ ὅηη ἐπ' ὀιέζξῳ θαὶ βιάβῃ πάληα ἔπξαηηελ, εζέσο 

κεηέζεην. Καὶ νθ εἶπε πξὸο ἑαπηὸλ, Σί ηνῦην; ηνζαχηελ δεκηνῦκαη ζπνπδήλ; ηνζνῦηνλ ἀπνι 

πφλνλ; ἀιιὰ δη' αηὸ κὲλ νὖλ ηνῦην ηαρχηεξνλ κεηεηέζε, ἵλα κὴ κέλῃ πάιηλ ἐπὶ ηο αηο δεκίαο, 

θαὶ ηο ἐλ ηῶ λφκῳ δηθαηνζχλεο θαηεθξφλεζελ, ἵλα ηὴλ ἐθ πίζηεσο ιάβῃ· θαὶ βνᾶ ιέγσλ, Ἅηηλα 

ἤλ κνη θέξδε, ηαῦηα ἣγεκαη δηὰ ηὸλ Υξηζηὸλ δεκίαλ. ὰλ πξνζθέξῃο ηὸ δξφλ ζνπ, θεζὶλ, ἐπὶ 

ηὸ 48.870 ζπζηαζηήξηνλ, θἀθεῖ κλεζζῆο, ὅηη ὁ ἀδειθφο ζνπ ἔρεη ηη θαηὰ ζνῦ, ὕπαγε, πξηνλ 

δηαιιάγεζη ηῶ ἀδειθῶ ζνπ, θαὶ ηφηε ἐιζὼλ πξφζθεξε ηὸ δξφλ ζνπ· Σί ιέγεηο; ἂλ κὲλ ὁ 

ἀδειθφο ζνπ ἔρῃ ηη θαηὰ ζνῦ, ν ζπγρσξεῖ ζνη πξνζελεγθεῖλ ηὴλ ζπζίαλ, ἕσο ἂλ αηῶ 

θαηαιιαγῆο· θθιεζίαο δὲ ὁινθιήξνπ, θαὶ ηνζνχησλ παηέξσλ ἐρφλησλ θαηὰ ζνῦ, ηνικᾶο θαὶ 

πνκέλεηο, κὴ θαηαιχζαο ηὴλ ἔρζξαλ ηὴλ ἄθαηξνλ ηαχηελ, ηνῖο ζείνηο πξνζειζεῖλ κπζηεξίνηο; 

θαὶ πο ἂλ δχλαην πάζρα ἐπηηειεῖλ νὕησ δηαθείκελνο; Σαῦηα νρὶ πξὸο ἐθείλνπο ιέγσ κφλνπο, 

ἀιιὰ θαὶ πξὸο κο ηνὺο γηαίλνληαο, ἵλα ὅζνπο ἂλ ἴδεηε ηνηνχηνπο ὄληαο, κεηὰ ἀθξηβείαο 

πνιιο θαὶ πξνζελείαο ἐθιέγνληεο ζπλαγάγεηε, θαὶ πξὸο ηὴλ κεηέξα ἐπαλαγάγεηε. Κἂλ 

ἀληηηείλσζη, θἂλ ζθηξηζη, θἂλ ὁηηνῦλ ἕηεξνλ πξάηησζη, κὴ ἀπνθάκσκελ, ἕσο ἂλ αηνὺο 

πείζσκελ· νδὲλ γὰξ εἰξήλεο ἴζνλ θαὶ ζπκθσλίαο. Γηὰ ηνῦην θαὶ εἰζηὼλ ὁ παηὴξ, ν πξφηεξνλ 

ἐπὶ ηὸλ ζξφλνλ ἀλαβαίλεη ηνῦηνλ, ἕσο ἂλ ἅπαζηλ κῖλ εἰξήλελ ἐπεχμεηαη, θαὶ ἀλαζηὰο ν 

πξφηεξνλ ἄξρεηαη ηο πξὸο κο δηδαζθαιίαο, ἕσο ἂλ ἅπαζη δῶ ηὴλ εἰξήλελ. Καὶ κέιινληεο 

εινγεῖλ νἱ ἱεξεῖο, πξφηεξνλ ηνῦην κῖλ ἐπεπμάκελνη, νὕησ ηο εινγίαο ἄξρνληαη. Καὶ ὁ 

δηάθνλνο δὲ θειεχσλ εὔρεζζαη κεηὰ ηλ ἄιισλ, θαὶ ηνῦην ἐπηηάηηεη θαηὰ ηὴλ ερὴλ, αἰηεῖλ ηὸλ 

ἄγγεινλ ηο εἰξήλεο, θαὶ ηὰ πξνθείκελα πάληα εἰξεληθὰ, θαὶ ηο ζπλφδνπ ηαχηεο ἀπνιχσλ κο, 

ηνῦην κῖλ ἐπεχρεηαη ιέγσλ, Πνξεχεζζε ἐλ εἰξήλῃ· θαὶ νδὲλ ὅισο ἔλη νὔηε εἰπεῖλ, νὔηε πξμαη 

ηαχηεο ρσξίο. Αὕηε γάξ ἐζηηλ  ηξνθὸο κλ θαὶ κήηεξ, ζάιπνπζα κεηὰ πνιιο ηο ἀθξηβείαο 

κο. Δἰξήλελ δὲ ιέγσ, ν ηὴλ ἀπὸ πξνζξήζεσο ςηιο, νδὲ ηὴλ ἀπὸ ηο θνηλσλίαο ηλ 

ηξαπεδλ, ἀιιὰ ηὴλ θαηὰ Θεὸλ εἰξήλελ, ηὴλ ἐθ ηο ζπκθσλίαο ηο πλεπκαηηθο, ἡλ πνιινὶ 

δηαζπζη λῦλ, πὲξ ἀθαίξνπ θηινλεηθίαο ηὰ κέηεξα θαζαηξνῦληεο, θαὶ ηὰ Ἰνπδαίσλ αὔμνληεο, 

ἐθείλνπο ἀμηνπηζηνηέξνπο δηδαζθάινπο ηλ νἰθείσλ παηέξσλ γνχκελνη, θαὶ ηνῖο ρξηζηνθηφλνηο 

πεξὶ ηνῦ πάζνπο πηζηεχνληεο· νὗ ηί γέλνηη' ἂλ ἀινγψηεξνλ; Οθ νἶδαο ὅηη ἐθεῖλν ηχπνο, ηνῦην δὲ 

ἀιήζεηα; Ὅξα γὰξ πφζνλ ηὸ δηάθνξνλ. θεῖλν Θάλαηνλ ἐθψιπε ζσκαηηθὸλ, ηνῦην ὀξγὴλ ἔιπζε 

ηὴλ θαηὰ ηο νἰθνπκέλεο θεξνκέλελ ἁπάζεο· ἐθεῖλν Αἰγχπηνπ ηφηε ἀπήιιαμε, ηνῦην 

εἰδσινιαηξείαο ιεπζέξσζελ· ἐθεῖλν ηὸλ Φαξαὼ, ηνῦην ηὸλ δηάβνινλ ἀπέπλημε· κεη' ἐθεῖλν 

Παιαηζηίλε, κεηὰ ηνῦην νξαλφο. Σί ηνίλπλ ηῶ ιχρλῳ πξνζεδξεχεηο, ηνῦ ιίνπ θαλέληνο; ηί δὲ 

ηῶ γάιαθηη ηξέθεζζαη βνχιεη, ζηεξεο ζνη δηδνκέλεο ηξνθο; Γηὰ ηνῦην ἐηξάθεο γάιαθηη, ἵλα 

κὴ κέλῃο ἐλ ηῶ γάιαθηη· δηὰ ηνῦηφ ζνη ὁ ιχρλνο ἐθάλε, ἵλα πξὸο ηὸλ ἣιηνλ ρεηξαγσγεζῆο. Μὴ 

ηνίλπλ, ηλ ηειεηνηέξσλ παξαγελνκέλσλ πξαγκάησλ, πξὸο ηὰ πξφηεξα ἐπαλαηξέρσκελ, κεδὲ 

κέξαο θαὶ θαηξνὺο θαὶ ἐληαπηνὺο παξαηεξκελ, ἀιιὰ παληαρνῦ ηῆ θθιεζίᾳ κεη' ἀθξηβείαο 

ἑπψκεζα, ηὴλ ἀγάπελ θαὶ ηὴλ εἰξήλελ πξνηηκληεο ἁπάλησλ. Δἰ γὰξ θαὶ ἐζθάιιεην  θθιεζία, 

ν ηνζνῦηνλ θαηφξζσκα ἀπὸ ηο ηλ ρξφλσλ ἀθξηβείαο ἤλ, ὅζνλ ἔγθιεκα ἀπὸ ηο δηαηξέζεσο 

θαὶ ηνῦ ζρίζκαηνο ηνχ48.871 ηνπ· λπλὶ δὲ νδείο κνη πεξὶ θαηξνῦ ιφγνο, ἐπεηδὴ νδὲ ηῶ Θεῶ, 

θαζάπεξ ἀπεδείμακελ, ἐπεὶ θαὶ πὲξ ηνχηνπ πνιινὺο ἀλήισζα ιφγνπο· ἀιιὰ ἓλ κφλνλ δεη, 



ὅπσο ἐλ εἰξήλῃ θαὶ ὁκνλνίᾳ ἅπαληα πνηκελ, ὅπσο κὴ, λεζηεπφλησλ κλ θαὶ ηνῦ δήκνπ 

παληὸο, θαὶ ηλ ἱεξέσλ ηὰο θνηλὰο πνηνπκέλσλ πὲξ ηο νἰθνπκέλεο ἱθεηεξίαο, ζὺ κέλῃο κεζχσλ 

ἐπὶ ηο νἰθίαο. λλφεζνλ πο δηαβνιηθο ηνῦηφ ἐζηηλ ἐλεξγείαο, θαὶ ὡο νρ ἓλ κφλνλ, νδὲ δχν, 

νδὲ ηξία ἐζηὶ ηὰ ἁκαξηήκαηα, ἀιιὰ πνιιῶ πιείσ. Ἀπνζρίδεη ζε ηο ἀγέιεο, θαὶ θαηαγηλψζθεηλ 

ζε παξαζθεπάδεη παηέξσλ ηνζνχησλ, εἰο θηινλεηθίαλ ἐκβάιιεη, πξὸο Ἰνπδαίνπο ὠζεῖ, 

ζθάλδαιφλ ζε αὖ πάιηλ πξνηίζεζη θαὶ ηνῖο νἰθείνηο θαὶ ηνῖο ἀιινηξίνηο. Πο γὰξ δπλεζφκεζα 

ἐγθαιεῖλ ἐθείλνηο κέλνπζηλ ἐπὶ ηο νἰθίαο, ὅηαλ ζὺ πξὸο ἐθείλνπο ηξέρῃο; Ο ηαῦηα δὲ κφλνλ 

ἐζηὶ ηὰ ἁκαξηήκαηα, ἀιι' ὅηη θαὶ κεγάιε βιάβε γέλνηη' ἂλ, ὅηαλ κήηε Γξαθλ, κήηε ζπλφδσλ, 

κήηε εινγίαο, κήηε θνηλλ ερλ ἀπνιαχῃο ἐλ ηαῖο λεζηείαηο ἐθείλαηο, ἀιιὰ κεηὰ πνλεξνῦ 

ζπλεηδφηνο ἅπαληα ηνῦηνλ δηάγῃο ηὸλ ρξφλνλ, δεδνηθὼο θαὶ ηξέκσλ κὴ γέλῃ θαηάθσξνο, 

θαζάπεξ ηηο ἀιιφθπινο θαὶ ἀιινγελὴο, δένλ κεηὰ παξξεζίαο, κεζ' δνλο, κεηὰ εθξνζχλεο, 

κεη' ἐιεπζεξίαο ἁπάζεο θνηλῆ κεηὰ ηο θθιεζίαο πάληα ἐπηηειεῖλ. Οδὲ γὰξ  θθιεζία 

ρξφλσλ ἀθξίβεηαλ νἶδελ· ἀιι' ἐπεηδὴ παξὰ ηὴλ ἀξρὴλ πζηλ ἔδνμε ηνῖο παηξάζη δηῃξεκέ48.872 

λνηο ὁκνῦ ζπλειζεῖλ, θαὶ ηαχηελ ὁξίζαη ηὴλ κέξαλ, ηὴλ ζπκθσλίαλ παληαρνῦ ηηκζα θαὶ ηὴλ 

ὁκφλνηα ἀγαπζα, θαηεδέμαην ηὸ ἐπηηαρζέλ. Ὅηη γὰξ ἀδχλαηνλ ἠ κο, ἠ κο, ἠ ἕηεξνλ 

ὁληηλανῦλ αηο ἐπηιαβέζζαη ηο θπξηαθο κέξαο, ἱθαλο ἐλ ηνῖο ἔκπξνζζελ ἀπνδέδεηθηαη. Μὴ 

ηνίλπλ ζθηνκαρκελ, κεδὲ πὲξ ηλ ηπρφλησλ θηινλεηθνῦληεο, ἐλ ηνῖο κεγάινηο ἑαπηνὺο 

θαηαβιάπησκελ. Σὸ κὲλ γὰξ ηῶδε ἠ ηῶδε ρξφλῳ λεζηεῦζαη νθ ἔγθιεκα, ηὸ δὲ ζρίζαη 

θθιεζίαλ, θαὶ θηινλείθσο δηαηεζλαη, θαὶ δηρνζηαζίαο ἐκπνηεῖλ, θαὶ ηο ζπλφδνπ δηελεθο 

ἑαπηὸλ ἀπνζηεξεῖλ, ἀζχγγλσζηνλ θαὶ θαηεγνξίαο ἄμηνλ, θαὶ πνιιὴλ ἔρεη ηὴλ ηηκσξίαλ. λλ κὲλ 

νὖλ θαὶ πιείνλα ηνχησλ εἰπεῖλ, ἀιιὰ ηνῖο κὲλ πξνζέρνπζη θαὶ ηὰ εἰξεκέλα ἀξθεῖ, ηνῖο δὲ κὴ 

πξνζέρνπζηλ νδὲ εἰ πιείσ ηνχησλ ιερζείε, ἔζηαη ηη πιένλ. Γηφπεξ ἐληαῦζα θαηαιχζαληεο ηὸλ 

ιφγνλ, θνηλῆ πάληεο εμψκεζα ηνὺο ἀδειθνὺο ηνὺο κεηέξνπο ἐπαλειζεῖλ πξὸο κο, θαὶ ηὴλ 

εἰξήλελ ἀζπάζαζζαη, θαὶ ηο ἀθαίξνπ θηινλεηθίαο ἀπνζηλαη, θαὶ ηο ςπρξφηεηνο ηαχηεο 

θαηαγειάζαληαο, ςειήλ ηηλα θαὶ κεγάιελ ιαβεῖλ δηάλνηαλ, θαὶ ηο ηλ κεξλ ἀπαιιαγλαη 

παξαηεξήζεσο, ἵλα ὁκνζπκαδὸλ πάληεο ἐλ ἑλὶ ζηφκαηη δνμάδσκελ ηὸλ Θεὸλ θαὶ Παηέξα ηνῦ 

Κπξίνπ κλ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ, ᾧ  δφμα θαὶ ηὸ θξάηνο, λῦλ θαὶ ἀεὶ, θαὶ εἰο ηνὺο αἰλαο ηλ 

αἰψλσλ. Ἀκήλ. 

 

48.871 ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΚΑΣΑ ΗΟΤΓΑΗΩΝ, ΔΗ ΣΑ ΑΛΠΗΓΓΑ ΣΟΤ ΠΑΥΑ ΑΤΣΩΝ. 

ΔΛΔΥΘΖ ΓΔ ΔΝ ΑΝΣΗΟΥΔΗΑ ΔΝ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΔΚΚΛΖΗΑ. 

Λόγος ηέηαρηος. 

αʹ. Πάιηλ νἱ δείιαηνη θαὶ πάλησλ ἀλζξψπσλ ἀζιηψηεξνη λεζηεχεηλ κέιινπζηλ Ἰνπδαῖνη, θαὶ πάιηλ 

ἀζθαιίζαζζαη ηὴλ ηνῦ Υξηζηνῦ πνίκλελ ἀλαγθαῖνλ. πεὶ θαὶ πνηκέλεο, ἕσο κὲλ ἂλ κεδὲλ 

ἐλνριῆ ζεξίνλ, πὸ δξῦλ ἠ πεχθελ ἑαπηνὺο ῥίςαληεο ηῶ θαιάκῳ ζπξίδνπζηλ, ἀθέληεο ἐπ' 

ἐμνπζίαο ἁπάζεο ηὰ πξφβαηα λέκεζζαη· ἐπεηδὰλ δὲ ιχθσλ θαηαδξνκὴλ αἴζζσληαη γηλνκέλελ, 

ηαρέσο ηὸλ θάιακνλ ῥίςαληεο, ηὴλ ζθελδφλελ κεηαρεηξίδνληαη, θαὶ ηὴλ ζχξηγγα ἀθέληεο, 

ῥνπάινηο θαὶ ιίζνηο ἑαπηνὺο θαζνπιίδνπζη, θαὶ πξὸ ηο πνίκλεο ζηάληεο, θαὶ κέγα θαὶ δησιχγηνλ 

ὀινιχμαληεο, ηῆ θσλῆ πνιιάθηο πξὸ ηο βνιο ηὸ ζεξίνλ ἀπήιαζαλ. Οὕησ δὴ θαὶ κεῖο ἐλ κὲλ 

ηαῖο ἔκπξνζζελ κέξαηο, ὥζπεξ ἐλ ιεηκλί ηηλη, ηῆ ηλ Γξαθλ δηεγήζεη ζθηξηληεο, νδελὸο 

ςάκεζα ἀγσληζηηθνῦ ιφγνπ· νδεὶο γὰξ ἤλ κῖλ ὁ δηελνριλ· ἐπεηδὴ δὲ ζήκεξνλ νἱ ιχθσλ 

ἁπάλησλ ραιεπψηεξνη Ἰνπδαῖνη πεξηίζηαζζαη κλ ηὰ πξφβαηα κέιινπζηλ, ἀλάγθε ππθηεχεηλ 

θαὶ κάρεζζαη, ὅπσο κεδὲλ κῖλ ζεξηάισηνλ γέλεηαη. Καὶ κὴ ζαπκάζεηε, εἰ κεηὰ δέθα θαὶ 

πιείνπο κέξαο, ηο λεζηείαο ἐθείλεο ἀπαληᾶλ κειινχζεο, κεῖο ἐληεῦζελ ἢδε θαζνπιηδφκεζα, 

θαὶ πεξηθξάηηνκελ ηὰο κεηέξαο ςπρὰο, ἐπεὶ θαὶ ηλ γεσξγλ νἱ θηιφπνλνη, ἐπεηδὰλ ἔρσζη 

γείηνλα ρείκαξξνλ παξαζχξνληα ηὰο γεσξγίαο, νθ ἐλ ηῶ 48.872.30 θαηξῶ ηνῦ ρεηκλνο, ἀιιὰ 

πξὸ ηο ὥξαο ἐθείλεο, θαὶ ὄρζαο πεξηθξάηηνπζη, θαὶ ρψκαηα ἐγείξνπζη, θαὶ ηάθξνπο ἐιαχλνπζη, 

θαὶ παληὶ πξὸο αηὸλ παξαζθεπάδνληαη ηξφπῳ. ἧζπράδνληη κὲλ γὰξ θαὶ θαηεζηαικέλῳ ῥᾴδηνλ 

ἐπηζέζζαη, αμνκέλῳ δὲ θαὶ κεηὰ πνιιο θεξνκέλῳ ηο ηλ δάησλ ῥχκεο, νθέζ' ὁκνίσο 



εὔθνινλ ἀπαληᾶλ. Γηὰ ηνῦην θζάλνπζηλ αηνῦ ηὰο ἐπηβνιὰο πξὸ πνιινῦ ηνῦ ρξφλνπ, πζαλ 

παληαρφζελ ἐπηλννῦληεο ἀζθάιεηαλ. Οὕησ θαὶ ζηξαηηηαη θαὶ λαῦηαη θαὶ γεσξγνὶ θαὶ ζεξηζηαὶ 

πνηεῖλ εἰψζαζη. Καὶ γὰξ ἐθεῖλνη πξὸ ηνῦ θαηξνῦ ηο κάρεο θαὶ ζψξαθα ἀπνζκήρνπζη, θαὶ ἀζπίδα 

πεξηζθνπνῦζη, θαὶ ραιηλνὺο παξαζθεπάδνπζη, θαὶ ἵππνπο ηξέθνπζη κεηὰ πνιιο ηο ἐπηκειείαο, 

θαὶ ηὰ ἄιια πάληα εὖ δηαηίζεληαη. Καὶ λαῦηαη, πξὶλ ἠ ηὸ ζθάθνο εἰο ιηκέλα θαζειθχζαη, θαὶ 

ηξφπηλ ἐπηζθεπάδνπζη, θαὶ ηνίρνπο ἀλαλενῦζη, θαὶ θψπαο ἀπνμένπζη, θαὶ ἱζηία ῥάπηνπζη, θαὶ ηὴλ 

ἄιιελ ἅπαζαλ ηνῦ πινίνπ θαηαζθεπὴλ εηξεπίδνπζηλ. Καὶ ζεξηζηαὶ δὲ ὁκνίσο πξὸ πνιιλ ηλ 

κεξλ θαὶ δξεπάλελ ζήγνπζη, θαὶ ἅισλα παξαζθεπάδνπζη θαὶ βνῦο θαὶ ἅκαμαλ, θαὶ ὅζα ἂλ 

ἄιια πξὸο ηὸλ ἄκεηνλ αηνῖο ζπληειῆ. Καὶ πάληαο ἀλζξψπνπο ἴδνη ηηο ἂλ πξὸ ηνῦ θαηξνῦ ηὰο 

ηλ πξαγκάησλ πνηνπκέλνπο παξαζθεπὰο, ὥζηε ηνῦ θαηξνῦ ηλ πξαγκάησλ ἐπηζηάληνο εὔθνινλ 

αηνῖο γελέζζαη ηὴλ ηλ ἔξγσλ ἐθπιήξσζηλ. Σνχηνπο δὴ θαὶ κεῖο κηκνχκελνη, πξὸ πνιιλ ηλ 

κέξσλ ηὰο κεηέξαο ἀζθαιηδφκεζα ςπρὰο, παξαθα48.873 ινῦληεο κο, ηὴλ ἐλαγ θαὶ 

παξάλνκνλ ηαχηελ θεχγεηλ λεζηείαλ. Μὴ γάξ κνη ηνῦην εἴπῃο. ὅηη λεζηεχνπζηλ, ἀιι' ἐθεῖλφ κνη 

δεῖμνλ, εἰ θαηὰ γλψκελ ηνῦ Θενῦ ηνῦην πνηνῦζηλ· ὡο ἂλ κὴ ηνῦην ᾖ, κέζεο πάζεο ἐζηὶλ  

λεζηεία παξαλνκσηέξα. Ο γὰξ ηὸ πξαηηφκελνλ π' αηλ ρξὴ ζθνπεῖλ κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ ηὴλ 

αἰηίαλ ηλ γηλνκέλσλ ἐπηδεηεῖλ. Σὸ κὲλ γὰξ θαηὰ γλψκελ ηνῦ Θενῦ γηλφκελνλ, θἂλ θαῦινλ εἶλαη 

δνθῆ, πάλησλ ἐζηὶλ ἄξηζηνλ· ηὸ δὲ παξὰ γλψκελ θαὶ κὴ δνθνῦλ ἐθείλῳ, θἂλ ἄξηζηνλ εἶλαη 

λνκίδεηαη, πάλησλ ἐζηὶ θαπιφηαηνλ θαὶ παξαλνκψηαηνλ. Κἂλ θνλεχζῃ ηηο θαηὰ γλψκελ ηνῦ 

Θενῦ, θηιαλζξσπίαο ἁπάζεο βειηίσλ ἐζηὶλ ὁ θφλνο· θἂλ θείζεηαί ηηο θαὶ θηιαλζξσπεχζεηαη 

παξὰ ηὸ δνθνῦλ ἐθείλῳ, θφλνπ παληὸο ἀλνζησηέξα γέλνηη' ἂλ  θεηδψ. Ο γὰξ  θχζηο ηλ 

πξαγκάησλ, ἀιι' αἱ ηνῦ Θενῦ ςθνη θαιὰ θαὶ θαῦια εἶλαη ηὰ αηὰ πνηνῦζη. 

βʹ. Καὶ ἵλα κάζῃο ὅηη ηνῦηφ ἐζηηλ ἀιεζὲο, ἄθνπζνλ· βαζηιέα ηηλά πνηε ηλ χξσλ ιαβὼλ ὁ 

Ἀραὰβ, παξὰ ηὸ ηῶ Θεῶ δνθνῦλ αηὸλ ἔζσζε, θαὶ πξνζεδξίαο ἀπνιαῦζαη ἐπνίεζε, θαὶ κεηὰ 

πνιιο ἀπέπεκςε ηο ηηκο. Δἶηα πξνθήηεο ηηο παξαγελφκελνο εἶπε πξὸο ηὸλ πιεζίνλ αηνῦ· λ 

ιφγῳ Κπξίνπ πάηαμνλ δή κε. Καὶ νθ ζέιεζελ ὁ ἄλζξσπνο παηάμαη αηφλ. Καὶ εἶπε πξὸο 

αηφλ· Ἀλζ' ὧλ νρ πήθνπζαο ηο θσλο Κπξίνπ, ἰδνὺ ζὺ ἀπνηξέρεηο ἀπ' ἐκνῦ, θαὶ παηάμεη ζε 

ὁ ιέσλ. Καὶ ἀπιζελ ἀπ' αηνῦ, θαὶ εὗξελ αηὸλ ὁ ιέσλ, θαὶ ἐπάηαμελ αηφλ. Καὶ εξίζθεη 

ἄλζξσπνλ ἄιινλ, θαὶ εἶπε· Πάηαμνλ δή κε. Καὶ ἐπάηαμελ αηὸλ ὁ ἄλζξσπνο, θαὶ ζπλέηξηςελ 

αηὸλ, θαὶ θαηεδήζαην ηὸ πξφζσπνλ ἑαπηνῦ. Σί ηνχηνπ γέλνηη' ἂλ παξαδνμφηεξνλ;  ηππηήζαο 

ηὸλ πξνθήηελ ἐζψζε, θαὶ ὁ θεηζάκελνο ἐθνιάδεην, ἵλα κάζῃο ὅηη Θενῦ πξνζηάηηνληνο ν δεῖ 

πεξηεξγάδεζζαη ηὴλ θχζηλ ηλ γηλνκέλσλ, ἀιιὰ πείζεζζαη κφλνλ. Ἵλα γὰξ κὴ ηὸλ πξνθήηελ 

αἰδεζζεὶο θείζεηαη ὁ πξφηεξνο, νρ ἁπιο εἶπελ αηῶ· Πάηαμφλ κε, ἀιι', λ ιφγῳ Κπξίνπ· 

ηνπηέζηηλ,  Θεὸο ἐπέηαμε, κεδὲλ πεξαηηέξσ δήηεη· βαζηιεχο ἐζηηλ ὁ λνκνζεηλ· αἰδέζζεηη ηνῦ 

θειεχνληνο ηὸ ἀμίσκα, θαὶ κεηὰ πάζεο πάθνπε ηο πξνζπκίαο. Ἀιι' νθ λέζρεην· δηὰ ηνῦην 

δίθελ ἔδσθε ηὴλ ἐζράηελ, ηνῖο κεηὰ ηαῦηα δη' ὧλ ἔπαζε παξαηλλ, ἅπεξ ἂλ ὁ Θεὸο ἐπηηάμῃ, 

πάληα εἴθεηλ θαὶ πείζεζζαη. Δἶηα ἐπεηδὴ ἐπάηαμελ αηὸλ ὁ δεχηεξνο ἐθεῖλνο θαὶ ζπλέηξηςε, 

πεξηέδεζε ηὴλ θεθαιὴλ ἑαπηνῦ ηειακλη, θαὶ ηνὺο ὀθζαικνὺο ἀπέθξπςε, θαὶ ἄδεινλ ἑαπηὸλ 

θαηέζηεζε. Σίλνο νὖλ ἕλεθελ ηνῦην ἐπνίεζελ; Ἔκειιελ ἐιέγρεηλ ηὸλ βαζηιέα, θαὶ 

θαηαςεθίδεζζαη θαη' αηνῦ, δηὰ ηὴλ ζσηεξίαλ ηνῦ χξσλ βαζηιέσο. πεὶ νὖλ ἀεὶ πξὸο ηνὺο 

πξνθήηαο ἀπερζο εἶρελ ἐθεῖλνο, ἀζεβὴο ὢλ, ἵλα κὴ ἰδὼλ αηὸλ ἀπὸ ηο ὄςεσο ἀπειάζῃ, εἶηα 

ἀπειάζαο κὴ δέμεηαη ηὴλ δηφξζσζηλ, θξχπηεη θαὶ ηὸ πξφζσπνλ ἑαπηνῦ θαὶ ηὴλ ηνῦ πξάγκαηνο 

δηήγεζηλ, ὥζηε θαὶ πεξηγελέζζαη ιέγσλ, θαὶ ἐλ νἷο ἐβνχιεην ἐθεῖλνλ ζπλνκνινγνῦληα ιαβεῖλ. 

πεηδὴ γὰξ ὁ βαζηιεὺο παξεπνξεχεην, ἐβφεζε 48.874 πξὸο αηὸλ θαὶ εἶπελ·  δνῦιφο ζνπ 

ἐμιζελ ἐπὶ ηὴλ ζηξαηείαλ ηνῦ πνιέκνπ, θαὶ ἰδνὺ ἀλὴξ εἰζήγαγελ ἄλδξα πξφο κε, θαὶ εἶπέ κνη· 

Φχιαμφλ κνη ηνῦηνλ· θαὶ ἔζηαη ἐὰλ ἐθπεδλ ἐθπεδήζῃ, ἔζηαη  ςπρή ζνπ ἀληὶ ηο ςπρο αηνῦ, 

ἠ ηάιαληνλ ἀξγπξίνπ ηίζῃ. Καὶ ἐγέλεην ὡο ὁ δνῦιφο ζνπ πεξηεβιέπεην ὧδε θαὶ ὧδε· θαὶ ἰδνὺ 

αηὸο νθ ἤλ. Καὶ εἶπε πξὸο αηὸλ ὁ βαζηιεὺο Ἰζξαήι· Ἰδνὺζὺ δηθαζηὴο παξ' ἐκνί· ἐθφλεπζαο. 

Καὶ ἔζπεπζε, θαὶ ἀθεῖιε ηὸλ ηειακλα ἀπὸ ηλ ὀθζαικλ αηνῦ, θαὶ ἐπέγλσ αηὸλ ὁ βαζηιεὺο 

Ἰζξαὴι, ὅηη ἀπὸ ηλ πἱλ ηλ πξνθεηλ νὗηνο, θαὶ εἶπε πξὸο αηφλ· Σάδε ιέγεη Κχξηνο· Ὅηη 

ἐμαπέζηεηιαο ζὺ ἄλδξα ὀιέζξηνλ ἐθ ηο ρεηξφο ζνπ,  ςπρή ζνπ ἀληὶ ηο ςπρο αηνῦ, θαὶ ὁ 

ιαφο ζνπ ἀληὶ ηνῦ ιανῦ αηνῦ. ξᾶο πο νρ ὁ Θεὸο κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ νἱ ἄλζξσπνη ηαχηελ 



ἔρνπζη ηὴλ ςθνλ, ν ηῆ θχζεη ηλ πξαγκάησλ πξνζέρνληεο, ἀιιὰ ηῶ ηέιεη θαὶ ηαῖο αἰηίαηο; 

Ἰδνὺ γνῦλ θαὶ ὁ βαζηιεὺο αηῶ θεζηλ· Γηθαζηὴο ζὺ παξ' ἐκνί· ἐθφλεπζαο. Ἀλδξνθφλνο εἶ, 

θεζὶλ, ἐπεηδὴ ηὸλ πνιέκηνλ ἀθθαο. Γηὰ γὰξ ηνῦην θαὶ ὁ πξνθήηεο ηὸλ ηειακλα πεξηεβάιεην, 

θαὶ ὡο ἐπ' ἀιινηξίνπ πξάγκαηνο ηὴλ δίθελ εἰζήγαγελ, ἵλα κεηὰ γλψκεο ὀξζο ηὴλ ἀπφθαζηλ ὁ 

βαζηιεὺο ἐμελέγθῃ· ὅπεξ νὖλ θαὶ ἐγέλεην. πεηδὴ γὰξ θαηεδίθαζελ αηὸλ, πεξηειὼλ ηὸλ 

ηειακλα, θεζὶλ ὁ πξνθήηεο· Ὅηη ἐμαπέζηεηιαο ζὺ ἄλδξα ὀιέζξηνλ ἐθ ηο ρεηξφο ζνπ, θαὶ  

ςπρή ζνπ ἀληὶ ηο ςπρο αηνῦ, θαὶ ὁ ιαφο ζνπ ἀληὶ ηνῦ ιανῦ αηνῦ. Δἶδεο θηιαλζξσπίαο νἵαλ 

ἔδσθε δίθελ; θαὶ ἀληὶ ηο ἀθαίξνπ θεηδνῦο νἵαλ πέκεηλε ηηκσξίαλ; Καὶ νὗηνο κὲλ ζψζαο 

θνιάδεηαη, ἕηεξνο δὲ θνλεχζαο εδνθίκεζελ.  γνῦλ Φηλεὲο δχν θφλνπο ἐξγαζάκελνο ἐλ κηᾶ 

θαηξνῦ ῥνπῆ, θαὶ ἄλδξα κεηὰ γπλαηθὸο ἀλειὼλ, ἱεξσζχλῃ ηηκηαη· νὕησο ν κφλνλ νθ ἐκφιπλε 

ηὴλ ρεῖξα ηῶ αἵκαηη, ἀιιὰ θαὶ θαζαξσηέξαλ εἰξγάζαην. Ὅηαλ νὖλ ἴδῃο ηὸλ κὲλ ηππηήζαληα ηὸλ 

πξνθήηελ ζσδφκελνλ, ηὸλ δὲ κὴ ηππηήζαληα ἀπνιιχκελνλ, θαὶ ηὸλ κὲλ θεηζάκελνλ 

θνιαδφκελνλ, ηὸλ δὲ κὴ θεηζάκελνλ εδνθηκνῦληα, παληαρνῦ πξὸ ηο θχζεσο ηλ πξαγκάησλ 

ηνῦ Θενῦ ηὰο ςήθνπο ἐμέηαδε· θἂλ εὕξῃο ηη θαηὰ ηὸ δνθνῦλ ἐθείλῳ γηλφκελνλ, ἐθεῖλν ἀπνδέρνπ 

κφλνλ. 

γʹ. Σνχηῳ ηῶ θαλφλη ρξψκελνη, θαὶ ηὴλ λεζηείαλ ηαχηελ ἐμεηάδσκελ. Δἰ γὰξ δὴ κὴ κέιινηκελ 

ηνῦην πνηεῖλ, ἀιιὰ γπκλὰ ηὰ πξάγκαηα θαζ' ἑαπηὰ θέξνληεο εἰο κέζνλ ζθνπνῖκελ κφλνλ, πνιιὴ 

 ζχγρπζηο ἔζηαη, θαὶ πνιὺο ὁ ζφξπβνο. Καὶ γὰξ θαὶ ιῃζηαὶ ηὰ πιεπξὰ θαηαμαίλνληαη, θαὶ 

ηπκβσξχρνη θαὶ γφεηεο· ἀιιὰ θαὶ κάξηπξεο ηὸ αηὸ πάζρνπζη, θαὶ ηὰ κὲλ γηλφκελα ηὰ αηὰ,  

γλψκε δὲ θαὶ  αἰηία, κεζ' ἥο γίλεηαη, νρ  αηὴ, θαὶ δηὰ ηνῦην πνιὺ ηὸ κέζνλ ηνχησλ θἀθείλσλ. 

Ὥζπεξ νὖλ ἐπ' ἐθείλσλ ν κφλνλ ηὰο βαζάλνπο ἐμεηάδνκελ, ἀιιὰ πξὸ ἐθείλσλ ηὴλ δηάλνηαλ θαὶ 

ηὴλ αἰηίαλ ἀθ' ἥο αἱ βάζαλνη γίλνληαη· δηὰ ηνῦην δὲ θαὶ ηνὺο κάξηπξαο θηινῦκελ, νθ ἐπεηδὴ 

βαζαλίδνληαη, ἀιι' ἐπεηδὴ δηὰ ηὸλ Υξηζηὸλ βαζαλίδνληαη· θαὶ ηνὺο ιῃζηὰο ἀπνζηξεθφκεζα, νθ 

ἐπεηδὴ θνιάδνληαη, ἀιι' ἐπεηδὴ δηὰ θαθίαλ θνιάδνληαη· νὕησ δὴ θαὶ ἐληαῦζα ηνῖο γηλνκέλνηο 

ἐπηςεθίδνπ· θἂλ κὲλ ἴδῃο δηὰ ηὸλ Θεὸλ λεζηεχνληαο, ἀπνδέρνπ ηὸ γηλφκελνλ· ἂλ δὲ ἴδῃο παξὰ 

γλψκελ ηνῦ Θενῦ ηνῦην πνηνῦληαο, ηλ κεζπφλησλ θαὶ παξαηλνχλησλ θαὶ θσκαδφλησλ κιινλ 

ἀπνζηξέθνπ θαὶ κίζεη. πὶ δὲ ηο λεζηείαο ηαχηεο 48.875 νθ αἰηίαλ ρξὴ δεηεῖλ κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ 

ηφπνλ θαὶ θαηξφλ. Μιινλ δὲ πξὶλ ἠ πξὸο Ἰνπδαίνπο ἀπνηείλαζζαη, ηνῖο κεηέξνηο δέσο 

δηαιεμφκεζα κέιεζη, ηνῖο δνθνῦζη κὲλ κεζ' κλ ηεηάρζαη, ζεξαπεχνπζη δὲ ηὰ ἐθείλσλ, θαὶ ηὸλ 

ἀγλα ἅπαληα πὲξ αηλ ἀλῃξεκέλνηο, νὓο θαὶ πιείνλνο θαηὰ ηνῦην θαηαθξίζεσο ηλ 

Ἰνπδαίσλ ἁπάλησλ ἀμίνπο ὄληαο ὁξ. Καὶ ηνῦην νρ νἱ ζνθνὶ θαὶ ζπλεηνὶ κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ νἱ 

ὁπσζνῦλ ιφγνπ θαὶ δηαλνίαο κεηέρνληεο ζπλνκνινγήζαηελ ἂλ κῖλ. Ο γὰξ ρξεία ζνθηζκάησλ 

θαὶ θαηαζθεπο θαὶ καθξλ πεξηφδσλ ὥζηε ἀπνδεῖμαη ηνῦην, ἀιι' ἀξθεῖ ςηιήλ ηηλα ἐξψηεζηλ 

ἐξφκελνλ ἑιεῖλ αηνὺο ἀπὸ ηο ἀπνθξίζεσο. Σί νὖλ; ἕθαζηνλ ηλ ηνῦην λνζνχλησλ ἐξήζνκαη, 

Υξηζηηαλὸο εἶ; ηίλνο νὖλ ἕλεθελ ηὰ Ἰνπδαίσλ δεινῖο; Ἀιιὰ Ἰνπδαῖνο εἶ; ηίλνο νὖλ ἕλεθελ 

ἐλνριεῖο ηῆ θθιεζίᾳ;  Πέξζεο ν ηὰ Πεξζλ θξνλεῖ; ὁ βάξβαξνο ν ηὰ βαξβάξσλ δεινῖ; ὁ 

ηὴλ Ῥσκαίσλ ρψξαλ νἰθλ ν ηὴλ κεηέξαλ κέηεηζη πνιηηείαλ; Ἂλ ἁιῶ ηηο, εἰπέ κνη, ηλ παξ' 

κῖλ νἰθνχλησλ ηὰ ἐθείλσλ θξνλλ, νθ εζέσο ρσξὶο ιφγνπ θαὶ ἐμεηάζεσο θνιάδεηαη, θἂλ 

κπξία ἀπνινγεῖζζαη ἔρῃ; ἂλ θαλῆ ηηο παξ' ἐθείλνηο ηνῖο Ῥσκαίσλ ρξψκελνο λφκνηο, ν ηνῦην 

αηὸ πείζεηαη πάιηλ; Πο νὖλ ζὺ πξὸο ηὴλ παξάλνκνλ ἐθείλελ κεζηζηάκελνο πνιηηείαλ ἀμηνῖο 

ζψδεζζαη; Μὴ γὰξ ὀιίγνλ ἐζηὶ ηὸ κέζνλ κλ θαὶ Ἰνπδαίσλ; κὴ γὰξ πὲξ ηλ ηπρφλησλ ἐζηὶλ  

ἀκθηζβήηεζηο, ἵλα ἓλ θαὶ ηὸ αηὸ λνκίζῃο εἶλαη; Σί κηγλχεηο ηὰ ἄκηθηα; ἐζηαχξσζαλ ἐθεῖλνη ηὸλ 

Υξηζηὸλ, ὃλ ζὺ πξνζθπλεῖο. ξᾶο πφζνλ ηὸ κέζνλ; Πο νὖλ πξὸο ἐθείλνπο ηξέρεηο ηνὺο 

ἀλειφληαο, ὁ πξνζθπλεῖλ ιέγσλ ηὸλ ἐζηαπξσκέλνλ; Μὴ γὰξ ἐγὼ ηνῦηνλ εἰζάγσ ηλ 

ἐγθιεκάησλ ηὸλ λφκνλ θαὶ ηὸ ηο θαηεγνξίαο εἶδνο; νρὶ θαὶ  Γξαθὴ ηνχηῳ θέρξεηαη πξὸο 

αηνὺο ηῶ ηξφπῳ; Ἄθνπζνλ ηί θεζηλ Ἱεξεκίαο πξὸο αηνὺο ἐθείλνπο· Ἀπέιζεηε εἰο Κεδὰξ, θαὶ 

ἴδεηε· ἀπνζηείιαηε εἰο ηὰο λήζνπο Υεηηεὶκ, θαὶ γληε, εἰ γέγνλε ηνηαῦηα. Πνῖα ηαῦηα; Δἰ 

ἀιιάμνληαη ἔζλε ζενὺο αηλ, θαὶ αηνὶ νθ εἰζὶ ζενί· κεῖο δὲ ιιάμαζζε ηὴλ δφμαλ κλ, ἐμ 

ἥο νθ ὠθειεζήζεζζε. Οθ εἶπελ· ἦιιάμαζζε ηὸλ Θεὸλ κλ, ἀιιὰ, ηὴλ δφμαλ Ὃ δὲ ιέγεη 

ηνηνῦηφλ ἐζηίλ· θεῖλνη, θεζὶλ, εἴδσια πξνζθπλνῦληεο, θαὶ δαίκνλαο ζεξαπεχνληεο, ηνζνῦηνλ 

πεξὶ ηὴλ πιάλελ ἔρνπζη ζπλεηδὸο, ὡο κεδὲ ἑιέζζαη θαηαιηπεῖλ ἐθεῖλα, θαὶ πξὸο ηὴλ ἀιήζεηαλ 



αηνκνιζαη· κεῖο δὲ ηὸλ ἀιεζ Θεὸλ πξνζθπλνῦληεο, ἀθέληεο ηὴλ παηξῴαλ εζέβεηαλ, πξὸο 

ηὰ ἀιιφηξηα εηνκνιήζαηε· θαὶ νδὲ ὅζελ ἔρνπζηλ ἐθεῖλνη πεξὶ ηὴλ πιάλελ ηαχηελ ζπλείδεζηλ, 

ηνζαχηελ πεξὶ ηὴλ ἀιήζεηαλ κεῖο ἐπεδείμαζζε Γηὰ ηνῦηφ θεζηλ· Δἰ γέγνλε ηνηαῦηα, εἰ 

ἀιιάμνληαη ἔζλε ζενὺο αηλ, θαὶ αηνὶ νθ εἰζὶ ζενί· κεῖο δὲ ιιάμαζζε ηὴλ δφμαλ κλ, ἐμ 

ἥο νθ ὠθειεζήζεζζε. Οθ εἶπελ, ἦιιάμαζζε ηὸλ Θεὸλ κλ· ὁ Θεὸο γὰξ νθ ἀιιάζζεηαη· 

ἀιι', ἦιιάμαζζε ηὴλ δφμαλ κλ. Μὴ γὰξ ἐκὲ, θεζὶλ, δηθήζαηε· κὴ γὰξ ἐκνὶ ἐγέλεην βιάβε· 

κεῖο ἑαπηνὺο ηηκψζαηε· ηὴλ ἐκὴλ νθ ιαηηψζαηε δφμαλ, ἀιιὰ ηὴλ κεηέξαλ. Γφηε δὴ θἀκνὶ 

ηνῦην θαὶ πξὸο ηνὺο κεηέξνπο εἰπεῖλ, εἴ γε κεηέξνπο ρξὴ θαιεῖλ ηνὺο ηὰ ἐθείλσλ θξνλνῦληαο. 

Πνξεχεζζε εἰο ηὰο ζπλαγσγὰο, θαὶ ἴδεηε εἰ ιιάμαλην Ἰνπδαῖνη ηὴλ λεζηείαλ αηλ, εἰ 48.876 

ηὸ πάζρα κεζ' κλ ἐλήζηεπζαλ, εἰ ηαχηελ ηὴλ κέξαλ πνηὲ ἔθαγνλ. Καὶ αὕηε νθ ἔζηη λεζηεία, 

ἀιιὰ παξαλνκία θαὶ ἁκαξηία θαὶ πιεκκέιεηα· ἀιι' ὅκσο νθ ἢιιαμαλ. κεῖο δὲ ιιάμαζζε ηὴλ 

δφμαλ κλ, ἐμ ἥο νθ ὠθειεζήζεζζε, θαὶ πξὸο ηὰ ἐθείλσλ εηνκνιήζαηε. Πφηε ηὸ πάζρα 

ἐλήζηεπζαλ ἐθεῖλνη; πφηε καξηχξσλ κεζ' κλ ἑνξηὴλ ἐπεηέιεζαλ; πφηε θαηὰ ηὴλ ηλ 

πηθαλίσλ κέξαλ κῖλ ἐθνηλψλεζαλ; θεῖλνη πξὸο ηὴλ ἀιήζεηαλ ν ηξέρνπζη, θαὶ κεῖο πξὸο 

ηὴλ παξαλνκίαλ ηξέρεηε· παξαλνκίαλ δὲ ιέγσ, ἐπεηδὴ παξὰ ηὸλ πξνζήθνληα ηαῦηα γίλεηαη 

θαηξφλ. Ἦλ πνηε θαηξὸο, ὅηε ηαῦηα θπιάηηεζζαη ἔδεη, ἀιιὰ λῦλ νθ ἔζηη. Γηὰ ηνῦην ηὸ πνηὲ 

ἔλλνκνλ παξάλνκφλ ἐζηη λῦλ. 

δʹ. Γφηε κνη ηὸ ηνῦ ἦιία πξὸο αηνὺο εἰπεῖλ. Καὶ γὰξ ἐθεῖλνο ὁξλ ηνὺο Ἰνπδαίνπο ἀζεβνῦληαο, 

θαὶ πνηὲ κὲλ ηῶ Θεῶ πξνζέρνληαο, πνηὲ δὲ ηὰ εἴδσια ζεξαπεχνληαο, νὕησ πσο θεζίλ· Ἕσο 

πφηε ρσιαλεῖηε ἐπ' ἀκθνηέξαηο ηαῖο ἰγλχαηο; Δἰ ἔζηη Κχξηνο ὁ Θεὸο κλ κεζ' κλ, δεῦηε θαὶ 

πνξεχεζζε ὀπίζσ αηνῦ· εἰ δὲ ὁ Βαὰι, πνξεχεζζε ὀπίζσ αηνῦ. Σνῦην θαὶ ἐγὼ λῦλ ιέγσ πξὸο 

αηνχο· Δἰ ηὸλ Ἰνπδατζκὸλ λνκίδεηε ἀιήζεηαλ εἶλαη, ηίλνο ἕλεθελ ἐλνριεῖηε ηῆ θθιεζίᾳ; εἰ δὲ ὁ 

Υξηζηηαληζκφο ἐζηηλ ἀιεζὴο, ὡζπεξνῦλ θαὶ ἔζηη, κέλεηε, θαὶ πνξεχεζζε ὀπίζσ αηνῦ. Σλ 

κπζηεξίσλ θνηλσλεῖο, εἰπέ κνη, ηὸλ Υξηζηὸλ πξνζθπλεῖο ὡο Υξηζηηαλὸο, παξ' ἐθείλνπ ηὰ ἀγαζὰ 

αἰηεῖο· θαὶ κεηὰ ηλ ἐρζξλ ἑνξηάδεηο ηλ ἐθείλνπ; θαὶ πνίᾳ γλψκῃ εἰο ηὴλ ἐθθιεζίαλ ἀπαληᾶο 

ινηπφλ; Πξὸο κὲλ νὖλ ηνὺο ηὰ κέηεξα ιέγνληαο θξνλεῖλ, θαὶ ηὰ ἐθείλσλ δεινῦληαο, ἀξθεῖ νὗηνο 

ὁ ιφγνο κῖλ· ἐπεηδὴ δὲ θαὶ πξὸο ἐθείλνπο ἀπνηείλαζζαη βνχινκαη, δφηε κνη καθξνηέξαλ 

πξνζελεγθεῖλ ηὴλ δηδαζθαιίαλ θαὶ δεῖμαη πο ηὸλ λφκνλ ἀηηκάδνπζηλ νἱ Ἰνπδαῖνη λεζηεχνληεο 

λῦλ, θαὶ ηὰ ηνῦ Θενῦ θαηαπαηνῦζη πξνζηάγκαηα, ἀπελαληίαο ηνῖο ἐθείλῳ δνθνῦζη πάληα 

πνηνῦληεο ἀεί. Ὅηε γνῦλ ἐβνχιεην αηνὺο λεζηεχεηλ, ιηπαίλνληεο ἐπιαηχλνλην· ὅηε δὲ βνχιεηαη 

αηνὺο κὴ λεζηεχεηλ, ηφηε θηινλεηθνῦζη λεζηεχνληεο· ὅηε ἢζειελ αηνὺο ζπζίαλ πξνζάγεηλ, 

πξὸο ηὰ εἴδσια ἔηξερνλ· ὅηε ν βνχιεηαη αηνὺο ἑνξηὰο ἐπηηειεῖλ, ζπνπδάδνπζηλ ἑνξηάδεηλ. Γηὰ 

ηνῦην ὁ ηέθαλνο ἔιεγε πξὸο αηνχο· κεῖο ἀεὶ ηῶ Πλεχκαηη ηῶ ἁγίῳ ἀληηπίπηεηε. Ἓλ ηνῦην, 

θεζὶλ, ἐζπνπδάθαηε κφλνλ, ἐλαληία πνηεῖλ ὧλ ἂλ ὁ Θεὸο ἐπηηάμῃ· θαζάπεξ νὖλ θαὶ λῦλ πνηνῦζη. 

Πφζελ ηνῦην δινλ; Ἀπ' αηνῦ ηνῦ λφκνπ. Καὶ γὰξ ἐπὶ ηλ ἑνξηλ ηλ Ἰνπδατθλ ν θαηξὸλ 

κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ ηφπνλ παξαηεξεῖλ ἐθέιεπζελ ὁ λφκνο. Καὶ γὰξ πεξὶ ηνῦ πάζρα ηνχηνπ πξὸο 

αηνὺο δηαιεγφκελνο, νὕησ πψο θεζηλ· Ο δπλήζεζζε πνηεῖλ ηὸ πάζρα ἐλ νδεκηᾶ ηλ πφιεσλ 

ὧλ Κχξηνο ὁ Θεφο ζνπ δίδσζί ζνη. Ἀιι' ὥζπεξ ἐλ ηῆ ηεζζαξεζθαηδεθάηῃ ηνῦ πξψηνπ κελὸο, 

νὕησ θαὶ ἐλ ηνῖο Ἱεξνζνιχκνηο αηὸ θειεχεη πνηεῖλ· θαὶ ηὴλ πεληεθνζηὴλ ὁκνίσο θαὶ ρξφλνπ θαὶ 

ηφπνπ παξαηεξήζεη ζπλέθιεηζε, κεηὰ ἑπηὰ ἑβδνκάδαο θειεχζαο αηὴλ ἐπηηειεῖλ, θαὶ πάιηλ 

πξνζζεὶο, ὅηη λ ηῶ ηφπῳ ᾧ ἂλ ἐθιέμεηαη Κχξηνο ὁ Θεφο ζνπ. Οὕησ θαὶ ηὰο ζθελνπεγίαο. Ἀιι' 

ἴδσκελ ἀκθνηέξσλ ηνχησλ, ηνῦ θαηξνῦ θαὶ ηνῦ ηφπνπ, ηί πνηέ ἐζηηλ ἀλαγθαηφηεξνλ, ὅηαλ 

ἀκθφηεξα κὴ ἐμῆ ζ48.877 ζαη, πφηεξνλ ηνῦ ηφπνπ δεῖ θαηαθξνλζαη, ηὸλ θαηξὸλ δὲ θπιάμαη, ἠ 

ηνῦ θαηξνῦ θαηαθξνλήζαληαο, ηὸλ ηφπνλ ηεξζαη. Ὃ δὲ ιέγσ, ηνηνῦηφλ ἐζηηλ· πέηαμε θαὶ ἐλ 

ηῶ πξψηῳ κελὶ, θαὶ ἐλ Ἱεξνζνιχκνηο ηὸ πάζρα γίλεζζαη, θαὶ ἐλ θαηξῶ θαὶ ἐλ ηφπῳ δησξηζκέλῳ. 

πνζψκεζα ηνίλπλ δχν ηηλὰο εἶλαη πνηνῦληαο ηὸ πάζρα, θαὶ ὁ κὲλ παξαβαηλέησ ηὸλ ηφπνλ, ηὸλ 

δὲ θαηξὸλ ηεξείησ· ὁ δὲ ηεξείησ κὲλ ηὸλ ηφπνλ, παξαβαηλέησ δὲ ηὸλ θαηξφλ· θαὶ πνηείησ ὁ κὲλ 

ηὸλ θαηξὸλ ηεξλ, παξαβαίλσλ δὲ ηὸλ ηφπνλ ἐλ ηῶ πξψηῳ κελὶ, θαὶ ηλ Ἱεξνζνιχκσλ ἔμσ πνπ 

καθξάλ· ὁ δὲ ηὸλ ηφπνλ ηεξλ, παξαβαίλσλ δὲ ηὸλ θαηξὸλ, πνηείησ κὲλ ἐλ Ἱεξνζνιχκνηο ηὸ 

πάζρα, κὴ ηῶ πξψηῳ δὲ κελὶ, ἀιιὰ ηῶ δεπηέξῳ· εἶηα ἴδσκελ ηίο ηλ δχν ηνχησλ ἐζηὶλ ὁ 

ἐγθαινχκελνο, ηίο δὲ ὁ εδνθηκλ, ὁ παξαβὰο ηὸλ θαηξὸλ, θαὶ ἐλ ηῶ ηφπῳ πνηήζαο, ἠ ὁ ηὸλ 



ηφπνλ θαηαιηπὼλ, θαὶ ηὸλ θαηξὸλ θπιάμαο. Ἂλ γὰξ ὁ ηὸλ θαηξὸλ κὲλ παξαβὰο ἵλα εἴζσ πνηήζῃ 

ηο πφιεσο, ἀπνδνρο ἄμηνο ὢλ θαλῆ, ὁ δὲ ηὸλ θαηξὸλ κὲλ θπιάμαο, θαηαιηπὼλ δὲ ηὸλ ηφπνλ, 

ἐγθιεκάησλ θαὶ θαηεγνξίαο ὥζπεξ ἀζεβήζαο, εὔδεινλ, ὅηη θαὶ νὗηνη παξαλνκνῦζηλ, ἐλ ηῶ ηφπῳ 

κὴ πνηνῦληεο, θἂλ κπξηάθηο ιέγσζη ηὸλ θαηξὸλ ηεξεῖλ. Πφζελ νὖλ ηνῦην ἔζηαη δινλ; Ἀπ' αηνῦ 

ηνῦ Μσυζέσο. πεηδὴ γὰξ ἐπνίεζαλ ἔμσ ηὸ πάζρα, πξνζιζνλ, θεζὶ, ηηλὲο ηῶ Μσυζῆ, 

ιέγνληεο· ἧκεῖο ἀθάζαξηνί ἐζκελ ἐπὶ ςπρῆ ἀλζξψπνπ· κὴ ζηεξήζσκελ πξνζελεγθεῖλ ηὸ δξνλ 

Κπξίνπ θαηὰ θαηξὸλ αηνῦ ἐλ κέζῳ πἱλ Ἰζξαήι; Καὶ εἶπε πξὸο αηνὺο Μσυζο· ηηε αηνῦ, 

θαὶ ἀθνχζνκαη ηί ἐληειεῖηαη Κχξηνο πεξὶ κλ. Καὶ ἐιάιεζε Κχξηνο πξὸο Μσυζλ, ιέγσλ· 

Λάιεζνλ ηνῖο πἱνῖο Ἰζξαὴι, ιέγσλ· Ἄλζξσπνο ὃο ἐὰλ γέλεηαη ἀθάζαξηνο ἐπὶ ςπρῆ ἀλζξψπνπ, ἠ 

ἐλ ὁδῶ καθξᾶ, ἠ ἐλ κῖλ, ἐλ ηαῖο γελεαῖο κλ, πνηήζεη ηὸ πάζρα ἐλ ηῶ κελὶ ηῶ δεπηέξῳ. Ὃ δὲ 

ιέγεη, ηνηνῦηφλ ἐζηηλ· Ὃο ἂλ ᾖ, θεζὶλ, ἐλ ἀπνδεκίᾳ θαηὰ ηὸλ πξηνλ κλα, κὴ πνηείησ ηο 

πφιεσο ἔμσ, ἀιι' ἐλ ηῶ δεπηέξῳ κελὶ, ἵλα θζάζῃ εἰο Ἱεξνζφιπκα, θαὶ παξαβαηλέησ ηὸλ θαηξὸλ, 

ἵλα κὴ ηο πφιεσο ἐθπέζῃ· ἀπ' αηνῦ δεηθλὺο, ὅηη  ηνῦ ηφπνπ παξαηήξεζηο ηο ηνῦ θαηξνῦ 

παξαηεξήζεψο ἐζηηλ ἀλαγθαηνηέξα. Σί ηνίλπλ ἔρνηελ ἂλ εἰπεῖλ νἱ ηο πφιεσο ἔμσ πνηνῦληεο; 

Ὅηαλ γὰξ ηὸ ἀλαγθαηφηεξνλ παξαβζηλ, νδὲ  ἐλ ηῶ κηθξνηέξῳ παξαηήξεζηο πὲξ αηλ 

ἀπνινγήζαζζαη δχλαηαη. Ὥζηε θἂλ κπξηάθηο δνθζη κὴ παξαβαίλεηλ ηὸλ θαηξὸλ, ἐζράηελ 

παξαλνκίαλ παξαλνκνῦζη. Καὶ ηνῦην νθ ἐληεῦζελ δινλ κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ ἀπὸ ηλ πξνθεηλ. 

Ὅηαλ γὰξ θαίλσληαη ἐθεῖλνη, κήηε ζχζαληεο, κήηε ᾠδὴλ ᾄζαληεο ἐπὶ γο ἀιινηξίαο, κήηε 

λεζηείαλ ηνηαχηελ ηηλὰ λεζηεχζαληεο, πνίαλ ἔρνηελ ἂλ νὗηνη ζπγγλψκελ; Καίηνη γε ἐθεῖλνη 

πξνζδνθληεο ἀπνιήςεζζαη ηὴλ ηνηαχηελ αηλ πνιηηείαλ, ὅκσο ἔκελνλ ηῶ λφκῳ πεηζφκελνη, 

θαὶ ηὰ ηνῦ λφκνπ πιεξνῦληεο· ηνῦην γὰξ ὁ λφκνο ἔιεγελ· νὗηνη δὲ κεδὲ ἐιπίδα ηηλὰ ἔρνληεο ηὴλ 

πξνηέξαλ ἀπνιήςεζζαη πνιηηείαλ πνῦ γὰξ ἔρνπζηλ ἀπὸ ηλ πξνθεηλ δεῖμαη ηνῦην; νδὲ νὕησο 

ἀλέρνληαη ζπράδεηλ. Καίηνη εἰ θαὶ πξνζεδφθσλ ἀπνιήςεζζαη, θαὶ νὕησ κηκεῖζζαη ἔδεη ηνὺο 

ἁγίνπο ἐθείλνπο, θαὶ λεζηεχεηλ, κεδὲ ἄιιν ηνηνῦηνλ πνηεῖλ. 

εʹ. Ὅηη γὰξ νδὲλ ηνχησλ ἐπνίεζαλ ἐθεῖλνη, ἄθνπζνλ 48.878 ηί πξὸο ηνὺο ἐξσηληαο ἔιεγνλ. 

πεηδὴ γὰξ ἐπέθεηλην βηαδφκελνη θαὶ ἀλαγθάδνληεο αηνὺο νἱ βάξβαξνη θερξζζαη ηνῖο 

ὀξγάλνηο αηλ, ιέγνληεο· Ἄζαηε κῖλ ηὴλ ᾠδὴλ Κπξίνπ, ἐθεῖλνη ηὸλ λφκνλ ζαθο ἐπηζηάκελνη 

νθ ἐπηηξέπνληα ηαῦηα ἕμσ πνηεῖλ, ἔιεγνλ· Πο ᾄζνκελ ηὴλ ᾠδὴλ Κπξίνπ ἐπὶ γο ἀιινηξίαο; 

Καὶ πάιηλ νἱ παῖδεο νἱ ηξεῖο ἐλ Βαβπιλη δηαηξίβνληεο ἔιεγνλ· Οθ ἔζηηλ ἐλ ηῶ θαηξῶ ηνχηῳ 

ἄξρσλ θαὶ πξνθήηεο, νδὲ ηφπνο ηνῦ θαξπζαη ἐλψπηφλ ζνπ, θαὶ εξεῖλ ἔιενο. Καίηνη γε πνιὺο 

ἤλ ἐθεῖ ηφπνο, ἀιι' ἐπεηδὴ ὁ λαὸο νθ ἤλ, ἔκελνλ κὴ ζχνληεο. Καὶ πξὸο ἑηέξνπο δὲ πάιηλ ὁ Θεὸο 

δηὰ ηνῦ Εαραξίνπ, Μὴ λεζηείαλ λελεζηεχθαηέ κνη ἔηε ἑβδνκήθνληα; ηὰ ηο αἰρκαισζίαο ιέγσλ. 

Πο νὖλ ζὺ λῦλ λεζηεχεηο, εἰπέ κνη, ηλ πξνγφλσλ ηλ ζλ νὔηε ζπζάλησλ, νὔηε 

λεζηεπζάλησλ, νὔηε ἑνξηαζάλησλ; Ὅηη γὰξ νὔηε ηὸ πάζρα ἐπεηέινπλ, κάιηζηα κὲλ θαὶ ἐθ 

ηνχησλ δινλ. Ὅπνπ γὰξ ζπζία νθ ἤλ, νδὲ ἑνξηὴ ἤλ, ἐπεηδὴ πάζαο νὕησο ἐπηηειεῖζζαη ἔδεη. 

Ἵλα δὲ θαὶ αηνῦ ηνῦ πξάγκαηνο ηὴλ ἀπφδεημηλ παξαζρψκεζα, ἄθνπζνλ ηί θεζηλ ὁ Γαληήι· λ 

ηαῖο κέξαηο ἐθείλαηο ἢκελ ἐγὼ Γαληὴι πελζλ, ηξεῖο ἑβδνκάδαο ἄξηνλ ἐπηζπκηλ νθ ἔθαγνλ, 

θαὶ νἶλνο θαὶ θξέαο νθ εἰζιζελ εἰο ηὸ ζηφκα κνπ, θαὶ ἄιεηκκα νθ ιεηςάκελ ἐλ ηαῖο 

ἑβδνκάζηλ ἐθείλαηο. Καὶ ἐγέλεην ἐλ ηῆ ηεηάξηῃ θαὶ εἰθάδη κέξᾳ ηνῦ πξψηνπ κελὸο, εἶδνλ ηὴλ 

ὅξαζηλ. ληαῦζά κνη κεηὰ ἀθξηβείαο πξνζέρεηε· ἀπὸ γὰξ ηνχησλ δινλ, ὅηη ηὸ πάζρα νθ 

ἐπεηέιεζαλ· θαὶ πο, ἐγὼ ιέγσ. λ ηαῖο κέξαηο ηλ ἀδχκσλ λεζηεχεηλ Ἰνπδαίνηο ν ζέκηο· 

νὗηνο δὲ κέξαο εἴθνζη θαὶ κίαλ νδελὸο ὅισο κεηέιαβελ. Καὶ πφζελ δινλ, θεζὶλ, ὅηη αἱ εἴθνζη 

κέξαη θαὶ κία θαηὰ ηὰο κέξαο ηλ ἀδχκσλ ἤζαλ; μ ὧλ εἶπελ, ὅηη ηεηάξηῃ θαὶ εἰθάδη ηνῦ 

πξψηνπ κελφο. Καίηνη γε ηὸ πάζρα εἰο κίαλ θαὶ εἰθάδα ηειεπηᾶ. Ἀξμάκελνη γὰξ ἀπὸ ηο 

ηεζζαξεζθαηδεθάηεο ηνῦ πξψηνπ κελὸο, εἶηα κέξαο ἑπηὰ ἑνξηάζαληεο, εἰο ηὴλ εἰθάδα θαὶ 

πξψηελ ἀπαληζηλ. Ἀιι' ὅκσο θαὶ παξειζφληνο ηνῦ πάζρα ἔκεηλελ αηὸο λεζηεχσλ. Ἀξμάκελνο 

γὰξ ἀπὸ ηο ηξίηεο κέξαο ηνῦ πξψηνπ κελὸο, εἶηα εἴθνζη θαὶ κίαλ πιεξψζαο, ηὴλ 

ηεζζαξεζθαηδεθάηελ παξιζελ, θαὶ κεη' ἐθείλελ ἑπηὰ θαὶ ηξεῖο κέξαο ἑηέξαο. Πο νὖλ νθ 

ἐλαγεῖο νὗηνη θαὶ κηαξνὶ, ηλ ἁγίσλ ἐθείλσλ νδὲλ ηνηνῦηνλ ηλ λνκίκσλ θπιαηηφλησλ ἐπὶ γο 

ἀιινηξίαο, αηνὶ ηὰ ἐλαληία πνηνῦληεο πξὸο θηινλεηθίαλ θαὶ ἔξηλ; Καὶ γὰξ εἰ κὲλ ῥᾴζπκνί ηηλεο 

ἤζαλ θαὶ ἀλεπιαβεῖο νἱ ηαῦηα ιέγνληεο θαὶ πνηνῦληεο, ἴζσο ἄλ ηηο ῥᾳζπκίαο ἐλφκηζελ εἶλαη ηὸ κὴ 



θπιάηηεηλ· εἰ δὲ θηιφζενη θαὶ ειαβεῖο, θαὶ ηὰο ςπρὰο ηὰο ἑαπηλ πὲξ ηλ ηῶ Θεῶ δνθνχλησλ 

ἔδσθαλ, εὔδεινλ ὅηη ηὸ κὴ θπιάμαη ηὸλ λφκνλ ν θαηὰ ῥᾳζπκίαλ ἐπνίνπλ, ἀιιὰ παξὰ ηὸ 

πεπεῖζζαη παξ' αηνῦ ηνῦ λφκνπ, ὅηη ηὰο παξαηεξήζεηο ηαχηαο ἁπάζαο ἕμσ ηλ Ἱεξνζνιχκσλ 

θπιάηηεηλ ν ρξή. Καὶ ἕηεξνλ δὲ ἀπὸ ηνχηνπ ζπλσκνιφγεηαη κέγηζηνλ· ὅηη ζπζηλ 

παξαηεξήζεηο θαὶ ζαββάησλ θαὶ λνπκεληλ, θαὶ πάλησλ ηλ ηνηνχησλ, ἐθ πεξηνπζίαο ἀπῄηεη  

ηφηε πνιηηεία· θαὶ νὔηε ηεξνχκελα πξὸο 48.879 ἀξεηήλ ηη κέγα ζπληειεῖλ ἐδχλαην, νὔηε 

θαηαιηκπαλφκελα θαῦινλ πνηζαη ηὸλ ζπνπδαῖνλ ἴζρπελ. ἠ κεηζαί ηη ηο ἐλ ηῆ ςπρῆ 

θηινζνθίαο. Οὗηνη γνῦλ νἱ ηῆ θηινζνθίᾳ ηλ ἀγγέισλ ἐπηδεημάκελνη ἐθακίιινπο πνιηηείαο ἐπὶ 

γο, νδὲλ ηνχησλ ἐπηηεινῦληεο, ν ζπζίαλ θαηαβαιφληεο, νρ ἑνξηὴλ ηεξήζαληεο, ν λεζηείαλ 

ηνηαχηελ ἐπηδεημάκελνη, νὕησο ἢξεζαλ ηῶ Θεῶ, ὡο θαὶ αηο πεξηγελέζζαη ηο θχζεσο, θαὶ ηὴλ 

νἰθνπκέλελ ἅπαζαλ δηὰ ηλ εἰο αηνὺο ζπκβάλησλ εἰο ζενγλσζίαλ ἐπηζπάζαζζαη. Σί γὰξ ἂλ 

ἴζνλ γέλνηην ηνῦ Γαληήι; ηί δὲ ηλ ηξηλ παίδσλ, νἳ ηὸ κέγηζηνλ ἐλ ηνῖο Δαγγειίνηο 

παξάγγεικα, θαὶ ηλ ἀγαζλ ἁπάλησλ θεθάιαηνλ πξνιαβφληεο, ἢδε δηὰ ηλ ἔξγσλ ἐπεδείμαλην; 

Μείδνλα γὰξ ηαχηεο, θεζὶλ, ἀγάπελ νδεὶο ἔρεη, ἵλα ηηο ηὴλ ςπρὴλ αηνῦ πὲξ ηλ θίισλ αηνῦ 

ζήζῃ. θεῖλνη δὲ ηὴλ ςπρὴλ αηλ ἔζεθαλ πὲξ ηνῦ Θενῦ. Καὶ ν δηὰ ηνῦην κφλνλ ζαπκαζηνὶ, 

ἀιι' ὅηη νδὲ ἐπὶ κηζζῶ ηηλη ηνῦην ἔπξαηηνλ. Γηὰ ηνῦην ἔιεγνλ, ὅηη Ἔζηη Θεὸο ἐλ ηῶ νξαλῶ 

δπλαηὸο ἐμειέζζαη κο· θαὶ ἐὰλ κὴ, γλσζηὸλ ἔζησ ζνη, βαζηιεῦ, ὅηη ηνῖο ζενῖο ζνπ ν 

ιαηξεχνκελ. Ἀξθεηὸλ κῖλ ἐζηηλ ὁ κηζζὸο, θεζὶλ, ὅηη δηὰ ηὸλ Θεὸλ ἀπνζλήζθνκελ. Καὶ ηαῦηα 

ἐπνίνπλ, θαὶ ηνζαχηελ ἀξεηὴλ ἐπεδείθλπλην, νδὲλ ηλ λνκηδνκέλσλ παξαηεξνῦληεο. 

οʹ. Καὶ ηίλνο ἕλεθελ. θεζὶ, ηαῦηα ἐπέηαμελ ὁ Θεὸο, εἰ κὴ ἐβνχιεην γίλεζζαη; Καὶ εἰ ἐβνχιεην 

γίλεζζαη, ηίλνο νὖλ ἕλεθελ ηὴλ πφιηλ ζνπ θαηέιπζε; Γπνῖλ γὰξ ζάηεξνλ ἐρξλ πνηεῖλ αηὸλ, 

βνπιφκελνλ αηὰ κέλεηλ, ἠ κὴ θειεῦζαη ἐλ ἑλὶ ηφπῳ ζχεηλ, παληαρνῦ ηο νἰθνπκέλεο κέιινληα 

δηαζπείξεηλ κο, ἠ βνπιφκελνλ κο ἐθεῖ ζχεηλ κφλνλ, κὴ παληαρνῦ ηο νἰθνπκέλεο δηαζπεῖξαη 

θαὶ κφλελ ἐθείλελ ηὴλ πφιηλ πνηζαη ἄβαηνλ ἐλ ᾗ κφλῃ ηὴλ ζπζίαλ ἀλαθέξεζζαη ἐρξλ. Σί νὖλ; 

ἑαπηῶ κάρεηαη, θεζὶ, ζῦζαη κὲλ ἐλ ἑλὶ ηφπῳ θειεχζαο, αηὸλ δὲ πάιηλ ἀπνθιείζαο ηὸλ ηφπνλ 

ἐθεῖλνλ; Οδακο, ἀιιὰ θαὶ ζθφδξα ἑαπηῶ ζπκθσλεῖ· νδὲ γὰξ παξὰ ηὴλ ἀξρὴλ κῖλ δνῦλαη 

ηὰο ζπζίαο βνχιεην· θαὶ ηνχηνπ αηὸλ ηὸλ πξνθήηελ παξάγσ κάξηπξα, ιέγνληα νὕησο· 

Ἀθνχζαηε ιφγνλ Κπξίνπ, ἄξρνληεο νδφκσλ· πξνζέρεηε λφκνλ Θενῦ κλ, ιαὸο Γνκφξξαο· ν 

πξὸο νδνκίηαο θαὶ ηνὺο ἐλ Γνκφξξνηο νἰθνῦληαο δηαιεγφκελνο, ἀιιὰ πξὸο Ἰνπδαίνπο. Καιεῖ δὲ 

αηνὺο νὕησο, ἐπεηδὴ ηῆ ηο θαθίαο κηκήζεη ηὴλ πξὸο ἐθείλνπο ἐπεζπάζαλην ζπγγέλεηαλ. Οὕησ 

γνῦλ θαὶ θχλαο θαιεῖ, θαὶ ἵππνπο ζειπκαλεῖο, νθ ἐπεηδὴ πξὸο ηὴλ θχζηλ ἐθείλσλ κεηέπεζαλ, 

ἀιι' ἐπεηδὴ ηὴλ ηλ δψσλ ηνχησλ ιαγλείαλ ἐδίσθνλ. Σί κνη πιζνο ηλ ζπζηλ κλ; ιέγεη 

Κχξηνο. Οἱ δὲ ἐλ νδφκνηο νδέπνηε ἀλεθάλεζαλ ἀλαθέξνληεο ζπζίαο· ἀιιὰ πξὸο ηνχηνπο ὁ 

ιφγνο ἀπνηείλεηαη θαιλ αηνὺο ἀπὸ ηο ἐθείλσλ ἐπσλπκίαο, δηὰ ηὴλ αἰηίαλ ἡλ εἶπνλ· Σί κνη 

πιζνο ηλ ζπζηλ κλ; ιέγεη Κχξηνο. Πιήξεο εἰκὶ ὁινθαπησκάησλ θξηλ· θαὶ ζηέαξ 48.880 

ἀξλλ θαὶ αἷκα ηαχξσλ θαὶ ηξάγσλ ν βνχινκαη· νδὲ ἐὰλ ἔξρεζζε ὀθζλαί κνη. Σίο γὰξ 

ἐμεδήηεζε ηαῦηα πάληα ἐθ ηλ ρεηξλ κλ; Ἥθνπζαο ζαθεζηάηεο θσλο ιεγνχζεο, ὅηη νθ 

ἐμεδήηεη ηαῦηα παξ' κλ παξὰ ηὴλ ἀξρήλ; Δἰ γὰξ ηαῦηα ἐπεδήηεη, θαὶ ηνὺο παιαηνὺο πάληαο 

ηνὺο πξὸ αηλ ιάκςαληαο πξψηνπο ἂλ εἰο ηαχηελ εἰζήγαγε ηὴλ πνιηηείαλ. Πο νὖλ ἄξηη, θεζὶλ, 

ἐπέηξεςε; Σῆ ἀζζελείᾳ ηῆ κεηέξᾳ ζπγθαηαβαίλσλ. Καὶ θαζάπεξ ἰαηξὸο, ππξέηηνληα ὁξλ 

ἄλζξσπνλ, δπζάξεζηφλ ηηλα θαὶ ἀθαξηέξεηνλ, ἐπηζπκνῦληα ςπρξνπνζίαο, θαὶ ἀπεηινῦληα, εἰ κὴ 

ιάβνη, βξφρνλ ἀλάςεηλ, ἠ θαηὰ θξεκλλ ἑαπηὸλ ἀθήζεηλ, ηὸ κεῖδνλ βνπιφκελνο θσιῦζαη θαθὸλ, 

ηὸ ἔιαηηνλ δίδσζη, βνπιφκελνο βηαίνπ ηειεπηο αηὸλ ἀπαγαγεῖλ· νὕησ δὴ θαὶ ὁ Θεὸο ἐπνίεζελ. 

πεηδὴ γὰξ εἶδελ καηλνκέλνπο, ἀγρνκέλνπο, ἐπηζπκνῦληαο ζπζηλ, παξεζθεπαζκέλνπο, εἰ κὴ 

ιάβνηελ, πξὸο ηὰ εἴδσια αηνκνιζαη, κιινλ δὲ ν παξεζθεπαζκέλνπο κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ 

αηνκνιήζαληαο ἢδε. ἐπέηξεςε ηὰο ζπζίαο. Καὶ ὅηη αὕηε ἐζηὶλ  αἰηία, θαὶ ἀπ' αηνῦ ηνῦ 

ρξφλνπ γέλνηη' ἂλ θαηαθαλὲο ηὸ ιεγφκελνλ. Μεηὰ γὰξ ηὴλ ἑνξηὴλ, ἡλ ἐπεηέιεζαλ ηνῖο πνλεξνῖο 

δαίκνζη, ηφηε ηὰο ζπζίαο ἐπέηξεςε, κνλνλνπρὶ ιέγσλ· Μαίλεζζε θαὶ βνχιεζζε ζχεηλ· νθνῦλ 

θἂλ ἐκνὶ ζχεηε. Ἀιι' ὅκσο θαὶ ηνῦην ἐπηηξέςαο ν κέρξη ηέινπο ἀθθελ, ἀιιὰ δηὰ ηο 

ζνθσηάηεο κεζφδνπ πάιηλ ἀπήγαγελ. Καὶ θαζάπεξ ὁ ἰαηξὸο ἐθεῖλνο νδὲλ γὰξ θσιχεη ηῶ αηῶ 

παξαδείγκαηη ρξήζαζζαη πάιηλ, ραξηζάκελνο ηῆ ἐπηζπκίᾳ ηνῦ θάκλνληνο, θηάιελ νἴθνζελ 



θνκίζαο ἐθέιεπζελ ἐλ ηαχηῃ κφλῃ ηο ςπρξνπνζίαο ἀπνιαχεηλ, θαὶ ηνῦ θάκλνληνο πεηζζέληνο, 

ιάζξα ηνῖο ἐπηδηδνῦζη πξνζέηαμε ζπληξίςαη ηὴλ θηάιελ αηὴλ, ἵλα ἀλππφπησο θαὶ ιαζξαίσο 

αηὸλ ἀπαγάγῃ ηο ἐπηζπκίαο ἐθείλεο· νὕησ θαὶ ὁ Θεὸο ἐπνίεζε, ζχεηλ ἐπηηξέςαο, ἐλ νδελὶ 

ἑηέξῳ ηφπῳ ηο νἰθνπκέλεο εἴαζε ηνῦην γίλεζζαη, ἀιι' ἐλ ηνῖο Ἱεξνζνιχκνηο κφλνλ. Δἶηα ἐπεηδὴ 

ρξφλνλ ἔζπζαλ βξαρὺλ, θαζεῖιε ηὴλ πφιηλ, ἵλ' ὥζπεξ ὁ ἰαηξὸο δηὰ ηο ηνῦ ζθεχνπο ζπληξηβο, 

νὕησ θαὶ ὁ Θεὸο δηὰ ηο θαηαζθαθο ηο θαηὰ ηὴλ πφιηλ θαὶ ἄθνληαο αηνὺο ἀπαγάγῃ ηνῦ 

πξάγκαηνο. Δἰ γὰξ θαλεξο εἶπελ, ἀπφζηεηε, νθ ἂλ λέζρνλην ῥᾳδίσο ηο θαηὰ ηὴλ ζπζίαλ 

καλίαο ἀπνζηλαη· λπλὶ δὲ δηὰ ηο θαηὰ ηὸλ ηφπνλ ἀλάγθεο ιαλζαλφλησο αηνὺο ἀπήγαγε ηο 

πεξὶ ηὸ πξγκα καλίαο. Ἔζησ ηνίλπλ ὁ κὲλ ἰαηξὸο ὁ Θεὸο,  θηάιε δὲ  πφιηο, ὁ δὲ λνζλ ὁ 

δπζάξεζηνο ηλ Ἰνπδαίσλ δκνο,  δὲ ςπρξνπνζία  ηλ ζπζηλ ἐπηηξνπὴ θαὶ ἐμνπζία. Ὥζπεξ 

νὖλ ὁ ἰαηξὸο ἵζηεζη ηο ἀθαίξνπ ηαχηεο αἰηήζεσο ηὸλ ἄξξσζηνλ ηὸ ζθεῦνο ἀθαλίζαο· νὕησ θαὶ 

ὁ Θεὸο ηλ ζπζηλ ἀπήγαγε, ηὴλ πφιηλ αηὴλ θαζειὼλ, θαὶ πνηήζαο αηὴλ ἄβαηνλ πζηλ. Δἰ γὰξ 

κὴ ηνῦην θαηαζθεπάζαη ἐβνχιεην, ηίλνο ἕλεθελ εἰο ηφπνλ ἕλα ζπλέθιεηζε ηὴλ ηνηαχηελ 

ἁγηζηείαλ, ὁ παληαρνῦ παξὼλ θαὶ ηὰ πάληα πιεξλ; Σίλνο δὲ ἕλεθελ ηὴλ κὲλ ιαηξείαλ εἰο 

ζπζίαο, ηὰο δὲ ζπζίαο εἰο ηφπνλ, ηὸλ δὲ ηφπνλ εἰο θαηξὸλ, ηὸλ δὲ θαηξὸλ εἰο κίαλ πφιηλ 

ζπλαγαγὼλ, αηὴλ πάιηλ ἐθείλελ ηὴλ πφιηλ θαηέζθαςε; Καὶ ηὸ δὴ ζαπκαζηὸλ θαὶ παξάδνμνλ,  

κὲλ νἰθνπκέλε πζα ἀλεῖηαη ηνῖο Ἰνπ48.881 δαίνηο, ἔλζα νθ ἔμεζηη ζχεηλ, κφλε δὲ  

Ἱεξνπζαιὴκ ἄβαηνο γέγνλελ, ἔλζα κφλνλ ζχεηλ ἐμλ. Ἆξα νρὶ θαὶ ηνῖο ζθφδξα ἀλνήηνηο δήιε 

θαὶ θαηαθαλὴο γέλνηην ἂλ  αἰηία ηο θαηαζθαθο ἐθείλεο; Ὥζπεξ γὰξ νἰθνδφκνο ζεκειίνπο 

ζεὶο, ηνίρνπο ἀλαζηήζαο, ὄξνθνλ θακαξψζαο, ηὴλ θακάξαλ ἐθείλελ εἰο ἕλα κέζνλ ζπλδήζαο 

ιίζνλ, ἂλ ἐθεῖλνλ ἀθέιῃ, ηὸλ πάληα ηο νἰθνδνκο δηέιπζε ζχλδεζκνλ· νὕησ θαὶ ὁ Θεὸο, 

θαζάπεξ ηηλὰ ζχλδεζκνλ ιαηξείαο ηὴλ πφιηλ πνηήζαο, εἶηα ηαχηελ ἀλαηξέςαο. θαὶ ηὴλ ινηπὴλ 

ηο πνιηηείαο ἐθείλεο νἰθνδνκὴλ θαηέιπζελ ἅπαζαλ. 

δʹ. ἧ κὲλ νὖλ πξὸο Ἰνπδαίνπο κελέησ ηέσο κάρε. ήκεξνλ γὰξ θξνβνιηζάκεζα πξὸο αηνὺο, 

κφλνλ ηνζνῦηνλ εἰπφληεο, ὅζνλ ἢξθεη πξὸο ἀζθάιεηαλ ηνῖο ἀδειθνῖο ηνῖο κεηέξνηο, κιινλ δὲ 

θαὶ πνιιῶ πιένλ. Ἀλάγθε δὲ ινηπὸλ παξαθαιέζαη κο ηνὺο παξφληαο, ἵλα πνιιὴλ ηλ κειλ 

ηλ κεηέξσλ πνηήζεζζε πξφλνηαλ, ἵλα κὴ ιέγεηε· Σί δέ κνη κέιεη; ηί δὲ ἐγὼ πεξηεξγάδνκαη θαὶ 

πνιππξαγκνλ;  Γεζπφηεο κλ δη' κο ἀπέζαλε, ζὺ δὲ νδὲ ιφγνλ πξνΐεζαη; θαὶ πνίαλ ἕμεηο 

ζπγγλψκελ; πνίαο ἀπνινγίαο ηεχμῃ; πο ἐπὶ ηνῦ βήκαηνο ζηήζῃ ηνῦ Υξηζηνῦ κεηὰ παξξεζίαο, 

εἰπέ κνη, ηνζνχησλ ςπρλ ἀπψιεηαλ παξνξλ; Δἴζε κνη δπλαηὸλ ἤλ ηνὺο ἐθεῖ ηξέρνληαο εἰδέλαη, 

θαὶ νθ ἂλ ἐδεήζελ κλ, ἀιιὰ ηὴλ ηαρίζηελ ἐπνηήζακελ ἂλ δηφξζσζηλ. Ὅηαλ ηὸλ ἀδειθὸλ δέῃ 

δηνξζζαη, θἂλ ηὴλ ςπρὴλ ἐπηδνῦλαη δέῃ, κὴ παξαηηήζῃ, κίκεζαί ζνπ ηὸλ Γεζπφηελ· θἂλ 

νἰθέηελ ἔρῃο, θἂλ γπλαῖθα, θάηερε ἐπὶ ηο νἰθίαο κεηὰ πνιιο ηο ζθνδξφηεηνο. Δἰ γὰξ εἰο 

ζέαηξνλ νθ ἐπηηξέπεηο ἀπειζεῖλ, πνιιῶ κιινλ ἐπὶ ζπλαγσγο ηνῦην ρξὴ πνηεῖλ· κείδσλ γὰξ  

παξαλνκία ἐθείλεο αὕηε· ἐθεῖ ἁκαξηία ηὸ γηλφκελνλ, ἐληαῦζα δὲ ἀζέβεηα. Σαῦηα δὲ ιέγνκελ, νρ 

ἵλα εἰο ζέαηξνλ ἀθηε ἀλαβαίλεηλ, θαθὸλ γὰξ θἀθεῖλν, ἀιι' ἵλα θαὶ ηνῦην πνιιῶ πιένλ 

θσιχζεηε. Σί ηξέρεηο ἰδεῖλ ἐλ ηῆ ζπλαγσγῆ ηλ ζενκάρσλ Ἰνπδαίσλ, εἰπέ κνη, ζαιπίδνληαο 

ἀλζξψπνπο; δένλ ζε νἴθνη θαζήκελνλ ζηελάδεηλ πὲξ ἐθείλσλ θαὶ δαθξχεηλ, ὅηη ηῶ πξνζηάγκαηη 

ηνῦ Θενῦ κάρνληαη, ὅηη ηὸλ δηάβνινλ ἔρνπζη κεζ' ἑαπηλ ρνξεχνληα. Ὅπεξ γὰξ ἔθζελ εἰπὼλ, ηὸ 

παξὰ γλψκελ ηνῦ Θενῦ γηλφκελνλ, εἰ θαὶ πνηὲ ζπγθερσξεκέλνλ ἤλ, ὕζηεξνλ παξαλνκία ηίο ἐζηη, 

θαὶ κπξίσλ ηηκσξηλ πφζεζηο. ζάιπηδνλ νἱ Ἰνπδαῖνί πνηε, ὅηε ηὰο ζπζίαο εἶρνλ, λῦλ δὲ αηνῖο 

νθ ἀθίεηαη ηνῦην πνηεῖλ. Ἄθνπζνλ γνῦλ, θαὶ δηὰ ηί ηὰο ζάιπηγγαο ἔιαβνλ· Πνίεζνλ ζεαπηῶ, 

θεζὶ, ζάιπηγγαο ἐιαηὰο ἀξγπξο. Δἶηα ιέγσλ αηλ ηὴλ ρξείαλ, ἐπήγαγε· Καὶ ζαιπηεῖηε ἐλ 

αηαῖο ἐπὶ ηνῖο ὁινθαπηψκαζηλ κλ, θαὶ ηαῖο ζπζίαηο ηλ ζσηεξίσλ κλ. Πνῦ ηνίλπλ ἐζηὶλ ὁ 

βσκφο; πνῦ δὲ  θηβσηφο; πνῦ δὲ  ζθελὴ θαὶ ηὰ ἅγηα ηὸλ ἁγίσλ; πνῦ δὲ ὁ ἱεξεχο; πνῦ δὲ ηὰ 

ρεξνπβὶκ ηο δφμεο; πνῦ δὲ ηὸ ρξπζνῦλ ζπκηαηήξηνλ; πνῦ δὲ ηὸ ἱιαζηήξηνλ; πνῦ 48.882  θηάιε; 

πνῦ ηὰ ζπνλδεῖα; πνῦ ηὸ πῦξ ηὸ ἄλσζελ θαηελερζέλ; Πάληα ἀθθαο, θαὶ ηὰο ζάιπηγγαο θαηέρεηο 

κφλνλ; ξᾶο ὅηη παίδνπζη κιινλ, ἠ ιαηξεχνπζηλ; Ἀιι' ὥζπεξ ἐθείλνηο ἐγθαινῦκελ ὅηη 

παξαλνκνῦζηλ, νὕησ θαὶ πνιιῶ κιινλ κῖλ, ὅηη ηνῖο παξαλνκνῦζη ζπλέξρεζζε, θαὶ νρὶ ηνῖο 

ζπληξέρνπζη κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ ηνῖο θπξίνηο νὖζη θσιῦζαη, θαὶ κὴ βνπινκέλνηο. Μή κνη ιέγε· Σί 

γὰξ ἔρσ θνηλὸλ πξὸο ἐθεῖλνλ; ἀιιφηξηφο ἐζηη θαὶ ἄγλσζηνο. Ἕσο ἂλ ᾖ πηζηὸο, θαὶ ηλ αηλ ζνη 



κεηέρσλ κπζηεξίσλ, θαὶ εἰο ηὴλ αηὴλ θθιεζίαλ ἀπαληᾶ, θαὶ ἀδειθλ θαὶ ζπγγελλ θαὶ 

ἐπηηεδείσλ θαὶ πάλησλ ἐζηὶλ νἰθεηφηεξνο. Ὥζπεξ νὖλ νρ νἱ θιέπηνληεο κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ νἱ 

θχξηνη κὲλ ὄληεο θσιῦζαη, κὴ θσιχνληεο δὲ, ηὴλ αηὴλ ἐθείλνηο δηδφαζη δίθελ· νὕησο νρ νἱ 

ἀζεβνῦληεο κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ νἱ δπλάκελνη κὲλ ἀπαγαγεῖλ ηο ἀζεβείαο, κὴ βνπιφκελνη δὲ ἠ δη' 

ὄθλνλ ἠ δηὰ λσζξίαλ, ὁκνίσο θνιάδνληαη. πεὶ θαὶ ὁ ηὸ ηάιαληνλ ἐθεῖλν θαηνξχμαο, ὁιφθιεξνλ 

ἀπέδσθε ηῶ ἰδίῳ δεζπφηῃ· ἀιι' ὅκσο ἐπεηδὴ κὴ ἐπιεφλαζελ αηὸ ἐθνιάδεην. Καὶ ζὺ ηνίλπλ, 

αηὸο ἂλ θαζαξὸο δηακείλῃο θαὶ ἀθέξαηνο, κὴ πιενλάζῃο δέ ζνπ ηὸ ηάιαληνλ, κεδὲ ἕηεξνλ 

ἀδειθὸλ ἀπνιιχκελνλ ἐπαλαγάγῃο εἰο ζσηεξίαλ, ηὰ αηὰ ἐθείλῳ πείζῃ. Σί κέγα αἰη παξ' κλ, 

ἀγαπεηνί; Ἕθαζηνο κλ ἕλα κνη ηλ ἀδειθλ ἀλαζσζάησ, πεξηεξγαζάζζσ, 

πνιππξαγκνλεζάησ, ἵλα εἰο ηὴλ ἐπηνῦζαλ ζχλαμηλ κεηὰ πνιιο παξξεζίαο ἀπαληήζσκελ, δξα 

ηῶ Θεῶ θνκίδνληεο, δξα πάλησλ ηηκηψηεξα, ηὰο ςπρὰο ηλ πεπιαλεκέλσλ ἐπαλαγαγφληεο· θἂλ 

βξηζζλαη δέῃ, θἂλ πιεγὰο ιαβεῖλ, θἂλ ὁηηνῦλ ἕηεξνλ πνκεῖλαη, πάληα πνηήζσκελ, ὥζηε 

αηνὺο ἀλαθηήζαζζαη. Καὶ γὰξ ιαθηηδφλησλ ηλ λνζνχλησλ θαὶ βξηδφλησλ θαὶ ινηδνξνχλησλ 

ἀλερφκεζα, ν δαθλφκεζα ηαῖο ὕβξεζηλ, ἀιι' ἓλ κφλνλ ἐπηζπκνῦκελ ἰδεῖλ, ηνῦ ηὰ ηνηαῦηα 

ἀζρεκνλνῦληνο ηὴλ γίεηαλ. Καὶ ἰαηξνῦ πνιιάθηο ἐζζηα δηέξξεμελ ὁ θάκλσλ· ἀιι' ν δηὰ ηνῦην 

ἀπέζηε ἐθεῖλνο ηο ζεξαπείαο. Πο νὖλ νθ ἄηνπνλ, ηνὺο κὲλ ηλ ζσκάησλ πξνλννῦληαο 

ηνζαχηελ πνηεῖζζαη ηὴλ ἐπηκέιεηαλ, ςπρλ δὲ ηνζνχησλ ἀπνιιπκέλσλ, ῥᾳζπκεῖλ, θαὶ κεδὲλ 

γεῖζζαη πάζρεηλ δεηλὸλ, ηλ κειλ κλ ζεπνκέλσλ; Ἀιι' νρ ὁ Παῦινο νὕησο· ἀιιὰ πο; 

Σίο, θεζὶλ, ἀζζελεῖ, θαὶ νθ ἀζζελ; ηίο ζθαλδαιίδεηαη, θαὶ νθ ἐγὼ ππξνῦκαη; Σνῦην θαὶ ζὺ 

δέμαη ηὸ πῦξ· θἂλ ἴδῃο ἀδειθὸλ ἀπνιιχκελνλ, θἂλ ινηδνξῆ, θἂλ βξίδῃ, θἂλ ηχπηῃ, θἂλ ἀπεηιῆ 

ἐρζξὸο γελέζζαη, θἂλ ὁηηνῦλ ἕηεξνλ ἐπαλαηείλεηαη, πάληα θέξε γελλαίσο, ὅπσο αηνῦ θεξδάλῃο 

ηὴλ ζσηεξίαλ. ὰλ νὗηνο ἐρζξφο ζνπ γέλεηαη, ὁ Θεὸο ἔζηαη ζνπ θίινο, θαὶ κεγάινηο ζε θαηὰ ηὴλ 

κέξαλ ἐθείλελ ἀκείςεηαη ηνῖο ἀγαζνῖο. Γέλνηην δὲ εραῖο ηλ ἁγίσλ ηνχο ηε πεπιαλεκέλνπο 

ἀλαζσζλαη, κο ηε ηο ἄγξαο πεξηγελέζζαη, αηνχο ηε ηνὺο βιαζθήκνπο ἐθείλνπο ηο 

ἀζεβείαο ἀπαιιαγέληαο, ἐπηγλλαη ηὸλ πὲξ αηλ ζηαπξσζέληα Υξηζηὸλ, ἵλα πάληεο 

ὁκνζπκαδὸλ ἐλ ἑλὶ ζηφκαηη δνμάδσκελ ηὸλ Θεὸλ θαὶ Παηέξα ηνῦ Κπξίνπ κλ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ, 

ᾧ  δφμα θαὶ ηὸ θξάηνο ζὺλ ηῶ ἁγίῳ Πλεχκαηη, εἰο ηνὺο ζχκπαληαο αἰλαο ηλ αἰψλσλ. Ἀκήλ. 

 

48.883 ΚΑΣΑ ΗΟΤΓΑΗΩΝ 

Λόγος πέμπηος. 

αʹ. Πφζελ κῖλ ἄξα πιείσλ ὁ ζχιινγνο γέγνλε ζήκεξνλ; Πξὸο ηὴλ ἀπαίηεζηλ ηο πνζρέζεσο 

ἀπεληήθαηε πάλησο, θαὶ ηὸ ἀξγχξηνλ ηὸ πεππξσκέλνλ, ὅπεξ πεζρφκελ θαηαβαιεῖλ, 

πνδέμαζζαη παξεγέλεζζε. Σὰ ιφγηα γὰξ, θεζὶ, Κπξίνπ, ιφγηα ἁγλά· ἀξγχξηνλ πεππξσκέλνλ 

δνθίκηνλ ηῆ γῆ. Δινγεηὸο ὁ Θεὸο, ὁ ηνζαχηελ κῖλ πεξὶ ηὴλ πλεπκαηηθὴλ ἀθξφαζηλ ἐπηζπκίαλ 

ἐλζείο. Καζάπεξ γὰξ νἱ θίινηλνη θαὶ θηινπφηαη, ἀληζηάκελνη θαζ' ἑθάζηελ κέξαλ 

πεξηεξγάδνληαη θαὶ πνιππξαγκνλνῦζη πνῦ πφηνη, θαὶ ζπκπφζηα, θαὶ δεῖπλα, θαὶ θκνη, θαὶ 

κέζαη, θαὶ θηάιαη, θαὶ θξαηξεο, θαὶ πνηήξηα· νὕησ δὴ θαὶ κεῖο θαζ' ἑθάζηελ κέξαλ 

ἀληζηάκελνη πεξηεξγάδεζζε, πνῦ παξαίλεζηο, θαὶ ζπκβνπιὴ, θαὶ παξάθιεζηο, θαὶ δηδαζθαιία, 

θαὶ ιφγνο εἰο δφμαλ Υξηζηνῦ ζπληείλσλ. Γηὰ ηαῦηα θαὶ κεῖο αηνὶ πξνζπκφηεξνλ ηαχηεο 

ἁπηφκεζα ηο πνζέζεσο, θαὶ, ἅπεξ πεζρφκεζα, κεηὰ πάζεο θαηαηίζεκελ ηο εγλσκνζχλεο. ἧ 

κὲλ νὖλ πξὸο Ἰνπδαίνπο κάρε ηέινο ἔιαβε ηὸ πξνζθνλ· θαὶ ηὸ ηξφπαηνλ ἕζηεθε, θαὶ ὁ 

ζηέθαλνο κῖλ ἀπήξηηζηαη, θαὶ ηὸ βξαβεῖνλ ξπάζακελ θαὶ ἀπὸ ηο πξνηέξαο δηαιέμεσο. Σὸ γὰξ 

ζπνπδαδφκελνλ ἤλ κῖλ ἀπνδεῖμαη, ὅηη ηὰ γηλφκελα λῦλ π' αηλ παξαλνκία ηίο ἐζηη θαὶ 

παξάβαζηο, θαὶ ἀλζξψπσλ πξὸο Θεὸλ κάρε θαὶ πφιεκνο· θαὶ ηνῦην ζὺλ Θεῶ κεηὰ ἀθξηβείαο 

ἁπάζεο ἀπεδείρζε. Δἰ γὰξ θαὶ κέιινηελ ἀπνιακβάλεηλ ηὴλ ἑαπηλ πφιηλ, θαὶ ἐπὶ ηὴλ πξνηέξαλ 

ἐπαληέλαη πνιηηείαλ, θαὶ ηὸλ λαὸλ ὁξᾶλ ἀληζηάκελνλ, ὅπεξ νδέπνηε ἔζηαη, νδὲ νὕησο ἔρνπζί 

ηηλα ἀπνινγίαλ ἐλ ηνῖο λῦλ π' αηλ γηλνκέλνηο. πεὶ θαὶ νἱ παῖδεο νἱ ηξεῖο, θαὶ Γαληὴι, θαὶ νἱ 

ἄιινη ἅπαληεο, νἱ ἐπὶ ηο αἰρκαισζίαο δηαηξίβνληεο, πξνζεδφθσλ ἀπνιήςεζζαη ηὴλ ἑαπηλ 

πφιηλ, θαὶ κεηὰ ἑβδνκήθνληα ἔηε ηὸ ἔδαθνο ὄςεζζαη ηο παηξίδνο, θαὶ ἐλ ηνῖο λφκνηο ηνῖο 



πξνηέξνηο βηψζεζζαη· ἀιι' ὅκσο θαὶ θαλεξὰλ πφζρεζηλ ἔρνληεο θαὶ ὡκνινγεκέλελ, νδὲ νὕησο 

ἐηφικσλ πξὸ ηο πνζρέζεσο θαὶ ηο ἐπαλφδνπ πνηζαί ηη ηλ λνκίκσλ ὧλ νὗηνη πνηνῦζη λῦλ· 

νὕησ θαὶ ζὺ δπλήζῃ ηὸλ Ἰνπδαῖνλ ἐπηζηνκίζαη. ξψηεζνλ γὰξ αηὸλ, ηίλνο ἕλεθελ λεζηεχεηο, 

νθ ἔρσλ ηὴλ πφιηλ; θἂλ εἴπῃ, ὅηη Πξνζδνθ ηὴλ πφιηλ ἀπνιακβάλεηλ, εἰπὲ πξὸο αηφλ· Οθνῦλ 

ἕσο ἂλ ἀπνιάβῃο ζχραδε. Καὶ γὰξ νἱ ἅγηνη ἐθεῖλνη, ἕσο ὅηε πξὸο ηὴλ παηξίδα ηὴλ ἑαπηλ 

ἐπαλιζνλ, νδὲλ ἐηφικσλ πνηεῖλ ὧλ ζὺ πνηεῖο λῦλ. Ὅζελ δινλ ὅηη παξαλνκεῖο λῦλ, θἂλ κέιιῃο 

ηὴλ πφιηλ ἀπνιακβάλεηλ, ὡο ζὺ θῂο, θαὶ ηὰο πξὸο Θεὸλ παξαβαίλεηο ζπλζήθαο, θαὶ ηὴλ 

πνιηηείαλ αηὴλ ἐλπβξίδεηο. Πξὸο κὲλ νὖλ ηὸ ηὴλ ηλ Ἰνπδαίσλ ἀλαηζρπληίαλ ἐπηζηνκίζαη, θαὶ 

δεῖμαη παξαλνκνῦληαο αηνὺο, ἱθαλὰ θαὶ ηὰ ηῆ πξνηέξᾳ δηαιέμεη πξὸο ηὴλ ἀγάπελ κλ 

εἰξεκέλα. πεηδὴ δὲ ν ηνῦην ἐζπνπδάθακελ κφλνλ, ἐθείλσλ ἀπνξξάςαη ηὰ ζηφκαηα, ἀιιὰ θαὶ 

ηὴλ θθιεζίαλ 48.884 παηδεῦζαη κεηδφλσο ηὰ νἰθεῖα δφγκαηα· θέξε ἐθ πεξηνπζίαο θαὶ ηνῦην 

ἀπνδείμσκελ πάιηλ, ὅηη νὔηε ἀλαζηήζεηαη ινηπὸλ ὁ λαὸο, νδὲ εἰο ηὴλ πξνηέξαλ ἐπαλήμνπζη 

πνιηηείαλ. Οὕησ γὰξ κεῖο ηε ἀθξηβέζηεξνλ εἴζεζζε ηὰ ἀπνζηνιηθὰ δφγκαηα, ἐθεῖλνί ηε 

κεηδφλσο ἀζεβνῦληεο ἁιψζνληαη. Παξέμνκελ δὲ κάξηπξα ηνχησλ νθ ἄγγεινλ, νθ ἀξράγγεινλ, 

ἀιι' αηὸλ ηὸλ ηο νἰθνπκέλεο ἁπάζεο Γεζπφηελ, ηὸλ Κχξηνλ κλ Ἰεζνῦλ Υξηζηφλ. Δἰζειζὼλ 

γὰξ εἰο ηὰ Ἱεξνζφιπκα, θαὶ ηὸλ λαὸλ ἰδὼλ, ἔιεγελ, ὅηη Ἔζηαη Ἱεξνπζαιὴκ παηνπκέλε πὸ ἐζλλ 

πνιιλ, ἕσο νὗ πιεξσζζη θαηξνὶ ἐζλλ πνιιλ, ηὸλ κέρξη ζπληειείαο ιέγσλ ρξφλνλ. Καὶ 

πάιηλ πεξὶ ηνῦ λανῦ ηαῦηα πείιεζε, ηνῖο καζεηαῖο εἰπψλ· Ο κὴ κείλῃ ιίζνο ἐπὶ ιίζνλ ἐλ ηῶ 

ηφπῳ ηνχηῳ, ἕσο νὗ θαηαιπζῆ, ηὸλ ἀθαληζκὸλ ηὸλ παληει θαὶ ηὴλ ἐξήκσζηλ πξναλαθσλλ ηὴλ 

εἰο ηέινο. Ἀιι' ὁ Ἰνπδαῖνο παξαγξάθεηαη ηὴλ καξηπξίαλ πάλησο, θαὶ νθ ἀλέρεηαη ηλ 

εἰξεκέλσλ. ρζξὸο γὰξ, θεζὶλ, ἐζηὶλ ἐκὸο ὁ ηαῦηα ιέγσλ· ἐγὼ αηὸλ ἐζηαχξσζα, θαὶ πο αηνῦ 

παξαδέμνκαη ηὴλ καξηπξίαλ; Σνῦην γάξ ἐζηη ηὸ ζαπκαζηὸλ, ὦ Ἰνπδαῖε, ὅηη ὃλ ἐζηαχξσζαο, κεηὰ 

ηὸ ζηαπξσζλαη ηφηε ζνπ ηὴλ πφιηλ θαζεῖιε, ηφηε ζνπ ηὸλ δκνλ δηεζθφξπηζε, ηφηε ηὸ ἔζλνο 

παληαρνῦ δηέζπεηξε· δηδάζθσλ ὅηη ἀλέζηε θαὶ δῆ, θαὶ λῦλ ἐζηηλ ἐλ ηνῖο νξαλνῖο. πεηδὴ γὰξ δηὰ 

ηλ εεξγεζηλ νθ ζέιεζαο αηνῦ γλλαη ηὴλ δχλακηλ, δηὰ ηλ θνιάζεσλ θαὶ ηλ ηηκσξηλ 

ἐπαίδεπζέ ζε ηὴλ ἄκαρνλ αηνῦ θαὶ ἀθαηαγψληζηνλ ἰζρχλ. Ἀιι' νδὲ νὕησ πηζηεχεηο, νδὲ 

λνκίδεηο αηὸλ εἶλαη Θεὸλ, θαὶ ηο νἰθνπκέλεο ἁπάζεο Γεζπφηελ, ἀιι' ἄλζξσπνλ ἕλα ηλ 

πνιιλ. Φέξε νὖλ, ὡο ἐπ' ἀλζξψπῳ πνηεζψκεζα ηὴλ ἐμέηαζηλ. Πο δὲ ἐπ' ἀλζξψπσλ πνηνχκεζα 

ηὴλ ἐμέηαζηλ; Ὅηαλ ἴδσκέλ ηηλαο ἀλζξψπνπο ἐλ ἅπαζηλ ἀιεζεχνληαο, θαὶ κεδὲλ κεδακνῦ 

ςεπδνκέλνπο, θἂλ ἐρζξνὶ ηπγράλνληεο ὦζη, θαὶ λνῦλ ἔρσκελ, δερφκεζα ηὰ π' αηλ ιεγφκελα· 

ὥζπεξ νὖλ ὅηαλ ἴδσκελ ςεπδνκέλνπο, θἂλ ἀιεζεχσζηλ ἔλ ηηζηλ, νδὲ ἐθεῖλα ῥᾳδίσο 

παξαδερφκεζα. 

βʹ. Φέξε νὖλ, ἴδσκελ ὁπνῖνλ ηὸ ἤζνο ηνῦ Υξηζηνῦ, θαὶ πνῖνο ὁ ηξφπνο. Οδὲ γὰξ ηνῦην κφλνλ 

πξνεῖπελ θαὶ πξναλεθψλεζελ, ἀιιὰ θαὶ ἄιια πνιιὰ ηλ κειιφλησλ ἐθβήζεζζαη κεηὰ καθξὸλ 

ὕζηεξνλ ρξφλνλ πξναλεγφξεπζε ηφηε. Ἀγάγσκελ ηνίλπλ ἐθείλαο ηὰο πξνξξήζεηο εἰο κέζνλ, θἂλ 

ἴδῃο ἐλ ἐθείλαηο ςεπδφκελνλ, κεδὲ ηαχηελ θαηαδέμῃ, κεδὲ λνκίζῃο εἶλαη πηζηήλ· ἂλ δὲ ἴδῃο ἐλ 

ἅπαζηλ ἀιεζεχνληα, θαὶ ηαχηελ ηέινο εἰιεθπῖαλ ηὴλ πξφξξεζηλ, θαὶ ηὸλ ἄθαηνλ καξηπξνῦληα 

ρξφλνλ ηῆ ηλ πξνεηξεκέλσλ ἀιεζείᾳ, κὴ ἀλαηζρχληεη πεξαηηέξσ, κεδὲ θηινλείθεη ηνῖο ιίνπ 

θαλεξσηέξνηο πξάγκαζηλ. Σί νὖλ θαὶ ἄιιν πξνεῖπελ, ἴδσκελ. Πξνζιζελ αηῶ γπλὴ, 

ἀιάβαζηξνλ κχξνπ ἔρνπζα πνιπηίκνπ, θαὶ θαηέρεε ηὸ ἔιαηνλ. πεηίκεζαλ νἱ καζεηαὶ ηῶ 

γελνκέλῳ, ιέγνληεο· Γηαηί κὴ ἐπξάζε ηνῦην 48.885 ηξηαθνζίσλ δελαξίσλ, θαὶ ἐδφζε πησρνῖο; 

γθαιλ ηνίλπλ αηνῖο, νὕησ πσο θεζί· Σί θφπνπο παξέρεηε ηῆ γπλαηθί; ἔξγνλ γὰξ θαιὸλ 

ἐπνίεζε. Λέγσ γὰξ κῖλ, ὅπνπ ἐὰλ θεξπρζῆ ηὸ Δαγγέιηνλ ηνῦην εἰο πζαλ ηὴλ γλ, θαὶ ὃ 

ἐπνίεζελ αὕηε ιαιεζήζεηαη εἰο κλεκφζπλνλ αηο. Ἆξ' νὖλ ἐςεχζαην, ἠ ιήζεπζελ; ἔιαβε 

ηέινο  πξνθεηεία, ἠ δηέπεζελ; ξψηεζνλ ηὸλ Ἰνπδαῖνλ· θἂλ κπξηάθηο ἀλαηζρπληῆ πξὸο ηὴλ 

πξφξξεζηλ ηαχηελ ἀληηβιέςαη νρ ἕμεη. Καὶ γὰξ ἐλ ἐθθιεζίαηο ἁπάζαηο ἀθνχνκελ ηὴλ γπλαῖθα 

ιαινπκέλελ, θαὶ ἑζηήθαζηλ ἀθνχνληεο ὕπαηνη, ζηξαηεγνὶ, ἄλδξεο, γπλαῖθεο, πεξηθαλεῖο, 

ἐπίζεκνη, ιακπξνὶ ἐλ ἁπάζαηο πφιεζηλ· θαὶ ὅπνππεξ ἂλ ἀθίθῃ ηο νἰθνπκέλεο, κεηὰ πάζεο 

ζπρίαο πάληεο ἀθνχνπζη ηνῦ ηο γπλαηθὸο θαηνξζψκαηνο, θαὶ νθ ἔζηη κέξνο ηο νἰθνπκέλεο, ὃ 

ηὸ γελφκελνλ γλφεζελ. Καίηνη πφζνη βαζηιεῖο πνιιὰ θαὶ κεγάια εἰξγάζαλην ηὰο πφιεηο ἀγαζὰ, 

θαὶ πνιέκνπο θαηψξζσζαλ, θαὶ ηξφπαηα πνιιὰ ἔζηεζαλ, θαὶ ἔζλε δηέζσζαλ, θαὶ πφιεηο 



ἀλέζηεζαλ, θαὶ πξνζφδνπο κπξίαο πξνζεθηήζαλην· ἀιι' ὅκσο ζεζίγεληαη κεηὰ ηλ νἰθείσλ 

θαηνξζσκάησλ. Καὶ βαζηιίδεο πνιιαὶ, θαὶ κεγάιαη γπλαῖθεο, κπξία ηνὺο ἀξρνκέλνπο 

εεξγεηήζαζαη, νδὲ ἐμ ὀλφκαηφο εἰζί ηηζη γλψξηκαη. ἧ δὲ εηειὴο αὕηε γπλὴ, ἔιαηνλ 

θαηαρέαζα κφλνλ, παληαρνῦ ηο νἰθνπκέλεο ᾄδεηαη, θαὶ ρξφλνπ πιζνο ηνζνῦηνλ νθ ἔζβεζελ 

αηο ηὴλ κλήκελ, νδὲ ζβέζεη πνηέ· θαίηνη νδὲ ηὸ ἔξγνλ πεξηθαλέο· ηί γὰξ ἤλ, ηὸ ἔιαηνλ 

θαηαρέεηλ; νδὲ ηὸ πξφζσπνλ ἐπίζεκνλ· γπλὴ γὰξ ἤλ ἀπεξξηκκέλε· νδὲ νἱ κάξηπξεο πνιινί· 

κεηαμὺ γὰξ ηλ καζεηλ ἐπνίεζελ· νδὲ ὁ ηφπνο θαηάδεινο· νδὲ γὰξ ἐλ ζεάηξῳ παξειζνῦζα 

ηνῦην εἰξγάζαην, ἀιι' ἐλ νἰθίᾳ, δέθα κφλνλ παξφλησλ ἀλζξψπσλ. Ἀιι' ὅκσο νὔηε  εηέιεηα 

ηνῦ πξνζψπνπ, νὔηε  ὀιηγφηεο ηλ καξηχξσλ, νὔηε ηὸ ἄζεκνλ ηνῦ ηφπνπ, νὔηε ἄιιν νδὲλ 

ἴζρπζελ αηο ἀθαλίζαη ηὴλ κλήκελ· ἀιιὰ βαζηιίδσλ παζλ, θαὶ βαζηιέσλ ἁπάλησλ 

ιακπξνηέξα λῦλ ἐζηηλ  γπλὴ, θαὶ ρξφλνο νδεὶο ιήζῃ ηὸ γελφκελνλ παξέδσθε. Πφζελ; εἰπέ κνη· 

ηίλνο ηνῦην ἐξγαζακέλνπ; νρὶ ηνῦ ζεξαπεπζέληνο ηφηε Θενῦ, παληαρνῦ ηὴλ θήκελ ηαχηελ 

δηαζπείξαληνο; Σαῦηα νὖλ ἀλζξσπίλεο δπλάκεσο, εἰπέ κνη, ηὸ ηνηαῦηα πξναλαθσλεῖλ; θαὶ ηίο ἂλ 

ηαῦηα εἴπνη λνῦλ ἔρσλ; Σὸ κὲλ γάξ ηη ηλ π' αηνῦ γελνκέλσλ πξνιέγεηλ, ζαπκαζηὸλ κὲλ θαὶ 

παξάδνμνλ· ηὸ δὲ θαὶ ηὰ παξ' ἑηέξσλ γηλφκελα πξνιέγεηλ, θαὶ πνηεῖλ εὔπηζηα γίλεζζαη θαὶ πζη 

θαηάδεια, πνιιῶ κεῖδνλ θαὶ ζαπκαζηφηεξνλ. Πάιηλ πξνεῖπε ηῶ Πέηξῳ, πὶ ηὴλ πέηξαλ ηαχηελ 

νἰθνδνκήζσ κνπ ηὴλ θθιεζίαλ· θαὶ πχιαη ᾅδνπ ν θαηηζρχζνπζηλ αηο. Σί νὖλ, εἰπέ κνη, 

ἔρεηο ἐπηιαβέζζαη ηλ εἰξεκέλσλ, ὦ Ἰνπδαῖε, θαὶ δεῖμαη ςεπδ ηαχηελ εἶλαη ηὴλ 

πξναλαθψλεζηλ; Ἀιι' νθ ἀλέμεηαη ηλ πξαγκάησλ  καξηπξία, θἂλ κπξηάθηο αηὸο θηινλεηθῆο. 

Πφζνη γνῦλ πφιεκνη θαηὰ ηο θθιεζίαο ἀλεξξηπίζζεζαλ; Καὶ ζηξαηφπεδα πνιιὰ 

παξεζθεπάζζεζαλ, θαὶ ὅπια ἐθηλήζε, θαὶ πλ εἶδνο θνιάζεσο, θαὶ ηηκσξίαο ἐπελνήζε, θαὶ 

48.886 ηήγαλα, θαὶ θαηαπέιηαη, θαὶ ιέβεηεο, θαὶ θάκηλνη, θαὶ ιάθθνη, θαὶ θξεκλνὶ, θαὶ ζεξίσλ 

ὀδφληεο, θαὶ πειάγε, θαὶ δεκεχζεηο, θαὶ ἕηεξα κπξία βαζαληζηήξηα νδὲ ιφγῳ ῥεηὰ, νδὲ ἔξγῳ 

θνξεηὰ, θαὶ ν παξὰ ηλ ἔμσζελ κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ παξὰ ηλ νἰθείσλ αηλ. Καὶ γὰξ ἐκθχιηφο 

ηηο ηφηε ηὰ πάληα θαηεῖρε πφιεκνο, κιινλ δὲ ἐκθπιίνπ παληὸο ραιεπψηεξνο. Ο γὰξ πνιῖηαη 

πνιίηαηο κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ ζπγγελεῖο ζπγγελέζη, θαὶ νἰθεῖνη νἰθείνηο, θαὶ θίινη θίινηο 

ζπλεξξήγλπλην· ἀιι' ὅκσο νδὲλ ηνχησλ θαηέιπζε ηὴλ θθιεζίαλ, νδὲ ἐπνίεζελ 

ἀζζελεζηέξαλ· θαὶ ηὸ δὴ ζαπκαζηὸλ θαὶ παξάδνμνλ, ὅηη ἐλ ηνῖο πξννηκίνηο ηαῦηα πάληα ἐθηλεῖην. 

Δἰ κὲλ γὰξ ηφηε ἐπήγεην ηὰ δεηλὰ, ὅηε ἐξξηδψζε, θαὶ παληαρνῦ ηο νἰθνπκέλεο θαηεθπηεχζε ηὸ 

θήξπγκα, νρ νὕησ ζαπκαζηὸλ ἤλ ηὸ κὴ παξαηξαπλαη ηὴλ θθιεζίαλ· ηὸ δὲ ἐλ ἀξρῆ ηο 

δηδαζθαιίαο, ἄξηη ηο πίζηεσο θαηαβιεζείζεο, θαὶ ηο δηαλνίαο ηλ ἀθνπφλησλ ἁπαισηέξαο 

νὔζεο, ηνζνχηνπο ζπξξαγλαη πνιέκνπο, θαὶ κὴ κφλνλ κεδὲλ ἐιαηησζλαη ηὰ θαζ' κο 

πξάγκαηα, ἀιιὰ θαὶ ἐπηδνῦλαη πιένλ, ηνῦηφ ἐζηη ηὸ παληὸο ζαχκαηνο ἔρνλ πεξβνιήλ. Ἵλα γὰξ 

κὴ ιέγῃο, ὅηη λῦλ  θθιεζία ἀπὸ ηο ηλ βαζηιέσλ εἰξήλεο ζπλέζηεθελ, ὅηε ἐιάηησλ ἤλ, ὅηε 

ἀζζελεζηέξα εἶλαη ἐδφθεη, ηφηε αηὴλ πνιεκεῖζζαη ζπλερψξεζελ ὁ Θεὸο, ἵλα κάζῃο, ὅηη θαὶ  

λῦλ ἀζθάιεηα αηο νθ ἀπὸ ηο ηλ βαζηιέσλ εἰξήλεο, ἀιι' ἀπὸ ηο ηνῦ Θενῦ δπλάκεσο 

γίλεηαη. 

γʹ. Καὶ ὅηη ηνῦηφ ἐζηηλ ἀιεζὲο, ἀλαιφγηζαη πφζνη δφγκαηα βνπιήζεζαλ εἰζαγαγεῖλ παξ' 

Ἕιιεζη, θαὶ πνιηηείαλ ἐλζηήζαζζαη μέλελ, νἷνλ Εήλσλ, Πιάησλ, σθξάηεο, Γηαγφξαο, 

Ππζαγφξαο, θαὶ ἕηεξνη κχξηνη· ἀιι' ὅκσο ηνζνῦηνλ ἀπέζρνλ πεξηγελέζζαη, ὡο κεδὲ ἐμ ὀλφκαηνο 

εἶλαη ηνῖο πνιινῖο γλψξηκνη.  δὲ Υξηζηὸο νθ ἔγξαςε πνιηηείαλ κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ παληαρνῦ ηο 

νἰθνπκέλεο αηὴλ θαηεθχηεπζε. Πφζα ιέγεηαη Ἀπνιιψληνο ὁ ἐθ Σπάλσλ πεπνηεθέλαη; Ἀιι' ἵλα 

κάζῃο ὅηη ςεῦδνο πάληα ἐθεῖλα ἤλ θαὶ θαληαζία, θαὶ ἀιεζὲο νδὲλ, ἔζβεζηαη, θαὶ ηέινο εζὺο 

ἔιαβελ. Καὶ κεδεὶο ὕβξηλ εἶλαη λνκηδέησ ηνῦ Υξηζηνῦ, ὅηη ἐλ ηνῖο πεξὶ αηνῦ ιφγνηο Ππζαγφξνπ 

θαὶ Πιάησλνο, Εήλσλνο θαὶ ηνῦ Σπαλέσο κεκλήκεζα· ν γὰξ ἐμ νἰθείαο ηνῦην πνηνῦκελ γλψκεο, 

ἀιιὰ ηῆ ἀζζελείᾳ ηλ Ἰνπδαίσλ ζπγθαηαβαίλνληεο, ηλ λνκηδφλησλ αηὸλ ἄλζξσπνλ εἶλαη 

ςηιφλ· ἐπεὶ θαὶ Παῦινο νὕησο ἐπνίεζελ; εἰζειζὼλ γὰξ εἰο ηὰο Ἀζήλαο, νθ ἀπὸ πξνθεηλ νδὲ 

ἐμ Δαγγειίσλ αηνῖο δηειέγεην, ἀιι' ἀπὸ ηνῦ βσκνῦ ηὴλ παξαίλεζηλ ἐπνηεῖην· νθ ἐπεηδὴ ηὸλ 

βσκὸλ ἀμηνπηζηφηεξνλ ηλ Δαγγειίσλ εἶλαη ἐλφκηδελ, νδὲ ἐπεηδὴ ηὰ γξάκκαηα ηὰ ἐθεῖ θείκελα 

ηλ πξνθεηλ ἤζαλ ηηκηψηεξα, ἀιι' ἐπεηδὴ πξὸο Ἕιιελαο δηειέγεην ηνὺο νδελὶ ηλ κεηέξσλ 

πηζηεχνληαο, ἀπὸ ηλ νἰθείσλ αηνὺο ἐρεηξψζαην δνγκάησλ. Γηὰ ηνῦηφ θεζηλ, γελφκελ ηνῖο 



Ἰνπδαίνηο ὡο Ἰνπδαῖνο, ηνῖο ἀλφκνηο ὡο ἄλνκνο, κὴ ὢλ ἄλνκνο Θεῶ, ἀιι' ἔλλνκνο Υξηζηῶ. Οὕησ 

θαὶ  Παιαηὰ πεξὶ ηνῦ Θενῦ δηαιεγνκέλε πξὸο Ἰνπδαίνπο πνηεῖ ιέγνπζα νὕησο· Σίο ὅκνηφο ζνη 

ἐλ ζενῖο, Κχξηε; Σί ιέγεηο, ὦ Μσυζ; ὅισο γάξ ἐζηη ζχγθξηζηο; Ο θαηὰ ζχγθξηζηλ ηνῦην πνηλ 

εἶπνλ, θεζὶλ, ἀιι' ἐπεηδὴ πξὸο Ἰνπδαίνπο δηαιέγνκαη, ηνὺο κεγάιελ πεξὶ ηλ δαηκφλσλ ἔρνληαο 

δφμαλ, ηῆ ἀζζελείᾳ αηλ ζπγθαηαβαίλσλ, 48.887 ηνῦηνλ ηο δηδαζθαιίαο εἰζήγαγνλ ηὸλ 

ηξφπνλ. πεὶ νὖλ θαὶ κῖλ πξὸο Ἰνπδαίνπο ὁ ιφγνο, ηνὺο ἄλζξσπνλ ςηιὸλ εἶλαη λνκίδνληαο ηὸλ 

Υξηζηὸλ θαὶ παξάλνκφλ ηηλα, δηὰ ηνῦην θαὶ ἀπὸ ηλ παξ' Ἕιιεζη ζαπκαδνκέλσλ ἐπνηεζάκεζα 

ηὴλ ἐμέηαζηλ. Δἰ δὲ βνχιεζζε θαὶ ἀπὸ ηλ παξ' αηνῖο ηνῦην ἐγρεηξεζάλησλ, θαὶ καζεηὰο 

ζπλαγαγφλησλ, θαὶ εἰο ἄξρνληαο, θαὶ εἰο πξνζηάηαο ἀλαξξεζέλησλ, θαὶ ζβεζζέλησλ εζέσο, 

ἐπηρεηξήζσκελ ηαῖο ἀπνδείμεζη ηαχηαηο. Οὕησ γνῦλ θαὶ ὁ Γακαιηὴι αηνὺο ἐπεζηφκηζελ. πεηδὴ 

γὰξ εἶδελ αηνὺο καηλνκέλνπο, θαὶ ἐπηζπκνῦληαο ηὸ αἷκα ηλ καζεηλ ἐθρέεηλ, βνπιφκελνο 

αηνὺο ηο ἀθαζέθηνπ καλίαο θαηαζρεῖλ, θειεχζαο ἔμσ πνηζαη βξαρὺ ηνὺο ἀπνζηφινπο, νὕησ 

πξὸο αηνὺο ἔιεγελ· Πξνζέρεηε ἑαπηνῖο ἐπὶ ηνῖο ἀλζξψπνηο ηνχηνηο, ηί κέιιεηε πξάζζεηλ. Πξὸ 

γὰξ ηνχησλ ηλ κεξλ ἀλέζηε Θεπδο, ιέγσλ εἶλαί ηηλα ἑαπηφλ· θαὶ θνινχζεζαλ αηῶ 

ἄλδξεο ηεηξαθφζηνη· θἀθεῖλνο ἀπψιεην, θαὶ πάληεο ὅζνη ἐπείζνλην αηῶ δηεζθνξπίζζεζαλ. Καὶ 

κεη' ἐθεῖλνλ ἀλέζηε Ἰνχδαο ὁ Γαιηιαῖνο, ὃο ἀπέζηεζελ ὄρινλ ἱθαλφλ· θἀθεῖλνο ἀπέζαλε, θαὶ νἱ 

καζεηαὶ αηνῦ ἀπψινλην. Καὶ ηὰ λῦλ ιέγσ κῖλ, πξνζέρεηε ἑαπηνῖο, ὅηη, ἐὰλ ᾖ ἐμ ἀλζξψπσλ ηὸ 

ἔξγνλ ηνῦην, θαηαιπζήζεηαη· εἰ δὲ ἐθ Θενῦ ἐζηηλ, ν δπλήζεζζε θαηαιῦζαη αηὸ, κή πνηε θαὶ 

ζενκάρνη εξεζηε. Πφζελ νὖλ δινλ ἔζηαη, ὅηη, ἐὰλ ᾖ ἐμ ἀλζξψπσλ, θαηαιπζήζεηαη; Πεῖξαλ 

ἐιάβεηε, θεζὶλ, ἀπὸ Ἰνχδα θαὶ Θεπδ. Ὥζηε θαὶ νὗηνο ὁ θεξπηηφκελνο πὸ ηνχησλ, εἰ ηνηνῦηφο 

ἐζηηλ νἷνη ἐθεῖλνη, θαὶ κὴ ζείᾳ δπλάκεη πάληα ἐξγάδεηαη, κηθξὸλ ἀλακείλαηε, θαὶ αηὴ ηλ 

πξαγκάησλ κο πηζηψζεηαη  ἔθβαζηο, θαὶ δηὰ ηνῦ ηέινπο εἴζεζζε ζαθο, εἴηε ἄλζξσπφο ἐζηη 

πιάλνο, ὡο θαηὲ, θαὶ παξάλνκνο, εἴηε Θεὸο ὁ πάληα ζπγθξαηλ, θαὶ ἀπνξξήηῳ δπλάκεη ηὰ θαζ' 

κο νἰθνλνκλ πξάγκαηα· ὅπεξ νὖλ θαὶ ἐγέλεην. Ἀλέκεηλαλ, θαὶ δη' αηλ ηλ πξαγκάησλ 

ἐδεινῦην  ζεία θαὶ ἄκαρνο δχλακηο, θαὶ ηὸ ζφθηζκα ηνῦην θαὶ πξὸο ἀπάηελ ηλ πνιιλ 

γελφκελνλ, εἰο ηὴλ ηνῦ δηαβφινπ πεξηεηξέπεην θεθαιήλ. πεηδὴ γὰξ εἶδελ αηὸλ 

παξαγελφκελνλ, βνπιφκελνο ζπζθηάζαη αηνῦ ηὴλ παξνπζίαλ θαὶ ηὴλ ἀιεζ νἰθνλνκίαλ, 

εἰζήλεγθελ ἀπαηελάο ηηλαο, νὓο πξνείπνκελ, ἵλα θαὶ νὗηνο εἷο ἐθείλσλ λνκίδεηαη εἶλαη. Καὶ 

ὅπεξ ἐπὶ ηνῦ ζηαπξνῦ πεπνίεθε, δχν παξαζθεπάζαο ιῃζηὰο κεη' αηνῦ ζηαπξσζλαη, ηνῦην θαὶ 

ἐπὶ ηο παξνπζίαο εἰξγάζαην, ηῆ παξαζέζεη ηνῦ ςεχδνπο ηὴλ ἀιήζεηαλ ζπζθηάζαη ζπεχδσλ· ἀιι' 

νδὲ ἐθεῖ ηη ἴζρπζελ, νδὲ ἐληαῦζα, ἀιι' αηὸ δὴ ηνῦην κάιηζηα ηὴλ δχλακηλ ἔδεημε ηνῦ 

Υξηζηνῦ. Γηὰ ηί γὰξ, εἰπέ κνη, ηξηλ ὄλησλ ηλ ζηαπξσζέλησλ, ἐλ ηῶ αηῶ ηφπῳ, ἐλ ηῶ αηῶ 

θαηξῶ, πὸ ηλ αηλ δηθαζηλ, ἐθεῖλνη κὲλ ζεζίγεληαη, νὗηνο δὲ κφλνο πξνζθπλεῖηαη; Πάιηλ, 

ηί δήπνηε πνιιλ εἰζαγαγφλησλ πνιηηείαλ θαηλὴλ θαὶ καζεηὰο ἐζρεθφησλ, ἐθείλσλ κὲλ νδὲ 

ηνὔλνκα κέρξη ηήκεξφλ ἐζηη γλψξηκνλ, νὗηνο δὲ παληαρνῦ ηο νἰθνπκέλεο ζεξαπεχεηαη; Σὰ γὰξ 

πξάγκαηα ἀπὸ ζπγθξίζεσο κάιηζηα θαίλνληαη. χγθξηλνλ ηνίλπλ, ὦ Ἰνπδαῖε, θαὶ κάζε ηο 

ἀιεζείαο ηὴλ πεξνρήλ. Σίο πιάλνο ηνζαχηαο παληαρνῦ ηο νἰθνπκέλεο θθιεζίαο ἐθηήζαην, 

θαὶ ἀπὸ πεξάησλ ηο νἰθνπκέλεο εἰο πέξαηα ηήλ ηε αηνῦ ζεξαπείαλ ἐμέηεηλε, θαὶ πάληαο 48.888 

πνθχπηνληαο ἔζρε, θαὶ ηαῦηα κπξίσλ ὄλησλ ηλ θσιπφλησλ; Οθ ἔζηηλ νδείο. Οθνῦλ δινλ, 

ὅηη ὁ Υξηζηὸο νρὶ πιάλνο ἤλ, ἀιιὰ ζσηὴξ, θαὶ εεξγέηεο, θαὶ θεδεκὼλ, θαὶ πξνζηάηεο ηο 

δσο ηο κεηέξαο. Μίαλ ἔηη πξφξξεζηλ πξνζζεὶο, ἐπὶ ηὸ πξνθείκελνλ βαδηνῦκαη. Οθ ἤιζνλ 

βαιεῖλ εἰξήλελ, θεζὶλ, ἐπὶ ηὴλ γλ, ἀιιὰ κάραηξαλ· ν ηὴλ γλψκελ ηὴλ ἑαπηνῦ ιέγσλ, ἀιιὰ ηὸ 

ηέινο ηλ ἐθβαηλφλησλ πξαγκάησλ. Ἦιζνλ γὰξ δηράζαη, θεζὶλ, ἄλζξσπνλ θαηὰ ηνῦ παηξὸο 

αηνῦ, θαὶ λχκθελ θαηὰ ηο πελζεξο αηο, θαὶ ζπγαηέξα θαηὰ ηο κεηξὸο αηο. Πφζελ ηαῦηα 

πξνεῖπελ, εἰπέ κνη, εἴ γε ςηιὸο ἄλζξσπνο ἤλ θαὶ ηλ πνιιλ εἷο; Ὃ γὰξ ιέγεη ηνηνῦηφλ ἐζηηλ· 

πεηδὴ ζπλέβαηλελ ἐλ νἰθίᾳ κηᾶ ηὸλ κὲλ εἶλαη πηζηὸλ, ηὸλ δὲ ἄπηζηνλ, εἶηα ηὸλ παηέξα βνχιεζζαη 

ἕιθεηλ ἐπὶ ηὴλ ἀζέβεηαλ ηὸλ πἱὸλ ηὸλ ἑαπηνῦ, ηνῦην αηὸ πξνιέγσλ, θεζίλ· νὕησ θξαηήζεη ηνῦ 

θεξχγκαηνο  δχλακηο ὡο θαὶ παηέξσλ παῖδαο πεξνξᾶλ, θαὶ κεηέξσλ ζπγαηέξαο, θαὶ γνλεῖο 

παίδσλ. Αἱξήζνληαη γὰξ νρὶ ηλ νἰθείσλ θαηαθξνλεῖλ κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ ηὴλ ςπρὴλ ἐπηδνῦλαη 

ηὴλ ἑαπηλ, θαὶ πάληα πνκεῖλαη θαὶ παζεῖλ, ὥζηε κὴ ἀξλήζαζζαη ηὴλ εζέβεηαλ. Πφζελ ηνχηῳ 

ηαῦηα θαὶ εἰδέλαη θαὶ θαηαζθεπάζαη δπλαηὸλ, εἴ γε ἄλζξσπνο ἤλ εἷο ηλ πνιιλ; πφζελ ἐπιζελ 

αηῶ ινγίζαζζαη ηνῦην, ὅηη θαὶ παηέξσλ ἔζηαη παηζὶλ αἰδεζηκψηεξνο, θαὶ παηξάζη παίδσλ 



γιπθχηεξνο, θαὶ γπλαημὶλ ἀλδξλ πνζεηλφηεξνο; Καὶ ηαῦηα νθ ἐλ κηᾶ κφλῃ νἰθίᾳ, νδὲ ἐλ δπζὶ 

θαὶ ηξηζὶ, θαὶ δέθα, θαὶ εἴθνζη, θαὶ ἑθαηὸλ, ἀιιὰ παληαρνῦ ηο νἰθνπκέλεο, ἐλ πφιεζηλ ἁπάζαηο 

θαὶ ρψξαηο, ἐλ γῆ θαὶ ζαιάζζῃ, θαὶ νἰθνπκέλῃ θαὶ ἀνηθήηῳ. Καὶ νθ ἔζηηλ εἰπεῖλ, ὅηη εἶπε κὲλ 

ηαῦηα, νθ ἐπήγαγε δὲ ηὸ ηέινο. Πνιινὶ γνῦλ ἐλ πξννηκίνηο θαὶ ἐλ ἀξρῆ, κιινλ δὲ ἔηη θαὶ λῦλ, 

δηὰ ηὴλ εζέβεηαλ κηζνῦληαη, ἐθβάιινληαη ηλ νἰθηλ ηλ παηξῴσλ, θαὶ πξὸο νδὲλ 

ἐπηζηξέθνληαη ηνχησλ, ἱθαλὴλ παξακπζίαλ ἔρνληεο ηὸ δηὰ ηὸλ Υξηζηὸλ ηαῦηα πάζρεηλ. Σίο ηαῦηα 

ἴζρπζέ πνηε ἐλ ἀλζξψπνηο; εἰπέ κνη. Οὗηνο ηνίλπλ ὁ ηαῦηα ἅπαληα πξνεηπὼλ, ηὰ πεξὶ ηο 

γπλαηθὸο ἐθείλεο, ηὰ πεξὶ ηο θθιεζίαο, ηὰ πεξὶ ηνῦ πνιέκνπ ηνχηνπ· νὗηνο πξνεῖπελ, ὅηη θαὶ ὁ 

λαὸο πεζεῖηαη, θαὶ ηὰ Ἱεξνζφιπκα ἁιψζεηαη, θαὶ νθέηη ηλ Ἰνπδαίσλ ἔζηαη πφιηο  πφιηο, 

θαζάπεξ θαὶ πξφηεξνλ. Δἰ κὲλ νὖλ ἐςεχζαην πάληα ἐθεῖλα, θαὶ κὴ ἔιαβε ηέινο, ἀπίζηεη θαὶ 

ηνχηνηο· εἰ δὲ ὁξᾶο ἐθεῖλα ιάκπνληα ἀπὸ ηο ἐθβάζεσο, θαὶ θαζ' ἑθάζηελ κέξαλ αμαλφκελα, 

θαὶ νδὲ ηο θθιεζίαο πχιαη ᾅδνπ θαηίζρπζαλ, θαὶ ὅπεξ ἐπνίεζελ  γπλὴ ιαιεῖηαη παληαρνῦ 

ηο νἰθνπκέλεο κεηὰ ρξφλνλ ηνζνῦηνλ, νἱ δὲ ἄλζξσπνη νἱ πηζηεχζαληεο αηῶ θαὶ παηέξσλ 

αηλ θαὶ γπλαηθλ θαὶ ηέθλσλ αηὸλ πξνεηίκεζαλ· ηίλνο ἕλεθελ ηαχηῃ κφλῃ ηῆ πξνξξήζεη 

ἀπηζηεῖο, εἰπέ κνη, θαὶ ηαῦηα ηο ἀπὸ ηνῦ ρξφλνπ καξηπξίαο ἐπηζηνκηδνχζεο ζνπ ηὴλ 

ἀλαηζρπληίαλ; Δἰ κὲλ νὖλ κεηὰ ηὴλ ἅισζηλ δέθα κφλνλ ἔηε ἤλ, ἠ εἴθνζη, ἠ ηξηάθνληα, ἠ 

πεληήθνληα, κάιηζηα κὲλ νδὲ νὕησο ἐρξλ ἀλαηζρπληεῖλ, πιὴλ ἀιι' ὅκσο πειέιεηπηφ ηηο ηνῖο 

θηινλεηθεῖλ βνπινκέλνηο πξφθαζηο· εἰ δὲ νρὶ πεληήθνληα κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ ἑθαηὸλ, θαὶ δὶο 

ηνζαῦηα, θαὶ ηξὶο, θαὶ πνιιῶ πιείνλα παξιζνλ ἔηε κεηὰ ηὴλ ἅισζηλ, θαὶ νδὲ ἴρλνο νδὲ ζθηά 

ηηο ἐθάλε πνηὲ ηο παξ' κλ πξνζδνθσκέλεο κεηαβνιο, ηίλνο ἕλεθελ εἰθ θαὶ κάηελ 

ἀλαηζρπληεῖο; 48.889 δʹ. Ἤξθεη κὲλ νὖλ θαὶ ηὰ εἰξεκέλα πξὸο ἀπφδεημηλ κῖλ ηνῦ κεδέπνηε ηὸλ 

λαὸλ ἀλαζηήζεζζαη. Πιὴλ ἀιι' ἐπεηδὴ πνιιὴ ηο ἀιεζείαο  πεξηνπζία, ηὰ Δαγγέιηα ἀθεὶο, ἐπὶ 

ηνὺο πξνθήηαο ηξέςνκαη, νἷο κάιηζηα δνθνῦζη πηζηεχεηλ· θαὶ ἀπ' ἐθείλσλ πνηήζνκαη θαλεξὸλ, 

ὅηη νὔηε ηὴλ πφιηλ, νὔηε ηὸλ λαὸλ ινηπὸλ ἀπνιήςνληαη· θαίηνη γε νδεκίαλ εἶρνλ ἀλάγθελ 

ἀπνδεῖμαη, ὅηη νθ ἀλαζηήζεηαη, νδὲ ἐκὸλ ηνῦην ἤλ, ἀιι' ἐθείλσλ, δεῖμαη ηνλαληίνλ ὅηη 

ἀλαζηήζεηαη. γὼ κὲλ γὰξ ἔρσ ηὴλ ἀπὸ ηνῦ ρξφλνπ ζχζηαζηλ καξηπξνῦζάλ κνη θαὶ 

ζπλαγσληδνκέλελ· ἐθεῖλνη δὲ νἱ δη' αηο κὲλ ηο ἐθβάζεσο ηλ πξαγκάησλ ηηψκελνη, θαὶ ἐλ 

ἔξγνηο νδὲλ ἔρνληεο δεῖμαη ὧλ ιέγνπζη, θνκπάδνληεο δὲ ἁπιο θαὶ εἰθ, αηνὶ δίθαηνη ηαχηελ 

παξαζρεῖλ ηὴλ καξηπξίαλ εἰζίλ. Ἃ κὲλ γὰξ ἐγὼ ιέγσ, δείθλπκη δηὰ ηλ ἔξγσλ αηλ 

ἐθβεβεθφηα, θαὶ ὅηη ἔπεζε, θαὶ ὅηη νθ ἀλέζηε  πφιηο ἐπὶ ρξφλνλ ηνζνῦηνλ ἃ δὲ ἐθεῖλνη 

ιέγνπζηλ, ἐλ ῥήκαζίλ ἐζηη ςηινῖο ηνῖο αηλ. Καὶ ἐρξλ αηνὺο δεῖμαη, ὅηη ἀλαζηήζεηαη πάιηλ  

πφιηο· ἐπεὶ θαὶ ἐλ ηνῖο δηθαζηεξίνηο νὕησο ὁξκελ γηλνκέλαο ηὰο ἀπνδείμεηο. Ὅηαλ γάξ ηηλεο 

πὲξ ὁηνπνῦλ πξὸο ἀιιήινπο ἀκθηζβεηζη, θαὶ ζάηεξνο ὧλ ιέγεη ἐγγξάθσο παξέρῃ ηὰο 

ἀπνδείμεηο, εἶηα ὁ ἕηεξνο ἐπηιακβάλεηαη ηλ ιεγνκέλσλ, αηὸο ἀλαγθάδεηαη ινηπὸλ κάξηπξαο ἠ 

θαὶ ἑηέξνπο παξέρεηλ ἐιέγρνπο ηνῦ κὴ ηαῦηα νὕησο ἔρεηλ, ὡο ηὰ γξακκάηηά θεζηλ, νθ ἐθεῖλνο ὁ 

πξνθέξσλ ηὰ γξακκάηηα. Οὕησ θαὶ λῦλ πνηεῖλ ἔδεη ηνὺο Ἰνπδαίνπο θαὶ παξάγεηλ κῖλ πξνθήηελ 

εἰο κέζνλ ηὸλ ιέγνληα, ὅηη ἀλαζηήζεηαη πάλησο  πφιηο. Ὅηη γὰξ εἰ θαὶ ηέινο ἔκειιελ ἕμεηλ κῖλ 

 παξνῦζα αἰρκαισζία, πζα ἀλάγθε ἤλ ηνὺο πξνθήηαο ηαῦηα πξναλαθσλεῖλ, παληί πνπ διφλ 

ἐζηη ηῶ θαὶ ὁπσζνῦλ εἰο ηὰ πξνθεηηθὰ παξαθχςαληη βηβιία. Καὶ γὰξ ἔζνο παξὰ Ἰνπδαίνηο 

παιαηὸλ, ηὰ κέιινληα αηνὺο θαηαιακβάλεηλ θαθὰ ἠ ἀγαζὰ πξναγνξεχεηλ ηνὺο πξνθήηαο 

ἄλσζελ. Σίλνο ἕλεθελ θαὶ δηὰ ηί; Γηὰ ηὴλ πνιιὴλ αηλ ἀγλσκνζχλελ θαὶ ἀλαηζρπληίαλ, πεηδὴ 

γὰξ παξαπηὰ ηὰο εεξγεζίαο ἐπειαλζάλνλην ηνῦ ηαῦηα πεπνηεθφηνο Θενῦ, θαὶ ηνῖο δαίκνζηλ 

ἐπέγξαθνλ ηὰ γηλφκελα, θαὶ ηὰ ἀγαζὰ ἐθείλνηο ἐινγίδνλην· θαὶ λῦλ κὲλ ἐμειζφληεο ἐμ Αἰγχπηνπ, 

ηο ζαιάζζεο ζρηζζείζεο, θαὶ ηλ ἄιισλ ζαπκάησλ γηλνκέλσλ, ἐπηιαζφκελνη ηνῦ ηαῦηα 

πεπνηεθφηνο Θενῦ, ηνῖο ν ζενῖο ἀλεηίζεζαλ ηὰ γηλφκελα, θαὶ ηῶ Ἀαξὼλ ιέγνπζη· Πνίεζνλ κῖλ 

ζενὺο, νἳ πξνπνξεχζνληαη κλ· θαὶ ηῶ Ἱεξεκίᾳ δὲ θαίλνληαη ιέγνληεο, Σὸλ ιφγνλ ὃλ ἐιάιεζαο 

πξὸο κο ηῶ ὀλφκαηη Κπξίνπ, νθ ἀθνπζφκεζά ζνπ, ὅηη πνηνῦληεο πνηήζνκελ πάληα ηὸλ ιφγνλ, 

ὃο ἐμειεχζεηαη ἐθ ηνῦ ζηφκαηνο κλ, ζπκηλ ηῆ βαζηιίζζῃ ηνῦ νξαλνῦ, θαὶ ζπέλδεηλ αηῆ 

ζπνλδὰο, θαζὰ ἐπνηήζακελ θαὶ κεῖο θαὶ νἱ παηέξεο κλ, θαὶ νἱ βαζηιεῖο κλ, θαὶ νἱ ἄξρνληεο 

κλ· θαὶ ἐλεπιήζζεκελ ἄξησλ, θαὶ ἐγελήζεκελ ρξεζηνὶ, θαὶ θαθὰ νθ νἴδακελ· θαὶ ὡο 

ζπκηληεο ηῆ βαζηιίζζῃ ηνῦ νξαλνῦ, θαὶ ζπέλδνληεο αηῆ ζπνλδὰο, ιαηηψζεκελ πάληεο 

κεῖο, θαὶ ἐλ ῥνκθαίᾳ θαὶ ἐλ ιηκῶ ἐμειίπνκελ· ἵλα νὖλ κεδὲλ ηλ ζπκβαηλφλησλ ηνῖο εἰδψινηο 



ινγίδσληαη, ἀιιὰ θαὶ ηὰο ηηκσξίαο θαὶ ηὰο εεξγεζίαο παξὰ ηνῦ Θενῦ πηζηεχσζηλ αηνῖο ἀεὶ 

παξαγίλεζζαη, ηὰο κὲλ δηὰ ηὰο ἁκαξηίαο, ηὰο δὲ δηὰ θηιαλζξσπίαλ, ἄλσζελ αηνῖο πξνὔιεγνλ νἱ 

πξνθηαη ηὰ κέιινληα ἔζεζζαη. Καὶ ἵλα κάζῃο ὅηη αὕηε ἐζηὶλ  αἰηίᾳ ηο 48.890 πξνξξήζεσο, 

ἄθνπε ηί θεζηλ ὁ κεγαινθσλφηαηνο ἧζαΐαο· Γηλψζθσ ὅηη ζθιεξὸο εἶ ζὺ πξὸο ηὸλ ιαὸλ ηὸλ 

Ἰνπδατθὸλ, θαὶ λεῦξνλ ζηδεξνῦλ ὁ ηξάρειφο ζνπ· ηνπηέζηηλ ἀθακπὴο, θαὶ ηὸ κέησπφλ ζνπ 

ραιθνῦλ, ηνπηέζηηλ ἀλαίζρπληνλ. Οὕησ γνῦλ θαὶ κῖλ ἔζνο πνιιάθηο, ηνὺο ἐξπζξηᾶλ κὴ εἰδφηαο 

ραιθνπξνζψπνπο θαιεῖλ. Καὶ ἀλήγγεηιά ζνη, θεζὶλ ἃ κέιιεη ἐπὶ ζὲ ἔξρεζζαη, πξὶλ ἠ γελέζζαη, 

θαὶ ἀθνπζηά ζνη ἐπνίεζα. Δἶηα ηὴλ αἰηίαλ ηο πξνξξήζεσο ιέγσλ, ἐπήγαγελ· Μήπνηε εἴπῃο, ὅηη 

Σὰ εἴδσιά κνη ἐπνίεζε, θαὶ ηὰ γιππηὰ θαὶ ηὰ θσλεπηά κνη ἐλεηείιαην. Καὶ πάιηλ ἐπεηδὴ 

θηιφλεηθνί ηηλεο ὄληεο θαὶ ἀιαδφλεο, θαὶ κεηὰ ηὴλ ἔθβαζηλ λαηζρχληνπλ ὡο κὴ πξναθεθνφηεο, 

ν πξνὔιεγνλ νἱ πξνθηαη ηὰ ἐζφκελα κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ κάξηπξαο ἐιάκβαλνλ ηλ γηλνκέλσλ. 

Οὕησ γνῦλ πάιηλ ὁ αηὸο ἧζαΐαο θεζί· Μάξηπξάο κνη πνίεζνλ πηζηνὺο ἀλζξψπνπο, ηὸλ Οξίαλ 

ηὸλ ἱεξέα, θαὶ ηὸλ Εαραξίαλ ηὸλ πἱὸλ Βαξαρίνπ. Καὶ ν ηνῦην κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ ἐλ ηφκῳ θαηλῶ 

ηὴλ πξνθεηείαλ γξάςαο ἀπέζεην, ἵλα κεηὰ ηὴλ ἔθβαζηλ αηὰ αηλ θαηακαξηπξῆ ηὰ γξάκκαηα, 

ὅηη ἄλσζελ αηνῖο θαὶ πξὸ πνιινῦ ηνῦ ρξφλνπ πξνεγφξεπηαη. Γηὰ ηνῦην νδὲ ἁπιο ἐλ ηφκῳ 

γξάθεη, ἀιι' ἐλ ηφκῳ θαηλῶ, δπλακέλῳ πξὸο ηὸ κθνο ἀξθέζαη ηνῦ ρξφλνπ θαὶ κὴ δηαθζαξλαη 

ῥᾳδίσο, ἀιι' ἀλακεῖλαη ηὴλ ἔθβαζηλ ηλ ἐλ αηῶ γεγξακκέλσλ πξαγκάησλ. Καὶ ὅηη ηνῦηφ ἐζηηλ 

ἀιεζὲο, θαὶ πάληα αηνῖο πξναλεθψλεη ηὰ κέιινληα ἔζεζζαη ὁ Θεὸο, νθ ἐληεῦζελ κφλνλ, ἀιιὰ 

θαὶ ἐμ αηλ ηλ ζπκβάλησλ αηνῖο θαθλ ηε θαὶ ἀγαζλ πνηήζνκαη ηὴλ ἀπφδεημηλ. 

εʹ. Σξεῖο γνῦλ δνπιείαο πέκεηλαλ ραιεπσηάηαο νἱ Ἰνπδαῖνη, θαὶ νδεκίαλ ρσξὶο πξνξξήζεσο 

αηνῖο ἐπήγαγελ, ἀιιὰ πάζαο αηνῖο πξνιερζλαη παξεζθεχαζελ ὁ Θεὸο, θαὶ ηφπνλ, θαὶ ρξφλνλ, 

θαὶ πξφζσπνλ, θαὶ εἶδνο θαθψζεσο, θαὶ ηὴλ ἐπάλνδνλ, θαὶ ηὰ ἄιια πάληα κεηὰ ἀθξηβείαο 

πξνιέγσλ. Καὶ ηὴλ πξψηελ πξφξξεζηλ ἐξ ηὴλ ἐλ Αἰγχπηῳ. Πξὸο γνῦλ ηὸλ Ἀβξαὰκ 

δηαιεγφκελνο, νὕησ πψο θεζη· Γηλψζθσλ γλψζῃ. ὅηη πάξνηθνλ ἔζηαη ηὸ ζπέξκα ζνπ ἐλ γῆ νθ 

ἰδίᾳ· θαὶ δνπιψζνπζηλ αηὸ, θαὶ θαθψζνπζηλ ἔηε ηεηξαθφζηα. Σὸ δὲ ἔζλνο, ᾧ ἐὰλ δνπιεχζσζη, 

θξηλ ἐγὼ, εἶπελ ὁ Θεφο. Σεηάξηῃ δὲ γελεᾶ ἐπαλειεχζνληαη ὧδε κεηὰ ἀπνζθεπο πνιιο. Δἶδεο 

πο ηὸλ ἀξηζκὸλ εἶπε ηλ ἐηλ· ηεηξαθφζηα ἔηε· ηὸλ ηξφπνλ ηο δνπιείαο, ὅηη νρ ἁπιο 

δνπιψζνπζηλ, ἀιιὰ θαὶ θαθψζνπζηλ. Ἄθνπε γνῦλ πο κεηὰ ηαῦηα ἐμεγεῖηαη ὁ Μσυζο ηὴλ 

θάθσζηλ· Σὰ ἄρπξα ν δίδνηαη ηνῖο νἰθέηαηο ζνπ, θεζὶ, θαὶ ιέγνπζηλ κῖλ ηὴλ πιηλζνπξγίαλ 

πνηεῖλ. Καὶ ἐκαζηηγνῦλην θαζ' ἑθάζηελ κέξαλ, ἵλα κάζῃο, ηί ἔζηη ηὸ, Γνπιψζνπζη θαὶ 

θαθψζνπζη, θαὶ, Σὸ ἔζλνο ᾧ ἐὰλ δνπιεχζσζη, θξηλ ἐγψ· ηὸλ θαηαπνληηζκὸλ ηλ Αἰγππηίσλ 

ιέγσλ, ηὸλ δηὰ ηο ξπζξο ζαιάζζεο, ὃλ ἐλ ηαῖο ᾠδαῖο Μσυζο ἀλαγξάθσλ νὕησο ἔιεγελ· 

Ἵππνλ θαὶ ἀλαβάηελ ἔξξηςελ εἰο ζάιαζζαλ. Δἶηα θαὶ ηὸλ ηξφπνλ ηο ἐπαλφδνπ, ὅηη ἐμειεχζνληαη 

ὧδε κεηὰ ἀπνζθεπο πνιιο. Υξήζαζζε, θεζὶλ, ἕθαζηνο παξὰ ηνῦ γείηνλνο αηνῦ θαὶ ζπζθήλνπ 

ζθεχε ρξπζ θαὶ ἀξγπξ. πεηδὴ γὰξ πνιὺλ ἐδνχιεπζαλ ρξφλνλ, θαὶ ηὸλ κηζζὸλ νθ ἀπέιαβνλ, 

ἄθνληαο αηνὺο ἀπαηηεζλαη παξεζθεχαζελ ὁ Θεφο. Καὶ βνᾶ ὁ πξνθήηεο, ιέγσλ· Καὶ ἐμήγαγελ 

αηνὺο ἐλ ἀξγπξίῳ 48.891 θαὶ ρξπζίῳ, θαὶ νθ ἤλ ἐλ ηαῖο θπιαῖο αηλ ὁ ἀζζελλ. Μία κὲλ 

αὕηε δνπιεία κεηὰ ἀθξηβείαο πάζεο πξνδηεγφξεπηαη· θέξε δὴ θαὶ ἐθ' ἑηέξαλ ηὸλ ιφγνλ 

ἀγάγσκελ. Πνίαλ δή; Σὴλ ἐλ Βαβπιλη. Καὶ γὰξ θαὶ ηαχηελ κεηὰ ἀθξηβείαο πξναλεθψλεζελ ὁ 

Ἱεξεκίαο, νὕησο εἰπψλ· Οὕησο εἶπε Κχξηνο· ὅηαλ κέιιῃ πιεξνῦζζαη ηῆ Βαβπιλη ἑβδνκήθνληα 

ἔηε, ἐπηζθέςνκαη κο, θαὶ ἐπηζηήζσ ἐθ' κο ηνὺο ιφγνπο κνπ ηνὺο ἀγαζνὺο, ηνῦ ἀπνζηξέςαη 

εἰο ηὸλ ηφπνλ ηνῦηνλ· θαὶ ἐπηζηξέςσ ηὴλ αἰρκαισζίαλ κλ, θαὶ ἀζξνίζσ κο ἐθ πάλησλ ηλ 

ἐζλλ, θαὶ ἐθ πάλησλ ηλ ηφπσλ, νὗ δηέζπεηξα κο ἐθεῖ, θεζὶ Κχξηνο, θαὶ ἐπηζηξέςσ κο εἰο 

ηὸλ ηφπνλ, ὅζελ ἀπῴθηζα κο ἐθεῖζελ. ξᾶο πο θαὶ ἐληαῦζα πάιηλ θαὶ ηὴλ πφιηλ εἶπελ, θαὶ ηὸλ 

ἀξηζκὸλ ηλ ἐηλ, θαὶ πφζελ αηνὺο κέιιεη ζπλάγεηλ, θαὶ πνῦ ζπλάγεηλ; Γηὰ ηνῦην θαὶ ὁ Γαληὴι 

ν πξφηεξνλ πὲξ αηλ ηὴλ ἱθεηεξίαλ ἔζεθελ, ἀιι' ὅηε εἶδε πιεξσζέληα ηὰ ἑβδνκήθνληα ἔηε. 

Καὶ ηίο ηαῦηά θεζηλ; Αηὸο ὁ Γαληὴι νὕησ ιέγσλ· Καὶ ἐγὼ Γαληὴι ἐπνίνπλ ηὰ ἔξγα ηνῦ 

βαζηιέσο, θαὶ ἐζαχκαδνλ ηὴλ ὅξαζηλ, θαὶ νθ ἤλ ὁ ζπληψλ· θαὶ ζπλθα ἐλ ηαῖο βίβινηο ηὸλ 

ἀξηζκὸλ ηλ ἐηλ, ὡο ἐγελήζε ὁ ιφγνο Κπξίνπ πξὸο Ἱεξεκίαλ ηὸλ πξνθήηελ, εἰο ζπκπιήξσζηλ 

ηο ἐξεκψζεσο Ἱεξνπζαιὴκ ἑβδνκήθνληα ἔηε. Καὶ ἔδσθα ηὸ πξφζσπφλ κνπ πξὸο Κχξηνλ ηὸλ 

Θεὸλ, ηνῦ ἐθδεηζαη πξνζεπρὴλ, θαὶ δέεζηλ ἐλ λεζηείᾳ θαὶ ζάθθῳ θαὶ ζπνδῶ. Ἤθνπζαο πο 



θαὶ αὕηε δνπιεία δηεγφξεπηαη, θαὶ ὁ πξνθήηεο νθ ἐηφικεζε πξὸ ηνῦ δησξηζκέλνπ ρξφλνπ 

δέεζηλ θαὶ ἱθεηεξίαλ πξνζαγαγεῖλ ηῶ Θεῶ, ἵλα κὴ κάηελ θαὶ εἰθ πξνζίῃ, ἵλα κὴ ἀθνχζῃ ὅπεξ 

ἢθνπζελ ὁ Ἱεξεκίαο· Μὴ πξνζεχρνπ πὲξ ηνῦ ιανῦ ηνχηνπ, θαὶ κὴ ἀμίνπ πεξὶ αηλ, ὅηη νθ 

εἰζαθνχζνκαί ζνπ. Ἀιι' ὅηε ηὴλ ἀπφθαζηλ εἶδε πιεξσζεῖζαλ, θαὶ ηὸλ θαηξὸλ ζπγθαινῦληα πξὸο 

ηὴλ ἐπάλνδνλ· ηφηε πξνζεχρεηαη, θαὶ νρ ἁπιο, ἀιι' ἐλ λεζηείᾳ θαὶ ἐλ ζάθθῳ θαὶ ἐλ ζπνδῶ. 

Καὶ ὅπεξ ἐπ' ἀλζξψπσλ ζπκβαίλεηλ ἔζνο, ηνῦην θαὶ ἐπὶ ηνῦ Θενῦ πεπνίεθε. Καὶ γὰξ κεῖο 

ἐπεηδάλ ηηλαο ἴδσκελ ηνὺο αηλ νἰθέηαο κεηὰ πνιιὰ θαὶ κεγάια ἁκαξηήκαηα εἰο δεζκσηήξηνλ 

ἐκβάιινληαο, νθ εζέσο, νδὲ ἐλ πξννηκίνηο, νδὲ ἐλ ἀξρῆ ηο θνιάζεσο, ηὴλ ἱθεηεξίαλ 

πξνζάγνκελ· ἀιι' ἀθέληεο ὀιίγαο κέξαο αηνὺο ζσθξνληζζλαη, ηφηε πξφζηκελ ηνῖο δεζπφηαηο, 

ἔρνληεο θαὶ ηὴλ ἀπὸ ηνῦ θαηξνῦ ζπκκαρίαλ· ηνῦην δὴ θαὶ ὁ πξνθήηεο ἐπνίεζελ. πεηδὴ γὰξ 

δίθελ ἔδσθαλ, νθ ἀμίαλ κὲλ ηλ ἁκαξηεκάησλ, ἔδσθαλ δ' νὖλ ὅκσο, πξνζέξρεηαη ηῶ Θεῶ 

ινηπὸλ πὲξ αηλ δηαιεμφκελνο. Δἰ δὲ βνχιεζζε, θαὶ ηο ερο αηο ἀθνχζσκελ· 

μσκνινγεζάκελ γὰξ, θεζὶ, θαὶ εἶπνλ· Κχξηε ὁ Θεὸο, ὁ κέγαο θαὶ ζαπκαζηὸο, ὁ θπιάζζσλ ηὴλ 

δηαζήθελ ζνπ, θαὶ ηὸ ἔιεφο ζνπ ηνῖο ἀγαπζί ζε, θαὶ θπιάηηνπζη ηὰο ἐληνιάο ζνπ. Σί πνηεῖο, ὦ 

Γαληήι; πὲξ ἀλζξψπσλ καξηεθφησλ θαὶ πξνζθεθξνπθφησλ πξεζβεχσλ, ηλ θπιαζζφλησλ 

αηνῦ ηνὺο λφκνπο κέκλεζαη; νθνῦλ ἄμηνί εἰζη ζπγγλψκεο νἱ παξαβαίλνληεο αηνῦ ηὰο 

ἐληνιάο; Ἀιι' ν δηὰ ηνχηνπο ηαῦηα ιέγσ, θεζὶλ, ἀιιὰ δηὰ ηνὺο πξνγφλνπο ηνὺο ἄλσζελ, δηὰ ηὸλ 

Ἀβξαὰκ, δηὰ ηὸλ Ἰζαὰθ, δηὰ ηὸλ Ἰαθψβ. θείλνηο ἐπεγγείιαην,θεζὶ, θαὶ πέζρεην, νἳ θαὶ ηὰο 

ἐληνιὰο αηνῦ ἐθχιαμαλ. πεὶ νὖλ νδὲλ ἔρνπζηλ νὗηνη δηθαίσκα ζσ48.892 ηεξίαο, δηὰ ηνῦην 

ηλ πξνγφλσλ κέκλεκαη. Καὶ ἵλα κὴ λνκίζῃο, ὅηη πεξὶ ηνχησλ ηαῦηά θεζηλ, εἰπὼλ,  θπιάζζσλ 

ηὴλ δηαζήθελ ζνπ, θαὶ ηὸ ἔιεφο ζνπ ηνῖο ἀγαπζί ζε θαὶ θπιάζζνπζη ηὰο ἐληνιάο ζνπ, ἐπήγαγελ 

εζέσο· ἧκάξηνκελ, λνκήζακελ, δηθήζακελ, ζεβήζακελ, ἐμεθιίλακελ ἀπὸ ηλ ἐληνιλ 

ζνπ, θαὶ ἀπὸ ηλ θξηκάησλ ζνπ, θαὶ νθ θνχζακελ ηλ δνχισλ ζνπ ηλ πξνθεηλ. Μία γὰξ 

ηνῖο ἁκαξηάλνπζηλ ἀπνινγία κφλε κεηὰ ηὰ ἁκαξηήκαηα πνιέιεηπηαη, ηὸ ηὰο νἰθείαο ἁκαξηίαο 

ὁκνινγεῖλ. ὺ δέ κνη ζθφπεη θαὶ ηνῦ δηθαίνπ ηὴλ ἀξεηὴλ, θαὶ ηλ Ἰνπδαίσλ ηὴλ ἀγλσκνζχλελ.  

κὲλ γὰξ κεδὲλ ἑαπηῶ ζπλεηδὼο πνλεξὸλ, θαηαδηθάδεη κεηὰ πνιιο ἑαπηὸλ ζθνδξφηεηνο, ιέγσλ· 

ἧκάξηνκελ, λνκήζακελ, δηθήζακελ· νἱ δὲ κπξίσλ γέκνληεο θαθλ, ηνλαληίνλ ἐπνίνπλ, 

ιέγνληεο· θπιάμακελ ηὰ πξνζηάγκαηά ζνπ, θαὶ λῦλ καθαξίδνκελ ἀιινηξίνπο· θαὶ 

ἀλνηθνδνκνῦληαη νἱ πνηνῦληεο ἀλνκήκαηα. Ὥζπεξ γὰξ ηνῖο δηθαίνηο ἔζνο κεηὰ ηὰ δηθαηψκαηα 

κεηξηάδεηλ, νὕησ ηνῖο πνλεξνῖο κεηὰ ηὰ ἁκαξηήκαηα ἐπαίξεζζαη.  κεδὲλ ἑαπηῶ ζπλεηδὼο 

ηνηνῦηνλ ἔιεγελ, ἦλνκήζακελ, ἐμεθιίλακελ ἀπὸ ηλ ἐληνιλ ζνπ· νἱ δὲ κπξία ζπλεηδφηεο 

ἑαπηνῖο ἁκαξηήκαηα ἔιεγνλ, ὅηη θπιάμακελ ηὰο ἐληνιάο ζνπ. Σαῦηα ιέγσ, ἵλα ηὰ κὲλ 

θχγσκελ, ηὰ δὲ δειψζσκελ. 

οʹ. Δἶηα ἐπεηδὴ θαηέδξακελ αηλ ηο παξαλνκίαο, ιέγεη θαὶ ηὴλ ηηκσξίαλ ἡλ ἔδνζαλ, θαὶ ἀπὸ 

ηνχηνπ πάιηλ ηὸλ Θεὸλ εἰο ἔιενλ ἐπηζπάζαζζαη βνπιφκελνο, Καὶ ἐπιζε, θεζὶλ, ἐθ' κο  

θαηάξα  γεγξακκέλε ἐλ ηῶ λφκῳ Μσζέσο δνχινπ ηνῦ Θενῦ, ὅηη κάξηνκελ. Πνία θαηάξα 

αὕηε; Βνχιεζζε ἵλα ἀλαγλκελ αηήλ; ὰλ κὴ ιαηξεχζεηε Κπξίῳ ηῶ Θεῶ κλ, θεζὶλ, ἐπάμσ 

ἐθ' κο ἔζλνο ἀλαηδὲο, νὗ νθ ἀθνχζῃ ηο θσλο αηνῦ, θαὶ ἔζεζζε ἐλ ἀξηζκῶ βξαρεῖο. Σνῦην 

γνῦλ αηὸ δεινῦληεο νἱ ηξεῖο παῖδεο, θαὶ δεηθλχληεο ὅηη δηὰ ηλ ἔξγσλ αηλ ἐμέβε ηὸ ηο 

θνιάζεσο εἶδνο, θαὶ αηνὶ πξὸο ηὸλ Θεὸλ ἐμνκνινγνχκελνη, πεξὶ ηλ θνηλλ ἁκαξηεκάησλ 

ἔιεγνλ· Παξέδσθαο κο εἰο ρεῖξαο ἐρζξλ ἀλφκσλ, ἐρζίζησλ ἀπνζηαηλ, θαὶ βαζηιεῖ ἀδίθῳ 

θαὶ πνλεξνηάηῳ παξὰ πζαλ ηὴλ γλ. ξᾶο ὡο  ἀξὰ ἐπιεξνῦην ἐθείλε  ιέγνπζα· Ἔζεζζε ἐλ 

ἀξηζκῶ βξαρεῖο· θαὶ  ιέγνπζα, ὅηη πάμσ ἐθ' κο ἔζλνο ἀλαηδέο. Σνῦην αηὸ θαὶ ὁ Γαληὴι 

ἐληαῦζα αἰλίηηεηαη, θαί θεζηλ· Ἦιζελ ἐθ' κο θαθὰ, νἷα ν γέγνλε πνθάησ παληὸο ηνῦ 

νξαλνῦ, θαηὰ ηὰ γελφκελα ἐλ Ἰζξαήι. Πνῖα δὴ ηαῦηα; Μεηέξεο παίδσλ ἀπεγεχζαλην. Καὶ 

ηνῦην πξνιέγεη κὲλ ὁ Μσυζο, δείθλπζη δὲ ἐθβεβεθὸο ὁ Ἱεξεκίαο· ὁ κὲλ γάξ θεζηλ, ὅηη ἧ 

ἁπαιὴ,  ηξπθεξὰ, ἥο νθ ἔιαβε πεῖξαλ ὁ πνῦο αηο ἐπηβλαη ἐπὶ ηνῦ βήκαηνο δηὰ ηὴλ 

ἁπαιφηεηα θαὶ ηὴλ ηξπθεξφηεηα, ἅςεηαη παξαλφκνπ ηξαπέδεο, θαὶ ηλ ἐθγφλσλ ἀπνγεχζεηαη 

ηλ ἑαπηο.  δὲ Ἱεξεκίαο ηνῦην αηὸ δειλ ὅηη ἐμέβε, ἔιεγε· Υεῖξεο γπλαηθλ νἰθηηξκφλσλ 

ἣςεζαλ ηὰ ηέθλα αηλ. Ἀιι' ὅκσο ηὰο ἁκαξηίαο αηλ εἰπὼλ ἃο ἣκαξηνλ, θαὶ ηὴλ δίθελ ἡλ 

πέκεηλαλ εἰο κέζνλ ἀγαγὼλ, νδὲ νὕησο ἐθ ηνχησλ ἀμηνῖ ζψδεζζαη. Ὅξα νὖλ εγλσκνζχλελ 



νἰθέηνπ. Καὶ γὰξ θαὶ νὗηνο δεηθλὺο, ὅηη νδὲλ νδέπσ ηλ ἁκαξηεκάησλ ἄμηνλ πέκεηλαλ, νδὲ 

δηειχζαλην ηὰ πιεκκειήκαηα δη' ὧλ ἔπαζνλ, ινηπὸλ ἐπὶ ηνὺο νἰθηηξκνὺο θαηαθεχγεη ηνῦ Θενῦ 

θαὶ ηὸλ ηο θηιαλζξσπίαο αηνῦ ηξφπνλ, θαί θεζη· Καὶ λῦλ, Κχξηε ὁ Θεὸο κλ, ὃο ἐμήγαγεο 

ηὸλ ιαφλ ζνπ ἐθ γο Αἰγχπηνπ, θαὶ ἐπνίεζαο ζεαπηῶ ὄλνκα ὡο  κέξα αὕηε· κάξηνκελ, 

λνκήζακελ. Καὶ γὰξ ὡο ἐθείλνπο, θεζὶλ, νθ ἀπὸ θαηνξζσκάησλ 48.893 ἔζσζαο, ἀιιὰ ηὴλ 

ζιῖςηλ ἰδὼλ θαὶ ηὴλ ζηελνρσξίαλ, θαὶ ηο θξαπγο ἀθνχζαο· νὕησ δὴ θαὶ κο ἀπάιιαμνλ ηλ 

παξφλησλ θαθλ δηὰ ηὴλ θηιαλζξσπίαλ ζνπ κφλελ· ἕηεξνλ γὰξ νδὲλ ἔρνκελ δηθαίσκα 

ζσηεξίαο. Δἰπὼλ δὴ ηαῦηα, θαὶ ζξελήζαο ἱθαλο, εἰζάγεη ινηπὸλ ηὴλ πφιηλ, θαζάπεξ ηηλὰ 

γπλαῖθα αἰρκάισηνλ, θαί θεζηλ· πίθαλνλ ηὸ πξφζσπφλ ζνπ ἐπὶ ηὸ ἁγίαζκά ζνπ· θιῖλνλ, ὁ 

Θεφο κνπ, ηὸ νὖο ζνπ, θαὶ ἄθνπζνλ· ἄλνημνλ ηνὺο ὀθζαικνχο ζνπ, θαὶ ἴδε ηὸλ ἀθαληζκὸλ κλ 

θαὶ ηο πφιεψο ζνπ, ἐθ' ἥο ἐπηθέθιεηαη ηὸ ὄλνκά ζνπ ἐπ' αηο. πεηδὴ γὰξ ηνὺο ἀλζξψπνπο 

πεξηειζὼλ, νδέλα ἑψξα δπλάκελνλ ἵιεσ πνηζαη ηὸλ Θεὸλ, πξὸο ηὰ νἰθνδνκήκαηα θαηαθεχγεη, 

θαὶ ηὴλ πφιηλ αηὴλ πξνβάιιεηαη, θαὶ ηὴλ ἐξεκίαλ αηο πξνηείλεηαη, θαὶ ἐλ ηνχηνηο θαηαιχζαο 

ηὸλ ιφγνλ, ἵιεσ ηὸλ Θεὸλ ἐπνίεζε· θαὶ δινλ ἐθ ηλ ἑμο. Ἀιι' ὅπεξ ἔιεγνλ· δεῖ γὰξ ἐπὶ ηὸ 

πξνθείκελνλ πάιηλ ἐπαλειζεῖλ· θαὶ γὰξ θαὶ ηαῦηα παξελέβαιινλ νρ ἁπιο νδὲ εἰθ, ἀιι' 

ὥζηε κηθξὸλ κλ δηαλαπαῦζαη ηὴλ δηάλνηαλ ἀπὸ ηλ ζπλερλ ἀγσληζκάησλ θακνῦζαλ. Φέξε 

νὖλ ἐπαλίσκελ ὅζελ ἐμέβεκελ ηαῦηα εἰπεῖλ, θαὶ δείμσκελ ηὰ κέιινληα θαηαιήςεζζαη ηνὺο 

Ἰνπδαίνπο θαθὰ ἄλσζελ πξνεγνξεπκέλα κεηὰ ἀθξηβείαο ἁπάζεο. Γχν κὲλ δὴ ηαχηαο δνπιείαο ὁ 

ιφγνο ἀπέδεημε κεηὰ πξνθεηείαο ἐπειζνχζαο αηνῖο, θαὶ νρ ἁπιο, νδὲ ἀπξνζδνθήησο. 

Λείπεηαη δὲ ινηπὸλ ηὴλ ηξίηελ ἐπαγαγφληαο, θαὶ πεξὶ ηαχηεο ηο λῦλ θαηερνχζεο αηνὺο εἰπεῖλ, 

θαὶ δεῖμαη ζαθο, πο νδὲ εἷο πξνθήηεο ἐπεγγείιαηφ ηηλα ιχζηλ ἔζεζζαη ηλ θαηερφλησλ 

αηνὺο θαθλ νὔηε ἀπαιιαγήλ. Σίο νὖλ ἐζηηλ  ηξίηε; ἧ ἐπὶ Ἀληηφρνπ ηνῦ πηθαλνῦο.πεηδὴ 

γὰξ Ἀιέμαλδξνο ὁ ηλ Μαθεδφλσλ βαζηιεὺο, Γαξεῖνλ ηὸλ ηλ Πεξζλ βαζηιέα ἀλειὼλ, εἰο 

ἑαπηὸλ ηὴλ ἀξρὴλ πεξηέζηεζε, ηειεπηήζαληνο ηνχηνπ, ηέζζαξεο κεη' ἐθεῖλνλ ἐγέλνλην βαζηιεῖο· 

εἶηα ἐμ ἑλὸο ηνχησλ ηλ ηεζζάξσλ γελφκελνο ὁ Ἀληίνρνο κεηὰ πνιὺλ ὕζηεξνλ ρξφλνλ, ηφ ηε 

ἱεξὸλ ἐλέπξεζε, ηά ηε ἅγηα ηλ ἁγίσλ ξήκσζε, ηάο ηε ζπζίαο θαζεῖιε, ηνχο ηε Ἰνπδαίνπο 

πέηαμε, θαὶ ηὴλ πνιηηείαλ αηλ θαηέιπζελ ἅπαζαλ. 

δʹ. Καὶ ηαῦηα ἅπαληα κεη' ἀθξηβείαο ἁπάζεο, θαὶ κέρξη κηο κέξαο πξνεγφξεπην παξὰ ηνῦ 

Γαληὴι, θαὶ πφηε ἔζηαη, θαὶ πο, θαὶ παξὰ ηίλνο, θαὶ ηίλη ηξφπῳ, θαὶ πνῦ ηειεπηήζεη, θαὶ ηίλα 

ιήςεηαη κεηαβνιήλ. Δἴζεζζε δὲ ζαθέζηεξνλ, ἀθνχζαληεο αηο ηο ὁξάζεσο, ἡλ δηὰ παξαβνιο 

κῖλ ὁ πξνθήηεο ἀπήγγεηιε, θξηὸλ κὲλ θαιλ ηὸλ ηλ Πεξζλ βαζηιέα, ηὸλ Γαξεῖνλ, ηξάγνλ δὲ 

ηὸλ ηλ ιιήλσλ βαζηιέα, Ἀιέμαλδξνλ ιέγσ ηὸλ Μαθεδφλα, ηέζζαξα θέξαηα ηνὺο κεη' ἐθεῖλνλ 

ἀλαζηάληαο ὕζηεξνλ, θέξαο ὕζηαηνλ αηὸλ ηὸλ Ἀληίνρνλ θαιλ. Μιινλ δὲ αηο βέιηηνλ 

ἀθνῦζαη ηο ὁξάζεσο. Δἶδνλ γὰξ, θεζὶλ, ἐλ ὁξάκαηη, θαὶ ἢκελ ἐπὶ ηνῦ Οβάι· ηφπνλ ηηλὰ 

Πεξζηθῆ θσλῆ θαιλ νὕησο· θαὶ ἤξα ηνὺο ὀθζαικνχο κνπ, θαὶ εἶδνλ, θαὶ ἰδνὺ, θξηὸο εἷο 

ἑζηεθὼο πξὸ ηνῦ Οβὰι, θαὶ αηῶ θέξαηα ςειὰ, θαὶ ηὸ ἓλ ςειφηεξνλ ηνῦ ἑηέξνπ, θαὶ ηὸ 

ςειὸλ ἀλέβαηλελ ἐπ' ἐζράησλ. Καὶ εἶδνλ ηὸλ θξηὸλ θεξαηίδνληα θαηὰ ζάιαζζαλ θαὶ βνξξλ θαὶ 

λφηνλ, θαὶ πάληα ηὰ ζεξία ν ζηήζνληαη ἐλψπηνλ αηνῦ, θαὶ νθ ἤλ ὁ ἐμαηξνχκελνο ἐθ ρεηξὸο 

αηνῦ· θαὶ ἐπνίεζε θαηὰ ηὸ ζέιεκα αηνῦ, θαὶ ἐκεγαιχλζε· θαὶ ἐγὼ ἢκελ ζπληψλ. Σὴλ δχλακηλ 

ιέγεη ηὴλ Πεξζηθὴλ, θαὶ ηὴλ ἀξρὴλ, ἡ πζαλ ἐπέδξακε ηὴλ γλ. Δἶηα πεξὶ ηνῦ Μαθεδφλνο 

Ἀιεμάλ48.894 δξνπ δηαιεγφκελνο, θεζί· Καὶ ἰδνὺ ηξάγνο αἰγλ ἢξρεην ἀπὸ ιηβὸο ἐπὶ πξφζσπνλ 

ηο γο πάζεο, θαὶ νθ ἤλ ἁπηφκελνο ηο γο· θαὶ ηῶ ηξάγῳ ἐθείλῳ θέξαο ζεσξεηὸλ ἀλὰ κέζνλ 

ηλ ὀθζαικλ αηνῦ. Δἶηα ιέγσλ ηὴλ ζπκβνιὴλ ηνῦ Ἀιεμάλδξνπ ηὴλ πξὸο ηὸλ Γαξεῖνλ 

γελνκέλελ, ιέγεη θαὶ ηὴλ λίθελ ηὴλ θαηὰ θξάηνο. Καὶ ἤιζε, θεζὶλ, ὁ ηξάγνο ἕσο ηνῦ θξηνῦ ηνῦ 

ηὰ θέξαηα ἔρνληνο, θαὶ γξηψζε, θαὶ ἔπαηζε ηὸλ θξηὸλ δεῖ γὰξ ἐπηηεκεῖλ, θαὶ ζπλέηξηςελ 

ἀκθφηεξα ηὰ θέξαηα αηνῦ, θαὶ νθ ἤλ ὁ ἐμαηξνχκελνο ηὸλ θξηὸλ ἐθ ρεηξὸο αηνῦ. Καὶ κεηὰ 

ηαῦηα ιέγσλ ηὴλ ηειεπηὴλ Ἀιεμάλδξνπ, θαὶ ηὴλ ηλ ηεζζάξσλ βαζηιέσλ δηαδνρὴλ, Καὶ ἐλ ηῶ 

ἰζρῦζαη αηὸλ, θεζὶ, ζπλεηξίβε ηὸ θέξαο αηνῦ ηὸ κέγα, θαὶ ἀλέβε ἕηεξα ηέζζαξα θέξαηα 

πνθάησζελ αηνῦ θαηὰ ηνὺο ηέζζαξαο ἀλέκνπο ηνῦ νξαλνῦ. ληεῦζελ ινηπὸλ ἐπὶ ηὴλ 

Ἀληηφρνπ βαζηιείαλ ἐιζὼλ, θαὶ δεηθλὺο ὅηη ἐμ ἑλὸο ἐθείλσλ ηλ ηεζζάξσλ ἐζηὶλ, νὕησ πψο 

θεζη· Καὶ ἐθ ηνῦ ἑλὸο αηλ ἐμιζε θέξαο ἓλ ἰζρπξὸλ, θαὶ ἐκεγαιχλζε πεξηζζο πξὸο ηὸλ 



λφηνλ θαὶ πξὸο ἀλαηνιήλ. Καὶ δειλ ὅηη ηὴλ Ἰνπδατθὴλ θαζεῖιε πνιηηείαλ, θεζί· Καὶ δη' αηὸλ 

ζπζία ἐηαξάρζε παξαπηψκαηη. Καὶ ἐγελήζε, θαὶ θαηεπσδψζε αηῶ. Καὶ ηὸ ἅγηνλ ἐξεκσζήζεηαη, 

θαὶ ἐδφζε ἐπὶ ηὴλ ζπζίαλ ἁκαξηία. Σνῦ γὰξ βσκνῦ θαζαηξεζέληνο, θαὶ ηλ ἁγίσλ 

θαηαπαηεζέλησλ, εἴδσινλ ἔζηεζελ ἔλδνλ, θαὶ ζπζίαο ἐπεηέιεη ηνῖο δαίκνζη παξαλφκνπο, θαὶ 

ἐξξίθε ρακαὶ  δηθαηνζχλε. Καὶ ἐπνίεζε, θαὶ εσδψζε. Δἶηα ἐθ δεπηέξνπ πάιηλ αηὴλ ηαχηελ 

ηὴλ βαζηιείαλ ιέγσλ, ηὴλ Ἀληηφρνπ ηνῦ πηθαλνῦο, θαὶ ηὴλ αἰρκαισζίαλ, θαὶ ηὴλ ἅισζηλ, θαὶ 

ηὴλ ἐξήκσζηλ ηνῦ ἱεξνῦ, θαὶ ηὸλ ρξφλνλ πξνζηίζεζηλ. Ἀξμάκελνο γὰξ ἀπὸ ηο Ἀιεμάλδξνπ 

βαζηιείαο, πάιηλ ηε πξὸο ηῶ ηέιεη ηνῦ βηβιίνπ θαὶ ηὰ κεηαμὺ πάληα δηεγεζάκελνο, ὅζα νἱ 

Πηνιεκαῖνη θαὶ νἱ έιεπθνη ζπξξαγέληεο ἀιιήινηο ἐπνίεζαλ, θαὶ νἱ ζηξαηεγνὶ ηνχησλ 

εἰξγάζαλην, ηνὺο δφινπο, ηὰο λίθαο, ηὰο ζηξαηείαο, ηὰο λαπκαρίαο, ηὰο πεδνκαρίαο· πξντὼλ εἰο 

Ἀληίνρνλ, ηειεπηᾶ πάιηλ, θαί θεζη· Βξαρίνλεο ἐμ αηνῦ ἀλαζηήζνληαη, θαὶ βεβειψζνπζη ηὸ 

ἁγίαζκα, θαὶ κεηαζηήζνπζη ηὸλ ἐλδειερηζκφλ· ἐλδειερηζκὸλ ιέγσλ ηὰο ζπλερεῖο ζπζίαο ηὰο 

θαζεκεξηλάο· θαὶ δψζνπζηλ εἰο αηὸλ βδέιπγκα, θαὶ ηνὺο ἀλνκνῦληαο δηαζήθελ, ηνπηέζηη ηνὺο 

παξαβαίλνληαο ηλ Ἰνπδαίσλ, ἀπάμνπζηλ ἐλ ὀιηζζήκαζη, θαὶ κεζ' ἑαπηλ ἕμνπζη, θαὶ 

κεηαζηήζνπζη, θαὶ ὁ ιαὸο ὁ γηλψζθσλ ηὸλ Θεὸλ αηνῦ θαηηζρχζνπζη· ηὰ ἐπὶ ηλ Μαθθαβαίσλ 

ιέγεη, ηὰ ἐπὶ Ἰνχδα θαὶ ίκσλνο θαὶ Ἰσάλλνπ· θαὶ νἱ ζπλεηνὶ ιανῦ ζπλήζνπζηλ εἰο πνιιὰ, θαὶ 

ἀζζελήζνπζηλ ἐλ ῥνκθαίᾳ θαὶ ἐλ θινγί· ηὸλ ἐκπξεζκὸλ ηο πφιεσο πάιηλ δηεγνχκελνο· θαὶ ἐλ 

αἰρκαισζίᾳ, θαὶ ἐλ δηαξπαγῆ κεξλ· θαὶ ἐλ ηῶ ἀζζελζαη αηνὺο βνεζήζνληαη βνήζεηαλ 

κηθξάλ· ἐκθαίλσλ ὅηη κεηαμὺ ηλ θαθλ ἐθείλσλ δπλήζνληαη ἀλαπλεῦζαη θαὶ ἀλελεγθεῖλ ἐθ ηλ 

θαηεηιεθφησλ αηνὺο δεηλλ· θαὶ πξνζηεζήζνληαη πξὸο αηνὺο πνιινὶ ἐλ ὀιηζζήκαζη, θαὶ ἀπὸ 

ηλ ζπληφλησλ ἀζζελήζνπζη. Σαῦηα δὲ ἔιεγε δεηθλὺο, ὅηη πνιινὶ θαὶ ηλ ἑζηψησλ πεζνῦληαη. 

Δἶηα θεζὶ θαὶ ηὴλ αἰηίαλ, δη' ἡλ ζπλερψξεζελ αηνὺο ὁ Θεὸο ἐλ ηνζνχηνηο γελέζζαη θαθνῖο. Σίο 

δέ ἐζηηλ αὕηε; Σνῦ ππξζαη, θεζὶλ, αηνὺο θαὶ ηνῦ ἐθιέμαζζαη, θαὶ ηνῦ ἐθιεπθλαη ἕσο θαηξνῦ 

πέξαηνο. Γηὰ ηαῦηα γὰξ, θεζὶ, ζπλερψξεζελ ὁ Θεὸο, ὥζηε αηνὺο ἐθθαζξαη, θαὶ δεῖμαη ηνὺο 

δνθίκνπο ηνὺο ἐλ αηνῖο. Δἶηα δηεγνχκελνο ηνῦ βαζηιέσο ηὴλ δχλακηλ αηνῦ ἐθεί48.895 λνπ, 

θεζί· Καὶ πνηήζεη θαηὰ ηὸ ζέιεκα αηνῦ, θαὶ ςσζήζεηαη θαὶ κεγαιπλζήζεηαη· θαὶ ηὴλ 

βιάζθεκνλ αηνῦ γλψκελ ιέγσλ, πξνζέζεθελ, ὅηη πὶ ηὸλ Θεὸλ ηλ ζελ ιαιήζεη πέξνγθα, 

θαὶ θαηεπζπλεῖ κέρξη ηνῦ ζπληειεζζλαη ηὴλ ὀξγήλ· δεηθλὺο ὅηη νθ ἀπὸ ηο νἰθείαο γλψκεο, 

ἀιιὰ δηὰ ηὴλ ὀξγὴλ ηνῦ Θενῦ ηὴλ θαηὰ ηλ Ἰνπδαίσλ νὕησο ἐθεῖλνο ἐθξάηεη. Δἰπὼλ δὲ δη' 

ἑηέξσλ πιεηφλσλ ὁ Γαληὴι, ὅζα θαθὰ ἐξγάζεηαη ηὴλ Αἴγππηνλ θαὶ ηὴλ Παιαηζηίλελ, πο 

ἐπαλήμεη, θαὶ ηίλνο θαινῦληνο, θαὶ πνίαο αἰηίαο θαηαλαγθαδνχζεο, ιέγεη ινηπὸλ, θαὶ ηὴλ ηλ 

θαηξλ κεηαβνιὴλ, θαὶ ὅηη δηειζφληεο νἱ Ἰνπδαῖνη δηὰ ηνχησλ ἁπάλησλ, ηεχμνληαί ηηλνο 

ἀληηιήςεσο, ἀγγέινπ πεκθζέληνο εἰο ηὴλ αηλ βνήζεηαλ. ληῶ θαηξῶ γὰξ ἐθείλῳ, θεζὶλ, 

ἀλαζηήζεηαη Μηραὴι, ὁ ἄξρσλ ὁ κέγαο, ὁ ἐθεζηεθὼο ἐπὶ ηνὺο πἱνὺο ηνῦ ιανῦ ζνπ, θαὶ ἔζηαη 

θαηξὸο ζιίςεσο, νἷνο ν γέγνλελ ἀθ' νὗ γεγέλεηαη ἔζλνο ἐπὶ ηο γο, θαὶ ἕσο ηνῦ θαηξνῦ ἐθείλνπ, 

θαὶ ἐλ ηῶ θαηξῶ ἐθείλῳ ζσζήζεηαη ὁ ιαὸο πο ὁ εξεζεὶο γεγξακκέλνο ἐλ ηῶ βηβιίῳ, ηνπηέζηηλ, 

νἱ ζσηεξίαο ὄληεο ἄμηνη. 

εʹ. Ἀιιὰ ηὸ δεηνχκελνλ νὔπσ θαὶ λῦλ ἀπνδέδεηθηαη κῖλ. Σί δὲ ηνῦηφ ἐζηηλ; Ὅηη θαὶ ρξφλνπο 

ὥξηζελ αηνῖο ἐλ ηνῖο θαθνῖο ηνχηνηο, ὥζπεξ ἐθεῖ ηεηξαθφζηα ἔηε, θαὶ κεηὰ ηαῦηα ἑβδνκήθνληα. 

Ἴδσκελ ηνίλπλ θαὶ ἐληαῦζα, εἴ ηηλα ρξφλνλ ὁξίδεη. Πνῦ δὴ ηνῦην ἔζηηλ εξεῖλ; λ ηνῖο κεηὰ 

ηαῦηα ιερζήζεζζαη κέιινπζηλ. πεηδὴ γὰξ ηὰ πνιιὰ θαὶ κεγάια ἢθνπζε θαθὰ, ηὸλ ἐκπξεζκὸλ, 

ηο πνιηηείαο ηὴλ ἀλαηξνπὴλ, ηὴλ ηλ νἰθείσλ αἰρκαισζίαλ, ἐπεζχκεη ινηπὸλ ηὸ ηέινο αηλ 

καζεῖλ, θαὶ εἴ ηηο ἔζηαη ηλ ζπκθνξλ ηνχησλ κεηαβνιή. Καὶ ἐξσηλ ἔιεγελ νὕησο· Κχξηε, ηί 

ηὰ ἔζραηα ηνχησλ; Καὶ εἶπε· Γεῦξν Γαληὴι, ὅηη ἐκπεθξαγκέλνη θαὶ ἐζθξαγηζκέλνη νἱ ιφγνη ηὸ 

ἀζαθὲο ηλ εἰξεκέλσλ αἰληηηφκελνο ἕσο θαηξνῦ πέξαηνο. Δἶηα θαὶ ηὴλ αἰηίαλ θεζὶ ηο 

ζπγρσξήζεσο ηλ θαθλ, Ἕσο ἂλ ἐθιεγζη θαὶ ιεπθαλζζη θαὶ ππξσζζηλ νἱ πνιινὶ, θαὶ 

ἀλνκήζσζηλ ἄλνκνη, θαὶ ζπλήζσζη πάληεο νἱ ἀζεβεῖο, θαὶ νἱ λνήκνλεο ζπλήζσζηλ. Δἶηα ηὸλ 

θαηξὸλ πξνιέγσλ, ὅζνλ κέιιεη θαηέρεηλ ηαῦηα ηὰ δεηλὰ, θεζίλ· Ἀπὸ θαηξνῦ παξαιιάμεσο 

ἐλδειερηζκνῦ. λδειερηζκὸο ἐθαιεῖην  θαζεκεξηλὴ ζπζία· ηὸ γὰξ ἐλδειερὲο ηὸ ππθλφλ ἐζηη θαὶ 

ηὸ ζπλερέο. Σνῖο γὰξ Ἰνπδαίνηο ἔζνο ἤλ θαὶ ἐλ ἑζπέξᾳ θαὶ πὸ ηὴλ ἕσ θαζ' ἑθάζηελ κέξαλ ηῶ 

Θεῶ ζχεηλ· δηὸ ηὴλ ζπζίαλ ἐθείλελ ἐλδειερηζκὸλ ἐθάιεη. πεὶ νὖλ ἐιζὼλ ὁ Ἀληίνρνο ηνῦην ηὸ 



ἔζνο θαηέιπζε, θαὶ πεξηήιιαμελ αηὸ, θεζὶλ ὁ ἄγγεινο, ὅηη Ἀπὸ ηνῦ θαηξνῦ ηο ἀιιάμεσο ηνῦ 

ἐλδειερηζκνῦ, ηνπηέζηηλ, ἀπὸ ηο θαηαιχζεσο ηο ζπζίαο ηαχηεο, κέξαη ρίιηαη δηαθφζηαη 

ἐλελήθνληα, ὅπεξ ἐζηὶλ ἔηε ηξία θαὶ ἣκηζπ θαὶ κηθξφλ ηη πξφο. Δἶηα δειλ ὅηη θαηάιπζηο ἔζηαη 

ηλ θαθλ ηνχησλ θαὶ ἀπαιιαγὴ, ἐπήγαγε· Μαθάξηνο ὁ πνκέλσλ θαὶ θζάζαο εἰο κέξαο ρηιίαο 

ηξηαθνζίαο ηξηάθνληα πέληε· ηαῖο ρηιίαηο δηαθνζίαηο ἐλελήθνληα, ηεζζαξαθνληαπέληε πξνζζείο. 

πεηδὴ γὰξ ἐλ κελὶ θαὶ κίζεη κελὸο ζπλέβε γελέζζαη ηὴλ ζπκβνιὴλ, ἐλ ηαχηῃ  λίθε  θαζαξὰ 

γέγνλε, θαὶ  παληειὴο ηλ ἐπηθεηκέλσλ θαθλ ἀπαιιαγή· εἰπὼλ δὲ, ὅηη Μαθάξηνο ὁ πνκείλαο 

εἰο κέξαο ρηιίαο ηξηαθνζίαο ηξηα48.896 θνληαπέληε, ηὴλ ἀπαιιαγὴλ ἐδήισζε. Καὶ νρ ἁπιο 

εἶπελ, ὁ θζάζαο, ἀιι'  πνκέλσλ θαὶ θζάζαο. πεηδὴ γὰξ πνιινὶ ηλ ἀζεβνχλησλ εἶδνλ ηὴλ 

κεηαβνιὴλ, νθ ἐθείλνπο καθαξίδεη ἁπιο, ἀιιὰ ηνὺο ἐλ ηνῖο θαηξνῖο ηλ θαθλ 

καξηπξήζαληαο, θαὶ κὴ πξνδφληαο ηὴλ εζέβεηαλ, εἶηα ηπρφληαο ηο ἀλέζεσο. Γηὰ ηνῦην νρ 

ἁπιο εἶπελ,  θζάζαο, ἀιι'  πνκείλαο θαὶ θζάζαο. Ἆξα ηί ηνχηνπ ζαθέζηεξνλ γέλνηη' ἄλ; 

ξᾶο πο ν κφλνλ κέρξηο ἐληαπηλ θαὶ κελλ, ἀιιὰ θαὶ ἕσο κέξαο κηο, κεη' ἀθξηβείαο 

ἁπάζεο θαὶ ηὴλ αἰρκαισζίαλ θαὶ ηὴλ ἀπαιιαγὴλ ηο αἰρκαισζίαο πξναλεθψλεζελ ὁ πξνθήηεο; 

Καὶ ὅηη ηαῦηα ν ζηνραδφκελνο ιέγσ, θέξε θαὶ ἕηεξνλ ηλ εἰξεκέλσλ παξαγάγσκελ κάξηπξα, 

ὃλ κάιηζηα ἀμηφπηζηνλ εἶλαη λνκίδνπζηλ, Ἰψζεππνλ ιέγσ, ηὸλ θαὶ ηὰο ζπκθνξὰο αηλ 

ηξαγῳδήζαληα, θαὶ ηὴλ Παιαηὰλ Γηαζήθελ παξαθξάζαληα πζαλ· ὃο κεηὰ ηὴλ ηνῦ Υξηζηνῦ 

παξνπζίαλ γελφκελνο, θαὶ ηὴλ αἰρκαισζίαλ ηὴλ π' αηνῦ πξνξξεζεῖζαλ εἰπὼλ, θαὶ πεξὶ ηαχηεο 

δηειέρζε ηο αἰρκαισζίαο ηο γελνκέλεο, ηὴλ ηνῦ πξνθήηνπ ἑξκελεχσλ ὅξαζηλ, ηὴλ ἐπὶ ηνῦ 

θξηνῦ θαὶ ηνῦ ηξάγνπ θαὶ ηλ ηεζζάξσλ θεξάησλ, θαὶ ηνῦ ζηέξνπ ηνῦ κεη' ἐθεῖλα ἀλειζφληνο. 

Καὶ ἵλα κή ηηο πνπηεχῃ ηὰ παξ' κλ εἰξεκέλα, θέξε θαὶ αηὰο παξαζψκεζα ηὰο ῥήζεηο 

ἐθείλνπ. παηλέζαο γὰξ θαὶ ζαπκάζαο ηὸλ Γαληὴι κεζ' πεξβνιο ἁπάζεο, θαὶ ηλ ἄιισλ αηὸλ 

πξνζεὶο πξνθεηλ ἁπάλησλ, ἤιζε θαὶ ἐπὶ ηαχηελ ηὴλ ὅξαζηλ, θαί θεζηλ νὕησ· Καηέιηπε δὲ 

γξαθὰο, ὅζελ κῖλ ηὸ ηο πξνθεηείαο ἀθξηβὲο αηνῦ θαὶ ἀπαξάιιαθηνλ ἐπνίεζε δινλ. Φεζὶ 

γὰξ, ἐλ νχζνηο ηῆ κεηξνπφιεη ηο Πεξζίδνο ἐμειζεῖλ κὲλ εἰο ηὸ πεδίνλ κεηὰ ἑηαίξσλ αηνῦ 

ηηλλ· ζεηζκνῦ δὲ θαὶ θιφλνπ ηο γο ἐμαίθλεο γελνκέλνπ, θαηαιεηθζλαη κφλνλ, θπγφλησλ ηλ 

θίισλ. Καὶ πεζεῖλ κὲλ ἐπὶ ζηφκα, θαὶ ζηεξηρζλαη ἐπὶ ηὰο δχν ρεῖξαο· ηηλὸο δὲ ἁπηνκέλνπ αηνῦ 

θαὶ κεηαμὺ θειεχνληνο ἀλαζηλαη, θαὶ ηὰ κέιινληα ζπκβήζεζζαη ηνῖο πνιίηαηο ἰδεῖλ κεηὰ 

πνιιὰο γελεὰο, ἀλαζηάληη αηῶ δεηρζλαη θξηὸλ κέγαλ, πνιιὰ κὲλ ἐθπεθπθφηα θέξαηα, ηὸ δὲ 

ηειεπηαῖνλ αηλ ςειφηεξνλ ἔρνληα. Ἔπεηηα ἀλαβιέςαη κὲλ πξὸο ηὴλ δχζηλ, ζεάζαζζαη δὲ 

ηξάγνλ δη' ἀέξνο θεξφκελνλ· ζπξξήμαληα δὲ ηῶ θξηῶ, θαὶ ηνῖο θέξαζη πιήμαληα δὶο θαηαβαιεῖλ 

αηὸλ ἐπὶ ηο γο θαὶ παηζαη. Δἶηα ηὸλ ηξάγνλ ἰδεῖλ ςειφηεξνλ, ἐθ ηνῦ κεηψπνπ κέγηζηνλ 

ἀλαθχζαληα θέξαο· νὗ θιαζζέληνο, ἄιια ἀλαβιαζηζαη ηέζζαξα θαζ' ἕθαζηνλ ηλ ἀλέκσλ 

ηεηξακκέλα· ἐμ αηλ δὲ ἀλαζρεῖλ θαὶ ἄιιν κηθξφηεξνλ ἐλέγξαςελ αμζαλ. Ἔιεγε δὲ αηῶ ὁ 

ηαῦηα ἐπηδεηθλὺο Θεὸο, πνιεκήζεηλ αηνῦ ηὸ ἔζλνο, θαὶ ηὴλ πφιηλ ἀλαηξήζεηλ θαηὰ θξάηνο, θαὶ 

ζπιήζεηλ ηὸλ λαὸλ, θαὶ ηὰο ζπζίαο θσιχζεηλ· γελέζζαη δὲ ἐθ' κέξαο ρηιίαο δηαθνζίαο 

ἐλελήθνληα. Σαῦηα κὲλ ἰδεῖλ ἐλ ηῶ πεδίῳ ηῶ ἐλ νχζνηο ὁ Γαληὴι ἀλέγξαςε· θξῖλαη δὲ αηῶ ηὴλ 

ὄςηλ ηνῦ θαληάζκαηνο ἐδήινπ ηὸλ Θεφλ· ὃο ηὸλ κὲλ θξηὸλ βαζηιείαο ηὰο Πεξζλ θαὶ Μήδσλ 

ζεκαίλεηλ ἔθαζθε, ηὰ δὲ θέξαηα ηνὺο βαζηιεχεηλ κέιινληαο· ηὸ δὲ ἔζραηνλ θέξαο ζεκαίλεηλ ηὸλ 

ἔζραηνλ βαζηιέα ηὸλ κέιινληα 48.897 ηνχησλ δηνίζεηλ ἁπάλησλ πινχηῳ ηε θαὶ δφμῃ. Σὸλ δὲ 

ηξάγνλ δεινῦλ, ὡο ἐμ ιιήλσλ ηηο ὁ βαζηιεχσλ ἔζηαη, ὃο ηῶ Πέξζῃ ζπκβαιὼλ δὶο, θξαηήζεη ηῆ 

κάρῃ θαὶ ἀθαηξήζεηαη ηὴλ γεκνλίαλ ἅπαζαλ. Γεινῦζζαη δὲ δηὰ ηνῦ πξψηνπ κεγάινπ θέξαηνο 

ηνῦ ἐλ ηῶ κεηψπῳ ηνῦ ηξάγνπ ηὸλ πξηνλ βαζηιέα, θαὶ ηὴλ ηλ ηεζζάξσλ ἀλαβιάζηεζηλ 

ἐθπεζφληνο ἐθείλνπ, θαὶ ηὴλ πξὸο ηὰ ηέζζαξα θιίκαηα ἀπνζηξνθὴλ ἑθάζηνπ, ηνὺο δηαδφρνπο 

κεηὰ ηὸλ ζάλαηνλ ηνῦ πξψηνπ βαζηιέσο ἐκθαίλεζζαη, θαὶ δηακεξηζκὸλ εἰο αηνὺο ηο βαζηιείαο· 

νὔηε δὲ παῖδαο ὄληαο αηνῦ νὔηε ζπγγελεῖο πνιινῖο ἔηεζηλ ἄξμεηλ ηο νἰθνπκέλεο. Ἔζεζζαη δὲ 

ἐθ ηνχησλ ἕλα ηηλὰ βαζηιέα, ηὸλ ἐθπνιεκήζνληα θαὶ ηνὺο λφκνπο αηλ, θαὶ ηὴλ θαη' αηνὺο 

ἀθαηξεζφκελνλ πνιηηείαλ, θαὶ ζπιήζνληα ηὸλ λαὸλ, θαὶ ηὰο ζπζίαο ἐπὶ ἔηε ηξία θσιχζνληα 

ἐπηηειεζζλαη. Καὶ δὴ ηαῦηα κλ ζπλέβε ηῶ ἔζλεη παζεῖλ πὸ Ἀληηφρνπ ηνῦ πηθαλνῦο, θαζὼο 

εἶδε Γαληὴι πνιινῖο ἔηεζηλ ἔκπξνζζελ, θαὶ ἀλέγξαςε ηὰ γελεζφκελα. Ἆξα ηί ηνχηνπ 

ζαθέζηεξνλ γέλνηη' ἄλ; Ὥξα δὴ ινηπὸλ, εἰ κὴ δνθνῦκελ δηελνριεῖλ, ἐπ' αηὸ ηὸ δεηνχκελνλ 

ἐιζεῖλ, ηὴλ παξνῦζαλ αἰρκαισζίαλ, θαὶ ηὴλ δνπιείαλ ηαχηελ δὲ ηὴλ ζήκεξνλ, δη' ἡλ ἅπαληα 



ηαῦηα ἐθηλήζακελ. Ἀιιὰ δηαλάζηεηέ κνη λῦλ· νδὲ γὰξ πὲξ ηλ ηπρφλησλ κῖλ ὁ ἀγψλ. Καὶ γὰξ 

ἄηνπνλ, ἐλ ιπκπηαθνῖο κὲλ θαζεκέλνπο ἀγζη ἐθ κέζσλ λπθηλ εἰο κεζεκβξίαλ κέζελ 

θαξηεξεῖλ, ἀλακέλνληαο ἰδεῖλ εἰο ηίλα ὁ ζηέθαλνο πεξηζηήζεηαη, θαὶ γπκλῆ ηῆ θεθαιῆ ζεξκὴλ 

δέρεζζαη ηὴλ ἀθηῖλα, θαὶ κὴ πξφηεξνλ ἀθίζηαζζαη, ἕσο ἂλ θξίζηλ ηὰ ἀγσλίζκαηα ιάβῃ· λῦλ δὲ 

κῖλ νρ πὲξ ζηεθάλνπ ηνηνχηνπ, ἀιι' πὲξ ηνῦ ηο ἀθζαξζίαο ζηεθάλνπ ηλ ἀγψλσλ ὄλησλ, 

ἐθιχεζζαη θαὶ ηαιαηπσξεῖλ. Ὅηη κὲλ νὖλ αἱ ηξεῖο πξναλεγνξεχζεζαλ αἰρκαισζίαη,  κὲλ 

ηεηξαθφζηα ἔηε ἔρνπζα,  δὲ ἑβδνκήθνληα,  δὲ ηξία θαὶ ἣκηζπ, ηνῦην ἱθαλο ἐληεῦζελ κῖλ 

ἀπνδέδεηθηαη. Φέξε δὴ ινηπὸλ θαὶ πεξὶ ηαχηεο εἴπσκελ. Ὅηη γὰξ θαὶ πεξὶ ηαχηεο 

πξναλεθψλεζελ ὁ πξνθήηεο, αηὸλ ηνῦηνλ πάιηλ παξέμνκαη κάξηπξα ηὸλ Ἰψζεππνλ, ηὸλ ηὰ 

ἐθείλσλ θξνλνῦληα. πεηδὴ γὰξ εἶπελ ἐθεῖλα, ἄθνπζνλ ηί θεζη κεηὰ ηαῦηα· Σὸλ αηὸλ δὲ ηξφπνλ 

Γαληὴι θαὶ πεξὶ ηο Ῥσκαίσλ γεκνλίαο ἀλέγξαςε, θαὶ ὅηη π' αηλ αἱξεζήζεηαη ηὰ 

Ἱεξνζφιπκα, θαὶ ὁ λαὸο ἐξεκσζήζεηαη. ὺ δέ κνη ζθφπεη, ὡο εἰ θαὶ Ἰνπδαῖνο ἤλ ὁ ἀλὴξ ὁ ηαῦηα 

γξάςαο, ἀιι' νὖλ νθ λέζρεην ηὴλ κεηέξαλ δειζαη θηινλεηθίαλ. Δἰπὼλ γὰξ ὅηη αἱξεζήζεηαη 

ηὰ Ἱεξνζφιπκα, νθ ἐηφικεζε πξνζζεῖλαη θαὶ εἰπεῖλ, ὅηη ἀλαζηήζεηαη πάιηλ, νδὲ ρξφλνλ 

γξάςαη δησξηζκέλνλ· ἀιι' ἐπεηδὴ ζπλεῖδε ηὸλ πξνθήηελ νρ ὁξίζαληα ρξφλνλ, θαίηνη ἀλσηέξσ 

εἰπὼλ ἐπὶ ηο Ἀληηφρνπ λίθεο θαὶ ηο ἐξεκψζεσο θαὶ κέξαο θαὶ ἔηε, ὅζα ἔκειιελ  αἰρκαισζία 

θξαηεῖλ, ἐπὶ ηο Ῥσκαίσλ κὲλ νδὲλ ηνηνῦηνλ εἶπελ· ἀιι' ὅηη κὲλ ἐξεκσζήζεηαη ηὰ Ἱεξνζφιπκα 

θαὶ ὁ λαὸο, ἔγξαςελ, ὅηη δὲ ζηήζεηαί πνπ ηὰ ηο ἐξεκψζεσο, νθ ἔηη πξνζέζεθελ, ἐπεὶ κεδὲ ηὸλ 

πξνθήηελ εἶδε ηνῦην πξνζζέληα. Σαῦηα δὲ πάληα, θεζὶ, ηνῦ Θενῦ δείμαληνο αηῶ, ζπγγξάςαο 

θαηέιηπελ, ὥζηε ηνὺο ἀλαγηλψζθνληαο θαὶ ηὰ ζπκβαίλνληα ζθνπνῦληαο ζαπκάδεηλ ἐπὶ ηῆ παξὰ 

ηνῦ Θενῦ ηηκῆ ηὸλ Γαληήι. Πνῦ ηνίλπλ εἶπελ ὁ Γαληὴι ὅηη ὁ λαὸο 48.898 ἐξεκσζήζεηαη, κεῖο 

ινηπὸλ ζθνπήζσκελ. πεηδὴ γὰξ ηὴλ πξνζεπρὴλ ἐθείλελ ηὴλ ἐλ ζάθθῳ θαὶ ζπνδῶ ἐπνηήζαην, 

ἤιζε Γαβξηὴι πξὸο αηὸλ θαί θεζηλ· βδνκήθνληα ἑβδνκάδεο ζπλεηκήζεζαλ ἐπὶ ηὸλ ιαφλ ζνπ, 

θαὶ ἐπὶ ηὴλ πφιηλ ηὴλ ἁγίαλ. Ἰδνὺ θαὶ ἐληαῦζα ρξφλνο εἴξεηαη, θεζί· ρξφλνο, ν ηο 

αἰρκαισζίαο, ἀιιὰ κεζ' ὅζνλ ἔκειιελ  αἰρκαισζία ἀπαληήζεζζαη ρξφλνλ πάιηλ. Ἕηεξνλ δέ 

ἐζηη ρξφλνλ εἰπεῖλ ὅζνλ ἔκειιε θξαηεῖλ  αἰρκαισζία, θαὶ ρξφλνλ κεζ' ὃλ ἀπαληᾶλ ἔκειιε θαὶ 

παξαγίλεζζαη. βδνκήθνληα ἑβδνκάδεο, θεζὶ, ζπλεηκήζεζαλ ἐπὶ ηὸλ ιαφλ ζνπ· νθ ἔηη ἐπὶ ηὸλ 

ιαὸλ ηὸλ ἐκὸλ, θαίηνη ὁ πξνθήηεο ἔιεγελ, πίθαλνλ ηὸ πξφζσπφλ ζνπ ἐπὶ ηὸλ ιαφλ ζνπ· ἀιι' ὁ 

Θεὸο ἀιινηξηνῦηαη αηὸλ ινηπὸλ δηὰ ηὸ κέιινλ ἔζεζζαη ηφικεκα. Δἶηά θεζη θαὶ ηὴλ αἰηίαλ, 

Ἕσο ηνῦ παιαησζλαη παξάπησκα, θαὶ ηνῦ ζπληειεζζλαη ἁκαξηίαλ. Σί ἐζηηλ, Ἕσο ηνῦ 

ζπληειεζζλαη ἁκαξηίαλ; Πνιιὰ, θεζὶλ, ἁκαξηάλνπζηλ· ἀιι'  θνξσλὶο ηλ θαθλ ηφηε ἔζηαη, 

ὅηαλ ηὸλ Γεζπφηελ αηλ ἀλέισζη. Σνῦηφ θεζη θαὶ ὁ Υξηζηφο· Πιεξψζαηε ηὸ κέηξνλ ηλ 

παηέξσλ κλ. Γνχινπο, θεζὶλ, ἀπεθηείλαηε, πξφζζεηε θαὶ αἷκα δεζπνηηθφλ. Ὅξα ζχκθσλα ηὰ 

λνήκαηα.  Υξηζηὸο εἶπε, Πιεξψζαηε· ὁ πξνθήηεο θεζὶ, Σειεζζλαη ἁκαξηίαλ, θαὶ Σνῦ 

ζθξαγίζαη ἁκαξηίαο. Σί ἐζηη ζθξαγίζαη; Ὥζηε κεδὲλ πνιειεῖθζαη ινηπφλ. Καὶ ηνῦ ἀγαγεῖλ 

δηθαηνζχλελ αἰψληνλ. Πνία δὲ δηθαηνζχλε αἰψληνο, ἀιι' ἠ  παξὰ ηνῦ Υξηζηνῦ δνζεῖζα; Καὶ ηνῦ 

ζθξαγίζαη ὅξαζηλ θαὶ πξνθήηελ, θαὶ ηνῦ ρξῖζαη ἅγηνλ ἁγίσλ, ηνπηέζηη, ζηζαη ινηπὸλ ηὰο 

πξνθεηείαο· ηνῦην γάξ ἐζηη ζθξαγίζαη, ηὸ ζηζαη ηὸ ρξῖζκα, ζηζαη ηὰο ὁξάζεηο. Γηὰ ηνῦην ὁ 

Υξηζηὸο ἔιεγελ·  λφκνο θαὶ νἱ πξνθηαη ἕσο Ἰσάλλνπ. ξᾶο πο παληει ἐληαῦζα ἀπεηιεῖ 

ἐξήκσζηλ, θαὶ ηλ ἁκαξηηλ ἀληαπφδνζηλ θαὶ ηλ ἀδηθηλ; Ο γὰξ ζπγρσξεῖλ, ἀιι' ἐπεμηέλαη 

ηνῖο ἁκαξηήκαζηλ αηλ πείιεζελ ὁ Θεφο. 

ηʹ. Καὶ πφηε δὴ ηνῦην γέγνλε; πφηε ἀλῃξέζεζαλ πξνθεηεῖαη παληειο; πφηε ηὸ ρξῖζκα θαηειχζε, 

ὡο κεθέηη πάιηλ ἐπαλειζεῖλ; Κἂλ κεῖο ζηγήζσκελ, νἱ ιίζνη θεθξάμνληαη, νὕησ ιακπξὰ ηλ 

πξαγκάησλ ἐζηὶλ  θσλή· νδὲ γὰξ ἂλ ἔρνηκελ ἄιινλ θαηξὸλ εἰπεῖλ, ἐλ ᾧ ηαῦηα πέζηεζαλ, ἠ 

ηνῦηνλ ηὸλ καθξὸλ θαὶ πνιὺλ θαὶ πιείνλα πάιηλ ἐζφκελνλ. Δἶηα πάιηλ ἀθξηβέζηεξνλ ιέγσλ 

θεζὶ, Καὶ γλψζῃ θαὶ ζπλήζεηο ἀπὸ ἐμφδνπ ιφγνπ ηνῦ ἀπνθξηζλαη, θαὶ ηνῦ νἰθνδνκζαη 

Ἱεξνπζαιὴκ, ἕσο Υξηζηνῦ γνπκέλνπ, ἑβδνκάδεο ἑπηὰ, θαὶ ἑβδνκάδεο ἑμήθνληα δχν. ληαῦζά 

κνη κεηὰ ἀθξηβείαο πξνζέρεηε· ηὸ γὰξ πλ δήηεκα ἐληαῦζά ἐζηηλ. βδνκάδεο ἑπηὰ, θαὶ 

ἑβδνκάδεο ἑμήθνληα δχν ηεηξαθφζηα ὀγδνεθνληαηξία ἔηε· ἑβδνκάδαο γὰξ ἐληαῦζα νρ κεξλ 

θεζηλ, νδὲ κελλ, ἀιι' ἑβδνκάδαο ἐληαπηλ. Ἀπὸ γὰξ Κχξνπ ἐπὶ Ἀληίνρνλ ηὸλ πηθαλ θαὶ 

ηὴλ αἰρκαισζίαλ ἐθείλελ, ηξηαθφζηα ἐλελήθνληα ηέζζαξά ἐζηηλ ἔηε. Γειλ ηνίλπλ, ὅηη νθ 



ἐθείλελ ιέγεη ηὴλ ἐξήκσζηλ ηνῦ λανῦ, ἀιιὰ ηὴλ κεη' ἐθείλελ, ηὴλ ἐπὶ Πνκπεΐνπ, θαὶ 

Οεζπαζηαλνῦ, θαὶ Σίηνπ, πεξαηηέξσ πξνάγσλ ηὸλ ρξφλνλ, εἶηα δηδάζθσλ κο πφζελ ἀξηζκεῖλ 

ρξὴ, δείθλπζηλ ὅηη νθ ἀπὸ ηο κέξαο ηο ἐπαλφδνπ· ἀιιὰ πφζελ; Ἀπὸ ἐμφδνπ ιφγνπ, ηνῦ 

ἀπνθξηζλαη, θαὶ 48.899 ηνῦ νἰθνδνκζαη Ἱεξνπζαιήκ. Οθ ἐπὶ Κχξνπ δὲ ᾠθνδνκήζε, ἀιι' ἐπὶ 

ηνῦ Ἀξηαμέξμνπ ηνῦ Μαθξφρεηξνο. Μεηὰ γὰξ ηὴλ θάζνδνλ ἐπαλιζε Κακβχζεο, εἶηα νἱ κάγνη, 

θαὶ κεη' ἐθείλνπο Γαξεῖνο ὁ ζηάζπνπ, εἶηα ὁ Ξέξμεο ὁ Γαξείνπ, θαὶ κεηὰ ηνῦηνλ Ἀξηαβάλεο· 

εἶηα κεηὰ Ἀξηαβάλελ Ἀξηαμέξμεο ὁ Μαθξφρεηξ, ὃο ἐβαζίιεπζε ηο Πεξζίδνο· θαὶ ηνχηνπ 

βαζηιεχνληνο, εἰθνζηνῦ ἔηνπο ηο βαζηιείαο αηνῦ, Νεεκίαο ἀλειζὼλ ηὴλ πφιηλ ἀλέζηεζελ. Καὶ 

ηαῦηα ὁ Ἔζδξαο κῖλ ἀθξηβο δηεγήζαην. Ἂλ ηνίλπλ ἐληεῦζελ ηεηξαθφζηα θαὶ ὀγδνήθνληα ηξία 

ἔηε ἀξηζκήζσκελ, πάλησο ἣμνκελ ἐπὶ ηὴλ θαηαζθαθὴλ ηαχηελ. Γηὰ ηνῦηφ θεζηλ, 

Οἰθνδνκεζήζεηαη πιαηεῖα θαὶ πεξίηεηρνο. πεηδὰλ νὖλ, θεζὶλ, ἀλαζηῆ, θαὶ ηὸ νἰθεῖνλ ἀπνιάβῃ 

ζρκα, ἀπ' ἐθείλνπ ηὰο ἑβδνκάδαο ηὰο ἑβδνκήθνληα ἀξίζκεη, θαὶ ὄςεη ηὴλ αἰρκαισζίαλ ηαχηελ 

νθέηη ηέινο ἔρνπζαλ. Καὶ ηνῦην δὲ αηὸ δειλ ζαθέζηεξνλ, ὅηη νρ ἕμεη ηηλὰ ιχζηλ ηὰ 

θαηέρνληα αηνὺο θαθὰ, νὕησ θεζί· Μεηὰ ηὰο ἑβδνκάδαο ηὰο ἑβδνκήθνληα ἐμνινζξεπζήζεηαη 

ρξῖζκα, θαὶ θξῖκα νθ ἔζηαη ἐλ αηῆ, θαὶ ηὴλ πφιηλ δὲ θαὶ ηὸ ἅγηνλ ζπλδηαθζαξεῖ ζὺλ ηῶ 

γνπκέλῳ ηῶ ἐξρνκέλῳ, θαὶ ζπγθνπήζνληαη ὡο ἐλ θαηαθιπζκῶ· νδὲ ιείςαλνλ ἔζηαη ινηπὸλ, 

νδὲ ῥίδα πάιηλ ἀλαβιαζηάλνπζα, θαὶ ἕσο ηέινπο πνιέκνπ ζπληεηκεκέλνπ ἀθαληζκνῖο. Καὶ 

πάιηλ ιέγσλ ηὴλ αἰρκαισζίαλ ηαχηελ θεζίλ· Ἀξζήζεηαη ζπκίακα θαὶ ζπνλδή· θαὶ ἐπὶ ηνχηνηο 

ἐπὶ ηὸ ἱεξὸλ βδέιπγκα ηο ἐξεκψζεσο, θαὶ ἕσο ζπληειείαο θαηξνῦ ζπληέιεηα δνζήζεηαη ἐπὶ ηὴλ 

ἐξήκσζηλ. Ὅηαλ δὲ ἀθνχζῃο, ὦ Ἰνπδαῖε, ζπληέιεηαλ, ηί ινηπὸλ ἕηεξνλ πξνζδνθᾶο; Καὶ ἐπὶ 

ηνχηνηο. Σί δέ ἐζηηλ, πὶ ηνχηνηο; Σνπηέζηη, πξὸο ηνχηνηο ηνῖο εἰξεκέλνηο, ηῆ ηο ζπζίαο 

ἀλαηξέζεη θαὶ ηο ζπνλδο, ἕηεξνλ ἔζηαη ηη κεῖδνλ θαθφλ. Πνῖνλ δὴ ηνῦην; πὶ ηὸ ἱεξὸλ 

βδέιπγκα ηο ἐξεκψζεσο· ἱεξὸλ ηὸλ λαὸλ θαιλ, βδέιπγκα δὲ ἐξεκψζεσο ηὸλ ἀλδξηάληα, ὃλ 

ἔζηεζελ ὁ ηὴλ πφιηλ θαζειὼλ ἔλδνλ ἐλ ηῶ λαῶ. Καὶ ἕσο ζπληειείαο, θεζὶλ, ἐξήκσζηο. Γηὰ ηνῦηφ 

θεζηλ ὁ Υξηζηὸο, κεηὰ Ἀληίνρνλ ηὸλ πηθαλ παξαγελφκελνο ηὸ θαηὰ ζάξθα, θαὶ πξναλαθσλλ 

ηὴλ κέιινπζαλ ἔζεζζαη αἰρκαισζίαλ, θαὶ δεηθλὺο ὅηη πεξὶ αηο ὁ Γαληὴι πξνεθήηεπζε, θεζίλ· 

Ὅηαλ ἴδεηε ηὸ βδέιπγκα ηο ἐξεκψζεσο, ὃ εἶπε Γαληὴι ὁ πξνθήηεο, ἑζηὼο ἐλ ηφπῳ ἁγίῳ· ὁ 

ἀλαγηλψζθσλ λνείησ. πεηδὴ γὰξ ἅπαλ εἴδσινλ, θαὶ πλ ηχπσκα ἀλζξψπνπ παξὰ ηνῖο Ἰνπδαίνηο 

βδέιπγκα ἐθαιεῖην, αἰληγκαησδο ἐκθαίλσλ ηὸλ ἀλδξηάληα ἐθεῖλνλ, ὁκνῦ θαὶ πφηε θαὶ πὸ ηίλνο 

 αἰρκαισζία ἔζηαη, πξναλεθψλεζελ. Ὅηη δὲ πεξὶ Ῥσκαίσλ ηαῦηα εἴξεηαη, θαὶ ὁ Ἰψζεππνο, 

θαζάπεξ ἔκπξνζζελ ἀπεδείμακελ εἴξεθελ. Σίο νὖλ κῖλ ινηπὸλ πνιέιεηπηαη ιφγνο, ὅηαλ ηὰο κὲλ 

ἄιιαο θαίλσληαη αἰρκαισζίαο νἱ πξνθηαη κεηὰ δησξηζκέλσλ ρξφλσλ εἰπφληεο, ηαχηῃ δὲ κεδέλα 

ρξφλνλ ὁξίζαληεο, ἀιιὰ θαὶ ηὸ ἐλαληίνλ πξνζεηπφληεο, ὅηη ἕσο ζπληειείαο ἔζηαη  ἐξήκσζηο; 

Καὶ ὅηη ν ςεῦδνο ηὰ εἰξεκέλα, θέξε θαὶ ηὴλ ἀπὸ ηλ πξαγκάησλ αηλ παξάζρσκελ 

καξηπξίαλ. Δἰ κὲλ γὰξ κὴ ἐπερείξεζαλ νἰθνδνκζαη ηὸλ λαὸλ, εἶρνλ ἂλ ιέγεηλ, ὅηη Δἴ γε 

βνπιήζεκελ ἐπηρεηξζαη θαὶ ηο νἰθνδνκο ἅςαζζαη, πάλησο ἂλ ἰζρχζακελ θαὶ λχζακελ· λπλὶ 

δὲ αηνὺο δείθλπκη νρ 48.900 ἅπαμ, νδὲ δὶο, ἀιιὰ θαὶ ηξὶο ἐπηρεηξήζαληαο θαὶ ῥαγέληαο, 

θαζάπεξ ἐλ ηνῖο ιπκπηαθνῖο ἀγζηλ, ὥζηε ἀλακθηζβήηεηνλ εἶλαη ηο θθιεζίαο ηὸλ 

ζηέθαλνλ. 

ηαʹ. Πνῖνη ηνίλπλ ἐπερείξεζαλ; Οἱ ἀεὶ ηῶ Πλεχκαηη ηῶ ἁγίῳ ἀληηπίπηνληεο, νἱ λεσηεξνπνηνὶ θαὶ 

ζηαζηαζηαί· κεηὰ γὰξ ηὴλ Οεζπαζηαλνῦ θαὶ Σίηνπ γελνκέλελ ἐξήκσζηλ ἐπὶ Ἀδξηαλνῦ 

ζπζηάληεο νὗηνη νἱ Ἰνπδαῖνη ἐζπνχδαδνλ ἐπὶ ηὴλ πξνηέξαλ πνιηηείαλ ἐπαλειζεῖλ, νθ εἰδφηεο ὅηη 

ςήθῳ Θενῦ πνιεκνῦζη, θειεπνχζῃ δηὰ παληὸο ἐξεκνῦζζαη ηὴλ πφιηλ· ηὸλ δὲ Θεῶ πνιεκνῦληα 

πεξηγελέζζαη ἀκήραλνλ. πξξήμαληεο ηνίλπλ ηῶ βαζηιεῖ, πάιηλ εἰο ἀλάγθελ αηὸλ θαηέζηεζαλ 

παληεινῦο ἐξεκψζεσο. Καζειὼλ γὰξ αηνὺο ἐθεῖλνο, θαὶ ρεηξσζάκελνο, θαὶ ηὰ ιείςαλα 

ἀθαλίζαο πάληα, ἵλα κεδὲ ἀλαηζρπληεῖλ ἔρσζη ινηπὸλ, ηὸλ ἀλδξηάληα ἔζηεζε ηὸλ ἑαπηνῦ· εἶηα 

ζπληδὼλ, ὅηη ζπκβαίλεη ρξφλῳ πνηὲ ηνῦηνλ θαηαπεζεῖλ, ὥζηε αηνῖο ἐλζεῖλαη θαπηξα ἀλίαηνλ 

ηο ἣηηεο θαὶ ηο ἀλαηζρπληίαο ἐθείλεο ἔιεγρνλ, ηὸ ὄλνκα ηὸ ἑαπηνῦ ηνῖο ηο πφιεσο ἐπέζεθε 

ιεηςάλνηο. πεηδὴ γὰξ Αἴιηνο Ἀδξηαλὸο ἐρξεκάηηδελ, νὕησ θαὶ ηὴλ πφιηλ θαιεῖζζαη 

ἐλνκνζέηεζελ, ἐθεῖζέλ ηε Αἰιία κέρξη ηνῦ λῦλ ὀλνκάδεηαη ἀπὸ ηο ἐπσλπκίαο ηνῦ θξαηήζαληνο 

θαὶ θαζειφληνο αηήλ. ξᾶο ηὴλ πξψηελ ἐπηρείξεζηλ ηλ ἀλαηζρχλησλ Ἰνπδαίσλ; Βιέπε θαὶ ηὴλ 



κεη' ἐθείλελ. Πάιηλ ἐπὶ Κσλζηαληίλνπ ηνῖο αηνῖο ἐπερείξεζαλ.  δὲ βαζηιεὺο ἰδὼλ ηὴλ 

ἐπηρείξεζηλ αηλ, ηὰ ὦηα αηλ ἀπνηεκὼλ θαὶ ηὸ ηο παξαθνο ζχκβνινλ ἐλζεὶο αηλ ηῶ 

ζψκαηη, παληαρνῦ πεξηγε θαζάπεξ ηηλὰο δξαπέηαο θαὶ καζηηγίαο, δηὰ ηο ηνῦ ζψκαηνο 

πεξψζεσο ἅπαζη θαηαδήινπο πνηλ, θαὶ ηνὺο παληαρνῦ ζσθξνλίδσλ, κεθέηη ηνῖο αηνῖο 

ἐπηρεηξεῖλ πξάγκαζηλ. Ἀιιὰ ηαῦηα κὲλ ἀξραῖα θαὶ παιαηά· κιινλ δὲ ηνῦην κὲλ ηνῖο ἔηη 

πξεζβπηέξνηο θαὶ γέξνπζηλ κλ ἐζηη γλψξηκνλ. Ὃ δὲ κέιισ λῦλ ἐξεῖλ, θαὶ ηνῖο ζθφδξα λένηο 

διφλ ἐζηη θαὶ θαηαθαλέο. Οδὲ γὰξ ἐπὶ Ἀδξηαλνῦ θαὶ Κσλζηαληίλνπ γέγνλελ, ἀιι' ἐπὶ 

βαζηιέσο πξὸ εἴθνζη ἐηλ γεγελεκέλνπ ἐπὶ ηο γελεο ηο κεηέξαο. Ἰνπιηαλνῦ γὰξ, ηνῦ πάληαο 

ἀζεβείᾳ ηνὺο βαζηιέαο ληθήζαληνο, θαινῦληνο αηνὺο ἐπὶ ηὰο ηλ εἰδψισλ ζπζίαο, θαὶ 

ἐπηζπσκέλνπ πξὸο ηὴλ νἰθείαλ ἀζέβεηαλ· εἶηα ηὸλ παιαηὸλ ηο ζεξαπείαο πξνβαιινκέλνπ 

ηξφπνλ, θαὶ ιέγνληνο, ὅηη Καὶ ἐπὶ ηλ πξνγφλσλ ηλ κεηέξσλ νὕησο ὁ Θεὸο ἐζεξαπεχεην, θαὶ 

ἄθνληεο ὡκνιφγνπλ ηφηε ηαῦηα, ἅπεξ κεῖο ἀπεδείμακελ λῦλ, ὅηη ηο πφιεσο ἔμσ ζχεηλ νθ ἔλη, 

ἀιιὰ παξαλνκνῦζη πλ ὁηηνῦλ ἐπηηεινῦληεο ἐπὶ γο ἀιινηξίαο. Ὥζηε εἰ βνχιεη, ἔθαζαλ, κο 

ζχνληαο ἰδεῖλ, ἀπφδνο κῖλ ηὴλ πφιηλ, ἀλάζηεζνλ ηὸλ λαὸλ, δεῖμνλ κῖλ ηὰ ἅγηα ηλ ἁγίσλ, 

ἀλάζηεζνλ ηὸλ βσκὸλ, θαὶ ζχζνκελ θαὶ λῦλ θαζάπεξ θαὶ πξφηεξνλ. Καὶ νθ ᾐζρχλνλην νἱ 

κηαξνὶ θαὶ ἀλαίζρπληνη παξὰ ἀλδξὸο ἀζεβνῦο θαὶ Ἕιιελνο ηαῦηα αἰηνῦληεο, θαὶ ηὰο κηαξὰο 

ἐθείλνπ ρεῖξαο θαινῦληεο ἐπὶ ηὴλ ηλ ἁγίσλ νἰθνδνκήλ· θαὶ νθ ᾐζζάλνλην ἀδπλάηνηο 

ἐπηρεηξνῦληεο πξάγκαζηλ, νδὲ ζπλεῖδνλ, ὅηη εἰ κὲλ ἄλζξσπνο ἤλ ὁ θαηαιχζαο ἐθεῖλα, ἐλλ θαὶ 

παξὰ 48.901 ἀλζξψπνπ πάιηλ ιαβεῖλ αηά· Θενῦ δὲ ὄληνο ηνῦ θαζειφληνο αηλ ηὴλ πφιηλ, 

ἀκήραλνλ ηὰ ηῆ ζείᾳ δφμαληα ςήθῳ δχλακηλ ἀλζξσπίλελ παξαηξέςαη πνηέ. Ἃ γὰξ ὁ Θεὸο ὁ 

ἅγηνο βεβνχιεπηαη, θεζὶ, ηίο δηαζθεδάζεη; θαὶ ηὴλ ρεῖξα αηνῦ ηὴλ ςειὴλ ηίο ἀπνζηξέςεη; 

Ὥζπεξ γὰξ ἃ ἂλ ἀλαζηήζῃ θαὶ βνπιεζῆ κέλεηλ, θαζειεῖλ ἀδχλαηνλ ἀλζξψπνηο· νὕησο ἅπεξ ἂλ 

θαζέιῃ θαὶ βνχιεηαη κέλεηλ θαζεξεκέλα, ἀλαζηζαη πάιηλ νθ ἔλη. Ἔζησ δὲ, Ἰνπδαῖνη, ὅηη 

βαζηιεὺο ηὸλ λαὸλ ἐδίδνπ, θαὶ ηὸλ βσκὸλ ἀλίζηα, θαζάπεξ κεῖο πνπηεχεηε κάηελ· κὴ θαὶ ηὸ 

πῦξ ἄλσζελ κῖλ ἀθεῖλαη ἐθ ηλ νξαλλ δπλαηὸο ἤλ; ηνχηνπ δὲ νθ ὄληνο, ἐλαγὴο θαὶ 

ἀθάζαξηνο ἤλ  ζπζία κλ. Γηὰ ηνῦην γνῦλ νἱ παῖδεο Ἀαξὼλ ἀπψινλην, ἐπεηδὴ πῦξ ἀιιφηξηνλ 

εἰζήλεγθαλ. Ἀιι' ὅκσο πξὸο ἅπαληα ηπθιψηηνληεο παξεθάινπλ αηὸλ, θαὶ ἱθέηεπνλ ζπλάξαζζαη 

θαὶ ζπλεθάςαζζαη ηο νἰθνδνκο ηνῦ λανῦ.  δὲ θαὶ ρξήκαηα ἀλήισζε, θαὶ ἐπηζηάηαο ηνῦ 

ἔξγνπ ἔπεκςε ηνὺο ἀπὸ ηο κεγάιεο ἀξρο, θαὶ ηερλίηαο πάληνζελ ἐθίλεζε, θαὶ πάληα ἐπνίεη θαὶ 

ἐπξαγκαηεχεην, ξέκα θαὶ θαηὰ κηθξὸλ ἄρξηο αηνὺο εἰο ηὸ ζχεηλ ἐκβάιῃ, πξνζδνθλ ἐθεῖζελ 

ἐπὶ ηὴλ ηλ εἰδψισλ ζεξαπείαλ ἣμεηλ ῥᾳδίσο, ὁκνῦ ηε ἐιπίδσλ ὁ κεκελὼο θαὶ ἀλφεηνο ηνῦ 

Υξηζηνῦ πεξηγξάθεηλ ηὴλ ἀπφθαζηλ, ηὴλ νθ ἐζαλ ἀλαζηλαη ηὸλ λαὸλ ἐθεῖλνλ. Ἀιι' ὁ 

δξαζζφκελνο ηνὺο ζνθνὺο ἐλ ηῆ παλνπξγίᾳ αηλ, εζέσο δηὰ ηλ ἔξγσλ ἐδήινπ, ὅηε αἱ ηνῦ 

Θενῦ ςθνη πάλησλ εἰζὶ δπλαηψηεξαη, θαὶ ἰζρπξὰ ηὰ ἔξγα ηλ ιφγσλ ηνῦ Θενῦ. Ὡο γὰξ ἣςαλην 

ηο παξαλφκνπ ηαχηεο ζπνπδο, θαὶ γπκλνῦλ ἢξμαλην ηὰ ζεκέιηα, θαὶ πνιὺλ ἐθέλσζαλ ρνῦλ, 

θαὶ ηο νἰθνδνκο ἅπηεζζαη ινηπὸλ ἢκειινλ· πῦξ ἐθπεδζαλ ἐθ ηλ ζεκειίσλ εζέσο 

θαηέθιεμέ ηε πνιινὺο ἀλζξψπνπο, ν κὴλ ἀιιὰ θαὶ ηνὺο ιίζνπο ηνῦ ηφπνπ ἐθείλνπ, θαὶ ηο 

ἀθαίξνπ θηινλεηθίαο ἔζηεζελ ν κφλνλ ηνὺο ηὸ ἔξγνλ ἐπηρεηξήζαληαο, ἀιιὰ θαὶ Ἰνπδαῖνη πνιινὶ 

ηνῦην ζεαζάκελνη ἐμέζηεζαλ θαὶ ᾐζρχλζεζαλ. Σαῦηα ἀθνχζαο ὁ βαζηιεὺο Ἰνπιηαλὸο, θαίηνη 

ηνζαχηελ καλίαλ ἔρσλ πεξὶ ηὴλ ζπνπδὴλ ἐθείλελ, δείζαο κὴ πεξαηηέξσ πξνειζὼλ ἐπὶ ηὴλ ἑαπηνῦ 

θεθαιὴλ θαιέζῃ ηὸ πῦξ, ἀπέζηε ηηεζεὶο κεηὰ ηνῦ ἔζλνπο παληφο. Καὶ λῦλ ἐὰλ ἔιζῃο εἰο 

Ἱεξνζφιπκα, γπκλὰ ὄςεη ηὰ ζεκέιηα· θἂλ ηὴλ αἰηίαλ δεηήζῃο, νδεκίαλ ἀιι' ἠ ηαχηελ ἀθνχζεηο. 

Καὶ ηνχηνπ κάξηπξεο κεῖο πάληεο· ἐθ' κλ γὰξ, ν πξὸ πνιινῦ ηαῦηα γέγνλε ρξφλνπ. Καὶ 

ζθφπεη λίθεο πεξηθάλεηαλ. Ο γὰξ ἐλ ρξφλνηο βαζηιέσλ εζεβλ ηνῦην ζπλέβε, ἵλα κή ηηλεο 

ιέγσζηλ, ὅηη Υξηζηηαλνὶ ηαῦηα ἐπειζφληεο δηεθψιπζαλ, ἀιι' λίθα ηὰ κέηεξα ιαχλεην, λίθα 

πεξὶ ηνῦ δῆλ πάληεο ἐθηλδπλεχνκελ, θαὶ παξξεζία ἀλζξσπίλε πζα παξῃξεῖην, θαὶ ηὰ ιιεληθὰ 

ἢλζεη, θαὶ ηλ πηζηλ νἱ κὲλ ἐλ ηνῖο νἴθνηο ἐθξχπηνλην, νἱ δὲ πξὸο ηὰο ἐξεκίαο κεηῳθίδνλην, θαὶ 

ηὰο ἀγνξὰο ἔθεπγνλ· ηφηε δὴ ηαῦηα ἐγίλεην, ἵλα κεδεκία ἀλαηζρπληίαο αηνῖο θαηαιηκπάλεηαη 

πξφθαζηο. 

ηβʹ. Ἔηη νὖλ ἀκθηζβεηεῖο, ὦ Ἰνπδαῖε, θαὶ ηὴλ ἀπὸ ηνῦ ηο Υξηζηνῦ πξνξξήζεσο, θαὶ ηὴλ ἀπὸ ηο 

ηλ πξνθεηλ θαὶ ηο ηλ πξαγκάησλ ἀπνδείμεσο καξηπξίαλ ὁξλ ζνπ θαηαςεθηδνκέλελ; Ἀιι' 



νδὲλ ζαπκαζηφλ· ηνηνῦηνλ γὰξ κλ ηὸ ἔζλνο ἄλσζελ 48.902 ἀλαίζρπληνλ θαὶ θηιφλεηθνλ, θαὶ 

ηνῖο θαλεξνῖο ἀεὶ κάρεζζαη κεκειεηεθὸο πξάγκαζη. Βνχιεη θαὶ ἑηέξνπο ἐθνπιίζσ ζνη πξνθήηαο 

θαλεξο αηὸ ηνῦην ιέγνληαο, ὅηη ηὰ κὲλ κέηεξα ιήςεηαη ηέινο, ηὰ δὲ κέηεξα ἀλζήζεη, θαὶ 

παληαρνῦ ηο νἰθνπκέλεο ἐθηαζήζεηαη ηὸ θήξπγκα ηνῦ Υξηζηνῦ, θαὶ ζπζίαο ἑηέξαο 

εἰζελερζήζεηαη ηξφπνο, ἐθείλσλ ηλ παξ' κῖλ θαηαιπζεηζλ; Ἄθνπζνλ γνῦλ ηνῦ Μαιαρίνπ, ηνῦ 

κεηὰ ηνὺο ἄιινπο πξνθήηαο ἐιζφληνο· νδὲ γὰξ ἧζαΐνπ παξάγσ καξηπξίαλ ηέσο, νδὲ 

Ἱεξεκίνπ, νδὲ ηλ ἄιισλ πξνθεηλ ηλ πξὸ ηο αἰρκαισζίαο, ἵλα κὴ ιέγῃο, ὅηη ηὰ δεηλὰ ηαῦηα 

ἃ πξνέιεγνλ, ἐπὶ ηο αἰρκαισζίαο ἐμέβε· ἀιιὰ παξάγσ πξνθήηελ ηὸλ κεηὰ ηὴλ ἐπάλνδνλ ηὴλ ἐθ 

Βαβπιλνο, θαὶ ηὴλ ηο πφιεσο ἀπνθαηάζηαζηλ, ζαθο πεξὶ ηλ κεηέξσλ πξαγκάησλ 

πξνθεηεχζαληα. πεηδὴ γὰξ ἐπαλιζνλ, θαὶ ηὴλ πφιηλ ἀπέιαβνλ, θαὶ ηὸλ λαὸλ ἀλῳθνδφκεζαλ, 

θαὶ ηὰο ζπζίαο ἐπεηέινπλ, ηὴλ κέιινπζαλ ἐξήκσζηλ ηαχηελ ηὴλ λῦλ πξνιέγσλ, θαὶ ηὴλ ηλ 

ζπζηλ ἀλαίξεζηλ, νὕησ πψο θεζηλ ὁ Μαιαρίαο ἐθ πξνζψπνπ ηνῦ Θενῦ· Δἰ ιήςνκαη ἐμ κλ 

πξφζσπα κλ, ιέγεη Κχξηνο παληνθξάησξ· ὅηη ἀπὸ ἀλαηνιλ ιίνπ κέρξη δπζκλ ηὸ ὄλνκά 

κνπ δεδφμαζηαη ἐλ ηνῖο ἔζλεζη, θαὶ ἐλ παληὶ ηφπῳ ζπκίακα πξνζάγεηαη ηῶ ὀλφκαηί κνπ, θαὶ 

ζπζία θαζαξά· κεῖο δὲ βεβεινῦηε αηφ. Πφηε ηαῦηα ἐμέβε, ὦ Ἰνπδαῖε; πφηε ἐλ παληὶ ηφπῳ 

ζπκίακα πξνζελέρζε ηῶ Θεῶ; πφηε ζπζία θαζαξά; Οθ ἂλ ἔρνηο ἕηεξνλ εἰπεῖλ θαηξὸλ, ἀιι' ἠ 

ηνῦηνλ ηὸλ κεηὰ ηὴλ ηνῦ Υξηζηνῦ παξνπζίαλ· ὡο εἰ κὴ ηνῦηνλ πξνιέγεη ηὸλ θαηξὸλ, κεδὲ ηὴλ 

ζπζίαλ ηὴλ κεηέξαλ, ἀιιὰ ηὴλ Ἰνπδατθὴλ, θαὶ παξάλνκνο ἔζηαη  πξνθεηεία. Δἰ γὰξ ηνῦ 

Μσυζέσο θειεχνληνο εἰο κεδέλα ἕηεξνλ ηφπνλ ἀλάγεηλ ζπζίαλ, ἀιι' ἠ εἰο ηὸλ ηφπνλ ὃλ ἂλ 

ἐθιέμεηαη Κχξηνο ὁ Θεὸο, θαὶ εἰο ἓλ ρσξίνλ ζπγθιείνληνο ηὰο ζπζίαο ἐθείλαο, ὁ πξνθήηεο ιέγεη, 

ὅηη ἐλ παληὶ ηφπῳ ζπκίακα κέιινη πξνζάγεζζαη, θαὶ ζπζία θαζαξὰ, ἐλαληηνῦηαη θαὶ κάρεηαη ηῶ 

Μσυζῆ. Ἀιι' νθ ἔζηη κάρε θαὶ θηινλεηθία· πεξὶ γὰξ ἑηέξαο ἐθεῖλνο εἶπε, θαὶ πεξὶ ἑηέξαο νὗηνο 

πξνεθήηεπζελ ὕζηεξνλ. Πφζελ ηνῦην δινλ; Ἀπφ ηε ηλ εἰξεκέλσλ, ἀπφ ηε ἑηέξσλ πιεηφλσλ 

ζεκείσλ. Καὶ πξηνλ κὲλ ἀπὸ ηνῦ ηφπνπ· ν γὰξ ἐλ κηᾶ πφιεη, θαζάπεξ ἐπὶ ηλ Ἰνπδαίσλ, ἀιι' 

Ἀπὸ ἀλαηνιλ ιίνπ κέρξη δπζκλ ηὴλ ζεξαπείαλ ἐπηηειεῖζζαη ηαχηελ πξνεῖπελ. Δἶηα ἀπὸ ηνῦ 

ηξφπνπ ηο ζπζίαο· ηῶ γὰξ θαζαξὰλ αηὴλ πξνεηπεῖλ, ἔδεημε πνίαλ ἔιεγε. Καὶ ἀπὸ ηλ 

πξνζψπσλ δὲ ηλ πξνζαγφλησλ αηήλ· ν γὰξ εἶπελ, λ ηῶ Ἰζξαὴι, ἀιι', λ ηνῖο ἔζλεζη. Καὶ 

ἵλα κὴ λνκίζῃο, ὅηη ἐλ κηᾶ θαὶ δπζὶ θαὶ ηξηζὶ πφιεζη ηὰ ηο ιαηξείαο πεξηζηήζεηαη ηαχηεο, νρ 

ἁπιο εἶπελ, λ παληὶ ηφπῳ, ἀιι', Ἀπὸ ἀλαηνιλ ιίνπ κέρξη δπζκλ· δεηθλὺο ὅηη, ὅζελ ὁ 

ἣιηνο ἐθνξᾶ γλ, ηνζαχηελ θαὶ ηὸ θήξπγκα θαηαιήςεηαη. Καζαξὰλ δὲ ιέγεη ζπζίαλ, ὡο ηο 

πξνηέξαο ἀθαζάξηνπ νὔζεο, ν δηὰ ηὴλ νἰθείαλ θχζηλ, ἀιιὰ δηὰ ηὴλ πξναίξεζηλ ηλ 

πξνζαγφλησλ. Γηὰ ηνῦην ἔιεγε· Θπκίακα βδέιπγκά κνί ἐζηηλ. Ἄιισο δὲ, θαὶ αηὴλ ηὴλ ζπζίαλ 

εἴ ηηο παξαβάινη, πνιὺ ηὸ κέζνλ εξήζεη θαὶ ἄπεηξνλ θαὶ ηνζνῦηνλ, ὡο ηαχηελ θπξίσο κφλελ 

θαηὰ ηὸλ ηο ζπγθξίζεσο ιφγνλ ιέγεζζαη θαζαξάλ. Καὶ ὅπεξ ἐπὶ ηνῦ λφκνπ θαὶ ηο ράξηηνο 

ἔιεγελ ὁ Παῦινο, ὅηη ν δεδφμαζηαη ηὸ δεδνμαζκέλνλ, ἕλεθελ ηο πεξβαιινχζεο δφμεο, ηνῦην 

θαὶ ἐληαῦζα ζαξξνῦληεο 48.903 ἂλ εἴπνηκελ, ὅηη ζπγθξηλνκέλε πξὸο ἐθείλελ αὕηε  ζπζία, 

θπξίσο ἂλ ιερζείε θαὶ κφλε θαζαξά. Ο γὰξ δηὰ θαπλνῦ θαὶ θλίζζεο, νδὲ δη' αἱκάησλ θαὶ 

ιχηξσλ, ἀιιὰ δηὰ ηο ηνῦ Πλεχκαηνο πξνζάγεηαη ράξηηνο. Ἄθνπζνλ δὴ θαὶ ἑηέξνπ πξνθήηνπ ηὸ 

αηὸ ηνῦην πξναλαθσλνῦληνο θαὶ ιέγνληνο, ὅηη νθ ἐλ ἑλὶ ηφπῳ ζηήζεηαη ηὰ ηο ηνῦ Θενῦ 

ζεξαπείαο, ἀιιὰ πάληεο αηὸλ εἴζνληαη ινηπὸλ ἄλζξσπνη.  νὖλ νθνλίαο νὕησ πψο θεζηλ· 

πηθαλήζεηαη Κχξηνο ἐπὶ πάληα ηὰ ἔζλε, θαὶ ἐμνινζξεχζεη πάληαο ηνὺο ζενὺο ηλ ἐζλλ, θαὶ 

πξνζθπλήζνπζηλ αηῶ ἕθαζηνο ἀπὸ ηνῦ ηφπνπ αηνῦ. Καίηνη γε νθ ἐθεῖην ηνῦην, ἀιι' εἰο ἕλα 

ηφπνλ ιαηξεχεηλ ἐθέιεπζελ ὁ Μσυζο. Ὅηαλ νὖλ ἀθνχζῃο ηλ πξνθεηλ πξνιεγφλησλ θαὶ 

πξναλαθσλνχλησλ, ὅηη νθ ἔηη εἰο κίαλ πφιηλ, νδὲ εἰο ἕλα ηφπνλ ἀλαγθαζζήζνληαη ζπλάγεζζαη 

πάληνζελ νἱ ἄλζξσπνη, ἀιι' νἴθνη θαζήκελνο ἕθαζηνο ζεξαπεχζεη ηὸ ζεῖνλ, ηίλα ἂλ ἔρνηο εἰπεῖλ 

ἕηεξνλ θαηξὸλ, ἀιι' ἠ ηὸλ παξφληα ηνῦηνλ; Ἄθνπε γνῦλ πο θαὶ ηὰ Δαγγέιηα θαὶ ὁ Ἀπφζηνινο 

ηῶ πξνθήηῃ ηνχηῳ ζπλᾴδνπζηλ.  γνῦλ πξνθήηεο εἶπελ, πηθαλήζεηαη Κχξηνο· ὁ Ἀπφζηνιφο 

θεζηλ, πεθάλε  ράξηο ηνῦ Θενῦ  ζσηήξηνο πζηλ ἀλζξψπνηο παηδεχνπζα κο. Οὗηνο εἶπελ, 

πὶ ηὰ ἔζλε· ἐθεῖλφο θεζηλ, πὶ πζηλ ἀλζξψπνηο. Οὗηνο εἶπελ, μνινζξεχζεη ηνὺο ζενὺο 

αηλ· ἐθεῖλνο εἶπελ, Παηδεχνπζα κο, ἵλα ἀξλεζάκελνη ηὴλ ἀζέβεηαλ θαὶ ηὰο θνζκηθὰο 

ἐπηζπκίαο, ζσθξφλσο θαὶ δηθαίσο δήζσκελ. Πάιηλ ὁ Υξηζηὸο ηῆ ακαξείηηδί θεζη, Πίζηεπζφλ 

κνη, γχλαη, ὅηη ἔξρεηαη ὥξα, ὅηε νὔηε ἐλ ηῶ ὄξεη ηνχηῳ, νὔηε ἐλ Ἱεξνζνιχκνηο πξνζθπλήζεηε ηῶ 



Παηξί. Πλεῦκα ὁ Θεὸο, θαὶ ηνὺο πξνζθπ48.904 λνῦληαο αηὸλ ἐλ πλεχκαηη θαὶ ἀιεζείᾳ δεῖ 

πξνζθπλεῖλ. Σαῦηα δὲ ἔιεγε, ηήλ ηε ἀλάγθελ κλ ιχσλ ινηπὸλ ηὴλ ἐθ ηο ηνῦ ηφπνπ 

παξαηεξήζεσο, θαὶ ηὸ ηο ιαηξείαο ςειφηεξνλ θαὶ πλεπκαηηθψηεξνλ εἰζάγσλ. λλ κὲλ νὖλ 

κεηὰ ηνχησλ δεῖμαη πάιηλ, ὅηη νὔηε ζπζία, νὔηε ἱεξσζχλε, νὔηε βαζηιεὺο παξὰ Ἰνπδαίνηο ἔζηαη 

ινηπφλ. Μάιηζηα κὲλ γὰξ δηὰ ηο θαηὰ ηὴλ πφιηλ θαηαζθαθο ἅπαληα ηαῦηα ζπλαπνδέδεηθηαη· 

πιὴλ ἀιι' ἐλλ θαὶ πξνθήηαο παξαγαγεῖλ ῥεηο αηὸ ηνῦην ιέγνληαο. Ἀιι' ὁξ θεθκεθφηαο 

κο ηῶ κήθεη ηλ εἰξεκέλσλ, θαὶ δέδνηθα κὴ κάηελ θαὶ εἰθ δφμσ δηελνριεῖλ. Γηφπεξ αηὸ εἰο 

ἕηεξνλ κῖλ πνζρφκελνο θαηξὸλ ἐξεῖλ, ἐθεῖλν ηέσο δένκαη κλ, ηνὺο ἀδειθνὺο δηαζζαη ηνὺο 

κεηέξνπο, ἀπαιιάμαη ηο πιάλεο, ἐπαλαγαγεῖλ ἐπὶ ηὴλ ἀιήζεηαλ. Οδὲλ γὰξ ὄθεινο 

ἀθξνάζεσο, ὅηαλ  δηὰ ηλ ἔξγσλ ἐπίδεημηο κὴ ζπκβαίλῃ ηνῖο ιεγνκέλνηο. Καὶ γὰξ ηὰ εἰξεκέλα 

ν δη' κο εἴξεηαη, ἀιιὰ δη' ἐθείλνπο ηνὺο ἀζζελνῦληαο, ἵλα παξ' κλ ἐθεῖλνη καλζάλνληεο 

ηαῦηα, θαὶ ηο πνλεξο ἀπαιιαγέληεο ζπλεζείαο, εἰιηθξηλ θαὶ γλήζηνλ ηὸλ Υξηζηηαληζκὸλ 

ἐπηδείμσληαη, θαὶ ηὰο πνλεξὰο θεχμσληαη ηλ Ἰνπδαίσλ δηαγσγὰο θαὶ ζπλαγσγὰο, ηάο ηε ἐλ ηῆ 

πφιεη, ηάο ηε ἐλ ηῶ πξναζηείῳ, ηὰ ζπήιαηα ηλ ιῃζηλ, ηὰ ηλ δαηκφλσλ θαηαγψγηα. Μὴ ηνίλπλ 

πξνδηε ηὴλ ζσηεξίαλ ἐθείλσλ, ἀιιὰ πεξηεξγαζάκελνη θαὶ πνιππξαγκνλήζαληεο, ηνὺο 

λνζνῦληαο ἐπαλαγάγεηε ηῶ Υξηζηῶ, ἵλα θαὶ θαηὰ ηὸλ παξφληα βίνλ, θαὶ θαηὰ ηὴλ κέιινπζαλ 

δσὴλ, ηὴλ πνιιῶ ηλ θαηνξζσκάησλ κείδνλα ἀληίδνζηλ ἀπνιάβσκελ, ράξηηη θαὶ θηιαλζξσπίᾳ 

ηνῦ Κπξίνπ κλ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ, δη' νὗ θαὶ κεζ' νὗ ηῶ Παηξὶ  δφμα, ἅκα ηῶ ἁγίῳ θαὶ δσνπνηῶ 

Πλεχκαηη, λῦλ θαὶ ἀεὶ, θαὶ εἰο ηνὺο αἰλαο ηλ αἰψλσλ. Ἀκήλ. 

 

48.903 Σῆ πξνηεξαίᾳ καθξὰλ ὁκηιίαλ εἰπὼλ θαηὰ Ἰνπδαίσλ θαὶ βξάγρῳ θαηαζρεζεὶο ἀπὸ ηνῦ 

κήθνπο ηλ εἰξεκέλσλ, λῦλ ηαχηελ εἶπελ. 

Λόγος ἕκηος. 

αʹ. Σὰ ζεξία ἕσο κὲλ ἂλ ηὰο ὕιαο λέκεηαη, θαὶ ηο πξὸο ἀλζξψπνπο κάρεο ἀκειέηεηα ὄληα 

ηπγράλῃ, κεξψηεξά πψο ἐζηη θαὶ πξαφηεξα· ἐπεηδὰλ δὲ αηὰ ιαβφληεο νἱ θπλεγέηαη εἰο ηὰο 

πφιεηο ἀγάγσζη, θαὶ θαηαθιείζαληεο πξὸο ηὸλ ηλ ζεξηνκάρσλ δηεγείξσζη πφιεκνλ, εἶηα 

ἐπηπεδήζαληα ζαξθὸο ἀπνγεχζεηαη θαὶ αἷκα ἀλζξψπηλνλ πίῃ, νθ ἂλ ῥᾳδίσο ηαχηεο ἀπνζηαίε 

ινηπὸλ ηο ζνίλεο, ἀιιὰ κεηὰ πνιιο ἐπὶ ηαχηελ ηξέρεη ηὴλ ηξάπεδαλ ηο ἐπηζπκίαο. Σνῦην δὴ 

θαὶ κεῖο πεπφλζακελ. πεηδὴ γὰξ ηο πξὸο Ἰνπδαίνπο ςάκεζα κάρεο, θαὶ ἐπηπεδήζαληεο 

αηλ ηαῖο ἀλαηζρχληνηο ἀληηξξήζεζη, ηνὺο ινγηζκνὺο αηλ θαζείινκελ, θαὶ πλ ὕςσκα 

ἐπαηξφκελνλ θαηὰ ηο γλψζεσο ηνῦ Θενῦ, θαὶ ηὰ λνήκαηα ἐμῃρκαισηίζακελ εἰο ηὴλ παθνὴλ 

ηνῦ Υξηζηνῦ, ἐπηζπκίαλ πιείνλά πσο ἐζρήθακελ ηλ πξὸο ἐθείλνπο πνιέκσλ. Ἀιιὰ ηί πάζσ; 

ξηέ κνη ηὴλ θσλὴλ ἀζζελεζηέξαλ γελνκέλελ, θαὶ πξὸο ηνζνῦηνλ πάιηλ κθνο ἀξθεῖλ ν 

δπλακέλελ· θαὶ ηαπηφ κνη δνθ πάζρεηλ λῦλ, νἷνλ ἂλ εἴ ηηο ζηξαηηψηεο θαηαθφςαο ηηλὰο ηλ 

ἀληηπάισλ, θαὶ κεηὰ πνιινῦ ηνῦ ζπκνῦ ηῆ θάιαγγη ηλ ἐρζξλ 48.904 ἐπηπεζὼλ, θαὶ πνιιὰ 

ζψκαηα θαηελεγθὼλ, εἶηα δηαθιάζαο ηὸ μίθνο, κεηὰ ἀζπκίαο πξὸο ηνὺο ἑαπηνῦ πάιηλ 

ἐπαλαζηξέθνη. Μιινλ δὲ ηὸ κέηεξνλ ραιεπψηεξνλ πάζνο. ηξαηηψηῃ κὲλ γὰξ δηαθιάζαληη ηὸ 

μίθνο ἔμεζηη παξ' ἑηέξνπ ηηλὸο ηλ ἑζηψησλ ἁξπάζαη θαὶ ηῶ ζπκῶ ρξήζαζζαη, θαὶ ηὴλ 

πξνζπκίαλ ἐπηδείμαζζαη ηὴλ πνιιήλ· θσλο δὲ θακνχζεο, παξ' ἑηέξνπ θσλὴλ ιαβεῖλ νθ ἔλη. Σί 

νὖλ; πνζηξέςνκελ θαὶ κεῖο; Ἀιι' νθ ἐπηηξέπεη ηο κεηέξαο ἀγάπεο  ηπξαλλίο. Αἰδνῦκαη θαὶ 

ηνῦ παηξὸο ηὴλ παξνπζίαλ, αἰδνῦκαη δὲ θαὶ ηὴλ κεηέξαλ πξνζπκίαλ. Γηὸ δὴ θαὶ ηνῖο πὲξ 

δχλακηλ ἐπηρεηξζαη πεηξάζνκαη, ηαῖο εραῖο ηνχηνπ θαὶ ηῆ κεηέξᾳ ηὸ πλ ἐπηξξίςαο ἀγάπῃ. 

Μεδεὶο δὲ κλ ἀθαηξίαλ θαηαγηλσζθέησ ηνῦ ιφγνπ, εἰ, ηλ καξηχξσλ κο θαιεζάλησλ 

ηήκεξνλ, κεῖο ηὴλ δηήγεζηλ ηλ ἐθείλσλ ἄζισλ ἀθέληεο, πξὸο Ἰνπδαίνπο ἀπνδπφκεζα· θαὶ γὰξ 

ἐθείλνηο πνζεηλφηεξνο νὗηνο ὁ ιφγνο· ἀπὸ γὰξ ηλ κεηέξσλ ἐγθσκίσλ νδὲλ ἂλ αηνὶ 

ιακπξφηεξνη γέλνηλην. Σί γὰξ ἂλ δένηλην ηο κεηέξαο γιψηηεο, ὧλ θαὶ ηὰ παιαίζκαηα πὲξ ηὴλ 

ζλεηὴλ θχζηλ ἐζηὶ, θαὶ ηὰ ἔπαζια πὲξ δχλακηλ θαὶ δηάλνηαλ; Καηεγέιαζαλ ηο παξνχζεο δσο, 

θαηεπάηεζαλ βαζαληζηήξηα θαὶ θνιάζεηο, πεξεῖδνλ ζαλάηνπ, πξὸο ηὸλ νξαλὸλ ἐπηεξψζεζαλ, 

ἀπειιάγεζαλ ηο δάιεο ηλ βησηηθλ πξαγκάησλ, εἰο 48.905 ηὸλ εὔδηνλ θαηέπιεπζαλ ιηκέλα, 



ν ρξπζὸλ θαὶ ἄξγπξνλ θαὶ ἱκάηηα πνιπηει, ἀιιὰ ζεζαπξνὺο ἀζχινπο ἐπηθεξφκελνη, 

πνκνλὴλ, ἀλδξείαλ θαὶ ἀγάπελ. Δἰο ηὸλ Παχινπ ηεινῦζη ρνξὸλ λῦλ, πξὸ ηλ ζηεθάλσλ αηλ 

πηεξνχκελνη ηῆ πξνζδνθίᾳ ηλ ζηεθάλσλ, θαὶ ηὸ ηνῦ κέιινληνο ἄδεινλ ινηπὸλ δηαθπγφληεο. Σί 

νὖλ ἂλ δένηλην ηλ κεηέξσλ νὗηνη ιφγσλ; Γηὰ ηνῦην αὕηε πνζεηλνηέξα αηνῖο  πφζεζηο. Ἀπὸ 

κὲλ γὰξ ηλ κεηέξσλ ἐγθσκίσλ, ὅπεξ ἔθζελ εἰπὼλ, νδὲλ αηνῖο εἰο ηὴλ νἰθείαλ δφμαλ ἔζηαη 

πιένλ· ἀπὸ δὲ ηλ θαηὰ Ἰνπδαίσλ ἀγψλσλ πνιιὴ γέλνηη' ἂλ αηνῖο δνλὴ, θαὶ ζθφδξα ἂλ 

ηνχησλ κάιηζηα ἐπαθνχζαηελ ηλ ιφγσλ ηλ πὲξ ηο δφμεο ηνῦ Θενῦ ιεγνκέλσλ. Ἰνπδαίνπο 

γὰξ κάιηζηα κηζνῦζηλ νἱ κάξηπξεο, ἐπεηδὴ ηὸλ π' ἐθείλσλ ζηαπξσζέληα ζθφδξα ἐθίιεζαλ. 

Οὗηνη κὲλ γὰξ ἔιεγνλ, Σὸ αἷκα αηνῦ ἐθ' κο θαὶ ἐπὶ ηὰ ηέθλα κλ· ἐθεῖλνη δὲ θαὶ ηὸ αἷκα ηὸ 

ἑαπηλ ἐμέρεαλ δηὰ ηὸλ π' ἐθείλσλ ἀλαηξεζέληα. Ὥζηε δέσο ἂλ ηνχησλ ἐπαθνχζαηελ ηλ 

ιφγσλ. 

βʹ. Ὅηη κὲλ νὖλ, εἰ ηέινο ἔκειιε ιήςεζζαη  παξνῦζα δνπιεία, θαὶ ηνῦην ἂλ πξνεῖπνλ νἱ 

πξνθηαη, θαὶ νθ ἂλ ἐζίγεζαλ, ἱθαλο ἀπεδείμακελ, ηὰο αἰρκαισζίαο ἁπάζαο κεηὰ 

πξνξξήζεσο δείμαληεο ἐπελερζείζαο αηνῖο, ηὴλ ἐλ Αἰγχπηῳ, ηὴλ ἐλ Βαβπιλη, ηὴλ ἐπὶ Ἀληηφρνπ 

ηνῦ πηθαλνῦο· ἑθάζηῃ γὰξ ηνχησλ θαὶ ρξφλνλ θαὶ ηφπνλ πξναλαθεξπρζέληα ἀπεδείμακελ δηὰ 

ηλ ζείσλ Γξαθλ· ηῆ παξνχζῃ δὲ νδεὶο ὥξηζε ρξφλνλ πξνθήηεο, ἀιι' ὅηη κὲλ ἣμεη, θαὶ 

ἐξεκψζεη πάληα, θαὶ κεηαζηήζεη ηὴλ πνιηηείαλ, θαὶ κεηὰ πφζνλ ρξφλνλ ηο ἐθ ηο Βαβπιλνο 

ἐπαλφδνπ ζπκβήζεηαη, πξνεῖπελ ὁ Γαληήι. Ὅηη δὲ ἕμεη ηέινο, θαὶ ζηήζεηαί πνπ ηὰ θαθὰ ηαῦηα, 

νὔηε ἐθεῖλνο ἐδήισζελ, νὔηε ἄιινο ηηο πξνθήηεο, ἀιιὰ θαὶ ηνλαληίνλ πξνεῖπελ, ὅηη ἕσο 

ζπληειείαο θαζέμεη αηνὺο  δνπιεία αὕηε. Καὶ καξηπξεῖ ηνῖο εἰξεκέλνηο ὁ ρξφλνο ὁ ηνζνῦηνο 

ἐμ ἐθείλνπ γελφκελνο, θαὶ νδὲ ἴρλνο, νδὲ πξννίκηνλ νδέπσ κέρξη θαὶ ζήκεξνλ ἐκθήλαο 

ρξεζηο κεηαβνιο, θαὶ ηαῦηα πνιιάθηο ἐπηρεηξεζάλησλ αηλ ἀλαζηζαη ηὸλ λαφλ. Καὶ γὰξ 

θαὶ ἅπαμ, θαὶ δὶο, θαὶ ηξὶο, ἐπὶ Ἀδξηαλνῦ θαὶ Κσλζηαληίλνπ θαὶ Ἰνπιηαλνῦ ἐπηρεηξήζαληεο 

δηεθσιχζεζαλ· ηφηε κὲλ πὸ ζηξαηησηλ, ὕζηεξνλ δὲ ππξὸο ηλ ζεκειίσλ ἐθπεδήζαληνο, θαὶ 

θαηαζρφληνο αηνὺο ηο ἀθαίξνπ θηινλεηθίαο. Λνηπὸλ δὲ δέσο ἂλ αηνὺο ἐξνίκελ ἐγὼ, Σίλνο 

ἕλεθελ, εἰπέ κνη, ἐλ Αἰγχπηῳ κὲλ ηνζνῦηνλ δηαηξίςαληεο ρξφλνλ, ἀπειάβεηε ηὴλ νἰθείαλ παηξίδα, 

θαὶ εἰο Βαβπιλα πάιηλ ἀπαρζέληεο, ἐπαλήιζεηε εἰο ηὰ Ἱεξνζφιπκα; Πάιηλ ἐπὶ Ἀληηφρνπ 

ηνζαῦηα παζφληεο θαθὰ, πξὸο ηὸ πξφηεξνλ ἐπαλήιζεηε ζρκα· θαὶ πάιηλ ζπζίαο, θαὶ βσκὸλ, θαὶ 

ηὰ ἅγηα ηλ ἁγίσλ, θαὶ πάληα κεηὰ ηο πξνηέξαο ἀπειάβεηε ἀμίαο. Νπλὶ δὲ νδὲλ ηνηνῦηνλ 

γεγέλεηαη· ἀιι' ἑθαηὸλ θαὶ δὶο ηνζνχησλ ἐηλ θαὶ ηξὶο θαὶ ηεηξάθηο, θαὶ πνιιῶ πιεηφλσλ 

παξειζφλησλ· πεληαθνζηνζηὸλ γὰξ ινηπὸλ ἐμ ἐθείλνπ ἐζηὶλ ἔηνο κέρξηο κλ· θαὶ νδὲ αἴληγκα 

ηνηαχηεο κεηαβνιο ὁξκέλ πνπ θαηλφκελνλ, ἀιι' ἀπνπεπησθφηα αηνῖο ηὰ πξάγκαηα ηέιενλ, 

θαὶ νδὲ ὄλαξ ηνηαχηελ ἐλδεηθλχ48.906 κελά ηηλα πξνζδνθίαλ νἵαλ ηὸ πξφηεξνλ. Δἰ γὰξ ηὰο 

ἁκαξηίαο ηὰο ἑαπηλ πξνβάιινηλην, θαὶ εἴπνηελ, ὅηη πεηδὴ κάξηνκελ ηῶ Θεῶ, θαὶ 

πξνζεθξνχζακελ αηῶ, δηὰ ηνῦην ηὴλ νἰθείαλ νθ ἀπνιακβάλνκελ ρψξαλ, θαὶ νἱ ζπλερο 

θαηεγνξνχλησλ ηλ πξνθεηλ ἀλαηζρπληνῦληεο, θαὶ ηξαγῳδνχλησλ ηὰο κηαηθνλίαο αηλ 

ἀξλνχκελνη, νὗηνη λῦλ ἐμνκνινγήζνληαη θαὶ θαηαγλψζνληαη ηλ νἰθείσλ ἁκαξηεκάησλ· δέσο 

ἂλ αηλ ἕθαζηνλ ἐξήζνκαη πάιηλ· Γηὰ ηὰο ἁκαξηίαο ζνπ, ὦ Ἰνπδαῖε, ἔμσ ηο Ἱεξνπζαιὴκ 

δηαηξίβεηο ἐπὶ ρξφλνλ ηνζνῦηνλ; Καὶ ηί ηὸ θνηλὸλ θαὶ ηὸ παξάδνμνλ; Μὴ γὰξ λῦλ ἐλ ἁκαξηίαηο 

κφλνλ δηε, παξὰ δὲ ηὴλ ἀξρὴλ ἐλ δηθαηνζχλῃ θαὶ θαηνξζψκαζηλ; νθ ἄλσζελ θαὶ ἐμ ἀξρο 

κπξίαηο ζπλαλεζηξάθεηε παξαλνκίαηο; ν κπξία θαηεγφξεζελ κλ Ἰεδεθηὴι ὁ πξνθήηεο, ὅηε 

ηὰο δχν πφξλαο εἰζήγαγε, ηὴλ ι, θαὶ ηὴλ ιηβ, ιέγσλ, ὅηη Πνξλεῖνλ ᾠθνδνκήζαηε ἐλ 

Αἰγχπηῳ, θαὶ ἐπεκαίλεζζε ηνῖο βαξβάξνηο, θαὶ ηνὺο ἀιινηξίνπο ἐζεξαπεχεηε ζενχο; Σί δέ; νρὶ 

ηο ζαιάζζεο ζρηδνκέλεο, θαὶ ηλ πεηξλ ῥεγλπκέλσλ, θαὶ ηνζνχησλ ζαπκάησλ γηλνκέλσλ ἐπὶ 

ηο ἐξήκνπ, κφζρνλ πξνζεθπλήζαηε; ν ηὸλ Μσυζέα λῦλ κὲλ ιίζνηο βάιινληεο, λῦλ δὲ 

ἐιαχλνληεο, θαὶ ἑηέξνηο κπξίνηο ηξφπνηο ἀλειεῖλ ἐπερεηξήζαηε πνιιάθηο; ν δηεηειεῖηε 

βιαζθεκνῦληεο εἰο ηὸλ Θεφλ; ν ηῶ Βεειθεγὼξ ἐηειέζζεηε; ν ηνὺο πἱνὺο κλ ἐζθάμαηε θαὶ 

ηὰο ζπγαηέξαο κλ ηνῖο δαηκνλίνηο; ν πλ εἶδνο ἀζεβείαο θαὶ ἁκαξηίαο ἐπεδείμαζζε; νρ ὁ 

πξνθήηεο θεζὶλ ἐθ πξνζψπνπ ηνῦ Θενῦ πξὸο κο· Σεζζαξάθνληα ἔηε πξνζψρζηζα ηῆ γελεᾶ 

ηαχηῃ, θαὶ εἶπνλ, Ἀεὶ πιαλληαη ηῆ θαξδίᾳ; Πο νὖλ νθ ἀπεζηξάθε κο ηφηε ὁ Θεὸο, ἀιιὰ 

κεηὰ ηὰο παηδνθηνλίαο, κεηὰ ηὰο εἰδσινιαηξείαο, κεηὰ ηὴλ πνιιὴλ ἀγλσκνζχλελ, κεηὰ ηὴλ 



ἄθαηνλ ἀραξηζηίαλ, θαὶ πξνθήηελ ἀθθελ εἶλαη παξ' κῖλ ηὸλ κέγαλ Μσυζέα, θαὶ ζεκεῖα 

εἰξγάδεην ζαπκαζηὰ θαὶ παξάδνμα; Καὶ ἅπεξ ἐπ' νδελὸο ηλ ἀλζξψπσλ ἐγέλεην, ηαῦηα ἐθ' 

κλ ζπλέβαηλε, λεθέιεο κὲλ κῖλ ἀληὶ ὀξφθνπ ηεηακέλεο, ζηχινπ δὲ ἀληὶ ιακπάδνο κῖλ 

πξνεγνπκέλνπ, θαὶ ηλ πνιεκίσλ αηνκάησλ κῖλ παξαρσξνχλησλ, ηλ πφιεσλ αηνβνεὶ 

ζρεδὸλ ἁιηζθνκέλσλ Ορ ὅπισλ κῖλ ἐδέεζελ, ν παξαηάμεσο, ν κάρεο· ἀιι' ἐζαιπίζαηε 

κφλνλ, θαὶ ηὰ ηείρε αηφκαηα θαηειχεην. Ξέλε ηηο ἤλ κῖλ  ηξνθὴ θαὶ παξάδνμνο, θαὶ βνᾶ ὁ 

πξνθήηεο ιέγσλ· Ἄξηνλ νξαλνῦ ἔδσθελ αηνῖο, ἄξηνλ ἀγγέισλ ἔθαγελ ἄλζξσπνο, ἐπηζηηηζκὸλ 

ἀπέζηεηιελ αηνῖο εἰο πιεζκνλήλ. Σίλνο νὖλ ἕλεθελ, εἰπέ κνη, ηφηε κὲλ ἀζεβνῦληεο, 

εἰδσινιαηξνῦληεο, παηδνθηνλνῦληεο, ηνὺο πξνθήηαο ιηζάδνληεο, κπξία ἐξγαδφκελνη δεηλὰ, 

ηνζαχηεο ἀπειαχεηε ελνίαο, ηνζαχηεο παξὰ ηνῦ Θενῦ πξνζηαζίαο· λῦλ δὲ νθ 

εἰδσινιαηξνῦληεο, νδὲ παῖδαο ἀπνθηηλλχληεο, νδὲ πξνθήηαο ιηζάδνληεο, ἐλ αἰρκαισζίᾳ 

δηάγεηε δηελεθεῖ; Μὴ γὰξ ἕηεξνο ἤλ ηφηε Θεὸο, θαὶ ἕηεξνο λῦλ; νρὶ ὁ αηφο ἐζηηλ ὁ θαὶ ἐθεῖλα 

νἰθνλνκλ, θαὶ ηαῦηα λῦλ ἐξγαδφκελνο; Σίλνο νὖλ ἕλεθελ, εἰπέ κνη, ὅηε κὲλ κείδνλα ἤλ ηὰ 

ἁκαξηήκαηα, πνιιὴ ἤλ κῖλ  ηηκὴ παξὰ ηνῦ Θενῦ· ὅηε δὲ ἐιάηηνλα πιεκκειεῖηε λῦλ, παληειο 

κο ἀπεζηξάθε, θαὶ ἀηηκίᾳ παξέδσθε δηελεθεῖ; Δἰ γὰξ λῦλ κο δηὰ ηὰο ἁκαξηίαο 

ἀπνζηξέθεηαη, πνιιῶ κιινλ ηφηε ἐρξλ· εἰ δὲ ηφηε λείρεην ἀζεβνχλησλ κλ, πνιιῶ κιινλ 

λῦλ ἀλαζρέζζαη ἔδεη, ὅηε νδὲλ ηνηνῦηνλ ηνικηε. Σί48.907 λνο νὖλ ἕλεθελ νθ λέζρεην; Κἂλ 

κεῖο αἰζρχλεζζε εἰπεῖλ ηὴλ αἰηίαλ, ἐγὼ θαλεξο ἐξ· κιινλ δὲ νθ ἐγὼ, ἀιι' αηὴ ηλ 

πξαγκάησλ  ἀιήζεηα. πεηδὴ ηὸλ Υξηζηὸλ ἀπεθηείλαηε, ἐπεηδὴ θαηὰ ηνῦ Γεζπφηνπ ηὰο ρεῖξαο 

ἐμεηείλαηε, ἐπεηδὴ ηὸ αἷκα ηὸ ηίκηνλ ἐμερέαηε, δηὰ ηνῦην νθ ἔζηηλ κῖλ δηφξζσζηο, νδὲ 

ζπγγλψκε ινηπὸλ, νδὲ ἀπνινγία. Σφηε κὲλ γὰξ εἰο δνχινπο ἤλ ηὰ ηνικψκελα, εἰο Μσυζέα θαὶ 

ἧζαΐαλ θαὶ Ἱεξεκίαλ· ηφηε εἰ θαὶ ἀζέβεηά ηηο ἐγέλεην, ἀιι' νὔπσ ηὸ θεθάιαηνλ ηλ θαθλ ἤλ 

ηνικεζέλ. Νπλὶ δὲ πάληα ἀπεθξχςαηε ηὰ παιαηὰ, νδελὶ δὲ ηξφπῳ παξαλνκίαο πεξβνιὴλ 

θαηειίπεηε δηὰ ηο εἰο Υξηζηὸλ καλίαο· δηὸ θαὶ κεηδφλσο θνιάδεζζε λῦλ. πεὶ, εἰ κὴ ηνῦηφ ἐζηη 

ηὸ αἴηηνλ ηο παξνχζεο κλ ἀηηκίαο, ηίλνο ἕλεθελ παηδνθηνλνχλησλ κὲλ κλ ὁ Θεὸο λέζρεην 

ηφηε, κεδὲλ δὲ ηνηνῦηνλ ηνικληαο ἀπνζηξέθεηαη λῦλ; Ἦ δινλ ὅηη θαὶ παηδνθηνλίαο θαὶ πάζεο 

παξαλνκίαο πνιιῶ ρεῖξνλ ἐηνικήζαηε θαὶ κεῖδνλ, ηὸλ Υξηζηὸλ ἀλειφληεο. 

γʹ. Ἔηη νὖλ ἀλέμεζζε πιάλνλ αηὸλ θαὶ παξάλνκνλ θαιεῖλ, εἴπαηέ κνη· θαὶ νθ ἀπειζφληεο 

ἑαπηνχο πνπ θαηνξχμεηε πξὸο νὕησ θαλεξὰλ πξαγκάησλ ἀιήζεηαλ ἀληηβιέπνληεο; Δἰ γὰξ πιάλνο 

ἤλ ὁ Ἰεζνῦο, θαζάπεξ θαηὲ, θαὶ παξάλνκνο, θαὶ εδνθηκζαη κο ἐρξλ, ὅηη αηὸλ 

ἀπεθηείλαηε. Δἰ γὰξ ὁ Φηλεὲο ἕλα ηηλὰ ἀλειὼλ, ὁιφθιεξνλ ηὴλ θαηὰ ηνῦ ἔζλνπο ὀξγὴλ ἔπαπζελ· 

Ἔζηε γὰξ Φηλεὲο, θεζὶ, θαὶ ἐμηιάζαην, θαὶ ἐθφπαζελ  ζξαῦζηο· θαὶ ηνζνχηνπο ἀζεβήζαληαο 

ἀλζξψπνπο ἐμήξπαζε ηο ὀξγο ηνῦ Θενῦ κηᾶ ζθαγῆ παξαλφκνπ ηηλὸο ἀλδξφο· πνιιῶ κιινλ 

ἐθ' κλ ηνῦην γελέζζαη ἐρξλ, εἴ γε παξάλνκνο ἤλ ὁ θ' κλ ζηαπξσζείο. Σί δήπνηε νὖλ ὁ κὲλ 

Φηλεὲο ἄλδξα παξάλνκνλ ἀλειὼλ ἐδηθαηνῦην, θαὶ ἱεξσζχλῃ ἐηηκην· κεῖο δὲ, ὡο θαηὲ, πιάλνλ 

θαὶ ἀληίζεφλ ηηλα ζηαπξψζαληεο, ν κφλνλ νθ εδνθηκεῖηε νδὲ ηηκζζε, ἀιιὰ θαὶ ραιεπψηεξα 

ἐπάζεηε, ἠ ὅηε ηνὺο πἱνὺο κλ ἐζθάηηεηε; νθ εὔδεινλ θαὶ ηνῖο ζθφδξα ἀλνήηνηο, ὅηη, ἐπεηδὴ 

εἰο ηὸλ σηξα θαὶ πξνζηάηελ ηο νἰθνπκέλεο παξελνκήζαηε, ηνηαχηελ πνκέλεηε δίθελ; 

Καίηνη γε λῦλ θαὶ αἱκάησλ ἀπέρεζζε κηαξλ, θαὶ ζάββαηα ηεξεῖηε· ηφηε δὲ θαὶ εἰο αηὴλ 

ἐλπβξίδεηε ηὴλ κέξαλ. Καὶ ὁ Θεὸο ἐπεγγέιιεην δηὰ ηνῦ Ἱεξεκίνπ, θείδεζζαη ηο πφιεσο κλ, 

εἰ παχζνηζζε αἴξνληεο βαζηάγκαηα ἐλ ζαββάηῳ· ἀιι' ἰδνὺ λῦλ ηνῦην πνηεῖηε, θαὶ νθ αἴξεηε 

βαζηάγκαηα ἐλ ζαββάηῳ, θαὶ νδὲ νὕησο θαηαιιάηηεηαη κῖλ. Σὸ γὰξ ἁκάξηεκα κλ ἐθεῖλν 

ἁπάλησλ κεῖδνλ ἤλ, ὥζηε πεξηηηὸο κῖλ νὗηνο ὁ ιφγνο ὁ ηλ ἁκαξηηλ. Ο γὰξ δηὰ ηὸλ ινηπὸλ 

κλ βίνλ, ἀιιὰ δη' ἐθεῖλν ηὸ ηφικεκα ἐλ ηνῖο παξνῦζηλ ἐζηὲ δεηλνῖο. Ὥζηε εἴ γε κὴ ηνῦην ἤλ, 

νθ ἂλ ἐπὶ ηνζνῦηνλ ὁ Θεὸο κο ἀπεζηξάθε, εἰ θαὶ κπξία ἤηε καξηεθφηεο· θαὶ δινλ ἔθ ηε 

ηλ εἰξεκέλσλ ἁπάλησλ, θαὶ ηνχηνπ νὗ κέιισ ιέγεηλ λῦλ. Σί δὲ ηνῦηφ ἐζηηλ; ἦθνχζακελ ηνῦ 

Θενῦ πνιιάθηο ιέγνληνο δηὰ ηλ πξνθεηλ πξὸο ηνὺο παηέξαο ηνὺο κεηέξνπο, ὅηη κεῖο κὲλ 

ἄμηνη κπξίσλ ἤηε θαθλ· ἐγὼ δὲ, θεζὶ, πνη δηὰ ηὸ ὄλνκά κνπ, ἵλα κὴ βεβεισζῆ ἐλ ηνῖο ἔζλεζη. 

Καὶ πάιηλ· Ο δη' κο ἐγὼ πνη, νἶθνο ηνῦ Ἰζξαὴι, ἀιι' ἠ δηὰ ηὸ ὄλνκά κνπ. Ὃ δὲ ιέγεη, 

ηνηνῦηφλ ἐζηη· Βαξπηέξαο 48.908 κὲλ ηηκσξίαο ἤηε ἄμηνη θαὶ θνιάζεσο· ἀιι' ἵλα κή ηηο ιέγῃ, ὅηη 

ἀζζελλ ὁ Θεὸο, θαὶ κὴ δπλάκελνο ζζαη, ἀθθε ηνὺο Ἰνπδαίνπο ηαῖο ηλ πνιεκίσλ ρεξζὶλ, 



ἀληηιακβάλνκαη θαὶ πξνΐζηακαη. Ὥζηε εἰ παξάλνκνο ἤλ ὁ Υξηζηὸο, κεῖο δὲ αηὸλ 

ἐζηαπξψζαηε, θαὶ εἰ κπξία ἤηε καξηεθφηεο, θαὶ πνιιῶ ηλ πξνηέξσλ ραιεπψηεξα, πάλησο ἂλ 

κο ὁ Θεὸο δηὰ ηνῦην δηέζσζελ, ἵλα κὴ ηὸ ὄλνκα αηνῦ βεβεισζῆ, ἵλα κὴ κέγαο ηηο ἐθεῖλνο 

λνκίδεηαη, κεδὲ εἴπῃ ηηο, ὅηη δη' ἐθεῖλνλ ηαῦηα ἐπάζεηε. Δἰ γὰξ θαίλεηαη δηὰ ηὴλ ἑαπηνῦ δφμαλ ηὰ 

ἁκαξηήκαηα κλ παξνξλ, πνιιῶ κιινλ ἂλ ηνῦην ἐπνίεζε λῦλ, θαὶ ηὴλ ζθαγὴλ ἀπεδέμαην 

ηαχηελ, θαὶ ηὰ πνιιὰ ἂλ κλ ἐμήιεηςελ ἁκαξηήκαηα. Ὅηαλ δὲ θαίλεηαη εἰο ηέινο κο 

ἀπνζηξεθφκελνο, εὔδεινλ ὅηη δηὰ ηο ὀξγο ηαχηεο, θαὶ ηο εἰο ηέινο ἐγθαηαιείςεσο, δείθλπζη 

θαὶ ηνῖο ζθφδξα ἀλαηζρπληνῦζηλ, ὅηη νρὶ παξάλνκφο ηηο ἤλ ὁ ζθαγεὶο, ἀιι' αηὸο ὁ λνκνζέηεο, 

θαὶ ηλ κπξίσλ ἀγαζλ αἴηηνο ὁ παξαγελφκελνο. Γηὰ ηνῦην νἱ κὲλ εἰο αηὸλ ἀζεβήζαληεο κεῖο, 

ἐλ ὕβξεη θαὶ ἀηηκίᾳ, νἱ δὲ πξνζθπλνῦληεο αηὸλ κεῖο, ἀηηκφηεξνη πάλησλ κλ ἔκπξνζζελ 

ὄληεο, δηὰ ηὴλ ηνῦ Θενῦ ράξηλ θαὶ ζεκλφηεξνη πάλησλ κλ ἐζκελ λῦλ, θαὶ ἐλ κείδνλη ηηκῆ 

θαζεζηήθακελ. Καὶ πφζελ δινλ ὅηη ἀπεζηξάθε, θεζὶλ, κο ὁ Θεφο; Λφγνπ γὰξ ἔηη ρξεία θαὶ 

ἀπνδείμεσο; εἰπέ κνη. Σλ πξαγκάησλ αηλ βνψλησλ, θαὶ ζάιπηγγνο ιακπξνηέξαλ ἀθηέλησλ 

θσλὴλ, δηὰ ηο θαηαζθαθο ηο θαηὰ ηὴλ πφιηλ, δηὰ ηο ἐξεκψζεσο ηνῦ λανῦ, θαὶ δηὰ ηλ 

ἄιισλ ἁπάλησλ ηλ εἰο κο ζπκβεβεθφησλ, ἔηη δηὰ ιφγσλ ἀπφδεημηλ ἐπηδεηεῖηε· Ἀιι' 

ἄλζξσπνη, θεζὶ, ηαῦηα κῖλ ἐπήγαγνλ, νρ ὁ Θεφο. Μάιηζηα κὲλ νὖλ ὁ Θεὸο ηαῦηα εἰξγάζαην. 

Δἰ δὲ ἀλζξψπνηο ηαῦηα ινγίδῃ, ζθφπεζνλ πάιηλ ἐθεῖλν, ὅηη θαὶ ἄλζξσπνη, εἰ κὴ ηῶ Θεῶ δνθνῦλ 

ἤλ ηνῦην, εἰ θαὶ ἐηφικσλ, νθ ἂλ ἴζρπζαλ εἰο πέξαο αηὰ ἀγαγεῖλ. Ὅηε γνῦλ ηὴλ Πεξζίδα πζαλ 

ἄγσλ ἐπιζελ ὁ βάξβαξνο, θαὶ ἐμ ἐπηδξνκο ἅπαληαο ιήςεζζαη πξνζεδφθεζε, θαὶ θαζάπεξ ἐλ 

ζαγήλῃ ηηλὶ θαὶ δηθηχνηο εἰο ηὴλ πφιηλ ἅπαληαο εἶρε ζπγθεθιεηζκέλνπο· νρὶ ηφηε δὴ, ηφηε, 

ἐπεηδὴ ὁ Θεὸο ἵιεσο ἤλ, ρσξὶο πνιέκνπ θαὶ κάρεο θαὶ ζπκβνιο ἑθαηὸλ ὀγδνήθνληα πέληε 

ρηιηάδαο ζηξαηησηλ λεθξνὺο ἀθεὶο παξ' κῖλ, νὕησο ἔθπγελ, ἀγαπλ, εἰ δηαζσζείε κφλνο; Καὶ 

ἄιινπο δὲ κπξίνπο πνιέκνπο νὕησο ἔθξηλελ ὁ Θεὸο πνιιάθηο. Ὥζηε θαὶ λῦλ, εἰ κὴ αηὸο ἤλ ὁ 

θαζάπαμ κο ἀθεὶο, νθ ἂλ ἴζρπζαλ νἱ ηὴλ πφιηλ κλ θαζειφληεο, θαὶ ηὸλ λαὸλ ἐξεκψζαληεο, 

νθ ἂλ κέρξη ηνζνχηνπ ηὰ ηο ἐξεκίαο ἔκεηλελ· νθ ἂλ, πνιιάθηο κλ ἐπηρεηξεζάλησλ, 

ἀλφλεηνο  ἐπηρείξεζηο γέγνλελ. 

δʹ. Οθ ἐληεῦζελ δὲ κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ ἑηέξσζελ κο πεῖζαη πεηξάζνκαη, ὅηη νθ νἰθείᾳ δπλάκεη 

ἐπνίεζαλ ὅπεξ ἐπνίεζαλ εἰο κο νἱ βαζηιεῖο Ῥσκαίσλ, ἀιιὰ δηὰ ηὴλ ὀξγὴλ ηνῦ Θενῦ θαὶ ηὴλ 

αηνῦ ἐγθαηάιεηςηλ. Δἰ γὰξ ἀλζξψπσλ ἤλ ἔξγνλ ηὸ γελφκελνλ, ἔδεη κέρξη ηο ἁιψζεσο ζηλαη 

ηὰ κέηεξα, θαὶ κὴ πεξαηηέξσ πξνειζεῖλ κλ ηὴλ ἀηηκίαλ. Κείζζσ γὰξ θαηὰ ηὸλ κέηεξνλ 

ιφγνλ, ὅηη ηὰ ηείρε θαηέζθαςαλ νἱ ἄλζξσπνη, θαὶ ηὴλ πφιηλ θαζεῖινλ, θαὶ ηὸλ βσκὸλ 

ἀλέηξε48.909 ςαλ· κὴ θαὶ ηνὺο πξνθήηαο ἄλζξσπνη ἔπαπζαλ; κὴ ηὴλ ηνῦ Πλεχκαηνο ράξηλ 

ἀλεῖινλ; κὴ ηὰ ἄιια ηὰ ζεκλὰ ηὰ παξ' κῖλ, αηνὶ θαηέιπζαλ, νἷνλ ηὸ θσλὴλ ἐθ ηνῦ ἱιαζηεξίνπ 

θέξεζζαη, ηὴλ ἐπὶ ηῶ ρξίζκαηη γελνκέλελ ἐλέξγεηαλ, ηὴλ δήισζηλ ηὴλ ἐπὶ ηλ ιίζσλ ηνῦ ἱεξέσο; 

Καὶ γὰξ  Ἰνπδατθὴ πνιηηεία νρὶ θάησζελ πάζαο εἶρε ηὰο ἀξρὰο, ἀιιὰ ηὰο πιείνπο θαὶ 

ζεκλνηέξαο ἄλσζελ ἐθ ηλ νξαλλ· νἷφλ ηη ιέγσ, ζπζίαο ζπλερψξεζε γελέζζαη.  κὲλ νὖλ 

βσκὸο θάησ ἤλ, θαὶ ηὰ μχια, θαὶ  κάραηξα, θαὶ ὁ ἱεξεχο· ηὸ δὲ πῦξ, ηὸ κέιινλ ἰέλαη ἐλ ηνῖο 

ἀδχηνηο ἐθείλνηο θαὶ ηὰο ζπζίαο δαπαλᾶλ, ἄλσζελ εἶρε ηὴλ ἀξρήλ. Ο γὰξ ἄλζξσπνο εἰο ηὸλ λαὸλ 

εἰζγε πῦξ, ἀιιὰ θιὸμ ἄλσζελ θαηελερζεῖζα, νὕησ ηὴλ ἐπὶ ηο ζπζίαο δηαθνλίαλ ἐπιήξνπ. Καὶ 

πάιηλ εἴ πνηε ἔδεη ηη καζεῖλ, ἀλὰ κέζνλ ηλ ρεξνπβὶκ ἐθ ηνῦ ἱιαζηεξίνπ θσλή ηηο ἐθέξεην, θαὶ 

ηὰ κέιινληα πξνὔιεγε. Πάιηλ ἐπὶ ηλ ιίζσλ ηλ ἐπὶ ηνῦ ζηήζνπο ηνῦ ἀξρηεξέσο, ὅπεξ ἐθάινπλ 

δήισζηλ, ἐγίλεηφ ηηο ἔθιακςηο, θαὶ ηὰ κέιινληα ἐζήκαηλε. Πξὸο ηνχηνηο, λίθα ηηλὰ ρξίεζζαη 

ἔδεη,  ηνῦ Πλεχκαηνο ράξηο ἐθίπηαην, θαὶ ηὸ ἔιαηνλ ἀλεπήδα· θαὶ πξνθηαη ηνχηνηο δηεθφλνπλ 

ηνῖο πξάγκαζη, θαὶ λεθέιε πνιιάθηο θαὶ θαπλὸο ηὰ ἄδπηα θαηειάκβαλελ. Ἵλ' νὖλ κὴ 

ἀλαηζρπληζηλ νἱ Ἰνπδαῖνη, κεδὲ ἀλζξψπνηο ινγίδσληαη ηὴλ αηλ ἐξήκσζηλ, νρὶ ηὴλ πφιηλ 

κφλνλ ἀθθε πεζεῖλ, θαὶ ηὸλ λαὸλ ἐξεκσζλαη, ἀιιὰ θαὶ ηὰ πξάγκαηα ἐθεῖλα, ἅπεξ ἐθ ηλ 

νξαλλ ηὰο ἀξρὰο εἶρελ, ἐθπνδὼλ γελέζζαη ἐπνίεζε, ηὸ πῦξ, ηὴλ θσλὴλ, ηὴλ ηλ ιίζσλ 

ἔθιακςηλ, ηὰ ἄιια πάληα ηὰ ηνηαῦηα. Ὅηαλ νὖλ ιέγῃ ζνη ὁ Ἰνπδαῖνο, ὅηη ἄλζξσπνη κῖλ 

ἐπνιέκεζαλ, ἄλζξσπνη ἐπεβνχιεπζαλ, εἰπὲ πξὸο αηὸλ, Μάιηζηα κὲλ νθ ἂλ ἐπνιέκεζαλ 

ἄλζξσπνη, εἰ κὴ ὁ Θεὸο ζπλερψξεζελ. Ἔζησ δὲ, ηὸ ηεῖρφο ζνπ θαζεῖινλ νἱ ἄλζξσπνη· κὴ ηὸ πῦξ 

ἄλσζελ θαηαθέξεζζαη ἄλζξσπνο ἐθψιπζελ; κὴ ηὴλ θσλὴλ ηὴλ ἐθ ηνῦ ἱιαζηεξίνπ ζπλερο 



ἀθνπνκέλελ ἄλζξσπνο ἐπέζρε; κὴ ηὴλ δήισζηλ ηὴλ ἐπὶ ηλ ιίζσλ; κὴ ηὸ ρξῖζκα ηὸ ἱεξαηηθφλ; 

κὴ ηὰ ἄιια ἅπαληα θαζεῖιελ ἄλζξσπνο; νρ ὁ Θεὸο ηαῦηα ἀλέζηεηιελ; Παληί πνπ διφλ ἐζηη. 

Σίλνο νὖλ ἕλεθελ ἀλεῖιελ; νθ εὔδεινλ, ὅηη κηζήζαο κο θαὶ ἀπνζηξαθεὶο θαζάπαμ; Ορὶ, 

θεζίλ· ἀιι' ἐπεηδὴ ηὴλ κεηξφπνιηλ νθ ἔρνκελ, δηὰ ηνῦην ηαῦηα νθ ἔρνκελ. Σίλνο δὲ ἕλεθελ ηὴλ 

κεηξφπνιηλ νθ ἔρεηε; νθ ἐπεηδὴ κο ὁ Θεὸο ἐγθαηέιηπε; Μιινλ δὲ, ἵλα ἐθ πεξηνπζίαο ηὰ 

ἀλαίζρπληα αηλ ἐκθξάμσκελ ζηφκαηα, θέξε θαὶ ηνῦην δη' αηλ ἀπνδείμσκελ ηλ Γξαθλ, 

ὅηη νρ  ηνῦ λανῦ θαηαζθαθὴ ηο θαηὰ ηὴλ πξνθεηείαλ ἀλαηξέζεψο ἐζηηλ  αἰηία, ἀιι'  ὀξγὴ 

ηνῦ Θενῦ, θαὶ ηὸ κεηδφλσο αηὸλ παξνμῦλαη λῦλ δηὰ ηο εἰο ηὸλ Υξηζηὸλ καλίαο, ἠ ὅηε ηὸλ 

κφζρνλ πξνζεθχλεζαλ. Ὅηε γνῦλ ὁ Μσυζο πξνεθήηεπζελ, νὔηε λαὸο ἤλ, νὔηε βσκὸο, ἀιιὰ 

κπξία ἀζεβνῦληεο δηεηέινπλ, θαὶ ηὸ ηο πξνθεηείαο νθ ἀπέπηε ράξηζκα, ἀιιὰ θαὶ νὗηνο αηὸο 

ὁ κέγαο θαὶ γελλαῖνο ἀλὴξ, θαὶ ἕηεξνη πξὸο ηνχηῳ πάιηλ ἑβδνκήθνληα ἀλεδείρζεζαλ ηφηε 

πξνθηαη. Καὶ ν ηφηε κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ κεηὰ ηαῦηα λανῦ δνζέληνο, θαὶ ηο ἄιιεο ιαηξείαο 

ἁπάζεο· εἶηα ἐκπξεζζέληνο ηνχηνπ, θαὶ πάλησλ ἀρζέλησλ εἰο Βαβπιλα, πάιηλ Ἰεδεθηὴι θαὶ 

Γαληὴι ν ηὰ ἅγηα ηλ ἁγίσλ ὁξληεο, ν παξὰ ηὸλ βσκὸλ ἑζηηεο, ἀιι' ἐλ κέζῃ ρψξᾳ 

βαξβάξσλ, κε48.910 ηαμὺ παξαλφκσλ θαὶ ἀθαζάξησλ ὄληεο ἀλζξψπσλ, πλεχκαηνο ἐπιεξνῦλην, 

θαὶ ηὰ κέιινληα πξνὔιεγνλ, θαὶ πνιιῶ ηλ πξνηέξσλ θαὶ πιείνλα θαὶ παξαδνμφηεξα εἶπνλ 

πξάγκαηα, θαὶ ὄςηλ ἐζεάζαλην ζείαλ, ὡο αηνῖο δπλαηὸλ ἤλ ἰδεῖλ. Σίλνο νὖλ ἕλεθελ, εἰπέ κνη, λῦλ 

νθ ἔρεηε πξνθήηαο; νθ εὔδεινλ, ὅηη ηνῦ Θενῦ ηὰ θαζ' κο ἀπνζηξαθέληνο; Σίλνο νὖλ ἕλεθελ 

κο ἀπεζηξάθε; Δὔδεινλ θαὶ ηνῦην πάιηλ, ὅηη δηὰ ηὸλ ζηαπξσζέληα θαὶ ηὴλ ηφικαλ ηὴλ 

παξάλνκνλ ἐθείλελ. Πφζελ ηνῦην δινλ, θεζίλ; Ἀθ' ὧλ πξὸ ηνχηνπ κὲλ ἀζεβνῦληεο, πάλησλ 

ἐπεηπγράλεηε, λῦλ δὲ δνθνῦληεο ἐπηεηθέζηεξνλ δῆλ κεηὰ ηὸλ ζηαπξὸλ, κείδνλα πνκέλεηε 

ηηκσξίαλ, θαὶ νδελὸο ἀπνιαχεηε ηλ πξνηέξσλ. 

εʹ. Ἵλα δὲ θαὶ ἀπ' αηλ ηλ πξνθεηλ ηνῦην ζαθο θαὶ δηαξξήδελ παξηζηψλησλ ηὴλ αἰηίαλ 

ηλ παξφλησλ θαθλ κάζεηε, ἀθνχζαηε ηί θεζηλ ἧζαΐαο, πο θαὶ ηὴλ ἐζνκέλελ εεξγεζίαλ 

πζη δηὰ ηνῦ Υξηζηνῦ πξνιέγεη, θαὶ ηὴλ κεηέξαλ ἀγλσκνζχλελ· Σῶ κψισπη αηνῦ, θεζὶλ, 

κεῖο ἰάζεκελ· ηὴλ δηὰ ηνῦ ζηαπξνῦ ζσηεξίαλ πζη γελνκέλελ πξνιέγσλ. Δἶηα ιέγσλ κεῖο 

ηίλεο, ἐπήγαγε· Πάληεο ὡο πξφβαηα ἐπιαλήζεκελ, ἄλζξσπνο ἐλ ηῆ ὁδῶ αηνῦ ἐπιαλήζε. Καὶ 

ιέγσλ ηνῦ ζηαπξνῦ ηὸλ ηξφπνλ, νὕησ πψο θεζηλ· Ὡο πξφβαηνλ ἐπὶ ζθαγὴλ ἢρζε, θαὶ ὡο ἀκλὸο 

ἐλαληίνλ ηνῦ θείξνληνο αηὸλ ἄθσλνο, νὕησο νθ ἀλνίγεη ηὸ ζηφκα αηνῦ· ἐλ ηῆ ηαπεηλψζεη 

αηνῦ  θξίζηο αηνῦ ἢξζε. Καὶ πνῦ ηαῦηα ἔζηηλ ἰδεῖλ ἐμειζφληα; λ ηῶ παξαλφκῳ δηθαζηεξίῳ 

Πηιάηνπ. Σνζαῦηα γὰξ θαηακαξηπξεζάλησλ αηνῦ, θεζὶλ, νδὲλ ἀπεθξίλαην αηνῖο ὁ Ἰεζνῦο· 

θαὶ εἶπε πξὸο αηὸλ ὁ γεκψλ· Ἀθνχεηο ηί νὗηνί ζνπ θαηακαξηπξνῦζη; Καὶ νδὲλ ἀπεθξίλαην, 

ἀιι' εἱζηήθεη ζηγλ. Σνῦην ηνίλπλ ὁ πξνθήηεο ἄλσζελ ἔιεγελ· Ὡο πξφβαηνλ ἐπὶ ζθαγὴλ ἢρζε, 

θαὶ ὡο ἀκλὸο ἐλαληίνλ ηνῦ θείξνληνο αηὸλ ἄθσλνο. Δἶηα δεηθλὺο ηὴλ παξαλνκίαλ ηὴλ ἐλ ηῶ 

δηθαζηεξίῳ γελνκέλελ ηφηε, θεζίλ· λ ηῆ ηαπεηλψζεη αηνῦ  θξίζηο αηνῦ ἢξζε. Οδεὶο αηὸλ 

θαηὰ ηὸλ ηνῦ δηθαίνπ ιφγνλ ἐςεθίζαην ηφηε, ἀιι' ἐδέμαλην ηὰο ςεπδεῖο καξηπξίαο ηὰο θαη' 

αηνῦ. Σὸ δὲ αἴηηνλ δηὰ ηὸ κὴ βνχιεζζαη αηὸλ ἐπεμειζεῖλ· εἰ γὰξ ἐβνχιεην, πάληα ἂλ ἐδφλεζε 

θαὶ ἔζεηζελ. Δἰ γὰξ ἐπὶ ηνῦ ζηαπξνῦ ηφηε ὢλ, ηὰο πέηξαο δηέξξεμε, ηὴλ νἰθνπκέλελ ἐζθφηηζε, ηὰο 

ἀθηῖλαο ἀπέζηξεςε ηὰο ιηαθὰο, λχθηα ἐλ κέξᾳ παληαρνῦ ηο γο ἐπνίεζε, θαὶ ἐλ ηῶ 

δηθαζηεξίῳ δπλαηὸο ἤλ ηνῦην πνηζαη. Ἀιι' νθ ζέιεζε, πξαφηεηα θαὶ ἐπηείθεηαλ 

ἐπηδεηθλχκελνο. Γηὰ ηνῦηφ θεζηλ· λ ηῆ ηαπεηλψζεη αηνῦ  θξίζηο αηνῦ ἢξζε. Δἶηα δεηθλὺο ὡο 

νθ ἄλζξσπνο ἤλ εἷο ηλ πνιιλ, ἐπήγαγε· Σὴλ δὲ γελεὰλ αηνῦ ηίο δηεγήζεηαη; Σίο γάξ ἐζηη 

πεξὶ νὗ θεζηλ ὅηη Αἴξεηαη ἀπὸ ηο γο  δσὴ αηνῦ; Γηὰ ηνῦην θαὶ ὁ Παῦιφο θεζηλ· ἧ δσὴ 

κλ θέθξππηαη ζὺλ ηῶ Υξηζηῶ ἐλ ηῶ Θεῶ. Ὅηαλ ὁ Υξηζηὸο θαλεξσζῆ,  δσὴ κλ, ηφηε θαὶ 

κεῖο θαλεξσζήζεζζε ζὺλ αηῶ ἐλ δφμῃ. Ἀιι' ὅπεξ πξνεζέκελ εἰπεῖλ θαὶ δεῖμαη, ὅηη δη' αηὸλ ηὰ 

παξφληα πνκέλνπζη θαθὰ, ὥξα ινηπὸλ εἰζαγαγεῖλ ηὸλ ἧζαΐαλ ιέγνληα. Πνῦ ηνίλπλ ηνῦηφ θεζη; 

Μεηὰ ηὸ δηθαζηήξηνλ, κεηὰ ηὴλ ζθαγὴλ, κεηὰ ηὴλ ἀλάιεςηλ, κεηὰ ηὸ εἰπεῖλ ὅηη Αἴξεηαη 48.911 

ἀπὸ ηο γο  δσὴ αηνῦ, ἐπήγαγε ιέγσλ· Καὶ δψζσ ηνὺο πνλεξνὺο ἀληὶ ηο ηαθο αηνῦ, θαὶ 

ηνὺο πινπζίνπο ἀληὶ ηνῦ ζαλάηνπ αηνῦ. Καὶ νρ ἁπιο εἶπελ, Ἰνπδαίνπο, ἀιιὰ, Σνὺο πνλεξνχο. 

Σί γὰξ ἐθείλσλ πνλεξφηεξνλ γέλνηη' ἂλ, νἳ κεηὰ ηὰο ηνζαχηαο εεξγεζίαο ηὸλ εεξγέηελ 

ἔζθαηηνλ; Δἰ κὴ ἐμέβε ηαῦηα, θαὶ ηίκσζζε λῦλ, θαὶ πάλησλ ἀπεζηέξεζζε ηλ παηξῴσλ, εἰ κὴ 



ἔπεζελ κλ  πφιηο, θαὶ ἐξείπηνλ ἐγέλεην ὁ λαὸο, θαὶ ηξαγῳδίαλ ἅπαζαλ πεξέβε ηὰ θαζ' κο, 

κὴ πηζηεχῃο, ὦ Ἰνπδαῖε· εἰ δὲ ηὰ πξάγκαηα βνᾶ, θαὶ ηέινο ἔιαβελ  πξνθεηεία, ηίλνο ἕλεθελ 

ἀλαηζρπληεῖο εἰθ θαὶ κάηελ; Πνῦ γὰξ ηὰ ζεκλὰ ηὰ παξ' κῖλ λῦλ; πνῦ ὁ ἀξρηεξεχο; πνῦ δὲ  

ζηνιὴ, θαὶ ηὸ ινγεῖνλ, θαὶ  δήισζηο; Μὴ γάξ κνη ηνὺο παηξηάξραο ηνχηνπο εἴπῃο, ηνὺο 

θαπήινπο, ηνὺο ἐκπφξνπο, ηνὺο πάζεο παξαλνκίαο γέκνληαο. Πνῖνο ἱεξεὺο, εἰπέ κνη, ρξίζκαηνο 

νθ ὄληνο ἐθείλνπ ηνῦ παιαηνῦ, νδὲ ηο ἄιιεο ἁγηαζηίαο ἁπάζεο; πνῖνο ἱεξεὺο, εἰπέ κνη, ζπζίαο 

νθ νὔζεο, νδὲ βσκνῦ, νδὲ ιαηξείαο; βνχιεη ζνη ηνὺο πεξὶ ηο ἱεξσζχλεο ιαιήζσ λφκνπο, 

πο ηὸ παιαηὸλ ἐγίλνλην, ἵλα κάζῃο ὅηη νὗηνη νἱ λῦλ παηξηάξραη παξ' κῖλ ιεγφκελνη νρ ἱεξεῖο 

εἰζηλ, ἀιιὰ ἱεξεῖο πνθξίλνληαη, θαὶ παίδνπζη θαζάπεξ ἐλ ηῆ ζθελῆ, κιινλ δὲ νδὲ πφθξηζηλ 

δηαηεξζαη δχλαληαη· ηνζνῦηνλ νρὶ ηο ἀιεζείαο κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ ηο πνθξίζεσο αηο 

ἐμεθνληίζζεζαλ. Ἀλακλήζζεηη ηνίλπλ πο Ἀαξὼλ ἐγέλεην ἱεξεὺο ηφηε, πφζαο ἐπ' αηῶ ζπζίαο 

ἔζπζελ ὁ Μσυζο, πφζα θαηέβαιελ ἱεξεῖα, πο αηὸλ ἔινπζε, πο αηνῦ ἔρξηζε ηὸλ ινβὸλ ηνῦ 

ὠηίνπ, ηὴλ ρεῖξα ηὴλ δεμηὰλ, ηὸλ πφδα ηὸλ δεμηφλ· εἶηα εἰο ηὰ ἅγηα ηλ ἁγίσλ εἰζήγαγελ· εἶηα 

ἐθέιεπζε ῥεηφλ ηηλα ἀξηζκὸλ κεξλ ἔλδνλ κεῖλαη. Μιινλ δὲ θαὶ αηλ ἄμηνλ ἀθνῦζαη ηλ 

ῥήζεσλ. Αὕηε, θεζὶλ,  ρξίζηο Ἀαξὼλ, θαὶ  ρξίζηο ηλ πἱλ αηνῦ. Καὶ ἐιάιεζε Κχξηνο πξὸο 

Μσυζλ ιέγσλ· Λαβὲ Ἀαξὼλ θαὶ ηνὺο πἱνὺο αηνῦ, θαὶ ηὰο ζηνιὰο αηλ, θαὶ ηὸ ἔιαηνλ ηο 

ρξίζεσο, θαὶ ηὸλ κφζρνλ ηὸλ πεξὶ ηο ἁκαξηίαο, θαὶ θξηὸλ, θαὶ ἐθθιεζίαζνλ ηὴλ ζπλαγσγὴλ ἐπὶ 

ηὴλ ζχξαλ ηο ζθελο ηνῦ καξηπξίνπ. Καὶ εἶπε Μσυζο πάζῃ ηῆ ζπλαγσγῆ· Σνῦην ηὸ ῥκα ὃ 

ἐλεηείιαην Κχξηνο. Καὶ ἐπεηδὴ πξνζήγαγελ αηνὺο δεῖ γὰξ ζπληεκεῖλ, ἔινπζελ αηνὺο ὕδαηη, 

ἐλέδπζε ηὸλ ρηηλα, ἔδσζε ηὴλ δψλελ, ἐλέδπζε ηὸλ ἐπελδχηελ, ἐπέζεθε ηὴλ ἐπσκίδα, ἔδσζελ 

αηὸλ, θαὶ ζπλέζθηγμελ, ἐπέζεθε ηὸ ινγεῖνλ, θαὶ ἐπὶ ηὸ ινγεῖνλ ηὴλ δήισζηλ θαὶ ηὴλ ἀιήζεηαλ, 

θαὶ ηὴλ κίηξαλ ἐπὶ ηὴλ θεθαιὴλ αηνῦ, θαὶ ἐπὶ ηο κίηξαο ηὸ πέηαινλ ηὸ ρξπζνῦλ· εἶηα ιαβὼλ 

ἀπὸ ηνῦ ἐιαίνπ, ἐπέξξαλελ ἀπ' αηνῦ ἐπὶ ηὸ ζπζηαζηήξηνλ, θαὶ γίαζελ αηὸ, θαὶ ηὰ ζθεχε, θαὶ 

ηὸλ ινπηξα, θαὶ ηὴλ βάζηλ, θαὶ γίαζελ αηὰ, θαὶ ἐπέρεελ ἀπ' αηνῦ ἐπὶ ηὴλ θεθαιὴλ Ἀαξψλ· 

θαὶ ηνῖο πἱνῖο αηνῦ ὁκνίσο ἐπνίεζε, θαὶ πξνζήγαγε ηὸλ κφζρνλ. Καὶ ἐπεηδὴ ἔζπζελ, ἐπηζέληνο 

Ἀαξὼλ ηὰο ρεῖξαο, θαὶ ηλ πἱλ αηνῦ, ἀπὸ ηνῦ αἵκαηνο ιαβὼλ, ἔζεθελ ἐπὶ ηὰ θέξαηα ηνῦ 

ζπζηαζηεξίνπ, θαὶ ἐθαζάξηζε ηὸ ζπζηαζηήξηνλ, θαὶ ηὸ αἷκα ἐμέρεελ ἐπὶ ηὴλ βάζηλ ηνῦ 

ζπζηαζηεξίνπ, θαὶ γίαζελ αηὸ ηνῦ ἐμηιάζαζζαη ἐπ' αηνῦ. Δἶηα ἐπεηδή ηηλα ἐμ αηνῦ 

θαηέθαπζε, ηὰ κὲλ ἔλδνλ, ηὰ δὲ ἔμσ, ἢγαγε πάιηλ θξηὸλ, θαὶ αηὸλ ὡιν48.912 θαχησζε· θαὶ 

πξνζήγαγε πάιηλ θξηὸλ ἕηεξνλ ηὸλ ηο ηειεηψζεσο, θαὶ πάιηλ ἐπηζέληνο Ἀαξὼλ θαὶ ηλ πἱλ 

αηνῦ ηὰο ρεῖξαο, ἔζθαμε· θαὶ ἀπὸ ηνῦ αἵκαηνο αηνῦ ιαβὼλ, ἐπέζεθελ ἐπὶ ηὸλ ινβὸλ ηνῦ ὠηίνπ 

Ἀαξὼλ ηνῦ δεμηνῦ, θαὶ ἐπὶ ηὸ ἄθξνλ ηο ρεηξὸο αηνῦ ηο δεμηο, θαὶ ἐπὶ ηὸ ἄθξνλ ηνῦ πνδὸο ηνῦ 

δεμηνῦ, θαὶ ηνῖο πἱνῖο αηνῦ νὕησο ἐπνίεζελ. Δἶηά ηηλα ηο ζπζίαο ιαβὼλ, ἐπέζεθελ ἐπὶ ηαῖο 

ρεξζὶλ Ἀαξὼλ θαὶ ηλ πἱλ αηνῦ, θαὶ νὕησ πξνζήλεγθε. Καὶ ιαβὼλ αἷκα πάιηλ, θαὶ ἐθ ηνῦ 

ἐιαίνπ, ἔξξαλελ ἐπὶ Ἀαξὼλ, θαὶ ηὰο ζηνιὰο αηνῦ, θαὶ ηνὺο πἱνὺο αηνῦ, θαὶ ηὰο ζηνιὰο ηλ 

πἱλ αηνῦ. Καὶ γίαζελ αηνὺο, θαὶ ἐθέιεπζελ ἑςζαη θξέαο ἐλ ηῆ αιῆ ηο ζθελο, θαὶ ἐθεῖ 

θαγεῖλ αηφ· θαὶ ἀπὸ ηο ζχξαο ηο ζθελο ηνῦ καξηπξίνπ νθ ἐμειεχζεζζε, θεζὶλ, ἑπηὰ 

κέξαο ἕσο  κέξα πιεξσζῆ, κέξα ηειεηψζεσο κλ· ἑπηὰ γὰξ κέξαο ηειεηψζεη ηὰο ρεῖξαο 

κλ, ὥζηε ἐμηιάζαζζαη πεξὶ κλ. Ὅηαλ νὖλ ιέγῃ ὅηη δηὰ ηνχησλ ὁ Ἀαξὼλ ἐηειεηψζε, δηὰ 

ηνχησλ ἐθαζαξίζζε, δηὰ ηνχησλ γηάζζε, δηὰ ηνχησλ ἐμηιάζαην ηὸλ Θεὸλ, κεδὲλ δὲ ηνχησλ 

γίλεηαη λῦλ, κήηε ζπζία, κήηε ὁινθαχησζηο, κήηε αἵκαηνο ῥαληηζκὸο, κήηε ἐιαίνπ ρξῖζηο, κήηε 

ζθελὴ παξῆ ηνῦ καξηπξίνπ, κήηε ηὸλ ὡξηζκέλνλ ηλ κεξλ ἀξηζκὸλ ἔλδνλ θαζέδεηαη· εὔδεινλ 

ὅηη θαὶ ἀηειὴο θαὶ ἀθάζαξηνο θαὶ ἐλαγὴο θαὶ βέβειφο ἐζηηλ ὁ παξ' αηνῖο ἱεξεὺο λῦλ, θαὶ ηὸλ 

Θεὸλ παξνμχλεη. Δἰ γὰξ ἄιισο νθ ἐλλ αηὸλ ηειεησζλαη, ἀιι' ἠ δηὰ ηνχησλ, ἀλάγθε πζα, 

ηνχησλ κὴ γηλνκέλσλ, ἱεξσζχλελ αηνῖο κὴ ζπλεζηάλαη. ξᾶο ὅηη δηθαίσο ἔιεγνλ ὅηη νρὶ ηο 

ἀιεζείαο κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ αηο ηο πνθξίζεσο ηνῦ πξάγκαηνο ἐμεθνληίζζεζαλ καθξάλ πνπ 

θαὶ πφξξσ γελφκελνη; 

οʹ. Οθ ἐληεῦζελ δὲ κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ ἑηέξσζελ ἔζηη καζεῖλ πο ζεκλὸλ ηὸ ηο ἱεξσζχλεο ἤλ 

ἀμίσκα. Ὅηε γνῦλ ηῶ Ἀαξὼλ ἐπαλέζηεζαλ κηαξνί ηηλεο ἄλζξσπνη θαὶ παλψιεζξνη, ηο ἀξρο 

αηὸλ ἐθβάιιεηλ ἐπηρεηξνῦληεο, θαὶ πὲξ ηο ηηκο πξὸο αηὸλ ἀκθηζβεηνῦληεο· ὁ πξαφηαηνο 

Μσυζο, βνπιφκελνο αηνὺο πεῖζαη δηὰ ηλ πξαγκάησλ αηλ, ὅηη νρ ὡο ἀδειθὸλ θαὶ 



πξνζήθνληα θαὶ νἰθεῖνλ ἐπὶ ηαχηελ ἢγαγε ηὴλ ἀξρὴλ, ἀιιὰ ηῆ ςήθῳ ηνῦ Θενῦ πεηζφκελνο 

ἐλερείξηζελ αηῶ ηὴλ ἱεξσζχλελ ἐθείλελ, ἐθέιεπζελ ἀλὰ ἑθάζηελ θπιὴλ ῥάβδνλ θνκίζαη, ἔηη δὲ 

θαὶ ηῶ Ἀαξψλ. πεηδὴ δὲ ἐθφκηζαλ, ιαβὼλ αηὰο ἁπάζαο, ἔλδνλ ἀπέζεην, θαὶ ἀπνζέκελνο ηὴλ 

ηνῦ Θενῦ ινηπὸλ θξίζηλ ἀλακέλεηλ ἐθέιεπζε ηὴλ δηὰ ηλ ῥάβδσλ γηλνκέλελ ἐθείλσλ. Δἶηα 

ἀζξφνλ ηλ ἄιισλ κελνπζλ ἐπὶ ηνῦ αηνῦ ζρήκαηνο,  ηνῦ Ἀαξὼλ ἐβιάζηεζε κφλε, θαὶ 

θχιια ἢλεγθε θαὶ θαξπνὺο, ἵλα κάζσζηλ ὅηη ὁ ηο θχζεσο Γεζπφηεο πάιηλ αηὸλ ἐρεηξνηφλεη, 

ἀληὶ γξακκάησλ ηνῖο θχιινηο ρξψκελνο.  γὰξ εἰπὼλ ἐμ ἀξρο· Βιαζηεζάησ  γ βνηάλελ 

ρφξηνπ, θαὶ ηὴλ δχλακηλ αηο πξὸο θαξπνγνλίαλ δηεγείξαο, νὗηνο θαὶ ηὸ μχινλ ηφηε ἐθεῖλν, 

μεξὸλ ὂλ θαὶ ἄθαξπνλ, θαὶ γο ρσξὶο θαὶ ῥίδεο, βιαζηζαη ἐπνίεζε· θαὶ ἤλ ινηπὸλ ἔιεγρνο θαὶ 

κάξηπο θαὶ ηο ἐθείλσλ θαθίαο θαὶ ηο ηνῦ Θενῦ θξίζεσο  ῥάβδνο ἐθείλε, θσλὴλ κὲλ νθ 

ἀθηεῖζα, ζάιπηγγνο δὲ ιακπξφηεξνλ δηὰ ηο ὄςεσο πζη παξαηλνῦζα, κεθέηη ηνῖο ηνηνχηνηο 

ἐπηρεηξεῖλ πξάγκαζη. Καὶ ν ηνῦην κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ ἑηέξῳ πάιηλ αηὸλ ἐρεηξνηφλεζε ηξφπῳ. 

πεηδὴ γὰξ πνιινὶ ζπζηάληεο ἐπεζχκνπλ αηνῦ ηο ηηκο πεξηκάρεηνλ γάξ πσο  ἀξρὴ, θαὶ 

πνιινῖο ἐπέξαζηνλ, ἐθέιεπζε ππξεῖα πάιηλ ἐλεγθφληαο, θαὶ ζπκίακα ἐπηζέληαο, ηὴλ ἄλσζελ 

48.913 ἀλακέλεηλ ςθνλ. Καὶ ζπκηψλησλ αηλ,  γ δηαζηζα πάληαο θαηέπηε ηνὺο 

ζπλαηξνκέλνπο αηνῖο, θαὶ ηνὺο ηὰ ππξεῖα ιαβφληαο ἄλσζελ θαηέθιεμε πῦξ. Καὶ ἵλα κὴ ηῶ 

ρξφλῳ ιήζῃ ηὸ γελφκελνλ παξαδνζὲλ ἀγλνεῖλ ηνὺο κεηὰ ηαῦηα πνηῆ ηὴλ παξάδνμνλ ηνῦ Θενῦ 

ςθνλ, πξνζέηαμελ ὁ Μσυζο ἐθεῖλα ηὰ ππξεῖα ιαβφληαο πεξηειάζαη ηῶ ζπζηαζηεξίῳ, ἵλ' 

ὥζπεξ  ῥάβδνο ρσξὶο θσλο θίεη θσλὴλ δηὰ ηο ὄςεσο, νὕησ θαὶ ηὰ πέηαια ηαῦηα ηνῖο κεηὰ 

ηαῦηα δηαιέγεηαη πζη θαὶ παξαηλῆ θαὶ ζπκβνπιεχῃ, κεδακο κηκεῖζζαη ηὴλ ηλ πξνηέξσλ 

ἄλνηαλ, ἵλα κὴ ηὴλ αηὴλ πνκείλσζη δίθελ. ξᾶο πο ηὸ παιαηὸλ νἱ ἱεξεῖο ἐρεηξνηνλνῦλην; 

Νπλὶ δὲ παίγληα ηὰ παξὰ Ἰνπδαίνηο πάληα θαὶ γέισο θαὶ αἰζρχλε θαὶ θαπειεῖα θαὶ κπξίαο κεζηὰ 

παξαλνκίαο. Σνχηνηο νὖλ ἀθνινπζεῖο, εἰπέ κνη, ηνῖο ἀπελαληίαο ἀεὶ ηνῖο ηνῦ Θενῦ λφκνηο ἅπαληα 

θαὶ πνηεῖλ θαὶ ιέγεηλ θηινλεηθνῦζη, θαὶ πξὸο ηὰο ζπλαγσγὰο αηλ ηξέρεηο; θαὶ ν δέδνηθαο κὴ 

ζθεπηὸο ἄλσζελ θαηελερζεὶο θαηαθιέμῃ ζνπ ηὴλ θεθαιήλ; Οθ νἶδαο ὅηη, θἂλ κὴ ιῃζηεχῃ ηηο, 

ἐλ δὲ ηῶ ηλ ιῃζηεπφλησλ ζπειαίῳ θαλῆ, ηὴλ αηὴλ ἐθείλνηο δίδσζη δίθελ; Καὶ ηί ιέγσ ηὰ ηλ 

ιῃζηλ; Ἴζηε δήπνπ πάληεο θαὶ κέκλεζζε, ὅηε ηνὺο ἀλδξηάληαο θαζεῖινλ παξ' κῖλ κηαξνί ηηλεο 

ἄλζξσπνη θαὶ γφεηεο, πο νθ ἐθεῖλνη κφλνλ νἱ ηνικήζαληεο, ἀιιὰ θαὶ ὅζνη παξφληεο ἁπιο 

ηνῖο γελνκέλνηο ἐθάλεζαλ, εἰο δηθαζηήξηνλ ἀλαξπαζζέληεο θαὶ ζπλαπαρζέληεο ἐθείλνηο, ηὴλ 

ἐζράηελ ἔδσθαλ δίθελ; ὺ δὲ, ἔλζα Παηὴξ βξίδεηαη, θαὶ Τἱὸο βιαζθεκεῖηαη, ἔλζα ηὸ Πλεῦκα 

ηὸ ἅγηνλ θαὶ δσνπνηὸλ ἀζεηεῖηαη, ζπεχδεηο ηξέρεηλ, εἰπέ κνη; θαὶ ν δέδνηθαο νδὲ θξίηηεηο εἰο 

ηνὺο βεβήινπο θαὶ ἀθαζάξηνπο ηφπνπο ἐθείλνπο ζαπηὸλ εἰζάγσλ; Καὶ πνίαλ ἕμεηο, εἰπέ κνη, 

ἀπνινγίαλ, ηίλα ζπγγλψκελ, ἑθὼλ ζεαπηὸλ εἰο ηὸ βάξαζξνλ ὠζλ, θαὶ θαηὰ θξεκλλ ἀθηείο; 

Μὴ γάξ κνη ηνῦην εἴπῃο, ὅηη λφκνο ἐθεῖ θεῖηαη θαὶ πξνθεηλ βηβιία. Οθ ἀξθεῖ ηνῦην πνηζαη 

ηφπνλ ἅγηνλ. Σί γὰξ κεῖδφλ ἐζηη, βηβιία θεῖζζαη ἐλ ηφπῳ, ἠ θζέγγεζζαη ηὰ ἀπὸ ηλ βηβιίσλ; 

Δὔδεινλ ὅηη ηὰ ἀπὸ ηλ βηβιίσλ θζέγγεζζαη θαὶ ἔρεηλ ἐλ δηαλνίαηο. Σί νὖλ, εἰπέ κνη, ἐπεηδὴ ὁ 

δηάβνινο ἐθζέγμαην ἀπὸ ηλ Γξαθλ, ἆξα γηάζζε αηνῦ ηὸ ζηφκα; Οθ ἔζηηλ εἰπεῖλ, ἀιι' 

ἔκεηλελ ὢλ δηάβνινο. Σί δὲ νἱ δαίκνλεο; ἐπεηδὴ ἐθήξπηηνλ θαὶ ἔιεγνλ· Οὗηνη νἱ ἄλζξσπνη δνῦινη 

ηνῦ Θενῦ εἰζη ηνῦ ςίζηνπ, θαηαγγέιινληεο κῖλ ὁδὸλ ζσηεξίαο, ἆξα νὖλ δηὰ ηνῦην εἰο ηνὺο 

ἀπνζηφινπο αηνὺο ἐληάμνκελ; Οδακο, ἀιι' ὁκνίσο αηνὺο κέλνκελ ἀπνζηξεθφκελνη θαὶ 

κηζνῦληεο. Δἶηα ῥήκαηα κὲλ πξνθεξφκελα νρ ἁγηάδεη, ηὰ δὲ βηβιία θείκελα ἁγηάδεη; θαὶ πο ἂλ 

ἔρνη ηνῦην ιφγνλ; Γηὰ ηνῦην κάιηζηα κὲλ κηζ ηὴλ ζπλαγσγὴλ, ἐπεηδὴ ηὸλ λφκνλ ἔρεη θαὶ ηνὺο 

πξνθήηαο, θαὶ πιένλ αηὴλ κηζ λῦλ, ἠ εἰ κεδὲλ εἶρε ηνχησλ. Σί δήπνηε; Ὅηη κέγα ηὸ δέιεαξ, 

πνιιὴ  ἀπάηε ηνῖο ἀθειεζηέξνηο ἐληεῦζελ γίλεηαη· ἐπεὶ θαὶ ηὸλ δαίκνλα ἐθεῖλνλ δηὰ ηνῦην 

θζεγγφκελνλ κιινλ ἠ ζησπληα ἢιαπλελ ὁ Παῦινο. Γηαπνλεζεὶο γὰξ, θεζὶ, ηῶ πλεχκαηη εἶπελ· 

Ἔμειζε ἀπ' αηο. Καὶ ηίλνο ἕλεθελ; πεηδὴ ἐβφα· Οὗηνη νἱ ἄλζξσπνη δνῦινη ηνῦ Θενῦ ηνῦ 

ςίζηνπ εἰζί. ηγληεο κὲλ γὰξ νρ νὕησο πάησλ, θζεγγφκελνη δὲ πνιινὺο ἢκειινλ ηλ 

ἀθειεζηέξσλ πνζχξεηλ θαὶ 48.914 πείζεηλ, θαὶ ἐλ ηνῖο ἄιινηο αηνῖο πξνζέρεηλ. Ἵλα γὰξ ζχξαλ 

ἀλνίμσζη ηαῖο ἑαπηλ ἀπάηαηο, θαὶ ηῶ ςεχδεη πνιιὴλ δζη παξξεζίαλ, δηὰ ηνῦην θαὶ ἀιεζ ηηλα 

ἀλέκημαλ, θαζάπεξ νἱ ηὰ δειεηήξηα θεξαλλχληεο θάξκαθα, κέιηηη ηὸ ζηφκα ηο θχιηθνο 

πεξηρξίνληεο, επαξάδεθηνλ πνηνῦζη ηὴλ βιάβελ. Γηὰ ηνῦην δὴ κάιηζηα Παῦινο δηεπνλεῖην, θαὶ 

ἔζπεπδελ αηνὺο ἐπηζηνκίζαη, ἐπεηδὴ κὴ ηὴλ αηνῖο πξνζήθνπζαλ ἣξπαδνλ ἀμίαλ. Γηὰ ηνῦην 



θἀγὼ κηζ Ἰνπδαίνπο, ἐπεηδὴ λφκνλ ἔρνπζη, λφκνλ βξίδνληεο, θαὶ ηαχηῃ ηνὺο ἀθειεζηέξνπο 

δειεάδεηλ ἐπηρεηξνῦληεο. Οθ ἤλ ἔγθιεκα ηνζνῦηνλ αηνῖο, εἰ κὴ πηζηεχνληεο ηνῖο πξνθήηαηο, 

πείζνπλ ηῶ Υξηζηῶ. Νῦλ δὲ πάζεο ἀπεζηέξεληαη ζπγγλψκεο, ἐθείλνηο κὲλ πείζεζζαη ιέγνληεο, 

θαζπβξίδνληεο δὲ ηὸλ πξνθεηεπφκελνλ π' ἐθείλσλ. 

δʹ. Ὅισο δὲ εἰ λνκίδεηο, δηφηη λφκνο ἐθεῖ θεῖηαη θαὶ πξνθεηλ βηβιία, ηὸλ ηφπνλ ἅγηνλ εἶλαη, ὥξα 

ζνη ινηπὸλ θαὶ ηὰ εἴδσια, θαὶ ηνὺο λανὺο ηλ εἰδψισλ ἁγίνπο εἶλαη λνκίδεηλ. Καὶ γὰξ πνιέκνπ 

πνηὲ θαηαιαβφληνο ηνὺο Ἰνπδαίνπο, θξαηήζαληεο νἱ Ἀδψηηνη, θαὶ ηὴλ θηβσηὸλ ιαβφληεο, εἰο ηὸ 

ἑαπηλ ἱεξὸλ εἰζήγαγνλ. Ἆξα νὖλ δηὰ ηνῦην ἅγηνο ἤλ ὁ λαὸο, ἐπεηδὴ ηὴλ θηβσηὸλ εἶρελ; 

Οδακο, ἀιιὰ θαὶ βέβεινο θαὶ ἀθάζαξηνο. Καὶ εζέσο ηνῦην δηὰ ηλ ἔξγσλ ἐδείθλπην. Ἵλα 

γὰξ κάζσζηλ νἱ πνιέκηνη ὅηη ν δη' ἀζζέλεηαλ ηνῦ Θενῦ, ἀιιὰ δηὰ ηὴλ παξαλνκίαλ ηλ 

ζεξαπεπφλησλ αηὸλ  ἥηηα γέγνλε· θαὶ  θηβσηὸο ιεθζεῖζα αἰρκάισηνο, ἐλ ἀιινηξίᾳ γῆ ηὴλ 

ἰζρὺλ ηὴλ νἰθείαλ ἐπεδείθλπην, δὶο ηὸ εἴδσινλ ρακαὶ ῥίςαζα, θαὶ δηαθιαζζλαη παξαζθεπάζαζα. 

Σνζνῦηνλ ἀπεῖρελ ἁγηάζαη ηὸλ ηφπνλ, ὅηη θαὶ ἐπνιέκεη ηῶ ηφπῳ. Ἄιισο δὲ, πνία θηβσηὸο λῦλ 

παξὰ Ἰνπδαίνηο, ὅπνπ ἱιαζηήξηνλ νθ ἔζηηλ, ὅπνπ ν ρξηζκὸο, ν δηαζήθεο πιάθεο, ν ηὰ ἅγηα 

ηλ ἁγίσλ, ν ηὸ θαηαπέηαζκα, νθ ἀξρηεξεὺο, ν ζπκίακα, νρ ὁινθαχησζηο, ν ζπζία, ν ηὰ 

ἄιια ηὰ πνηνῦληα ζεκλὴλ ηὴλ θηβσηὸλ ηφηε ἐθείλελ; κνὶ ηλ ἐπὶ ηο ἀγνξο πσινπκέλσλ 

θηβσηίσλ νδὲλ ἄκεηλνλ αὕηε  θηβσηὸο δηαθεῖζζαη δνθεῖ, ἀιιὰ θαὶ πνιιῶ ρεῖξνλ. Καὶ γὰξ ηνὺο 

παξηφληαο νδὲλ κὲλ ηαῦηα βιάςαη δχλαηαη, ἐθείλε δὲ πνιιὴλ θαζ' κέξαλ ηνῖο αηῆ πξνζηνῦζηλ 

ἐξγάδεηαη βιάβελ. Ἀδειθνὶ, κὴ παηδία γίλεζζε ηαῖο θξεζὶλ, ἀιιὰ ηῆ θαθίᾳ λεπηάδεηε, θαὶ ηνὺο 

πξὸο ηαῦηα ἐπηνεκέλνπο ηο ἀθαίξνπ ηαχηεο ἀγσλίαο ἀπαιιάηηνληεο, παηδεχζαηε ηί ρξὴ 

θνβεῖζζαη θαὶ δεδνηθέλαη, νρὶ ηὴλ θηβσηὸλ ηαχηελ, ἀιιὰ ηὸ θαηαθζείξεηλ ηὸλ λαὸλ ηνῦ Θενῦ 

δηὰ ηλ ἐθεῖ δξφκσλ, δηὰ ηνῦ πξὸο ηὸλ Ἰνπδατζκὸλ ζπλεηδφηνο, δηὰ ηο ἀθαίξνπ ηαχηεο 

παξαηεξήζεσο. Οἵηηλεο γὰξ, θεζὶλ, ἐλ λφκῳ δηθαηνῦζζε, ηο ράξηηνο ἐμεπέζαηε. Σνῦην ρξὴ 

δεδνηθέλαη, κὴ θαηὰ ηὴλ κέξαλ ἐθείλελ ἀθνχζεηε παξὰ ηνῦ κέιινληνο θξίλεηλ κο· πάγεηε, 

νθ νἶδα κο· ηνῖο γὰξ ἐκὲ ζηαπξψζαζηλ ἐθνηλσλήζαηε, θαὶ ηὰο ἑνξηὰο, ἃο θαηέιπζα, 

θηινλεηθνῦληέο κνη πάιηλ ἀλεζηήζαηε, πξὸο ηὰο ζπλαγσγὰο ἐδξάκεηε ηλ εἰο ἐκὲ 

παξαλνκεζάλησλ Ἰνπδαίσλ. Κἀγὼ κὲλ ηὸλ λαὸλ θαζεῖινλ, θαὶ ἐξείπηνλ ἐπνίεζα ηὸλ ζεκλὸλ 

ἐθεῖλνλ θαὶ θξηθηὰ θαηέρνληα πξάγκαηα, κεῖο δὲ νἰθήκαηα, θαπειείσλ νδὲλ ἄκεηλνλ 

δηαθείκελα, θαὶ ζπήιαηα ιῃζηλ ἐζεξαπεχεηε. Δἰ γὰξ 48.915 ηφηε, ὅηε ηὰ ρεξνπβὶκ ἤλ, ὅηε  

θηβσηὸο, ὅηε ἔηη Πλεχκαηνο ἐπήλζεη ράξηο, λῦλ κὲλ ἔιεγελ, ὅηη πνηήζαηε αηὸλ ζπήιαηνλ 

ιῃζηλ, λῦλ δὲ, ὅηη Οἶθνλ ἐκπνξίνπ, δηὰ ηὰο παξαλνκίαο αηλ θαὶ ηὰο κηαηθνλίαο· λῦλ ὅηε 

αηνὺο  ηνῦ Πλεχκαηνο ἐγθαηέιηπε ράξηο, θαὶ πάληα ἐθεῖλα ἀλῄξεηαη ηὰ ζεκλὰ, ηῶ Θεῶ 

θηινλεηθνῦληεο, ηὴλ παξάλνκνλ ηαχηελ ἐπηηεινῦζη ιαηξείαλ, ηί ἄλ ηηο πξνζεηπὼλ ηὰο ζπλαγσγὰο 

αηλ, ἀμίαλ ἔζηαη εξεθὼο ἐπσλπκίαλ; Δἰ γὰξ ηφηε ζπήιαηνλ ιῃζηλ ἤλ, ὅηε ἔηη ηὰ ηο 

πνιηηείαο ἐθξάηεη, λῦλ θἂλ πνξλεῖνλ, θἂλ παξαλνκίαο ρσξίνλ, θἂλ δαηκφλσλ θαηαγψγηνλ, θἂλ 

δηαβφινπ θξνχξηνλ, θἂλ ςπρλ ὄιεζξνλ, θἂλ ἀπσιείαο ἁπάζεο θξεκλὸλ θαὶ βάξαζξνλ, θἂλ 

ὁηηνῦλ ηηο πξνζείπῃ, ἔιαηηνλ ηο ἀμίαο ἐξεῖ. Ναὸλ ἐπηζπκεῖο ἰδεῖλ; κὴ δξάκῃο εἰο ηὴλ 

ζπλαγσγὴλ, ἀιιὰ γελνῦ ζὺ λαφο. Ἕλα θαζεῖιε λαὸλ ὁ Θεὸο ἐλ Ἱεξνζνιχκνηο, θαὶ κπξίνπο 

ἀλέζηεζελ ἐθείλνπ πνιιῶ ζεκλνηέξνπο· κεῖο γὰξ λαὸο Θενῦ ἐζηε δληνο, θεζί. Καιιψπηζνλ 

ηαχηελ ηὴλ νἰθίαλ, ἀπέιαζνλ πάληα ινγηζκὸλ πνλεξὸλ, ἵλα γέλῃ κέινο ηνῦ Υξηζηνῦ ηίκηνλ, ἵλα 

γέλῃ λαὸο ηνῦ Πλεχκαηνο· πνίεζνλ θαὶ ἑηέξνπο ηνηνχηνπο. Καὶ θαζάπεξ πέλεηαο ὁξληεο νθ 

ἂλ παξαδξάκνηηε ῥᾳδίσο, νὕησ θαὶ ηὸλ ἐπὶ ηὴλ ζπλαγσγὴλ ηξέρνληα βιέπσλ, κὴ παξίδῃο, ἀιι' 

ὥζπεξ ραιηλῶ ηηλη ηῶ ιφγῳ θαηαζρὼλ εἰο ηὴλ θθιεζίαλ ἐπαλάγαγε. Αὕηε πιείσλ ἐθείλεο  

ἐιεεκνζχλε, θαὶ κπξίσλ ηαιάλησλ κεῖδνλ ηὸ θέξδνο. Καὶ 48.916 ηί ιέγσ κπξίσλ ηαιάλησλ; θαὶ 

ηνῦ θφζκνπ παληὸο ηνῦ θαηλνκέλνπ, ἐπεὶ θαὶ ὁ ἄλζξσπνο ηνῦ θφζκνπ παληὸο ηηκηψηεξνο· δηὰ 

γὰξ αηὸλ θαὶ νξαλὸο θαὶ γ θαὶ ζάιαζζα γέγνλε, θαὶ ἣιηνο θαὶ ἀζηέξεο. λλφεζνλ ηνίλπλ ηὸ 

ἀμίσκα ηνῦ ζσδνκέλνπ, θαὶ κὴ θαηαθξνλήζῃο αηνῦ ηο ἐπηκειείαο. Κἂλ γὰξ κπξία ηηο 

θαηαβάιῃ ρξήκαηα, νδὲλ ηνηνῦηνλ ἐξγάδεηαη, ὅζνλ ὁ ςπρὴλ δηαζψδσλ, θαὶ πιάλεο ἀπάγσλ, θαὶ 

πξὸο εζέβεηαλ ρεηξαγσγλ.  πέλεηη δνὺο ιηκὸλ ἔιπζελ, ὁ ηὸλ Ἰνπδαΐδνληα δηνξζψζαο 

ἀζέβεηαλ ἀλεῖιελ· ἐθεῖλνο πελίαλ παξεκπζήζαην, νὗηνο παξαλνκίαλ ἔζηεζελ· ἐθεῖλνο ηὸ ζκα 

ὀδχλεο ἀπήιιαμελ, νὗηνο θαὶ ηὴλ ςπρὴλ ηο γεέλλεο ἐμήξπαζελ. Ἔδεημα ηὸλ ζεζαπξὸλ, κὴ 



πξνδηε ηὸ θέξδνο. Οθ ἔζηηλ ἐληαῦζα πελίαλ αἰηηάζαζζαη, νθ ἔζηη πησρείαλ πξνβαιέζζαη· 

ῥεκάησλ ἐζηὶλ  δαπάλε, ιφγσλ ἐζηὶ ηὸ ἀλάισκα. Μὴ ηνίλπλ θαηνθλήζσκελ, ἀιι', ὅζε ζπνπδὴ 

θαὶ πξνζπκία, ηνὺο ἀδειθνὺο ζεξεχζσκελ ηνὺο κεηέξνπο, θαὶ ἄθνληαο εἰο ηὰο νἰθίαο ηὰο 

ἑαπηλ αηνὺο ἑιθχζαληεο. ἄξηζηνλ παξαζκελ, θαὶ ηξαπέδεο αηνῖο θνηλσλήζσκελ ζήκεξνλ, 

ἵλα ἐπ' ὄςεζη ηαῖο κεηέξαηο ηὴλ λεζηείαλ ιχζαληεο, θαὶ πιεξνθνξίαλ κῖλ θαὶ πίζηηλ ἱθαλὴλ 

παξαζρφληεο ηο θαιο ηαχηεο δηνξζψζεσο, θαὶ ἑαπηνῖο θαὶ κῖλ ηλ αἰσλίσλ ἀγαζλ γέλσληαη 

πξφμελνη, ράξηηη θαὶ θηιαλζξσπίᾳ ηνῦ Κπξίνπ κλ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ, δη' νὗ θαὶ κεζ' νὗ ηῶ Παηξὶ 

 δφμα, ἅκα ηῶ ἁγίῳ Πλεχκαηη, λῦλ θαὶ ἀεὶ, θαὶ εἰο ηνὺο αἰλαο ηλ αἰψλσλ. Ἀκήλ. 

Λόγος ἕβδομος. 

αʹ. Ἆξα θφξνλ ἐιάβεηε ηο πξὸο Ἰνπδαίνπο κάρεο; ἠ βνχιεζζε θαὶ ζήκεξνλ ηο αηο 

πνζέζεσο ἁςψκεζα πάιηλ; Δἰ γὰξ θαὶ πνιιὰ ηὰ ἔκπξνζζελ εἰξεκέλα, ἀιι' ὅκσο κο ἐπηζπκεῖλ 

νἶκαη ηο αηο ἀθξνάζεσο πάιηλ.  γὰξ ηο εἰο ηὸλ Υξηζηὸλ ἀγάπεο νθ ἔρσλ θφξνλ, νδὲ ηο 

πξὸο ηνὺο κηζνῦληαο αηὸλ κάρεο ιήςεηαη θφξνλ πνηέ. Υσξὶο δὲ ηνχησλ, θαὶ ἄιισο κῖλ 

ἀλαγθαῖνο νὗηνο ὁ ιφγνο· ἔηη γὰξ ιείςαλα ηλ ἑνξηλ αηλ πνιέιεηπηαη. Ἀιι' ὥζπεξ αηλ 

αἱ ζάιπηγγεο ηλ ἐλ ηνῖο ζεάηξνηο ἤζαλ παξαλνκψηεξαη, θαὶ αἱ λεζηεῖαη κέζεο θαὶ θψκνπ παληὸο 

ἤζαλ αἰζρξφηεξαη, νὕησ θαὶ αἱ ζθελαὶ αἱ λῦλ παξ' αηλ πεγλχκελαη, ηλ παλδνρείσλ ηλ 

πφξλαο ἐρφλησλ θαὶ αιεηξίδαο νδὲλ ἄκεηλνλ δηάθεηληαη. Καὶ κεδεὶο ηφικαλ θαηαγηλσζθέησ 

ηνῦ ιφγνπ· ηφικα γὰξ ἐζράηε θαὶ παξαλνκία ηὸ κὴ νὕησο πνπηεχεηλ πεξὶ ἐθείλσλ. Ὅηαλ γὰξ 

ηῶ Θεῶ θηινλεηθνῦληεο, θαὶ ηῶ Πλεχκαηη ηῶ ἁγίῳ ἀληηπίπηνληεο πξάηησζη, πο ν ρξὴ ηνηαχηελ 

πεξὶ αηλ ςθνλ ἐθθέξεηλ; Ἦλ πνηε ζεκλὴ αὕηε  ἑνξηὴ, ὅηε θαηὰ λφκνλ ἐγίλεην, θαὶ ηνῦ 

Θενῦ θειεχνληνο, λπλὶ δὲ νθ ἔηη· ηὸ γὰξ ἀμίσκα αηο ἅπαλ ἀλῄξεηαη ηῶ παξὰ γλψκελ ηνῦ 

Θενῦ γίλεζζαη. Καὶ νἱ κάιηζηα θαζπβξίδνληεο θαὶ ηὸλ λφκνλ θαὶ ηὰο ἑνξηὰο ηὰο παιαηὰο, νὗηνη 

κάιηζηα πάλησλ εἰζὶλ νἱ δνθνῦληεο λῦλ ἐπηηειεῖλ· νἱ δὲ κάιηζηα ηὸλ λφκνλ ηηκληεο κεῖο, νἱ 

θαζάπεξ γεγεξαθφηα ἄλζξσπνλ ἀλαπαχνληεο, θαὶ 48.916.30 νρ ἕιθνληεο εἰο ηὰ ζθάκκαηα κεηὰ 

ηὴλ πνιηὰλ, νδὲ παξὰ θαηξὸλ ἀγσλίδεζζαη ἀλαγθάδνληεο. Ὅηη γὰξ νθ ἔζηη λφκνπ θαηξὸο λῦλ, 

νὔηε ηο παιαηο πνιηηείαο, ἱθαλο κὲλ θαὶ ἔκπξνζζελ ἀπεδείμακελ· θέξε δὴ θαὶ ηὰ ιείςαλα 

γπκλάζσκελ ηήκεξνλ. Ἤξθεη κὲλ νὖλ δείμαληα δηὰ ηλ πξνθεηλ ἁπάλησλ, ὅηη ηὸ πνηεῖλ ηη 

ηνηνῦηνλ ἔμσ ηλ Ἱεξνζνιχκσλ παξαλνκία ηίο ἐζηη θαὶ ἀζέβεηα, ἀπειιάρζαη πξαγκάησλ. Δἰ γὰξ 

θαὶ ἀιεζὲο ἤλ, ὃ παληαρνῦ θνκπάδνληεο ἀεὶ ςηζπξίδνπζηλ, ὅηη ηὴλ πφιηλ ἀπνιήςνληαη πάιηλ, 

νδὲ νὕησο ἀπειιάρζαη ηλ ηο παξαλνκίαο ἐγθιεκάησλ ἐδχλαλην. Πιὴλ ἀιι' κεῖο ἐθ 

πεξηνπζίαο θαὶ ηνῦην ἀπεδείμακελ, ὅηη νὔηε ἀλαζηήζεηαη ινηπὸλ  πφιηο, νὔηε ἀπνιήςνληαη ηὴλ 

ἑαπηλ πνιηηείαλ. Σνχηνπ δὲ ἀπνδεηρζέληνο, θαὶ ηὰ ινηπὰ ἅπαληα ζπλσκνιφγεην, νἷνλ ὡο νὔηε 

ζπζίαο εἶδνο, νὔηε ὁινθαπηψζεσο, νρ  ηνῦ λφκνπ δχλακηο, νθ ἄιιν ηη ηο πνιηηείαο ἐθείλεο 

ζηλαη δπλήζεηαη. Πξηνλ κὲλ γὰξ ἐθέιεπζελ ὁ λφκνο ηξὶο ηνῦ ἐληαπηνῦ πλ ἀξζεληθὸλ εἰο ηὸλ 

λαὸλ ἀλαβαίλεηλ· ηνῦ δὲ λανῦ θαηαιπζέληνο, ἀδχλαηνλ ηνῦην γελέζζαη. Μεηὰ ηαῦηα πάιηλ 

ἐπέηαηηε ηὸλ γνλνξξπ, ηὸλ ιεπξὸλ, ηὴλ ἐλ θαηακελίνηο γπλαῖθα, ηὴλ ιερ, ζπζίαο ἀλαθέξεηλ· 

θαὶ ηνῦην δὲ πάιηλ ἀδχλαηνλ, νθ ὄληνο ηνῦ ηφπνπ, νδὲ ηνῦ βσκνῦ θαηλνκέλνπ. θέιεπζελ 

ᾄδεηλ ἱεξνὺο ὕκλνπο· θαὶ ηνῦην ἔκπξνζζελ ἀπεδείμακελ ἀπὸ ηνῦ ηφπνπ θσιπφκελνλ, θαὶ ηνὺο 

πξνθήηαο ἐγθαινῦληαο, θαὶ ιέγνληαο ὅηη 48.917 ἀλέγλσζαλ ἔμσ λφκνλ, θαὶ ἐπεθαιέζαλην 

ὁκνινγίαλ. Ὅηαλ ηνίλπλ κεδὲ ἀλαγηλψζθεζζαη δπλαηὸλ ἤλ ηὸλ λφκνλ ἔμσ ηο πφιεσο, πο 

αηὸλ πξάηηεηλ ἔμσ ηο πφιεσο δπλαηφλ; Γηὰ γνῦλ ηνῦην θαὶ ἀπεηιλ αηνῖο ἔιεγελ· Οθ 

ἐπηζθέςνκαη ηὰο ζπγαηέξαο κλ, ὅηαλ ἐθπνξλεχζσζη, θαὶ ηὰο λχκθαο κλ, ὅηαλ κνηρεχζσζη. 

Σί δὲ ηνῦηφ ἐζηη; Νφκνλ κῖλ ἀλαγλνὺο παιαηὸλ, ζαθέζηεξνλ πνηζαη πεηξάζνκαη. Σίο νὖλ ἐζηηλ 

ὁ λφκνο; ὰλ παξαβῆ γπλὴ θαηὰ ηνῦ ἀλδξὸο αηο, θαὶ παξίδῃ αηὸλ πεξηδνῦζα, θαὶ θνηκεζῆ 

ηηο κεη' αηο θνίηελ ζπέξκαηνο, θαὶ ιάζῃ ἐμ ὀθζαικλ ηνῦ ἀλδξὸο, θαὶ κάξηπο κὴ ᾖ θαη' αηο, 

θαὶ κὴ ᾖ ζπλεηιεκκέλε, θαὶ ἐπέιζῃ ἐπ' αηῶ πλεῦκα δειψζεσο, αὕηε δὲ κὴ ᾖ κεκηαζκέλε. Ὃ δὲ 

ιέγεη ηνηνῦηφλ ἐζηηλ· ὰλ κνηρεπζῆ, θεζὶ, γπλὴ, θαὶ πνπηεχζῃ ηὴλ κνηρείαλ ὁ ἀλὴξ, ἠ κὴ 

κνηρεπζῆ, νὗηνο δὲ πνπηεχζῃ, θαὶ κήηε κάξηπο ᾖ, κήηε θχεζηο ἐιέγρνπζα, ἄμεη αηὴλ πξὸο ηὸλ 

ἱεξέα, θεζὶ, θαὶ πξνζνίζεη ηὸ δξνλ αηο ἄιεπξνλ θξίζηλνλ. Σί δήπνηε ν ζεκίδαιηλ, νθ 

ἄιεπξνλ ππξνῦ, ἀιιὰ θξίζηλνλ; πεηδὴ πέλζνο ἐζηὶ θαὶ θαηάγλσζηο θαὶ πνςία πνλεξὰ ηὸ 



γηλφκελνλ, ἐκηκεῖην ηὴλ ζπκθνξὰλ ηο νἰθείαο ζπζίαο ηὸ ζρκα· δηὰ γὰξ ηνῦηφ θεζηλ· Οθ 

ἐπηρεεῖο ἐπ' αηὸ ἔιαηνλ, νδὲ ἐπηζήζεηο ἐπ' αηὸ ιίβαλνλ. Δἶηα δεῖ γὰξ ἐπηηεκεῖλ θαὶ πξνζάμεη 

αηὴλ ὁ ἱεξεὺο, θαὶ ιήςεηαη ὕδσξ θαζαξὸλ ἐλ ἀγγείῳ ὀζηξαθίλῳ, θαὶ ἀπὸ ηο γο ηο νὔζεο ἐπὶ 

ηνῦ ἐδάθνπο ιαβὼλ, ἐκβαιεῖ εἰο ηὸ ὕδσξ, θαὶ ζηήζεη ηὴλ γπλαῖθα, θαὶ ὁξθηεῖ αηὴλ, θαὶ ἐξεῖ· Δἰ 

κὴ παξέβεο κηαλζλαη πξὸο ηὸλ ἄλδξα ηὸλ ζεαπηο, ζψα ἴζζη ἀπὸ ηνῦ ὕδαηνο ηνῦ ἐιεγκνῦ· εἰ δὲ 

παξέβεο θαὶ κεκίαλζαη, θαὶ ἔδσθέ ηηο ηὴλ θνίηελ αηνῦ ἐλ ζνὶ, πιὴλ ηνῦ ἀλδξφο ζνπ, δῴε 

Κχξηφο ζε ἐλ ἀξᾶ θαὶ ἐλφξθηνλ ἐλ κέζῳ ηνῦ ιανῦ. Σί ἔζηηλ, λ ἀξᾶ θαὶ ἐλφξθηνλ; Ἵλα ιέγσζη· 

Μὴ πάζνηκη ὡο ἔπαζελ  δεῖλα γπλή. λ ηῶ δνῦλαη Κχξηνλ ηὴλ θνηιίαλ ζνπ ἐκπεπξηζκέλελ, θαὶ 

εἰζειεχζεηαη ηὸ ὕδσξ ηὸ ἐπηθαηεξακέλνλ πξῖζαη ηὴλ γαζηέξα ζνπ. Καὶ ἐξεῖ  γπλή· Γέλνηην, 

γέλνηην. Καὶ ἔζηαη, ἐὰλ ᾖ κεκηαζκέλε, εἰζειεχζεηαη ηὸ ὕδσξ ηνῦ ἐιεγκνῦ, θαὶ πξίζεη ηὴλ θνηιίαλ 

αηο, θαὶ ἔζηαη  γπλὴ εἰο ἀξάλ. ὰλ δὲ κὴ κηαλζῆ  γπλὴ, ἀζῴα ἔζηαη θαὶ ἐθζπεξκαηηεῖ 

ζπέξκα. πεὶ νὖλ εἰο αἰρκαισζίαλ ἀπειζφλησλ αηλ, νδὲλ ηνχησλ γελέζζαη δπλαηὸλ ἤλ, νὔηε 

ηνῦ λανῦ ὄληνο, νὔηε ηνῦ βσκνῦ, νὔηε ηο ζθελο, νὔηε ηο ζπζίαο ἀλαθεξνκέλεο, ἀπεηιλ 

ἔιεγελ· Οθ ἐπηζθέςνκαη ηὰο ζπγαηέξαο κλ, ὅηαλ πνξλεχζσζη, θαὶ ηὰο λχκθαο κλ, ὅηαλ 

κνηρεχζσζηλ. βʹ. ξᾶο ἀπὸ ηνῦ ηφπνπ ηὴλ ἰζρὺλ ἔρνληα ηὸλ λφκνλ; Ὅηη δὲ νὔηε ηὸλ ἱεξέα 

δπλαηὸλ εἶλαη, ηο πφιεσο νθ νὔζεο, δινλ ἐθ ηνχηνπ. Ὥζπεξ γὰξ βαζηιέα ν δπλαηὸλ εἶλαη, 

ηλ ζηξαηνπέδσλ νθ ὄλησλ, ν δηαδήκαηνο, νρ ἁινπξγίδνο, ν ηλ ἄιισλ ηλ ηὴλ βαζηιείαλ 

ζπγθξνηνχλησλ· νὕησο νδὲ ἱεξέα δπλαηὸλ εἶλαη, ζπζίαο ἀλῃξεκέλεο, πξνζθνξο θεθσιπκέλεο, 

ηλ ἁγίσλ πεπαηεκέλσλ, ηνῦ ζρήκαηνο παληὸο θαληζκέλνπ·  γὰξ ἱεξσζχλε ἐλ ηνχηνηο ἅπαζηλ 

ἤλ. Ἤξθεη κὲλ νὖλ, ὅπεξ ἔθζελ εἰπὼλ, πξὸο ἀπφδεημηλ κῖλ ηνῦ κήηε ζπζίαο, κήηε 

ὁινθαπηψκαηα, κήηε ηνὺο ινηπνὺο θαζαξκνὺο, κήηε ἄιιν ηη ηο 48.918 Ἰνπδατθο πνιηηείαο 

ἐπαλήμεηλ· ινηπὸλ  ἀπφδεημηο ηνῦ κεθέηη ζηήζεζζαη ηὸλ λαφλ. Ὥζπεξ γὰξ νθ ὄληνο ηνχηνπ 

λῦλ πάληα ἀλῄξεηαη, θἂλ δνθῆ ηη γίλεζζαη, παξαλφκσο ηνικηαη· νὕησο ἀπνδείμαληνο ηνῦ ιφγνπ 

ὅηη νδέπνηε ἐπαλήμεη πξὸο ηὸ νἰθεῖνλ ζρκα, θἀθεῖλν ζπλαπνδέδεηθηαη, ὅηη νὔηε  ινηπὴ 

ιαηξεία πξὸο ηὴλ πξνηέξαλ ἐπαλήμεη θαηάζηαζηλ πάιηλ, νρ ἱεξεὺο ἔζηαη ηηο, ν βαζηιεχο. Δἰ 

γὰξ ηνῖο ἐθ ηνῦ ζπέξκαηνο αηλ, θἄλ ηηο ἤλ ηλ ἰδησηεπφλησλ, νθ ἐθεῖην γνῦλ ιαηξεχεηλ 

ἀιινγελέζη, πνιιῶ κιινλ αηὸλ ηὸλ βαζηιέα πνθεῖζζαη ἑηέξνηο, ζέκηο νθ ἤλ. Πιὴλ ἀιι' 

ἐπεηδὴ ἀγὼλ κῖλ ἐζηη θαὶ ζπνπδὴ, νθ ἐθείλνπο ἐπηζηνκίζαη κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ ηὴλ κεηέξαλ 

ἀγάπελ ζνθίζαη, θέξε ηνῦην αηὸ ἑηέξσζελ ἀπνδείμσκελ, νἷνλ ὅηη θαὶ ηὰ ηλ ζπζηλ, θαὶ ηὰ ηο 

ἱεξσζχλεο αηλ πέπαπηαη, ὡο κεθέηη πάιηλ ἐπαλειζεῖλ ἐπὶ ηὸ πξφηεξνλ ἔζνο. Σίο νὖλ ηαῦηά 

θεζηλ;  ζαπκαζηὸο θαὶ κέγαο πξνθήηεο Γαπΐδ. Οὗηνο γὰξ δειλ ὅηη ζπζηλ  κὲλ 

ἐθβάιιεζζαη κέιιεη,  δὲ εἰζάγεζζαη, νὕησο ἔιεγε· Πνιιὰ ἐπνίεζαο, ζὺ, Κχξηε ὁ Θεφο κνπ, ηὰ 

ζαπκάζηά ζνπ, θαὶ ηνῖο δηαινγηζκνῖο ζνπ νθ ἔζηη ηίο ὁκνησζήζεηαί ζνη· ἀπήγγεηια θαὶ 

ἐιάιεζα. Ὅξα ζνθίαλ πξνθήηνπ. Δἰπὼλ, Πνιιὰ ἐπνίεζαο ζὺ, Κχξηε ὁ Θεφο κνπ, ηὰ ζαπκάζηά 

ζνπ, θαὶ ἐθπιαγεὶο ηὴλ ηνῦ Θενῦ ζαπκαηνπξγίαλ, νδὲλ πεξὶ ηο ὁξσκέλεο κῖλ δηαιέγεηαη 

θηίζεσο, νξαλνῦ θαὶ γο θαὶ ζαιάηηεο θαὶ ὕδαηνο θαὶ ππξὸο, ν πεξὶ ηλ θαη' Αἴγππηνλ 

γελνκέλσλ παξαδφμσλ ἐθείλσλ ζαπκάησλ, ν πεξὶ ἄιισλ ηηλλ ηνηνχησλ ζεκείσλ, ἀιιὰ ηίλα 

θεζὶ ζαπκαζηὰ εἶλαη; Θπζίαλ θαὶ πξνζθνξὰλ νθ ζέιεζαο. Σί ιέγεηο; εἰπέ κνη· ηνῦηφ ἐζηη ηὸ 

παξάδνμνλ θαὶ ζαπκαζηφλ; Ορὶ, θεζίλ· ν γὰξ δὴ ηνῦην κφλνλ εἶδελ, ἀιιὰ πξνθεηηθνῖο 

ἄλσζελ θαηακαζὼλ ὀθζαικνῖο ηὴλ ηλ ἐζλλ πξνζαγσγὴλ, θαὶ πο νἱ ηνῖο ζενῖο πξνζεισκέλνη, 

θαὶ ζεξαπεχνληεο ιίζνπο, θαὶ ηλ ἀιφγσλ ἀζιηψηεξνλ δηαθείκελνη, ἐμαίθλεο ἀλέβιεςαλ, θαὶ ηὸλ 

ηλ ἁπάλησλ ἐπέγλσζαλ Γεζπφηελ, θαὶ ηὴλ κηαξὰλ ηλ δαηκφλσλ ιαηξείαλ ἀθέληεο, θαζαξο 

θαὶ ἀλαηκσηὶ ηὸλ Θεὸλ ἐζεξάπεπνλ· θαὶ ἔηη ζπληδὼλ ὅηη νθ ἐθεῖλνη κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ νἱ Ἰνπδαῖνη 

νἱ ἀηειέζηεξνλ δηαθείκελνη, ηὴλ δηὰ ζπζηλ θαὶ ὁινθαπησκάησλ θαὶ ηλ ἄιισλ ηλ ζσκαηηθλ 

ἀθέληεο ζεξαπείαλ, ἐπὶ ηὴλ κεηέξαλ θαὶ νὗηνη θηινζνθίαλ ἢρζεζαλ· θαὶ ινγηζάκελνο ηὴλ 

ἄθαηνλ ηνῦ Θενῦ θηιαλζξσπίαλ ηὴλ πεξβαίλνπζαλ ἅπαληα λνῦλ, θαὶ ἐθπιαγεὶο ὅζε ηλ 

πξαγκάησλ γέγνλε κεηαβνιὴ, θαὶ πο αηὰ κεηεξξχζκηζε, θαὶ ἀπὸ δαηκφλσλ ἀγγέινπο ηνὺο 

ἀλζξψπνπο εἰξγάζαην, θαὶ πνιηηείαλ εἰζήγαγε ηλ νξαλλ ἀμίαλ ηαῦηα δὲ ἅπαληα ἐγέλεην, ηο 

παιαηο θαηαιπζείζεο ζπζίαο, θαὶ ἑηέξαο ἐπεηζαρζείζεο, ηο δηὰ ηνῦ ζψκαηνο ηνῦ Υξηζηνῦ, 

ἐθπιαγεὶο θαὶ ζαπκάζαο ἔιεγε· Πνιιὰ ἐπνίεζαο ζὺ, Κχξηε ὁ Θεφο κνπ, ηὰ ζαπκάζηά ζνπ. Καὶ 

ὅηη ἐθ πξνζψπνπ ηνῦ Υξηζηνῦ ηὴλ πξνθεηείαλ ηαχηελ ἅπαζαλ πξνιέγεη, εἰπὼλ, Θπζίαλ θαὶ 

πξνζθνξὰλ νθ ζέιεζαο, ἐπήγαγε, κα δὲ θαηεξηίζσ κνη· ηὸ ζκα ιέγσλ ηὸ δεζπνηηθὸλ, ηὴλ 



θνηλὴλ πὲξ ηο νἰθνπκέλεο γελνκέλελ ζπζίαλ, ἡ ηὰο ςπρὰο κλ ἐμεθάζεξε, θαὶ ηὰο 48.919 

ἁκαξηίαο θαηέιπζε, θαὶ ηὸλ ζάλαηνλ ἔζβεζε, θαὶ ηνὺο νξαλνὺο ἀλέῳμε, θαὶ πνιιὰο θαὶ κεγάιαο 

κῖλ ἐιπίδαο πέδεημε, θαὶ ηὰ ἄιια πάληα θαηεζθεχαζελ· ἅπεξ νὖλ θαὶ ὁ Παῦινο εἰδὼο, ἐβφα 

ιέγσλ· Ὢ βάζνο πινχηνπ θαὶ ζνθίαο θαὶ γλψζεσο Θενῦ! ὡο ἀλεμεξεχλεηα ηὰ θξίκαηα αηνῦ, 

θαὶ ἀλεμηρλίαζηνη αἱ ὁδνὶ αηνῦ! Σαῦηα νὖλ ἅπαληα πξννξλ ἔιεγε· Πνιιὰ ἐπνίεζαο ζὺ, Κχξηε 

ὁ Θεφο κνπ, ηὰ ζαπκάζηά ζνπ. Δἶηα εἰπὼλ ἐθ πξνζψπνπ ηνῦ Υξηζηνῦ, ὅηη ινθαπηψκαηα θαὶ 

πεξὶ ἁκαξηίαο νθ εδφθεζαο, ἐπήγαγε· Σφηε εἶπνλ, ἰδνὺ ἣθσ. Σφηε· πφηε; Ὅηε ηλ ηειεηνηέξσλ 

δηδαγκάησλ ἐζηὶλ ὁ θαηξφο· ηὰ κὲλ γὰξ ἀηειέζηεξα δηὰ ηλ δνχισλ αηνῦ καζεῖλ ἔδεη, ηὰ δὲ 

ςειφηεξα θαὶ πεξβαίλνληα ηὴλ θχζηλ ηὴλ ἀλζξσπίλελ παξ' αηνῦ ηνῦ λνκνζέηνπ· δηὰ ηνῦην 

θαὶ ὁ Παῦινο ἔιεγε· Πνιπκεξο θαὶ πνιπηξφπσο πάιαη ὁ Θεὸο ιαιήζαο ηνῖο παηξάζηλ κλ ἐλ 

ηνῖο πξνθήηαηο, ἐπ' ἐζράηνπ ηλ κεξλ ηνχησλ ἐιάιεζελ κῖλ ἐλ Τἱῶ, ὃλ ἔζεθε θιεξνλφκνλ 

πάλησλ, δη' νὗ θαὶ ηνὺο αἰλαο ἐπνίεζε. Καὶ πάιηλ ὁ Ἰσάλλεο,  λφκνο δηὰ Μσζέσο ἐδφζε, δὲ 

ράξηο θαὶ  ἀιήζεηα δηὰ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ ἐγέλεην. Ὥζηε ηνῦ λφκνπ κέγηζηνλ θαὶ ηνῦην ἐγθψκηνλ, 

ηὸ παξαζθεπάζαη ηῶ δηδαζθάιῳ ηὴλ θχζηλ ηὴλ ἀλζξσπίλελ. Δἶηα, ἵλα κὴ λνκίζῃο αηὸλ 

πξφζθαηνλ εἶλαη Θεὸλ, κεδὲ θαηλνηνκίαλ ηηλὰ εἰζάγεηλ, ἄθνπζνλ ηί θεζηλ· λ θεθαιίδη βηβιίνπ 

γέγξαπηαη πεξὶ ἐκνῦ. Πάιαη κνπ, θεζὶ, ηὴλ παξνπζίαλ πξναλεθψλεζαλ νἱ πξνθηαη, θαὶ ἐλ ἀξρῆ 

ηλ βηβιίσλ ηὴλ γλζηλ ηο ἐκο ζεφηεηνο ηνῖο ἀλζξψπνηο παξήλνημαλ. γʹ. Ὅηαλ νὖλ ὁ Θεὸο 

ιέγῃ, ἐλ ἀξρῆ ηο θηίζεσο, Πνηήζσκελ ἄλζξσπνλ θαη' εἰθφλα θαὶ θαζ' ὁκνίσζηλ κεηέξαλ, 

αἰληγκαησδο κῖλ ηνῦ Τἱνῦ ηὴλ ζεφηεηα ἀπνθαιχπηεη, πξὸο ὃλ δηαιέγεηαη. Δἶηα δεηθλὺο ὡο νθ 

ἐλαληία αὕηε ηῆ πξνηέξᾳ πνιηηείᾳ, ἀιιὰ θαὶ ηνῦην ζέιεκα Θενῦ ἤλ, θαηαιπζλαη κὲλ ἐθείλελ 

ηὴλ ζπζίαλ, ἀληεηζαρζλαη δὲ ηαχηελ ἐπίηαζηο γὰξ ἤλ ηο δηνξζψζεσο, νθ ἐλαληίσζηο νδὲ 

κάρε, εἰπὼλ, λ θεθαιίδη βηβιίνπ γέγξαπηαη πεξὶ ἐκνῦ, ἐπήγαγε, Σνῦ πνηζαη ηὸ ζέιεκά ζνπ, ὁ 

Θεὸο, ἐβνπιήζελ, θαὶ ηὸλ λφκνλ ζνπ ἐλ κέζῳ ηο θνηιίαο κνπ· εἶηα ιέγσλ, ηί πνηέ ἐζηη ηὸ 

ζέιεκα ηνῦ Θενῦ, παξεὶο ζπζίαλ εἰπεῖλ, θαὶ ὁινθαπηψκαηα θαὶ πξνζθνξὰο θαὶ πφλνπο θαὶ 

ἱδξηαο, θεζὶλ, Δεγγειηζάκελ δηθαηνζχλελ ἐλ θθιεζίᾳ κεγάιῃ. Σί πνηέ ἐζηηλ, 

Δεγγειηζάκελ δηθαηνζχλελ; Οθ εἶπελ ἁπιο, Ἔδσθα, ἀιι', Δεγγειηζάκελ. Σί δήπνηε; Ὅηη 

νθ ἀπὸ θαηνξζσκάησλ, νδὲ πφλσλ, νδὲ ἀκνηβο, ἀιι' ἀπὸ ράξηηνο κφλεο ηὸ γέλνο ἐδηθαίσζε 

ηὸ κέηεξνλ. Ὅπεξ νὖλ θαὶ ὁ Παῦινο δειλ ἔιεγε· Νπλὶ δὲ ρσξὶο λφκνπ δηθαηνζχλε Θενῦ 

πεθαλέξσηαη· δηθαηνζχλε δὲ Θενῦ δηὰ πίζηεσο Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ, ν δηὰ θακάηνπ ηηλὸο θαὶ πφλνπ. 

Καὶ ηαχηεο δὲ ἐπηιακβαλφκελνο ηο καξηπξίαο νὕησο ἔιεγε· θηὰλ γὰξ ἔρσλ ὁ λφκνο ηλ 

κειιφλησλ ἀγαζλ, νθ αηὴλ ηὴλ εἰθφλα ηλ πξαγκάησλ, θαη' ἐληαπηὸλ ηαῖο αηαῖο ζπζίαηο αἷο 

πξνζθέξνπζηλ εἰο ηὸ δηελεθὲο νδέπνηε δχλαηαη ηνὺο πξνζεξρνκέλνπο ηειεηζαη. Γηὸ 

εἰζεξρφκελνο εἰο ηὸλ θφζκνλ ιέγεη, ζπζίαλ θαὶ πξνζθνξὰλ νθ ζέιεζαο, 48.920 ζκα δὲ 

θαηεξηίζσ κνη, ηὴλ εἴζνδνλ ηνῦ Μνλνγελνῦο εἰο ηὸλ θφζκνλ ιέγσλ, ηὴλ δηὰ ζαξθὸο νἰθνλνκίαλ. 

Οὕησ γὰξ πξὸο κο παξεγέλεην, ν ηφπνλ ἀκείςαο ἐθ ηφπνπ, πο γὰξ ὁ παληαρνῦ ὢλ, θαὶ 

πάληα πιεξλ; ἀιιὰ δηὰ ζαξθὸο κῖλ θαλεξσζείο. Ἀιι' ἐπεηδὴ νρὶ πξὸο Ἰνπδαίνπο ἐζηὶλ κῖλ  

κάρε κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ πξὸο Ἕιιελαο θαὶ πνιινὺο ηλ αἱξεηηθλ, θέξε βαζχηεξφλ ηη λφεκα 

ἐληαῦζα κῖλ ἀπνθαιχςσκελ, θαὶ δεηήζσκελ, ηί δήπνηε, κπξίαο ἔρσλ καξηπξίαο ὁ Παῦινο, αἳ 

ηὸλ λφκνλ ἀξγεῖλ πνηνῦζη θαὶ ηὴλ παιαηὰλ πνιηηείαλ, ηαχηεο ἐκλεκφλεπζελ. Οδὲ γὰξ ἁπιο 

νδὲ ὡο ἔηπρε ηνῦην ἐπνίεζελ, ἀιιὰ κεηά ηηλνο ιφγνπ θαὶ ζνθίαο ἀθάηνπ. Ὅηη γὰξ θαὶ ἑηέξαο 

εἶρε καξηπξίαο καθξνηέξαο θαὶ ζθνδξνηέξαο, εἴπεξ ἐβνχιεην παξαγαγεῖλ, πὲξ ηο πνζέζεσο 

ηαχηεο, πάληεο ἂλ ὁκνινγήζαηελ. Καὶ γὰξ θαὶ ὁ ἧζαΐαο θεζὶλ, Οθ ἔζηη κνη ζέιεκα ἐλ κῖλ· 

πιήξεο εἰκὶ ὁινθαπησκάησλ θξηλ, θαὶ ζηέαξ ἀξλλ θαὶ αἷκα ηαχξσλ θαὶ ηξάγσλ ν βνχινκαη, 

νδὲ ἐὰλ ἔξρεζζε ὀθζλαί κνη. Σίο γὰξ ἐμεδήηεζε ηαῦηα ἐθ ηλ ρεηξλ κλ; ὰλ πξνζθέξεηέ 

κνη ζεκίδαιηλ, κάηαηνλ· ζπκίακα βδέιπγκά κνη ἐζηίλ. Καὶ ἑηέξσζη πάιηλ· Ο λῦλ ἐθάιεζά ζε, 

Ἰαθὼβ, νδὲ ἔγθνπφλ ζε ἐπνίεζα, Ἰζξαὴι, νθ ἐδφμαζάο κε ἐλ ζπζίαηο, νδὲ ἐδνχιεπζάο κνη ἐλ 

δψξνηο ζνπ, νδὲ ἔγθνπφλ ζε ἐπνίεζα ἐλ ιηβάλῳ, νδὲ ἐθηήζσ κνη ἀξγπξίνπ ζπκίακα, Καὶ ὁ 

Ἱεξεκίαο δὲ, Ἱλαηί κνη ιίβαλνλ ἐθ αβ θέξεηο θαὶ θηλλάκσκνλ ἐθ γο καθξφζελ; Σὰ 

ὁινθαπηψκαηα κλ νρ ἣδπλάλ κε. Καὶ πάιηλ· πλαγάγεηε ηὰ ὁινθαπηψκαηα κλ κεηὰ ηλ 

ζπζηλ κλ, θαὶ θάγεηε θξέα. Καὶ ἕηεξνο δὲ ηλ πξνθεηλ νὕησο ἔιεγελ· Μεηάζηεζνλ ἀπ' 

ἐκνῦ ἤρνλ ᾠδλ ζνπ, θαὶ ςαικὸλ ὀξγάλσλ ζνπ νθ ἀθνχζνκαη. Καὶ πάιηλ ἀιιαρνῦ ηλ 

Ἰνπδαίσλ ιεγφλησλ, Δἰ πξνζδέμεηαη Κχξηνο ἐλ ὁινθαπηψκαζηλ, εἰ δψζσ πξσηφηνθά κνπ πὲξ 



ἀζεβείαο κνπ, θαξπὸλ θνηιίαο κνπ πὲξ ἁκαξηίαο ςπρο κνπ; θαὶ ὁ πξνθήηεο ἐπηηηκλ αηνῖο 

ἔιεγελ, Ἀπεγγέιε ζνη, ἄλζξσπε, ηί θαιὸλ, θαὶ ηί Κχξηνο ὁ Θεὸο ἐθδεηεῖ παξὰ ζνῦ, ἀιι' ἠ 

ἀγαπᾶλ ἔιενλ, θαὶ πνηεῖλ θξῖκα θαὶ δηθαηνζχλελ, θαὶ ἕηνηκνλ εἶλαη πνξεχεζζαη ὀπίζσ Κπξίνπ 

ηνῦ Θενῦ ζνπ. Καὶ ὁ Γαπῒδ νὕησο ἔιεγελ· Ο δέμνκαη ἐθ ηνῦ νἴθνπ ζνπ κφζρνπο, νδὲ ἐθ ηλ 

πνηκλίσλ ζνπ ρηκάξξνπο. Σίλνο νὖλ ἕλεθελ ηνζαχηαο ἔρσλ καξηπξίαο εἰπεῖλ, δη' ὧλ ὁ Θεὸο 

θαίλεηαη ηὰο ζπζίαο παξαηηνχκελνο ἐθείλαο, ηὰο λνπκελίαο, ηὰ ζάββαηα, ηὰο ἑνξηὰο, πάζαο 

ἐθείλαο ἀθεὶο, ηαχηεο ἐκλήζζε κφλεο; Ορ ἁπιο νδὲ ὡο ἔηπρελ, ἀιι' ἢδε ηὴλ αἰηίαλ ἐξνῦκελ. 

Πνιινὶ ηλ ἀπίζησλ θαὶ Ἰνπδαίσλ αηλ καρφκελνη πξὸο κο ιέγνπζηλ, ὅηη  παιαηὰ 

θαηαιέιπηαη πνιηηεία ν δηὰ ηὸ ἀηέιεζηνλ αηο, νδὲ δηὰ ηὸ κείδνλα εἰζελερζλαη ηὴλ 

κεηέξαλ πνιηηείαλ, ἀιιὰ δηὰ ηὴλ πνλεξίαλ ηλ ηφηε πξνζθεξφλησλ ηὰο ζπζίαο.  γνῦλ ἧζαΐαο 

θεζίλ· ὰλἐθηείλεηε ηὰο ρεῖξαο κλ, ἀπνζηξέςσ ηνὺο ὀθζαικνχο κνπ ἀθ' κλ· θαὶ ἐὰλ 

πιεζχλεηε ηὴλ δέεζηλ, νθ εἰζαθνχζνκαη κλ. Δἶηα ηὴλ αἰηίαλ πξνζζεὶο, ἐπάγεη ιέγσλ· Αἱ γὰξ 

ρεῖξεο κλ 48.921 αἵκαηνο πιήξεηο. Σνῦην δὲ νθ ἔζηη ηλ ζπζηλ θαηεγνξία, ἀιιὰ ηο ηλ 

πξνζαγφλησλ πνλεξίαο ἔγθιεκα, θαὶ δηὰ ηνῦην νθ ἐδέρεην ηὰο ζπζίαο, ἐπεηδὴ κηαξαῖο αηὰο 

πξνζγνλ ρεξζί. Πάιηλ ὁ Γαπῒδ εἰπὼλ, ὅηη Ο δέμνκαη ἐθ ηνῦ νἴθνπ ζνπ κφζρνπο, νδὲ ἐθ ηλ 

πνηκλίσλ ζνπ ρηκάξξνπο, ἐπήγαγε ιέγσλ· Σῶ δὲ ἁκαξησιῶ εἶπελ ὁ Θεφο· Ἱλαηί ζὺ ἐθδηεγῆ ηὰ 

δηθαηψκαηά κνπ, θαὶ ἀλαιακβάλεηο ηὴλ δηαζήθελ κνπ δηὰ ηνῦ ζηφκαηφο ζνπ; ὺ δὲ ἐκίζεζαο 

παηδείαλ, θαὶ ἐμέβαιεο ηνὺο ιφγνπο κνπ εἰο ηὰ ὀπίζσ. Δἰ ἐζεψξεηο θιέπηελ, ζπλέηξερεο αηῶ, 

θαὶ κεηὰ κνηρλ ηὴλ κεξίδα ζνπ ἐηίζεηο. Σὸ ζηφκα ζνπ ἐπιεφλαζε ἀδηθίαλ, θαὶ  γιζζά ζνπ 

πεξηέπιεθε δνιηφηεηαο. Καζήκελνο θαηὰ ηνῦ ἀδειθνῦ ζνπ θαηειάιεηο, θαὶ θαηὰ ηνῦ πἱνῦ ηο 

κεηξφο ζνπ ἐηίζεηο ζθάλδαινλ. Ὅζελ δινλ ὅηη νρ ἁπιο ἐληαῦζα παξῃηήζαην ηὰο ζπζίαο, 

ἀιι' ἐπεηδὴ ἐκνίρεπνλ, ἐπεηδὴ ἔθιεπηνλ, ἐπεηδὴ ηνῖο ἀδειθνῖο ἐπεβνχιεπνλ. Καὶ ἕθαζηνο δὲ, 

θεζὶ, ηλ πξνθεηλ, θαηεγνξλ ηλ πξνζαγφλησλ ηὰο ζπζίαο, νὕησο αηὰο ηὸλ Θεὸλ 

παξαηηεῖζζαη ιέγεη. δʹ. Σαῦηα νἱ ἀληηιέγνληεο κῖλ ιέγνπζηλ· ἀιι' ἀξθνῦζαλ ἔδσθελ αηνῖο 

πιεγὴλ ὁ Παῦινο, θαὶ ἱθαλο αηλ ἐπεζηφκηζε ηὴλ ἀλαηζρπληίαλ δηὰ ηο καξηπξίαο ηαχηεο. 

Βνπιφκελνο γὰξ δεῖμαη ὅηη αηὴλ ηὴλ πνιηηείαλ ὡο ἀηειεζηέξαλ ἀπψζαην ὁ Θεὸο θαὶ ἀξγεῖλ 

ἐπνίεζε, ηαχηεο ἐπειάβεην ηο καξηπξίαο, ἐλ ᾗ θαηεγνξία κὲλ ηλ πξνζαγφλησλ νθ ἔζηη, ηὸ δὲ 

ἀηειὲο αηο γπκλὸλ αηὸ θαζ' ἑαπηὸ θαίλεηαη.  γὰξ πξνθήηεο νδὲλ θαηεγνξήζαο ηλ 

Ἰνπδαίσλ, ἁπιο νὕησ θεζίλ· Θπζίαλ θαὶ πξνζθνξὰλ νθ ζέιεζαο, ζκα δὲ θαηεξηίζσ κνη, 

ὁινθαπηψκαηα θαὶ πεξὶ ηο ἁκαξηίαο νθ εδφθεζαο. Καὶ ἑξκελεχσλ ηνῦην ὁ Παῦινο ἔιεγελ· 

Ἀλαηξεῖ ηὸ πξηνλ, ἵλα ηὸ δεχηεξνλ ζηήζῃ. Δἰ κὲλ γὰξ εἶπε, Θπζίαλ θαὶ πξνζθνξὰλ νθ 

ζέιεζαο, θαὶ ἐζίγεζελ, εἶρελ ἄλ ηηλα ρψξαλ εἰο ἀπνινγίαλ ὁ ιφγνο· λῦλ δὲ εἰπὼλ, κα δὲ 

θαηεξηίζσ κνη, θαὶ δείμαο ἑηέξαλ εἰζελελερζεῖζαλ ζπζίαλ, νδεκίαλ ινηπὸλ ἐιπίδα ἔδσθε ηνῦ 

πάιηλ ἐθείλελ ἐπαλειζεῖλ. Καὶ αηὸ ηνῦην ἑξκελεχσλ ὁ Παῦινο ἔιεγελ, ὅηη Γηὰ ηο πξνζθνξο 

ηαχηεο γηαζκέλνη ἐζκὲλ ἐλ ηῶ ζειήκαηη ηνῦ Υξηζηνῦ. Δἰ γὰξ αἷκα ηαχξσλ θαὶ ηξάγσλ, θεζὶ, 

θαὶ ζπνδὸο δακάιεσο ῥαληίδνπζα ηνὺο θεθνηλσκέλνπο ἁγηάδεη πξὸο ηὴλ ηο ζαξθὸο 

θαζαξφηεηα, πφζῳ κιινλ ηὸ αἷκα ηνῦ Υξηζηνῦ, ὃο δηὰ Πλεχκαηνο ἁγίνπ πξνζήλεγθελ ἑαπηὸλ 

ἄκσκνλ, θαζαξηεῖ ηὴλ ζπλείδεζηλ κλ ἀπὸ λεθξλ ἔξγσλ; Ὅηη κὲλ νὖλ ἐθεῖλα πέπαπηαη, θαὶ 

ἕηεξα ἀληεηζελήλεθηαη, θαὶ νθ ἔηη ινηπὸλ ἀλαζηήζεηαη, ἱθαλο ἐληεῦζελ ἀπνδέδεηθηαη. Φέξε δὴ 

ινηπὸλ, ὃ πάιαη ἐζπνπδάδνκελ δεῖμαη, ὅηη θαὶ ηο ἱεξσζχλεο ὁ ηξφπνο ἐθεῖλνο νθ ἔηη θαίλεηαη, 

νδὲ ἐπαλήμεη πάιηλ, ῥεηο ηνῦην θαὶ ζαθο ἀπὸ ηλ Γξαθλ αηλ πνηήζσκελ θαλεξὸλ, 

ὀιίγα πξφηεξνλ κῖλ πξνεηπφληεο, ὥζηε ζαθεζηέξαλ γελέζζαη ηλ ιεγνκέλσλ ηὴλ ἑξκελείαλ. 

Ἀβξαὰκ ἐπαλειζὼλ ἀπὸ ηο Πεξζίδνο ἐγέλλεζε ηὸλ Ἰζαὰθ, εἶηα ἐθεῖλνο ηὸλ Ἰαθὼβ, ὁ Ἰαθὼβ 

ηνὺο δψδεθα παηξηάξραο, ἐμ ὧλ ἐγέλνλην δέθα θαὶ δχν θπιαὶ, κιινλ δὲ ηξηζθαίδεθα· 48.922 

ἀληὶ γὰξ ηνῦ Ἰσζὴθ νἱ παῖδεο αηνῦ, θξαῒκ θαὶ Μαλαζζο ἐγέλνλην θχιαξρνη. Καὶ θαζάπεξ 

ἑθάζηῳ ηλ πἱλ Ἰαθὼβ ἐπψλπκνο ἤλ θπιὴ, ηνῦ Ῥνπβὶκ, ηνῦ πκεὼλ, ηνῦ Λεπῒ, ηνῦ Ἰνχδα, ηνῦ 

Νεθζαιὶκ, ηνῦ Γὰδ, ηνῦ Ἀζὴξ, ηνῦ Βεληακὶλ, νὕησο ἐπὶ ηνῦ Ἰσζὴθ νἱ παῖδεο νἱ ἐθείλνπ, 

Μαλαζζο θαὶ θξαῒκ, δχν θπιλ γεγφλαζηλ ἐπψλπκνη· θαὶ ἐθαιεῖην θπιὴ  κὲλ ηνῦ θξαῒκ, 

 δὲ ηνῦ Μαλαζζ. Σλ ηξηζθαίδεθα ηνίλπλ ηνχησλ θπιλ, αἱ κὲλ ἄιιαη πζαη ἀγξνὺο ἔζρνλ 

θαὶ πξνζφδνπο πνιιὰο, θαὶ ἐγεψξγνπλ πζαη, θαὶ ηὰ ἄιια ἅπαληα ἔπξαηηνλ ηὰ βησηηθά·  δὲ ηνῦ 

Λεπῒ θπιὴ ἱεξσζχλῃ ηηκεζεῖζα, κφλε ηλ κὲλ βησηηθλ ἔξγσλ ἀπήιιαθην, θαὶ νδὲ ἐγεψξγνπλ, 

νδὲ ηέρλαο κεηῄεζαλ, νδὲ ἄιιν ηη ηνηνῦηνλ νδὲλ ἐπξαγκαηεχνλην, ἀιιὰ ηῆ ἱεξσζχλῃ 



πξνζεῖρνλ κφλῃ, θαὶ δεθάηαο ἐιάκβαλνλ παξὰ παληὸο ηνῦ ιανῦ, θαὶ νἴλνπ θαὶ ππξνῦ θαὶ 

θξηζλ, θαὶ ηλ ἄιισλ ἁπάλησλ, ηὰο δεθάηαο αηνῖο ἐδίδνζαλ πάληεο, θαὶ ηνῦην ἤλ αηνῖο 

πξφζνδνο· θαὶ νθ ἐμλ ἐμ νδεκηο ἄιιεο θπιο ἱεξέα γελέζζαη πνηέ. Ἀπὸ γὰξ ηαχηεο ἐγέλεην 

ηο θπιο Ἀαξὼλ, ηο ηνῦ Λεπῒ ιέγσ, θαὶ θαηὰ δηαδνρὴλ νἱ ἔγθνλνη ἐθείλνπ ηὴλ ἱεξσζχλελ 

ἐδέρνλην, θαὶ νδεὶο νδέπνηε ἐμ ἑηέξαο ἐγέλεην θπιο ἱεξεχο. Οὗηνη ηνίλπλ νἱ Λεπῗηαη δεθάηαο 

παξ' αηλ ἐιάκβαλνλ, θαὶ νὕησο ἐηξέθνλην. Ἀιιὰ θαὶ πξὸ ηνῦ Ἰαθὼβ θαὶ ηνῦ Ἰζαὰθ, ἐπὶ ηνῦ 

Ἀβξαὰκ, νὔπσ γελνκέλνπ Μσυζέσο, νδὲ λφκνπ γξαθέληνο, νδὲ ηο ἱεξσζχλεο ηο Λεπτηηθο 

δήιεο νὔζεο, ν ζθελο, ν λανῦ γελνκέλνπ, ν ηλ θπιλ δηαθεθξηκέλσλ, ν ηο Ἱεξνπζαιὴκ 

θαηλνκέλεο, νδελὸο ὅισο νδέπσ ηλ θαηὰ Ἰνπδαίνπο πξαγκάησλ ἀξρὴλ ιαβφληνο, ἐγέλεηφ ηηο 

Μειρηζεδὲθ ἱεξεὺο ηνῦ Θενῦ ηνῦ ςίζηνπ. Οὗηνο ὁ Μειρηζεδὲθ ὁκνῦ θαὶ βαζηιεὺο θαὶ ἱεξεὺο 

ἤλ· ηχπνο γὰξ ἔκειιελ ἔζεζζαη ηνῦ Υξηζηνῦ, θαὶ κέκλεηαη αηνῦ ζαθο  Γξαθή. πεηδὴ γὰξ ὁ 

Ἀβξαὰκ ηνῖο Πέξζαηο ἐπηπεζὼλ, θαὶ ηὸλ ἀδειθηδνῦλ ηὸλ ἑαπηνῦ ηὸλ Λὼη ἐμαξπάζαο ηλ 

ἐθείλσλ ρεηξλ, θαὶ ηὰ ιάθπξα ιαβὼλ πάληα, ἐπαλῄεη ληθήζαο θαηὰ θξάηνο ἐθείλνπο, νὕησ πσο 

πεξὶ ηνῦ Μειρηζεδὲθ  Γξαθή θεζη· Καὶ Μειρηζεδὲθ βαζηιεὺο αιὴκ ἐμήλεγθελ ἄξηνπο θαὶ 

νἶλνλ· ἤλ δὲ ἱεξεὺο ηνῦ Θενῦ ηνῦ ςίζηνπ, θαὶ ειφγεζε ηὸλ Ἀβξαὰκ, θαὶ εἶπελ· Δινγεκέλνο 

Ἀβξαὰκ ηῶ Θεῶ ηῶ ςίζηῳ, ὃο ἔθηηζε ηὸλ νξαλὸλ θαὶ ηὴλ γλ, θαὶ εινγεηὸο ὁ Θεὸο ὁ 

ὕςηζηνο, ὃο παξέδσθε ηνὺο ἐρζξνχο ζνπ πνρεηξίνπο ζνη. Καὶ ἔδσθελ αηῶ δεθάηελ ἀπὸ πάλησλ 

Ἀβξαάκ. Ἂλ ηνίλπλ θαλῆ ηηο ηλ πξνθεηλ, ιέγσλ, ὅηη κεηὰ ηὸλ Ἀαξὼλ θαὶ ηὴλ ἱεξσζχλελ 

ἐθείλελ θαὶ ηὰο ζπζίαο ηαχηαο θαὶ ηὰο πξνζθνξὰο ἀλαζηήζεηαη ἱεξεὺο ἕηεξνο, νθ ἀπὸ ηο 

θπιο ἐθείλεο, ἀιι' ἐμ ἑηέξαο ἀθ' ἥο νδέπνηε γέγνλελ ἱεξεὺο, ν θαηὰ ηὴλ ηάμηλ Ἀαξὼλ, ἀιιὰ 

θαηὰ ηὴλ ηάμηλ Μειρηζεδὲθ, εὔδεινλ ὅηη  κὲλ παιαηὰ πέπαπηαη ἱεξσζχλε, ἑηέξα δὲ λέα 

ἀληεηζελήλεθηαη. Δἰ γὰξ ἔκειιελ  παιαηὰ θξαηεῖλ, ν θαηὰ ηὴλ ηάμηλ Μειρηζεδὲθ, ἀιιὰ θαηὰ 

ηὴλ ηάμηλ Ἀαξὼλ, ἔδεη ιέγεζζαη. Σίο νὖλ ηνῦηφ θεζηλ; Αηὸο νὗηνο ὁ πεξὶ ηλ ζπζηλ εἰπὼλ, 

πεξὶ ηνῦ Υξηζηνῦ δηαιεγφκελνο· θαί πνπ ηνῦηφ θεζηλ· Δἶπελ ὁ Κχξηνο ηῶ Κπξίῳ κνπ· Κάζνπ ἐθ 

δεμηλ κνπ. 48.923 

εʹ. Δἶηα, ἵλα κὴ πεξί ηηλνο ηλ πνιιλ ἀλζξψπσλ ηνῦην πνπηεχῃ ηηο ιέγεζζαη, νὔ θεζηλ αηὸ ὁ 

ἧζαΐαο, νὔηε Ἱεξεκίαο, νὔηε ἄιινο ηηο πξνθήηεο ἰδηψηεο γελφκελνο, ἀιι' αηὸο ὁ βαζηιεὺο, ἵλα 

κάζῃο, ὅηη ὁ βαζηιεὺο δὲ Κχξηνλ ἑαπηνῦ νδέλα θαιέζαη δχλαηαη, ἀιι' ἠ ηὸλ Θεὸλ κφλνλ. Δἰ κὲλ 

γὰξ ἰδηψηεο ἤλ, ἴζσο ἄλ ηηο εἶπε ηλ ἀλαηζρπληνχλησλ, ὅηη πεξὶ ἀλζξψπνπ ιέγεη· λπλὶ δὲ 

βαζηιεὺο ὢλ ἄλζξσπνλ ἑαπηνῦ Κχξηνλ νθ ἂλ ἐθάιεζελ. Πο δ' ἂλ, εἰ πεξί ηηλνο ηλ πνιιλ 

ἀλζξψπσλ ἔιεγε ηαῦηα ὁ Γαπῒδ, εἶπελ ἂλ, ὅηη ἐθ δεμηλ ἐθάζηζε ηο ἀπνξξήηνπ θαὶ κεγάιεο 

δφμεο ἐθείλεο; ηνῦην γὰξ ἀκήραλνλ. Πεξὶ δὲ ηνχηνπ θεζίλ· Δἶπελ ὁ Κχξηνο ηῶ Κπξίῳ κνπ, 

Κάζνπ ἐθ δεμηλ κνπ, ἕσο ἂλ ζ ηνὺο ἐρζξνχο ζνπ πνπφδηνλ ηλ πνδλ ζνπ. Δἶηα, ἵλα κὴ 

λνκίζῃο, αηὸλ ἀζζελ εἶλαη θαὶ ἀδπλαηνῦληα, ἐπήγαγε, Μεηὰ ζνῦ  ἀξρὴ ἐλ κέξᾳ ηο 

δπλάκεψο ζνπ. Καὶ ζαθέζηεξνλ δειλ ἔιεγελ, θ γαζηξὸο πξὸ ἑσζθφξνπ ἐγέλλεζά ζε. Πξὸ 

ἑσζθφξνπ δὲ νδεὶο ἀλζξψπσλ γεγέλλεηαη. ὺ ἱεξεὺο εἰο ηὸλ αἰλα θαηὰ ηὴλ ηάμηλ Μειρηζεδέθ. 

Οθ εἶπε, θαηὰ ηὴλ ηάμηλ Ἀαξψλ. ξψηεζνλ ηνίλπλ ηὸλ Ἰνπδαῖνλ, εἰ κὴ ἔκειιελ  ἱεξσζχλε 

θαηαιχεζζαη  παιαηὰ, ηίλνο ἕλεθελ ἕηεξνλ εἰζήγαγελ ἱεξέα θαηὰ ηὴλ ηάμηλ Μειρηζεδέθ. Δἰο 

ηνῦην γνῦλ αηὸ ηὸ ρσξίνλ ἐιζὼλ ὁ Παῦινο, ὅξα πο αηὸ ζαθέζηεξνλ ἐπνίεζελ. Δἰπὼλ γὰξ 

πεξὶ ηνῦ Υξηζηνῦ, ὅηη θαζὼο ἐλ ἑηέξῳ ιέγεη, ὺ ἱεξεὺο εἰο ηὸλ αἰλα θαηὰ ηὴλ ηάμηλ 

Μειρηζεδὲθ, ἐπήγαγε· Πεξὶ νὗ πνιὺο κῖλ ὁ ιφγνο θαὶ δπζεξκήλεπηνο. Δἶηα, ἐπηηηκήζαο ηνῖο 

καζεηαῖο, δεῖ γὰξ ἐπηηεκεῖλ, ιέγεη, ηίο ἐζηηλ ὁ Μειρηζεδὲθ, θαὶ ἐπάγεη ηὴλ ἱζηνξίαλ, νὕησ ιέγσλ· 

Οὗηνο ὁ ζπλαληήζαο Ἀβξαὰκ πνζηξέθνληη ἀπὸ ηο θνπο ηλ βαζηιέσλ, θαὶ εινγήζαο αηὸλ, 

ᾧ θαὶ δεθάηελ ἐκέξηζελ ἀπὸ πάλησλ Ἀβξαάκ. Δἶηα, ἐθθαιχπησλ ηὸ ζεψξεκα ηνῦ ηχπνπ, 

Θεσξεῖηε δὲ πειίθνο νὗηνο, θεζὶλ, ᾧ θαὶ δεθάηελ ἐκέξηζελ ἀπὸ πάλησλ Ἀβξαὰκ ὁ παηξηάξρεο. 

Σνῦην δὲ νρ ἁπιο ἔιεγελ, ἀιι' ἐλδείμαζζαη βνπιφκελνο, ὅηη πνιιῶ κείδσλ  θαζ' κο 

ἱεξσζχλε ηο Ἰνπδατθο. Καὶ ἐλ ηνῖο ηχπνηο αηνῖο ηλ πξαγκάησλ πξνιαβνῦζα  πεξνρὴ 

δηαδείθλπηαη.  γὰξ Ἀβξαὰκ ηνῦ Ἰζαὰθ παηὴξ ἤλ, θαὶ ηνῦ Ἰαθὼβ πάππνο, θαὶ Λεπῒ πξφγνλνο· 

ηνῦ γὰξ Ἰαθὼβ ἤλ πἱὸο ὁ Λεπΐ. Ἀπὸγὰξ Λεπῒ  ἱεξσζχλε παξὰ Ἰνπδαίνηο ηὴλ ἀξρὴλ ἔιαβελ. 

Ἀιι' νὗηνο ὁ Ἀβξαὰκ ὁ πξφγνλνο ηλ Λεπτηλ θαὶ ηλ Ἰνπδατθλ ἱεξέσλ, ἐπὶ ηνῦ Μειρηζεδὲθ, 

ὃο ἤλ ηχπνο ηο θαζ' κο ἱεξσζχλεο, ιατθνῦ ηάμηλ ἐπεῖρε· θαὶ ηνῦην δη' ἀκθνηέξσλ ἐδήισζε, 



θαὶ δηὰ ηνῦ δνῦλαη δεθάηελ αηῶ· νἱ γὰξ ιατθνὶ ηνῖο ἱεξεῦζη ηὰο δεθάηαο δηδφαζη· θαὶ ὅηη 

εινγήζε παξ' αηνῦ· νἱ γὰξ ιατθνὶ παξὰ ηλ ἱεξέσλ εινγνῦληαη. Πάιηλ ὅξα πφζε  πεξνρὴ 

ηο θαζ' κο ἱεξσζχλεο, ὅηαλ Ἀβξαὰκ ὁ παηξηάξρεο ηλ Ἰνπδαίσλ, ὁ πξφγνλνο ηλ Λεπτηλ, 

εξίζθεηαη πὸ ηνῦ Μειρηζεδὲθ εινγνχκελνο, θαὶ δεθάηαο δηδνχο. Καὶ γὰξ ἀκθφηεξα ηαῦηά 

θεζηλ  Παιαηὰ, ὅηη θαὶ ειφγεζελ ὁ Μειρηζεδὲθ ηὸλ Ἀβξαὰκ, θαὶ δεδεθάησθελ αηφλ. Σαῦηα 

γνῦλ αηὰ εἰο κέζνλ ἀγαγὼλ ὁ Παῦινο, ἔιεγε, Θεσξεῖηε δὲ πειίθνο νὗηνο; Οὗηνο ηίο;  

Μειρηζεδὲθ, θεζὶλ, ᾧ θαὶ δεθάηελ Ἀβξαὰκ ἐθ ηλ ἀθξνζηλίσλ ἔδσθελ ὁ παηξηάξρεο ἐθείλσλ. 

Καὶ νἱ κὲλ ἐθ ηλ πἱλ Λεπῒ 48.924 ηὴλ ἱεξσζχλελ ιακβάλνληεο, ἐληνιὴλ ἔρνπζηλ ἀπνδεθαηνῦλ 

ηὸλ ιαὸλ, ηνπηέζηη ηνὺο ἀδειθνὺο αηλ, θαίπεξ ἐμειειπζφηαο ἐθ ηο ὀζθχνο ηνῦ Ἀβξαάκ. Ὃ 

δὲ ιέγεη ηνηνῦηφλ ἐζηηλ· Οἱ Λεπῗηαη, θεζὶλ, νἱ παξὰ Ἰνπδαίνηο ἱεξεῖο, ἐληνιὴλ ἔιαβνλ θαηὰ ηὸλ 

λφκνλ, δεθάηαο ιακβάλεηλ ἐθ ηλ ἄιισλ Ἰνπδαίσλ. Καίηνη γε πάληεο ἐθ ηνῦ Ἀβξαὰκ ἤζαλ, θαὶ 

νἱ Λεπῗηαη, θαὶ ὁ ινηπὸο ιαὸο, ἀιι' ὅκσο δεθάηαο ιακβάλνπζη παξὰ ηλ ἀδειθλ αηλ.  δὲ 

Μειρηζεδὲθ, ὁ κὴ γελεαινγνχκελνο ἐμ αηλ ν γὰξ ἐθ ηνῦ Ἀβξαὰκ ἤλ, νδὲ ἐθ ηο θπιο ηο 

Λεπτηηθο, ἀιι' ἐμ ἑηέξνπ γέλνπο, δεδεθάησθε ηὸλ Ἀβξαὰκ, ηνπηέζηη, δεθάηαο παξ' αηνῦ ἔιαβε· 

θαὶ ν ηνῦην κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ ἕηεξφλ ηη. Σί δὲ ηνῦην; Ὅηη θαὶ ηὸλ ἔρνληα ηὰο ἐπαγγειίαο, ηὸλ 

Ἀβξαὰκ, πάιηλ ειφγεζε. Καὶ ηί ηνῦην, θεζὶ, δείθλπηαη; Ὅηη νὗηνο ἐθείλνπ ζθφδξα ἐιάηησλ. 

Πο; Υσξὶο πάζεο ἀληηινγίαο ηὸ ἔιαηηνλ πὸ ηνῦ θξείηηνλνο εινγεῖηαη. Ὥζηε εἰ κὴ ἤλ 

ἐιάηησλ ὁ Ἀβξαὰκ, ὁ πξφγνλνο ηλ Λεπτηλ, ηνῦ Μειρηζεδὲθ, νθ ἂλ ἐθεῖλνο ηνῦηνλ 

ειφγεζελ, νδ' ἂλ νὗηνο ἐθείλῳ δεθάηαο ἔδσθελ. Δἶηα βνπιφκελνο δεῖμαη, ὅηη δηὰ ηνῦ 

Μειρηζεδὲθ πξνιζελ ἂλ ἐθεῖλν, ἐπήγαγε ιέγσλ· Καὶ, ὡο ἔπνο εἰπεῖλ, ηνπηέζηη ζρεδὸλ, δηὰ 

Ἀβξαὰκ θαὶ Λεπῒ ὁ δεθάηαο ιακβάλσλ δεδεθάησηαη. Σί δέ ἐζηη, δεδεθάησηαη; Γεθάηαο ἔδσθε 

θαὶ αηὸο, θεζὶ, ηῶ Μειρηζεδὲθ, ὁ κεδέπσ γελλεζεὶο, δηὰ ηνῦ παηξὸο αηνῦ· Ἔηη γὰξ, θεζὶλ, ἐλ 

ηῆ ὀζθχτ ηνῦ παηξὸο αηνῦ ἤλ, ὅηε ζπλήληεζελ αηῶ Μειρηζεδέθ· δηὰ ηνῦην γὰξ πξνιαβὼλ 

εἶπελ, Ὡο ἔπνο εἰπεῖλ. Σίλνο νὖλ ἕλεθελ ηαῦηα ἔιεγελ, ἐπάγεη ιέγσλ· Δἰ κὲλ νὖλ  ηειείσζηο δηὰ 

ηο Λεπτηηθο ἱεξσζχλεο ἤλ ὁ ιαὸο γὰξ ἐπ' αηῆ λελνκνζέηεην, ηίο ἔηη ρξεία θαηὰ ηὴλ ηάμηλ 

Μειρηζεδὲθ ἀλίζηαζζαη ἱεξέα ἕηεξνλ, θαὶ ν θαηὰ ηὴλ ηάμηλ Ἀαξὼλ ιέγεζζαη; Σί δέ ἐζηηλ ὃ 

ιέγεη; Δἰ ηὰ πξάγκαηα ἤλ ηέιεηα, θεζὶ, ηὰ θαηὰ Ἰνπδαίνπο; θαὶ κὴ ζθηὰ ἤλ ὁ λφκνο ηλ 

κειιφλησλ ἀγαζλ, ἀιιὰ ηὸ πλ αηὸο θαησξζψθεη, θαὶ νθ ἔκειιελ ἑηέξῳ παξαρσξεῖλ, νὔηε  

ἱεξσζχλε  πξνηέξα πεμίζηαζζαη, θαὶ ἑηέξα ἀληεηζάγεζζαη, ηίλνο ἕλεθελ ὁ πξνθήηεο ἔιεγελ· 

ὺ ἱεξεὺο εἰο ηὸλ αἰλα, θαηὰ ηὴλ ηάμηλ Μειρηζεδέθ; ἔδεη γὰξ εἰπεῖλ, θαηὰ ηὴλ ηάμηλ Ἀαξψλ. Γηὰ 

ηνῦηφ θεζηλ, Δἰ κὲλ νὖλ  ηειείσζηο δηὰ ηο Λεπτηηθο ἱεξσζχλεο ἤλ, ηίο ἔηη ρξεία θαηὰ ηὴλ 

ηάμηλ Μειρηζεδὲθ ἀλίζηαζζαη ἱεξέα ἕηεξνλ, θαὶ ν θαηὰ ηὴλ ηάμηλ Ἀαξὼλ ιέγεζζαη; Γινλ γὰξ 

ἐθ ηνχηνπ, ὡο ἐθείλε κὲλ ηέινο ἔιαβελ  ἱεξσζχλε, ἑηέξα δὲ ἀληεηζελήλεθηαη πνιιῶ βειηίσλ 

θαὶ ςεινηέξα. Σνχηνπ δὲ ὁκνινγνπκέλνπ, θἀθεῖλν ζπλσκνιφγεηαη, ὅηη θαὶ πνιηηεία ἑηέξα ηῆ 

ἱεξσζχλῃ ζπκβαίλνπζα ζπλεηζαρζήζεηαη, αὕηε  κεηέξα δεινλφηη, θαὶ λνκνζεζία βειηίσλ. 

Ὅπεξ δὴ θαηαζθεπάδσλ ὁ Παῦινο ἔιεγε, Μεηαηηζεκέλεο γὰξ ηο ἱεξσζχλεο, ἐμ ἀλάγθεο θαὶ 

λφκνπ κεηάζεζηο γίλεηαη, θαὶ ηνχησλ δεκηνπξγὸο εἷο ἐζηηλ. πεηδὴ γὰξ ηὸ πιένλ ηλ λνκίκσλ 

πεξὶ ηὴλ ηο ἱεξσζχλεο ἀθνινπζίαλ ἀλειίζθεην,  δὲ ἱεξσζχλε  πξνηέξα ἐμεβέβιεην, εὔδεινλ 

ὅηη ἑηέξαο ἀληεηζαρζείζεο, θαὶ λνκνζεζίαλ κείδνλα ἀληεηζαρζλαη ἔδεη. Δἶηα δειλ, πεξὶ ηίλνο 

ηαῦηα ιέγεηαη, θ' ὃλ γὰξ ιέγεηαη ηαῦηα, θεζὶ, θπιο ἑηέξαο κεηέζρεθελ, ἀθ' ἥο νδεὶο 

πξνζέζρεθε ηῶ ζπζηαζηεξίῳ. Πξφδεινλ 48.925 γὰξ, ὅηη ἐμ Ἰνχδα ἀλαηέηαιθελ ὁ Κχξηνο κλ, 

εἰο ἡλ θπιὴλ νδὲλ πεξὶ ἱεξσζχλεο Μσζο ἐιάιεζελ. Ὅηαλ νὖλ θαίλεηαη ὁ Υξηζηὸο ἐμ ἐθείλεο 

ὢλ ηο θπιο, δεινλφηη ηο Ἰνχδα, θαὶ ἱεξεὺο θαηὰ ηὴλ ηάμηλ Μειρηζεδὲθ, ὁ δὲ Μειρηζεδὲθ 

πνιὺ ηνῦ Ἀβξαὰκ ζεκλφηεξνο ὤλ· παληαρφζελ ζπλσκνιφγεηαη, ὅηη θαὶ ἑηέξα ἀλζ' ἑηέξαο 

εἰζάγεηαη ἱεξσζχλε πνιὺ ηο πξνηέξαο ςεινηέξα. Δἰ γὰξ ὁ ηχπνο ηνηνῦηνο, θαὶ ηο ἱεξσζχλεο 

ηο Ἰνπδατθο ιακπξφηεξνο ἤλ, πνιιῶ κιινλ αηὴ  ἀιήζεηα· ὅπεξ νὖλ θαηαζθεπάδσλ ἔιεγε· 

Πεξηζζφηεξνλ ἔηη θαηάδειφλ ἐζηηλ, εἰ θαηὰ ηὴλ ὁκνηφηεηα Μειρηζεδὲθ ἀλίζηαηαη ἱεξεὺο ἕηεξνο, 

ὃο ν θαηὰ λφκνλ ἐληνιο ζαξθηθο, ἀιιὰ θαηὰ δχλακηλ δσο ἀθαηαιχηνπ. Σί ἐζηηλ, Ο θαηὰ 

λφκνλ ἐληνιο ζαξθηθο, ἀιιὰ θαηὰ δχλακηλ δσο ἀθαηαιχηνπ; Ὅηη ηλ πξνζηαγκάησλ αηνῦ 

νδὲλ ἤλ ζαξθηθφλ. Ο γὰξ πξφβαηα ζχεηλ θαὶ κφζρνπο ἐπέηαμελ, ἀιιὰ δηὰ ηο θαηὰ ςπρὴλ 

ἀξεηο ηὸλ Θεὸλ ζεξαπεχεηλ· θαὶ ηνχησλ ηὰ ἔπαζια δσὴλ κῖλ ἔζεθε ηὴλ νδέπνηε 

θαηαιπνκέλελ. Καὶ πάιηλ λεθξσζέληαο κο πὸ ηλ ἁκαξηηλ ἐιζὼλ ἀλέζηεζε, θαὶ 



ἐδσνπνίεζε, δηπινῦλ ζάλαηνλ ιχζαο, ηὸλ κὲλ ηο ἁκαξηίαο, ηὸλ δὲ ηο ζαξθφο. πεὶ νὖλ 

ηνηαῦηα θνκίδσλ κῖλ ἤιζελ ἀγαζὰ, δηὰ ηνῦηφ θεζηλ· Ο θαηὰ λφκνλ ἐληνιο ζαξθηθο, ἀιιὰ 

θαηὰ δχλακηλ δσο ἀθαηαιχηνπ. εʹ. Ἤδε κὲλ νὖλ θαὶ ηνῦην ινηπὸλ ζπλαπνδέδεηθηαη, ὅηη ηο 

ἱεξσζχλεο κεηαηεζείζεο, θαὶ λφκνπ κεηάζεζηλ ἐμ ἀλάγθεο εἰθὸο ἤλ γελέζζαη. Ἀιι' ὅκσο θαὶ 

ηνῦην αηὸ ῥεηο ἐλλ ἀπνδεῖμαη, θαὶ ηνὺο πξνθήηαο πάιηλ παξαγαγεῖλ κάξηπξαο ιέγνληαο, ὅηη 

θαὶ ὁ λφκνο κεηαηεζήζεηαη, θαὶ  πνιηηεία ἐπὶ ηὸ βέιηηνλ κεηαζρεκαηηζζήζεηαη, θαὶ ὅηη 

βαζηιεὺο νδεὶο νδέπνηε ινηπὸλ ἀλαζηήζεηαη Ἰνπδαῖνο. πεηδὴ δὲ ηνζαῦηα ρξὴ ιέγεηλ ὅζα 

δπλαηὸλ πνδέρεζζαη ηὸλ ἀθξναηὴλ, θαὶ κὴ πάληα θ' ἓλ, κεδὲ ἀζξφσο, εἰο ἕηεξνλ ἐθεῖλα 

ηακηεπζάκελνη θαηξὸλ, ηέσο ἐληαῦζα θαηαιχζνκελ ηὸλ ιφγνλ, παξαθαιέζαληεο κλ ηὴλ 

ἀγάπελ, κεκλζζαη ηλ εἰξεκέλσλ, θαὶ ηνῖο ἔκπξνζζελ ιερζεῖζη ηαῦηα ζπλάςαη· θαὶ ὃ πξφηεξνλ 

ἐδεφκεζα, ηνῦην δεεζφκεζα θαὶ λῦλ, ηνὺο ἀδειθνὺο ἀλαζψζαζζαη ηνὺο κεηέξνπο, θαὶ πνιιὴλ 

πὲξ ηλ κειεκέλσλ κειλ πνηήζαζζαη πξφλνηαλ. Γηὰ γὰξ ηνῦην ηνηνῦηνλ κεῖο ἀλαδερφκεζα 

πφλνλ, νρ ἵλα ἁπιο εἴπσκελ, νδ' ἵλα θξφησλ θαὶ ζνξχβσλ ἀπνιαχζσκελ, ἀιι' ἵλα 

ἐπαλαγάγσκελ πξὸο ηὴλ ηο ἀιεζείαο ὁδὸλ ηνὺο ἀπνξξαγέληαο. Καὶ κή κνη ιεγέησ ηηο, ὅηη 

Κνηλὸλ νδὲλ ἔρσ πξὸο ἐθεῖλνλ, γέλνηηφ κνη ηὰ ἐκαπηνῦ θαηνξζζαη πξάγκαηα. Οδεὶο ηὸ 

ἑαπηνῦ θαηνξζζαη δχλαηαη ρσξὶο ηο ηνῦ πιεζίνλ ἀγάπεο θαὶ ζσηεξίαο. Γηὰ ηνῦην θαὶ ὁ 

Παῦιφο θεζη, Μεδεὶο ηὸ ἑαπηνῦ δεηείησ, ἀιιὰ ηὸ ηνῦ ἑηέξνπ ἕθαζηνο, εἰδὼο, ὅηη ηὸ ἑαπηνῦ ἐλ 

ηῶ ηνῦ πιεζίνλ θεῖηαη ζπκθέξνληη. γηαίλεηο ζὺ, ἀιι' ὁ ἀδειθφο ζνπ ἀζζελεῖ. Ἂλ ηνίλπλ εὖ 

θξνλῆο, πεξὶ ηνῦ θάκλνληνο κεηδφλσο ἀιγήζεηο, θαὶ κηκήζῃ θαὶ ἐλ ηνχηῳ ηὸλ καθάξηνλ ἐθεῖλνλ, 

ηὸλ ιέγνληα· Σίο ἀζζελεῖ, θαὶ νθ ἀζζελ; ηίο ζθαλδαιίδεηαη, θαὶ νθ ἐγὼ ππξνῦκαη; Δἰ γὰξ δχν 

θαηαβάιινληεο ὀβνινὺο, θαὶ δαπαλληεο ὀιίγνλ 48.926 ἀξγχξηνλ εἰο πέλεηαο, ραίξνκελ· ἂλ 

ςπρὰο ζζαη δπλεζκελ, πφζελ κὲλ θαξπσζφκεζα δνλήλ; πφζεο δὲ θαηὰ ηὸλ αἰλα ηὸλ 

κέιινληα ἀπνιαχζνκελ ηο ἀκνηβο; Καὶ γὰξ θαὶ ἐληαῦζα, ὁζάθηο ἂλ ζπληχρσκελ, πνιιὴλ 

δεμφκεζα ηὴλ εθξνζχλελ ἀπὸ ηο ζπληπρίαο, ηλ θαηνξζσκάησλ ἀλακηκλεζθφκελνη ηλ θαη' 

αηνὺο, θαὶ ἐπὶ ηνῦ βήκαηνο αηνὺο ἐθεῖ ζεαζάκελνη ηνῦ θνβεξνῦ, κεγάιεο κεζέμνκελ ηο 

παξξεζίαο. Καὶ θαζάπεξ νἱ ἀδηθνῦληεο θαὶ πιενλεθηνῦληεο θαὶ ἁξπάδνληεο, θαὶ κπξία ηνῖο 

πιεζίνλ δηαηηζέληεο θαθὰ, ἀπειζφληεο ἐθεῖ, θαὶ ηνὺο ηαῦηα παζφληαο ἰδφληεο ὄςνληαη γὰξ, 

θεζὶλ, αηνὺο πάλησο, θαὶ δινλ ἐθ ηνῦ πινπζίνπ θαὶ ηνῦ Λαδάξνπ ηνῦην, νδὲ ἀλνῖμαη ζηφκα 

δπλήζνληαη, νδὲ εἰπεῖλ ηη θαὶ ἀπνινγήζαζζαη, ἀιιὰ αἰζρχλεο πνιιο ἐκπιεζζέληεο θαὶ 

θαηαγλψζεσο, ἀπὸ ηο ὄςεσο ηο ἐθείλσλ ἐπὶ ηνὺο πνηακνὺο ἀπελερζήζνληαη ηνῦ ππξφο· νὕησο 

νἱ δληεο θαὶ δηδάζθνληεο θαὶ θαηερνῦληεο, ἰδφληεο ηνὺο π' αηλ δηαζσζέληαο ζπλεγνξνῦληαο 

αηνῖο ἐθεῖ, πνιιο ἐκπιεζζήζνληαη ηο παξξεζίαο. Καὶ ηνῦην ὁ Παῦινο δειλ ἔιεγε, 

Καχρεκα κλ ἐζκελ, θαζάπεξ θαὶ κεῖο κλ. Πφηε, εἰπέ; λ ηῆ κέξᾳ ηνῦ Κπξίνπ κλ 

Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ. Καὶ πάιηλ ὁ Υξηζηὸο παξαηλεῖ ιέγσλ, Πνηήζαηε κῖλ θίινπο ἐθ ηνῦ κακσλ ηο 

ἀδηθίαο, ἵλα ὅηαλ ἐθιίπεηε, δέμσληαη κο εἰο ηὰο αἰσλίνπο αηλ ζθελάο. ξᾶο ὅηη πνιιὴ 

παξξεζία κῖλ γελήζεηαη ἐθ ηλ λῦλ εεξγεηνπκέλσλ παξ' κλ. Δἰ δὲ, ὅπνπ ρξεκάησλ δαπάλε, 

ηνζνῦηνη νἱ ζηέθαλνη, ηνζνῦηνο ὁ κηζζὸο, ηνζαχηε  ἀκνηβή· ὅπνπ ςπρο ὠθέιεηα, πο ν 

πνιιὰ θαὶ κεγάια κῖλ ἔζηαη ηὰ ἀγαζά; Δἰ γὰξ  Σαβηζὰ ἐθείλε, ρήξαο ἐλδχζαζα θαὶ πελίαλ 

δηνξζψζαζα, ἀπὸ ζαλάηνπ πάιηλ εἰο δσὴλ ἐπαλιζε, θαὶ ηὰ δάθξπα ηλ εεξγεηεζέλησλ ςπρὴλ 

ἀπειζνῦζαλ ἐπαλήγαγελ εἰο ζκα πάιηλ, νὔπσ ηο ἀλαζηάζεσο θαλείζεο, ηί νθ ἐξγάζεηαη ηλ 

ἀλζξψπσλ ἐθείλσλ ηὰ δάθξπα, ὅζνη ἂλ πὸ ζνῦ δηαζσζζηλ; Ὥζπεξ γὰξ ηαχηελ πεξηζηζαη αἱ 

ρξαη δζαλ ἀπὸ λεθξο ἔδεημαλ, νὕησ θαὶ ζὲ ηφηε πεξηζηάληεο νἱ δηαζσζέληεο λῦλ, πνηήζνπζη 

πνιιο ἀπνιαῦζαη θηιαλζξσπίαο, θαὶ ηνῦ ηο γεέλλεο ππξὸο ἐμαξπάζνπζη. Σαῦη' νὖλ εἰδφηεο, 

κὴ κέρξη ηο παξνχζεο ὥξαο ζεξκνὶ θαὶ δηεγεγεξκέλνη ὦκελ κφλνλ, ἀιιὰ ηὸ πῦξ, ὅπεξ ἔρεηε 

λῦλ, ἀλάςαηε· θαὶ ἐμειζφληεο ἔμσ, δηαλείκαζζε ηὴλ ζσηεξίαλ ηο πφιεσο, θἂλ ἀγλνηε, 

πεξηεξγάζαζζε ηνὺο ηὰ ηνηαῦηα λνζνῦληαο. Οὕησ γὰξ θαὶ κεῖο κῖλ πξνζπκφηεξνλ 

δηαιεμφκεζα, δηὰ ηλ ἔξγσλ αηλ καζφληεο, ὅηη νθ εἰο πέηξαλ ἐζπείξακελ, θαὶ κεῖο αηνὶ 

πξνζπκφηεξνη πεξὶ ηὴλ ηο ἀξεηο ἐξγαζίαλ ἔζεζζε. Καζάπεξ γὰξ ἐπὶ ηλ ρξεκάησλ ὁ δχν 

θεξδάλαο ρξπζίλνπο, πιείνλα ιακβάλεη πξνζπκίαλ, πξὸο ηὸ θαὶ δέθα θαὶ εἴθνζη ζπιιέμαη θαὶ 

ζπλαγαγεῖλ· νὕησ θαὶ ἐπὶ ηο ἀξεηο γίλεηαη, ὁ πνηήζαο ηη θαιὸλ ἔξγνλ θαὶ θαηνξζψζαο, ἀπ' 

αηο ηνῦ θαηνξζψκαηνο ηο ἐξγαζίαο ηηλὰ παξάθιεζηλ ιακβάλεη θαὶ παξαίλεζηλ, ὥζηε θαὶ 

ἑηέξσλ ἅςαζζαη. Ἵλ' νὖλ θαὶ ηνὺο ἀδειθνὺο δηαζψζσκελ, θαὶ ἑαπηνῖο ζπγγλψκελ ἐπὶ ηνῖο 



καξηεκέλνηο, κιινλ δὲ παξξεζίαλ πνιιὴλ πξναπνζψκεζα, θαὶ πξὸ ηλ ἄιισλ ἁπάλησλ ηὸ 

ὄλνκα ηνῦ Θενῦ δνμάδεζζαη παξαζθεπάζσκελ, κεηὰ γπλαηθλ θαὶ παηδίσλ θαὶ νἰθεηλ ἐπὶ ηὴλ 

ἄγξαλ ηαχηελ θαὶ ηὴλ ζήξαλ ἐμειζφληεο, ἐθζπάζσκελ ἐθ ηο ηνῦ δηαβφινπ παγίδνο ηνὺο 48.927 

ἐδσγξεκέλνπο π' αηνῦ εἰο ηὸ ἐθείλνπ ζέιεκα· θαὶ κὴ πξφηεξνλ ἀπνζηκελ, ἕσο ἂλ ηὰ παξ' 

κλ ἅπαληα πιεξψζσκελ, ἄλ ηε πείζσληαη, ἄλ ηε κὴ πείζσληαη· κιινλ δὲ ἀδχλαηνλ 

Υξηζηηαλνὺο ὄληαο κὴ πεηζζλαη. Πιὴλ ἀιι' ἵλα κεδὲ ηαχηελ ἔρεηε πξφθαζηλ, ἐθεῖλν ιέγσ, ὅηαλ 

πνιιὰ θελψζαο ῥήκαηα, θαὶ πάληα πιεξψζαο ηὰ παξὰ ζαπηνῦ, ἴδῃο αηὸλ κὴ πεηζφκελνλ, ἄγαγε 

πξὸο ηνὺο ἱεξεῖο, θαὶ πάλησο ηῆ ηνῦ Θενῦ ράξηηη πεξηέζνληαη ηο ζήξαο, θαὶ ηὸ πλ ἔζηαη ζὸλ 

ηνῦ ρεηξαγσγήζαληνο. Σαῦηα θαὶ γπλαημὶλ νἱ ἄλδξεο δηαιέγεζζε, θαὶ γπλαῖθεο ἀλδξάζη, θαὶ παηζὶ 

παηέξεο, θαὶ θίινη θίινηο. Μαζέησζαλ θαὶ Ἰνπδαῖνη, θαὶ νἱ κεζ' κλ κὲλ ηεηάρζαη δνθνῦληεο, 

ηὰ δὲ ἐθείλσλ 48.928 θξνλνῦληεο, ὅηη ζπνπδή ηηο κῖλ ἐζηη θαὶ θξνληὶο θαὶ ἀγξππλία πὲξ ηλ 

ἀδειθλ ηλ κεηέξσλ ηλ πξὸο ἐθείλνπο αηνκνινχλησλ. Καὶ πάλησο πξὸ κλ ἐθεῖλνη 

δηψζνληαη ηνὺο παξ' κλ ἐθεῖ θνηηληαο· κιινλ δὲ νδὲ ηνικήζεη ινηπφλ ηηο θαηαθπγεῖλ πξὸο 

αηνὺο, ἀιι' ἔζηαη ηὸ ζκα θαζαξὸλ ηο θθιεζίαο,  δὲ Θεὸο, ὁ ζέισλ πάληαο ζσζλαη 

ἀλζξψπνπο, θαὶ εἰο ἐπίγλσζηλ ἀιεζείαο ἐιζεῖλ, κο ηε πξὸο ηὴλ ζήξαλ ηαχηελ δπλακψζεηελ, 

ἐθείλνπο δὲ ηο πιάλεο ηαχηεο ἀπαγάγνη, θαὶ πάληαο θνηλῆ δηαζψζαο, θαηαμηψζεηε ηο 

βαζηιείαο ηλ νξαλλ εἰο δφμαλ αηνῦ, ὅηη αηῶ πξέπεη  δφμα θαὶ ηὸ θξάηνο εἰο ηνὺο αἰλαο 

ηλ αἰψλσλ. Ἀκήλ. 

 

48.927 ΚΑΣΑ ΗΟΤΓΑΗΩΝ. 

Λόγος ὄγδοος. 

αʹ. Παξιζελ  λεζηεία ηλ Ἰνπδαίσλ, κιινλ δὲ  κέζε ηλ Ἰνπδαίσλ. Ἔζηη γὰξ θαὶ ρσξὶο 

νἴλνπ κεζχεηλ, ἔζηη θαὶ λήθνληα παξνηλεῖλ θαὶ ἐλ ἀζσηίᾳ θσκάδεηλ. Δἰ κὴ ἤλ ρσξὶο νἴλνπ 

κεζχεηλ, νθ ἂλ εἶπελ ὁ πξνθήηεο, Οαὶ νἱ κεζχνληεο νθ ἀπὸ νἴλνπ· εἰ κὴ ἤλ ρσξὶο νἴλνπ 

κεζχεηλ, νθ ἂλ εἶπελ ὁ Παῦινο, Μὴ κεζχζθεζζε νἴλῳ. Ὡο γὰξ ἐλὸλ θαὶ ἄιισο κεζχεηλ, εἶπε· 

Μὴ κεζχζθεζζε νἴλῳ. Ἔζηη γὰξ, ἔζηη θαὶ ὀξγῆ κεζχεηλ, θαὶ ἐπηζπκίᾳ ἀηφπῳ, θαὶ θηιαξγπξίᾳ, θαὶ 

θελνδνμίᾳ, θαὶ κπξίνηο ἑηέξνηο πάζεζη. Μέζε γὰξ νδὲλ ἕηεξφλ ἐζηηλ, ἀιι' ἠ ἔθζηαζηο ηλ 

ὀξζλ ινγηζκλ, θαὶ παξαθξνζχλε, θαὶ ηο θαηὰ ςπρὴλ γηείαο ἀλαίξεζηο. Ο ηνίλπλ κφλνλ ὁ 

ἄθξαηνλ ἐθρεφκελνο πνιὺλ, ἀιιὰ θαὶ ὁ πάζνο ἕηεξνλ ἐλ ηῆ ςπρῆ ηξέθσλ, κεζχεηλ ιέγνηην ἂλ 

ἰζρπξο. Καὶ γὰξ ὁ γπλαηθὸο ἐξλ ηο νθ ἰδίαο, θαὶ πφξλαηο ἐζρνιαθὼο, κεζχεη. Καὶ θαζάπεξ 

ἐθεῖλνο, ὁ πνιὺλ ἄθξαηνλ πηὼλ θαὶ παξελερζεὶο ἀλειεχζεξα θζέγγεηαη ῥήκαηα, θαὶ ἕηεξα ἀλζ' 

ἑηέξσλ ὁξᾶ· νὕησ θαὶ νὗηνο, θαζάπεξ ηηλὸο ἀθξάηνπ, ηο ἀθνιάζηνπ ηαχηεο ἐπηζπκίαο 

πιεξνχκελνο, νδὲλ γηὲο ἐθθέξεη ῥκα, ἀιι' αἰζρξὰ πάληα θαὶ δηεθζαξκέλα θαὶ ἀλειεχζεξα 

θαὶ γέισηνο γέκνληα, θαὶ ἕηεξα ἀλζ' ἑηέξσλ βιέπεη, πξὸο κὲλ ηὰ ὁξψκελα ηπθιψηησλ· ἡλ δὲ 

ἐπηζπκεῖ θαζπβξίζαη, ηαχηελ παληαρνῦ θαληαδφκελνο, θαὶ θαζάπεξ ἐμεζηεθψο ηηο θαὶ 

παξαπαίσλ, θαὶ ἐλ ζπιιφγνηο, θαὶ ἐλ ζπκπνζίνηο, θαὶ ἐλ παληὶ θαηξῶ, θαὶ ἐλ παληὶ ηφπῳ, κπξίσλ 

κπξία πξὸο αηὸλ δηαιεγνκέλσλ, νὔηε ἀθνχεηλ δνθεῖ, ἀιιὰ πξὸο ἐθείλελ ηέηαηαη, θαὶ ηὴλ 

ἁκαξηίαλ ὀλεηξνπνιεῖ· θαὶ πάληα θνξηαη θαὶ δέδνηθε, ιηλνπιγφο ηηλνο δψνπ νδὲλ ἄκεηλνλ 

δηαθείκελνο. Καὶ ὁ ὀξγῆ θαηερφκελνο κεζχεη πάιηλ· νὕησ γνῦλ αηνῦ θαὶ  ὄςηο νἰδεῖ, θαὶ  

θσλὴ ηξαρχλεηαη, θαὶ νἱ ὀθζαικνὶ γίλνληαη ὕθαηκνη, θαὶ ὁ λνῦο ζθνηνῦηαη, θαὶ  δηάλνηα 

θαηαπνληίδεηαη, θαὶ  γιζζα ηξέκεη, θαὶ νἱ ὀθζαικνὶ παξαθέξνληαη, θαὶ αἱ ἀθναὶ ἕηεξα ἀλζ' 

ἑηέξσλ ἀθνχνπζηλ, ἀθξάηνπ παληὸο ραιεπψηεξνλ ηο ὀξγο αηνῦ πιεηηνχζεο ηὴλ κήληγγα, θαὶ 

ρεηκλα ἐξγαδνκέλεο, θαὶ δάιελ πνηνχζεο ἀπαξακχζεηνλ. Δἰ δὲ ἐπηζπκίᾳ ηηο θαὶ ὀξγῆ 

θαηερφκελνο κεζχεη, πνιιῶ κιινλ ἀζεβλ ἄλζξσπνο, θαὶ εἰο Θεὸλ βιαζθεκλ, 48.928 θαὶ 

ἐλαληηνχκελνο αηνῦ ηνῖο λφκνηο, θαὶ ηο ἀθαίξνπ θηινλεηθίαο κεδέπνηε ηαχηεο θαζπθεῖλαη 

βνπιφκελνο, κεζχεη θαὶ κέκελε, θαὶ θσκαδφλησλ θαὶ ἐμεζηεθφησλ ἀζιηψηεξνλ δηάθεηηαη, θἂλ 

αηὸο αἰζζάλεζζαη κὴ δνθῆ. Σνῦην γὰξ κάιηζηα κέζεο ἐζηὶλ ἄμηνλ, ηὸ κεδὲ ἐλ νἷο ηηο ἀζρεκνλεῖ 

αἴζζεζίλ ηηλα ἔρεηλ· ὥζπεξ νὖλ θαὶ παξαπιεμίαο ηνῦην κάιηζηά ἐζηη ηὸ δεηλὸλ, ὅηη λνζνῦληεο 

νδὲ αηὸ ηνῦην ἴζαζηλ, ὅηη λνζνῦζηλ· ὡζπεξνῦλ θαὶ νἱ Ἰνπδαῖνη λῦλ κεζχνληεο νθ 



αἰζζάλνληαη. ἧ κὲλ νὖλ λεζηεία αηλ παξιζελ,  κέζεο ἁπάζεο αἰζρξνηέξα· κεῖο δὲ ηὴλ 

πεξὶ ηνὺο ἀδειθνὺο ηνὺο κεηέξνπο κὴ θαηαιχζσκελ πξφλνηαλ, κεδὲ ἄθαηξφλ ηηλα λνκίζσκελ 

αηλ εἶλαη ινηπὸλ ηὴλ ἐπηκέιεηαλ· ἀιι' ὅπεξ νἱ ζηξαηηηαη πνηνῦζηλ, ἐπεηδὰλ ζπκβνιο 

γελνκέλεο ηξέςσληαη ηνὺο ἐλαληίνπο, ἀπὸ ηο δηψμεσο ἐπαληφληεο, νθ εζέσο ἐπὶ ηὰο ζθελὰο 

ηξέρνπζηλ, ἀιιὰ πξφηεξνλ ἐπὶ ηὸλ ηφπνλ ηο ζπκβνιο ἐιζφληεο, ηνὺο ἐμ αηλ θαηαπεζφληαο 

ἐμαηξνῦληαη, θαὶ ηνὺο κὲλ ἀπνζαλφληαο ηῆ γῆ θξχπηνπζηλ, εἰ δέ ηηλαο ἴδνηελ κεηαμὺ ηλ λεθξλ 

πλένληαο ἔηη, θαὶ κὴ θαηξίαλ ἔρνληαο πιεγὴλ, εἰο ηὰο ζθελὰο ἀλειφκελνη κεηὰ πνιιο ἀπάγνπζη 

ηο ζεξαπείαο, θαὶ ηὸ βέινο ἐμειθχζαληεο, θαὶ ἰαηξνὺο θαιέζαληεο, θαὶ ηὸ αἷκα πεξηπιχλαληεο, 

θαὶ θάξκαθα ἐπηζέληεο, θαὶ ηὰ ἄιια πάληα ἐπηκειεζάκελνη, πξὸο γίεηαλ ἐπαλάγνπζηλ· νὕησ θαὶ 

κεῖο ηνίλπλ, ἐπεηδὴ ηῆ ηνῦ Θενῦ ράξηηη ηνὺο Ἰνπδαίνπο ἐδηψμακελ, ηνὺο πξνθήηαο αηνῖο 

ἐθνπιίζαληεο, παληαρφζελ ἐπαληφληεο λῦλ ἴδσκελ, κή ηηλεο ηλ ἀδειθλ ηλ κεηέξσλ ἔπεζνλ, 

κή ηηλεο ἀπὸ ηο λεζηείαο παξεζχξεζαλ, κή ηηλεο αηνῖο θαηὰ ηὴλ ἑνξηὴλ ἐθνηλψλεζαλ· θαὶ 

ηαθῆ κὲλ κεδέλα παξαδκελ, πάληαο δὲ ἀλειφκελνη ζεξαπεχζσκελ. πὶ κὲλ γὰξ ηλ ἔμσζελ 

πνιέκσλ, ηὸλ πεζφληα ἅπαμ θαὶ ηὴλ ςπρὴλ ἀθέληα ἀδχλαηνλ ζηξαηηψηῃ πάιηλ ἀλαθηήζαζζαη 

θαὶ πξὸο δσὴλ ἐπαλαγαγεῖλ· ἐπὶ δὲ ηνῦ πνιέκνπ ηνχηνπ θαὶ ηο κάρεο, θἂλ θαηξίαλ ηηο ᾖ 

εἰιεθὼο πιεγὴλ, δπλαηὸλ, ἂλ ζέισκελ, ηο ηνῦ Θενῦ ράξηηνο ζπλεθαπηνκέλεο κῖλ, πξὸο δσὴλ 

αηὸλ ρεηξαγσγζαη πάιηλ. Ο γὰξ θχζεσο νὗηνο ὁ ζάλαηνο, θαζάπεξ ἐθεῖλνο, ἀιιὰ 

πξναηξέζεσο θαὶ γλψκεο· πξναίξεζηλ δὲ ἀπνζαλνῦζαλ δπλαηὸλ ἀλαζηζαη πάιηλ, θαὶ ςπρὴλ 

λεθξσζεῖζαλ πεῖζαη 48.929 πξὸο ηὴλ νἰθείαλ δσὴλ ἐπαλειζεῖλ, θαὶ ηὸλ αηο ἐπηγλλαη 

Γεζπφηελ. 

βʹ. Ἀιιὰ κὴ ἀπνθάκσκελ, ἀδειθνὶ, κεδὲ ἐθιπζκελ, κεδὲ ἀλαπέζσκελ, κεδέ κνη ηὰ ῥήκαηα 

ἐθεῖλά ηηο ιεγέησ, ὅηη πξὸ ηο λεζηείαο ἀζθαιίζαζζαη ἀλαγθαῖνλ ἤλ, θαὶ πάληα πνηζαη, λῦλ δὲ 

κεηὰ ηὸ λεζηεῦζαη, κεηὰ ηὸ γελέζζαη ηὴλ ἁκαξηίαλ, κεηὰ ηὸ πιεξσζλαη ηὴλ ἀλνκίαλ, ηί ηὸ 

ὄθεινο ινηπφλ; Δἰ γάξ ηηο νἶδε, ηί πνηέ ἐζηη πξφλνηα ἀδειθλ, νἶδε θαὶ ηνῦην, ὅηη λῦλ κάιηζηα 

ἐπηζέζζαη δεῖ, θαὶ πζαλ ζπνπδὴλ ἐπηδείμαζζαη. Ο γὰξ δὴ κφλνλ πξὸ ηο ἁκαξηίαο 

ἀζθαιίζαζζαη ρξὴ, ἀιιὰ θαὶ κεηὰ ηὰ πηψκαηα ρεῖξα ὀξέγεηλ. Καὶ γὰξ ὁ Θεὸο, εἰ ηνῦην ἐμ ἀξρο 

ἐπνίεη, θαὶ πξὸ ηο ἁκαξηίαο ζθαιίδεην κφλνλ, κεηὰ δὲ ηὴλ ἁκαξηίαλ ἀπεγίλσζθε θαὶ θίεη 

θεῖζζαη ἐλ ηῶ πηψκαηη δηελεθο, νδεὶο ἂλ νδὲ κλ ἐζψζε πνηέ. Ἀιι' ν πνηεῖ ηνῦην, 

θηιάλζξσπνο ὢλ θαὶ ἣκεξνο, θαὶ ηο ζσηεξίαο κάιηζηα ἐθηέκελνο ηο κεηέξαο, ἀιιὰ θαὶ κεηὰ 

ηὰ ἁκαξηήκαηα πνιιὴλ ἐπηδείθλπηαη πξφλνηαλ· ἐπεὶ θαὶ ηὸλ Ἀδὰκ ζθαιίζαην κὲλ θαὶ πξὸ ηο 

ἁκαξηίαο, θαὶ εἶπε πξὸο αηφλ· Ἀπὸ παληὸο μχινπ ηνῦ ἐλ ηῶ παξαδείζῳ βξψζεη θάγῃ, ἀπὸ δὲ 

ηνῦ μχινπ ηνῦ γηλψζθεηλ θαιὸλ θαὶ πνλεξὸλ ν θάγεζζε ἀπ' αηνῦ· ᾗ δ' ἂλ κέξᾳ θάγεηε, 

ζαλάηῳ ἀπνζαλεῖζζε. Ἰδνὺ θαὶ ηῆ εθνιίᾳ ηνῦ λφκνπ, θαὶ ηῆ δαςηιείᾳ ηλ ζπγθερσξεκέλσλ, 

θαὶ ηῆ ηηκσξίᾳ ηο κειινχζεο θνιάζεσο, θαὶ ηῶ ηάρεη ηο ἐπαγσγο ν γὰξ εἶπε κεηὰ κίαλ, θαὶ 

δχν, θαὶ ηξεῖο κέξαο, ἀιι' ἐλ αηῆ ηῆ κέξᾳ, ᾗ ἂλ θάγεηε, ζαλάηῳ ἀπνζαλεῖζζε, θαὶ παληὶ 

ηξφπῳ, ᾧπεξ ἐρξλ ἀζθαιίζαζζαη ηὸλ ἄλζξσπνλ, ζθαιίδεην. Ἀιι' ὅκσο ἐπεηδὴ κεηὰ ηνζαχηελ 

πξφλνηαλ θαὶ δηδαζθαιίαλ θαὶ παξαίλεζηλ θαὶ εεξγεζίαλ θαηέπεζε, θαὶ νθ ἢθνπζε ηλ 

ἐπηηαγκάησλ, νθ εἶπε ηνῦην ὁ Θεὸο, Σί ινηπὸλ ηὸ πιένλ, ηί ηὸ ὄθεινο; ἔθαγελ, ἔπεζε, παξέβε 

ηὸλ λφκνλ, ἐπίζηεπζε ηῶ δηαβφιῳ, ηίκσζέ κνπ ηὴλ ἐληνιὴλ, ἐδέμαην ηὴλ πιεγὴλ, λεθξὸο 

ἐγέλεην, παξεδφζε ηῶ ζαλάηῳ, πὸ ηὴλ ἀπφθαζηλ ἤιζε, ηί δεῖ ινηπὸλ αηῶ δηαιέγεζζαη; Οδὲλ 

ηνχησλ εἶπελ, ἀιιὰ θαὶ ἤιζε πξὸο αηὸλ εζέσο, θαὶ δηειέρζε, θαὶ παξεκπζήζαην, θαὶ πάιηλ 

ἕηεξνλ ἐπέζεθε θάξκαθνλ, ηὸ ηλ πφλσλ θαὶ ηλ ἱδξψησλ, θαὶ ν πξφηεξνλ ἀπέζηε πάληα 

πνηλ θαὶ πξαγκαηεπφκελνο, ἕσο ηὴλ θχζηλ ηὴλ πεζνῦζαλ ἀλέζηεζε, θαὶ ἀπήιιαμε ηνῦ ζαλάηνπ, 

θαὶ πξὸο ηὸλ νξαλὸλ ἐρεηξαγψγεζε, θαὶ κείδνλα ηλ ἀπνισιφησλ ἔδσθελ ἀγαζὰ, δηὰ ηλ 

ἔξγσλ αηλ ηὸλ δηάβνινλ δηδάμαο, ὅηη νδὲλ αηῶ πιένλ ἐγέλεην ἐθ ηο ἐπηβνπιο ηαχηεο· 

ἀιι' ἐθβαιὼλ ηνῦ παξαδείζνπ ηνὺο ἀλζξψπνπο, ὄςεηαη αηνὺο κηθξὸλ ὕζηεξνλ ἐλ ηνῖο νξαλνῖο 

ἀλακεκηγκέλνπο ηνῖο ἀγγέινηο. Σνῦην θαὶ ἐπὶ ηνῦ Κάτλ ἐπνίεζε· θαὶ γὰξ θαὶ ἐθεῖλνλ πξὸ ηο 

ἁκαξηίαο ζθαιίδεην, θαὶ πξνδηεγφξεπε, ιέγσλ, Ἥκαξηεο, ζχραζνλ· πξὸο ζὲ  ἀπνζηξνθὴ 

αηνῦ, θαὶ ζὺ ἄξμεηο αηνῦ. Ὅξα ζνθίαλ θαὶ ζχλεζηλ. Γηὰ ηνῦην δέδνηθαο, θεζὶ, κή ζε ηο 

πξνεδξίαο ηλ πξσηνηφθσλ ἀθέιεηαη δηὰ ηὴλ παξ' ἐκνῦ ηηκὴλ, κὴ ηὴλ ἀξρὴλ ἁξπάζῃ ηήλ ζνη 

πξνζήθνπζαλ· ηνὺο γὰξ πξσηνηφθνπο ηλ δεπηεξνηφθσλ ζεκλνηέξνπο εἶλαη ἐρξλ. Θάξξεη, 



θεζὶ, θαὶ κὴ θνβνῦ, κεδὲ ἀγσλία πεξὶ ηνχηνπ· Πξὸο ζὲ  ἀπνζηξνθὴ αηνῦ, θαὶ ζὺ 48.930 

αηνῦ ἄξμεηο. Ὃ δὲ ιέγεη ηνηνῦηφλ ἐζηη· κέλε ἐπὶ ηο ηηκο ηο ηνῦ πξσηνηφθνπ, θαὶ γελνῦ ηῶ 

ἀδειθῶ θαηαθπγὴ θαὶ ζθέπε θαὶ πξνζηαζία, θαὶ θξάηεη θαὶ θπξίεπε αηνῦ· κφλνλ κὴ πξὸο 

θφλνλ ἐθπεδήζῃο, κεδὲ εἰο ηὴλ παξάλνκνλ ἐθείλελ ἐμέιζῃο ζθαγήλ. Ἀιι' ὅκσο νδὲ νὕησο 

ἢθνπζελ, νδὲ ζχραζελ, ἀιι' εἰξγάζαην ηὴλ κηαηθνλίαλ ἐθείλελ, θαὶ ηὴλ δεμηὰλ εἰο ηὸλ ιαηκὸλ 

ἐβάπηηζε ηὸλ ἀδειθηθφλ. Σί νὖλ; ἆξα εἶπελ ὁ Θεὸο, Ἀθκελ αηὸλ ινηπφλ; ηί πιένλ ηὸ ὄθεινο; 

εἰξγάζαην ηὸλ θφλνλ, ἀπέθηεηλε ηὸλ ἀδειθὸλ, θαηεθξφλεζέ κνπ ηο παξαηλέζεσο, ἀλίαηφλ ηηλα 

θαὶ ἀζχγγλσζηνλ ζθαγὴλ ἐηφικεζε, ηνζαχηεο θαὶ ηνηαχηεο ἀπνιαχζαο πξνλνίαο θαὶ 

δηδαζθαιίαο θαὶ ζπκβνπιο· πάληα ἐμέβαιελ ἐθεῖλα ἀπὸ ηο δηαλνίαο, θαὶ πξὸο νδὲλ 

ἐπεζηξάθε. Ἀθείζζσ ηνίλπλ θαὶ ἐξξίθζσ ινηπὸλ, θαὶ κεδὲ ιφγνπ ηηλὸο ἀμηνχζζσ παξ' ἐκνῦ. 

Οδὲλ ηνηνῦηνλ ὁ Θεὸο νθ εἶπελ, νθ ἔπξαμελ· ἀιιὰ θαὶ πξὸο αηὸλ ἔξρεηαη πάιηλ, θαὶ 

δηνξζνῦηαη ηὸλ ἄλζξσπνλ, θαί θεζη· Πνῦ Ἄβει ὁ ἀδειθφο ζνπ; Καὶ νδὲ ἀξλνχκελνλ ἀθίεζηλ, 

ἀιι' ἐλάγεη θαὶ ἄθνληα εἰο ηὴλ ηο ἐξγαζίαο ὁκνινγίαλ· θαὶ εἰπφληνο, Οθ νἶδα, Φσλὴ, θεζὶλ, 

αἵκαηνο ηνῦ ἀδειθνῦ ζνπ βνᾶ πξφο κε· αηὸ ηὸ πξγκα, θεζὶ, θεξχηηεη ηὸλ κηαηθφλνλ. Σί νὖλ 

νὗηνο; Μείδσλ  αἰηία κνπ ηνῦ ἀθεζλαί κε· θαὶ εἰ ἐθβάιῃο κε ἀπὸ ηο γο, θαὶ ἀπὸ ηνῦ 

πξνζψπνπ ζνπ θξπβήζνκαη. Ὃ δὲ ιέγεη ηνηνῦηφλ ἐζηη· Μείδνλα κὲλ ἣκαξηνλ ζπγγλψκεο θαὶ 

ἀπνινγίαο θαὶ ηνῦ ἀθεζλαη, πιὴλ ἀιι' εἰ βνπιεζείεο ἐπεμειζεῖλ ηῶ γεγελεκέλῳ, πζη 

πξνθείζνκαη, ἔξεκνο ηο παξὰ ζνῦ ζπκκαρίαο γελφκελνο. Σί νὖλ ὁ Θεφο; Ορ νὕησο, πο ὁ 

ἀπνθηείλαο Κάτλ, ἑπηὰ ἐθδηθνχκελα παξαιχζεη. Μὴ θνβνῦ ηνῦην, θεζί· βηψζῃ βίνλ καθξὸλ, θἂλ 

ἀλέιῃ ζέ ηηο, πνιιαῖο ἔζηαη ηηκσξίαηο πεχζπλνο, ὁ γὰξ ἑπηὰ ἀξηζκὸο παξὰ ηῆ Γξαθῆ ἀδηνξίζηνπ 

πιήζνπο ἐζηὶ ζεκαληηθφο. πεὶ νὖλ ὁ Κάτλ πνιιαῖο πεβέβιεην ηηκσξίαηο, ἀγσλίᾳ, θαὶ ηξφκῳ, 

θαὶ ζηελαγκνῖο, θαὶ ἀζπκίᾳ, θαὶ παξαιχζεη ζψκαηνο,  ἀλειψλ ζε, θεζὶ, θαὶ ηνχησλ ἀπαιιάμαο 

ηλ θνιάζεσλ, αηὸο ἐθ' ἑαπηὸλ ἐπηζπάζεηαη ηὴλ ηηκσξίαλ. Καὶ δνθεῖ κὲλ εἶλαη βαξὺ θαὶ 

θνξηηθὸλ ηὸ ιεγφκελνλ, πνιιο δὲ ηαῦηά ἐζηη θεδεκνλίαο πφδεημηο. Καὶ γὰξ ηνὺο κεηὰ ηαῦηα 

ζσθξνλίζαη βνπιφκελνο, ηνηνῦηνλ ἐπελφεζε θνιάζεσο ηξφπνλ, ὃο ἀπαιιάμαη αηὸλ ηο 

ἁκαξηίαο ἐδχλαην. Δἰ κὲλ γὰξ εζέσο αηὸλ ἀλεῖιελ, ἀπιζελ ἂλ ἔρσλ ηὴλ ἁκαξηίαλ 

ἐγθεθαιπκκέλελ, θαὶ ηνῖο κεηὰ ηαῦηα νθ ἂλ ἐγέλεην γλψξηκνο. Νπλὶ δὲ ἀθεζεὶο πνιὺλ ρξφλνλ 

δζαη ἐλ ἐθείλῳ ηῶ ηξφκῳ, δηδάζθαινο ηνῖο ἀπαληζηλ ἐγίλεην πζη, δηὰ ηο ὄςεσο θαὶ ηνῦ 

ζάινπ ηο ζαξθὸο παξαηλλ ἅπαζη κή πνηε ηνηαῦηα ηνικᾶλ, ἵλα κὴ ηνηαῦηα πάζσζηλ, αηφο ηε 

βειηίσλ ἐγίλεην πάιηλ.  γὰξ ηξφκνο θαὶ θφβνο, θαὶ ηὸ ἀγσλίᾳ ζπδῆλ, θαὶ  ηνῦ ζψκαηνο 

πάξεζηο, θαζάπεξ ἐλ δεζκῶ ηηλη θαηεῖρελ αηὸλ, θαὶ νθ θίεη νὔηε εἰο ἕηεξνλ ἐθπεδζαη 

ηνηνῦην ηφικεκα πάιηλ, θαὶ ηνῦ πξνηέξνπ ζπλερο ἀλεκίκλεζθε, θαὶ ἐλ ηνχηνηο αηνῦ ηὴλ 

ςπρὴλ ζσθξνλεζηέξαλ εἰξγάδεην. 

γʹ. Ἀιιὰ κεηαμὺ ιέγνληί κνη ἐπιζελ εἰο κέζνλ ἀγαγεῖλ θαὶ δεηζαη ηί δήπνηε ηὴλ ἁκαξηίαλ 

ὁκνινγήζαο ηὴλ ἑαπηνῦ, θαὶ θαηαγλνὺο ηλ γελνκέλσλ, θαὶ εἰπὼλ κείδνλα ζπγγλψκεο 

καξηεθέλαη, θαὶ κε48.931 δεκηο ἀπνινγίαο ἄμηνο εἶλαη, νθ ἴζρπζελ ἀπνλίςαζζαη ηὰ 

ἁκαξηήκαηα θαίηνη γε ὁ πξνθήηεο θεζί· Λέγε ζὺ ηὰο ἀλνκίαο ζνπ πξηνο, ἵλα δηθαησζῆο, ἀιιὰ 

θαὶ θαηεθξίζε; Ὅηη νθ εἶπελ, ὡο ὁ πξνθήηεο ἐθέιεπζελ. Ο γὰξ ἁπιο εἶπελ ὁ πξνθήηεο, Λέγε 

ζὺ ηὰο ἀλνκίαο ζνπ, ἀιιὰ ηί; Λέγε ζὺ πξηνο, θεζὶ, ηὰο ἀλνκίαο ζνπ. Σὸ δεηνχκελνλ ηνῦηφ 

ἐζηηλ· ν ηὸ εἰπεῖλ ἁπιο, ἀιιὰ ηὸ πξηνλ εἰπεῖλ, ηὸ κὴ ἀλακεῖλαη ηὸλ ἐιέγρνληα θαὶ 

θαηεγνξνῦληα. Οὗηνο δὲ νθ εἶπε πξηνο, ἀιιὰ ἀλέκεηλελ ἐιεγρζλαη παξὰ ηνῦ Θενῦ, κιινλ 

δὲ θαὶ ἐιέγρνληνο ξλεῖην. Ἀιι' ἐπεηδὴ ἅπαμ ἔδεημε ηὸ γελφκελνλ θαλεξο, ηφηε εἶπε ηὴλ 

ἁκαξηίαλ, ὅπεξ νθ ἔζηηλ ἐμνκνιφγεζηο ινηπφλ. Καὶ ζὺ ηνίλπλ, ἀγαπεηὲ, ἐπεηδὰλ ἁκάξηῃο, κὴ 

ἀλάκελε ηὴλ παξ' ἑηέξνπ θαηεγνξίαλ, ἀιιὰ πξὶλ ἂλ ἠ θαηεγνξεζῆο θαὶ δηαβιεζῆο, ζὺ 

θαηαγίλσζθε ηλ γεγελεκέλσλ, ὡο ἐὰλ ἕηεξνο ἐιέγμῃ ινηπὸλ, νθ ἔηη ηο ζο ἐμνκνινγήζεσο ηὸ 

θαηφξζσκα γίλεηαη, ἀιιὰ ηο ἐθείλνπ θαηεγνξίαο  δηφξζσζηο. Γηὰ ηνῦην θαὶ ἄιινο ηίο θεζη, 

Γίθαηνο ἑαπηνῦ θαηήγνξνο ἐλ πξσηνινγίᾳ. Ὥζηε ν ηνῦηφ ἐζηη ηὸ δεηνχκελνλ, ηὸ θαηεγνξεῖλ 

ἑαπηνῦ, ἀιιὰ ηὸ πξηνλ ἑαπηνῦ θαηεγνξεῖλ, θαὶ ηὸ κὴ ἀλακέλεηλ ηνὺο παξ' ἑηέξσλ ἐιέγρνπο.  

γνῦλ Πέηξνο κεηὰ ηὴλ ἄξλεζηλ ἐθείλελ ηὴλ ραιεπὴλ, ἐπεηδὴ ηαρέσο ἑαπηὸλ ἀλέκλεζε ηο 

ἁκαξηίαο, θαὶ κεδελὸο θαηεγνξνῦληνο ἔιεγε ηὴλ πιεκκέιεηαλ, θαὶ ἔθιαπζε πηθξο, νὕησο 

ἀπελίςαην ηὴλ ἄξλεζηλ ἐθείλελ, ὡο θαὶ πξηνο γελέζζαη ηλ ἀπνζηφισλ, θαὶ ηὴλ νἰθνπκέλελ 



ἐγρεηξηζζλαη ἅπαζαλ. Ἀιι' ὅπεξ ἔιεγνλ δεῖ γὰξ ἐπὶ ηὸ πξνθείκελνλ ἐπαλειζεῖλ ἱθαλο κῖλ 

ἐληεῦζελ ἀπέδεημελ ὁ ιφγνο, ὅηη πηπηφλησλ ν ρξὴ ηλ ἀδειθλ ἀκειεῖλ, νδὲ θαηαθξνλεῖλ, ἀιι' 

ἀζθαιίδεζζαη κὲλ αηνὺο πξὸ ηο ἁκαξηίαο, πνιιὴλ δὲ θαὶ κεηὰ ηὴλ ἁκαξηίαλ πεξὶ αηνὺο 

ἐπηδείθλπζζαη ἐπηκέιεηαλ. Οὕησ θαὶ ἰαηξνὶ πνηνῦζη· ιέγνπζη κὲλ γὰξ θαὶ γηαίλνπζη ηνῖο 

ἀλζξψπνηο ἃ δχλαηαη δηαηεξζαη ηὴλ γίεηαλ αηνῖο, θαὶ πζαλ ἀπνθξνχζαζζαη λφζνλ· 

ἀκειήζαληαο δὲ ηλ ἐπηηαγκάησλ, θαὶ ἀξξσζηίᾳ πεξηπεζφληαο ν παξνξζηλ, ἀιιὰ θαὶ πνιιὴλ 

κάιηζηα ηφηε ἐπηδείθλπληαη πξφλνηαλ, ὅπσο αηνὺο ἀπαιιάμσζη ηλ λνζεκάησλ. Οὕησ θαὶ ὁ 

Παῦινο ἐπνίεζε· ηὸλ γνῦλ πεπνξλεπθφηα κεηὰ ηὴλ ἁκαξηίαλ ἐθείλελ, κεηὰ ηὴλ παξαλνκίαλ ηὴλ 

ραιεπὴλ, ηὴλ νδὲ ἐλ ηνῖο ἔζλεζηλ εξηζθνκέλελ, ν παξεῖδελ, ἀιιὰ θαὶ ἀθεληληα, θαὶ κὴ 

βνπιφκελνλ δέμαζζαη ηὴλ ἰαηξείαλ, θαὶ ζθηξηληα θαὶ ἀπνπεδληα, ἐπαλήγαγελ ἐπὶ ηὴλ 

ζεξαπείαλ, θαὶ νὕησο ἐπαλήγαγελ, ὥζηε ἑλζαη ηῶ ζψκαηη ηο θθιεζίαο πάιηλ. Καὶ νθ εἶπε 

πξὸο ἑαπηφλ· Σί δὲ ηὸ πιένλ; ηί δὲ ηὸ ὄθεινο; ἐπφξλεπζε, ηὴλ ἁκαξηίαλ εἰξγάζαην, νδὲ 

ἀπνζηλαη βνχιεηαη ηο ἀζειγείαο, ἀιιὰ θαὶ πεθπζίσηαη, θαὶ κέγα θξνλεῖ, θαὶ ἀλίαηνλ ηὸ ἕιθνο 

ἐξγάδεηαη· ἀθκελ ηνίλπλ αηὸλ, θαὶ ἐγθαηαιείςσκελ. Οδὲλ ηνχησλ εἶπελ· ἀιιὰ δη' αηὸ κὲλ 

νὖλ ηνῦην κάιηζηα πνιιῆ ηφηε ἐρξήζαην ηῆ πξνλνίᾳ, ἐπεηδὴ πξὸο ἄθαηνλ αηὸλ εἶδε θαθίαλ 

ἐμνιηζζήζαληα, θαὶ νθ ἀπέζηε θνβλ, ἀπεηιλ, θνιάδσλ, θαὶ δη' ἑαπηνῦ θαὶ δη' ἑηέξσλ πνιιλ 

πάληα πνηλ θαὶ πξαγκαηεπφκελνο, ἕσο ἂλ αηὸλ εἰο ἐπίγλσζηλ ἢλεγθε ηο ἁκαξηίαο, εἰο 

αἴζζεζηλ ηο παξαλνκίαο, θαὶ ηέιενλ αηὸλ ἀπήιιαμε ηο θειῖδνο ἁπάζεο. Σνῦην 48.932 δὴ θαὶ 

ζὺ πνίεζνλ· κίκεζαη ηὸλ ακαξείηελ ἐθεῖλνλ, ηὸλ ἐλ ηῶ Δαγγειίῳ ηνζαχηελ πεξὶ ηὸλ 

ηξαπκαηίαλ ἐθεῖλνλ ἐπηδεημάκελνλ πξφλνηαλ. Καὶ γὰξ ἐθεῖ παξιζε Λεπΐηεο, παξιζε θαὶ 

Φαξηζαῖνο, θαὶ νδέηεξνο ἐπεθάκθζε πξὸο ηὸλ θείκελνλ, ἀιι' ἀλειεο θαὶ ὠκο ἀθέληεο αηὸλ, 

ἀπιζνλ. ακαξείηεο δέ ηηο, νδὲλ αηῶ πξνζήθσλ νδακφζελ, ν παξέδξακελ, ἀιι' ἐπηζηὰο 

θαηειέεζε, θαὶ ἐπέζηαμελ ἔιαηνλ θαὶ νἶλνλ· ἐπέζεθελ ἐπὶ ηὸλ ὄλνλ, ἢγαγελ εἰο παλδνρεῖνλ, θαὶ 

ἀξγχξηνλ ηὸ κὲλ ἔδσθε, ηὸ δὲ πέζρεην πὲξ ηο ηνῦ κεδὲλ αηῶ πξνζήθνληνο ζεξαπείαο. Καὶ 

νθ εἶπε πξὸο ἑαπηὸλ, Σί δέ κνη κέιεη πεξὶ ηνχηνπ; ακαξείηεο εἰκὶ, νδὲλ θνηλὸλ ἔρσ πξὸο 

αηφλ· πφξξσ ηο πφιεψο ἐζκελ, νδὲ βαδίζαη δχλαηαη. Σί δὲ, ἐὰλ κὴ πξὸο ηὸ κθνο ἀξθέζῃ ηο 

ὁδνηπνξίαο, κέιισ λεθξὸλ ἐπηθέξεζζαη, κέιισ ζθαγο ἁιίζθεζζαη, κέιισ ηνῦ θφλνπ πεχζπλνο 

εἶλαη; Καὶ γὰξ πνιινὶ πνιιάθηο παξηφληεο θαὶ ὁξληεο ἀλζξψπνπο πεπιεγφηαο θαὶ ζπαίξνληαο, 

δηὰ ηνῦην παξαηξέρνπζηλ, νθ ὀθλνῦληεο ἀλειέζζαη, νδὲ ρξεκάησλ θεηδφκελνη, ἀιιὰ 

δεδνηθφηεο, κὴ θαὶ αηνὶ εἰο δηθαζηήξηνλ ἑιθπζζζηλ, ὡο ηο ζθαγο πεχζπλνη. Ἀιι' ἐθεῖλνο 

νδὲλ ηνχησλ ἔδεηζελ ὁ ἣκεξνο θαὶ θηιάλζξσπνο, ἀιιὰ ηαῦηα πάληα πεξηδὼλ ἐπέζεθελ ἐπὶ ηὸλ 

ὄλνλ, θαὶ εἰο παλδνρεῖνλ ἢγαγελ· νδὲλ ηνχησλ πείδεην, ν θίλδπλνλ, ν ρξεκάησλ δαπάλελ, 

νθ ἄιιν νδέλ. Δἰ δὲ ὁ ακαξείηεο νὕησ θηιάλζξσπνο θαὶ ἣκεξνο γέγνλε πεξὶ ἄλζξσπνλ 

ἄγλσζηνλ, ηίλα ἂλ ἔρνηκελ ζπγγλψκελ κεῖο, ηλ ἀδειθλ ηλ νἰθείσλ ἀκεινῦληεο ἐπὶ κείδνζη 

θαθνῖο; Καὶ γὰξ θαὶ νὗηνη νἱ λῦλ λεζηεχζαληεο ιῃζηαῖο πεξηέπεζνλ ηνῖο Ἰνπδαίνηο, κιινλ δὲ 

ιῃζηλ ἁπάλησλ ραιεπσηέξνηο, θαὶ κείδνλα ηνὺο εἰο αηνὺο ἐκπίπηνληαο ἐξγαδνκέλνηο θαθά. 

Ο γὰξ ηὰ ἱκάηηα αηλ πεξηέξξεμαλ, νδὲ ηῶ ζψκαηη πιεγὰο ἐπήγαγνλ, θαζάπεξ ἐθεῖλνη ηφηε, 

ἀιιὰ ηὴλ ςπρὴλ θαηέηξσζαλ, θαὶ κπξία αηῆ ηξαχκαηα δφληεο, νὕησο ἀπιζνλ, ἀθέληεο ἐλ ηῶ 

ιάθθῳ ηο ἀζεβείαο θεηκέλνπο. 

δʹ. Μὴ δὴ παξίδσκελ ηξαγῳδίαλ ηνηαχηελ, κεδὲ παξαδξάκσκελ ἀλειεο νὕησ ζέακα ἐιεεηλὸλ, 

ἀιιὰ θἂλ ἕηεξνη ηνῦην πνηζη, ζὺ κὴ πνηήζῃο· κὴ εἴπῃο πξὸο ζεαπηὸλ, Κνζκηθφο εἰκη ἀλὴξ, 

γπλαῖθα ἔρσ θαὶ παῖδαο, ηαῦηα ηλ ἱεξέσλ ἐζηὶ, ηαῦηα ηλ κνλαρλ. Οδὲ γὰξ ὁ ακαξείηεο 

ἐθεῖλνο ηαῦηα εἶπε. Πνῦ λῦλ νἱ ἱεξεῖο; πνῦ λῦλ νἱ Φαξηζαῖνη; πνῦ ηλ Ἰνπδαίσλ νἱ δηδάζθαινη; 

ἀιι' ὥζπεξ ηη ζήξακα κέγηζηνλ εξὼλ, νὕησο ἣξπαζε ηὸ θέξδνο. Καὶ ζὺ ηνίλπλ, ὅηαλ ἴδῃο ηηλὰ 

δεφκελνλ ζεξαπείαο ἠ ζσκαηηθο ἠ ςπρηθο, κὴ ιέγε πξὸο ἑαπηφλ· Σίλνο ἕλεθελ ὁ δεῖλα θαὶ ὁ 

δεῖλα αηὸλ νθ ἐζεξάπεπζελ; ἀιι' ἀπάιιαμνλ ηο ἀξξσζηίαο, θαὶ κὴ ἀπαίηεη ἐθείλνπο εζχλαο 

ηο ἀκειείαο. ὰλ εὕξῃο ρξπζίνλ, εἰπέ κνη, θείκελνλ, κὴ ιέγεηο πξὸο ζεαπηὸλ, Σίλνο ἕλεθελ ὁ 

δεῖλα θαὶ ὁ δεῖλα αηὸ νθ ἀλείινλην, ἀιι' ν ζπνπδάδεηο πξὸ ηλ ἄιισλ ἁξπάζαη; Οὕησ θαὶ 

ἐπὶ ηλ πεπησθφησλ ἀδειθλ ινγίδνπ, θαὶ λφκηδε ζεζαπξὸλ εξεθέλαη ηὴλ ἐπηκέιεηαλ ηὴλ 

ἐθείλσλ. Ἂλ γὰξ ἐπηζηάμῃο αηῶ θαζάπεξ ἔιαηνλ ηνῦ ιφγνπ ηὴλ δηδαζθαιίαλ, ἂλ θαηαδήζῃο ηῆ 

πξνζελείᾳ, ἂλ ζεξαπεχζῃο ηῆ θαξηεξίᾳ, ζεζαπξνῦ παληὸο επν48.933 ξψηεξφλ ζε νὗηνο 



ἐξγάζεηαη.  γὰξ ἐμαγαγὼλ ηίκηνλ, θεζὶλ, ἐμ ἀλαμίνπ, ὡο ζηφκα κνπ ἔζηαη. Σί ηνχηνπ γέλνηη' ἂλ 

ἴζνλ; Ὅπεξ νδὲ λεζηεία, νδὲ ρακεπλία, νδὲ παλλπρίδεο, νθ ἄιιν ηη δχλαηαη ἐξγάζαζζαη, 

ηνῦην  ηνῦ ἀδειθνῦ ζσηεξία πνηεῖ. λλφεζφλ ζνπ ηὸ ζηφκα πφζα πνιιάθηο ἣκαξηε, πφζα 

ἐθζέγμαην αἰζρξὰ ῥήκαηα, πφζαο βιαζθεκίαο, πφζαο ινηδνξίαο ἐμέβαιε, θαὶ πάλησο ἀληηιήςῃ 

ηο ηνῦ πεπησθφηνο πξνλνίαο· δηὰ γὰξ ἑλὸο ηνχηνπ ηνῦ θαηνξζψκαηνο πζαλ ἐθθαζξαη δπλήζῃ 

ηὴλ θειῖδα ἐθείλελ. Καὶ ηί ιέγσ ἐθθαζξαη; ὡο ζηφκα ηνῦ Θενῦ πνηήζεηο ζνπ ηὸ ζηφκα. Σί 

ηαχηεο γέλνηη' ἂλ ἴζνλ ηο ηηκο; Μὴ γὰξ ἐγὼ ηαῦηα ἐπαγγέιινκαη; αηὸο ὁ Θεὸο ηνῦην εἶπελ, 

ὅηη Κἂλ ἕλα ηηλὰ ἐμαγάγῃο, θεζὶλ, ὡο ζηφκα κνπ, ἔζηαη ηὸ ζηφκα ζνπ θαζαξὸλ, ἅγηνλ. Μὴ 

ηνίλπλ ἀκεικελ ηλ ἀδειθλ, κεδὲ πεξηηφληεο ιέγσκελ, Πφζνη ἐλήζηεπζαλ, πφζνη 

παξεζχξεζαλ; ἀιι' ἐπηκειψκεζα αηλ. Κἂλ πνιινὶ ὦζηλ νἱ λεζηεχζαληεο, ζὺ κὴ ἐθπνκπεχζῃο, 

ἀγαπεηὲ, κεδὲ παξαδεηγκαηίζῃο ηο θθιεζίαο ηὴλ ζπκθνξὰλ, ἀιιὰ ζεξάπεπζνλ. Κἂλ εἴπῃ ηηο, 

ὅηη Πνιινὶ ἐλήζηεπζαλ, ἐπηζηφκηζνλ, ὥζηε κὴ γελέζζαη δήιελ ηὴλ θήκελ, θαὶ εἰπὲ πξὸο αηφλ· 

γὼ κὲλ νδέλα νἶδα· πάηεζαη, ἄλζξσπε, θαὶ ςεχδῃ· ἂλ δχν θαὶ ηξεῖο ἴδῃο παξαζπξέληαο, 

πνιινὺο αηνὺο εἶλαη ιέγεηο. Καὶ ηὸλ κὲλ θαηεγνξνῦληα ἐπηζηφκηζνλ, ηλ δὲ παξαζπξέλησλ κὴ 

ἀκειήζῃο, ἵλα ἑθαηέξσζελ πνιιὴ ηῆ θθιεζίᾳ ἀζθάιεηα γέλεηαη, ἀπφ ηε ηνῦ ηὴλ θήκελ κὴ 

ἐθπνκπεχεζζαη, ἀπφ ηε ηνῦ ηνὺο παξαζπξέληαο αηνὺο πξὸο ηὴλ ἱεξὰλ ἀγέιελ ἄγεζζαη πάιηλ. 

Μὴ ηνίλπλ πεξηηφληεο ιέγσκελ, Σίλεο ἣκαξηνλ; ἀιιὰ ζπνπδάζσκελ, ὅπσο δηνξζψζσκελ ηνὺο 

καξηεθφηαο κφλνλ. Καὶ γὰξ δεηλὸλ ἔζνο, δεηλὸλ ηὸ θαηεγνξεῖλ ηλ ἀδειθλ κφλνλ, ἀιιὰ κὴ 

ἐπηκειεῖζζαη· ηὸ ἐθπνκπεχεηλ ηὰ θαθὰ ηλ ἀζζελνχλησλ, ἀιιὰ κὴ ζεξαπεχεηλ. Ἀλέισκελ ηνίλπλ 

ηνῦην ηὸ πνλεξὸλ ἔζνο, ἀγαπεηνί· νδὲ γὰξ κηθξὰλ ιχκελ ηνῦην ἐξγάδεηαη· θαὶ πο, ἐγὼ ιέγσ. 

Ἤθνπζέ ηηο παξὰ ζνῦ ιέγνληνο, ὅηη πνιινὶ ἐλήζηεπζαλ κεηὰ Ἰνπδαίσλ θαὶ κεδὲλ ἐμεηάζαο εἰο 

ἕηεξνλ ηὸ ῥκα ἐμήλεγθε· πάιηλ ἐθεῖλνο κεδὲλ πνιππξαγκνλήζαο, ἑηέξῳ ηνῦην ἐμεῖπελ· εἶηα 

θαηὰ κηθξὸλ ηο πνλεξο ηαχηεο αμαλνκέλεο θήκεο πνιὺ κὲλ ηῆ θθιεζίᾳ ὄλεηδνο 

θαηαζθεδάλλπηαη, ηνῖο δὲ ἀπνισιφζηλ νδὲλ ὄθεινο γίλεηαη, ἀιιὰ θαὶ βιάβνο θαὶ ηνχηνηο θαὶ 

ἑηέξνηο πνιινῖο. Κἄλ ηε γὰξ ὀιίγνη ὦζηλ, κεῖο αηνὺο ηαῖο θήκαηο ηαῖο πνιιαῖο πνιινὺο 

πνηνῦκελ, θαὶ ηνὺο ἑζηηαο ἀζζελεζηέξνπο ἐξγαδφκεζα, θαὶ ηνὺο κέιινληαο πίπηεηλ ὠζνῦκελ.  

γὰξ ἀδειθὸο ἀθνχζαο, ὅηη πνιινὶ ἐλήζηεπζαλ, θαὶ αηὸο ῥᾳζπκφηεξνο ἔζηαη, θαὶ ηαῦηα πάιηλ ὁ 

ἀζζελὴο ἀθνχζαο, δξακεῖηαη ἐπὶ ηὸ πιζνο ηλ πεπησθφησλ. Μὴ ηνίλπλ κεδὲ ἐπὶ ηνχηῳ, κεδὲ 

ἐπ' ἄιιῳ πνλεξεχκαηη ζπγραίξσκελ, θἂλ πνιινὶ ὦζηλ νἱ ἁκαξηάλνληεο, ὥζηε ἐθπνκπεχεηλ 

αηνὺο θαὶ ιέγεηλ, ὅηη πνιινὶ, ἀιι' ἐπηζηνκίδσκελ θαὶ θαηέρσκελ. Μή κνη ιέγε, ὅηη πνιινὶ 

ἐλήζηεπζαλ, ἀιιὰ δηφξζσζαη ηνὺο πνιινχο. Ο δηὰ ηνῦην ηνζνχηνπο ἀλήισζα ιφγνπο, ἵλα 

θαηεγνξήζῃο ηλ πνιιλ, ἀιι' ἵλα ηνὺο πνιινὺο πνηήζῃο ὀιίγνπο, κιινλ δὲ κεδὲ ὀιίγνπο, 

ἀιιὰ θαὶ αηνὺο δηαζψζῃο. Μὴ ηνίλπλ ἐθπφκπεπε 48.934 ηὰ ἁκαξηήκαηα, ἀιιὰ ζεξάπεπε. 

Ὥζπεξ γὰξ νἱ ἐθπνκπεχνληεο, θαὶ εἰο ηνῦην κφλνλ ἐζρνιαθφηεο, θἂλ ὀιίγνη ὦζηλ νἱ 

καξηεθφηεο, πνιινὺο αηνὺο λνκίδεζζαη πνηνῦζηλ· νὕησο νἱ ζπζηέιινληεο, θαὶ ηνὺο 

ἐθπνκπεχνληαο ἐπηζηνκίδνληεο, θαὶ ηλ πεπησθφησλ ἐπηκεινχκελνη, θἂλ πνιινὶ ὦζηλ, αηνχο ηε 

ἐθείλνπο δηνξζνῦληαη ῥᾳδίσο, θαὶ νδέλα ἕηεξνλ ἐθ ηο ηνχησλ ἀθηζη παξαβιαβλαη θήκεο. 

Οθ ἢθνπζαο ὅηη ζξελλ ηὸλ ανὺι ὁ Γαπῒδ ἔιεγε· Πο ἔπεζνλ δπλαηνί; Μὴ ἀλαγγείιεηε εἰο 

Γὲζ, κεδὲ εαγγειίζεζζε ἐλ ηαῖο ὁδνῖο Ἀζθάισλνο, ὅπσο κὴ εθξαλζζη ζπγαηέξεο 

ἀιινθχισλ, κεδὲ γαπξηάζσζη ζπγαηέξεο ἀπεξηηκήησλ. Δἰ δὲ πξγκα θαλεξὸλ νθ ἐβνχιεην 

ἐθπνκπεχεζζαη, ὥζηε κὴ γελέζζαη ηνῖο ἐλαληίνηο δνλὴλ, πφζῳ κιινλ ηαῦηα ν δεῖ ἐθθέξεηλ 

εἰο ηὰο ἔμσζελ ἀθνὰο, κιινλ δὲ νδὲ εἰο ηὰο παξ' κῖλ, ἵλα κήηε νἱ ἐρζξνὶ ἀθνχνληεο ραίξσζη, 

κήηε νἱ νἰθεῖνη καλζάλνληεο θαηαπίπησζηλ, ἀιιὰ ζπζηέιιεηλ θαὶ πεξηθξάζζεηλ παληαρφζελ. Μή 

κνη ιέγε, ὅηη Σῶ δεῖλη εἶπνλ· παξὰ ζαπηῶ θάηερε ηὸ ῥκα. Ὥζπεξ γὰξ ζὺ νθ ἐθαξηέξεζαο 

ζηγζαη, νὕησο νδὲ ἐθεῖλνο ἀλέμεηαη. 

εʹ. Σαῦηα ν πεξὶ ηο παξνχζεο λεζηείαο ιέγσ κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ πεξὶ ἄιισλ κπξίσλ 

ἁκαξηεκάησλ. Μὴ ηνῦην ζθνπκελ κφλνλ, εἰ πνιινὶ νἱ παξαζπξφκελνη, ἀιιὰ ἐθεῖλν 

ζθνπήζσκελ, ὅπσο αηνὺο ἀπαγάγσκελ. Μὴ ἐπαίξσκελ ηὰ ηλ πνιεκίσλ, θαὶ ηὰ κέηεξα 

θαζαηξκελ· κὴ ἰζρπξνὺο ἐθείλνπο ἀπνθαίλσκελ, ηὰ δὲ κέηεξα ἀζζελ· ἀιιὰ ηνλαληίνλ ἅπαλ 

ἐξγαζψκεζα. Οἶδε θαὶ θήκε πνιιάθηο θαζειεῖλ θαὶ ἀλαζηζαη ςπρὴλ, θαὶ ηὴλ νθ νὖζαλ 

πξνζπκίαλ ἐκβαιεῖλ, θαὶ ηὴλ νὖζαλ θαηαιῦζαη πάιηλ. Γηὰ ηνῦην παξαηλ ηὰο θήκαο αὔμεηλ 



ἐθείλαο, αἳ ηὰ κέηεξα αἴξνπζη πξάγκαηα, θαὶ κεγάια πνηνῦζη θαίλεζζαη· ἀιιὰ κὴ ἐθείλαο, αἳ 

ηνῦ θνηλνῦ ηλ ἀδειθλ θαηαρένπζηλ ὄλεηδνο. Κἂλ κὲλ ἀθνχζσκέλ ηη ρξεζηὸλ, εἰο πάληαο 

ἐθθέξσκελ· ἂλ δέ ηη θαῦινλ θαὶ πνλεξὸλ, παξ' ἑαπηνῖο θαηαθξχςσκελ, θαὶ ὅπσο ἀλέισκελ αηὸ 

πάληα πνηήζσκελ. Καὶ λῦλ ηνίλπλ πεξηέιζσκελ, πνιππξαγκνλήζσκελ, ἴδσκελ ηνὺο πεζφληαο, 

θἂλ εἰο νἰθίαλ δέῃ εἰζειζεῖλ, κὴ θαηνθλήζσκελ. Δἰ δὲ ἄγλσζηνο εἴε, θαὶ κεδακφζελ ζνη 

πξνζήθσλ ὁ πεπησθὼο, πεξηέξγαζαη θαὶ πνιππξαγκφλεζνλ, ηίλα ἔρεη θίινλ θαὶ ἐπηηήδεηνλ, θαὶ 

ηίλη κάιηζηα πείζεηαη, θἀθεῖλνλ ιαβὼλ, εἴζειζε εἰο ηὴλ νἰθίαλ· κὴ αἰζρπλζῆο, κεδὲ ἐξπζξηάζῃο. 

Δἰ κὲλ γὰξ ρξήκαηα εἰζῄεηο αἰηήζσλ, ἠ ράξηλ ηηλὰ ιεςφκελνο παξ' αηνῦ, εἰθὸο ἤλ αἰζρχλεζζαη· 

εἰ δὲ πὲξ ηο ἐθείλνπ ζσηεξίαο ηξέρεηο,  ηο εἰζφδνπ πξφθαζηο ἁπάλησλ ἀπαιάηηεη ζε ηλ 

ἐγθιεκάησλ. Παξαθάζηζνλ δὴ, θαὶ εἰπὲ πξὸο αηὸλ, ἑηέξσζελ πνηεζάκελνο ηὴλ ἀξρὴλ, ὥζηε 

ἀλχπνπηνλ γελέζζαη ηὴλ δηφξζσζηλ. παηλεῖο, εἰπέ κνη, ηνὺο Ἰνπδαίνπο, ὅηη ηὸλ Υξηζηὸλ 

ἐζηαχξσζαλ, θαὶ βιαζθεκνῦζηλ εἰο αηὸλ λῦλ, θαὶ παξάλνκνλ αηὸλ θαινῦζη; Πάλησο νθ 

ἀλέμεηαη, ἐὰλ ᾖ Υξηζηηαλὸο, θἂλ κπξηάθηο ἰνπδαΐδῃ, νθ ἀλέμεηαη εἰπεῖλ ὅηη παηλ· ἀιι' 

ἐκθξάμεη ηὴλ ἀθνὴλ θαὶ ἐξεῖ πξὸο ζὲ, Μὴ γέλνηην, εθήκεη, ἄλζξσπε. Δἶηα ὅηαλ αηνῦ ιάβῃο 

ηὴλ ζπγθαηάζεζηλ, πάιηλ ἐπαλάιαβε, θαὶ εἰπέ· Πο νὖλ αηνῖο θνηλσλεῖο, εἰπέ κνη; πο κεηέρεηο 

ηο ἑνξηο, πο κεη' ἐθείλσλ λεζηεχεηο; Δἶηα θαηεγφξεζνλ αηλ ηο ἀγλσκνζχλεο· εἰπὲ ηὴλ 

παξαλνκίαλ ἅπαζαλ ἡλ ἐλ ηαῖο ἔκπξνζζελ κέξαηο δηιζνλ πξὸο ηὴλ κεηέξαλ ἀγάπελ, ηὴλ ἀπὸ 

ηνῦ ηφπνπ, ηὴλ ἀπὸ ηνῦ θαη48.935 ξνῦ, ηὴλ ἀπὸ ηνῦ ἱεξνῦ, ηὴλ ἀπὸ ηο πξνξξήζεσο ηλ 

πξνθεηλ ἐιεγρνκέλελ· δεῖμνλ πο εἰθ θαὶ κάηελ ἅπαληα πξάηηνπζη, θαὶ νδέπνηε ἐπὶ ηὴλ 

πξνηέξαλ ἐπαλήμνπζη πνιηηείαλ, θαὶ ὅηη ν ζέκηο αηνῖο ἔμσ ηλ Ἱεξνζνιχκσλ νδὲλ ηνηνῦηνλ 

ἐπηηειεῖλ. Καὶ πξὸο ηνχηνηο ἀλάκλεζνλ ηο γεέλλεο, ηνῦ θνβεξνῦ βήκαηνο ηνῦ Κπξίνπ, ηλ 

εζπλλ ηλ ἐθεῖ, θαὶ ὅηη ηνχησλ ἁπάλησλ δψζνκελ ιφγνλ, θαὶ ηηκσξία ηηο ν κηθξὰ θεῖηαη ηνῖο 

ηὰ ηνηαῦηα ηνικζηλ· ἀλάκλεζνλ θαὶ Παχινπ ιέγνληνο· Οἵηηλεο ἐλ λφκῳ δηθαηνῦζζε, ηο 

ράξηηνο ἐμεπέζεηε· θαὶ πάιηλ ἀπεηινῦληνο· Ὅηη ἐὰλ πεξηηέκλεζζε, Υξηζηὸο κο νδὲλ 

ὠθειήζεη. Καὶ εἰπὲ ὅηη θαζάπεξ πεξηηνκὴ, νὕησ θαὶ λεζηεία Ἰνπδατθὴ ηλ νξαλλ ἐθβάιιεη 

ηὸλ λεζηεχνληα, θἂλ κπξία ἕηεξα θαηνξζψκαηα ἔρῃ· εἰπὲ ὅηη Υξηζηηαλνὶ δηὰ ηνῦην θαὶ 

θαινχκεζα θαὶ ἐζκὲλ, ἵλα ηῶ Υξηζηῶ πεηζψκεζα, νρ ἵλα πξὸο ηνὺο ἐρζξνὺο ἐθείλνπο ηξέρσκελ. 

Ἂλ δέ ηηλαο ζεξαπείαο πξνηείλεηαη, θαὶ ιέγῃ πξὸο ζὲ, ὅηη πηζρλνῦληαη ζεξαπεχεηλ, θαὶ δηὰ 

ηνῦην πξὸο αηνὺο ηξέρσ, ἀλαθάιπςνλ αηλ ηὰο καγγαλείαο, ηὰο ἐπῳδὰο, ηὰ πεξηάκκαηα, ηὰο 

θαξκαθείαο. Οδὲ γὰξ ἄιιῳ ηηλὶ ηξφπῳ δνθνῦζη ζεξαπεχεηλ, νδὲ γὰξ ζεξαπεχνπζη θαηὰ 

ἀιήζεηαλ, κὴ γέλνηην! γὼ δὲ πεξβνιὴλ πνηνῦκαη πνιιὴλ, θαὶ ἐθεῖλν ιέγσ, ὅηη εἰ θαὶ 

ζεξαπεχνπζηλ ἀιεζο, βέιηηνλ ἀπνζαλεῖλ, ἠ ηνῖο ἐρζξνῖο ηνῦ Θενῦ πξνζδξακεῖλ, θαὶ ηνῦηνλ 

ζεξαπεπζλαη ηὸλ ηξφπνλ. Σί γὰξ ὄθεινο, ζκα ζεξαπεχεζζαη ηο ςπρο ἀπνιιπκέλεο; ηί δὲ 

θέξδνο, ἐληαῦζά ηηλνο ηπγράλεηλ παξακπζίαο, κέιινληαο εἰο ηὸ ἀζάλαηνλ παξαπέκπεζζαη πῦξ; 

Ἵλα γὰξ κὴ ιέγσζη ηαῦηα, ἄθνπζνλ ηί θεζηλ ὁ Θεφο· ὰλ ἀλαζηῆ πξνθήηεο ἐλ ζνὶ, ἠ 

ἐλππληαδφκελνο ἐλχπληνλ, θαὶ δῶ ζεκεῖνλ θαὶ ηέξαο, θαὶ ἔιζῃ ηὸ ζεκεῖνλ θαὶ ηὸ ηέξαο, ὃ 

ἐιάιεζε, θαὶ εἴπῃ· Πνξεπζκελ θαὶ ιαηξεχζσκελ ζενῖο ἑηέξνηο, νθ ἀθνχζεζζε ηνῦ πξνθήηνπ 

ἐθείλνπ, ὅηη πεηξάδεη Κχξηνο ὁ Θεὸο κο, εἰ ἀγαπηε Κχξηνλ ηὸλ Θεὸλ κλ ἐμ ὅιεο ηο 

θαξδίαο κλ, θαὶ ἐμ ὅιεο ηο ςπρο κλ. Ὃ δὲ ιέγεη, ηνηνῦηφλ ἐζηηλ· ὰλ εἴπῃ ηηο πξνθήηεο, 

θεζὶλ, ὅηη Γχλακαη λεθξὸλ ἐγεῖξαη, ἠ ηπθιὸλ ζεξαπεῦζαη, ἀιιὰ πεηζζηέ κνη, θαὶ 

πξνζθπλήζσκελ ηνῖο δαίκνζηλ, ἠ εἰδσινιαηξήζσκελ· εἶηα ὁ ηαῦηα ιέγσλ, δπλεζῆ ζεξαπεῦζαη 

ηὸλ ηπθιὸλ, ἠ ηὸλ λεθξὸλ ἐγεῖξαη, κεδὲ νὕησ πεηζζῆο, θεζί· δηὰ ηί; Ὅηη πεηξάδσλ ζε ὁ Θεὸο, 

ζπλερψξεζελ ἐθείλῳ δπλεζλαη ηνῦην, νθ ἐπεηδὴ αηὸο γλφεη ζνπ ηὴλ γλψκελ, ἀιι' ἵλα ζνη 

δνθηκὴλ παξάζρῃ εἰ θηιεῖο ηὸλ Θεὸλ ὄλησο. Φηινῦληνο δέ ἐζηη, ηὸ θἂλ λεθξνὺο παξέρσζηλ 

ἀληζηακέλνπο νἱ ζπνπδάδνληεο κο ἀθειθχζαη ηνῦ θηινπκέλνπ, κεδ' νὕησο ἀθίζηαζζαη. Δἰ δὲ 

Ἰνπδαίνηο ηαῦηα ἔιεγε, πνιιῶ κιινλ κῖλ, νὓο ἐπὶ κείδνλα θηινζνθίαλ ἢγαγελ, νἷο ηὴλ πεξὶ ηο 

ἀλαζηάζεσο ἢλνημε ζχξαλ, νἷο θειεχεη, κὴ ηνῖο παξνῦζηλ ἐκθηινρσξεῖλ, ἀιιὰ ηὰο ἐιπίδαο 

ἁπάζαο πξὸο ηὴλ κέιινπζαλ δσὴλ ἔρεηλ. 

οʹ. Ἀιιὰ ηί ιέγεηο; ὅηη ζιίβεη ζε θαὶ πηέδεη ηνῦ ζψκαηνο  λφζνο; Ἀιι' νὔπσ ηνζαῦηα πέπνλζαο, 

ὅζα ὁ καθάξηνο Ἰὼβ, κιινλ δὲ νδὲ ηὸ πνιινζηὸλ κέξνο ἐθείλνπ. Μεηὰ γὰξ ηὴλ ἀζξφαλ ηλ 

πνηκλίσλ θαὶ ηλ βνπθνιίσλ θαὶ ηλ ἄιισλ ἁπάλησλ ἀπψιεηαλ, ξπάζζε θαὶ ηλ παίδσλ 



ὁιφθιεξνο ὁ ρνξφο· θαὶ πάληα ἐλ κέξᾳ κηᾶ ἐγέλεην, ἵλα κὴ  θχζηο ηλ πεηξαζκλ κφλνλ, 

ἀιιὰ θαὶ  ζπλέρεηα θαηαβάιῃ ηὸλ ἀζιεηήλ. Μεη' ἐθεῖλα πάληα θαηξίαλ ἐλ ηῶ ζψκαηη δε48.936 

μάκελνο ηὴλ πιεγὴλ, ζθψιεθαο ἑψξα πάληνζελ βξχνληαο ἀπὸ ηνῦ ζψκαηνο, θαὶ γπκλὸο ἐπὶ ηο 

θνπξίαο ἐθάζεην, θνηλὸλ ηνῖο παξνῦζη ζπκθνξο ζέαηξνλ, ὁ δίθαηνο, ὁ ἀιεζηλὸο, ὁ ζενζεβὴο, ὁ 

ἀπερφκελνο ἀπὸ παληὸο πνλεξνῦ πξάγκαηνο. Καὶ νδὲ κέρξη ηνχησλ ἔζηε ηὰ δεηλά· ἀιι' ὀδχλαη 

κεζεκεξηλαὶ θαὶ λπθηεξηλαὶ, θαὶ ιηκφο ηηο αηὸλ ἐπνιηφξθεη μέλνο θαὶ παξάδνμνο. Βξκνλ γὰξ, 

θεζὶλ, ὁξ ηὰ ζῖηά κνπ, ὀλείδε θαζεκεξηλὰ, ριεπαζίαη, ζθψκκαηα, γέισο. Οἱ νἰθέηαη γάξ κνπ, 

θεζὶ, θαὶ νἱ πἱνὶ ηλ παιιαθίδσλ κνπ ἐπαλέζηεζάλ κνη, ἐλ ἐλππλίνηο θφβνη, δάιε ηηο ινγηζκλ 

δηελεθήο. Ἀιι' ὅκσο ηνχησλ ἁπάλησλ ἀπαιιαγὴλ ἐπεγγέιιεην  γπλὴ ιέγνπζα νὕησο, Δἶπφλ ηη 

ῥκα πξὸο ηὸλ Κχξηνλ, θαὶ ηειεχηα. Βιαζθήκεζνλ, θεζὶ, θαὶ ἀπαιιαγήζῃ ηλ ἐπηθεηκέλσλ 

πφλσλ. Σί νὖλ; παξέηξεςε ηὸλ ἅγηνλ ἐθεῖλνλ  ζπκβνπιή; Σνλαληίνλ κὲλ νὖλ θαὶ ἐπνίεζε, θαὶ 

ἐπέξξσζε κεηδφλσο αηὸλ, ὡο θαὶ ἐπηηηκζαη ηῆ γπλαηθί. ἧξεῖην γὰξ κιινλ ὀδπλζζαη θαὶ 

ηαιαηπσξεῖζζαη θαὶ κπξία πάζρεηλ δεηλὰ, ἡ κεηὰ βιαζθεκίαο ἀπαιιαγήλ ηηλα ηλ ηνζνχησλ 

εξέζζαη θαθλ. Οὕησ θαὶ ὁ ηξηαθνληανθηὼ ἔηε ἔρσλ ἐλ ηῆ ἀζζελείᾳ αηνῦ θαζ' ἕθαζηνλ 

ἐληαπηὸλ ἔηξερελ ἐπὶ ηὴλ θνιπκβήζξαλ, θαὶ θαζ' ἕθαζηνλ ἐμεθξνχεην, θαὶ ζεξαπείαο νθ 

ἐηχγραλελ· ἀιι' ἑηέξνπο κὲλ ἑψξα θαζ' ἕθαζηνλ ἐληαπηὸλ ἀπαιιαηηνκέλνπο δηὰ ηὸ πνιινὺο ἔρεηλ 

ηνὺο ζεξαπεχνληαο, αηφλ ηε δηὰ ηὴλ ἐξεκίαλ ηλ πξνζηεζνκέλσλ ἐλ δηελεθεῖ κέλνληα παξέζεη. 

Καὶ νδὲ νὕησο ἔδξακελ ἐπὶ κάληεηο, νθ ἤιζε πξὸο ἐπανηδνὺο, νθ ἐπέδεζε πεξίαπηα, ἀιι' 

ἀλέκελε ηὴλ παξὰ ηνῦ Θενῦ βνήζεηαλ· δηὰ ηνῦην πξὸο ηῶ ηέιεη ζαπκαζηο ηηλνο θαὶ παξαδφμνπ 

ζεξαπείαο ἔηπρελ.  δὲ Λάδαξνο ιηκῶ θαὶ λφζῳ θαὶ ἐξεκίᾳ πάληα ηὸλ ρξφλνλ ἐπάιαηζελ, ν 

ηξηαθνληανθηὼ ἔηε ἔρσλ κφλνλ, ἀιιὰ πζαλ ηὴλ δσήλ· νὕησ γνῦλ θαὶ ἐμέπλεπζελ ἐλ ηῶ ππιλη 

θείκελνο ηνῦ πινπζίνπ, θαηαθξνλνχκελνο, ριεπαδφκελνο, ιηκψηησλ, ηνῖο θπζὶ βνξὰ 

πξνθείκελνο. Οὕησ γὰξ αηνῦ ηὸ ζκα παξεῖην, ὡο κεδὲ ἀπνζνβεῖλ δχλαζζαη ηνὺο θχλαο 

ἐπηφληαο θαὶ ηὰ ηξαχκαηα αηνῦ ιηρκσκέλνπο. Ἀιι' ὅκσο νθ ἐπανηδὸλ ἐδήηεζελ, ν πέηαια 

πεξηςελ, ν καγγαλείαο ἐθίλεζελ, ν γφεηαο πξὸο ἑαπηὸλ ἐθάιεζελ, νθ ἄιιν ηη ηλ 

θεθσιπκέλσλ ἐπνίεζελ, ἀιι' εἵιεην κιινλ ηνῖο θαθνῖο ἐλαπνζαλεῖλ ἐθείλνηο, ἠ ηο εζεβείαο 

κηθξφληη πξνδνῦλαη κέξνο. Σίλα νὖλ ἕμνκελ ζπγγλψκελ κεῖο, εἰ ηνζαῦηα παζρφλησλ ἐθείλσλ 

θαὶ θαξηεξνχλησλ ἠ δηὰ ππξεηὸλ ἠ δηὰ ηξαχκαηα, ηξέρνκελ ἐπὶ ζπλαγσγὰο, θαὶ ηνὺο θαξκαθνὺο 

θαὶ γφεηαο εἰο ηὰο νἰθίαο θαινῦκελ ηὰο ἑαπηλ; Οθ ἢθνπζαο ηί θεζηλ  Γξαθή; Σέθλνλ, ἐὰλ 

πξνζέξρῃ δνπιεχεηλ Κπξίῳ, ἑηνίκαζνλ ηὴλ ςπρήλ ζνπ εἰο πεηξαζκὸλ, εὔζπλνλ ηὴλ θαξδίαλ ζνπ, 

θαὶ θαξηέξεζνλ· ἐλ λφζῳ θαὶ πελίᾳ ἐπ' αηῶ πεπνηζὼο γίλνπ. Ὥζπεξ γὰξ ἐλ ππξὶ δνθηκάδεηαη 

ρξπζίνλ, νὕησο ἄλζξσπνο δεθηὸο ἐλ θακίλῳ ηαπεηλψζεσο. Ἂλ ζὺ ηὸλ νἰθέηελ καζηίμῃο ηὸλ ζὸλ, 

εἶηα ἐθεῖλνο ηξηάθνληα ἠ πεληήθνληα ιαβὼλ πιεγὰο, εζέσο ἐιεπζεξίαλ ἀλαβνήζῃ, ἠ θαηαιίπῃ 

ζνπ ηὴλ δεζπνηείαλ, θαὶ πξὸο ἑηέξνπο ηηλὰο ἀπέιζῃ ηλ κηζνχλησλ ζε, θαὶ παξνμχλῃ· ἆξα 

δπλήζεηαη ζπγγλψκεο ηπρεῖλ, εἰπέ κνη; ἆξα δπλήζεηαη ἀπνινγήζαζζαί ηηο πὲξ αηνῦ; 

Οδακο. Σί δήπνηε; Ὅηη πξνζθνλ δεζπφηῃ 48.937 θνιάδεηλ νἰθέηελ. Ο δηὰ ηνῦην δὲ κφλνλ, 

ἀιι' ὅηη, εἰ θαηαθπγεῖλ ἐρξλ, νρὶ πξὸο ηνὺο ἐρζξνὺο, νδὲ πξὸο ηνὺο κηζνῦληαο, ἀιιὰ πξὸο 

ηνὺο θίινπο ηνὺο γλεζίνπο ἔδεη. 

δʹ. Καὶ ζὺ ηνίλπλ, ὅηαλ ἴδῃο ηὸλ Θεφλ ζε θνιάδνληα, κὴ πξὸο ηνὺο ἐρζξνὺο αηνῦ θαηαθχγῃο 

ηνὺο Ἰνπδαίνπο, ἵλα κὴ κιινλ αηὸλ παξνμχλῃο, ἀιιὰ πξὸο ηνὺο θίινπο αηνῦ, ηνὺο κάξηπξαο, 

ηνὺο ἁγίνπο, θαὶ εεξεζηεθφηαο αηῶ θαὶ πνιιὴλ ἔρνληαο πξὸο αηὸλ παξξεζίαλ. Καὶ ηί ιέγσ 

πεξὶ νἰθεηλ θαὶ δεζπνηλ; πἱὸο ν δπλήζεηαη ηνῦην πνηζαη δηὰ ηὰο παξὰ ηνῦ παηξὸο κάζηηγαο, 

νδὲ ἀξλήζαζζαη ηὴλ πξὸο ἐθεῖλνλ ζπγγέλεηαλ. Καὶ γὰξ νἱ ηο θχζεσο θαὶ νἱ παξὰ ηλ 

ἀλζξψπσλ ηεζέληεο λφκνη, θἂλ καζηίδῃ, θἂλ ηξαπέδεο εἴξγῃ, θἂλ ἐθβάιιῃ ηο νἰθίαο, θἂλ παληὶ 

θνιάδῃ ηξφπῳ, θειεχνπζηλ ἅπαληα θέξεηλ γελλαίσο, θἂλ κὴ πείζεηαη κεδὲ ἀλέρεηαη, νδεκίαλ 

νδεὶο αηῶ δίδσζη ζπγγλψκελ· ἀιιὰ θἂλ κπξία ἀπνδχξεηαη καζηηρζεὶο ὁ παῖο, ηαῦηα πξὸο 

αηὸλ ἅπαληεο ιέγνπζη ηὰ ῥήκαηα, ὅηη παηήξ ἐζηηλ ὁ καζηίμαο θαὶ θχξηνο, θαὶ ἐμνπζίαλ ἔρσλ 

πλ ὁηηνῦλ ἐξγάζαζζαη θαὶ πνηζαη, θαὶ δεῖ πάληα πξάσο θέξεηλ. Δἶηα νἰθέηαη κὲλ ἀλέρνληαη 

δεζπνηλ, θαὶ πἱνὶ παηέξσλ, πνιιάθηο νδὲ δεφλησο θνιαδφλησλ αηνὺο ἐθείλσλ· ζὺ δὲ νθ 

ἀλέμῃ ηνῦ Θενῦ παηδεχνληφο ζε, ηνῦ θαὶ δεζπνηλ ὄληνο θπξησηέξνπ, θαὶ παηέξσλ κιιφλ ζε 

θηινῦληνο, θαὶ πξὸο ὀξγὴλ κὲλ νδὲλ, πάληα δὲ πξὸο ηὸ ζπκθέξνλ πξαγκαηεπνκέλνπ θαὶ 



πνηνῦληνο; ἀιι' ἂλ κηθξά ηηο γέλεηαη λφζνο, εζέσο ἀπνπεδᾶο αηνῦ ηο δεζπνηείαο, θαὶ ἐπὶ 

ηνὺο δαίκνλαο ηξέρεηο, θαὶ πξὸο ηὰο ζπλαγσγὰο αηνκνιεῖο; Καὶ πνίαο ηεχμῃ ζπγγλψκεο ινηπφλ; 

πο δὲ δπλήζῃ αηὸλ παξαθαιέζαη πάιηλ; Μιινλ δὲ ηίο ἕηεξνο, θἂλ ηὴλ Μσζέσο ζρῆ 

παξξεζίαλ, δπλήζεηαη πεξὶ ζνῦ δεεζλαη; Οθ ἔζηηλ νδείο. Ἠ νθ ἀθνχεηο, ηί πεξὶ Ἰνπδαίσλ ὁ 

Θεφο θεζη πξὸο ηὸλ Ἱεξεκίαλ; Μὴ πξνζεχρνπ πεξὶ ηνῦ ιανῦ ηνχηνπ, ὅηη ἂλ ζηῆ Μσυζο θαὶ 

ακνπὴι, νθ εἰζαθνχζνκαη αηλ. Οὕησο ἐζηὶλ ἁκαξηήκαηά ηηλα πζαλ πεξβαίλνληα 

ζπγγλψκελ, θαὶ ν δπλάκελα ἀπνινγίαο ηπρεῖλ. Μὴ ηνίλπλ ηνζαχηελ ἐπηζπαζψκεζα θαζ' ἑαπηλ 

ὀξγήλ. Κἂλ γὰξ δφμσζη παξακπζεῖζζαη ηὸλ ππξεηὸλ ηαῖο ἐπῳδαῖο, ν γὰξ δὴ παξακπζνῦληαη, 

ἀιιὰ ραιεπψηεξνλ ἕηεξνλ εἰο ηὸ ζπλεηδὸο ἄγνπζη ππξεηὸλ, ηνῦ ινγηζκνῦ ζε θαζ' ἑθάζηελ 

θεληνῦληνο ηὴλ κέξαλ, ηνῦ ζπλεηδφηνο καζηίδνληνο θαὶ ιέγνληνο· ἦζέβεζαο, λφκεζαο, 

παξέβεο ηὰο ζπλζήθαο ηὰο πξὸο ηὸλ Υξηζηὸλ, δηὰ κηθξὰλ ἀξξσζηίαλ ηὴλ εζέβεηαλ πξνέδσθαο. 

Μὴ γὰξ ζὺ κφλνο ηαῦηα πέπνλζαο; νρὶ πνιιῶ ζνπ ραιεπψηεξα πεπφλζαζηλ ἕηεξνη; Ἀιι' ὅκσο 

νδεὶο ἐθείλσλ ηνηνῦηνλ νδὲλ ἐηφικεζε· ζὺ δὲ ὁ ραῦλνο θαὶ δηαιειπκέλνο ηὴλ ςπρήλ ζνπ 

θαηέζπζαο. Πο ἀπνινγήζῃ ηῶ Υξηζηῶ; πο αηὸλ θαιέζεηο ἐλ ηαῖο εραῖο; πνίῳ ζπλεηδφηη 

ινηπὸλ ἐπηβήζῃ ηο ἐθθιεζίαο; πνίνηο ὀθζαικνῖο ινηπὸλ ὄςεη ηὸλ ἱεξέα; πνίᾳ ρεηξὶ ηο ἱεξο 

ἅςῃ ηξαπέδεο; πνίαηο ἀθναῖο ἀθνχζῃ ηλ ἀλαγηλσζθνκέλσλ ἐθεῖ Γξαθλ; Σαῦηα, θαζ' ἑθάζηελ 

κέξαλ, θεληλ ὁ ινγηζκὸο, θαὶ ηὸ ζπλεηδὸο καζηίδσλ ἐξεῖ. Πνία νὖλ αὕηε γίεηα, ὅηαλ ἔλδνλ 

ηνηνχηνπο ἔρσκελ θαηεγφξνπο; Ἂλ κέληνη θαξηεξήζῃο κηθξὸλ, θαὶ ηνὺο βνπινκέλνπο ἠ 48.938 

ἐπᾶζαί ηηλα ἐπῳδὴλ, ἠ πεξηάςαη ηη ηῶ ζψκαηη πεξίαπηνλ ἀηηκάζῃο, θαὶ κεηὰ πνιιο ἐμαγάγῃο 

ηο ὕβξεσο ἐθ ηο νἰθίαο, εζέσο ἔιαβεο δξφζνλ ἀπὸ ηνῦ ζπλεηδφηνο. Κἂλ κπξηάθηο ὁ ππξεηὸο 

θαηαθιέγῃ,  ςπρή ζνπ πάζεο δξφζνπ θαὶ πάζεο λνηίδνο παξακπζίαλ εἰζάγεη ζνη βειηίσ θαὶ 

ιπζηηειεζηέξαλ. Ὥζπεξ γὰξ κεηὰ ηὸ δέμαζζαη ηὴλ ἐπῳδὴλ, θἂλ γηαίλῃο, ηλ ππξεηηφλησλ 

ἀζιηψηεξνλ δηάθεηζαη, ηὴλ ἁκαξηίαλ ινγηδφκελνο· νὕησ θαὶ λῦλ, θἂλ ππξέηηῃο, θἂλ κπξία 

πάζρῃο δεηλὰ, δηαθξνπζάκελνο ηνὺο κηαξνὺο ἐθείλνπο, γηαίλνληνο παληὸο ἄκεηλνλ δηαθείζῃ, ηνῦ 

ινγηζκνῦ γαπξνπκέλνπ, ηο ςπρο ραηξνχζεο θαὶ εθξαηλνκέλεο, ηνῦ ζπλεηδφηνο ἐπαηλνῦληφο 

ζε, θαὶ ἀπνδερνκέλνπ, θαὶ ιέγνληνο· Δὖγε, εὖγε, ὦ ἄλζξσπε, ὁ Υξηζηνῦ δνῦινο, ὁ πηζηὸο ἀλὴξ, 

ὁ ἀζιεηὴο ηο εζεβείαο, ὁ ηνῖο δεηλνῖο αἱξνχκελνο ἐλαπνζαλεῖλ κιινλ, ἠ πξνδνῦλαη ηὴλ 

ἐγρεηξηζζεῖζαλ εζέβεηαλ, κεηὰ ηλ καξηχξσλ ζηήζῃ θαη' ἐθείλελ ηὴλ κέξαλ. Καζάπεξ γὰξ 

ἐθεῖλνη καζηίδεζζαη θαὶ βαζαλίδεζζαη εἵινλην, ἵλα ηηκεζζηλ· νὕησ θαὶ ζὺ ζήκεξνλ εἵινπ 

καζηίδεζζαη θαὶ βαζαλίδεζζαη παξὰ ηνῦ ππξεηνῦ θαὶ ηλ ηξαπκάησλ, ὥζηε κὴ πξνζίεζζαη 

ἀζεβεῖο ἐπῳδὰο κεδὲ πεξίαπηα, θαὶ ηαῖο ἐιπίζη ηαχηαηο ηξεθφκελνο, νδὲ αἰζζήζῃ ηλ 

ἀληηθεηκέλσλ δεηλλ. Κἂλ γὰξ κὴ νὗηφο ζε ἀπελέγθῃ ὁ ππξεηὸο, ἕηεξνο ἀπνίζεη πάλησο, θἂλ κὴ 

λῦλ ἀπνζάλσκελ, κεηὰ ηαῦηα ἀπνζαλνχκεζα. Φζαξηὸλ ἐιάρνκελ ηὸ ζκα, νρ ἵλα δηὰ ηὰ πάζε 

αηνῦ ηὴλ ἀζέβεηαλ ἐπηζπαζψκεζα, ἀιιὰ ἵλα ηνῖο πάζεζηλ αηνῦ πξὸο εζέβεηαλ 

ἀπνρξεζψκεζα. Αὕηε γὰξ  θζνξὰ, θαὶ αηὸ ηὸ ζλεηὸλ εἶλαη ηὸ ζκα, ἐὰλ λήθσκελ, πφζεζηο 

εδνθηκήζεσο κῖλ γελήζεηαη, θαὶ πνιιὴλ κῖλ θαη' ἐθείλελ ηὴλ κέξαλ δψζεη ηὴλ παξξεζίαλ, 

ν θαη' ἐθείλελ δὲ κφλνλ, ἀιιὰ θαὶ θαηὰ ηὴλ παξνῦζαλ δσήλ. Ὅηαλ γὰξ ἐθβάιῃο ηνὺο ἐπσδνὺο 

κεηὰ πνιιο ηο ὕβξεσο ἐθ ηο νἰθίαο, πάληεο ἀθνχζαληεο ἐπαηλέζνληαη θαὶ ζαπκάζνληαη, θαὶ 

πξὸο ἀιιήινπο ἐξνῦζηλ·  δεῖλα ἀξξσζηλ θαὶ θάκλσλ, κπξία παξαθαινχλησλ ηηλλ θαὶ 

παξαηλνχλησλ θαὶ ζπκβνπιεπφλησλ ἐπῳδαῖο ρξήζαζζαη καγηθαῖο ηηζηλ, ν πξνζήθαην, ἀιι' 

εἶπε· Βέιηηνλ ἀπνζαλεῖλ νὕησο, ἠ πξνδνῦλαη ηὴλ εζέβεηαλ. πὶ ηνχηνηο ἕςνληαη θξφηνη πνιινὶ 

παξὰ ηλ ἀθνπφλησλ, πάλησλ ἐθπιεηηνκέλσλ, ηὸλ Θεὸλ δνμαδφλησλ. Πφζσλ νὖλ ἔζηαη ζνη 

ηνῦην ἀλδξηάλησλ ηηκηψηεξνλ, πφζσλ εἰθφλσλ ιακπξφηεξνλ, πφζεο ηηκο ἐπηζεκφηεξνλ; 

Ἅπαληεο ἐπαηλέζνληαη θαὶ καθαξηνῦζη θαὶ ζηεθαλψζνπζη, θαὶ αηνὶ βειηίνπο ἔζνληαη, θαὶ 

δειψζνπζη πάιηλ θαὶ κηκήζνληαί ζνπ ηὴλ ἀλδξείαλ, θἂλ ἕηεξνο ἐξγάζεηαί ηη ηνηνῦηνλ, ζὺ ηὸλ 

κηζζὸλ ἕμεηο, ὁ ηὴλ ἀξρὴλ παξαζρὼλ ηῶ δήιῳ. Οθ ἔπαηλνη δὲ κφλνλ ἔζνληαί ζνπ ηλ 

θαηνξζσκάησλ, ἀιιὰ θαὶ ιχζηο ηαρίζηε ηο λφζνπ, αηο ηε ηο γελλαίαο ζνπ πξναηξέζεσο 

ἐπηζπσκέλεο ηὸλ Θεὸλ εἰο πιείνλα εὔλνηαλ, θαὶ ηλ ἁγίσλ πάλησλ ζπλεδνκέλσλ ζνπ ηῆ 

πξνζπκίᾳ, θαὶ ἐθ ηνῦ βάζνπο ηο θαξδίαο ηὰο πὲξ ζνῦ πνηνπκέλσλ εράο. Δἰ δὲ ἐληαῦζα 

ηνηαῦηα ηὰ ἔπαζια ηο ἀλδξείαο ηαχηεο, ἐλλφεζνλ πειίθνπο ἐθεῖ ιήςῃ ζηεθάλνπο, ὅηαλ ηλ 

ἀγγέισλ παξφλησλ, ηλ ἀξραγγέισλ ἁπάλησλ, ηφηε παξειζὼλ ὁ Υξηζηὸο, θαὶ ηο ρεηξφο ζνπ 

ιαβφκελνο εἰο κέζνλ πεξηαγάγῃ ηὸ ζέαηξνλ ἐθεῖλν, θαὶ πάλησλ ἀθνπφλησλ ιέγῃ· Οὗηνο ὁ 



ἄλζξσπνο ππξε48.939 ηῶ πνηε ιεθζεὶο, κπξίσλ αηῶ παξαηλνχλησλ ἀπαιιαγλαη ηο λφζνπ, 

δηὰ ηὸ ὄλνκα ηὸ ἐκὸλ, θαὶ ηὸλ θφβνλ ηὸλ εἰο ἐκὲ, ἵλα ἐλ κεδελὶ πξνζθξνχζῃ, δηψζαην θαὶ 

ηίκσζε ηνὺο πηζρλνπκέλνπο αηὸλ ζεξαπεχεηλ ἐθείλῳ ηῶ ηξφπῳ, θαὶ εἵιεην κιινλ 

ἐλαπνζαλεῖλ ηῶ λνζήκαηη, ἠ πξνδνῦλαη ηὴλ εἰο ἐκὲ εὔλνηαλ. Δἰ γὰξ ηνὺο πνηίζαληαο αηὸλ θαὶ 

ἐλδχζαληαο θαὶ ζξέςαληαο εἰο κέζνλ παξάγεη, πνιιῶ κιινλ ηνὺο δη' αηὸλ ἑινκέλνπο 

ἀλέρεζζαη ππξεηλ. Ο γάξ ἐζηηλ ἴζνλ, ἄξηνλ δνῦλαη θαὶ ἱκάηηνλ, θαὶ λφζνλ καθξὰλ πνκέλεηλ, 

ἀιιὰ πνιιῶ κεῖδνλ ηνῦην ἐθείλνπ· ὅζῳ δὲ κείδσλ ὁ πφλνο, ηνζνχηῳ θαὶ ὁ ζηέθαλνο ἔζηαη 

ιακπξφηεξνο. Σαῦηα θαὶ γηαίλνληεο κειεηκελ θαὶ θάκλνληεο, θαὶ πξὸο ἑηέξνπο ιέγσκελ· θἂλ 

ἴδσκελ ἑαπηνχο πνηε ἐλ ππξεηῶ γελνκέλνπο ἀθνξήηῳ, ἐθεῖλν πξὸο ἑαπηνὺο εἴπσκελ· Σί δαὶ, εἴ 

πνζελ ἐπελερζείζεο κῖλ θαηεγνξίαο, εἰο δηθαζηήξηνλ εἰζελέρζεκελ, εἶηα ἀλαξηεζέληεο 

θαηεμαηλφκεζα ηὰο πιεπξὰο, νθ ἀλάγθε ἤλ πνκεῖλαη πάλησο θαὶ ἀθεξδο θαὶ ρσξὶο κηζζνῦ 

ηηλνο; Σνῦην θαὶ λῦλ ινγηδψκεζα· πξνζθείζζσ ηνίλπλ θαὶ ηο πνκνλο ὁ κηζζὸο, ἱθαλὸο ὢλ 

ἀιεῖςαη ηὴλ πεπησθπῖαλ δηάλνηαλ. Ἀιιὰ ραιεπὸο ὁ ππξεηφο. Ἀιι' ἀληίζηεζνλ ηῶ ππξεηῶ ηὸ ηο 

γεέλλεο πῦξ, ὃ δηαθεχμῃ πάλησο, ἐὰλ ἕιῃ ηνῦηνλ κεζ' πνκνλο ἁπάζεο ἐλεγθεῖλ· ἀλακλήζζεηη 

ηλ ἀπνζηφισλ, ὅζα ἔπαζρνλ· ἀλακλήζζεηη ηλ δηθαίσλ, ὅηη δηαπαληὸο ἤζαλ ἐλ ζιίςεζηλ· 

ἀλακλήζζεηη ηνῦ καθαξίνπ Σηκνζένπ, ὅηη νδέπνηε ἐθ ηο ἀξξσζηίαο ἀλέπλεπζελ, ἀιιὰ 

ζχληξνθνο ἤλ λνζήκαηη δηελεθεῖ. Καὶ ηνῦην ὁ Παῦινο δειλ ἔιεγελ· Οἴλῳ ὀιίγῳ ρξ δηὰ ηὸλ 

ζηφκαρφλ ζνπ, θαὶ ηὰο ππθλάο ζνπ ἀζζελείαο. Δἰ δὲ ὁ δίθαηνο ἐθεῖλνο θαὶ ἅγηνο, θαὶ ηὴλ ηο 

νἰθνπκέλεο πξνζηαζίαλ ἐγθερεηξηζκέλνο, θαὶ λεθξνὺο ἐγείξσλ, θαὶ δαίκνλαο ἐιαχλσλ, θαὶ κπξία 

λνζήκαηα δηνξζνχκελνο ἐλ ἑηέξνηο, ηνζαῦηα ἔπαζρε δεηλὰ, ηίλα ἕμεηο ἀπνινγίαλ ζὺ ὁ 

ζνξπβνχκελνο θαὶ ἀζράιισλ ἐπὶ πξνζθαίξνηο λνζήκαζηλ; Οθ ἢθνπζαο ηο Γξαθο ιεγνχζεο, 

ὅηη Ὃλ ἀγαπᾶ Κχξηνο, παηδεχεη, καζηηγνῖ δὲ πάληα πἱὸλ, ὃλ παξαδέρεηαη; Πφζνη πνζάθηο 

ἐπεζχκεζαλ καξηπξίνπ ζηέθαλνλ ιαβεῖλ; Σνῦην ἀπεξηηζκέλνο ἐζηὶ καξηπξίνπ ζηέθαλνο. Ο 

γὰξ ηὸ θειεπζζλαη ζῦζαη, εἶηα ἑιέζζαη κιινλ ἀπνζαλεῖλ ἠ ζῦζαη, πνηεῖ κάξηπξα κφλνλ, ἀιιὰ 

θαὶ ηὸ ὁηηνῦλ θπιάηηνληα κφλνλ δπλάκελνλ ζάλαηνλ ἐπηζπάζαζζαη, καξηχξηφλ ἐζηη ζαθέο. 

εʹ. Καὶ ἵλα κάζῃο ὅηη ηνῦηφ ἐζηηλ ἀιεζὲο, ἀλακλήζζεηη πο κὲλ ὁ Ἰσάλλεο ἀπέζαλε, θαὶ ηίλνο 

ἕλεθελ θαὶ δηὰ ηί, πο δὲ ὁ Ἄβει. Οδέηεξνο γὰξ ηνχησλ ν βσκὸλ εἶδε θαηφκελνλ, ν μφαλνλ 

ἑζηεθὸο, ν ζῦζαη ἐπεηάγε δαίκνζηλ· ἀιι' ὁ κὲλ, ἐπεηδὴ κφλνλ ἢιεγμε ηὸλ ἧξψδελ, ἀπεηκήζε 

ηὴλ θεθαιὴλ, ὁ δὲ ἐπεηδὴ ηὸλ Θεὸλ ἐηίκεζε ζπζίᾳ πιείνλη ηνῦ ἀδειθνῦ, θαηεζθάηηεην. Ἆξ' νὖλ 

ἀπεζηέξεληαη ηλ ηνῦ καξηπξίνπ ζηεθάλσλ; θαὶ ηίο ἂλ ηνῦην ηνικήζεηελ εἰπεῖλ; Μάιηζηα κὲλ 

γὰξ θαὶ αηὸο ὁ ηνῦ ζαλάηνπ ηξφπνο ἱθαλὸο ἅπαληαο πεῖζαη, ὅηη εἰο ηνὺο πξψηνπο ηλ καξηχξσλ 

ηεινῦζηλ. Δἰ δὲ θαὶ ςθνλ δεηεῖο ζείαλ πὲξ ηνχησλ ἐμελελεγκέλελ ἰδεῖλ, ἄθνπζνλ ηί θεζηλ ὁ 

Παῦινο· ἃ γὰξ ἐθεῖλνο θζέγγεηαη, δινλ ὅηη ηνῦ Πλεχκαηφο ἐζηη· Γνθ γὰξ, θεζὶ, θἀγὼ 

Πλεῦκα Θενῦ ἔρεηλ. Σί 48.940 νὖλ νὗηφο θεζηλ; Ἀξμάκελνο ἀπὸ ηνῦ Ἄβει, θαὶ εἰπὼλ, ὅηη 

πιείνλα ζπζίαλ Ἄβει παξὰ Κάτλ πξνζήλεγθε ηῶ Θεῶ, θαὶ δη' αηο ἀπνζαλὼλ ἔηη ιαιεῖ· εἶηα 

θαηαβὰο εἰο ηνὺο πξνθήηαο, θαὶ δηειζὼλ εἰο ηὸλ Ἰσάλλελ, θαὶ εἰπψλ· λ θφλῳ καραίξαο 

ἀπέζαλνλ, ἕηεξνη δὲ ἐηπκπαλίζζεζαλ· θαὶ πνιινὺο θαὶ δηαθφξνπο δηεγεζάκελνο ζαλάηνπο, 

ἐπήγαγελ νὕησ· Σνηγαξνῦλ θαὶ κεῖο ηνζνῦηνλ ἔρνληεο πεξηθείκελνλ κῖλ λέθνο καξηχξσλ, 

ὄγθνλ ἀπνζέκελνη πάληα, δη' πνκνλο ηξέρσκελ. ξᾶο, ὅηη θαὶ ηὸλ Ἄβει κάξηπξα ἐθάιεζε, θαὶ 

ηὸλ Νε, θαὶ ηὸλ Ἀβξαὰκ, θαὶ ηὸλ Ἰζαὰθ, θαὶ ηὸλ Ἰαθψβ. Οἱ κὲλ γὰξ αηλ νὕησο ἀπέζαλνλ δηὰ 

ηὸλ Θεφλ· ὥζπεξ νὖλ θαὶ Παῦιφο θεζη, Καζ' κέξαλ ἀπνζλήζθσ· θαίηνη νθ ἀπνζλήζθσλ, ἀιιὰ 

ηῆ πξνζέζεη κφλνλ πνκέλσλ ηνῦην. Οὕησ θαὶ ζὺ, ἂλ δηαθξνχζῃ ηὰο ἐπῳδὰο θαὶ ηὰο θαξκαθείαο 

θαὶ ηὰο καγγαλείαο, θαὶ ἀπνζάλῃο ηῆ λφζῳ, κάξηπο ἀπεξηηζκέλνο εἶ, ὅηη ἀπαιιαγὴλ κεηὰ 

ἀζεβείαο ἐπαγγειινκέλσλ ἑηέξσλ εἵινπ ζάλαηνλ κεη' εζεβείαο κιινλ. Καὶ ηαῦηα κὲλ κῖλ 

εἴξεηαη πξὸο ηνὺο θνκπάδνληαο θαὶ ιέγνληαο, ὅηη ζεξαπεχνπζη δαίκνλεο· ἵλα δὲ κάζῃο, ὅηη νδὲ 

ηνῦηφ ἐζηηλ ἀιεζὲο, ἄθνπζνλ ηί θεζηλ ὁ Υξηζηὸο πεξὶ ηνῦ δηαβφινπ· θεῖλνο ἀλζξσπνθηφλνο ἤλ 

ἀπ' ἀξρο.  Θεὸο ιέγεη, ἀλζξσπνθηφλνο, θαὶ ζὺ ὡο πξὸο ἰαηξὸλ ηξέρεηο; Καὶ ηίλα ἕμεηο ιφγνλ 

εἰπεῖλ ἐγθαινχκελνο, εἰπέ κνη, ηο ἀπνθάζεσο ηνῦ Υξηζηνῦ ηὰο γνεηείαο ηνχησλ ἀμηνπηζηνηέξαο 

εἶλαη λνκίδσλ; Ὅηαλ γὰξ ὁ κὲλ Θεὸο ιέγῃ, ὅηη ἀλζξσπνθηφλνο ἐζηὶλ, νὗηνη δὲ ὅηη λνζήκαηα 

δχλαηαη ιχεηλ ιέγσζηλ, ἀπελαληίαο ηῆ ζείᾳ ςήθῳ, ζὺ δὲ θαηαδέρῃ ηὰο καγγαλείαο ηνχησλ θαὶ 

ηὰο ἐπῳδὰο, νδὲλ ἕηεξνλ ἀιι' ἠ ηνχηνπο ἀμηνπηζηνηέξνπο ἐθείλνπ λνκίδεηο εἶλαη δη' ὧλ πνηεῖο, 



θἂλ κὴ ιέγῃο ηνῦην ηνῖο ῥήκαζηλ. Δἰ δὲ ὁ δηάβνινο ἀλζξσπνθηφλνο, εὔδεινλ ὅηη θαὶ νἱ 

δηαθνλνῦληεο αηῶ δαίκνλεο. Καὶ ηνῦηφ ζε δη' αηλ ηλ ἔξγσλ ἐπαίδεπζελ ὁ Υξηζηφο· ὅηε γνῦλ 

αηνὺο ἀθθελ ἐκπεζεῖλ εἰο ηὴλ ἀγέιελ ηλ ρνίξσλ, θαηεπφληηζαλ εἰο ηὸλ θξεκλὸλ ἅπαζαλ ηὴλ 

ἀγέιελ ἐθείλελ, ἵλα κάζῃο, ὅηη θαὶ ηνὺο ἀλζξψπνπο ηαῦηα ἂλ εἰξγάζαλην, θαὶ ἀπέπλημαλ εζέσο, 

εἰ ζπλερψξεζελ αηνῖο ὁ Θεφο. Νπλὶ δὲ αηὸο αηνὺο θαηεῖρε θαὶ ἐθψιπζε, θαὶ νδὲλ θίεη 

ηνηνῦηνλ ἐξγάζαζζαη· θαὶ ηνῦην ἐμνπζίαλ ιαβφληεο θαηὰ ηλ ρνίξσλ ἐδήισζαλ. Δἰ γὰξ ρνίξσλ 

νθ ἐθείζαλην, πνιιῶ κιινλ κλ νθ ἂλ ἀπέζρνλην. Μὴ ηνίλπλ, ἀγαπεηὲ, ηαῖο ἐθείλσλ 

ἀπάηαηο παξαζχξνπ, ἀιι' ἔζν ἐζηεξηγκέλνο ἐλ ηῶ θφβῳ ηνῦ Θενῦ. Πο δὲ θαὶ εἰζειεχζῃ εἰο ηὴλ 

ζπλαγσγήλ; Ἂλ κὲλ ζθξαγίζῃο ηὸ πξφζσπνλ, εζέσο ἀπεπήδεζελ  πνλεξὰ δχλακηο  ηὴλ 

ζπλαγσγὴλ νἰθνῦζα· ἂλ δὲ κὴ ζθξαγίζῃο, ἀπὸ ηλ ζπξλ εζέσο ηὸ ὅπινλ ἔξξηςαο· εἶηα 

γπκλὸλ θαὶ ἄνπιφλ ζε ιαβὼλ ὁ δηάβνινο, κπξία δηαζήζεη δεηλά. Καὶ ηί ρξὴ ιέγεζζαη ηαῦηα παξ' 

κλ; Ὅηη γὰξ θαὶ αηὸο ζὺ κεγίζηελ ἁκαξηίαλ εἶλαη λνκίδεηο ηὸ δξακεῖλ εἰο ηὸ πνλεξὸλ ἐθεῖλν 

ρσξίνλ, δινλ ἀπὸ ηνῦ ηξφπνπ ηο ἀθίμεσο. Καὶ γὰξ ιαζεῖλ ζπνπδάδεηο ἀθηθλνχκελνο ἐθεῖζε, 

θαὶ νἰθέηαηο θαὶ θίινηο θαὶ γείηνζη παξαθειεχῃ, κὴ θαηεηπεῖλ ζνπ πξὸο ηνὺο ἱεξέαο, θἂλ δηαβάιῃ 

ηηο, ἀγαλαθηεῖο. Πφζεο νὖλ νθ ἂλ εἴε ἀλνίαο, ἀλζξψπνπο πεηξζζαη ιαλζάλεηλ, 48.941 ηνῦ δὲ 

Θενῦ ὁξληνο, ηνῦ παληαρνῦ παξφληνο, ἀλαηζρχλησο ηὴλ παξαλνκίαλ ηαχηελ ηνικᾶλ; Ἀιι' ν 

δέδνηθαο ηὸλ Θεφλ; Οθνῦλ θἂλ αηνὺο αἰδέζζεηη ηνὺο Ἰνπδαίνπο. Πνίνηο γὰξ αηνὺο 

ὀθζαικνῖο ὄςεη; θαὶ πνίῳ δηαιέμῃ ζηφκαηη, Υξηζηηαλὸο κὲλ εἶλαη ὁκνινγλ, πξὸο δὲ ηὰο ἐθείλσλ 

ηξέρσλ ζπλαγσγὰο, θαὶ ηο παξ' ἐθείλσλ δεφκελνο βνεζείαο; Οθ ἐλλνεῖο, ὅζνλ ζνπ θαηαρένπζη 

γέισηα, ὅζα ζθψκκαηα, ὅζελ ριεπαζίαλ, ὅζελ αἰζρχλελ, ὅζνλ ὄλεηδνο, εἰ θαὶ κὴ θαλεξο, ἀιιὰ 

θαηὰ ηὸ ζπλεηδὸο ηὸ ἑαπηλ; 

ζʹ. Σαῦη' νὖλ, εἰπέ κνη, θνξεηὰ ἠ ἀλεθηά; Δἰ γὰξ κπξίνπο ἀπνζαλεῖλ ζαλάηνπο ἔδεη, εἰ γὰξ ηὰ 

ἀλήθεζηα παζεῖλ, ν πνιιῶ βέιηηνλ ἤλ ἅπαληα πνκεῖλαη ηὰ ραιεπὰ, ἠ ηλ κηαξλ ἐθείλσλ 

γελέζζαη γέισηα θαὶ ριεπαζίαλ, θαὶ κεηὰ ζπλεηδφηνο δῆλ πνλεξνῦ; Σαῦηα ιέγσ, νρ ἵλα αηνὶ 

ἀθνχεηε κφλνλ, ἀιι' ἵλα ηνὺο ηὰ ηνηαῦηα λνζνῦληαο ζεξαπεχεηε. Ὥζπεξ γὰξ ἐθείλνηο 

ἐγθαινῦκελ, ὅηη ἀζζελνῦζη πεξὶ ηὴλ πίζηηλ, νὕησο κῖλ ἐγθαινῦκελ, ὅηη ηνὺο ἀζζελνῦληαο 

δηνξζνῦλ ν βνχιεζζε. Μὴ γὰξ ηνῦηφ ἐζηη ηὸ δεηνχκελνλ, ἀγαπεηὲ, ἵλα ἐληαῦζα εἰζηὼλ ἀθνχζῃο 

ηὰ ιεγφκελα; ηνῦην κὲλ νὖλ θαὶ θξῖκά ἐζηηλ, ὅηαλ κὴ πξνζῆ ηῆ ηλ ιφγσλ ἀθξνάζεη θαὶ ἔξγνλ. 

Γηὰ ηνῦην Υξηζηηαλὸο εἶ, ἵλα ηὸλ Υξηζηὸλ κηκῆ, θαὶ ηνῖο ἐθείλνπ πείζῃ λφκνηο. Σί δαὶ ἐθεῖλνο 

ἐπνίεζελ; Οθ ἐλ Ἱεξνζνιχκνηο θαζήκελνο ἐθάιεη πξὸο ἑαπηὸλ ηνὺο ἀξξψζηνπο, ἀιιὰ πεξηῄεη 

πφιεηο θαὶ θψκαο, ἑθαηέξσλ ηὴλ ἀξξσζηίαλ ζεξαπεχσλ, θαὶ ηὴλ ηνῦ ζψκαηνο, θαὶ ηὴλ ηο 

ςπρο. Καίηνη γε ἐδχλαην ἐλ ἑλὶ θαζήκελνο ηφπῳ πάληαο ἑιθχζαη πξὸο ἑαπηφλ· ἀιι' νθ ἐπνίεζε 

ηνῦην, κῖλ δηδνὺο πφδεηγκα εἰο ηὸ πεξηηέλαη θαὶ δεηεῖλ ηνὺο ἀπνιιπκέλνπο. Πάιηλ θαὶ δηὰ ηο 

θαηὰ ηὸλ πνηκέλα παξαβνιο ηνῦην ᾐλίμαην. Καὶ γὰξ νθ ἐθάζηζε κεηὰ ηλ ἐλελεθνληαελλέα 

πξνβάησλ, θαὶ ἀλέκεηλε ηὸ πιαλψκελνλ ἐιζεῖλ πξὸο αηὸλ, ἀιι' αηὸο ἀπιζε, θαὶ εὗξε, θαὶ 

εξὼλ θαὶ ἐβάζηαζελ ἐπὶ ηλ ὤκσλ, θαὶ ἀπεθφκηζελ. Ορ ὁξᾶο θαὶ ηνὺο ἰαηξνὺο αηὸ ηνῦην 

πνηνῦληαο; νθ ἀλαγθάδνπζη ηνὺο ἀξξψζηνπο ἐπὶ ηλ θιηληδίσλ θαηαθεηκέλνπο εἰο ηὰο νἰθίαο 

αηλ θέξεζζαη, ἀιι' αηνὶ ηξέρνπζη πξὸο ἐθείλνπο. Σνῦην θαὶ ζὺ πνίεζνλ, ἀγαπεηὲ, εἰδὼο ὅηη 

βξαρὺο ὁ παξὼλ βίνο, θἂλ κὴ ηαῦηα θεξδάλσκελ ηὰ θέξδε, νδεκίαλ ἕμνκελ ἐθεῖ ζσηεξίαλ. 

Γχλαηαη πνιιάθηο κία θεξδεζεῖζα ςπρὴ κπξίσλ ὄγθνλ ἁκαξηεκάησλ ἀθαλίζαη, θαὶ γελέζζαη 

κῖλ ἀληίςπρνλ ἐλ ἐθείλῃ ηῆ κέξᾳ. λλφεζνλ δηὰ ηί πξνθηαη, δηὰ ηί ἀπφζηνινη, δηὰ ηί δίθαηνη, 

δηὰ ηί ἄγγεινη πνιιάθηο ἐπέκθζεζαλ, δηὰ ηί αηὸο ὁ κνλνγελὴο Τἱὸο ηνῦ Θενῦ παξεγέλεην· νρ 

ἵλα ἀλζξψπνπο δηαζψζῃ; νρ ἵλα πεπιαλεκέλνπο 48.942 ἐπαλαγάγῃ; Σνῦην θαὶ ζὺ πνίεζνλ θαηὰ 

δχλακηλ ηὴλ ζὴλ, θαὶ πζαλ ζπνπδὴλ ἐπίδεημαη θαὶ πξφλνηαλ εἰο ηὴλ ηλ πεπιαλεκέλσλ 

ἐπάλνδνλ. Σαῦηα θαζ' ἑθάζηελ κῖλ παξαηλλ ζχλαμηλ ν δηαιηκπάλσ, θἂλ πξνζέρεηε, θἂλ κὴ 

πξνζέρεηε, ἐγὼ ιέγσλ ν παχζνκαη. Σνῦην γὰξ κῖλ παξὰ ηνῦ Θενῦ λφκνο, ἄλ ηε ἀθνχζῃ ηηο, ἄλ 

ηε κὴ ἀθνχζῃ, ηὴλ δηαθνλίαλ ηαχηελ πιεξνῦλ. Ἀιι' ἐὰλ κὲλ ἀθνχζεηε θαὶ πνηήζεηε ηὰ 

ιεγφκελα, κεηὰ πνιιο αηὸ ηνῦην ἐξγαζφκεζα ηο δνλο· ἂλ δὲ ἀκειήζεηε θαὶ ῥᾳζπκήζεηε, 

κεηὰ πνιιο ηο ἀζπκίαο. ἧκῖλ κὲλ γὰξ ἐθ ηο κεηέξαο παξαθνο νδεὶο ἔζηαη ινηπὸλ 

θίλδπλνο· ηὸ γὰξ κέηεξνλ ἅπαλ ἐπιεξψζακελ· πιὴλ ἀιιὰ θἂλ κὴ θηλδπλεχσκελ ηῶ 

πεπιεξσθέλαη ηὰ παξ' ἑαπηλ ἅπαληα, ἀιγνῦκελ κλ ἐγθαινπκέλσλ θαηὰ ηὴλ κέξαλ ἐθείλελ. 



Ο γὰξ ἀθίλδπλνο κῖλ ἔζηαη  ἀθξφαζηο, ὅηαλ  δηὰ ηλ ἔξγσλ πξνζζήθε κὴ γέλεηαη. Ἄθνπζνλ 

γνῦλ πο ηνῖο δηδαζθάινηο ἐγθαιλ ηνῖο ἀπνθξχπηνπζη ηὸλ ιφγνλ ὁ Υξηζηὸο, θαὶ ηνὺο 

καζεηεπνκέλνπο ἐθφβεζελ. Δἰπὼλ γὰξ, Ἔδεη ζε θαηαβαιεῖλ ηὸ ἀξγχξηφλ κνπ ἐπὶ ηνὺο 

ηξαπεδίηαο· θαὶ ἐπαγαγὼλ, ὅηη Κἀγὼ ἐιζὼλ κεηὰ ηφθνπ ἂλ ἀπῄηεζα αηὸ, ἔδεημελ, ὅηη κεηὰ ηὴλ 

ἀθξφαζηλ ηνῦην γάξ ἐζηηλ  ηνῦ ἀξγπξίνπ θαηαβνιὴ, ηνὺο πνδεμακέλνπο ηὴλ δηδαζθαιίαλ 

ηφθνλ ἐξγάδεζζαη ρξή. Σφθνο δὲ δηδαζθαιίαο νδὲλ ἕηεξφλ ἐζηηλ, ἀιι' ἠ  δηὰ ηλ ἔξγσλ 

ἐπίδεημηο. πεὶ νὖλ θαὶ κεῖο θαηεβάινκελ ηὸ ἀξγχξηνλ εἰο ηὴλ ἀθνὴλ ηὴλ κεηέξαλ, ἀλάγθε 

ινηπὸλ, κο ἀπνδνῦλαη ηὸλ ηφθνλ ηῶ δεζπφηῃ, ηνπηέζηη, ηὴλ ζσηεξίαλ ηλ ἀδειθλ ηλ 

κεηέξσλ. Ὥζηε εἰ κέλνηηε ηαῦηα θαηέρνληεο ηὰ εἰξεκέλα κφλνλ, θαὶ κεδὲλ ἐλ ἑαπηνῖο 

ἐξγαδφκελνη, δέδνηθα κὴ ηὴλ αηὴλ ηῶ ηὸ ηάιαληνλ θαηνξχμαληη δηε δίθελ. Καὶ γὰξ ἐθεῖλνο 

δηὰ ηνῦην ηνὺο πφδαο θαὶ ηὰο ρεῖξαο δεζεὶο, εἰο ηὸ ζθφηνο ἐμήγεην ηὸ ἐμψηεξνλ, ὅηη νθ 

ἐμήλεγθελ εἰο ἑηέξνπο ἅπεξ ἢθνπζελ. Ἵλ' νὖλ κὴ θαὶ κεῖο ηὰ αηὰ πάζσκελ, ηὸλ ηὰ πέληε 

δεμάκελνλ, θαὶ ηὸλ ηὰ δχν ηάιαληα, κηκεζψκεζα· θἄλ ηε ιφγνλ, θἄλ ηε ρξήκαηα, θἄλ ηε ζψκαηνο 

πφλνλ, θἂλ ερὴλ, θἂλ ἄιι' ὁηηνῦλ εἰο ηὴλ ηνῦ πιεζίνλ ζσηεξίαλ ἀλαιζαη δεήζῃ, κὴ 

ὀθλήζσκελ, ἵλα παληαρφζελ ηὸ παξὰ ηνῦ Θενῦ δνζὲλ κῖλ ηάιαληνλ ἀλαιφγσο ἕθαζηνη 

πνιππιαζηάζαληεο δπλεζκελ ηο καθαξίαο ἐθείλεο ἀθνῦζαη θσλο, Δὖ, δνῦιε ἀγαζὲ θαὶ πηζηὲ, 

ἐπὶ ὀιίγα ἤο πηζηὸο, ἐπὶ πνιιλ ζε θαηαζηήζσ· εἴζειζε εἰο ηὴλ ραξὰλ ηνῦ Κπξίνπ ζνπ. Ἧο 

γέλνηην πάληαο κο ἐπηηπρεῖλ, ράξηηη θαὶ θηιαλζξσπίᾳ ηνῦ Κπξίνπ κλ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ, δη' νὗ 

θαὶ κεζ' νὗ ηῶ Παηξὶ  δφμα θαὶ ηὸ θξάηνο, ἅκα ηῶ ἁγίῳ Πλεχκαηη, εἰο ηνὺο αἰλαο ηλ αἰψλσλ. 

Ἀκήλ. 

 


