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1 „Καὶ ἐμέβαιε ηὸλ Ἀδὰκ θαὶ θαηῴθηζελ ἀπέλαληη ηνῦ παξαδείζνπ ηῆο ηξπθῆο [θαὶ ἔηαμε] ηὰ
Υεξνπβὶκ θαὶ ηὴλ θινγίλελ ῥνκθαίαλ ηὴλ ζηξεθνκέλελ, θπιάζζεηλ ηὴλ ὁδὸλ ηνῦ μύινπ ηῆο
δσῆο“ (Gen. 3, 24). λῦλ κὲλ „ἐμέβαιε“ θεζί, πξόηεξνλ δ´ εἶπελ „ἐμαπέζηεηιελ“ (ib. 23), νὐ
παξέξγσο ηὰ ὀλόκαηα ζείο, ἀιι´ εἰδὼο ἐθ´ ὧλ θπξίσο θαὶ εὐζπβόισο πξαγκάησλ αὐηὰ ηάηηεη. 2
ὁ κὲλ νὖλ ἀπνζηειιόκελνο ἐπαλόδνπ ηπρεῖλ νὐ θεθώιπηαη, ὁ δ´ ἐθβιεζεὶο ὑπὸ ζενῦ ηὴλ ἀίδηνλ
θπγὴλ ὑπνκέλεη· ηῶ κὲλ γὰξ κήπσ θξαηαηο ὑπὸ θαθίαο θαηαιεθζέληη δέδνηαη κεηαλνήζαληη
θαζάπεξ εἰο παηξίδα ηὴλ ἀξεηὴλ ἀθ´ ἧο ἐμέπεζε θαηειζεῖλ, ηὸλ δὲ πηεζζέληα θαὶ ὑπνβεβιεκέλνλ
ζθνδξᾶ θαὶ ἀληάηῳ λόζῳ θέξεηλ ἀλάγθε ηὰ δεηλὰ κέρξη ηνῦ παληὸο αἰλνο ἀζάλαηα
ζθνξαθηζζέληα εἰο ἀζεβλ ρξνλ, ἵλ´ ἄθξαηνλ θαὶ ζπλερῆ βαξπδαηκνλίαλ ὑπνκέλῃ· 3 ἐπεὶ θαὶ
ηὴλ κέζελ παηδείαλ ηὴλ ἐλ ηνῖο ἐγθπθιίνηο ρνξεύνπζαλ ὁξκελ Ἄγαξ δὶο κὲλ ἐμηνῦζαλ ἀπὸ ηῆο
ἀξρνύζεο ἀξεηῆο άξξαο, ἅπαμ δὲ ηὴλ πξνηέξαλ ὁδὸλ ὑπνζηξέθνπζαλ, ἣ ηόηε κὲλ ἀπνδξζα, νὐ
θπγαδεπζεῖζα, θαηάγεηαη ὑπαληήζαληνο ἀγγέινπ, ὅο ἐζηη ζεῖνο ιόγνο, εἰο ηὸλ δεζπνηηθὸλ νἶθνλ
(Gen.16, 6 ss.), αὖζηο δὲ θαηὰ ηὸ παληειὲο ἀλεπάλαθηνο ἐθβάιιεηαη (Gen. 21, 14). 4 ηὰο δὲ
αἰηίαο θαὶ ηνῦ πξνηέξνπ δξαζκνῦ θαὶ ηῆο αὖζηο ἀηδίνπ θπγῆο ιεθηένλ. κέρξη κὲλ νὔπσ
κεησλνκάζζεζαλ, ὅπεξ ἦλ κεηεραξάρζεζαλ ηνὺο ςπρῆο πξὸο ηὸ ἄκεηλνλ βειηηνύκελνη
ραξαθηῆξαο, ἀιι´ ἔηη ἦλ ὁ κὲλ Ἀβξὰκ παηὴξ κεηέσξνο ηὴλ κεηάξζηνλ ηλ θαηὰ ηὸλ ἀέξα
ζπκβαηλόλησλ θαὶ ηὴλ κεηέσξνλ ηλ θαηὰ ηὸλ νὐξαλὸλ ὑπαξρόλησλ θηινζνθίαλ κεηηώλ, ἣλ
θπζηνινγίαο ηὸ θξάηηζηνλ εἶδνο ἀπνηέηκεηαη καζεκαηηθή, 5 άξα δὲ ζύκβνινλ ἀξρῆο ἐκῆο —
θαιεῖηαη γὰξ ἀξρή κνπ — γεληθὴ κὲλ νὐθ ἔθζε κεηαβαινῦζα ἀξεηὴ γελέζζαη — γέλνο γὰξ πλ
ἄθζαξηνλ —, ηαῖο δὲ ἐλ κέξεη θαὶ θαη´ εἶδνο ἐμεηάδεην, ἡ δὲ αὐηὴ θξόλεζίο η´ ἦλ ἐλ ἐκνὶ θαὶ
ζσθξνζύλε θαὶ ἀλδξεία θαὶ δηθαηνζύλε ηὸλ αὐηὸλ ηξόπνλ, θζαξηαὶ δὲ αὗηαη, ὅηη θαὶ ηὸ
δεμάκελνλ αὐηὰο ρσξίνλ ἐγὼ θζαξηόο, 6 Ἄγαξ ἡ κέζε θαὶ ἐγθύθιηνο παηδεία, θἂλ ηὸλ αὐζηεξὸλ
θαὶ ζθπζξσπὸλ ηλ θηιαξέησλ ἀπνδξλαη βίνλ ζπνπδάζῃ, πάιηλ ὑπνζηξέςεη πξὸο ηὸλ αὐηὸλ
κήπσ ηὰο γεληθὰο θαὶ ἀθζάξηνπο ἀθξόηεηαο ἔρεηλ δπλάκελνλ, ἀιι´ ἔηη ηλ ἐλ κέξεη θαὶ θαη´
εἶδνο ἐθαπηόκελνλ, ἐλ νἷο πξὸ ηλ ἄθξσλ ηὰ κέζα αἱξεηά·7 ὅηαλ δὲ ἤδε ὁ κὲλ Ἀβξὰκ ἀληὶ
θπζηνιόγνπ γέλεηαη ζνθὸο θαὶ θηιόζενο κεηνλνκαζζεὶο Ἀβξαάκ, ὃο ἑξκελεύεηαη παηὴξ
ἐθιεθηὸο ἠρνῦο — ἠρεῖ κὲλ γὰξ ὁ γεγσλὸο ιόγνο, παηὴξ δὲ ηνύηνπ ὁ λνῦο ἐπεηιεκκέλνο ηνῦ
ζπνπδαίνπ —, άξα δὲ ἀληὶ ηῆο ἀξρῆο κνπ γέλεηαη άξξα, ἧο ἐζηηλ ἡ θιῆζηο ἄξρνπζα, ὅπεξ ἦλ
ἴζνλ ηῶ ἀληὶ εἰδηθῆο θαὶ θζαξηῆο ἀξεηῆο γεληθὴλ θαὶ ἄθζαξηνλ γελέζζαη, 8 ἐπηιάκςῃ δὲ θαὶ ηὸ
εὐδαηκνλίαο γέλνο, ὁ Ἰζαάθ, ἐθιηπόλησλ ηὰ γπλαη θεῖα θαὶ ἀπνζαλόλησλ ηὰ πάζε ραξο θαὶ
εὐθξνζύλεο, θαὶ παηδηάο, νὐ ηὰο παίδσλ, ἀιιὰ ηὰο ζείαο νὐθ ἄλεπ ζπνπδῆο κεηαδηώθσλ,
ἐθβιεζήζεηαη κὲλ ηὰ ἐπώλπκα ηῆο Ἄγαξ πξνπαηδεύκαηα, ἐθβιεζήζεηαη δὲ θαὶ ὁ ζνθηζηὴο
αὐηλ πἱὸο ἐπίθιεζηλ Ἰζκαήι. 9 ἐλδύζνληαη δὲ ηὴλ θπγὴλ ἀίδηνλ, βεβαηνῦληνο ηνῦ ζενῦ ηὴλ
ἔιαζηλ αὐηνῖο, ὅηαλ θειεύῃ ηῶ ζνθῶ ὑπαθνύεηλ ηλ ιεγνκέλσλ ὑπὸ άξξαο· ιέγεη δὲ ἄληηθξπο

„ἐθβαιεῖλ ηὴλ παηδίζθελ θαὶ ηὸλ πἱόλ“ (Gen. 21, 10). ἀξεηῇ δὲ πείζεζζαη θαιὸλ θαὶ κάιηζηα
ηνηνῦηνλ εἰζεγνπκέλῃ δόγκα, ὅηη αἱ ηειεηόηαηαη θύζεηο ηλ κέζσλ ἕμεσλ πάκπνιπ δηεζηζη θαὶ
ὅηη ζνθία ζνθηζηείαο ἀιιόηξηνλ· ἡ κὲλ γὰξ ηὰ πηζαλὰ ἐπὶ θαηαζθεπῇ ςεπδνῦο δόμεο, ἥηηο
ιπκαίλεηαη ςπρήλ, ἐθπεπόλεθε, ζνθία δὲ δηὰ κειέηεο ηλ ἀιεζλ ηὸ κέγα δηαλνίαο ὄθεινο,
ἐπηζηήκελ ὀξζνῦ ιόγνπ, πεπόξηζηαη. 10 ηί νὖλ ζαπκάδνκελ, εἰ θαὶ Ἀδὰκ ηὸλ λνῦλ ἀθξνζύλελ
ἀλίαηνλ λόζνλ θηεζάκελνλ ἐθβέβιεθελ εἰζάπαλ ὁ ζεὸο ἐθ ηνῦ ηλ ἀξεηλ ρσξίνπ κὴ ἐπηηξέςαο
ἔηη θαηειζεῖλ αὐηῶ; ὁπόηε θαὶ 〈θαηὰ〉 πάληα ζνθηζηὴλ θαὶ κεηέξα αὐηνῦ, ηὴλ ηλ
πξνπαηδεπκάησλ δηδαζθαιίαλ, ἐιαύλεη θαὶ θπγαδεύεη ἀπὸ ζνθίαο θαὶ ζνθνῦ, ὧλ ὀλόκαηα
Ἀβξαάκ ηε θαὶ άξξαλ θαιεῖ. 11 Σόηε θαὶ ἡ θινγίλε ῥνκθαία θαὶ ηὰ Υεξνπβὶκ ἀληηθξὺ ηνῦ
παξαδείζνπ ηὴλ νἴθεζηλ ἴζρεη. ιέγεηαη δὲ „ἀληηθξὺ“ ηὸ κὲλ ὡο ἐρζξὸλ ἀληηζηαηνῦλ, ηὸ δὲ
ἁξκόηηνλ ηνῖο εἰο ἐπίθξηζηλ, ὡο ὁ θξηλόκελνο ηῶ δηθαζηῇ, ηὸ δὲ ὡο θίινλ ηνῦ θαηαλνεζῆλαη
ράξηλ θαὶ ἐθ ηῆο ἀθξηβεζηέξαο πξνζόςεσο κιινλ νἰθεησζῆλαη, ὡο γξαθαί ηε θαὶ ἀλδξηάληεο
ἀξρέηππνη γξαθεῦζη θαὶ πιάζηαηο. 12 ηνῦ κὲλ νὖλ ἀληηηεηαγκέλνπ παξάδεηγκα ηὸ ἐπὶ ηνῦ Κάηλ
εἰξεκέλνλ, ὅηη „ἐμῆιζελ ἀπὸ πξνζώπνπ ηνῦ ζενῦ θαὶ ᾤθεζελ ἐλ γῇ Ναὶδ θαηέλαληη δέκ“ (Gen.
4, 16)· ἑξκελεύεηαη δὲ Ναὶδ κὲλ ζάινο, δὲκ δὲ ηξπθή, ηὸ κὲλ θαθίαο θινλνύζεο ςπρὴλ
ζύκβνινλ, ηὸ δὲ ἀξεηῆο εὐπάζεηαλ αὐηῇ πεξηπνηνύζεο θαὶ ηξπθήλ, νὐρὶ ηὴλ δη´ ἀιόγνπ πάζνπο
ἡδνλῆο ζξύςηλ, ἀιιὰ ηὴλ κεηὰ πνιιῆο εὐκαξείαο ἄπνλνλ ραξὰλ θαὶ ἀηαιαίπσξνλ. 13 ἀλάγθε δέ,
ὅηαλ ἀπὸ ηῆο ηνῦ ζενῦ θαληαζίαο ἐμέιζῃ δηάλνηα, ᾗ θαιὸλ θαὶ ζπκθέξνλ ἦλ ἐπεξεξεῖζζαη, λεὼο
αὐηίθα ζαιαηηεπνύζεο ηξόπνλ, ἀληηζηαηνύλησλ βηαίσλ πλεπκάησλ, ὧδε θἀθεῖζε θέξεζζαη
παηξίδα θαὶ νἰθίαλ ιαρνῦζαλ 〈ζάινλ θαὶ〉 θιόλνλ, ἅπεξ ἐλαληηώηαηά ἐζηη βεβαηόηεηη ςπρῆο,
ἣλ πεξηπνηεῖ ραξὰ ζπλώλπκνο δέκ. 14ηνῦ δὲ εἰο ἐπίθξηζηλ ἐλαληίνπ παξάδεηγκα ηὸ ηῆο
δεινηππνπκέλεο κεκνηρεῦζζαη. „ζηήζεη“ γάξ θεζηλ „ὁ ἱεξεὺο ηὴλ γπλαῖθα ἐλαληίνλ θπξίνπ θαὶ
ἀπνθαιύςεη ηὴλ θεθαιὴλ αὐηῆο“ (Num. 5, 18). ηί δὲ βνύιεηαη δηὰ ηνύηνπ παξηζηάλεηλ,
ἐξεπλήζσκελ. ηὸ δένλ πνιιάθηο δεόλησο νὐθ ἐλεξγεῖηαη θαὶ ηὸ κὴ θαζῆθνλ ἔζηηλ ὅηε δξηαη
θαζεθόλησο· νἷνλ ἡ κὲλ ηῆο παξαθαηαζήθεο ἀπόδνζηο ὅηαλ κὴ ἀπὸ γλώκεο ὑγηνῦο γίγλεηαη ἀιι´
ἢ ἐπὶ βιάβῃ ηνῦ ιακβάλνληνο ἢ ἐπ´ ἐλέδξᾳ ηῆο πεξὶ κείδνλα πίζηηλ ἀξλήζεσο, θαζῆθνλ ἔξγνλ νὐ
δεόλησο ἐπηηειεῖηαη·15 ηὸ δὲ ηῶ θάκλνληη κὴ ἀιεζεῦζαη ηὸλ ἰαηξὸλ θελνῦλ ἢ ηέκλεηλ ἢ θαίεηλ
δηεγλσθόηα ἐπ´ ὠθειείᾳ ηνῦ λνζνῦληνο, ἵλα κὴ πξνιαβὼλ ηὰ δεηλὰ θύγῃ ηὴλ ζεξαπείαλ ἢ
ἐμαζζελήζαο ἀπείπῃ πξὸο αὐηήλ, ἢ πξὸο ηνὺο πνιεκίνπο ηὸλ ζνθὸλ ςεύζαζζαη ἐπὶ ηῇ ηῆο
παηξίδνο ζσηεξίᾳ, δείζαληα κὴ ἐθ ηνῦ ἀιεζεῦζαη ῥσζζῇ ηὰ ηλ ἀληηπάισλ, νὐ θαζῆθνλ ἔξγνλ
δεόλησο ἐλεξγεῖηαη. παξὸ θαί θεζη Μσπζῆο „δηθαίσο ηὸ δίθαηνλ δηώθεηλ“ (Deut. 16, 20), ὡο
ἐλὸλ θαὶ ἀδίθσο, ὅηαλ κὴ ἀπὸ γλώκεο ὑγηνῦο ὁ δηθάδσλ πξνζέρῃ. 16 ἐπεηδὴ ηνίλπλ ηὸ κὲλ
ιεγόκελνλ ἢ πξαηηόκελνλ θαλεξο γλώξηκνλ πζηλ, ἡ δὲ δηάλνηα νὐ γλώξηκνο, ἀθ´ ἧο θαὶ ηὰ
ιεγόκελα ιέγεηαη θαὶ ηὰ πξαηηόκελα πξάηηεηαη, ἀιι´ ἄδεινλ εἴηε ὑγηαίλεη θαὶ θαζαξεύεη εἴηε
λνζεῖ κηάζκαζη θερξσζκέλε πνιινῖο, γελεηὸο δὲ νὐδεὶο ἱθαλὸο γλώκεο ἀθαλνῦο θαηηδεῖλ

ἐλζύκεκα, κόλνο δὲ ὁ ζεόο, παξὸ θαὶ ιέγεη Μσπζῆο ὅηη „ηὰ θξππηὰ θπξίῳ ηῶ ζεῶ, ηὰ δὲ θαλεξὰ
γελέζεη γλώξηκα“ (Deut. 29, 29), 17 πξνζηέηαθηαη ηῶ ἱεξεῖ θαὶ πξνθήηῃ ιόγῳ, ηὴλ ςπρὴλ
„ἐλαληίνλ ηνῦ ζενῦ ζηῆζαη“ ἀπνθαιύθῳ ηῇ θεθαιῇ (Num. 5, 18), ηνπηέζηη ηὸ θεθάιαηνλ δόγκα
γπκλσζεῖζαλ θαὶ ηὴλ γλώκελ ᾗ θέρξεηαη ἀπακθηαζζεῖζαλ, ἵλ´ ὄςεζη ηαῖο ἀθξηβεζηάηαηο
ἐπηθξηζεῖζα ηνῦ ἀδεθάζηνπ ζενῦ ἢ ηὴλ ὑπνηπθνκέλελ εἰξσλείαλ, θίβδεινλ λόκηζκα, δηειεγρζῇ
〈ἢ〉 πάζεο νὖζα θαθίαο ἀκέηνρνο ἐθλίςεηαη ηὰο θαζ´ αὑηῆο δηαβνιὰο κάξηπξη ρξεζακέλε ηῶ
κόλῳ γπκλὴλ ςπρὴλ ἰδεῖλ δπλακέλῳ. 18 ηὸ κὲλ νὖλ εἰο ἐπίθξηζηλ ἐλαληίνλ ηνηνῦηόλ ἐζηη· ηὸ δ´
εἰο νἰθείσζηλ, ὃ ἐπὶ ηνῦ παλζόθνπ ιέιεθηαη Ἀβξαάκ· „ἔηη“ γάξ θεζηλ „ἦλ ἑζηεθὼο ἐλαληίνλ
θπξίνπ“ (Gen. 18, 22)· θαὶ ηεθκήξηνλ ηῆο νἰθεηώζεσο ηὸ ἐπηιεγόκελνλ ὅηη „ἐγγίζαο εἶπελ“ (ib.
23)· ἀιινηξηνπκέλῳ γὰξ ἀθίζηαζζαη θαὶ δηαδεύγλπζζαη, νἰθεηνπκέλῳ δὲ ζπλεγγίδεηλ ἁξκόηηεη.
19 ηὸ δὲ ζηῆλαη θαὶ ἄηξεπηνλ θηήζαζζαη δηάλνηαλ ἐγγύο ἐζηη βαίλεηλ ζενῦ δπλάκεσο, ἐπεηδὴ ηὸ
κὲλ ζεῖνλ ἄηξεπηνλ, ηὸ δὲ γελόκελνλ θύζεη κεηαβιεηόλ. εἴ ηηο νὖλ ηὴλ γελέζεσο νἰθείαλ θνξὰλ
ἔξσηη ἐπηζηήκεο ἐγραιηλσζάκελνο ἐβηάζαην ζηῆλαη πνηήζαο, κὴ ιαλζαλέησ ζείαο εὐδαηκνλίαο
ἐγγὺο ὤλ. 20 ηνῖο δὲ Υεξνπβὶκ θαὶ ηῇ θινγίλῃ ῥνκθαίᾳ ηὴλ ἀληηθξὺ ηνῦ παξαδείζνπ πόιηλ
νἰθείσο δίδσζηλ, νὐρ ὡο ἐρζξνῖο κέιινπζηλ ἀληηζηαηεῖλ θαὶ δηακάρεζζαη, ἀιι´ ὡο νἰθεηνηάηνηο
θαὶ θηιηάηνηο, ἵλ´ ἐθ ηῆο ὁκνῦ πξνζόςεσο θαὶ ζπλερνῦο πεξηαζξήζεσο πόζνλ αἱ δπλάκεηο
ἴζρσζηλ ἀιιήισλ, θαηαπλένληνο εἰο αὐηὰο ηὸλ πηελὸλ ἔξσηα θαὶ νὐξάληνλ ηνῦ θηινδώξνπ ζενῦ.
21 Σίλα δέ ἐζηηλ ἃ δηὰ ηλ Υεξνπβὶκ θαὶ ηῆο ζηξεθνκέλεο ῥνκθαίαο θινγίλεο αἰλίηηεηαη, λῦλ
ἐπηζθεπηένλ. κήπνηε νὖλ ηὴλ ηνῦ παληὸο νὐξαλνῦ θνξὰλ δη´ ὑπνλνηλ εἰζάγεη· θίλεζηλ γὰξ αἱ
θαη´ νὐξαλὸλ ζθαῖξαη ηὴλ ἐλαληίαλ ἔιαρνλ ἀιιήιαηο, ἡ κὲλ ηὴλ ἀπιαλῆ ηαὐηνῦ θαηὰ δεμηά, ἡ δὲ
ηὴλ πεπιαλεκέλελ ζαηέξνπ θαη´ εὐώλπκα. 22 ἡ κὲλ νὖλ ἐμσηάησ, ηλ ιεγνκέλσλ ἀπιαλλ, κία,
ἣ θαὶ ηὴλ αὐηὴλ ἀπὸ ηλ ἑῴσλ ἐπὶ ηὰ ἑζπέξηα εἱιεῖηαη πεξίνδνλ, αἱ δ´ ἐληὸο ἑπηά, ηλ πιαλήησλ,
ἐζεινύζηόλ ηε θαὶ βεβηαζκέλελ, ὑπελαληίνπο ἅκα θαὶ δηηηὰο ἴζρνπζαη θηλήζεηο· θαὶ ἔζηηλ αὐηαῖο
ἡ κὲλ ἀθνύζηνο ὁκνία ηῇ ηλ ἀπιαλλ, θαίλνληαη γὰξ θαζ´ ἑθάζηελ ἡκέξαλ ἀπ´ ἀλαηνιῆο ἐπὶ
δύζηλ ἰνῦζαη, ἡ δὲ νἰθεία ἀπὸ ηλ ἑζπεξίσλ ἐπὶ ηὰ ἑῶα, θαζ´ ἣλ ζπκβέβεθε ηὰο πεξηόδνπο ηλ
ἑπηὰ ἀζηέξσλ θαὶ κήθε ρξόλσλ πξνζεηιεθέλαη, ηὰο κὲλ ἰζνδξόκνπο ἴζα, ἡιίνπ θαὶ ἑσζθόξνπ
θαὶ ζηίιβνληνο ἐπίθιεζηλ — ηξεῖο γὰξ ηλ πιαλήησλ ἰζνηαρεῖο νὗηνη —, ηὰο δὲ ἀληζνδξόκνπο
ἄληζα κέλ, ἀλαινγίαλ δ´ ἔρνληα πξόο ηε ἀιιήιαο θαὶ ηὰο ηξεῖο ἐθείλαο. 23 γίλεηαη νὖλ ηὸ κὲλ
ἕηεξνλ ηλ Υεξνπβὶκ ἡ ἐμσηάησ, ηνῦ παληὸο νὐξαλνῦ 〈ὁ〉 ἔζραηνο, ἁςὶο ἐλ ᾗ ηὴλ θαηὰ ηὰ
αὐηὰ θαὶ ὡζαύησο ἔρνπζαλ νἱ ἀπιαλεῖο ζείαλ ὡο ἀιεζο ρνξείαλ ρνξεύνπζη ηάμηλ νὐ ιείπνληεο,
ἣλ ὁ γελλήζαο παηὴξ αὐηνὺο ἔηαμελ ἐλ θόζκῳ· ζάηεξνλ δ´ ἡ ἐληὸο πεξηερνκέλε ζθαῖξα, ἣλ
ἑμαρῆ ζρίζαο ἑπηὰ θύθινπο ἀλαινγνῦληαο ἑαπηνῖο εἰξγάδεην ηλ πιαλήησλ ἕθαζηνλ εἰο αὐηνὺο
ἁξκνζάκελνο· 24 θαὶ θαζάπεξ ἔπνρνλ ἐλ ὀρήκαηη ἀζηέξα ἐλ νἰθείῳ θύθιῳ ζεὶο ηὰο ἡλίαο
ἐπίζηεπζε ηλ ἐπόρσλ νὐδελί, πιεκκειῆ δείζαο ἐπηζηαζίαλ, ἁπάζαο δ´ ἐμήξηεζελ ἑαπηνῦ,
λνκίζαο ἐλαξκόληνλ ηῆο θηλήζεσο κάιηζηα νὕησο ηάμηλ γελήζεζζαη· ηὸ γὰξ ζὺλ ζεῶ πλ

ἐπαηλεηόλ, ηὸ δ´ ἄλεπ ζενῦ ςεθηόλ. 25 ηὰ κὲλ δὴ Υεξνπβὶκ θαζ´ ἕλα ηξόπνλ νὕησο
ἀιιεγνξεῖηαη· ῥνκθαίαλ δὲ θινγίλελ θαὶ ζηξεθνκέλελ ηὴλ θίλεζηλ αὐηλ θαὶ ηνῦ παληὸο
νὐξαλνῦ ηὴλ ἀίδηνλ θνξὰλ ὑπνηνπεηένλ ιέγεζζαη. κήπνηε δὲ θαζ´ ἑηέξαλ ἐθδνρὴλ ηὰ κὲλ
Υεξνπβὶκ δεινῖ ηλ ἡκηζθαηξίσλ ἑθάηεξνλ· θαὶ γὰξ ἀληηπξόζσπά θεζηλ εἶλαη λεύνληα πξὸο ηὸ
ἱιαζηήξηνλ πηεξνῖο (Exod. 25, 19), ἐπεηδὴ θαὶ ηαῦηα ἀληηθξὺ κέλ ἐζηηλ ἀιιήισλ, λέλεπθε δὲ ἐπὶ
γῆλ ηὸ κέζνλ ηνῦ παληόο, ᾧ θαὶ δηαθξίλεηαη· 26 ἡ δὲ κόλε ηλ ηνῦ θόζκνπ κεξλ ἑζηζα
παγίσο ζηία πξὸο ηλ παιαηλ εὐζπβόισο ὠλόκαζηαη, ἵλα πεξί ηη βεβαίσο ἱδξπκέλνλ ἡ
ἑθαηέξσλ ηλ ἡκηζθαηξίσλ ἐκκειεζηάηε γίγλεηαη πεξηπόιεζηο. ἡ δὲ θινγίλε ῥνκθαία ζύκβνινλ
ἡιίνπ· θινγὸο γὰξ ὢλ πίιεκα πνιιῆο ὠθπδξνκώηαηνλ γέγνλε ηλ ὄλησλ, ὡο ἡκέξᾳ κηᾶ ηὸλ
ζύκπαληα πεξηδηλεῖζζαη θόζκνλ. 27ἤθνπζα δέ πνηε θαὶ ζπνπδαηνηέξνπ ιόγνπ παξὰ ςπρῆο ἐκῆο
εἰσζπίαο ηὰ πνιιὰ ζενιεπηεῖζζαη θαὶ πεξὶ ὧλ νὐθ νἶδε καληεύεζζαη· ὅλ, ἐὰλ δύλσκαη,
ἀπνκλεκνλεύζαο ἐξ. ἔιεγε δέ κνη θαηὰ ηὸλ ἕλα ὄλησο ὄληα ζεὸλ δύν ηὰο ἀλσηάησ εἶλαη θαὶ
πξώηαο δπλάκεηο ἀγαζόηεηα θαὶ ἐμνπζίαλ, θαὶ ἀγαζόηεηη κὲλ ηὸ πλ γεγελλεθέλαη, ἐμνπζίᾳ δὲ
ηνῦ γελλεζέληνο ἄξρεηλ, ηξίηνλ δὲ ζπλαγσγὸλ ἀκθνῖλ κέζνλ εἶλαη ιόγνλ, ιόγῳ γὰξ θαὶ ἄξρνληα
θαὶ ἀγαζὸλ εἶλαη ηὸλ ζεόλ· 28 ἀξρῆο κὲλ νὖλ θαὶ ἀγαζόηεηνο ηλ δπεῖλ δπλάκεσλ ηὰ Υεξνπβὶκ
εἶλαη ζύκβνια, ιόγνπ δὲ ηὴλ θινγίλελ ῥνκθαίαλ· ὀμπθηλεηόηαηνλ γὰξ θαὶ ζεξκὸλ ιόγνο θαὶ
κάιηζηα ὁ ηνῦ αἰηίνπ, ὅηη θαὶ αὐηὸ πάληα θζάζαλ παξεκείςαην θαὶ πξὸ πάλησλ λννύκελνλ θαὶ
ἐπὶ πζη θαηλόκελνλ. 29 ἑθαηέξνπ δὴ ηλ Υεξνπβίκ, ὦ δηάλνηα, δέμαη ηύπνλ ἀθηβδήιεπηνλ, ἵλα
πεξί ηε ἀξρῆο ηνῦ αἰηίνπ θαὶ ἀγαζόηεηνο ἐλαξγο ἀλαδηδαρζεῖζα θαξπώζῃ θιῆξνλ εὐδαίκνλα·
γλώζῃ γὰξ εὐζὺο θαὶ ηὴλ ηλ ἀθξάησλ δπλάκεσλ ζύλνδόλ ηε θαὶ θξζηλ, ἐλ νἷο ἀγαζὸο κὲλ ὁ
ζεὸο ἐκθαηλνκέλνπ ηνῦ ηῆο ἀξρῆο ἀμηώκαηνο, ἐλ νἷο δὲ ἄξρσλ ἐκθαηλνκέλεο ηῆο ἀγαζόηεηνο·
ἵλα ηὰο ἐθ ηνύησλ ἀπνγελλσκέλαο ἀξεηὰο θηινθξνζύλελ θαὶ εὐιάβεηαλ ζενῦ θηήζῃ, κήηε ἐλ νἷο
εὖ πάζρεηο ὑςεγνξνῦζα δηὰ ηὸ ηῆο ἡγεκνλίαο ηνῦ βαζηιέσο κέγεζνο κήηε ἐλ νἷο ὑπνκέλεηο ηη ηλ
ἀβνπιήησλ ἀπνγηλώζθνπζα ηὰο ἀκείλνπο ἐιπίδαο δη´ ἡκεξόηεηα ηνῦ κεγάινπ θαὶ θηινδώξνπ
ζενῦ. 30 θινγίλε δὲ ῥνκθαία, δηόηη ρξὴ ηνύηνηο παξαθνινπζεῖλ ηὸλ κέζνλ ηλ πξαγκάησλ
ἔλζεξκνλ θαὶ ππξώδε ιόγνλ, ὃο νὐδέπνηε ιήγεη θηλνύκελνο ζπνπδῇ πάζῃ πξὸο αἵξεζηλ κὲλ ηλ
θαιλ, θπγὴλ δὲ ηλ ἐλαληίσλ. 31 νὐρ ὁξᾶο ὅηη θαὶ Ἀβξαὰκ ὁ ζνθόο, ἡλίθα ἤξμαην κεηξεῖλ
θαηὰ ζεὸλ πάληα θαὶ κεδὲλ ἀπνιείπεηλ ηῶ γελεηῶ, ιακβάλεη ηῆο θινγίλεο ῥνκθαίαο κίκεκα
„πῦξ θαὶ κάραηξαλ“ (Gen. 22, 6), δηειεῖλ θαὶ θαηαθιέμαη ηὸ ζλεηὸλ ἀθ´ ἑαπηνῦ γιηρόκελνο, ἵλα
γπκλῇ ηῇ δηαλνίᾳ κεηάξζηνο πξὸο ζεὸλ ἀλαπηῇ; 32 ηὸλ δέ γε Βαιαὰκ κάηαηνλ ιαὸλ ὄληα
ἐμσπιηζκέλνλ εἰζάγεη Μσπζῆο ἀζηξάηεπηνλ θαὶ ιηπνηάθηελ, εἰδὼο πόιεκνλ ὃλ ἁξκόηηεη ςπρῇ
πεξὶ ἐπηζηήκεο πνηεῖζζαη· ιέγεη γὰξ ὄλῳ, ηῇ ἀιόγῳ πξναηξέζεη ηνῦ βίνπ, ᾗ πο ἄθξσλ
ἐπηβέβεθελ, ὅηη „εἰ κάραηξαλ εἶρνλ, ἤδε ἂλ ἐμεθέληεζά ζε“ (Num. 22, 29)· θαὶ κεγίζηε ράξηο ηῶ
ηερλίηῃ, ὅηη ηὴλ ἀθξνζύλεο ιύηηαλ εἰδὼο νὐθ ἐλέδσθελ αὐηῇ, θαζάπεξ μίθνο κεκελόηη,
δύλακηλιόγσλ, ἵλα κὴ πνιιὴλ θαὶ ἄδηθνλ ἅπαζη ηνῖο ἐληπγράλνπζηλ ἐλεξγάζεηαη θζνξάλ. 33 ἃ

δὲ Βαιαάκ, ηαῦζ´ ἕθαζηνο ηλ κὴ θεθαζαξκέλσλ ἀεὶ καηαηάδσλ αἰηηηαί πσο, ἐκπνξηθὸλ ἢ
γεσξγηθὸλ ἤ ηηλ´ ἄιινλ ηλ πνξηζηηθλ ἐπηηεδεύζαο βίνλ· ἕσο κὲλ αἴζηα ἀπαληᾶ ηὰ ἀθ´
ἑθάζηνπ, γεγεζὼο ἐπηβέβεθε θαὶ ἐπνρεῖηαη θαὶ ἐλεηιεκκέλνο ἀπξὶμ ἔρεηαη κεζέζζαη ηὸ παξάπαλ
νὐ δηθαηλ, ἀιιὰ θαὶ ηνῖο ἀθίζηαζζαη ιέγνπζη θαὶ κέηξα ηαῖο ἐπηζπκίαηο πεξηζεῖλαη δηὰ ηὸ ηνῦ
κέιινληνο ἀηέθκαξηνλ βαζθαλίαλ ὀλεηδίδεη θαὶ θζόλνλ, νὐθ ἀπ´ εὐλνίαο εἰζεγεῖζζαη ηαῦηα
θάζθσλ· 34 ἐπεηδὰλ δὲ ἀβνύιεηνο θαθνπξαγία ζπκβῇ, ηνὺο κὲλ ὡο ἀγαζνὺο κάληεηο ἀπνδέρεηαη
θαὶ πξνθπιάμαζζαη δπλαησηάηνπο ηὰ κέιινληα, ηὰ δ´ νὐδελὸο αἴηηα θαθνῦ ηὸ παξάπαλ αἰηηηαη,
ηὴλ γεσξγίαλ, ηὴλ ἐκπνξίαλ, ηὰο ἄιιαο ἐπηηεδεύζεηο, αἷο πξὸο ἀξγπξηζκὸλ ἠμίνπ ρξῆζζαη· 35 αἱ
δὲ θαίηνη θσλεηεξίσλ ὀξγάλσλ ἀκνηξνῦζαη ηὴλ δη´ αὐηλ ηλ πξαγκάησλ ῥήμνπζη θσλὴλ
ἐλαξγεζηέξαλ νὖζαλ ηῆο δηὰ γιώηηεο „Ἆξά γε, ὦ ζπθνθάληα, νὐρ ἡκεῖο ἐζκελ ἐθεῖλαη“ ιέγνπζαη
„αἷο θαζάπεξ ὑπνδπγίνηο ὑςαπρελλ ἐπεβεβήθεηο; κὴ θαζ´ ὑπεξνςίαλ ἄιισο εἰξγαζάκεζά ζνη
θαθνπξαγίαλ (cf. Num. 22, 30); ἴδε ηὸλ ἀλζεζηηα ἐμελαληίαο ζενῦ ιόγνλ ἐλσπιηζκέλνλ
ἄγγεινλ (ib. 31), παξ´ ὃλ ηό ηε εὖ θαὶ ηὸ κὴ ζπκβέβεθε ηειεηνῦζζαη· νὐρ ὁξᾶο; 36 ηί νὖλ λῦλ
ἡκο αἰηηᾶ πξόηεξνλ, ὅηε εὐώδεη ζνη ηὰ πξάγκαηα, νὐρὶ κεκςάκελνο; κέλνκελ γὰξ αἱ αὐηαὶ κεδὲ
ηῆο ἑαπηλ θύζεσο κεηαβάιινπζαη ηὸ παξάπαλ ζηηγκήλ· ζὺ δὲ θξηηεξίνηο ρξώκελνο νὐρ ὑγηέζηλ
ἀιόγσο ζθαδᾴδεηο· εἰ γὰξ ἐμ ἀξρῆο ἔκαζεο, ὅηη νὐρ ἅηη´ ἂλ ἐπηηεδεύῃο ἀγαζλ κεηνπζίαο ἢ
θαθλ ἐζηηλ αἴηηα, ἀιι´ ὁ δίνπνο θαὶ θπβεξλήηεο ηνῦ παληὸο ιόγνο ζεῖνο, ῥᾶνλ ἂλ ἔθεξεο ηὰ
ζπκπίπηνληα παπζάκελνο ηνῦ ζπθνθαληεῖλ θαὶ ἐπηγξάθεηλ ἡκῖλ ἃ κὴ δπλάκεζα. 37 ἐὰλ νὖλ
πάιηλ θαζειὼλ ἐθεῖλνο ηὸλ πόιεκνλ θαὶ ηὰο ἐπ´ αὐηῶ ζπλλνίαο θαὶ θαηεθείαο ζθεδάζαο εἰξήλελ
ἐπηθεξπθεύζεηαη βίνπ, θαηδξὸο θαὶ γεγεζὼο ηὴλ δεμηὰλ ἐκβαιεῖο ἡκῖλ ηαῖο ἐλ ὁκνίῳ κελνύζαηο·
ἡκεῖο δ´ νὔη´ εὐκελείᾳ ηῇ ζῇ θπζώκεζα νὔη´ ἐὰλ δπζκελαίλῃο ἐπηζηξεθόκεζα, ἴζκελ γὰξ ἑαπηὰο
κήη´ ἀγαζλ κήηε θαθλ αἰηίαο νὔζαο, θἂλ ζὺ πεξὶ ἡκλ ηνηαῦηα δνμάδῃο, εἰ κὴ θαὶ ηὴλ
ζάιαηηαλ εὐπινίαο ἢ ηλ ζπκβαηλόλησλ λαπαγίσλ ἀιι´ νὐρὶ ηὰο ηλ πλεπκάησλ δηαθνξὰο ηνηὲ
κὲλ ἐπηεηθο ηνηὲ δὲ κεηὰ βηαηνηάηνπ ζπξκνῦ θαηαπλεόλησλ αἰηηαηένλ· 38 θύζεη γὰξ παληὸο
ὕδαηνο ἠξεκίαλ ἐμ αὑηνῦ ιαρόληνο, ὅηαλ κὲλ πλεῦκα νὔξηνλ θαη´ νἰάθσλ ἐπηγέλεηαη, παληὸο
ἀλαζεηζζέληνο θάινπ, πιεζίζηηνη κέρξη ιηκέλσλ αἱ λῆεο θαηαίξνπζηλ, ὅηαλ δὲ αἰθλίδηνλ θαηὰ
πξῴξαο ἐμελαληίαο θαηαζθήςῃ, πνιὺλ ζάινλ θαὶ θιόλνλ ἐγείξεη θαὶ ἀλαηξέπεη· θαὶ ηνῦ
ζπκβαίλνληνο ἡ κεδὲλ αἰηία ζάιαηηα ηὴλ πξόθαζηλ ἴζρεη, θαλεξο ηαῖο ἀλέζεζη θαὶ ζθνδξόηεζη
ηλ ἀλέκσλ ἢ γαιεληάδνπζα ἢ θπκαίλνπζα“. 39 δηὰηνύησλ νὖλ ἁπάλησλ ἱθαλο νἶκαη
δεδειζζαη, ὅηη ιόγνλ ἡ θύζηο δπλαηώηαηνλ ζύκκαρνλ ἀλζξώπῳ δεκηνπξγήζαζα ηὸλ κὲλ αὐηῶ
ρξῆζζαη δπλάκελνλ ὀξζο ἀπέδεημελ εὐδαίκνλα θαὶ ινγηθὸλ ὄλησο, ηὸλ δὲ κὴ δπλάκελνλ ἄινγόλ
ηε θαὶ θαθνδαίκνλα. 40 „Ἀδὰκ δὲ ἔγλσ ηὴλ γπλαῖθα αὐηνῦ· θαὶ ζπλέιαβε θαὶ ἔηεθε ηὸλ Κάηλ,
θαὶ εἶπελ θηεζάκελ ἄλζξσπνλ δηὰ ηνῦ ζενῦ. θαὶ πξνζέζεθε ηεθεῖλ ηὸλ ἀδειθὸλ αὐηνῦ ηὸλ
Ἄβει“ (Gen. 4, 1. 2). νἷο ἀξεηὴλ κεκαξηύξεθελ ὁ λνκνζέηεο, ηνύηνπο γλσξίδνληαο γπλαῖθαο νὐθ
εἰζάγεη, ηὸλ Ἀβξαάκ, ηὸλ Ἰζαάθ, ηὸλ Ἰαθώβ, ηὸλ Μσπζῆλ, θαὶ εἴ ηηο αὐηνῖο ὁκόδεινο· 41 ἐπεηδὴ

γάξ θακελ εἶλαη γπλαῖθα ηξνπηθο αἴζζεζηλ, ἀιινηξηώζεη δ´ αἰζζήζεσο θαὶ ζώκαηνο ἐπηζηήκε
ζπλίζηαηαη, ηνὺο ζνθίαο ἐξαζηὰο αἴζζεζηλ ἀπνδνθηκάδνληαο κιινλ ἢ αἱξνπκέλνπο
ἐπηδείμεηαη·θαὶ κήπνη´ εἰθόησο· αἱ γὰξ ηνύηνηο ζπλνηθνῦζαη ιόγῳ κέλ εἰζη γπλαῖθεο, ἔξγῳ δὲ
ἀξεηαί, άξξα κὲλ ἄξρνπζα θαὶ ἡγεκνλίο, Ῥεβέθθα δὲ ἐπηκνλὴ ηλ θαιλ, Λεία δὲ
ἀλαλελεπκέλε θαὶ θνπηζα ἐπὶ ηῇ ζπλερείᾳ ηῆο ἀζθήζεσο, ἣλ ἐθλέλεπθε θαὶ ἀπνζηξέθεηαη πο
ἄθξσλ ἀξλνύκελνο, επθώξα δὲ ἡ Μσπζέσο ἀπὸ γῆο εἰο νὐξαλὸλ ἀλαηξέρνπζα θαὶ ηὰο ἐθεῖ
ζείαο θαὶ εὐδαίκνλαο θύζεηο θαηαλννῦζα, θαιεῖηαη δὲ ὀξλίζηνλ. 42 ἵλα δὲ ηὴλ ἀξεηλ θύεζηλ θαὶ
ὠδῖλα εἴπσκελ, ἀθνὰο ἐπηθξαμάησζαλ νἱ δεηζηδαίκνλεο ηὰο ἑαπηλ ἢ κεηαζηήησζαλ· ηειεηὰο
γὰξ ἀλαδηδάζθνκελ ζείαο ηνὺο ηειεηλ ἀμίνπο ηλ ἱεξσηάησλ κύζηαο, νὗηνη δ´ εἰζὶλ νἱ ηὴλ
ἀιεζῆ θαὶ νὖζαλ ὄλησο ἀθαιιώπηζηνλ εὐζέβεηαλ κεηὰ ἀηπθίαο ἀζθνῦληεο· ἐθείλνηο δὲ νὐρ
ἱεξνθαληήζνκελ θαηεζρεκέλνηο ἀληάηῳ θαθῶ, ηύθῳ ῥεκάησλ θαὶ ὀλνκάησλ γιηζρξόηεηη θαὶ
ηεξζξείαηο ἐζλ, ἄιιῳ δὲ νὐδελὶ ηὸ εὐαγὲο θαὶ ὅζηνλ παξακεηξνῦζηλ. 43 ἀξθηένλ νὖλ ηῆο
ηειεηῆο ὧδε. ἀλὴξ κὲλ γπλαηθί, ἄλζξσπνο δ´ ἄξξελ ἀλζξώπῳ ζειείᾳ ηὰο ἐπὶ γελέζεη παίδσλ
ὁκηιίαο ἐπαθνινπζλ ηῇ θύζεη ζπλέξρεηαη πνηεζόκελνο· ἀξεηαῖο δὲ πνιιὰ θαὶ ηέιεηα ηηθηνύζαηο
ζέκηο νὐθ ἔζηηλ ἀλδξὸο ἐπηιαρεῖλ ζλεηνῦ· κὴ δεμάκελαη δὲ παξά ηηλνο ἑηέξνπ γνλήλ, ἐμ ἑαπηλ
κόλνλ νὐδέπνηε θπήζνπζη. 44 ηίο νὖλ ὁ ζπείξσλ ἐλ αὐηαῖο ηὰ θαιὰ πιὴλ ὁ ηλ ὄλησλ παηήξ, ὁ
ἀγέλεηνο ζεὸο θαὶ ηὰ ζύκπαληα γελλλ; ζπείξεη κὲλ νὖλ νὗηνο, ηὸ δὲ γέλλεκα ηὸ ἴδηνλ, ὃ
ἔζπεηξε, δσξεῖηαη· γελλᾶ γὰξ ὁ ζεὸο νὐδὲλ αὑηῶ, ρξεῖνο ἅηε ὢλ νὐδελόο, πάληα δὲ ηῶ ιαβεῖλ
δενκέλῳ. 45 παξέμσ δὲ ηλ ιεγνκέλσλ ἐγγπεηὴλ ἀμηόρξεσλ ηὸλ ἱεξώηαηνλ Μσπζῆλ· ηὴλ γὰξ
άξξαλ εἰζάγεη ηόηε θύνπζαλ, ὅηε ὁ ζεὸο αὐηὴλ κνλσζεῖζαλ ἐπηζθνπεῖ (Gen. 21, 1), ηίθηνπζαλ
δ´ νὐθέηη ηῶ ηὴλ ἐπίζθεςηλ πεπνηεκέλῳ, ἀιιὰ ηῶ ζνθίαο ηπρεῖλ γιηρνκέλῳ, νὗηνο δὲ Ἀβξαὰκ
ὀλνκάδεηαη. 46 γλσξηκώηεξνλ δ´ ἐπὶ ηῆο Λείαο ἐθδηδάζθεη ιέγσλ, ὅηη ηὴλ κὲλ κήηξαλ ἀλέῳμελ
αὐηῆο ὁ ζεόο (Gen. 29, 31) — ἀλνηγλύλαη δὲ κήηξαλ ἀλδξὸο ἴδηνλ —, ἡ δὲ ζπιιαβνῦζα ἔηεθελ
νὐ ζεῶ — ἱθαλὸο γὰξ κόλνο θαὶ αὐηαξθέζηαηνο ἑαπηῶ —, ἀιιὰ ηῶ θάκαηνλ ἀλαδερνκέλῳ ὑπὲξ
ηνῦ θαινῦ Ἰαθώβ, ὥζηε ηὴλ ἀξεηὴλ δέρεζζαη κὲλ παξὰ ηνῦ αἰηίνπ ηὰ ζεῖα ζπέξκαηα, ηίθηεηλ δέ
ηηλη ηλ ἑαπηῆο ἐξαζηλ, ὃο ἂλ ηλ κλεζηήξσλ ἁπάλησλ πξνθξηζῇ. 47 πάιηλ Ἰζαὰθ ηνῦ
παλζόθνπ ηὸλ ζεὸλ ἱθεηεύζαληνο, ἐθ ηνῦ ἱθεηεπζέληνο ἔγθπνο ἡ ἐπηκνλὴ Ῥεβέθθα γίλεηαη (Gen.
25, 21). ρσξὶο δὲ ἱθεηείαο θαὶ δεήζεσο ηὴλ πηελὴλ θαὶ κεηάξζηνλ ἀξεηὴλ επθώξαλΜσπζῆο
ιαβὼλ εὑξίζθεη θύνπζαλ ἐμ νὐδελὸο ζλεηνῦ ηὸ παξάπαλ (Exod. 2, 22). 48 ηαῦηα, ὦ κύζηαη
θεθαζαξκέλνη ηὰ ὦηα, ὡο ἱεξὰ ὄλησο κπζηήξηα ςπραῖο ηαῖο ἑαπηλ παξαδέρεζζε θαὶ κεδελὶ ηλ
ἀκπήησλ ἐθιαιήζεηε, ηακηεπζάκελνη δὲ παξ´ ἑαπηνῖο θπιάηηεηε ζεζαπξόλ, νὐθ ἐλ ᾧ ρξπζὸο θαὶ
ἄξγπξνο, νὐζίαη θζαξηαί, θαηάθεηληαη, ἀιιὰ ηλ ὄλησλ θηεκάησλ ηὸ θαιιηζηεῦνλ, ἡ πεξὶ ηνῦ
αἰηίνπ θαὶ ἀξεηῆο θαὶ ηξίηνπ ηνῦ γελλήκαηνο ἀκθνῖλ ἐπηζηήκε. ἐὰλ δέ ηηλη ηλ ηεηειεζκέλσλ
ἐληπγράλεηε, ιηπαξο ἐγθείκελνη πεξηέρεζζε, κή ηηλα ἄξα θαηλνηέξαλ εἰδὼο ηειεηὴλ
ἐπηθξύπηεηαη, κέρξηο ἂλ αὐηὴλ ζαθο ἀλαδηδαρζῆηε. 49 θαὶ γὰξ ἐγὼ παξὰ Μσπζεῖ ηῶ ζενθηιεῖ

κπεζεὶο ηὰ κεγάια κπζηήξηα ὅκσο αὖζηο Ἱεξεκίαλ ηὸλ πξνθήηελ ἰδὼλ θαὶ γλνύο, ὅηη νὐ κόλνλ
κύζηεο ἐζηὶλ ἀιιὰ θαὶ ἱεξνθάληεο ἱθαλόο, νὐθ ὤθλεζα θνηηῆζαη πξὸο αὐηόλ· ὁ δ´ ἅηε ηὰ πνιιὰ
ἐλζνπζηλ ρξεζκόλ ηηλα ἐμεῖπελ ἐθ πξνζώπνπ ηνῦ ζενῦ ιέγνληα πξὸο ηὴλ εἰξεληθσηάηελ ἀξεηὴλ
ηαῦηα· „νὐρ ὡο νἶθόλ κε ἐθάιεζαο θαὶ παηέξα θαὶ ἄλδξα ηῆο παξζελίαο ζνπ“ (Ier. 3, 4);
ἐκθαληηθώηαηα παξηζηὰο ὅηη ὁ ζεὸο θαὶ νἶθόο ἐζηηλ, ἀζσκάησλ ἰδελ ἀζώκαηνο ρώξα, θαὶ ηλ
ζπκπάλησλ παηήξ, ἅηε γεγελλεθὼο αὐηά, θαὶ ζνθίαο ἀλὴξ ζπέξκα ηῶ ζλεηῶ γέλεη
θαηαβαιιόκελνο εὐδαηκνλίαο εἰο ἀγαζὴλ θαὶ παξζέλνλ γῆλ. 50 ἀκηάληῳ γὰξ θαὶ ἀςαύζηῳ θαὶ
θαζαξᾶ θύζεη, ηῇ πξὸο ἀιήζεηαλ παξζέλῳ, δηαιέγεζζαη πξεπδεο ζεόλ, ἐλαληίσο ἡκῖλ·
ἀλζξώπσλ κὲλ γὰξ ἡ ἐπὶ γελέζεη ηέθλσλ ζύλνδνο ηὰο παξζέλνπο γπλαῖθαο ἀπνθαίλεη· ὅηαλ δὲ
ὁκηιεῖλ ἄξμεηαη ςπρῇ ζεόο, πξόηεξνλ αὐηὴλ νὖζαλ γπλαῖθα παξζέλνλ αὖζηο ἀπνδείθλπζηλ,
ἐπεηδὴ ηὰο ἀγελλεῖο θαὶ ἀλάλδξνπο ἐπηζπκίαο, αἷο ἐζειύλεην, ἐθπνδὼλ ἀλειὼλ ηὰο αὐζηγελεῖο θαὶ
ἀθεξάηνπο ἀξεηὰο ἀληεηζάγεη· άξξᾳ γνῦλ νὐ δηαιέμεηαη, πξὶλ ἐθιηπεῖλ ἐθείλελ ηὰ γπλαηθεῖα
πάληα (Gen. 18, 11) θαὶ ἀλαδξακεῖλ εἰο ἁγλεπνύζεο παξζέλνπ ηάμηλ. 51 ἀιι´ ἐλδέρεηαη ηάρα πνπ
θαὶ παξζέλνλ ςπρὴλ πάζεζηλ ἀθνιάζηνηο κηαλζεῖζαλ αἰζρπλζῆλαη· δηόπεξ ὁ ρξεζκὸο
πεθύιαθηαη ζεὸλ ἄλδξα εἰπὼλ νὐ παξζέλνπ — ηξεπηὴ γὰξ ἥδε θαὶ ζλεηή — ἀιιὰ „παξζελίαο“
(Ier. 3, 4), ηῆο ἀεὶ θαηὰ ηὰ αὐηὰ θαὶ ὡζαύησο ἐρνύζεο ἰδέαο· γέλεζηλ γὰξ θαὶ θζνξὰλ
ἐλδερνκέλσλ θύζεη ηλ πνηλ, ἄθζαξηνλ αἱ ηππνῦζαη δπλάκεηο ηλ ἐλ κέξεη θιῆξνλ εἰιήραζη.
52 ηὸλ νὖλ ἀγέλεηνλ θαὶ ἄηξεπηνλ ζεὸλ ἀζαλάησλ θαὶ παξζέλσλ ἀξεηλ ζπείξεηλ ἰδέαο
κεδέπνηε εἰο γπλαηθὸο κεηαβαιινύζῃ ζρῆκα παξζελίᾳ πξεπδεο. ηί νὖλ, ὦ ςπρή, δένλ ἐλ νἴθῳ
ζενῦ παξζελεύεζζαη θαὶ ἐπηζηήκεο πεξηέρεζζαη, ηνύησλ κὲλ ἀπνζηαηεῖο, αἴζζεζηλ δὲ ἀζπάδῃ
ηὴλ ἐθζειύλνπζάλ ζε θαὶ κηαίλνπζαλ; ηνηγάξηνη γέλλεκα πάκθπξηνλ θαὶ παλώιεζξνλ ἀπνηέμῃ
ηὸλ ἀδειθνθηόλνλ θαὶ ἐπάξαηνλ Κάηλ, θηῆζηλ νὐ θηεηήλ· ιέγεηαη γὰξ ὁ Κάηλ θηῆζηο. 53
Θαπκάζεηε δ´ ἄλ ηηο ηὸλ ηῆο ἑξκελείαο ηξόπνλ, ᾧ πνιιάθηο ἐπὶ πνιιλ ὁ λνκνζέηεο ρξῆηαη ηὸ
ζύλεζεο ἐμαιιάηησλ. κεηὰ γὰξ ηνὺο θύληαο ἐθ γῆο ἀξρόκελνο δεινῦλ ηὸλ γελλεζέληα πξηνλ ἐμ
ἀλζξώπσλ, πεξὶ νὗ ηὸ παξάπαλ νὐδὲλ εἴξεθελ, ὡο ἤδε πνιιάθηο ηνὔλνκα αὐηνῦ πξνεηπὼλ ἀιιὰ
κὴ λῦλ αὐηὸ θαηαηάηησλ εἰο ηὴλ ἐλ ιόγῳ ρξῆζηλ, θεζὶλ ὅηη ἔηεθε ηὸλ Κάηλ. πνῖνλ, ὦ ηερλῖηα;
πεξὶ νὗ ηί κηθξὸλ ἢ κέγα πάιαη δεδήισθαο; θαὶ κὴλ νὐθ ἀγλνεῖο ηὴλ νἰθείαλ ζέζηλ ηλ
ὀλνκάησλ· 54 ἤδε γνῦλ πξνειζὼλ ἐπὶ ηνῦ αὐηνῦ δειώζεηο πξνζώπνπ θάζθσλ, ὅηη „ἔγλσ Ἀδὰκ
Δὔαλ ηὴλ γπλαῖθα αὐηνῦ· θαὶ ζπιιαβνῦζα ἔηεθελ πἱὸλ θαὶ ἐπσλόκαζε ηὸ ὄλνκα αὐηνῦ ήζ“
(Gen. 4, 25). νὐθνῦλ πνιὺ κιινλ ἐρξῆλ ἐπὶ ηνῦ πξσηνηόθνπ, ὃο ἦλ ἀξρὴ ηῆο ἐμ ἀιιήισλ
γελέζεσο ἀλζξώπνηο, ηήλ ηε θύζηλ ηνῦ ἀπνθπεζέληνο δειζαη πξηνλ ὅηη ἄξξελ, εἶηα ηὸ νἰθεῖνλ
ὄλνκα ζέζζαη, Κάηλ εἰ ηύρνη. 55 ἐπεηδὴ ηνίλπλ νὐθ ἀπεηξίᾳ ηξόπσλ, θαζ´ νὓο ὀλόκαηα δεῖ
ηίζεζζαη, θαίλεηαη ηὴλ ζπλήζε ρξῆζηλ ἐπὶ ηλ πεξὶ Κάηλ ἀλειώλ, ζθεπηένλ ἂλ εἴε, ηίλνο αἰηίαο
ἕλεθα νὕησο ἐθάιεζε ηνὺο ἐθ ηλ πξώησλ παξαδηεγήζεσο κιινλ ἢ ζέζεσο ὀλνκάησλ ηύπῳ
ρξεζάκελνο. ἔζηη δ´, ὡο ἔκνηγε ζηνραδνκέλῳ θαηαθαίλεηαη, ἡ αἰηία ἥδε. 56 ὁ κὲλ ἄιινο ἅπαο

ἀλζξώπσλ ὅκηινο ὀλόκαηα ηίζεηαη πξάγκαζη δηαθέξνληα ηλ πξαγκάησλ, ὥζζ´ ἕηεξα κὲλ εἶλαη
ηὰ ηπγράλνληα, ἑηέξαο δὲ θιήζεηο ηὰο ἐπ´ αὐηνῖο· παξὰ Μσπζεῖ δὲ αἱ ηλ ὀλνκάησλ ζέζεηο
ἐλάξγεηαη πξαγκάησλ εἰζὶλ ἐκθαληηθώηαηαη, ὡο αὐηὸ ηὸ πξγκα ἐμ ἀλάγθεο εὐζὺο εἶλαη ηνὔλνκα
θαὶ 〈ηνὔλνκα θαὶ〉 θαζ´ νὗ ηίζεηαη δηαθέξεηλ κεδέλ. κάζνηο δ´ ἂλ ζαθέζηεξνλ θἀθ ηνῦ
πξνηεζέληνο ὃ ιέγσ. 57 ὅηαλ ὁ ἐλ ἡκῖλ λνῦο — θεθιήζζσ δὲ Ἀδάκ — ἐληπρὼλ αἰζζήζεη, παξ´
ἣλ δῆλ δνθεῖ ηὰ ἔκςπρα — θαιεῖηαη δὲ Δὔα —, [ζπλνπζίαο ἴζεο ὀξερζεὶο] πιεζηάδῃ, ἡ δὲ
ζπιιακβάλῃ θαζάπεξ δηθηύῳ θαὶ ζεξεύῃ θπζηθο ηὸ ἐθηὸο αἰζζεηόλ, δηὰ κὲλ ὀθζαικλ ηὸ
ρξκα, δηὰ δὲ ὤησλ θσλήλ, δηὰ δὲ κπθηήξσλ ἀηκόλ, ρπιόλ γε κὴλ δηὰ ηλ γεύζεσο ὀξγάλσλ,
θαὶ δηὰ ηλ ἁθῆο ἅπαλ ζκα, ζπιιαβνῦζα ἐγθύκσλ ηε γίλεηαη θαὶ εὐζὺο ὠδίλεη θαὶ ηίθηεη θαθλ
ςπρῆο ηὸ κέγηζηνλ, νἴεζηλ· ᾠήζε γὰξ αὑηνῦ πάλη´ εἶλαη θηήκαηα, ὅζα εἶδελ, ὧλ ἤθνπζελ, ὧλ
ἐγεύζαην, ὧλ ὠζθξήζαην, ὧλ ἥςαην, θαὶ πάλησλ ὑπέιαβελ εὑξεηὴλ θαὶ ηερλίηελ ἑαπηόλ. 58
ἔπαζε δὲ ηνῦην νὐθ ἀιόγσο· ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο, ὅηε λνῦο νὐ δηειέγεην αἰζζήζεη νὐδ´ εἶρελ
αἴζζεζηλ, πάκπνιπ δηεζηὼο ηλ ζπλλόκσλ θαὶ ἀγειαίσλ, ἐνηθὼο ηνῖο κνλνηξόπνηο θαὶ
κνλσηηθνῖο δῴνηο· ηόηε δὴ θαζ´ ἑαπηὸλ ἐμεηαδόκελνο ζώκαηνο νὐθ ἐθήπηεην, ἀζξνῦλ 〈νὐθ〉
ἔρσλ ὄξγαλνλ πεξὶ ἑαπηόλ, ᾧ ζεξεύζεη ηὸ ἐθηόο, ἀιι´ ἦλ ηπθιὸο θαὶ ἀδύλαηνο, νὐρ ὃλ νἱ πνιινὶ
ιέγνπζηλ, ὅηαλ πεξσζέληα ηὰο ὄςεηο ζεάζσληαη· κίαλ γὰξ νὗηνο αἴζζεζηλ ἀθαηξεζεὶο ηλ ἄιισλ
ἄγεη πνιιὴλ πεξηνπζίαλ· 59 ἐθεῖλνο δὲ πάζαο ηὰο αἰζζεηηθὰο δπλάκεηο πεξηθεθνκκέλνο,
ἀδύλαηνο ὄλησο, ἥκηζπ ςπρῆο ηειείαο, ἐλδέσλ δπλάκεσο, ᾗ θαηαιακβάλεζζαη ζώκαηα πέθπθε,
ηκῆκα θαζ´ ἑαπηὸλ ζηεξόκελνλ ηνῦ ζπκθπνῦο νὐθ εὐηπρέο, [νὐθ] ἄλεπ βάθηξσλ ηλ αἰζζεηηθλ
ὀξγάλσλ ἐηύγραλελ, νἷο ἱθαλὸο ἦλ ζθεξίπηεζζαη θξαδαηλόκελνο· παξ´ ἣλ αἰηίαλ θαὶ πνιὺ ζθόηνο
πάλησλ θαηεθέρπην ηλ ζσκάησλ, νὐδελὸο θαλῆλαη δπλακέλνπ· ᾧ γὰξ γλσξίδεζζαη ἔκειιελ,
αἴζζεζηο νὐθ ἦλ. 60 βνπιεζεὶο νὖλ ὁ ζεὸο κὴ κόλνλ ηλ ἀζσκάησλ ἀιιὰ θαὶ ζηεξελ ζσκάησλ
θαηάιεςηλ αὐηῶ παξαζρεῖλ, ἐμεπιήξνπ ηὴλ ὅιελ ςπρὴλ ηὸ ἕηεξνλ ηῶ πξνεηξγαζκέλῳ ηκῆκα
ζπλπθαίλσλ, ὃ θέθιεθε πξνζεγνξηθο κὲλ γπλαῖθα ὀλνκαζηηθο δὲ Δὔαλ αἰληηηόκελνο
αἴζζεζηλ. 61 ἡ δὲ εὐζὺο γελνκέλε δη´ ἑθάζηνπ ηλ κεξλ αὑηῆο ὥζπεξ δηά ηηλσλ ὀπλ ἀζξόνλ
θο εἰο ηὸλ λνῦλ ἐπεηζέρεε θαὶ ηὴλ ἀριὺλ ἀπνζθεδάζαζα ηειαπγο θαὶ ζθόδξα ἐθδήισο ηὰο
θύζεηο ηλ ζσκάησλ ἰδεῖλ θαζάπεξ δεζπόηελ παξεζθεύαζελ. 62 ὁ δ´ ὥζπεξ ἐθ λπθηὸο ἡιηαθῶ
θέγγεη θαηαπγαζζεὶο ἀπαζηξάπηνληη ἢ ἐθ βαζένο ὕπλνπ πεξηαλαζηὰο ἢ νἷα ηπθιὸο ἐμαίθλεο
ἀλαβιέςαο ἐλεηύγραλε πζηλ ἀζξόσο ὧλ γέλεζίο ἐζηηλ, νὐξαλῶ, γῇ, ὕδαηη, ἀέξη, θπηνῖο, δῴνηο,
ζρέζεζηλ αὐηλ, πνηόηεζη, δπλάκεζηλ, ἕμεζη, δηαζέζεζη, θηλήζεζηλ, ἐλεξγείαηο, πξάμεζη,
κεηαβνιαῖο, θζνξαῖο, θαὶ ηὰ κὲλ ἑώξα, ηλ δὲ ἤθνπε, ηλ δὲ ἐγεύεην, ηλ δὲ ὠζθξαίλεην, ηλ
δὲ ἥπηεην· θαὶ πξὸο ἃ κὲλ ἐπηθιηλο εἶρελ, ἡδνλὰο ἐξγαδόκελα, ηλ δὲ ἀπεζηξέθεην,
ἐκπνηνύλησλ ἀιγεδόλαο. 63 πεξηβιεςάκελνο νὖλ ὧδε θἀθεῖζε θαὶ πεξηαζξήζαο ἑαπηόλ ηε θαὶ
ηὰο δπλάκεηο ἐηόικεζε ηαὐηὸλ αὔρεκα αὐρῆζαη ηῶ βαζηιεῖ Μαθεδόλσλ Ἀιεμάλδξῳ· θαὶ γὰξ
ἐθεῖλόλ θαζηλ, ἡλίθα Δὐξώπεο θαὶ Ἀζίαο ἔδνμελ ἀλάςαζζαη ηὸ θξάηνο, ἐλ ἐπηθαίξῳ ρώξῳ

ζηάληα θαὶ πάληα πεξηαζξήζαληα εἰπεῖλ, ὅηη „θαὶ ηὰ ηῇδε θαὶ ηὰ ηῇδε ἐκά“, κεηξαθηώδνπο θαὶ
λεπίαο θαὶ ἰδησηηθῆο ηῶ ὄληη ςπρῆο, νὐ βαζηιηθῆο, ἐπηδεημάκελνλ θνπθόηεηα. 64 πξόηεξνο δ´ ὁ
λνῦο ηὴλ αἰζζεηηθὴλ δύλακηλ ἐμαςάκελνο θαὶ δη´ αὐηῆο πζαλ ἰδέαλ ζεξεύζαο ζώκαηνο,
ὑπνπιεζζεὶο ἀιόγνπ θξνλήκαηνο, ἐθπζήζε, ὡο ηὰ πάληα ἑαπηνῦ λνκίζαη θηήκαηα θαὶ κεδελὸο
ἄιινπ ηὸ παξάπαλ κεδέλ. 65 νὗηόο ἐζηηλ ὃλ ραξαθηεξίζαο Μσπζῆο ηξόπνλ ἐλ ἡκῖλ ἐπεθήκηζε
Κάηλ, ἑξκελεπόκελνλ θηῆζηλ, εὐεζείαο κιινλ δὲ ἀζεβείαο κεζηὸλ ὄληα· ἀληὶ γὰξ ηνῦ λνκίζαη
ζενῦ πάληα θηήκαηα, ὑπέιαβελ ἑαπηνῦ, κεδ´ αὑηὸλ ἔρεηλ βεβαίσο δπλάκελνο, ἀιιὰ κεδ´ ὅζηηο
ἐζηὶ ηὴλ νὐζίαλ εἰδώο.ἀιι´ ὅκσο εἰ πεπίζηεπθε ηαῖο αἰζζήζεζηλ ὡο ἱθαλαῖο ζεξεῦζαη ηὸ ἐθηὸο
αἰζζεηόλ, εἰπάησ, πο παξνξλ ἢ παξαθνύεηλ ἢ θαηά ηηλα ἄιιελ αἴζζεζηλ κὴ ἁκαξηάλεηλ ἔηη
δπλήζεηαη. 66 θαὶ κὴλ ηνὺο ὀιίζζνπο ἀλάγθε ηνύηνπο πεξὶ ἕθαζηνλ ἡκλ ἀεὶ ζπκβαίλεηλ, θἂλ ηὰ
κάιηζζ´ ἡκεῖο ἠθξηβσκέλνηο ηνῖο ὀξγάλνηο ρξώκελνη ηπγράλσκελ· ηὰο γὰξ θπζηθὰο θῆξαο θαὶ
ηὸλ ἀθνύζηνλ πιάλνλ εἰζάπαλ ἐθδῦλαη ραιεπόλ, κιινλ δ´ ἀκήραλνλ, ἀπείξσλ ὅζσλ ςεπδνῦο
δόμεο πνηεηηθλ ἔλ ηε ἡκῖλ θαὶ πεξὶ ἡκο θαὶ ἐθηὸο ἡκλ ἐλ ἅπαληη ηῶ ζλεηῶ γέλεη ὑπαξρόλησλ.
νὐθ ἄξα ὑγηο θηήκαζ´ ἑαπηνῦ ὑπέιαβε ηὰ πάληα, θἂλ θξπαηηόκελνο ὑςαπρελῇ. 67 Γέισηά κνη
πιαηὺλ θαὶ Λάβαλ ὁ ηλ πνηνηήησλ ἠξηεκέλνο δνθεῖ παξαζρεῖλ Ἰαθὼβ ηῶ πξὸ ηνύησλ ηὴλ
ἄπνηνλ θύζηλ ὁξληη, ἡλίθα ἐηόικα πξὸο αὐηὸλ ιέγεηλ, ὅηη „αἱ ζπγαηέξεο ζπγαηέξεο κνπ θαὶ νἱ
πἱνὶ πἱνί κνπ θαὶ ηὰ θηήλε θηήλε κνπ θαὶ πάληα ὅζα ζὺ ὁξᾶο ἐκά ἐζηη θαὶ ηλ ζπγαηέξσλ κνπ“
(Gen. 31, 43)· ἐθ´ ἑθάζηνπ γὰξ νὗηνο ηὸ „ἐκὸλ“ πξνζηηζεὶο πεξὶ αὑηνῦ ιέγσλ ἅκα θαὶ
ζεκλνκπζλ νὐ παύεηαη. 68 ηὰο ζπγαηέξαο, εἰπέ κνη, — ηέρλαη δέ εἰζη θαὶ ἐπηζηῆκαη ςπρῆο —
ζπγαηέξαο ζαπηνῦ ιέγεηο εἶλαη; ηίλα ηξόπνλ; νὐ πξηνλ κὲλ παξὰ ηνῦ δηδάμαληνο αὐηὰο λνῦ
παξαιαβὼλ ἔρεηο; εἶηα θαὶ πέθπθαο ἀπνβάιιεηλ, ὥζπεξ ἄιι´ ἄηηα, θαὶ ηαύηαο ἢ δηὰ κέγεζνο
ἑηέξσλ θξνληίδσλ ἐθιαζόκελνο ἢ δηὰ ραιεπὰο θαὶ ἀλεθέζηνπο ἀξξσζηίαο ζώκαηνο ἢ δηὰ ηὴλ
ὡξηζκέλελ ηνῖο πξεζβύηαηο ἀζεξάπεπηνλ λόζνλ γῆξαο ἢ δη´ ἄιια κπξία, ὧλ ἀξηζκὸλ ἄπνξνλ
εὑξεῖλ. 69 ηί δέ; ηνὺο πἱνὺο — πἱνὶ δέ εἰζηλ νἱ θαηὰ κέξνο ηῆο ςπρῆο ινγηζκνί — θάζθσλ εἶλαη
ζαπηνῦ ζσθξνλεῖο ἢ κέκελαο ηνηαῦηα δνμάδσλ; αἱ γὰξ κειαγρνιίαη ζνπ θαὶ παξάλνηαη θαὶ
θξελλ ἐθζηάζεηο θαὶ εἰθαζίαη ἀβέβαηνη θαὶ θαληαζίαη πξαγκάησλ ςεπδεῖο θαὶ θελνί ηηλεο
ἐλλνεκάησλ ὀλείξνηο ἐνηθόηεο 〈ινγηζκνὶ〉 ἑιθπζκνὺο θαὶ ζπαζκνὺο ἐλδηδόληεο ἐμ ἑαπηλ θαὶ
ἡ ζύληξνθνο ςπρῆο λόζνο ιήζε θαὶ ἄιια ηλ εἰξεκέλσλ πιείσ ηὸ ἐρπξόλ ζνπ ηῆο δεζπνηείαο
ἀθαηξεῖηαη θαὶ ἐπηδείθλπηαη ηαῦηα ἑηέξνπ ηηλόο, νὐρὶ ζά, θηήκαηα. 70 πο δὲ ηὰ θηήλε — θηήλε
δέ εἰζηλ αἱ αἰζζήζεηο, ἄινγνλ γὰξ θαὶ θηελδεο αἴζζεζηο — ζαπηνῦ ιέγεηλ εἶλαη ηνικᾶο;
παξνξλ, εἰπέ κνη, παξαθνύσλ ἀεί, ηνὺο γιπθεῖο ρπινὺο ἁικπξνὺο ἔζηηλ ὅηε θαὶ ἔκπαιηλ ηνὺο
πηθξνὺο γιπθεῖο ἡγνύκελνο θαὶ θαηὰ πζαλ αἴζζεζηλ πιείσ ηλ θαηνξζνπκέλσλ εἰσζὼο
δηακαξηάλεηλ νὐθ ἐξπζξηᾶο, ἀιι´ ὥζπεξ ἀπηαίζηνηο θερξεκέλνο ηαῖο πεξὶ ςπρὴλ ἁπάζαηο
δπλάκεζί ηε θαὶ ἐλεξγείαηο γαπξηᾶο θαὶ πεθύζεζαη; 71 ἀιι´ ἐὰλ κεηαβάιῃο θαὶ ὧλ ρξὴ θξελλ
κνηξαζῇο, ἐξεῖο πάληα ηνῦ ζενῦ θηήκαηα, νὐρὶ ζαπηνῦ, ηὰο δηαλνήζεηο, ηὰο ἐπηζηήκαο, ηὰο

ηέρλαο, ηὰ ζεσξήκαηα, ηνὺο ἐλ κέξεη ινγηζκνύο, ηὰο αἰζζήζεηο, ηὰο δηὰ ηνύησλ θαὶ ἄλεπ αὐηλ
ςπρῆο ἐλεξγείαο· ἐὰλ δὲ κέρξη παληὸο ἀπαηδαγώγεηνλ θαὶ ἀδίδαθηνλ ἐάζῃο ζεαπηόλ, δνπιεύζεηο
ηὸλ αἰλα ραιεπαῖο δεζπνίλαηο, νἰήζεζηλ, ἐπηζπκίαηο, ἡδνλαῖο, ἀδηθίαηο, ἀθξνζύλαηο, ςεπδέζη
δόμαηο. 72„εἰ“ γάξ θεζηλ „ἀπνθξηζεὶο εἴπνη ὁ παῖο Ἠγάπεθα ηὸλ θύξηόλ κνπ θαὶ ηὴλ γπλαῖθά κνπ
θαὶ ηὰ παηδία, νὐθ ἄπεηκη ἐιεύζεξνο“, ἀρζεὶο πξὸο ηὸ θξηηήξηνλ ηνῦ ζενῦ θαὶ δηθαζηνῦ ηπρὼλ
αὐηνῦ βέβαηνλ ζρήζεη ὃ ᾐηήζαην, πξόηεξνλ ηξππεζεὶο ηὸ νὖο ὀπεηίῳ (Exod. 21, 5. 6), ἵλα κὴ
δέμεηαη ζείαλ ἀθνὴλ ὑπὲξ ἐιεπζεξίαο ςπρῆο· 73 ἐθθεθξηκέλνπ γάξ ἐζηηλ ὥζπεξ ἐμ ἀγλνο ἱεξνῦ
θαὶ ἀπνδεδνθηκαζκέλνπ παηδὸο ὄλησο λεπίνπ θνκηδῇ ινγηζκνῦ ζεκλνινγεῖλ ἐπὶ ηῶ ηὸλ λνῦλ
ἠγαπεθέλαη θαὶ ηὸλ λνῦλ λνκίδεηλ ἑαπηνῦ θύξηνλ εἶλαη θαὶ εὐεξγέηελ θαὶ ἐπὶ ηῶ ηὴλ αἴζζεζηλ
ζθόδξα ζηέξγεηλ θαὶ θηῆκα ἴδηνλ αὐηὴλ θαὶ ἀγαζλ ηὸ κέγηζηνλ ἡγεῖζζαη θαὶ ηὰ ηνύησλ ἀκθνῖλ
παηδία, ηνῦ κὲλ ηὸ λνεῖλ, ηὸ ινγίδεζζαη, ηὸ δηαλνεῖζζαη, ηὸ βνπιεύεζζαη, ηὸ ζηνράδεζζαη, ηῆο δὲ
ηὸ ὁξλ, ηὸ ἀθνύεηλ, ηὸ γεύεζζαη, ηὸ ὀζθξαίλεζζαη, ηὸ ἅπηεζζαη, θνηλο ηὸ αἰζζάλεζζαη. 74
ἀλάγθε κέληνη ηὸλ ηνύηνηο νἰθεηνύκελνλ κεδ´ ὄλαξ ἐιεπζεξίαο ἐπῃζζῆζζαη· θπγῇ γὰξ αὐηλ θαὶ
ἀιινηξηώζεη κεηαπνηνύκεζα ἀδείαο. ἄιινο δέ ηηο πξὸο ηῶ θηιαύηῳ θαὶ ηὸ καληδεο
ἐπηδεηθλύκελόο θεζηλ ὅηη, θἂλ ἀθαηξῆηαί κέ ηηο, ὡο πεξὶ νἰθείσλ ἀγσληζάκελνο νἴζνκαη ηὸ
θξάηνο· „δηώμαο“ γάξ θεζηλ „θαηαιήςνκαη, κεξη ζθῦια, ἐκπιήζσ ςπρήλ κνπ· ἀλει ηῇ
καραίξᾳ κνπ, θπξηεύζεη ἡ ρείξ κνπ“(Exod. 15, 9). 75 πξὸο ὃλ εἴπνηκ´ ἄλ· ιέιεζέ ζε, ὦ κσξέ, ὅηη
πο ὁ δνθλ ἐλ γελέζεη δηώθεηλ δηώθεηαη· λόζνη γὰξ θαὶ γῆξαο θαὶ ζάλαηνο κεηὰ ηῆο ἄιιεο ηλ
ἑθνπζίσλ θαὶ ἀθνπζίσλ 〈θαθλ〉 πιεζύνο ἕθαζηνλ ἡκλ ἐιαύλνπζη θαὶ ζηξνβνῦζη θαὶ
δηώθνπζη, θαὶ ὁ λνκίδσλ θαηαιακβάλεηλ ἢ θξαηεῖλ θαηαιακβάλεηαη θαὶ θξαηεῖηαη, θαί ηηο
ιαθπξαγσγήζεηλ ἐιπίζαο θαὶ κνίξαο ιείαο δηαηηζεὶο ἡηηεζεὶο ὑπὸ θεθξαηεθόζηλ ἐρζξνῖο ἐγέλεην,
θέλσζηλ ἀληὶ πιεζκνλῆο θαὶ δνπιείαλ ἀληὶ δεζπνηείαο ςπρῇ δεμάκελνο ηῇ ἑαπηνῦ θαὶ ἀληὶ ηνῦ
ἀλειεῖλ ἀλαηξεζεὶο θαὶ πάλζ´ ὅζα δξάζεηλ ἐλελόεζε παζὼλ ἀλὰ θξάηνο. 76 ἦλ κὲλ γὰξ ὡο
ἀιεζο ἐρζξὸο νὗηνο αἱξνῦληνο ιόγνπ θαὶ θύζεσο αὐηῆο, θαὶ ηὰ ἐλ ηῶ πνηεῖλ ἅπαληα πεξηάπησλ
αὑηῶ θαὶ κεδελὸο ηλ ἐλ ηῶ πάζρεηλ ἔηη κεκλεκέλνο, ὡο ηὰο ἀθ´ ἑθάζηνπ θῆξαο ἀζξόαο
ἐθδεδπθώο. 77 „εἶπε“ γάξ θεζηλ „ὁ ἐρζξόο Γηώμαο θαηαιήςνκαη“. ηίο νὖλ ἂλ γέλνηην
δπζκελέζηεξνο ςπρῇ πνιέκηνο ηνῦ δηὰ κεγαιαπρίαο ηὸ ἴδηνλ ζενῦ πξνζθιεξνῦληνο ἑαπηῶ; ἴδηνλ
κὲλ δὴ ζενῦ ηὸ πνηεῖλ, ὃ νὐ ζέκηο ἐπηγξάςαζζαη γελεηῶ, ἴδηνλ δὲ γελεηνῦ ηὸ πάζρεηλ. 78 ὃ
πξνιαβὼλ κέλ ηηο ὡο νἰθεῖνλ θαὶ ἀλαγθαῖόλ ἐζηη, ῥᾳδίσο νἴζεη ηὰ πξνζπίπηνληα, θἂλ ᾖ
βαξύηαηα, λνκίζαο δὲ ἀιιόηξηνλ ἀλελύηῳ πηεδόκελνο ἄρζεη ηζύθεηνλ ηηκσξίαλ ἀλαδέμεηαη,
κεδ´ ὅζνλ ἀλαθῦςαη δπλάκελνο, ἀιιὰ πζη ηνῖο ἐπηηξέρνπζη θαὶ ηξαρειίδνπζη δεηλνῖο
ὑπνβεβιεκέλνο θαὶ πξνζηηζεὶο ἑθάζηῳ ηὸ ὑπεῖθνλ θαὶ εὐέλδνηνλ, ἀγελλνῦο θαὶ ἀλάλδξνπ ςπρῆο
πάζε· ηιῆλαη γὰξ ἔδεη θαὶ ἀληηηάμαζζαη θαὶ ἀληεξείζαζζαη γλώκελ ὀρπξσζάκελνλ θαὶ
ἀλαθξαμάκελνλ ηῇ ἑαπηνῦ θαξηεξίᾳ θαὶ ὑπνκνλῇ, δπλαησηάηαηο ἀξεηαῖο. 79 ὥζπεξ γὰξ ηὸ
θείξεζζαη δηηηόλ, ηὸ κὲλ ὡο ἀληηπεπνλζὸο θαηὰ ἀληέξεηζηλ, ηὸ δὲ ὡο ὑπεῖθνλ θαζ´ ὑπόπησζηλ —

πξόβαηνλ κὲλ γὰξ ἢ δέξκα ἢ ηὸ ιεγόκελνλ θῴδηνλ νὐδὲλ ἐλεξγνῦλ ἐμ αὑηνῦ πάζρνλ δὲ κόλνλ
ὑθ´ ἑηέξνπ θείξεηαη, ὁ δ´ ἄλζξσπνο ζπλδξλ θαὶ ζρεκαηίδσλ θαὶ ἐπηηήδεηνλ παξέρσλ ἑαπηόλ,
ἀλαθηξλὰο ηῶ πάζρεηλ ηὸ πνηεῖλ —, νὕησο θαὶ ηὸ ηύπηεζζαη· 80 ηὸ κὲλ ὃ ζπκβέβεθε πιεγλ
ἄμηα ἠδηθεθόηη νἰθέηῃ ἢ ἐιεπζέξῳ δηὰ ῥᾳδηνπξγίαλ ἐπὶ ηξνρνῦ θαηαηεηλνκέλῳ ἤ ηηλη ηλ ἀςύρσλ
— ηύπηνληαη γὰξ ιίζνη θαὶ μύια θαὶ ρξπζὸο θαὶ ἄξγπξνο θαὶ ὅζαη ἐλ ραιθνηππείῳ ἐιαπλόκελαη
ὗιαη ἢ δηαηξνύκελαη —, ηὸ δὲ 〈ὃ〉 ζπκβέβεθελ ἀζιεηῇ ππγκὴλ ἢ παγθξάηηνλ πεξὶ λίθεο θαὶ
ζηεθάλσλ ἀγσληδνκέλῳ· 81 νὗηνο κὲλ νὖλ ηὰο ἐπηθεξνκέλαο πιεγὰο ἑθαηέξᾳ ηλ ρεηξλ
ἀπνζείεηαη θαὶ ηὸλ αὐρέλα πεξηάγσλ ὧδε θἀθεῖζε ηὸ κὴ ηπθζῆλαη θπιάζζεηαη, πνιιάθηο δὲ θαὶ
δαθηύινηο πνδλ ἄθξνηο ἐπηβεβεθὼο θαὶ πξὸο ὕςνο αὑηὸλ ἐμάξαο ἢ ζηείιαο θαὶ ζπλαγαγὼλ
ἔκπαιηλ θαηὰ θελνῦ θέξεηλ ηὰο ρεῖξαο ηὸλ ἀληίπαινλ ἠλάγθαζε ζθηακαρίᾳ ηη παξαπιήζηνλ
δξληα· ὁ δὲ νἰθέηεο ἢ ὁ ραιθὸο κεδὲλ ἀληηδξλ ὑπέξξηπηαη πάληα πεηζόκελνο, ὅζα ἂλ ὁ
δηαηηζεὶο ἐξγάζαζζαη δηαλνῆηαη. 82 ηνῦην κὲλ νὖλ ηὸ πάζνο κήηε ζώκαηη κήηε πνιὺ κιινλ
ςπρῇ δεμώκεζά πνηε, ηὸ δ´ ἀληηπεπνλζὸο ἐθεῖλν — ἐπεηδὴ πάζρεηλ ἀλάγθε ηὸ ζλεηόλ —, ἵλα κὴ
θαζάπεξ νἱ ζειπδξίαη θεθιαζκέλνη θαὶ παξεηκέλνη θαὶ πξναλαπίπηνληεο κεη´ ἐθιύζεσο ςπρηθλ
δπλάκεσλ ἐμαζζελκελ, ἀιι´ ἐξξσκέλνη ηνῖο δηαλνίαο ηόλνηο ἐπειαθξίδεηλ θἀπηθνπθίδεηλ
ἰζρύσκελ ηὴλ θνξὰλ ηλ ἐπαξησκέλσλ δεηλλ. 83 ἐπεηδὴ ηνίλπλ ζλεηὸο νὐδεὶο νὐδελὸο
ἐπηδέδεηθηαη παγίσο θαὶ βεβαίσο θύξηνο, νἱ δὲ ιεγόκελνη δεζπόηαη δόμῃ κόλνλ, νὐ πξὸο
ἀιήζεηαλ, ὀλνκάδνληαη, ἀλάγθε δ´ ὡο ὑπήθννλ θαὶ δνῦινλ, νὕησο ἡγεκόλα ἐλ ηῶ παληὶ εἶλαη θαὶ
θύξηνλ, γέλνηη´ ἂλ ὁ ηῶ ὄληη ἄξρσλ θαὶ ἡγεκὼλ εἷο ὁ ζεόο, ᾧ ιέγεηλ ἦλ πξεπδεο, ὅηη πάληα
αὐηνῦ θηήκαηα. 84 θαὶ ὡο κεγαινπξεπο ἅκα θαὶ ζενπξεπο δηεμέξρεηαη πεξὶ ηνύησλ,
θαηαλνήζσκελ ηὸ „ὅια κνπ, θεζίλ, ἐζηίλ“. ὅια δ´ ἐζηὶλ ἅ θεζη „δξα θαὶ δόκαηα θαὶ
θαξπώκαηα, ἃ δηαηεξνῦληεο πξνζνίζεηε ἐλ ηαῖο ἐκαῖο ἑνξηαῖο ἐκνί“ (Num. 28, 2), πάλπ ἐθδήισο
παξηζηὰο ὅηη ηλ ὄλησλ ηὰ κὲλ ράξηηνο κέζεο ἠμίσηαη, ἣ θαιεῖηαη δόζηο, ηὰ δὲ ἀκείλνλνο, ἧο
ὄλνκα νἰθεῖνλ δσξεά, ηὰ δὲ ηνηαῦηα γέγνλελ, ὡο κὴ κόλνλ δύλαζζαη θαξπνθνξεῖλ ἀξεηάο, ἀιιὰ
θαὶ δη´ ὅισλ ἤδε πεθπθέλαη θαξπὸο ἐδώδηκνο, ᾧ κόλῳ ςπρὴ ηνῦ θηινζεάκνλνο ηξέθεηαη. 85 ὁ
δὴ ηαῦηα δηδαρζεὶο θαὶ δηαηεξεῖλ θαὶ δηαθπιάηηεηλ ἐλ δηαλνίᾳ δπλάκελνο ἄκσκνλ θαὶ θάιιηζηνλ
ἱεξεῖνλ νἴζεη ζεῶ πίζηηλ ἐλ νὐ ζλεηλ ἑνξηαῖο· ἑαπηῶ γὰξ ηὰο ἑνξηὰο πξνζθεθιήξσθε δόγκα
ηηζεὶο ἀλαγθαηόηαηνλ ηνῖο θηινζνθίαο ζηαζώηαηο. 86 ηὸ δὲ δόγκα ηνῦη´ ἐζηί· κόλνο ὁ ζεὸο
ἀςεπδο ἑνξηάδεη· θαὶ γὰξ κόλνο γήζεη θαὶ κόλνο ραίξεη θαὶ κόλνο εὐθξαίλεηαη θαὶ κόλῳ ηὴλ
ἀκηγῆ πνιέκνπ ζπκβέβεθελ εἰξήλελ ἄγεηλ· ἄιππόο ἐζηη θαὶ ἄθνβνο θαὶ ἀθνηλώλεηνο θαθλ,
ἀλέλδνηνο, ἀλώδπλνο, ἀθκήο, εὐδαηκνλίαο ἀθξάηνπ κεζηόο· ηειεηνηάηε ἡ ηνύηνπ θύζηο, κιινλ
δὲ αὐηὸο ἄθξα θαὶ ηέινο θαὶ ὅξνο εὐδαηκνλίαο ὁ ζεόο, κεηέρσλ κὲλ νὐδελὸο ἑηέξνπ πξὸο
βειηίσζηλ, ηὸ δὲ ἴδηνλ κεηαδεδσθὼο ἅπαζη ηνῖο ἐλ κέξεη ηῆο ηνῦ θαινῦ πεγῆο, ἑαπηνῦ· ηὰ γὰξ ἐλ
θόζκῳ θαιὰ νὔπνη´ ἂλ ἐγεγέλεην ηνηαῦηα, κὴ πξὸο ἀξρέηππνλ ηὸ πξὸο ἀιήζεηαλ θαιὸλ ηὸ
ἀγέλεηνλ θαὶ καθάξηνλ θαὶ ἄθζαξηνλ ἀπεηθνληζζέληα. 87θαὶ δηὰ ηνῦην θαὶ ηὸ „ζάββαηνλ“ —

ἑξκελεύεηαη δ´ ἀλάπαπζηο — „ζενῦ“ θεζηλ εἶλαη Μσπζῆο πνιιαρνῦ ηῆο λνκνζεζίαο (Exod. 20,
10 al.), νὐρὶ ἀλζξώπσλ, ἁπηόκελνο θπζηνινγίαο ἀλαγθαίαο — ηὸ γὰξ ἐλ ηνῖο νὖζηλ
ἀλαπαπόκελνλ, εἰ δεῖ ηἀιεζὲο εἰπεῖλ, ἕλ ἐζηηλ ὁ ζεόο —, ἀλάπαπιαλ δὲ νὐ ηὴλ ἀπξαμίαλ θαιλ,
ἐπεηδὴ θύζεη δξαζηήξηνλ ηὸ ηλ ὅισλ αἴηηνλ παῦιαλ νὐδέπνηε ἴζρνλ ηνῦ πνηεῖλ ηὰ θάιιηζηα,
ἀιιὰ ηὴλ ἄλεπ θαθνπαζείαο κεηὰ πνιιῆο εὐκαξείαο ἀπνλσηάηελ ἐλέξγεηαλ· 88 ἥιηνλ κὲλ γὰξ
θαὶ ζειήλελ θαὶ ηὸλ ζύκπαληα νὐξαλόλ ηε θαὶ θόζκνλ, ἅηε θαὶ νὐθ ὄληα αὐηεμνύζηα θαὶ
θηλνύκελα θαὶ θεξόκελα ζπλερο, ζέκηο εἰπεῖλ θαθνπαζεῖλ· θαὶ ηνῦ θακάηνπ καξηύξηνλ
ἐλαξγέζηαηνλ αἱ ἐηήζηνη ὧξαη· ηά ηε γὰξ ζπλεθηηθώηαηα ηλ ἐλ νὐξαλῶ ηὰο θηλήζεηο ἐλαιιάηηεη,
ηνηὲ κὲλ βνξείνπο ηνηὲ δὲ λνηίνπο ηνηὲ δὲ ἀιινίαο πνηνύκελα ηὰο πεξηθνξάο, ὅ ηε ἀὴξ
ἀιεαηλόκελνο θαὶ ςπρόκελνο θαὶ πάζαο ηξνπὰο ηξεπόκελνο ἐθ ηλ ἰδίσλ παζεκάησλ ἐιέγρεηαη
θάκλσλ, ἐπεὶ ηὸ ζπλεθηηθώηαηνλ κεηαβνιῆο αἴηηνλ θάκαηνο· 89εὔεζεο δ´ ἐζηὶ πεξὶ ηλ
ρεξζαίσλ ἢ θαζ´ ὕδαηνο καθξεγνξεῖλ ηὰο θαζόινπ θαὶ θαηὰ κέξε ηξνπὰο αὐηλ ἐπὶ κήθηζηνλ
δηεμηόληα· ηαῦηα γὰξ πνιὺ πιείσ ηλ κεηαξζίσλ θαηὰ ηὸ εἰθὸο ἀζζέλεηαλ ἐλδέρεηαη, ἅηε
πιεῖζηνλ κεηέρνληα ηῆο ὑζηάηεο θαὶ γεώδνπο νὐζίαο. 90 ἐπεηδὴ ηνίλπλ ηὰ κὲλ ηξεπόκελα
θακάηῳ πέθπθε κεηαβάιιεηλ, ἄηξεπηνο δὲ θαὶ ἀκεηάβιεηνο ὁ ζεόο, ἀθκὴο ἂλ εἴε θύζεη· ηὸ δ´
ἀζζελείαο ἀκέηνρνλ, θἂλ πάληα πνηῇ, δη´ αἰλνο ἀλαπαπόκελνλ νὔπνηε ιήμεη· ὥζηε νἰθεηόηαηνλ
κόλῳ ζεῶ ηὸ ἀλαπαύεζζαη. ἐδείρζε δὲ θαὶ ηὸ ἑνξηάδεηλ ἐπηβάιινλ αὐηῶ· κόλνπ ἄξα θαὶ ἑβδόκαη
θαὶ ἑνξηαὶ ηνῦ αἰηίνπ, ἀλζξώπσλ δὲ ζπλόισο νὐδελόο. 91 ἴζη γάξ, εἰ ζέιεηο, ζπλεπίζθεςαη ηὰο
ἀνηδίκνπο παλεγύξεηο ἡκλ. ὅζαη κὲλ δὴ θαη´ ἔζλε βαξβαξηθά ηε θαὶ ἑιιεληθὰ ἐθ κπζηθλ
πιαζκάησλ ζπλέζηεζαλ ἄιιαη παξ´ ἄιινηο θελὸλ ηῦθνλ ἔρνπζαη ηὸ ηέινο, ἀθείζζσζαλ· θαὶ γὰξ
νὐδ´ ὁ ζύκπαο ἀλζξώπσλ βίνο ἐμαξθέζεη πξὸο ηὸ ηὰο ἐλππαξρνύζαο ἀηνπίαο ἑθάζηαηο
ἀθξηβζαη· 91 ἃ δ´ 〈ἂλ〉 ἀληὶ πνιιλ εἴπνη ηηο ἐθ´ ἁπάζαο ὀιίγα ζηνραδόκελνο ηνῦ θαηξνῦ,
ιεθηένλ. 92 πάζεο ἑνξηῆο ηε θαὶ παλεγύξεσο ηλ παξ´ ἡκῖλ ηὰ ζαπκαζηὰ θαὶ πεξηκάρεηα ἔξγα
ηαῦηα· ἄδεηα ἄλεζηο ἐθερεηξία κέζε παξνηλία θκνη ριηδὴ ζξύςηο ζπξαπιίαη παλλπρίδεο,
ἀπξεπεῖο ἡδνλαί, κεζεκεξηλνὶ γάκνη, βηαηόηαηαη ὕβξεηο, ἀζθήζεηο ἀθξαζίαο, ἀθξνζύλεο κειέηαη,
ἐπηηεδεύζεηο αἰζρξλ, θζνξὰ παληειὴο ηνῦ θαινῦ, λπθηεγεξζίαη πξὸο ἀπιήζηνπο ἐπηζπκίαο,
ὕπλνο ἐλ ἡκέξᾳ, ὁπόηε θαηξὸο ἐγξεγόξζεσο, θύζεσο ἔξγσλ ἐλαιιαγή· 93 ηόηε ἀξεηὴ κὲλ ὡο
βιαβεξὸλ γειηαη, θαθία δὲ ὡο ὠθέιηκνλ ἁξπάδεηαη, ηόηε ηὰ κὲλ πξαθηέα ἄηηκα, ηὰ δὲ κὴ
πξαθηέα ἐπίηηκα, ηόηε κνπζηθὴ κὲλ θαὶ θηινζνθία θαὶ πζα παίδεπζηο, ηὰ ηῆο ζείαο ςπρῆο ζεῖα
ὡο ἀιεζο ἀγάικαηα, ἀθσλίαλ ἴζρεη, αἱ δὲ καζηξνπεύνπζαη θαὶ πξνμελνῦζαη ηὰο ἡδνλὰο γαζηξὶ
θαὶ ηνῖο κεηὰ γαζηέξα ῥεηνξεύνπζη. 94 ηνηαῦηαη ηλ ιεγνκέλσλ εὐδαηκόλσλ αἱ ἑνξηαί. θαὶ κέρξη
κὲλ 〈ἐλ〉 νἰθίαηο ἢ ρσξίνηο βεβήινηο ἀζρεκνλνῦζηλ, ἧηηνλ ἁκαξηάλεηλ κνη δνθνῦζηλ· ἐπεηδὰλ
δὲ ὥζπεξ ρεηκάξξνπ θνξὰ πάληῃ λεκεζεῖζα θαὶ ἱεξλ ηνῖο ἁγησηάηνηο πξνζπειάζαζα βηάζεηαη,
ηὰ ἐλ ηνύηνηο εὐαγῆ πάληα εὐζὺο ἔξξηςελ, ὡο ἀπεξγάζαζζαη ζπζίαο ἀληέξνπο, ἱεξεῖα ἄζπηα,
εὐρὰο ἀηειεῖο, ἀκπήηνπο κπήζεηο, ἀλνξγηάζηνπο ηειεηάο, λόζνλ εὐζέβεηαλ, θεθηβδειεπκέλελ

ὁζηόηεηα, ἁγλείαλ ἄλαγλνλ, θαηεςεπζκέλελ ἀιήζεηαλ, βσκνιόρνλ ζεξαπείαλ ζενῦ. 95 θαὶ πξὸο
ηνύηνηο ἔηη ηὰ κὲλ ζώκαηα ινπηξνῖο θαὶ θαζαξζίνηο ἀπνξξύπηνληαη, ηὰ δὲ ςπρῆο ἐθλίςαζζαη
πάζε, νἷο θαηαξξππαίλεηαη ὁ βίνο, νὔηε βνύινληαη νὔηε ἐπηηεδεύνπζη· θαὶ ιεπρεηκνλνῦληεο κὲλ
εἰο ηὰ ἱεξὰ βαδίδεηλ ζπνπδάδνπζηλ ἀθειηδώηνπο ἐζζῆηαο ἀκπερόκελνη, δηάλνηαλ δὲ
θεθειηδσκέλελ ἄρξη ηλ ἀδύησλ εἰζάγνληεο νὐθ αἰδνῦληαη. 96 θἂλ κέλ ηη ηλ ζξεκκάησλ κὴ
παληειὲο θαὶ ὁιόθιεξνλ εὑξίζθεηαη, ἔμσ πεξηξξαληεξίσλ ἀπειαύλεηαη βσκνῖο νὐθ ἐώκελνλ
πξνζαρζῆλαη, θαίηνη ηαῖο ζσκαηηθαῖο ιώβαηο ἁπάζαηο θερξεκέλνλ ἀθνπζίνηο· θαηαηεηξσκέλνη
δὲ ηὰο ςπρὰο ἐθ λνζεκάησλ ραιεπλ, ἃ θαθίαο ἀκήραλνο δύλακηο πξνζέβαιε, κιινλ 〈δὲ〉
ἠθξσηεξηαζκέλνη θαὶ ἐθηεηκεκέλνη ηὰ θάιιηζηα, θξόλεζηλ θαξηεξίαλ δηθαηνζύλελ εὐζέβεηαλ,
ηὰο ἄιιαο ὅζαο ηὸ ἀλζξώπεηνλ γέλνο ρσξεῖλ πέθπθελ ἀξεηάο, θαὶ θαζ´ ἑθνύζηνλ γλώκελ
ἐλδεδεγκέλνη ηὰο ιύκαο, ὅκσο ἱεξνπξγεῖλ ηνικζη λνκίδνληεο ηὸλ ηνῦ ζενῦ ὀθζαικὸλ ηὰ ἐθηὸο
κόλα ὁξλ ἡιίνπ ζπλεξγνῦληνο, ἀιι´ νὐρὶ πξὸ ηλ ἐκθαλλ ηὰ ἀθαλῆ θαηαζεζζαη θσηὶ
ρξώκελνλἑαπηῶ· 97 ὁ γὰξ ηνῦ ὄληνο ὀθζαικὸο θσηὸο ἑηέξνπ πξὸο θαηάιεςηλ νὐ δεῖηαη, αὐηὸο
δ´ ὢλ ἀξρέηππνο αὐγὴ κπξίαο ἀθηῖλαο ἐθβάιιεη, ὧλ νὐδεκία ἐζηὶλ αἰζζεηή, λνεηαὶ δ´ ἅπαζαη·
παξὸ θαὶ κόλνο ὁ λνεηὸο ζεὸο αὐηαῖο ρξῆηαη, ηλ δὲ γελέζεσο κεκνηξακέλσλ νὐδείο· αἰζζεηὸλ
γὰξ ηὸ γελόκελνλ, αἰζζήζεη δὲ ἀθαηάιεπηνο ἡ λνεηὴ θύζηο. 98 ἐπεηδὴ ηνίλπλ ἀνξάησο ηόδε ηῆο
ςπρῆο ρσξίνλ εἰζδύεηαη, παξαζθεπάδσκελ ηὸλ ηόπνλ ἐθεῖλνλ ὡο ἔλεζηη θάιιηζηνλ, ἀμηόρξεσλ
ἐλδηαίηεκα ζενῦ γελεζόκελνλ· εἰ δὲ κή, ιήζεηαη κεηαλαζηὰο εἰο ἕηεξνλ νἶθνλ, ὃο ἂλ ἄκεηλνλ
αὐηῶ δνθῇ δεδεκηνπξγῆζζαη. 99 εἰ γὰξ βαζηιεῖο ὑπνδέρεζζαη κέιινληεο ιακπξνηέξαο
θαηαζθεπάδνκελ ηὰο ἰδίαο νἰθίαο, κεδελὸο ηλ εἰο θόζκνλ ὀιηγσξνῦληεο, ἀιιὰ πζηλ ἀδεο θαὶ
ἀθζόλσο ρξώκελνη, ηνῦ ηὴλ θαηαγσγὴλ ἡδίζηελ ἅκα θαὶ κεηὰ ηνῦ πξέπνληνο ἀμηώκαηνο αὐηνῖο
γελέζζαη ζηνραδόκελνη, ηῶ βαζηιέσλ βαζηιεῖ θαὶ ηλ ζπκπάλησλ ἡγεκόλη ζεῶ δη´ ἡκεξόηεηα
θαὶ θηιαλζξσπίαλ ἀμηώζαληη ηὸ γελεηὸλ ἐπηζθέςεσο θαὶ ἀπ´ νὐξαλνῦ πεξάησλ κέρξη γῆο
ἐζράησλ ἐπ´ εὐεξγεζίᾳ ηνῦ γέλνπο ἡκλ θαηειζόληη πνδαπὸλ νἶθνλ ἄξα ρξὴ θαηαζθεπάδεζζαη;
100 ιίζσλ κὲλ ἢ μπιίλεο ὕιεο; ἄπαγε, ἀιι´ νὐδ´ εἰπεῖλ εὐαγέο· νὐδὲ γάξ, εἰ πζα γῆ ρξπζὸο ἤ ηη
ρξπζνῦ ηηκαιθέζηεξνλ κεηαβαινῦζα ἐμαίθλεο γέλνηην θἄπεηηα δεκηνπξγλ ηέρλαηο ζηνὰο θαὶ
πξνπύιαηα θαὶ ἀλδξλαο θαὶ πξνηεκελίζκαηα θαὶ λεὼο θαηαζθεπαδόλησλ ἀλαισζείε, γέλνηη´ ἂλ
βάζηο αὐηνῦ ηνῖο πνζίλ· ἀμηόρξεσο κέληνη γε νἶθνο ςπρὴ ἐπηηήδεηνο. 101 νἶθνλ νὖλ ἐπίγεηνλ ηὴλ
ἀόξαηνλ ςπρὴλ ηνῦ ἀνξάηνπ ζενῦ ιέγνληεο ἐλδίθσο θαὶ θαηὰ λόκνλ θήζνκελ. ἵλα δὲ βέβαηνο θαὶ
πεξηθαιιέζηαηνο εἴε ὁ νἶθνο, ζεκέιηνη κὲλ ὑπνβεβιήζζσζαλ εὐθπΐα θαὶ δηδαζθαιία, ἀξεηαὶ δὲ
κεηὰ θαιλ πξάμεσλ ἐπνηθνδνκείζζσζαλ αὐηῶ, ηὰ δὲ πξνθνζκήκαηα ἔζησ ἡ ἀλάιεςηο ηλ
ἐγθπθιίσλ πξνπαηδεπκάησλ· 102 ἐθ κὲλ γὰξ εὐθπΐαο εὐζημία ἐπηκνλὴ κλήκε, ἐθ δὲ δηδαζθαιίαο
εὐκάζεηα πξνζνρὴ θαζάπεξ ηηλὸο ῥίδαη δέλδξνπ κέιινληνο ἡκέξνπο θαξπνὺο ἀπνθπΐζθεηλ
ζπλίζηαληαη, ὧλ ἄλεπ ηειεζηνπξγεζῆλαη δηάλνηαλ ἀκήραλνλ· 103 ἐθ δὲ ἀξεηλ θαὶ ηλ θαη´
αὐηὰο πξάμεσλ ηὸ ἐρπξὸλ θαὶ βέβαηνλ ηῆο ἀζθαινῦο ἱδξύζεσο πεξηγίλεηαη, ηνῦ δηαζηῆζαη θαὶ

θπγαδεῦζαη θαὶ κεηαλάζηηλ ἀπεξγάζαζζαη ηνῦ θαινῦ ςπρὴλ ἐγλσθόηνο πξὸο νὕησο θαξηεξὰλ
ἰζρὺλ ἐμαζζελνῦληνο· 104 ἐθ δὲ ηῆο ἐγθπθιίνπ ηλ πξνπαηδεπκάησλ κειέηεο ηὰ πξὸο θόζκνλ
ηῆο ςπρῆο ὡο ἑζηίαο ἤξηεηαη· θαζάπεξ γὰξ θνληάκαηα θαὶ γξαθαὶ θαὶ πηλάθηα θαὶ ιίζσλ
πνιπηειλ δηαζέζεηο, αἷο νὐ κόλνλ ηνίρνπο ἀιιὰ θαὶ ηὰ ἐδάθε πνηθίιινπζη, θαὶ ὅζα ἄιια
ηνηαῦηα πξὸο κὲλ ἰζρὺλ νὐ ζπκβάιιεηαη, ηέξςηλ δὲ πεξηπνηεῖ κόλνλ ηνῖο ἐλνηθνῦζηλ, 105 νὕησο ἡ
ηλ ἐγθπθιίσλ ἐπηζηήκε ηὸλ ςπρηθὸλ νἶθνλ ἅπαληα δηαθνζκεῖ, γξακκαηηθὴ κὲλ πνηεηηθὴλ
ἐξεπλζα θαὶ παιαηλ πξάμεσλ ἱζηνξίαλ κεηαδηώθνπζα, γεσκεηξία δὲ ηὴλ θαη´ ἀλαινγίαλ
ἰζόηεηα πεξηπνηνῦζα, ηὸ δὲ ἐλ ἡκῖλ ἄξξπζκνλ θαὶ ἄκεηξνλ θαὶ ἐθκειὲο ῥπζκῶ θαὶ κέηξῳ θαὶ
κέιεη δηὰ κνπζηθῆο ἀζηείνπ ζεξαπεύνπζα, ῥεηνξηθὴ δὲ ηάο ηε ἐλ ἑθάζηνηο δεηλόηεηαο
ἐμεηάδνπζα θαὶ πζηλ ηὴλ πξέπνπζαλ ἑξκελείαλ ἐθαξκόδνπζα, ηνλώζεηο θαὶ πεξηπαζήζεηο θαὶ
ἔκπαιηλ ἀλέζεηο θαὶ ἡδνλὰο κεηὰ ζησκπιίαο θαὶ ηῆο πεξὶ γιηηαλ θαὶ ηὰ θσλεηήξηα ὄξγαλα
εὐπξαγίαο πεξηπνηνῦζα. 106 ηνηνύηνπ θαηαζθεπαζζέληνο νἴθνπ παξὰ ηῶ ζλεηῶ γέλεη, ρξεζηλ
ἐιπίδσλ ηἀπίγεηα πάληα ἀλαπιεζζήζεηαη θάζνδνλ δπλάκεσλ ζενῦ πξνζδνθήζαληα· αἱ δὲ λόκνπο
ἀπ´ νὐξαλνῦ θαὶ ζεζκνὺο ἐπηθεξόκελαη ηνῦ θαζαγηάζαη θαὶ θαζηεξζαη ράξηλ ἀθίμνληαη θαηὰ
ηὴλ ηνῦ παηξὸο αὐηλ ἐπηθέιεπζηλ· εἶζ´ ὁκνδίαηηνη θαὶ ὁκνηξάπεδνη ηαῖο θηιαξέηνηο γελόκελαη
ςπραῖο ζπείξνπζηλ ἐλ αὐηαῖο γέλνο ηὸ εὔδαηκνλ, θαζὰ θαὶ Ἀβξαὰκ ηῶ ζνθῶ ηῆο παξ´ αὐηῶ
θαηαγσγῆο ηὸλ Ἰζαὰθ ηειεηνηάηελ ράξηλ δεδώξεληαη. 107 ραίξεη δ´ ἐπ´ νὐδελὶ κιινλ ἡ
θεθαζαξκέλε δηάλνηα ἢ ηῶ δεζπόηελ ἔρεηλ ηὸλ ἡγεκόλα πάλησλ ὁκνινγεῖλ· ηὸ γὰξ δνπιεύεηλ
ζεῶ κέγηζηνλ αὔρεκα θαὶ νὐ κόλνλ ἐιεπζεξίαο ἀιιὰ θαὶ πινύηνπ θαὶ ἀξρῆο θαὶ πάλησλ ὅζα ηὸ
ζλεηὸλ ἀζπάδεηαη γέλνο ηηκηώηεξνλ. 108 ηῆο δὲ ηνῦ ὄληνο ἡγεκνλίαο ὁ ρξεζκὸο ἀιεζὴο κάξηπο
ιέγσλ ὧδε· „θαὶ ἡ γῆ νὐ πξαζήζεηαη εἰο βεβαίσζηλ· ἐκὴ γάξ ἐζηη πζα ἡ γῆ, δηόηη πξνζήιπηνη
θαὶ πάξνηθνη ὑκεῖο ἐζηε ἐλαληίνλ ἐκνῦ“ (Lev. 25, 23). ἆξ´ νὐθ ἐλαξγέζηαηα παξίζηεζηλ, ὅηη
θηήζεη κὲλ ηὰ πάληα ζενῦ, ρξήζεη δὲ κόλνλ γελέζεώο ἐζηη; 109 βεβαίσο, γάξ θεζηλ, νὐδὲλ
νὐδελὶ πεπξάζεηαη ηλ ἐλ γελέζεη, ὡο [ἂλ] ἑλὸο ὄληνο νὗ θπξίσο βεβαία ἡ ηλ ὅισλ θηῆζηο·
θέρξεθε γὰξ ὁ ζεὸο ηὰ γελεηὰ πάληα πζηλ, νὐδὲλ ηλ θαηὰ κέξνο ηέιεηνλ ἐξγαζάκελνο, ὃ κὴ
πάλησο ρξεῖνλ ἄιινπ, ἵλ´ νὗ δεῖηαη ηπρεῖλ γιηρόκελνλ ἐμ ἀλάγθεο ηῶ παξαζρεῖλ δπλακέλῳ
πιεζηάδῃ θαὶ ἐθεῖλν ηνύηῳ θαὶ ἀκθόηεξα ἀιιήινηο· 110 νὕησο γὰξ ἐπαιιάηηνληα θαὶ
ἐπηκηγλύκελα ιύξαο ηξόπνλ ἐμ ἀλνκνίσλ ἡξκνζκέλεο θζόγγσλ εἰο θνηλσλίαλ θαὶ ζπκθσλίαλ
ἐιζόληα ζπλερήζεηλ ἔκειιελ, ἀληίδνζίλ ηηλα θαὶ ἀληέθηηζηλ πάληα δηὰ πάλησλ ὑπνκέλνληα πξὸο
ηὴλ ηνῦ θόζκνπ παληὸο ἐθπιήξσζηλ· 111 ηαύηῃ θαὶ ἄςπρα ἐκςύρσλ θαὶ ἄινγα ινγηθλ θαὶ
δέλδξα ἀλζξώπσλ θαὶ ἄλζξσπνη θπηλ θαὶ ἡκέξσλ ἀηίζαζα θαὶ ἀγξίσλ ρεηξνήζε θαὶ ἄξξελ
ζήιενο θαὶ ζῆιπ ἄξξελνο θαὶ ζπλειόληη θξάζαη ρεξζαῖα ἐλύδξσλ θαὶ ἔλπδξα ἀεξνπόξσλ θαὶ
πηελὰ ηλ πξνεηξεκέλσλ θαὶ πξνζέηη γῆο κὲλ νὐξαλόο, νὐξαλνῦ δὲ γῆ, ἀὴξ δὲ ὕδαηνο, ὕδσξ δὲ
πλεύκαηνο, θαὶ πάιηλ αἱ κεηαμὺ θύζεηο ἀιιήισλ ηε θαὶ ηλ ἄθξσλ θαὶ αἱ ἄθξαη ηλ κέζσλ θαὶ
ἑαπηλ ἐξζη· 112 ρεηκώλ γε κὴλ ζέξνπο θαὶ ζέξνο ρεηκλνο θαὶ ἔαξ ἀκθνῖλ θαὶ κεηόπσξνλ

ἔαξνο θαὶ ἕθαζηνλ ἑθάζηνπ θαὶ ὡο ἔπνο εἰπεῖλ πάληα πάλησλ ἐπηδε ηε θαὶ ρξεῖα, ἵλα ηὸ ὅινλ,
νὗ κέξε ηαῦηα, παληειὲο ἔξγνλ ἄμηόλ ηε εἴε ηνῦ δεκηνπξγνῦ, ὅδε ὁ θόζκνο. 113 νὕησο νὖλ αὐηὰ
ζπλζεὶο ηὸ κὲλ θξάηνο ἁπάλησλ ἀλῆςελ ἑαπηῶ, ηὴλ δὲ ρξῆζηλ θαὶ ἀπόιαπζηλ ἔλεηκε ηνῖο
ὑπεθόνηο ἑαπηλ ηε θαὶ ἀιιήισλ· θαὶ γὰξ ἑαπηνὺο θαὶ ὅζα πεξὶ ἡκο ρξῆζηλ ἔρνκελ· ἐγὼ γνῦλ
ἐθ ςπρῆο θαὶ ζώκαηνο ζπλεζηώο, λνῦλ ιόγνλ αἴζζεζηλ ἔρεηλ δνθλ, νὐδὲλ αὐηλ ἴδηνλ εὑξίζθσ·
114 πνῦ γάξ κνπ ηὸ ζκα πξὸ γελέζεσο ἦλ; πνῖ δὲ θαὶ ρσξήζεη κεηαζηάληνο 〈κνπ〉; πνῦ δὲ
θαὶ ηνῦ δνθνῦληνο ὑθεζηάλαη ηλ ἡιηθηλ αἱ δηαθνξαί; πνῦ ηὸ βξέθνο, πνῦ ὁ παῖο, πνῦ 〈ὁ〉
ἀληίπαηο, πνῦ ὁ ἄξηη ἡβλ, πνῦ ηὸ κεηξάθηνλ, ὁ πξσηνγέλεηνο, ὁ λεαλίαο, ὁ ηέιεηνο ἀλήξ; πόζελ
δὲ ἦιζελ ἡ ςπρή, πνῖ δὲ ρσξήζεη, πόζνλ δὲ ρξόλνλ ἡκῖλ ὁκνδίαηηνο ἔζηαη; ηίο δέ ἐζηη ηὴλ νὐζίαλ,
ἔρνκελ εἰπεῖλ; πόηε δὲ θαὶ ἐθηεζάκεζα αὐηήλ; πξὸ γελέζεσο; ἀιι´ νὐρ ὑπήξρνκελ· κεηὰ ηὸλ
ζάλαηνλ; ἀιι´ νὐθ ἐζόκεζα νἱ κεηὰ ζσκάησλ ζύγθξηηνη πνηνί, ἀιι´ εἰο παιηγγελεζίαλ
ὁξκήζνκελ νἱ κεηὰ ἀζσκάησλ ζύγθξηηνη πνηνί. 115 ἀιιὰ λῦλ ὅηε δκελ θξαηνύκεζα κιινλ ἢ
ἄξρνκελ θαὶ γλσξηδόκεζα κιινλ ἢ γλσξίδνκελ· νἶδε γὰξ ἡκο νὐ γλσξηδνκέλε πξὸο ἡκλ θαὶ
ἐπηηάγκαηα ἐπηηάηηεη, νἷο ἐμ ἀλάγθεο ὑπεξεηνῦκελ ὡο νἰθέηαη δεζπνίλῃ· ἀπόιεηςίλ ηε ὅηαλ
ἐζέιῃ πξὸο ηὸλ ἄξρνληα ρξεκαηίζαζα κεηαλαζηήζεηαη ἔξεκνλ θαηαιηπνῦζα δσῆο ηὸλ ἡκέηεξνλ
νἶθνλ, θἂλ ἐπηκέλεηλ βηαδώκεζα, δηαιύζεηαη· ιεπηνκεξὴο γὰξ αὐηῆο ἡ θύζηο, ὡο κεδεκίαλ
ἐκπαξέρεηλ ιαβὴλ ζώκαηη. 116 ὁ δὲ λνῦο ἐκόλ ἐζηηλ δηαίηεκα; ὁ ςεπδλ εἰθαζηηθόο, ὁ πιάλεο,
〈ὁ〉 νἰεηηθόο, ὁ παξαλνλ, ὁ κσξαίλσλ, ὁ εὑξηζθόκελνο ἄλνπο ἐλ ἐθζηάζεη θαὶ κειαγρνιίᾳ
θαὶ καθξῶ γήξᾳ; ἀιι´ ὁ ιόγνο θηῆκα ἐκόλ; ἢ ηὰ θσλῆο ὄξγαλα; κηθξὰ λόζνπ πξόθαζηο νὐ ηὴλ
γιηηαλ ἐπήξσζελ, νὐ ηὸ ζηόκα θαὶ ηλ πάλπ ινγίσλ ἀπέξξαςελ; νὐρὶ δεηλνῦ πξνζδνθία
θαηαπιήμαζα κπξίνπο ἀραλεῖο ἐπνίεζε; 117 θαὶ κὴλ νὐδὲ ηῆο αἰζζήζεσο ἡγεκὼλ εὑξίζθνκαη,
ηάρα δέ πνπ θαὶ δνῦινο ἀθνινπζλ ᾗ ἂλ ἄγῃ, πξὸο ρξώκαηα, πξὸο ζρήκαηα, πξὸο θσλάο, πξὸο
ὀζκάο, πξὸο ρπινύο, πξὸο ηὰ ἄιια ζώκαηα. δη´ ὧλ ἁπάλησλ δεδειζζαη λνκίδσ, ὅηη ηνῖο
ἀιινηξίνηο θηήκαζη ρξώκεζα, θαὶ νὔηε δόμαλ νὔηε πινῦηνλ νὔηε ηηκὰο νὔηε ἀξρὰο νὔζ´ ὅζα πεξὶ
ζκα ἢ ςπρὴλ ἴδηα θεθηήκεζα, ἀιι´ νὐδ´ αὐηὸ ηὸ δῆλ· 118 ρξῆζηλ δὲ ἔρνληεο ἐὰλ κὲλ γλκελ,
ἐπηκειεζόκεζα ὡο ζενῦ θηεκάησλ, πξνιαβόληεο ὅηη ηῶ δεζπόηῃ λόκνο ὅηαλ ζέιῃ ηὰ ἑαπηνῦ
θνκίδεζζαη· νὕησο γὰξ ηὰο ἐπὶ ηαῖο ἀθαηξέζεζηλ ἀλίαο ἐπηθνπθηνῦκελ· λπλὶ δὲ νἱ πνιινὶ
λνκίδνληεο ἑαπηλ πάληα θηήκαηα θαηὰ ηήλ ηηλνο ἀπνπζίαλ θαὶ ἔλδεηαλ εὐζὺο πεξηπαζνῦζη. 119
γίλεηαη νὖλ νὐ κόλνλ ἀιεζὲο ἀιιὰ θαὶ ηλ κάιηζηα ζπληεηλόλησλ εἰο παξεγνξίαλ ηὸ ηὸλ θόζκνλ
θαὶ ηὰ ἐλ θόζκῳ ηνῦ γελλήζαληνο ἔξγα ηε εἶλαη θαὶ θηήκαηα. ηὸ δὲ ἔξγνλ ηὸ ἴδηνλ ὁ θεθηεκέλνο
δεδώξεηαη, ὅηη νὐ δεῖηαη· ὁ δὲ ρξώκελνο νὐρὶ θέθηεηαη, ὅηη θύξηνο εἷο ἁπάλησλ θαὶ δεζπόηεο
ἐζηίλ, ὃο ὀξζόηαηα ἐξεῖ· „ἐκὴ πζά ἐζηηλ ἡ γῆ“ — ἴζνλ ηῶ, ηὸ γελεηὸλ ἅπαλ ἐκόλ —, „ὑκεῖο δὲ
πξνζήιπηνη θαὶ πάξνηθνη ἐλαληίνλ ἐκνῦ“ (Lev. 25, 23). 120 πξὸο κὲλ γὰξ ἀιιήινπο νἱ γελόκελνη
πάληεο αὐηνρζόλσλ θαὶ εὐπαηξηδλ ἔρνπζη ιόγνλ, πάληεο ἰζνηηκίαλ θαὶ ἰζνηέιεηαλ θαξπνύκελνη,
πξὸο δὲ ζεὸλ ἐπειύησλ θαὶ παξνίθσλ· ἕθαζηνο γὰξ ἡκλ ὥζπεξ εἰο μέλελ πόιηλ ἀθῖθηαη ηόλδε

ηὸλ θόζκνλ, ἧο πξὸ γελέζεσο νὐ κεηεῖρε, θαὶ ἀθηθόκελνο παξνηθεῖ, κέρξηο ἂλ ηὸλ ἀπνλεκεζέληα
ηνῦ βίνπ ρξόλνλ δηαληιήζῃ. 121 ἅκα κέληνη θαὶ δόγκα εἰζεγεῖηαη πάλζνθνλ, ὅηη κόλνο θπξίσο ὁ
ζεὸο πνιίηεο ἐζηί, πάξνηθνλ δὲ θαὶ ἐπήιπηνλ ηὸ γελεηὸλ ἅπαλ, νἱ δὲ ιεγόκελνη πνιῖηαη
θαηαρξήζεη κιινλ ὀλόκαηνο ἢ ἀιεζείᾳ πξνζαγνξεύνληαη· δσξεὰ δὲ ἀπνρξζα ζνθνῖο ἀλδξάζη
πξὸο ηὸλ κόλνλ πνιίηελ ζεὸλ ἀληεμεηαζζεῖζηλ, ἐπειύησλ θαὶ παξνίθσλ ιαβεῖλ ηάμηλ, ἐπεηδὴ ηλ
ἀθξόλσλ ἔπειπο κὲλ ἢ πάξνηθνο ἁπιο νὐδεὶο ἐλ ηῇ ηνῦ ζενῦ πόιεη γίλεηαη, θπγὰο δὲ πάλησο
ἀλεπξίζθεηαη, νἷνλ δὴ θαὶ πξνζαλεθζέγμαην ὡο δνγκαηηθώηαηνλ. „πξάζεη“ θεζίλ „νὐ
πξαζήζεηαη ἡ γῆ“· θαὶ ὑπὸ ηίλνο ἡζύραζελ, ἵλ´ ἐθ ηνῦ παξαζησπεζέληνο ὁ κὴ θπζηνινγίαο
ἀκύεηνο εἰο ἐπηζηήκελ ὠθειῆηαη. 122 εὑξήζεηο ηνίλπλ ζθνπλ ἅπαληαο θαὶ ηνὺο ιεγνκέλνπο
ραξίδεζζαη πηπξάζθνληαο κιινλ ἢ δσξνπκέλνπο θαὶ νὓο νἰόκεζα ιακβάλεηλ ράξηηαο πξὸο
ἀιήζεηαλ ὠλνπκέλνπο·νἱ κὲλ γὰξ δηδόληεο, ἀκνηβὴλ ἔπαηλνλ ἢ ηηκὴλ ζεξώκελνη, δεηνῦληεο
ράξηηνο ἀληίδνζηλ, εὐπξεπεῖ δσξεο ὀλόκαηη θπξίσο πξζηλ ἐξγάδνληαη, ἐπεὶ θαὶ ηνῖο πσινῦζηλ
ἀλζ´ ὧλ ἂλ παξάζρσζηλ ἔζνο ιακβάλεηλ ἐζηίλ· νἱ δὲ πξνζηέκελνη ηὰο δσξεάο, κειεηληεο
ἀπνδνῦλαη θαὶ ἐπὶ θαηξὸλ ἀπνδηδόληεο, ἔξγνλ ὠλνπκέλσλ δξζη, θαὶ γὰξ ἐθεῖλνη ὥζπεξ ιαβεῖλ
ἴζαζη θαὶ ἀπνδνῦλαη. 123 ὁ δὲ ζεὸο νὐ πσιεηὴξ ἐπεπσλίδσλ ηὰ ἑαπηνῦ θηήκαηα, δσξεηηθὸο δὲ
ηλ ἁπάλησλ, ἀελάνπο ραξίησλ πεγὰο ἀλαρέσλ, ἀκνηβῆο νὐθ ἐθηέκελνο· νὔηε γὰξ ἐπηδεὴο αὐηὸο
νὔηε ηηο ηλ γεγνλόησλ ἱθαλὸο ἀληηδνῦλαη δσξεάλ. 124 Πάλησλ νὖλ ἀλσκνινγεκέλσλ ζενῦ
θηεκάησλ ιόγνηο ηε ἀιεζέζη θαὶ καξηπξίαηο, ἃο νὐ ζέκηο ςεπδνκαξηπξηλ ἁιλαη — ρξεζκνὶ
γάξ, νὓο ἐλ ἱεξαῖο βίβινηο Μσπζῆο ἀλέγξαςελ, νἱ καξηπξνῦληέο εἰζη —, παξαηηεηένλ ηνίλπλ ηὸλ
λνῦλ, ὃο ηὸ γελλεζὲλ θαηὰ ηὴλ πξὸο αἴζζεζηλ ζύλνδνλ θηῆκα ἴδηνλ ᾠήζε ηε θαὶ ἐθάιεζε [ηὸλ]
Κάηλ θαὶ εἶπελ· „ἐθηεζάκελ ἄλζξσπνλ δηὰ ηνῦ ζενῦ“, θαὶ θαηὰ ηνῦην δηακαξηώλ· ηί δήπνηε; 125
ὅηη ὁ ζεὸο αἴηηνλ, νὐθ ὄξγαλνλ, ηὸ δὲ γηλόκελνλ δη´ ὀξγάλνπ κὲλ ὑπὸ δὲ αἰηίνπ πάλησο γίλεηαη.
πξὸο γὰξ ηήλ ηηλνο γέλεζηλ πνιιὰ δεῖ ζπλειζεῖλ, ηὸ ὑθ´ νὗ, ηὸ ἐμ νὗ, ηὸ δη´ νὗ, ηὸ δη´ ὅ· θαὶ ἔζηη
ηὸ κὲλ ὑθ´ νὗ ηὸ αἴηηνλ, ἐμ νὗ δὲ ἡ ὕιε, δη´ νὗ δὲ ηὸ ἐξγαιεῖνλ, δη´ ὃ δὲ ἡ αἰηία. 126 θέξε γάξ, εἴ
ηηο ἀλέξνηην, νἰθία θαὶ πόιηο πζα ἵλα θαηαζθεπαζζῇ, ηίλα ζπλειζεῖλ δεῖ; ἆξ´ νὐ δεκηνπξγὸλ θαὶ
ιίζνπο θαὶ μύια θαὶ ὄξγαλα; ηί νὖλ ἐζηη δεκηνπξγὸο πιὴλ ηὸ αἴηηνλ ὑθ´ νὗ; ηί δὲ ιίζνη θαὶ μύια
πιὴλ ἡ ὕιε, ἐμ ἧο ἡ θαηαζθεπή; ηί δὲ ηὰ ὄξγαλα πιὴλ ηὰ δη´ ὧλ; ηίλνο δὲ ἕλεθα πιὴλ ζθέπεο θαὶ
ἀζθαιείαο, ηὸ δη´ ὃ ηνῦηό ἐζηη; 127 κεηειζὼλ νὖλ ἀπὸ ηλ ἐλ κέξεη θαηαζθεπλ ἴδε ηὴλ
κεγίζηελ νἰθίαλ ἢ πόιηλ, ηόλδε ηὸλ θόζκνλ· εὑξήζεηο γὰξ αἴηηνλ κὲλ αὐηνῦ ηὸλ ζεὸλ ὑθ´ νὗ
γέγνλελ, ὕιελ δὲ ηὰ ηέζζαξα ζηνηρεῖα ἐμ ὧλ ζπλεθξάζε, ὄξγαλνλ δὲ ιόγνλ ζενῦ δη´ νὗ
θαηεζθεπάζζε, ηῆο δὲ θαηαζθεπῆο αἰηίαλ ηὴλ ἀγαζόηεηα ηνῦ δεκηνπξγνῦ. θηιαιήζσλ ἥδε
δηάθξηζηο ἐπηζηήκεο ἀιεζνῦο θαὶ ὑγηνῦο ἐθηεκέλσλ· νἱ δὲ θάζθνληεο δηὰ ηνῦ ζενῦ ηη θεθηῆζζαη
ηὸ κὲλ αἴηηνλ ὄξγαλνλ ηὸλ δεκηνπξγόλ, ηὸ δ´ ὄξγαλνλ αἴηηνλ ηὸλ ἀλζξώπηλνλ λνῦλ
ὑπνιακβάλνπζηλ. 128 αἰηηάζαηη´ ἂλ ὁ ὀξζὸο ιόγνο θαὶ Ἰσζὴθ εἰπόληα, δηὰ ηνῦ ζενῦ ηὴλ
ζαθήλεηαλ εὑξεζήζεζζαη ηλ ἐλππλίσλ (Gen. 40, 8)· ἐρξῆλ γὰξ εἰπεῖλ, ὑπ´ αὐηνῦ ὡο αἰηίνπ ηὴλ

ηλ ἀθαλλ ἀλάπηπμίλ ηε θαὶ ἀθξίβεηαλ δεόλησο ἔζεζζαη· ὄξγαλα γὰξ ἡκεῖο, δη´ ὧλ αἱ θαηὰ
κέξνο ἐλέξγεηαη, ἐπηηεηλόκελα θαὶ ἀληέκελα, ηερλίηεο δὲ ὁ ηὴλ πιῆμηλ ἐξγαδόκελνο ηλ ζώκαηόο
ηε θαὶ ςπρῆο δπλάκεσλ, ὑθ´ νὗ πάληα θηλεῖηαη. 129 ηνὺο κὲλ νὖλ πξαγκάησλ δηαθνξὰο
ἀδπλαηνῦληαο δηαζηέιιεηλ ὡο ἀκαζεῖο ἀλαδηδαθηένλ, ηνὺο δὲ ὑπὸ θηινλεηθίαο ηὰο ηλ
ζεκαηλνκέλσλ ηάμεηο ἐλαιιάηηνληαο ὡο ἐξηζηηθνὺο θεπθηένλ, ηνὺο δὲ κεηὰ ηῆο ηλ
ἐκθεξνκέλσλ ἀθξηβνῦο ἐξεύλεο ἑθάζηῳ ηλ εὑξεζέλησλ ηὴλ νἰθείαλ ρώξαλ πξνζλέκνληαο ὡο
ἀςεπδῆ θηινζνθίαλ κεηηόληαο ἐπαηλεηένλ. 130 Μσπζῆο γνῦλ ηνῖο δεδηόζη, κή πνηε πξὸο ηνῦ
θαύινπ παλζηξαηηᾶ δηώθνληνο ἀπόισληαη, θεζί· „ζηῆηε θαὶ ὁξηε ηὴλ ζσηεξίαλ ηὴλ παξὰ ηνῦ
θπξίνπ, ἣλ πνηήζεη ὑκῖλ“ (Exod. 14, 13), ἐθδηδάζθσλ ὅηη νὐ δηὰ ηνῦ ζενῦ ἀιιὰ παξ´ αὐηνῦ ὡο
αἰηίνπ ηὸ ζῴδεζζαη.

